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บทที ่4 

ผลของการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพสภาวะของกลุ่มธนาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เพื่อประมาณและวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของราคาหลักทรัพยก์ลุ่มธนาคารกับราคาดัชนี
หลกัทรัพยโ์ดยใชว้ิธีมูลค่าสุดโต่งแบบคู่ (Bivariate Extreme Value) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยซ่ึงในบทน้ีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดว้ยกนั คือ 
ส่วนท่ี 1 ศึกษาสภาพสภาวะของกลุ่มธนาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ส่วนท่ี 2ผลการทดสอบความน่ิงของขอ้มูลหรือยนิูทรูท (Unit Root Test) 
ส่วนท่ี 3ผลการทดสอบขอ้มูลโดยใช้การประมาณ BivariateGeneralized Extreme Value Distribution 
วธีิ Bivariate Block Maxima  
ส่วนท่ี 4 ผลการทดสอบข้อมูลโดยใช้การประมาณ  Bivariate Generalized Pareto Distribution วิธี 
Bivariate Threshold Exceedances 

4.1 ผลของการศึกษาสภาพสภาวะของกลุ่มธนาคาร 

ในกลุ่มธนาคารน้ีต้องเผชิญความเส่ียงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนทาง
การเมืองจึงส่งผลโดยตรงต่อการลงทุนของประเทศและกระทบต่อรายได้จากสินเช่ือธุรกิจของ
ธนาคาร อย่างไรก็ดีบริษทัยงัสามารถรักษาอตัราผลตอบแทนในระดบัดี โดยส่วนส าคญัเกิดจากการ
ปรับตวัดว้ยการเพิ่มธุรกิจเชิงเพื่อหารายไดจ้ากแหล่งอ่ืน เช่น รายไดค้่าธรรมเนียมจากผลิตภณัฑ์ต่างๆ 
รายไดจ้ากธุรกิจประกนัภยั (Bancassurance) เพื่อเพิ่มอตัราผลตอบแทนและรายไดร้วม เป็นตน้ 
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ท่ีมา : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,2557 

ภาพที ่4.1 กราฟแสดงมูลค่าการซ้ือขายของหุน้กลุ่มธนาคารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จากภาพท่ี 4.1 จะเห็นได้ว่าหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคารมีการซ้ือขายท่ีผนัผวนอยู่ตลอดเวลา เพราะ
เน่ืองจากปัจจยัต่างๆ เช่น การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและการเมือง  อตัราดอกเบ้ียในตลาดโลก  กฏเกณฑ์
ของกลุ่มธนาคารท่ีเขม้งวดข้ึน เป็นตน้ จากช่วงปี 2013 ถึง ปัจจุบนัมีแนวโนม้ลง ราคาลดลงในอตัราท่ี
ลดลง ปริมาณการซ้ือขายอ่อนตวัลง จนกระทัง่ราคาราคาเปล่ียนแปลงไป แลว้ราคาจึงปรับตวัลง ราคา
หุน้จึงเปล่ียนแนวโนม้เป็นแนวโนม้ข้ึน 

ดงันั้นในการศึกษาสภาพสภาวะของกลุ่มธนาคาร จะศึกษาของธนาคารกสิกรไทย และ กรุงเทพโดย
จะวิเคราะห์ด้านงบดุลของบริษทัวิเคราะห์มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด(Market Capitalization)
วิเคราะห์อตัราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น (Price-Earning Ratio: P/E) และ วิเคราะห์อตัราส่วนราคา
ตลาดต่อมูลค่าหุน้ทางบญัชี (Price-Book Value: P/BV) 
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 4.1.1 วเิคราะห์งบดุลธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ตารางที ่4.1 แสดงงบดุลของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) วนัท่ี 31 ธนัวาคม (หน่วย:ลา้นบาท) 

รายการ 

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

จ านวน จ านวน จ านวน 
สินทรัพย ์       

เงินสด 53,551 46,432 45,289 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 407,632 354,988 258,072 
สิทธิในการเรียกคืนหลกัทรัพย ์ 7 3 166 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 13,770 11,163 10,129 
เงินลงทุนสุทธิ 377,413 412,418 328,068 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 910 779 707 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ       
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 1,753,344 1,605,304 1,471,449 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 4,571 4,335 4,161 
รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 1,757,915 1,609,639 1,475,610 
หกั รายไดร้อตดับญัชี -676 -913 -1,051 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -89,697 -84,583 -79,993 
หกั ค่า เผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้า งหน้ี -2,886 -3,005 -4,744 
รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 1,664,656 1,521,138 1,389,822 
ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 2,051 487 283 
ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 18,901 21,262 25,457 
ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 32,275 33,577 35,240 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสุทธิ 606 300 330 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,007 1,902 2,130 
สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 22,728 16,291 13,349 
รวมสินทรัพย์ 2,596,507 2,420,740 2,109,042 
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ       
เงินรับฝาก 1,935,272 1,834,654 1,587,834 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 124,296 127,088 90,817 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 10,910 9,333 7,169 
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ตารางที ่4.1(ต่อ) แสดงงบดุลของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) วนัท่ี 31 ธนัวาคม (หน่วย:ลา้นบาท) 

รายการ 
ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 
จ านวน จ านวน จ านวน 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 140,147 108,758 116,928 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 2,051 487 283 
ประมาณการหน้ีสิน 8,257 10,207 9,670 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,106 3,419 158 
หน้ีสินอ่ืน 54,572 47,527 34,057 
รวมหนีสิ้น 2,300,455 2,148,643 1,862,384 
ส่วนของเจา้ของ       
ทุนเรือนหุน้       
ทุนจดทะเบียน       
หุน้บุริมสิทธิ 1,655,000 หุน้มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 17 17 17 
หุน้สามญั 3,998,345,000 หุน้มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 39,983 39,983 39,983 
ทุนท่ีออกและช าระแลว้       
หุน้สามญั 1,908,842,894 หุน้มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 19,089 19,089 19,089 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 56,346 56,346 56,346 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 39,837 40,034 33,437 
ก าไรสะสม       
จดัสรรแลว้       
ทุนส ารองตามกฎหมาย 18,000 17,000 16,000 
อ่ืน ๆ 76,500 71,500 66,500 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 86,164 68,056 54,414 
รวมส่วนของธนาคาร 295,936 272,025 245,786 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 116 72 872 
รวมส่วนของเจา้ของ 296,052 272,097 246,658 
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 2,596,507 2,420,740 2,109,042 

 ท่ีมา : รายงานประจ าปีของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) ปี 2554-2556 

จากตารางท่ี 4.1 สามารถวเิคราะห์งบดุลธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) สามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
สินทรัพยร์วม พบว่า  ในปี 2556 บริษทัมีสินทรัพย์รวม เพิ่มข้ึนเหตุท่ีต้องดูท่ีสินทรัพยร์วมก่อนก็
เพราะสินทรัพยร์วมบอกถึงขนาดของกิจการ ขนาดของกิจการท่ีเปล่ียนไปจากปีหน่ึงไปสู่อีกปีหน่ึงบ่ง
บอกถึงการเติบโตของกิจการ ตวัเลขของมูลค่าการเติบโตของกิจการโดยทัว่ไปถือเป็นข่าวดีเพราะส่ง
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สัญญาณว่ากิจการมีความกา้วหน้า มีการเติบโต มูลค่าสินทรัพยท่ี์สูงข้ึนสะทอ้นให้เห็นถึงโอกาสใน
การสร้างรายไดใ้ห้แก่กิจการมีมากข้ึน ถา้สินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนนั้น เป็นสินทรัพยท่ี์มีประโยชน์ในการ
ด าเนินงาน 

หน้ีสินรวม  พบว่า หน้ีสินรวมเพิ่มข้ึนทุกๆปี และสินทรัพยห์มุนเวียนมีมากกว่าหน้ีสินหมุนเวียน
พอจะทราบว่าบริษทัน้ีมีความคล่องตวับอกถึงจ านวนหน้ีสินหมุนเวียนและหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
หน้ีสินบอกถึงภาระเรียกร้องท่ีบุคลภายนอกมีต่อบริษทั ยิ่งมีสัดส่วนมากความเส่ียงของบริษทัก็มาก
ไปดว้ย 

ส่วนของผูถื้อหุ้น พบวา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจ านวน เพิ่มข้ึน ซ่ึงมีการเพิ่มข้ึนของก าไรสะสม 
ก าไรสะสมถูกจดัสรรไปส ารองตามกฎหมายเท่าใด (ก าไรท่ีจดัสรรไปส ารองตามกฎหมายไม่สามารถ
น ามาจ่ายเงินปันผลได ้และกฎหมายตอ้งการให้กิจการจดัสรรไวทุ้กคราวท่ีจ่ายเงินปันผลจนกวา่จะมี
จ านวนเงินไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๑๐ ของทุนจดทะเบียน)  
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ตารางที ่4.2 สรุปงบการเงินของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) 

สรุปงบการเงนิรวม ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) 

  ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

ฐานะการเงิน (ลา้นบาท)ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม       

สินทรัพย ์ 2,596,507 2,420,740 2,109,042 

เงินใหสิ้นเช่ือ 1,752,667 1,604,391 1,470,398 

เงินใหสิ้นเช่ือ (หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) 1,660,085 1,516,803 1,385,661 

เงินรับฝาก 1,935,272 1,834,654 1,587,834 

หน้ีสิน 2,300,455 2,148,643 1,862,384 

ส่วนของเจา้ของ 295,936 272,025 245,785 

ผลการด าเนินงาน (ลา้นบาท) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม       

รายไดด้อกเบ้ีย 100,405 95,260 81,827 

รายไดร้วม 143,138 132,220 116,563 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัส ารองและภาษีเงินได ้ 53,510 48,264 46,518 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 44,917 41,016 34,490 

ก าไรสุทธิ 35,906 31,847 18,897 

อตัราส่วนทางการเงิน (%)       

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย (ROA) 1.45 1.41 0.94 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของเฉล่ีย (ROE) 12.62 12.35 7.99 

อตัราก าไรสุทธิ 25.09 24.09 16.21 
ท่ีมา : รายงานประจ าปีของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) ปี 2554-2556 

จากตารางท่ี 4.2 เป็นการแสดงถึงการสรุปงบการเงินท่ีส าคญั โดยเฉพาะในส่วนของก าไรสุทธิซ่ึงมี
ก าไรท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ โดยปี 2556 มีจ านวน 35,906 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน ซ่ึงรายการส าคญัท่ี
เพิ่มข้ึนจากรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิและก าไรสุทธิจากเงินลงทุน  

ธนาคารกรุงเทพ มีรายได้ดอกเบ้ียท่ีเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีมาจากรายได้ดอกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือ ตามการ
เติบโตของปริมาณสินเช่ือ ซ่ึงส่วนใหญ่เพิ่มข้ึนท่ีสินเช่ือธุรกิจ รายได้ดอกเบ้ียจากรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน ซ่ึงเป็นผลมาจากปริมาณธุรกรรมท่ีเพิ่มข้ึน มีรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย เพิ่มข้ึน มา
จากรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการหลกัของธนาคารเพิ่มข้ึนเกือบทุกรายการ ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมจาก
บริการบตัรเครดิต และบริการกองทุนรวม รวมถึงธุรกิจหลกัทรัพย ์และรายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน 
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เพิ่มข้ึนส่วนใหญ่เกิดจากก าไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย ก าไรจากเงินลงทุนเพื่อค้าและการ
ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ และรายได้จากเงินปันผลเพิ่มข้ึนจึงท าให้อัตราก าไรสุทธิ อัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย (ROA)และ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของเฉล่ีย (ROE)ท่ี
เพิ่มสูงข้ึน 

ROA วเิคราะห์การท าก าไรจากสินทรัพยท่ี์บริษทัมีและสามารถช่วยบอกไดว้า่บริษทับริหารกิจการไป
อยา่งมีประสิทธิภาพแค่ไหน  ซ่ึงการค านวณค่า ROA คือ return/asset*100  ถา้ ROA สูงข้ึนจากการท่ีมี 
Return สูงข้ึน  นั่นก็ หมายถึงกิจการมีความสามารถในการท าก าไรจากสินทรัพย์สูงข้ึน  และถ้า
โครงสร้างแหล่งท่ีมาของสินทรัพยไ์ม่เปล่ียน (หน้ีสิน+ทุน) ไปในทางท่ีหน้ีสินมากข้ึน  อนัน้ีก็ถือว่า
บริษัทสามารถท าได้ดีทั้ งการบริหารงาน (สินทรัพย)์ และการบริหารผลตอบแทนให้กับผูถื้อหุ้น 
(ROE) ได้อย่างยอดเยี่ยม โดยทั่วไปนักลงทุนจะเน้นและให้ความส าคัญไปท่ีตัวเลขส าคัญอย่าง 
ROE   คือยิ่งมากๆ ยิ่งดี  อย่างน้อย 12 % ข้ึนไปแต่ความจริงท่ีเราต้องดูละเอียดมากไปกว่านั้ นก็
คือ  ROE นั้น  อาจจะสูงโดยเป็นการสูงแบบมีความเส่ียง  หรือวา่อาจจะเป็นการสูงท่ีมีคุณภาพ  คือมา
พร้อมกบัการบริหารสินทรัพยอ์ยา่งมีคุณภาพควบคู่กนัไปดว้ย   

แสดงใหเ้ห็นวา่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน)มีความสามารถในการท าก าไรสูงหรือมีประสิทธิภาพ
ในการบริหารสินทรัพยใ์ห้เกิดก าไร และส่วนเงินลงทุนของผูถื้อหุ้น จะไดรั้บผลตอบแทนกลบัคืนมา
จากการด าเนินการของบริษทั ดงันั้นจึงเป็นหุน้ท่ีน่าสนใจในการเขา้ลงทุน 
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 4.1.2 วเิคราะห์งบดุลธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) 

ตารางที ่4.3 แสดงงบดุลของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั(มหาชน) วนัท่ี 31 ธนัวาคม (หน่วย:ลา้นบาท) 

รายการ 

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

จ านวน จ านวน จ านวน 
สินทรัพย ์       

เงินสด 40,609 35,127 53,210 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 203,282 249,978 111,968 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 35,905 22,111 26,726 
เงินลงทุนสุทธิ 496,567 382,163 264,143 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 364 166 151 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ       
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 1,448,311 1,334,601 1,217,397 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 2,928 2,300 2,104 
รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 1,451,239 1,336,901 1,219,502 
หกั รายไดร้อตดับญัชี -9,333 -7,869 -6,562 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -39,864 -36,950 -35,202 
หกั ค่า เผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้า งหน้ี -5,234 -6,771 -5,140 
รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 1,396,806 1,285,309 1,172,596 
ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 3,196 693 580 
ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 10,854 11,003 13,423 
ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 40,838 40,565 38,660 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสุทธิ 23,211 21,962 18,804 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,155 2,904 2,464 
หลกัประกนัตามสญัญาเครดิตซพัพอร์ทแอนเน็กซ์ 10,151 2,015 3,117 
สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 25,100 23,440 17,093 
รวมสินทรัพย์ 2,290,045 2,077,442 1,722,939 
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ       
เงินรับฝาก 1,529,835 1,391,380 1,242,229 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 167,402 174,003 53,340 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 21,797 16,347 11,598 
หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 388 1,102 2,112 
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ตารางที ่4.3(ต่อ) แสดงงบดุลของธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) วนัท่ี 31 ธนัวาคม(หน่วย:ลา้บาท) 

รายการ 
ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

จ านวน จ านวน จ านวน 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 3,196 693 580 
ประมาณการหน้ีสิน 17,049 16,969 12,789 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,304 1,545 1,062 
เงินส ารองประกนัชีวติ 160,239 125,855 97,596 
หน้ีสินอ่ืน 44,843 41,189 36,925 
รวมหนีสิ้น 2,053,037 1,876,621 1,555,974 
ส่วนของเจา้ของ       
ทุนเรือนหุน้       
ทุนจดทะเบียน       
หุน้สามญั 3,048,614,697 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 30,486 30,486 30,486 
ทุนท่ีออกและช าระแลว้       
หุน้สามญั 2,393,260,193 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 23,932 23,932 23,932 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 18,103 18,103 18,103 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 14,177 14,166 10,934 
ก าไรสะสม       
จดัสรรแลว้       
ทุนส ารองตามกฎหมาย 3,050 3,050 3,050 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 159,968 125,693 98,778 
รวมส่วนของธนาคาร 219,232 184,945 154,798 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 1 7,775 15,875 12,166 
รวมส่วนของเจา้ของ 237,007 200,821 166,965 
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 2,290,045 2,077,442 1,722,939 

ท่ีมา: รายงานประจ าปีของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั(มหาชน) ปี 2554-2556 

จากตารางท่ี 4.3 งบดุลโดยรวมของบริษทั มีแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึน มีลกัษณะคลา้ยกบั ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั(มหาชน) ซ่ึงสินทรัพยร์วม บอกถึงขนาดของกิจการ ขนาดของกิจการท่ีเปล่ียนไปจากปีหน่ึง
ไปสู่อีกปีหน่ึงบ่งบอกถึงการเติบโตของกิจการ ตวัเลขของมูลค่าการเติบโตของกิจการโดยทัว่ไปถือ
เป็นข่าวดีเพราะส่งสัญญาณวา่กิจการมีความกา้วหนา้ มีการเติบโต มูลค่าสินทรัพยท่ี์สูงข้ึนสะทอ้นให้
เห็นถึงโอกาสในการสร้างรายไดใ้ห้แก่กิจการมีมากหน้ีสินรวม  พบวา่ หน้ีสินรวมเพิ่มข้ึนทุกๆปี และ
สินทรัพยห์มุนเวยีนมีมากกวา่หน้ีสินหมุนเวยีน พอจะทราบวา่บริษทัน้ีมีความคล่องตวั บอกถึงจ านวน
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หน้ีสินหมุนเวียนและหน้ีสินไม่หมุนเวียน หน้ีสินบอกถึงภาระเรียกร้องท่ีบุคลภายนอกมีต่อบริษทั ยิ่ง
มีสัดส่วนมากความเส่ียงของบริษทัก็มากไปดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้น พบวา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มี
จ านวน เพิ่มข้ึน ซ่ึงมีการเพิ่มข้ึนของก าไรสะสม ก าไรสะสมถูกจดัสรรไปส ารองตามกฎหมายเท่าใด 
(ก าไรท่ีจดัสรรไปส ารองตามกฎหมายไม่สามารถน ามาจ่ายเงินปันผลได้ และกฎหมายตอ้งการให้
กิจการจดัสรรไวทุ้กคราวท่ีจ่ายเงินปันผลจนกว่าจะมีจ านวนเงินไม่ต ่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของทุนจด
ทะเบียน) 

ตารางที ่4.4 สรุปงบการเงินของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั(มหาชน) 

สรุปงบการเงนิรวม ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั(มหาชน) 

  ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

ฐานะการเงิน (ลา้นบาท)ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม       

สินทรัพย ์ 2,290,045 2,077,442 1,722,940 

เงินใหสิ้นเช่ือ 1,438,978 1,326,732 1,210,834 

เงินรับฝาก 1,529,835 1,391,380 1,242,229 

หน้ีสิน 2,053,038 1,876,621 1,555,974 

ส่วนของเจา้ของ 219,232 184,946 154,799 

ผลการด าเนินงาน (ลา้นบาท) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม       

รายไดด้อกเบ้ีย 72,797 63,581 56,491 

รายไดร้วม 120,950 104,305 90,508 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัส ารองและภาษีเงินได ้ 68,047 57,371 47,489 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 56,303 48,981 46,741 

ก าไรสุทธิ 41,325 35,260 24,226 

อตัราส่วนทางการเงิน (%)       

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย 1.9 1.9 1.5 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของเฉล่ีย 20.4 20.8 16.7 

อตัราก าไรสุทธิ 34.2 33.8 26.8 
ท่ีมา : รายงานประจ าปีของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั(มหาชน) ปี 2554-2556 

จากตารางท่ี 4.4 เป็นการแสดงถึงการสรุปงบการเงินท่ีส าคญั โดยเฉพาะในส่วนของก าไรสุทธิซ่ึงมี
ก าไรท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆตั้ งแต่ปี 2554 จนกระทั่งปี 2556ธนาคารมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2556 จ  านวน 
41,325 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มข้ึนของรายได้ดอกเบ้ียสุทธิ เงินให้
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สินเช่ือเฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึน โดยอตัราผลตอบแทนสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดรายไดสุ้ทธิ (Net Interest Margin: 
NIM) รวมถึงรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียท่ีเป็นผลมาจากรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ และรายไดเ้บ้ีย
ประกนัภยัรับสุทธิท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจึงท าให้อตัราก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม
เฉล่ีย (ROA)และ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของเฉล่ีย (ROE)ท่ีเพิ่มสูงข้ึน 

วเิคราะห์การท าก าไรจากสินทรัพยท่ี์บริษทัมีและสามารถช่วยบอกไดว้า่บริษทับริหารกิจการไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพแค่ไหน   ซ่ึงการค านวณค่า ROA คือ return/asset*100  ถ้า ROA สูงข้ึนจากการท่ีมี 
Return สูงข้ึน  นั่นก็ หมายถึงกิจการมีความสามารถในการท าก าไรจากสินทรัพย์สูงข้ึน  และถ้า
โครงสร้างแหล่งท่ีมาของสินทรัพยไ์ม่เปล่ียน (หน้ีสิน+ทุน) ไปในทางท่ีหน้ีสินมากข้ึน  อนัน้ีก็ถือว่า
บริษัทสามารถท าได้ดีทั้ งการบริหารงาน (สินทรัพย)์ และการบริหารผลตอบแทนให้กับผูถื้อหุ้น 
(ROE) ได้อย่างยอดเยี่ยม โดยทั่วไปนักลงทุนจะเน้นและให้ความส าคัญไปท่ีตัวเลขส าคัญอย่าง 
ROE   คือยิ่งมากๆ ยิ่งดี  อยา่งนอ้ย 12 % ข้ึนไปก็ถือวา่ใช้ไดแ้ลว้  แต่ความจริงท่ีเราตอ้งดูละเอียดมาก
ไปกว่านั้นก็คือ  ROE นั้น  อาจจะสูงโดยเป็นการสูงแบบมีความเส่ียง  หรือว่าอาจจะเป็นการสูงท่ีมี
คุณภาพ  คือมาพร้อมกบัการบริหารสินทรัพยอ์ยา่งมีคุณภาพควบคู่กนัไปดว้ย   

แสดงให้ เห็นว่าธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)มีความสามารถในการท าก าไรสูงหรือมี
ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ให้ เกิดก าไร และส่วนเงินลงทุนของผู ้ถือหุ้น จะได้รับ
ผลตอบแทนกลบัคืนมาจากการด าเนินการของบริษทั ซ่ึงถา้เทียบกบัธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) 
พบวา่ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั(มหาชน) มีอตัราก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย 
(ROA)และ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเฉล่ีย (ROE) ท่ีสูงกว่าธนาคารกรุงเทพ จ ากัด
(มหาชน)แสดงถึงประสิทธิภาพในการหาก าไร  

 4.1.3 วเิคราะห์มูลค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) 
  ในการวิเคราะห์ วิเคราะห์มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด(Market Capitalization) คือ มูลค่า
ตามราคาตลาดโดยรวมของหลักทรัพย์จดทะเบียน ซ่ึงเป็นค่าท่ีค  านวณจากการน าราคาปิดของ
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน คูณกบัจ านวนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนปัจจุบนั (Listed Shares) 
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ภาพที ่4.2 กราฟแสดงมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด(บาท) ของ SET ปี 2551-2557 

จากภาพท่ี 4.1 เป็นกราฟของดชันี SET ตั้งแต่ปี 2551-2557 ณ ปัจจุบนัซ่ึงพบวา่มีมูลค่าหลกัทรัพยต์าม
ราคาตลาดท่ีเพิ่มข้ึนทุกปี ยกเวน้ในช่วงของปี 2556 ท่ีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดท่ีลดลง และ
ปัจจุบนั ตลาดโดยรวมของหลกัทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ มีค่าท่ีสูงข้ึนและสูงท่ีสุด การ
น ามูลค่าหลกัทรัพย ์ซ่ึงมูลค่าดงักล่าวจะสะทอ้นให้ผูล้งทุนเห็น ถึงขนาดและความน่าสนใจลงทุนของ
ตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งในแง่ ของสภาพคล่องปริมาณและประเภทสินคา้ท่ีจะเลือกลงทุน  

 
ภาพที่ 4.3 กราฟแสดงมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (บาท) ของหลกัทรัพย  ์BBL และ KBANK ปี 
2551-2557 

จากภาพท่ี 4.3 เป็นกราฟแสดงมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดของหลกัทรัพย  ์BBL และKBANK 
ตั้งแต่ปี 2551-2557 ณ ปัจจุบนัซ่ึงพบว่ามีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดของทั้งสองท่ีเพิ่มข้ึนทุกปี 
ยกเวน้ในช่วงของปี 2556 ท่ีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดท่ีลดลงทั้งคู่ แต่มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคา
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ตลาดของ KBANK จะมีมูลค่าท่ีสูงกวา่ BBL แสดงวา่หลกัทรัพย ์KBANK มีขนาดและความน่าสนใจ
ลงทุน ทั้งในแง่ ของสภาพคล่องปริมาณและประเภทสินคา้ท่ีจะเลือกลงทุน  

 4.1.4 การวเิคราะห์อตัราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น (Price-Earning Ratio: P/E) 

 อตัราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น (Price-Earning Ratio: P/E) คือ อตัราส่วนเปรียบเทียบ
ระหวา่งราคาตลาดของหุ้นสามญัต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นสามญั (EPS) ท่ีบริษทันั้นท าไดใ้นรอบระยะเวลา 
12 เดือนหรือในรอบ 1 ปีล่าสุด 

 
ภาพที ่4.4 กราฟแสดงอตัราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุน้(เท่า) ของ SET ปี 2551-2557 

จากภาพท่ี 4.4 เป็นกราฟท่ีแสดงค่า P/E RATIO ของ SETตั้งแต่ปี 2551-2557 พบว่า ในปี 2552 มีค่า 
P/E RATIO สูงสุด แสดงวา่มีแนวโนม้การเติบโตท่ีสูงและช่วงปี 2551 มี P/E RATIO ต ่า อตัราส่วนน้ี
แสดงให้เห็นวา่ผูล้งทุนยินดีจะลงทุนจ่ายเงินซ้ือหุ้นนั้นเป็นก่ีเท่าของทุกๆ 1 บาท ของก าไรสุทธิของ
บริษทั 
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ภาพที ่4.5 กราฟแสดงอตัราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุน้(เท่า) ของหลกัทรัพย ์BBL และKBANK ปี 

2551-2557 

จากภาพท่ี 4.5 เป็นกราฟท่ีแสดงค่า P/E RATIO ของหลกัทรัพย ์BBL และ KBANK ตั้งแต่ปี 2551-
2557 พบว่า ทั้ งสองหลักทรัพย ์มีค่า P/E RATIO ข้ึนลงอยู่ตลอด แต่หลักทรัพย์ KBANK มีค่า P/E 
RATIO สูงสุดและสูงมากกว่า หลักทรัพย์ BBL แสดงว่า KBANK มีแนวโน้มการเติบโตท่ีสูงกว่า 
BBL แสดงให้เห็นวา่ผูล้งทุนยินดีจะลงทุนจ่ายเงินซ้ือหุ้นนั้นเป็นก่ีเท่าของทุกๆ 1 บาท ของก าไรสุทธิ
ของบริษทั 

 4.1.5 การวเิคราะห์อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (Price-Book Value: P/BV) 
  อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (Price-Book Value: P/BV) คือ อัตราส่วน
เปรียบเทียบระหว่างราคาตลาดของหุ้นสามญัต่อมูลค่าทางบญัชีของหุ้นสามญั 1หุ้นตามงบการเงิน
ล่าสุดของบริษทัผูอ้อกหุน้สามญั ซ่ึงแสดงราคาหุน้ ณ ขณะนั้นเป็นก่ีเท่าของ มูลค่าทางบญัชี 
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ภาพที ่4.6 กราฟแสดงอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี(เท่า) ของ SET ปี 2551-2557 

จากภาพท่ี 4.6 เป็นกราฟท่ีแสดงถึง อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี(Price-Book Value: 
P/BV) ของ SET อตัราส่วนน้ีบอกให้ทราบว่า ราคาหุ้น ณ ขณะนั้น สูงเป็นก่ีเท่าของมูลค่าทางบญัชี 
หากมีค่าสูง ก็แสดงว่าผูล้งทุนทัว่ไปในตลาดคาดหมายว่า บริษทัดงักล่าวมีศกัยภาพท่ีจะเติบโตสูง 
ขณะเดียวกนัก็แสดงถึงระดบัความเส่ียงท่ีสูงด้วยซ่ึงพบว่าใน SET ปี 2555 จะมีค่าสูงสุด แสดงว่า ผู ้
ลงทุนต่างคาดหมาย ศกัยภาพท่ีจะตอ้งเติบโตสูง แต่ก็มีความเส่ียงสูงเช่นกนั 

 
ภาพที ่4.7 กราฟแสดงอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี(เท่า) ของหลกัทรัพย ์BBL และ

KBANK ปี 2551-2557 
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จากภาพท่ี 4.7 แสดงถึง อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี(Price-Book Value: P/BV)  ของ
หลักทรัพย์ BBL และ KBANK พบว่า หลักทรัพย์ KBANK จะมีค่า Price-Book Value ท่ี สูงกว่า 
หลกัทรัพย ์BBL ทุกๆปี ทั้งน้ีเน่ืองจาก KBANK มีมูลค่าการซ้ือขายท่ีมาก และมีศกัยภาพท่ีเติบโตเร็ว 
แต่มีความเส่ียงสูงกว่า BBL เพราะวา่ มีค่า Price-Book Value >1 (มากกวา่ 1) คือ ราคาตลาดท่ีซ้ือขาย
กนัสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีควรจะขาย ดงันั้นค่าท่ีไดค้วรยิง่นอ้ยยิง่ดี (ไม่เกิน 2  จะดี) 

4.2 ผลการทดสอบความน่ิงของข้อมูล (Unit Root Test) 

ในการทดสอบความน่ิงของขอ้มูลนั้นไดใ้ช้การทดสอบด้วยวิธีการต่างๆดงัน้ี 1) ADF test2) PP test 
โดยใชโ้ปรแกรม Eview ทดสอบเพราะถา้หากขอ้มูลนั้นไม่มีความน่ิงหรือหากขอ้มูลมียนิูทรูทนั้นจะ
ทาให้เกิดปัญหาการถดถอยท่ีไม่แทจ้ริง (Spurious Regression) และเพื่อหลีกเล่ียงขอ้มูลท่ีมีค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าความแปรปรวน (Variance) ท่ีไม่คงท่ีในแต่ละช่วงเวลาท่ีแตกต่างกันโดยผลการ
ทดสอบข้อมูลนั้ นจะพิจารณาจากค่า probability value ของข้อมูลว่ามีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
(Significant Level) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ในระดบัต่างๆ 3 ระดบัคือระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ร้อย
ละ 95 และร้อยละ 90 ( = 0.01, 0.05, และ 0.10) ตามล าดับ หากพบว่าค่าท่ีทดสอบสมมติฐานคือ t-
statistic ไม่มีนยัสาคญัทางสถิติณระดบัเลเวลหรือ I(0) ก็จะทาการลดค่าล่า (lag) ลงไปท่ีผลต่างลาดบัท่ี
หน่ึงหรือ 1st different ตามล าดบัจนท าให้ค่า t-statistic ท่ีใชก้ารทดสอบนั้นมีค่านยัส าคญัทางสถิตินัน่
คือขอ้มูลแพเนลของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามนั้นมีความน่ิง 

ตวัแปรท่ีใชก้ารทดสอบความน่ิงของขอ้มูลไดแ้ก่ 
ตวัแปรตามคือดชันีหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  
ตวัแปรอิสระคือ 1) ราคาหลกัทรัพยธ์นาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) (BBL)  

2) ราคาหลกัทรัพยธ์นาคารกสิกรไทย จ ากดั(มหาชน) (KBANK)  
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ตารางที ่4.5 ผลการทดสอบความน่ิงของขอ้มูล 

ตวัแปร 

ผลการทดสอบความน่ิงของขอ้มูลทั้ง 2 วธีิ 

Lag ADF Test 

Statistic 

PP-Test Statistic Test Critical Value 

1% 5% 10% 

SET 

BBL 

KBANK 

0 

0 

0 

-37.47064 

-38.30944 

-37.85301 

-37.48981 

-38.39029 

-38.19393 

-3.963930 

-3.963930 

-3.963930 

-3.412689 

-3.412689 

-3.412689 

-3.128315 

-3.128315 

-3.128315 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

จากตารางท่ี 4.5 ผลการทดสอบความน่ิงของขอ้มูล สามารถสรุปผลของการทดสอบความน่ิงของดชันี
กลุ่มหลกัทรัพย ์คือ ราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET)ราคาหลกัทรัพยธ์นาคาร
กรุงเทพ (BBL)และราคาหลกัทรัพยธ์นาคารกสิกรไทย (KBANK) ผลการทดสอบพบวา่ทั้งสองวธีิของ
ขอ้มูลในระดบัlevel ท่ี Lag เท่ากบั 0 มีค่าน้อยกว่า Critical Value ท่ี 1% 5% และ 10% หรือ ณ ระดบั
นยัส าคญั 0.01 0.05 และ 0.10จึงปฎิเสธสมมติฐาน 𝐻0และยอมรับสมมติฐาน 𝐻1หมายความวา่ ขอ้มูล
ของ SET,BBL และ KBANK มีลกัษณะน่ิง หรือ Stationary 

4.3 ผลการทดสอบข้อมูลโดยใช้การประมาณ Bivariate Generalized Extreme Value Distribution 
วธีิ Bivariate Block Maxima 

จากการทดสอบว่าข้อมูลน่ิงแล้ว จึงน าขอ้มูลท่ีเป็นท่ีได้จากการค านวนมาประมาณแบบBivariate 
Generalized Extreme Value Distribution ด้วยวิธี  Bivariate Block Maxima ทั้ งดัชนีราคาหุ้นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)กบั หลกัทรัพยธ์นาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BBL)และดชันี
ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) กบั หลกัทรัพยธ์นาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) 
โดยวธีิน้ีจะเลือกค่าสุดโต่งในแต่ละ 10 วนั 
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ภาพที ่4.8 กราฟแสดงขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ BGEV ระหวา่งดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (SET) กบัหลกัทรัพยธ์นาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BBL) 

 
ภาพที ่4.9 กราฟแสดงขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ BGEV ระหวา่งดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (SET) กบัหลกัทรัพยธ์นาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (KBANK) 
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ภาพที่ 4.10 กราฟแสดงถึงความสัมพันธ์ด้วยวิธี BGEV ของข้อมูลระหว่างดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) กบัหลกัทรัพยธ์นาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BBL) 

 
ภาพที่ 4.11 กราฟแสดงถึงความสัมพันธ์ด้วยวิธี BGEV ของข้อมูลระหว่างดัชนีราคาหุ้นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) กบัหลกัทรัพยธ์นาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (KBANK) 

จากภาพท่ี 4.10 และ4.11 เป็นการพล๊อตกราฟถึงความสัมพนัธ์เบ้ืองต้น แต่จะต้องประมาณแบบ
Bivariate Generalized Extreme Value Distribution ทั้ งหมด 9 แบบจ าลอง โดยจะต้องเลือกจากค่า 
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AIC ของแบบจ าลองท่ีได้ออกจากการรันโปรแกรมซ่ึงจะต้องมีค่าน้อยท่ีสุดและดูเง่ือนไขของ
แบบจ าลองแต่ละแบบถึงจะสามารถอธิบายถึงความสัมพนัธ์ได ้

 4.3.1 ผลการประมาณของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กบั หลกัทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BBL)  
 จากการประมาณของดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) กบั หลกัทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BBL) ท าใหส้ามารถแสดงผลการประมาณดงัตารางท่ี 4.6  

ตารางที ่4.6 แสดงผลการประมาณแบบ BGEV  ของดชันีSETกบั หลกัทรัพยB์BL 

หลกัทรัพย์ BGEV 

model 

AIC 𝝁𝟏 𝝈𝟏 𝛏 𝟏 𝝁𝟐 𝝈𝟐 𝛏 𝟐 𝜶 𝜷 

SET -BBL Coles-Tawn -1896.615 0.008942   0.010534   0.007696   0.022697   0.011599   0.071117   0.600000   0.600000   

ท่ีมา : จากการวเิคราะห์โปรแกรม R 

จากตารางแสดงผลการประมาณแบบ BGEV โดยเลือก AIC ท่ีต  ่าท่ีสุดโดยสามารถอธิบายได ้กล่าวคือ 

σ คือ ตวัแปรทางสเกลซ่ึงเป็นพารามิเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแกนเวลา ถา้พารามิเตอร์น้ีเพิ่มหรือลดจะท า
ใหก้ารกระจายเปล่ียนแปลงไปตามแกนเวลา μ คือ ตวัแปรทางท่ีตั้งซ่ึงพารามิเตอร์ท่ีบอกลกัษณะความ
หนาแน่นของการกระจายของขอ้มูล และ ξ  คือ ตวัแปรทางรูปร่างเป็นพารามิเตอร์ท่ีบอกลกัษณะของ
เส้นโคง้ท่ีใชว้ดัความเบซ้า้ยหรือเบข้วา โดย ξ > 0คือเบข้วา ξ < 0คือ เบซ้า้ย 

พบวา่ มีแบบจ าลอง Cales-Tawn ท่ีสามารถอธิบายผลไดดี้ท่ีสุด โดยสามารถเขียนแบบจ าลองได ้คือ  

𝐺(𝑆𝐸𝑇, 𝐵𝐵𝐿) = 𝑒𝑥𝑝{−𝑦1[1 − Be(𝑞; 𝛼 + 1, 𝛽)] − 𝑦2Be(𝑞; 𝛼, 𝛽 + 1)} 

- เม่ือ 𝑞 = 𝛼𝑦2/(𝛼𝑦2 + 𝛽𝑦1)และ Be(𝑞; 𝛼 + 1, 𝛽) คือ ฟังกช์นัการแจกแจงเบตา้  
- 𝛼 > 0 และ 𝛽 > 0 มีผลต่อกนัอยา่งสมบูรณ์เม่ือ α = β มีแนวโนม้เขา้สู่ ∞ 
- จะไม่มีผลต่อกนัเม่ือ α = β เขา้ใกล ้0และเม่ือหน่ึงใน α, β คงท่ีและตวัแปรอ่ืนๆเขา้ใกล ้0  
- จากผลการประมาณ พบว่าค่า 𝛼 =  0.60000  และ 𝛽=  0.60000 แสดงว่า ดัชนี SET และ 

หลกัทรัพย ์BBL มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งสมบูรณ์เพราะมีแนวโนม้ลูเ้ขา้สู่ ∞ โดยภาพท่ี 4.12 
แสดงฟังกช์นัการแจกแจงของแบบจ าลอง Cales-Tawn 
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(a)     (b)     (c) 

 
  (d)     (e)     (f) 
ภาพที่ 4.12 การประมาณแบบ BGEV ของฟังก์ชนัการแจกแจงAsymmetric mixedระหวา่ง ดชันีSET 
กบั ราคาหลกัทรัพย ์BBLโดย 
(a) กราฟแสดงทิศทางแบบท่ี 1 ระหว่างแบบจ าลองของขอ้มูลและแบบจ าลองทางทฤษฎีของขอ้มูล 
ดชันี SET กบั ราคาหลกัทรัพย ์BBL 
(b) กราฟแสดงทิศทางแบบท่ี 2 ระหว่างแบบจ าลองของขอ้มูลและแบบจ าลองทางทฤษฎีของขอ้มูล 
ดชันี SET กบั ราคาหลกัทรัพย ์BBL  
(c) กราฟแสดงถึงความหนาแน่นระหวา่งขอ้มูล ดชันี SET กบั ราคาหลกัทรัพย ์BBL  
(d) กราฟแสดงถึงฟังก์ชนัความสัมพนัธ์กนัระหวา่งขอ้มูล ดชันี SET กบั ราคาหลกัทรัพย ์BBL ซ่ึงถา้
เข้าใกล้ยยอดสามเหล่ียมยิ่งมีความสัมพันธ์กันมาก (เส้นประ คือเส้นท่ี estimate เส้นทึบคือ เส้น
ฟังกช์นั dependence) 
(e) กราฟแสดงถึง เส้นโคง้ควอไทลร์ะหวา่งขอ้มูล ดชันี SET กบั ราคาหลกัทรัพย ์BBL 
(f) กราฟแสดงถึงความหนาแน่น spectral ระหว่างข้อมูล ดัชนี SET กับ ราคาหลักทรัพย์ BBL
แบบจ าลอง Cales-Tawn 
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 4.3.2 ผลการประมาณของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กับ หลักทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (KBANK)  
 จากการประมาณของดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) กบั หลกัทรัพย์

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (KBANK) ซ่ึงแสดงผลการประมาณดงัตารางท่ี 4.7 

ตารางที ่4.7 แสดงผลการประมาณแบบ BGEV  ของดชันีSETกบั หลกัทรัพยK์BANK 

หลกัทรัพ

ย์ 

BGEV 

model 

AIC 𝝁𝟏 𝝈𝟏 𝛏 𝟏 𝝁𝟐 𝝈𝟐 𝛏 𝟐 𝜶 𝜷 

SET -

KBANK 

bilogistic 2000016 0.01051 0.008686 0.0000123 0.02435 0.01302  0.06884 0.75000 0.75000 

SET - 

KBANK 

Asymmetric 

mixed 

2000016 0.01051 0.008686 0.0000123 0.02435 0.01302  0.06884 0.75000 0.00000 

ท่ีมา : จากการวเิคราะห์โปรแกรม R 

จากตารางแสดงผลการประมาณแบบ BGEV  โดยเลือก AIC ท่ีต  ่าท่ีสุดโดยสามารถอธิบายได ้σ คือ 
ตวัแปรทางสเกลซ่ึงเป็นพารามิเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแกนเวลา ถา้พารามิเตอร์น้ีเพิ่มหรือลดจะท าให้การ
กระจายเปล่ียนแปลงไปตามแกนเวลา μ คือ ตวัแปรทางท่ีตั้ งซ่ึงพารามิเตอร์ท่ีบอกลักษณะความ
หนาแน่นของการกระจายของขอ้มูล ξ  คือ ตวัแปรทางรูปร่างเป็นพารามิเตอร์ท่ีบอกลกัษณะของเส้น
โคง้ท่ีใชว้ดัความเบซ้า้ยหรือเบข้วา โดย ξ > 0คือเบข้วา ξ < 0คือ เบซ้า้ย 

พบว่า จากแบบจ าลองทั้งหมด 9 แบบจ าลอง มีแบบจ าลอง2 แบบจ าลอง ท่ีสามารถอธิบายผลและ
เง่ือนไขของแต่ละแบบจ าลองไดดี้ท่ีสุด คือแบบจ าลองBilogistic และ Asymmetricmixed โดยสามารถ
เขียนแบบจ าลองไดด้งัน้ี 

แบบจ าลอง bilogistic 

𝐺(𝑆𝐸𝑇, 𝐾𝐵𝐴𝑁𝐾) = 𝑒𝑥𝑝{−𝑦1𝑞1−𝛼 − 𝑦2(1 − 𝑞)1−𝛽} 

- ถา้ 0 < 𝛼, 𝛽 < 1 และเม่ือ 𝛼 = 𝛽จะเป็นโมเดล bilogistic ท่ีเท่ากนักบัโมเดล logistic  
- จะข้ึนอยูก่บั dep = 𝛼 = 𝛽 จะมีผลต่อกนัอยา่งสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือ𝛼 = 𝛽 และเขา้ใกล ้0  
- แต่จะไม่มีผลต่อกนั ก็ต่อเม่ือ 𝛼 = 𝛽และเขา้ใกล ้1 
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- จากผลการประมาณ พบว่าค่า 𝛼 =  0.750000  และ 𝛽=  0.750000 แสดงว่า ดัชนี SET และ 
หลกัทรัพย ์KBANK มีแนวโน้มสัมพนัธ์กนัแบบสุดโต่ง แต่อาจจะยงัไม่สมบูรณ์โดยภาพท่ี 
4.13 แสดงฟังกช์นัการแจกแจงของแบบจ าลองbilogistic 

 
  (a)    (b)    (c) 

 
  (d)    (e)    (f) 
ภาพที่ 4.13 การประมาณแบบ BGEV ของฟังก์ชนัการแจกแจงBilogisticระหวา่ง ดชันีSET กบั ราคา
หลกัทรัพย ์KBANK โดย 
(a) กราฟแสดงทิศทางแบบท่ี 1 ระหว่างแบบจ าลองของขอ้มูลและแบบจ าลองทางทฤษฎีของขอ้มูล 
ดชันี SET กบั ราคาหลกัทรัพย ์KBANK 
(b) กราฟแสดงทิศทางแบบท่ี 2 ระหว่างแบบจ าลองของขอ้มูลและแบบจ าลองทางทฤษฎีของขอ้มูล 
ดชันี SET กบั ราคาหลกัทรัพย ์KBANK 
(c) กราฟแสดงถึงความหนาแน่นระหวา่งขอ้มูล ดชันี SET กบั ราคาหลกัทรัพย ์KBANK  
(d) กราฟแสดงถึงฟังกช์นัความสัมพนัธ์กนัระหวา่งขอ้มูล ดชันี SET กบั ราคาหลกัทรัพย ์KBANK ซ่ึง
ถ้าเขา้ใกล้ยยอดสามเหล่ียมยิ่งมีความสัมพนัธ์กนัมาก (เส้นประ คือเส้นท่ี estimate เส้นทึบคือ เส้น
ฟังกช์นั dependence) 
(e) กราฟแสดงถึง เส้นโคง้ควอไทลร์ะหวา่งขอ้มูล ดชันี SET กบั ราคาหลกัทรัพย ์KBANK 
(f) กราฟแสดงถึงความหนาแน่น spectral ระหวา่งขอ้มูล ดชันี SET กบั ราคาหลกัทรัพย ์KBANK 
แบบจ าลอง Bilogistic 
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แบบจ าลอง Asymmetric mixed 
 

𝐾𝐵𝐴𝑁𝐾(𝑡) = 1 − (𝛼 + 𝛽)𝑡 + 𝛼𝑡2 + 𝛽𝑡3 

- เม่ือ 𝛼และ 𝛼 + 3𝛽 เป็น Non negative และเม่ีอ𝛼 + 𝛽และ 𝛼 + 2𝛽 มีค่านอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
1 𝛽 อยูใ่นช่วง [-0.5,0.5] และ𝛼 อยูใ่นช่วง [0,1.5] แสดงวา่มีผลต่อกนัหรือมีความสัมพนัธ์กนั 

- จะไม่มีผลต่อกนัหรือไม่มีความสัมพนัธ์กนั เม่ือพารามิเตอร์ทั้งคู่เป็น 0  
- จากผลของการประมาณ พบว่า ค่า 𝛼 =  0.75000 และ 𝛽=  0.00000 จากเง่ือนไขดงักล่าว ท า

ให้ทราบว่า ดัชนี SET และ หลักทรัพย ์KBANK มีผลต่อกันหรือมีความสัมพนัธ์กันแบบ
สุดโต่งโดยภาพท่ี 4.14 แสดงฟังกช์นัการแจกแจงของแบบจ าลอง amix 

  (a)    (b)    (c)

 
  (d)    (e)    (f) 
ภาพที่ 4.14 การประมาณแบบ BGEV ของฟังก์ชนัการแจกแจงAsymmetric mixedระหวา่ง ดชันีSET 
กบั ราคาหลกัทรัพย ์KBANK โดย 
(a) กราฟแสดงทิศทางแบบท่ี 1 ระหว่างแบบจ าลองของขอ้มูลและแบบจ าลองทางทฤษฎีของขอ้มูล 
ดชันี SET กบั ราคาหลกัทรัพย ์KBANK 
(b) กราฟแสดงทิศทางแบบท่ี 2 ระหว่างแบบจ าลองของขอ้มูลและแบบจ าลองทางทฤษฎีของขอ้มูล 
ดชันี SET กบั ราคาหลกัทรัพย ์KBANK 
(c) กราฟแสดงถึงความหนาแน่นระหวา่งขอ้มูล ดชันี SET กบั ราคาหลกัทรัพย ์KBANK  
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(d) กราฟแสดงถึงฟังกช์นัความสัมพนัธ์กนัระหวา่งขอ้มูล ดชันี SET กบั ราคาหลกัทรัพย ์KBANK ซ่ึง
ถ้าเขา้ใกล้ยยอดสามเหล่ียมยิ่งมีความสัมพนัธ์กนัมาก (เส้นประ คือเส้นท่ี estimate เส้นทึบคือ เส้น
ฟังกช์นั dependence) 
(e) กราฟแสดงถึง เส้นโคง้ควอไทลร์ะหวา่งขอ้มูล ดชันี SET กบั ราคาหลกัทรัพย ์KBANK 
(f) กราฟแสดงถึงความหนาแน่น spectral ระหวา่งขอ้มูล ดชันี SET กบั ราคาหลกัทรัพย ์KBANKของ
แบบจ าลอง Asymmetric mixed 

4.4 ผลการทดสอบข้อมูลโดยใช้การประมาณ Bivariate Generalized Pareto Distribution วธีิ 
Bivariate Threshold Exceedances 

จากการทดสอบว่าข้อมูลน่ิงแล้ว จึงน าข้อมูลท่ี  มาประมาณแบบBivariate Generalized Pareto 
Distribution วิธี Bivariate Threshold Exceedances ทั้งดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET) กบั หลกัทรัพยธ์นาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BBL) และดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (SET) กบั หลกัทรัพยธ์นาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) 

 

ภาพที่ 4.15 กราฟแสดงขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ BGPD ระหวา่งดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (SET) กบัหลกัทรัพยธ์นาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BBL) 

 



49 
 

 

ภาพที่ 4.16 กราฟแสดงขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ BGPD ระหวา่งดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (SET) กบัหลกัทรัพยธ์นาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (KBANK) 

 

ภาพที่  4.17 กราฟแสดงถึงความสัมพันธ์ด้วยวิธี BGPD ของข้อมูลระหว่างดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) กบัหลกัทรัพยธ์นาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BBL) 
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ภาพที่  4.18 กราฟแสดงถึงความสัมพันธ์ด้วยวิธี BGPD ของข้อมูลระหว่างดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) กบัหลกัทรัพยธ์นาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (KBANK) 

 4.4.1 ผลการประมาณ BGPD ของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กับ 
หลกัทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BBL) 
  ในการประมาณ BGPD ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 90% สามารถแสดงผลของการประมาณไดด้งั

ตารางท่ี 4.8 

ตารางที่ 4.8 แสดงผลการประมาณแบบ BGPD  ของดชันี SET กบั หลกัทรัพย ์BBL 

หลกัทรัพย์ BGPD 

model 

AIC 𝝈𝟏 𝝃𝟏 𝝈𝟐 𝝃𝟐 𝜶 𝜷 

SET -BBL negbilog -151.2347 0.01183    0.05249    0.01802   -0.22425    2.62824    0.23586   

ท่ีมา : จากการวเิคราะห์โปรแกรม R 

ณ ระดับความเช่ือมัน่ 90% ท าให้ทราบค่า Threshold ซ่ึงได้จากการรันโปรแกรม คือ 𝑢1= 0.02014  
𝑢2= 0.03434 และแบบจ าลอง Negative bilogistic 

𝐺(𝑆𝐸𝑇, 𝐵𝐵𝐿) = 𝑒𝑥𝑝{−𝑦1 − 𝑦2 + 𝑦1𝑞1+𝛼 − 𝑦2(1 − 𝑞)1+𝛽} 
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- โดย 𝛼 > 0และ 𝛽 > 0 มีผลต่อกนั จะมีผลต่อกนัอยา่งสมบูรณ์ เม่ือ 𝛼 = 𝛽 มีแนวโน้ม
เขา้สู่ 0 

- จะไม่มีผลต่อกนัก็ ต่อเม่ือ 𝛼 = 𝛽มีแนวโนม้เขา้สู่ ∞ 
- จากผลของการประมาณ พบวา่ ค่า 𝛼= 2.62824   𝛽  =   0.23586  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0 แสดง

วา่ ดชันี SET และ หลกัทรัพย ์BBL มีผลต่อกนัแต่อาจจะไม่มีผลต่อกนัอยา่งสมบูรณ์ โดย
ภาพท่ี 4.19 แสดงฟังกช์นัการแจกแจงของแบบจ าลอง Negative bilogistic  

 
ภาพที่ 4.19 การประมาณแบบ BGPD ของฟังก์ชนัการแจกแจง Negative bilogistic ระหวา่ง ดชันีSET 
กบั หลกัทรัพย ์BBL โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
(Density Plot) คือ กราฟแสดงถึงความหนาแน่นระหวา่งขอ้มูล ดชันี SET กบั ราคาหลกัทรัพย ์BBL  
(Dependence Function) คือ กราฟแสดงถึงความสัมพันธ์กันระหว่างข้อมูล ดัชนี SET กับ ราคา
หลกัทรัพย ์BBL ซ่ึงถา้เขา้ใกลย้อดสามเหล่ียมยิง่มีความสัมพนัธ์กนัมาก 
(Quantile Curves) คือ กราฟแสดงถึง เส้นโคง้ควอไทล์ระหวา่งขอ้มูล ดชันี SET กบั ราคาหลกัทรัพย ์
BBL ซ่ึงขอ้มูลท่ีอยูใ่นพื้นท่ีนั้นมีความสัมพนัธ์กนั 
(Spectral Density) คือ กราฟแสดงถึงความหนาแน่น spectral ระหว่างข้อมูล ดัชนี SET กับ ราคา
หลกัทรัพย ์BBL 
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 4.4.2 ผลการประมาณ BGPD ของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กับ 
หลกัทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (KBANK) 
  ในการประมาณ BGPD ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 90% สามารถแสดงผลของการประมาณไดด้งั
ตารางท่ี 4.9 

ตารางที ่4.9 แสดงผลการประมาณแบบ BGPD ของดชันี SET กบั หลกัทรัพย ์KBANK 

หลกัทรัพย์ BGPD 

model 

AIC 𝝈𝟏 𝝃𝟏 𝝈𝟐 𝝃𝟐 r 

SET -KBANK log -218.2863 1.152e-02   -8.737e-18    1.502e-02   -2.235e-12    7.500e-01   

ท่ีมา : จากการวเิคราะห์โปรแกรม R 

ณ ระดับความเช่ือมัน่ 90% ท าให้ทราบค่า Threshold ซ่ึงได้จากการรันโปรแกรม คือ 𝑢1= 0.02014  
𝑢2= 0.03434 แบบจ าลอง logistic  

𝐺(𝑆𝐸𝑇, 𝐾𝐵𝐴𝑁𝐾) = exp [− (𝑦1

1

𝑟 + 𝑦2

1

𝑟)

𝑟

] 

- เม่ือ 0 < r ≤ 1 และจะมีผลต่อกนัอยา่งสมบูรณ์เม่ือขอบเขตของ r เขา้ใกล ้0  
- จะไม่มีผลต่อกนัเม่ือค่า r = 1 
- จากผลการประมาณ พบวา่ ค่า r = 7.500e-01 หรือ 0.75 ซ่ึงมีค่าท่ีอยูใ่นช่วง 0 < r ≤ 1 

แสดงวา่ ดชันี SET และ หลกัทรัพย ์KBANK มีแนวโนม้ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั โดยภาพท่ี 
4.20 แสดงฟังกช์นัการแจกแจงของแบบจ าลอง logistic  
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ภาพที่  4.20 การประมาณแบบ BGPD ของฟังก์ชันการแจกแจง logistic ระหว่าง ดัชนีSET กับ 
หลกัทรัพย ์KBANK โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
(Density Plot) คือ กราฟแสดงถึงความหนาแน่นระหว่างข้อมูล ดัชนี SET กับ ราคาหลักทรัพย ์
KBANK  
(Dependence Function) คือ กราฟแสดงถึงความสัมพันธ์กันระหว่างข้อมูล ดัชนี SET กับ ราคา
หลกัทรัพย ์KBANK ซ่ึงถา้เขา้ใกลย้อดสามเหล่ียมยิง่มีความสัมพนัธ์กนัมาก 
(Quantile Curves) คือ กราฟแสดงถึง เส้นโคง้ควอไทล์ระหวา่งขอ้มูล ดชันี SET กบั ราคาหลกัทรัพย ์
KBANK ซ่ึงขอ้มูลท่ีอยูใ่นพื้นท่ีนั้นมีความสัมพนัธ์กนั 
(Spectral Density) คือ กราฟแสดงถึงความหนาแน่น spectral ระหว่างข้อมูล ดัชนี SET กับ ราคา
หลกัทรัพย ์KBANK 
 

 
 


