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บทคดัย่อ 

การวิเคราะห์ค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยมีว ัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาสภาพสภาวะตลาดของหลักทรัพย์ และวิ เคราะห์หา
ความสัมพนัธ์ของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์กบัราคาดชันีหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยโดยใชว้ธีิมูลค่าสุดโต่งแบบคู่ (Bivariate Extreme Value) หลกัทรัพยท่ี์ใชใ้นการศึกษา คือ 
หลกัทรัพยข์องบริษทัท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (AOT) และ บริษทับีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ 
จ  ากดั (มหาชน) (BTS) โดยใช้ขอ้มูลราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพย ์ระหว่างวนัท่ี 2 เดือนมกราคม 
พ.ศ.2551 ถึงวนัท่ี 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557  จ  านวน 1,558 ขอ้มูล เพื่อน ามาหาผลตอบแทนของ
ราคาหลักทรัพย์ท่ี เป็นข้อมูล  Maximum Return ท าการวิเคราะห์หามูลค่าสุดโต่งแบบคู่ด้วยการ
ป ระ ม าณ ก ารแ บ บ  Bivariate Generalized Extreme Value distribution (BGEV) แ ล ะ  Bivariate 
Generalized Pareto Distribution (BGPD) 

ขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการศึกษาเป็นขอ้มูลอนุกรมเวลา จึงจ าเป็นตอ้งทดสอบความน่ิงของขอ้มูลดว้ยวิธี 
Augmented Dickey-Fuller test (ADF) และวิธีฟิ ลิบป์  พีรอน (Phillips-Perron Test) พบว่าข้อมูลมี
ลกัษณะน่ิง ท่ี I(0) จึงสามารถน ามาท าการวเิคราะห์มูลค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลกัทรัพยไ์ด ้  

ผลการศึกษาสภาพสภาวะตลาดของหลกัทรัพยบ์ริษทัท่าอากาศยานไทย และบริษทับีทีเอส กรุ๊ป โฮล
ด้ิงส์ พบวา่มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดของทั้งสองบริษทั สูงเป็น 2 อนัดบัแรกของหลกัทรัพยก์ลุ่ม
ขนส่งและโลจิสติกส์ ประกอบกบัผลการด าเนินงาน และผลประกอบการอยู่ในระดบัท่ีดี ส่งผลให้
หลกัทรัพยท์ั้งสองมีความน่าสนใจในการลงทุน 
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ผลการวิเคราะห์มูลค่าสุดโต่งแบบคู่ด้วยการประมาณการแบบ BGEV และ BGPD พบว่า ราคา
หลกัทรัพยบ์ริษทัท่าอากาศยานไทย (AOT) มีความสัมพนัธ์กนัแบบสุดโต่งกบัดชันีราคาหุ้นตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (SET) แต่มีรูปแบบความสัมพันธ์กันแบบไม่สมบูรณ์  และราคา
หลกัทรัพยบ์ริษทับีทีเอส กรุ๊ป โฮล์ด้ิงส์ (BTS) ก็มีความสัมพนัธ์แบบสุดโต่ง กบัดชันีราคาหุ้นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) แต่มีความสัมพนัธ์กนัแบบไม่สมบูรณ์ดว้ยเช่นกนั  
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ABSTRACT 

The study aimed to test the conditions of bivariate extreme maximum returns of the transportation 
and logistics sector of the Stock Exchange of Thailand. Two selected securities including Airports 
of Thailand Public Company Limited (AOT) and BTS Group Holdings Public Company Limited 
(BTS) were experimented. Price data for AOT and BTS securities collected directly from the 
transportation and logistics sector of the SET with the close of the day. Data used were 1,558 daily 
closing prices of securities during the period of January 2, 2008 to May 20, 2014. The estimations 
of Bivariate Generalized Extreme Value distribution (BGEV) and Bivariate Generalized Pareto 
Distribution (BGPD) were conducted. 

As the data were time-series, Augmented Dickey-Fuller (ADF) and Phillips-Perron (PP) unit root 
test were employed for testing stationary of collected daily data. The results showed that closing 
stock price and SET index were stationary at “I(0)”. Thus, AOT and BTS could be determined to 
test bivariate extreme value by utilizing the estimations of BGEV and BGPD. 
The performances of AOT and BTS have ranked the biggest market capitalizations of transportation 

and logistics sector. The earning of two companies was a great extent. By testing BGEV and BGPD 

the results indicated that stock price of AOT is imperfect extremely relation form with SET and also 

that the stock price of BTS is imperfect extremely relation with SET. 


