บทที่ 1
บทนำ

1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญของปัญหำ
เมื่อพิจารณาระบบเศรษฐกิจปั จจุบนั แล้ว จะพบว่าระบบการขนส่ งและโลจิสติกส์มีส่วนสาคัญที่จะทา
ให้ธุรกิ จขับเคลื่ อนไปได้ ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ งจึงถื อว่าเป็ นรายจ่ายที่สาคัญอีกส่ วนหนึ่ งของธุ รกิ จ
เนื่ องจากจะส่ งผลกระทบต่ อต้นทุ นการขนส่ ง ผ่านระบบห่ วงโซ่ อุปทานของการผลิ ต โดยมีความ
เกี่ ยวข้องตั้งแต่การขนส่ งวัตถุ ดิบต้นน้ า จนถึ งการส่ งมอบสิ นค้าและบริ การปลายน้ า การจัดการการ
ขนส่ ง1(Transportation) ที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพ ช่ วยลดต้นทุ นการผลิ ตในธุ รกิ จที่ ตอ้ งมี การขนส่ งสิ นค้า
หรื อจาเป็ นต้องมีการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ เพราะจะช่ วยให้สามารถส่ งสิ นค้าครั้งละมากๆได้ ลดปั ญหา
การชารุ ด เสี ยหายของสิ นค้าจากการขนส่ ง ส่ งผลให้สินค้ามีราคาถูกลง ในภาคการเกษตร การขนส่ ง
จะช่วยให้สามารถนาสิ นค้าทางการเกษตรออกไปจาหน่ายสู่ ตลาดได้ง่ายขึ้น ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การขนส่ งระหว่างประเทศที่มีประสิ ทธิ ภาพไม่วา่ จะเป็ นในด้านสิ นค้า ล้วนแล้วแต่
สร้ างรายได้ให้กบั ประเทศได้ (สุ รเมศวร์ พิ ริยะวัฒ น์ , 2557) ดังนั้นการพัฒ นาประสิ ทธิ ผลของการ
ขนส่ งและกระบวนการจัดการระบบโลจิสติกส์ ยอ่ มจะส่ งผลต่อการปรับปรุ งสภาพเศรษฐกิจโดยรวม
ให้ดีข้ ึนได้
การขนส่ งในส่ วนของโลจิสติกส์ น้ นั เป็ นเพียงกิจกรรมหนึ่งของโลจิสติกส์ โดยสานักโลจิสติกส์ กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2 ได้นิยามคาว่า การขนส่ งในส่ วนของโลจิสติกส์ วา่ เป็ นวิธีการ
และกระบวนการที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายและต้นทุนโดยรวมให้ต่ าที่สุด ตลอดจนกระบวนการไหลของ
สิ นค้าตั้งแต่ตน้ น้ าไปจนถึงปลายน้ า เพื่อทาให้เกิดความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค (ยุทธศาสตร์ การขนส่ ง
ของประเทศไทย, 2556)
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ในความหมายทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง กิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคน สิ นค้า ตลอดถึงการบริ การ จากที่หนึ่ งไปยังอีกที่หนึ่ง ณ เวลา
ใดเวลาหนึ่ ง การขนส่งที่ดี มีประสิ ทธิภาพ จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้
2
หมายถึง การวางแผนกระบวนการ ควบคุมการไหลตั้งแต่ผลิตไปจนถึงมือลูกค้า ให้ถูกต้อง และทันเวลา รวมทั้งการจัดการสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิ ผล (สุ วรรณี , 2555)
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ในยุคที่เศรษฐกิจมีการแข่งขันกันมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีการเปิ ดประเทศของกลุ่มประชาคมอาเซี ยน
ในปั จจุบนั แต่ละประเทศสมาชิ กอาเซี ยนต่างเร่ งดาเนิ นการให้ประเทศของตนเป็ นศูนย์กลางในด้าน
ต่างๆของอาเซี ยนเพื่อความได้เปรี ยบ และเป็ นมหาอานาจในการเป็ นผูน้ าทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค
นี้ เช่ นเดี ยวกันกับประเทศไทยที่ตอ้ งการเป็ นศูนย์กลางโลจิสติกส์ (Logistic Hub) เพื่อเป็ นศูนย์กลาง
ในการเคลื่อนย้ายสิ นค้าและประชากรเพื่อตอบสนองต่อการรวมตัวของประเทศสมาชิ กอาเซี ยนที่ให้มี
การเคลื่อนย้ายอย่างเสรี แต่จากดัชนีดา้ นการปฏิบตั ิงานด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index)
ของประเทศสมาชิ กอาเซี ยนพบว่า ประเทศสิ งคโปร์ ได้รับคะแนนสู งสุ ด คือ 4.09 จากคะแนนเต็ม 5
จัดได้วา่ เป็ นประเทศที่มีประสิ ทธิ ภาพด้านโลจิสติกส์ สูงเป็ นอันดับ 2 ของโลก รองลงมา คือ ประเทศ
มาเลเซี ย ได้คะแนน 3.44 ส่ วนประเทศไทยได้คะแนน 3.29 และประเทศสมาชิ กอาเซี ยนอื่นๆ ได้แก่
ประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ ได้ค ะแนน 3.14 ประเทศเวียดนามได้คะแนน 2.96 และประเทศอิ นโดนี เซี ยได้
คะแนน 2.76 (อภิรดี ตันตราภรณ์, 2554) เห็นได้วา่ การปฏิบตั ิงานด้านโลจิสติกส์ของไทยอยูใ่ นอันดับ
ที่ 3 ของกลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น ถื อ ว่า เป็ นรองของประเทศสิ ง คโปร์ แ ละประเทศมาเลเซี ย
ตามลาดับ แต่ดว้ ยภูมิศาสตร์ แล้วประเทศไทยถือว่าได้เปรี ยบกว่าทั้งสองประเทศนี้ เนื่ องจากประเทศ
ไทยมีที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสมกับการเป็ นศูนย์กลางการเชื่ อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ ในภูมิภาค
ลุ่ ม น้ าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ประกอบไปด้ว ยประเทศไทย พม่ า ลาว กัม พู ช า
เวียดนาม และประเทศจีนตอนใต้ และยังมี ความได้เปรี ยบในโครงสร้ างระบบการคมนาคมขนส่ งที่
เชื่ อมโยงกับประเทศโดยรอบ ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ และประเทศไทยยังเป็ นศูนย์กลาง
สามารถเชื่ อมต่อไปยังประเทศมาเลเซี ยและสิ งคโปร์ ได้อีกด้วย ดังนั้นการที่ประเทศไทยตั้งเป้ าหมาย
ให้เป็ นศูนย์กลางโลจิสติกส์ ของกลุ่มอาเซี ยนย่อมมีโอกาสความเป็ นไปได้สูง ซึ่ งรัฐบาลไทยได้มุ่งเน้น
และเห็ น ความส าคัญ นี้ โดยการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โครงสร้ างพื้ น ฐานด้านคมนาคม ระหว่างปี
2558-2565 วงเงิ น 2.4 ล้านล้านบาท ในการลงทุ น พัฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานคมนาคมของประเทศ
ประกอบไปด้วย 5 แผนงาน ได้แก่ การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง การพัฒนาโครงข่ายขนส่ ง
สาธารณะเพื่ อแก้ไขปั ญหาจราจรใน กทม. และปริ ม ณฑล การเพิ่ม ขี ดความสามารถทางหลวงเพื่ อ
เชื่ อมโยงฐานการผลิตที่สาคัญของประเทศสู่ ประชาคมอาเซี ยน รวมถึงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่ ง
ทางน้ าเพื่ อเพิ่ ม การขนส่ ง ทางน้ าเพิ่ ม ขึ้ น 20% และการพัฒ นาท่ าอากาศยาน (เปิ ดแผนโครงสร้ าง
พื้นฐาน ปรับโฉมคมนาคมประเทศ, 2557)
จากการพิจารณาหลักทรัพย์ในกลุ่มขนส่ งและโลจิสติกส์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือว่า
เป็ นกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีความน่าสนใจในการนามาศึกษา โดยเมื่อพิจารณาจากภาพที่ 1.1 ดังต่อไปนี้
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ที่มา: Bigchat (2557)

ภำพที่ 1.1 แสดงการเคลื่อนไหวของดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มขนส่ งและโลจิสติกส์
พบว่าแนวโน้มการเคลื่อนไหวของดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มขนส่ งและโลจิสติกส์สามารถอธิ บายแนวโน้ม
ได้ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 หลักทรัพย์อยูใ่ นลักษณะแนวโน้มขาขึ้น และลักษณะที่ 2 หลักทรัพย์อยู่
ในลัก ษณะแนวโน้ม ขาลง โดยในตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 เป็ นต้น มาหลัก ทรั พ ย์มี แนวโน้ม ขาขึ้ น นั่น
หมายถึงราคาหลักทรัพย์ทาจุดสู งสุ ดที่จุดใหม่ และจุดต่าสุ ดของหลักทรัพย์ที่มีค่าสู งขึ้นเรื่ อยๆ

ที่มา: margetanyware (2557)

ภำพที่ 1.2 แสดงสัดส่ วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหลักทรัพย์กลุ่มขนส่ งและโลจิสติกส์
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จากภาพที่ 1.2 แสดงสัดส่ วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหลักทรัพย์กลุ่มขนส่ งและโลจิสติกส์
พบว่าหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าสู งสุ ดของหลักทรัพย์กลุ่มขนส่ งและโลจิสติกส์ ของประเทศไทย 2 อันดับ
แรก คือ หลักทรัพย์บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) พบว่ามีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
เท่ากับ 322.86 ล้านบาท คิดเป็ น 45.84% ของหลักทรัพย์กลุ่มขนส่ งและโลจิสติกส์ (TRANS) และคิด
เป็ น 2.28% ของดัชนี ราคาหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET) (ข้อมูลเดือน กันยายน พ.ศ. 2557) และ
อีกหลักทรัพย์หนึ่ ง คือ หลักทรัพ ย์ บริ ษ ทั บี ทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) พบว่ามี มูลค่าตาม
ราคาตลาด เท่ า กับ 111.99 ล้า นบาท คิ ด เป็ น 15.42% ของหลัก ทรั พ ย์ก ลุ่ ม ขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์
(TRANS) และคิดเป็ น 0.77% ของดัชนี ราคาหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET) ซึ่ งหลักทรัพย์ท้ งั 2
เป็ นหลักทรัพย์ที่เกี่ ยวข้องกับการโดยสารของประชาชนในประเทศ สอดคล้องกับโครงการพัฒนา
โครงสร้ างพื้ นฐานการคมนาคมของรั ฐบาลเพื่ อเร่ งสร้ างความพร้ อมในการเป็ น Logistics hub ของ
ประเทศสมาชิกอาเซี ยน เป็ นไปได้วา่ 2 หลักทรัพย์น้ ีจะได้รับความสนใจ และเข้ามาลงทุนของกลุ่มนัก
ลงทุนเป็ นจานวนมาก
ดังนั้นผูศ้ ึกษา เห็ นว่าควรศึกษาความสัมพันธ์แบบสุ ดโต่งระหว่างดัชนี ราคาหุ ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย กับหลักทรัพย์ท่าอากาศยานไทย และหลักทรัพย์บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ โดยใช้วิธีมูลค่า
สุ ดโต่ ง แบบคู่ (Bivariate Extreme Value) เพื่ อ ทราบถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ข องดั ช นี ร าคาหุ ้ นตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยว่าเป็ นไปในทิศทางใด เพื่อใช้ขอ้ มูลประกอบการตัดสิ นใจในการลงทุน
ของนักลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มขนส่ งและโลจิสติกส์
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพสภาวะของตลาดหลักทรัพย์กลุ่มขนส่ งและโลจิสติกส์ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
1.2.2 เพื่อวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์โดยใช้วิธีมูลค่าสุ ดโต่งแบบคู่ (Bivariate Extreme Value)
ของราคาหลัก ทรั พ ย์ก ลุ่ ม ขนส่ งและโลจิ ส ติ ก ส์ ก ับ ราคาดัช นี ห ลัก ทรั พ ย์ใ นตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง
ประเทศไทย
1.3 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับจำกกำรศึกษำ
1.3.1 เพื่ อทราบถึ งข้อมูลวิชาการค่าสุ ดโต่งของหลักทรัพ ย์กลุ่ ม ขนส่ งและโลจิ สติ กส์ เพื่อใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจในการลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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1.3.2 เพื่อทราบข้อมูลวิชาการความสัมพันธ์ของราคาดัชนี หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ว่า
เป็ นไปในทิศทางใด เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการลงทุนของนักลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มขนส่ ง
และโลจิสติกส์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้ขอ้ มูลจากหลักทรัพย์กลุ่มขนส่ งและโลจิสติกส์ โดยเลือกข้อมูล 2 หลักทรัพย์ที่มี
มูลค่าสู งสุ ดในกลุ่ มหลักทรัพย์ขนส่ งและโลจิสติกส์ ใช้ขอ้ มูลราคาปิ ดรายวันของหลักทรัพย์ ตั้งแต่
วันที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2551 ถึงวันที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 จานวน 1,558 ข้อมูล
1.5 ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในกำรศึกษำ
ข้อมูลที่ ใช้ท าการศึ กษา คื อ ข้อมูลราคาปิ ดรายวันของหลักทรัพ ย์ ตั้งแต่วนั ที่ 2 เดื อนมกราคม พ.ศ.
2551 ถึ ง วัน ที่ 20 เดื อนพฤษภาคม พ.ศ.2557 จานวน 1,558 ข้อมู ล ของราคาหลัก ทรั พ ย์บ ริ ษ ัท ท่ า
อากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (AOT) ราคาหลักทรัพย์บริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
(BTS) และดัชนีราคาหุ น้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
1.6 นิยำมศัพท์
ทฤษฎีมูลค่ ำสุ ดโต่ ง (Extreme value theory) เป็ นสาขาหนึ่ งของวิชาสถิ ติที่เกี่ ยวข้องกับค่าเบี่ยงเบน
สุ ดโต่งจากค่าเฉลี่ ยของการแจกแจงความน่ าจะเป็ น โดยทัว่ ไปแล้วทฤษฎี น้ ี สร้างขึ้นมาเพื่อประเมิ น
ประเภทของการแจกแจงความน่ าจะเป็ นที่เกิดจากกระบวนการ ทฤษฎี มูลค่าสุ ดโต่งมีความสาคัญใน
การใช้ประเมินความเสี่ ยงในเหตุการณ์ที่มีความผิดปกติสูง หรื อโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย เช่น เหตุการณ์
น้ าท่วม 100 ปี
กำรขนส่ ง หมายถึ ง การเคลื่ อนย้ายคน สัตว์ สิ่ งของ จากสถานที่ หนึ่ ง ไปยังอีกสถานที่ หนึ่ ง ในช่ วง
เวลาใดเวลาหนึ่ง
โลจิสติกส์ หมายถึง การจัดการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ ง ตั้งแต่สินค้า ข้อมูล และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อให้
เกิดประสิ ทธิ ภาพ และใช้ตน้ ทุนให้นอ้ ยที่สุด
ตลำดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) หมายถึง สถานที่ที่ทาหน้าที่
เป็ นศูนย์กลางการซื้ อขายหลักทรัพย์ ควบคุ มดูแลให้การซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ดาเนิ นไปอย่างมี
ระเบียบ โปร่ งใส และคล่องตัว (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2545: 4)
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รำคำปิ ด (Closing Price) หมายถึง ราคาของหลักทรัพย์ใดๆ ในตลาดหลักทรัพย์ที่ทาการซื้ อขายเป็ น
ราคาสุ ดท้ายในแต่ละวันทาการ
กำรลงทุน (Investments) หมายถึง การที่เรานาเอาเงินสดไปดาเนิ นการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้
ได้ผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคต จัดเป็ นการออมประเภทหนึ่ ง แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งตระหนักด้วยว่าการ
ลงทุนมีความเสี่ ยง เพราะนอกจากการได้กาไรแล้ว ก็อาจขาดทุนได้เช่นกัน
ผู้ลงทุน (Investor) หมายถึ ง ผูท้ ี่ เข้ามาซื้ อขายหลักทรัพย์ โดยหวังผลตอบแทนในรู ปของกาไร หรื อ
ดอกเบี้ ยและเงิ นปั นผล ซึ่ งผูล้ งทุ นอาจเป็ นประชาชน หรื อนิ ติบุคคล ทั้งในและต่างประเทศ (ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2545: 5)
ควำมเสี่ ยง (Risk) หมายถึง ความเสี่ ยงของผลตอบแทนที่ไม่เป็ นไปตามที่เราคาดหวังไว้ ความเสี่ ยงที่
เราไม่สามารถคาดการณ์ ได้ เช่ น ความเสี่ ยงด้านการเมือง ความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิ จมหาภาค เป็ นต้น
ปั จจัยเหล่านี้เป็ นปั จจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่ งนักลงทุนควรติดตามข่าวสาร เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องอยูเ่ สมอ
และควรศึกษาความเสี่ ยงที่เกิดเฉพาะกลุ่มธุ รกิจนั้น เพื่อที่จะสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น
ได้ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557)
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