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บทคัดยอ 
 
 การคนควาแบบอิสระน้ีมีจุดประสงค เพื่อวดัมูลคาความเส่ียงจากการลงทุนในกลุม
หลักทรัพยตามดัชนี SET 50 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยอาศัยขอมูลทุติยภูมิ ราคา
ปดหุนสามัญรายวนั และ ผลตอบแทนเงินปนผล ณ วันท่ีมีการจายเงินปนผล ของหลักทรัพยท่ี
ประกอบอยูในกลุมหลักทรัพยตามดัชนี SET 50 ซ่ึงจะใชขอมูลต้ังแตชวงเวลา มกราคม 2547 ถึง 
ธันวาคม 2549 โดยใชขอมูลจากเว็ปไซดขอมูลราคา www.setsmart.com  

การศึกษาทําใหทราบมูลคาความเส่ียง ท่ีไดจากการคํานวณดวยวิธีการตางๆ 3 วิธี ไดแก 
วิธีการจําลองโดยใชขอมูลในอดีต วิธีเดลตา ใชการกระจายแบบปกติ และ วิธีการจําลองแบบ มอน
ติคารโล ของการลงทุนในกลุมหลักทรัพยการลงทุนตามดัชนี SET 50 โดยกลุมหลักทรัพยการ
ลงทุนแบงเปน 3 กลุม ไดแก กลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพตามแนวคิดของ 
Markowitz กลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีมีการลงทุนในทุกหุนเทาๆกัน และ กลุมหลักทรัพยการ
ลงทุนท่ีสุมข้ึนมาเพื่อเปรียบเทียบ ซ่ึงแตละวิธีการจําลองมูลคาความเส่ียงไดแบงมูลคาความเส่ียง
เปน 3 กลุมตามระดับความเช่ือม่ัน ไดแก 90% 95% และ 99% ข้ันตอนสุดทายทําการทดสอบ
ประสิทธิภาพของมูลคาความเส่ียงโดยใชวิธีทดสอบยอนกลับเพื่อตรวจสอบคุณภาพของมูลคาความ
เส่ียง 

จากการศึกษาพบวา ทุกๆ วิธีการคํานวณมูลคาความเส่ียง และ ทุกๆ กลุมหลักทรัพยการ
ลงทุนตามดัชนี SET 50 มูลคาความเส่ียงของการลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ี
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สูงข้ึนมูลคาความเส่ียงก็จะมีคาสูงข้ึนตามไปดวย แตก็จะมีโอกาสที่จะเกิดการขาดทุนเกินมูลคา
ความเส่ียงนอยลงดวยเชนกัน 

ผลการศึกษาพบวา มูลคาความเส่ียงของการลงทุนในกลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพตามแนวคิดของ Markowitz มีมูลคาความเส่ียงตํ่าสุด เนื่องจากการลงทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพตามแนวคิดของ Markowitz เปนการลงทุนท่ีมีความเส่ียงตํ่าสุด  

จากผลการศึกษา การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจําลองมูลคาความเส่ียง สามารถ
สรุปไดวา วิธีการคํานวนมูลคาความเส่ียงโดยวิธีการจําลองแบบมอนติคารโล ใหประสิทธิภาพ
สูงสุด เนื่องจากมีความแมนยําในการจําลองรูปแบบการแจกแจงของอัตราผลตอบแทนมากท่ีสุด คือ
วิธีการสรางแบบจําลองมอติคารโล สามารถกําหนดรูปแบบการแจกแจงของอัตราผลตอบแทนของ
แบบจําลองไดเหมือนกับการแจกแจงของอัตราผลตอบแทนของการลงทุนจริง ซ่ึงในการศึกษานี้
การลงทุนจริงอัตราผลตอบแทนมีการแจกแจงขอมูลแบบที นอกจากนั้นการกําหนดคาอัตรา
ผลตอบแทนเฉล่ีย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนท่ีใชในการคํานวนของตัว
แบบจําลองมูลคาความเส่ียงจะตองใกลเคียงกับอัตราผลตอบแทนเฉล่ีย และ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง 

ผลการวิจัยไดขอสรุปวานักลงทุนท่ีตองการลงทุนลงทุนในกลุมหลักทรัพยตามดัชนี SET 
50 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สามารถวัดความเส่ียงของการลงทุนเปนตัวเลขมูลคาของ
การขาดทุนสูงสุดของกลุมหลักทรัพยการลงทุนภายใตระยะเวลาการถือครองหนึ่งๆ และระดับ
ความเช่ือม่ันท่ีกําหนด ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยวิธีการจําลองแบบมอนติคารโล โดยมูลคาความ
เส่ียงท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ีมากข้ึนมูลคาความเส่ียงก็จะมีมูลคาสูงข้ึนตามไปดวย แตก็จะมีโอกาสท่ี
จะเกิดการขาดทุนเกินมูลคาความเส่ียงนอยตามไปดวยเชนกัน 
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Abstract 
 

The objective of this study was to determine the value at risk of common stock portfolio 
investment in the SET 50 index the Stock Exchange of Thailand. This study used the secondary 
data of daily stock price from www.setsmart.com during January 2004 to December 2006.   

Firstly, the study determined the value at risk by three models computation approaches: 
value at risk by historical data simulation approach, value at risk by delta normal approach and 
value at risk by Monte Carlo simulation approach of Equal Weight Portfolio, and Minimum 
Variance Portfolio and Random Portfolio. Secondly, The value at risk then was separated into 
three confident levels: 90%, 95% and 99%. Lastly, the value at risk by three computation models 
approaches was tested for efficiency by using a back-testing method. 

The study found that in every model compute and every portfolio, if the confident level 
was increased then the value at risk would be increased, however, probability of loss would be 
decreased.  

In addition, the study also found that the value at risk by the three models compute of 
Minimum Variance portfolio was at the minimum value when compared to Equal weight 
portfolio and Random portfolio. 

From the efficiency analysis of value at risk test back-testing, the Value at risk compute 
by Monte Carlo simulation approach was the best efficiency. This was because the Monte Carlo 
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simulation approach had the capability to simulate the shape of data distribution, which was likely 
shape of actual portfolio data distribution. And the data distribution was T-distribution. However, 
the Value at risk Monte Carlo simulation approach would be efficient if the value at risk was 
computed by using correct parameters which were return and standard deviation of return.  

To summarize, from this study, it can be concluded that investors who are willing to 
invest in portfolio investment according to SET 50 Index in the Stock Exchange of Thailand can 
determine the efficacious value at risk by Monte Carlo simulation approach which determine the 
maximum lost value at investment period and confident level. And if the confident levels were 
increased, the value at risk would be increased but probability of loss would be decreased. 


