
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล  

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนตลาดทุนท่ีชวยระดมทุน และพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ โดยตลาดหลักทรัพยจะทําหนาท่ีเปนศูนยกลางการซ้ือขายหลักทรัพย ซ่ึง
ธุรกิจท่ีตองการเงินทุนสามารถเขามาระดมทุนไดเปนการนําเงินออมมาใชประโยชนทางเศรษฐกิจ 
การที่ตลาดหลักทรัพยจะเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาเศรษฐกิจนั้น ควรเปนตลาดหลักทรัพยท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพราะตลาดหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยทําใหราคาของหลักทรัพยท่ีเกดิข้ึน
สะทอนถึงมูลคาท่ีแทจริงของหลักทรัพยนัน้ดวย การลงทุนในหลักทรัพยผูลงทุนตองการ
ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงแตในขณะเดยีวกันกไ็มตองการใหมีความเส่ียง ความเส่ียงของการ
ลงทุนแบงได 4 ประเภท (ฐนิตพงศ ช่ืนภบิาล, 2550) ไดแก ความเสี่ยงดานราคาตลาด (Market Risk) 
ความเส่ียงดานเครดิต (Credit Risk) ความเส่ียงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) และความเส่ียงดาน
ปฏิบัติการ (Operational Risk)  

ความเส่ียงดานราคาตลาด คือความเส่ียงท่ีเกิดจากความผันผวนของตลาด ซ่ึงเปน
ความเส่ียงท่ีหลีกเล่ียงไดยาก ความเส่ียงดานเครดิต คือความเส่ียงท่ีคูสัญญาหรือผูออกตราสารจะไม
สามารถปฏิบัติตามท่ีตกลงได ความเส่ียงดานสภาพคลอง คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีตราสารขาด
สภาพคลองหรือไมสามารถซ้ือขายไดอยางรวดเร็ว ความเส่ียงดานปฏิบัติการ คือความเส่ียงท่ีเกิดมา
จากข้ันตอนการดําเนินงาน ซ่ึงอาจเกิดไดหลายสาเหตุ เชน ความไมพรอมของเคร่ืองมือท่ีใชในการ
ดําเนินงาน ความผิดพลาดของบุคคลากร  

อยางไรก็ตามการลงทุนในหุนสามัญนั้นความเส่ียงสําคัญคือ ความเส่ียงดานราคา
ตลาด (Market Risk) เนื่องจากการความผันผวนอยางรวดเร็วของราคาหลักทรัพยเนือ่งมาจากปจจัย
ตางๆ  เชน อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียนคาเงิน และ ความไมเช่ือม่ันทางการเมืองและเศรษฐกิจ 
เปนตน การลงทุนในหุนสามัญ จึงตองการเคร่ืองมือการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึนมาใชทดแทนเคร่ืองมือการบริหารความเส่ียงท่ีมีอยูในปจจุบัน วิธีการบริหารความเส่ียงแบบเดมิ
ท่ีธุรกิจตางๆใชอยู ไดแก การใชแนวคิดการกระจายการลงทุนเพื่อบริหารกลุมหลักทรัพย 
(Diversification) การวิเคราะหสถานการณจําลองเพ่ือคาดการณผลตอบแทน และความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดข้ึน และการบริหารอายุของทรัพยสิน และหนี้สินตามการคาดการณโครงสรางอัตรา
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ดอกเบ้ียตามอายุไถถอน วธีิการเหลานี้แตละวิธีมีขอจํากัดในตัวมันเองและไมสามารถทํานายความ
เส่ียงออกมาใหเปนตัวเลขท่ีเขาใจไดงาย แตในปจจบัุนไดมีวิธีการวัดความเส่ียงท่ีเปนท่ียอมรับกัน
มากข้ึนคือ วิธีการวัดดวยมูลคาความเส่ียง (Value at Risk) โดยจะเปนวิธีการแกปญหาขอจํากัดของ
การวัดความเส่ียงในอดีต ซ่ึงมูลคาความเส่ียงเปนตัวเลขมูลคาของการขาดทุนสูงสุดของกลุม
หลักทรัพยการลงทุนภายใตระยะเวลาการถือครองหนึ่ง (Time Horizon) และระดับความเช่ือม่ัน 
(Confidence Level) ท่ีกําหนด โดยการศึกษานี้ผูศึกษาไดสนใจทําการศึกษามูลคาความเส่ียงของหุน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยใชกลุมหลักทรัพยตามดัชน ี SET 50 เปนกลุมหลักทรัพย
เพื่อทําการศึกษา เนื่องจาก SET Index และ SET 50 Index มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันสูงมาก
โดยมีคา “สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพยีรสัน” เทากับ 0.991 ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ผล
การศึกษาในเร่ืองนี้ยืนยันไดวา นกัลงทุนสามารถใชกลุมหลักทรัพยตามดัชนี SET 50 ในการ
วิเคราะหแนวโนมของตลาดหลักทรัพยไดดีและมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกนั(ชาญณรงค  
ชัยพัฒน, 2550)  

อยางไรก็ตามถึงแมวาการวดัความเส่ียงดวยวิธีมูลคาความเส่ียงในประเทศไทยเร่ิม
มีการใชมากข้ึนแตยังไมมีการศึกษาในเร่ืองนี้ชัดเจนนัก ดังนั้น ผูศึกษาจึงตองการเปรียบเทียบมูลคา
ความเส่ียง (VaR) โดยการศึกษาคร้ังนี้จะไดวัดมูลคาความเส่ียงท้ังสามวิธีคือ แบบจําลองมูลคาความ
เส่ียงโดยใชขอมูลในอดีต การวัดจากคาเดลตา และ การจําลองสถานการณมอนติคารโล 
เปรียบเทียบกนั เนื่องจากทั้งสามวิธีการวัดมูลคาความเส่ียงเปนท่ียอมรับอยางแพรหลายและแตละ
วิธีการก็ยังมีรูปแบบปลีกยอยแยกลงไปอีกมากมายจึงทําใหแตละวีธีมีขอดีขอดอยแตกตางกันไป 
เชน การวดัมูลคาความเส่ียงโดยวีธีการวัดจากคาเดลตา เปนวิธีท่ีมีสูตรการคํานวณสําเร็จทําใหใช
งานงาย ตนทุนตํ่า แตตัวแบบจําลองมีขอจํากัดบางอยาง เชน มีสมมติฐานวาอัตราผลตอบแทนของ
สินทรัพยท่ีวิเคราะหตองการมีแจกแจงแบบปกติ ซ่ึงในความเปนจริงแลวการแจกแจงของอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยอาจไมเปนไปตามขอสมมติฐานได การวัดมูลคาความเส่ียงโดยวีธีการ
วัดจากขอมูลในอดีต เปนวธีิท่ีลดขอบกพรองเร่ืองสมมติฐานของอัตราผลตอบแทนของสินทรัพยท่ี
วิเคราะหตองการมีแจกแจงแบบปกติ ดวยการวเิคราะหความเส่ียงจากขอมูลจริงท่ีเกิดข้ึนในอดีตทํา
ใหวิธีนี้ตองอาศัยฐานขอมูลจาํนวนมากเพื่อใชในการวิเคราะห การวดัมูลคาความเส่ียงโดยวีธีการ
จําลองสถานการณมอนติคารโล เปนวิธีท่ีลดขอบกพรองของวิธีการเดลตา และวิธีการใชขอมูลใน
อดีต แตเนื่องจากวิธีนีต้องใชเทคโนโลยี และความรูท่ีสูงข้ึน สงผลใหตนทุนท่ีเกิดข้ึนยอมสูงข้ึน
ดวย จากท่ีไดกลาวถึงขอดแีละขอดอยของการคํานวณมูลคาความเส่ียงดวยวิธีการตางๆ จึงทําการ
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ทดสอบคุณภาพความถูกตองของมูลคาความเส่ียงทําไดจาการคํานวนดวยวิธีการตางๆดวยวิธีการ
ทดสอบยอน (Back-Testing) เพื่อวดัความถูกตองของมูลคาความเส่ียงท่ีไดจากวธีิการใดมีความ
เหมาะสมท่ีสุด สําหรับการวัดความเส่ียงของการลงทุนในกลุมหลักทรัพยตามดัชนี SET 50 ท่ีสราง
ข้ึนโดยวิธีการตางๆ ไดแก 1) กลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพตามแนวคิดของ 
Markowitz  2) กลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีมีการลงทุนในทุกหุนเทาๆกัน 3) กลุมหลักทรัพยการ
ลงทุนท่ีสุมข้ึนมาเพื่อเปรียบเทียบ 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อวัดมูลคาความเส่ียง จากการลงทุนในกลุมหลักทรัพยตามดัชนี SET 50 ของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1. เพื่อทําใหทราบมูลคาความเส่ียง (VaR) ของการลงทุนในกลุมหลักทรัพยการ
ลงทุนตามดัชนี SET 50 ท่ีสรางข้ึนโดยวิธีการตางๆ ไดแก 1) กลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพตามแนวคิดของ Markowitz  2) กลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีมีการลงทุนในทุกหุน
เทาๆกัน 3) กลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีสุมข้ึนมาเพื่อเปรียบเทียบ 

2.  เพื่อทําใหสามารถเปรียบเทียบมูลคาความเส่ียง (VaR) ของกลุมหลักทรัพยการ
ลงทุน ท่ีไดจากการคํานวณดวยวิธีการตางๆ วิธีการใดเปนวิธีการที่เหมาะสมจากการเทียบกับกลุม
หลักทรัพยตามทฤษฎีของ Markowitz โดยการทดสอบยอน (Back-Testing) 
 
นิยามศัพท 
 มูลคาความเส่ียง (VaR) หมายถึง ตัวแปรสะทอนความเส่ียงของหุนซ่ึงตามนิยาม
ของVaR คือ เปนคาท่ีบอกถึงมูลคาความเส่ียงดานตลาดหรือผลขาดทุนสูงสุดของกลุมหลักทรัพย
การลงทุนภายใตการถือครองระยะเวลาหนึ่ง (Time Horizon) และระดับความเช่ือม่ัน (Confidence 
Level) ท่ีกาํหนดโดยท่ีคาดังกลาวเปนคาท่ีคาดถึงโอกาศจะขาดทุนในอนาคตซ่ึงในความเปนจริง
อาจจะขาดทุนมากกวาหรือนอยกวาก็ได (ดสิุต โดมทอง, 2550: 3-4) 
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 กลุมหลักทรัพยตามดัชน ี SET 50 หมายถึง เปนหลักทรัพยประเภททุน 50 
หลักทรัพย ท่ีมีมูลคาตลาดสูงและการซ้ือขายมีสภาพคลองสูงอยางสมํ่าเสมอ มีลักษณะดังนี ้ (ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2550) 

1. พิจารณาจากหลักทรัพยจํานวน ๆ หนึ่ง ซ่ึงหลักทรัพยเหลานี้มีมูลคาหลักทรัพย
ตามราคาตลาดสูง มีสภาพคลองสูงและมีมูลคาการซ้ือขายสูงอยางสมํ่าเสมอ 

2. เม่ือรวมมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด และมูลคาการซ้ือขายของหลักทรัพย 
ทุกบริษัทท่ีรวมอยูในดัชนีใหมนี้เขาดวยกนั ผลรวมดังกลาวควรมีสัดสวนคอนขางสูง เม่ือเทียบกับ
มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด และมูลคาของการซ้ือขายหลักทรัพยของตลาดโดยรวม  

3. ควรมีทิศทางการเคล่ือนไหวของดัชนีทิศทางเดียวกนักับดัชนีของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  ในการศึกษานีไ้ดอางอิง กลุมหลักทรัพยตามดัชนี SET 50 ซ่ึงมีการทบทวน
หลักทรัพย ในชวงเดือน ธันวาคม 2549 โดยใชขอมูลต้ังแตวนัท่ี 31 พฤจิกายน 2548 ถึง 1 ธันวาคม 
2549 ทําการคัดเลือก 
 ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะไมไดรับอัตราผลตอบแทนตามท่ีคาดเอาไว ยิ่ง
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมีความไมแนนอนมากข้ึน การลงทุนนัน้ยอมมีความเส่ียงสูงข้ึน ใน
การวิเคราะหการลงทุนท่ัวไปถือวา นักลงทุนเปนบุคคลท่ีไมชอบความเส่ียงหรือหลีกหนีความเส่ียง 
หากการลงทุนใดมีความเส่ียงสูง นักลงทุนยอมตองการอัตราผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน เพื่อชดเชยความ
เส่ียง (จิรัตน สังขแกว, 2547: 178)  


