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  บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
  
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนสถาบันการเงินท่ีมีความสําคัญในตลาดทุนและ
ตลาดการเงินไทย ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการซ้ือขายหลักทรัพยประเภทตางๆใหเปนไป
โดยสะดวก เชน หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ หุนกู พันธบัตรรัฐบาล เปนตน  และยังเปนกลไกหรือ
ตัวกลางในการระดมเงินออมหรือเงินทุนสวนเกิน จากภาคครัวเรือนและจัดสรรเงินทุนสูภาคการ
ผลิตท่ีตองการเงินทุนทําใหการออมและการลงทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูมีเงินออมมี
แรงจูงใจในการออม และมีทางเลือกในการออมและการลงทุนเพิ่มข้ึน เม่ือเงินออมเขาสูระบบ
การเงินผานกลไกตลาดทุนมากข้ึน ก็จะมีชองทางและโอกาสในการระดมทุนระยะยาวในตลาดทุน
เพิ่มข้ึนดวย ทําใหการใชทรัพยากรหรือเงินออมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการการ
พัฒนาธุรกิจและระบบเศรษฐกิจโดยตรง ท้ังในดานการผลิต การจางงาน ระดับราคาสินคาในตลาด 
และการคาระหวางประเทศ ซ่ึงจะสงผลดีตอการขยายตัวหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวม จะเห็นไดวาการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย หรือภาวการณซ้ือขายหลักทรัพยในแตละ
ขณะนั้น มีความสําคัญและสัมพันธกับทิศทางและแนวโนมของพัฒนาการทางเศรษฐกิจเนื่องจาก
กลไกในตลาดทุนนั้นๆจะสะทอนถึงความตองการเพื่อการลงทุนของภาคการผลิต และความเช่ือม่ัน
ของผูลงทุนตอการขยายตัวหรือศักยภาพทางธุรกิจ ซ่ึงมีสวนเกื้อหนุนตอพัฒนาการเศรษฐกิจ หรือ
อาจกลาวอีกนัยหนึ่งวา พัฒนาการและภาวะของตลาดหลักทรัพย เปนดัชนีช้ีการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง 
 ธุรกิจภาคการกอสรางและวัสดุกอสรางเปนธุรกิจหนึ่งท่ีมีความสําคัญกับประเทศ และดัชนี
หุนกลุมนี้ก็นาสนใจเชนเดียวกับหุนกลุมอ่ืนๆ ซ่ึงจากการที่ภาครัฐมีทิศทางการลงทุนท่ีปรับเพิ่มข้ึน 
หลังจากผานพนวิกฤตการทางการเมือง ทําใหสามารถเรงรัดการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานขนาด
ใหญเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต โดยคาดวาในป 2551 การลงทุนของรัฐบาลมีการขยายตัว
เพิ่มข้ึนรอยละ8 เม่ือเทียบกับป 2550 ซ่ึงการลงทุนในภาครัฐนาจะมีความตอเนื่อง โดยมีมูลคาการ
ลงทุนประมาณ 370,000-400,000 ลานบาทตอป และแนวโนมเศรษฐกิจไทยจะกาวเขาสูวัฏจักร
เศรษฐกิจท่ีมีการลงทุนเปนแรงขับเคล่ือนหลักของเศรษฐกิจ ซ่ึงธุรกิจกอสรางเปนภาคเศรษฐกิจท่ีมี
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ทิศทางข้ึนลงไปพรอมกับวัฏจักรการลงทุน โดยกสิกรไทยไดวิเคราะหถึงแนวโนมธุรกิจกอสราง 
ทางภาคเอกชนวานาจะปรับตัวดีข้ึนมา มีอัตราการขยายตัวประมาณรอยละ 4.0-8.0 จากท่ี
คาดการณวาจะขยายตัวเพียงรอยละ 0.3-1.0 ในป 2550 การกอสรางของภาครัฐนาจะมีความคืบหนา
ของโครงการลงทุนสําคัญ ทําใหมีอัตราการขยายตัวดีข้ึนมาท่ีประมาณรอยละ 6.3-9.7 จากท่ี
คาดการณวาจะขยายตัวในระดับรอยละ 4.4-5.7 ในป 2550 สงผลใหการกอสรางโดยรวมมีอัตราการ
ขยายตัวประมาณรอยละ 5.1-8.8 ซ่ึงปรับตัวดีข้ึนจากท่ีคาดวาจะขยายตัวรอยละ 2.3-3.3 ในป 2550 
 วัฏจักรเศรษฐกิจท่ีนําโดยการลงทุนสามารถสรางผลทวีคูณตอระบบเศรษฐกิจ นอกจากจะ
เปนผลดีตอธุรกิจการกอสรางแลว ยังสงผลดีตอธุรกิจท่ีเกี่ยวของคือธุรกิจทางดานวัสดุกอสรางและ
ตกแตง ดังดูไดจากตารางช้ีวัดธุรกิจทางดานวัสดุกอสรางซ่ึงแสดงใหเห็นการปรับตัวของดัชนีราคา
ขายสงวัสดุกอสรางท่ีปรับตัวสูงข้ึน แสดงในตารางท่ี 1.1 อันแสดงใหเห็นแนวโนมของธุรกิจภาค
การกอสรางและวัสดุกอสรางท่ีมีแนวโนมจะดีข้ึนจากชวงกอน 
 
ตารางท่ี 1.1  ดัชนีราคาขายวัสดุกอสราง 
 

%เปล่ียนแปลง 

หมวด 2547 2548 2549 2550 
ม . ค .
2550 

ธ . ค .
2550 

ม . ค .
2551 

จาก
เดือน
กอน 

ระยะ
เดียวกับป
กอน 

ดัชนีรวม 124.3 124.3 128.9 135.2 130.9 140.5 147.1 4.7 12.4 
ผลิตภัณฑไม 117.0 121.1 127.6 132.9 131.0 134.5 134.5 0.0 2.7 
ซีเมนต 106.0 99.1 103.7 105.7 105.9 108.0 108.6 0.6 2.6 
คอนกรีต  108.2 110.8 115.0 116.5 115.2 116.4 116.8 0.3 1.4 
เหล็ก 168.9 163.8 161.5 178.1 163.1 195.6 218.7 11.8 34.1 
วัสดุประกอบ 98.8 100.9 103.9 107.6 104.2 108.3 108.3 0.0 4.0 
วัสดุฉาบผิว 112.3 115.7 119.2 118.3 118.3 118.3 118.3 0.0 0.0 
เครื่องสุขภัณฑ 99.9 104.8 118.1 129.5 126.9 130.3 133.1 2.2 4.9 
อุปกรณไฟฟา 103.9 106.4 116.8 121.2 122.3 121.0 120.7 -0.3 -1.3 
วัสดุกอสรางอื่น  114.1 120.8 131.4 133.2 133.7 133.9 135.3 1.1 1.2 
ที่มา : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กรมการคาภายใน (2551: ออนไลน)  
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 จากการเช่ือมโยงน้ันทําใหธุรกิจทางดานการกอสรางและวัสดุกอสรางมีความสัมพันธ
โดยตรงกับหุนกลุมวัสดุกอสรางและตกแตง ซ่ึงมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง และเปนกลุม
หลักทรัพยท่ีมีความมั่นคงและมีปจจัยพื้นฐานดี ท้ังความตองการท่ีอยูอาศัยนับเปนความจําเปน
พื้นฐานของการดํารงชีวิต และความตองการในแตละปยอมมีอยูอยางตอเนื่องตามภาวะการเพิ่มข้ึน
ของครัวเรือน และกําลังรายไดท่ีเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจ จึงสงผลใหดัชนีหลักทรัพยของกลุมวสัดุ
กอสรางและตกแตงมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนดวย จึงทําใหเปนท่ีสนใจของนักลงทุน 
 แตเนื่องจากขอมูลดัชนีในตลาดหลักทรัพยมีลักษณะเปนอนุกรมเวลา มีคาความแปรปรวน
ของขอมูลท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา และข้ึนอยูกับขนาดของคาความคลาดเคล่ือน(Error Term)
ในอดีต ซ่ึงในขอมูลหลักทรัพยยังมีการแสดงใหเห็นอยูเสมอ ถึงกลุมความผันผวนขนาดใหญและ
เล็กของคาความคลาดเคล่ือน ดังแสดงในรูปท่ี 1.1 ,1.2 ,1.3 และ 1.4 เปนรูปท่ีแสดงการเคล่ือนไหว
ของราคาหลักทรัพย บริษัทปูนซีเมนตไทย จํากัด(มหาชน) บริษัทปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด 
(มหาชน) บริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด(มหาชน) และบริษัทไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด(มหาชน) 
ตามลําดับ ซ่ึงในบางชวงเวลามีความผันผวนของราคาปดสูงและอาจตามดวยความผันผวนของราคา
ปดตํ่า หรือเรียกอีกอยางไดวาคาความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนนั้นจะข้ึนอยูกับความผัน
ผวนของความคลาดเคล่ือนในคาบเวลาท่ีเพิ่งผานมากอนหนานี้ 

จากแนวคิดท่ีวาผลตอบแทนท่ีคาดหวังในหลักทรัพยนั้นเปนสัดสวนตอความเส่ียงของ
หลักทรัพยนั้นเอง ดวยเหตุนี้ จึงไดทําการศึกษาการประมาณคาความผันผวนของอัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางและตกแตง โดยการเปรียบเทียบผลของแบบจําลองตางๆ ไดแก
แบบจําลอง ARIMA GARCH แบบจําลอง Generalized Autoregressive Conditional 
Heteroscedasticity (GARCH) แบบจําลอง Exponential GARCH (EGARCH) และแบบจําลอง 
Threshold GARCH (TGARCH) เพื่อใหไดแบบจําลองท่ีดีท่ีสุดในการประมาณคาความผันผวนของ
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย ซ่ึงหากสามารถประมาณคาความผันผวนของอัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพยไดอยางแมนยํา ยอมจะเปนประโยชนตอนักลงทุนเปนอยางมาก เพื่อใชในการ
ตัดสินใจในการเลือกท่ีจะลงทุนในหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางและตกแตง ตลอดจนนําไป
ประยุกตใชในการวิเคราะหหลักทรัพยในกลุมอ่ืนตอไป 
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รูปท่ี 1.1  การเคล่ือนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย บริษัทปูนซีเมนตไทย จํากัด(มหาชน)        
กับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ระหวางป พ.ศ.2541-2551           

 
 ที่มา :  Datastream  (2551: Online) 
 

 
รูปท่ี 1.2  การเคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพย บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)   

กับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ระหวางป พ.ศ.2541-2551 
  

                            
  ที่มา :  Datastream  (2551: Online) 
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รูปท่ี 1.3  การเคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพย บริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด(มหาชน) กับดัชนี
ราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ระหวางป พ.ศ.2541-2551    

 

                             
ที่มา :  Datastream  (2551: Online) 
 

 
รูปท่ี 1.4  การเคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพยบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน) กับ

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ระหวางป พ.ศ.2541-2551    
 

                  
  ที่มา :  Datastream  (2551: Online) 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อสรางแบบจําลองในการประมาณคาความผันผวนของอัตราผลตอบแทนใน
หลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางและตกแตง โดยวิธีการของอารีมาการช  อีการช  และทีการช 
 2. เพื่อศึกษาและทดสอบความแมนยําในการประมาณคาความผันผวนของอัตรา
ผลตอบแทนในหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางและตกแตง จากแบบจําลองระหวาง แบบจําลองอารีมา
การช  อีการช  และทีการช 
 
1.3 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 
 1. เพื่อทราบความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมวัสดุกอสรางและ
ตกแตงวามีการเปล่ียนแปลงไปอยางไร  ซ่ึงช้ีใหเห็นถึงความเส่ียงในการลงทุน 
 2. เพื่อนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางใหนักลงทุนใชในการประกอบการพิจารณา
เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกลงทุนในหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางและตกแตงในตลาด 
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
1.4  ขอบเขตการศึกษา 
 ขอมูลท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) จากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และศูนยการเงินและการลงทุน (Finance and Investment Center) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนขอมูลรายวันของราคาหลักทรัพยในชวงระยะเวลา 10 ปโดยเร่ิมต้ังแต
วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2541 ถึงวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2551 รวมท้ังส้ิน 2610 ขอมูล ซ่ึงจะศึกษา
เฉพาะหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางและตกแตง ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ดังนี้ 
 1.  บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน)           -  SCC 
 2.  บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) -  SCCC 
 3.  บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)  -  TPIPL 
 4.  บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด (มหาชน) -  DCC 

 
1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand)  คือ สถาบันท่ีจัดต้ังข้ึน
ตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ.2535 ตามมาตรา 153 จัดต้ังใหตลาด
หลักทรัพยดําเนินการในรูปของหนวยงานที่มิไดแสวงหากําไร โดยทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการ
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ดําเนินการซ้ือขายหลักทรัพย อันไดแก ธุรกิจใหบริการเกี่ยวกับหลักทรัพยจดทะเบียน เปนสํานักหัก
บัญชี ศูนยรับฝากหลักทรัพย นายทะเบียนหลักทรัพย ธุรกิจใหบริการดวยขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย 
หรือธุรกิจทํานองเดียวกัน ประกอบธุรกิจอ่ืนไดโดยรับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย 
  ตลาดทุน (Capital Market) หมายถึง ตลาดท่ีมีการซ้ือขายตราสารระยะยาว ประกอบดวย
ตราสารประเภททุน และตราสารประเภทหนี้ ท่ีระยะเวลานานเกินกวา 1 ป 
  บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทจํากัดท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีกําหนดใน
ประกาศกระทรวงการคลัง และไดรับอนุมัติใหจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย เพื่อใหหลักทรัพย
ของบริษัทสามารถทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยได 
 หลักทรัพยจดทะเบียน หมายถึง หุน หุนกู หรือตราสารอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจดทะเบียนเปนผูออก
และไดรับอนุมัติจากระทรวงการคลังใหทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยได  
  มูลคาซ้ือขายหลักทรัพย (Volume) หมายถึง ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยหนึ่งๆ  
  ดัชนีราคาหลักทรัพย (Stock Price Index) หมายถึง เคร่ืองมือทางสถิติท่ีแสดงการ
เคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพยโดยสวนรวม คํานวณโดยการเปรียบเทียบมูลคาตลาดของ
หลักทรัพยโดยรวมในแตละวัน กับมูลคาตลาดรวม ณ วันฐาน โดยวันท่ีกําหนดใหเปนวันฐานจะมี
คาดัชนีราคาหุนเปน 100 ถาดัชนีมีคาสูงข้ึน หมายความวา ราคาหลักทรัพยสวนใหญในตลาด
หลักทรัพยสูงข้ึนเม่ือเทียบกับราคาหลักทรัพยในวันฐานและวันท่ีผานมา ถาดัชนีมีคาลดลง
หมายความวาราคาหลักทรัพยสวนใหญในตลาดหลักทรัพยลดลงเม่ือเทียบกับราคาหลักทรัพยในวัน
ฐานและวันท่ีผานมา 
 ความเส่ียง (Risk) หมายถึง ความเส่ียงในการถือหลักทรัพยมีความสัมพันธท่ีอาจทําให
ผลตอบแทนท่ีไดรับนอยกวาผลตอบแทนท่ีคาดหวังไว ซ่ึงสาเหตุอาจมาจากการท่ีเงินปนผลหรือ
ดอกเบ้ียท่ีไดอาจนอยกวาท่ีคิด หรือราคาของหลักทรัพยท่ีปรากฏนั้นนอยกวาท่ีเราคาดหวังไว 
สาเหตุท่ีทําใหมีการเปล่ียนแปลงในผลตอบแทนก็คือ อิทธิพลบางอยางท่ีมาจากภายนอกกิจการซ่ึง
ไมสามารถควบคุมได สงผลตอราคาหลักทรัพย เรียกวา ความเส่ียงท่ีเปนระบบ และปจจัยท่ีมี
อิทธิพลจากภายในกิจการซ่ึงสามารถควบคุมไดเรียกวา ความเส่ียงท่ีไมเปนระบบ 
 
 


