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บทคัดยอ
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสาร
หนี้ แ ห ง ประเทศไทย โดยป จ จั ย ที่ นํ า มาศึ ก ษา ได แ ก อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝากประจํ า อั ต รา
แลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับเงินดอลลารสหรัฐ ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ปริมาณเงินในความหมายกวาง ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และดัชนีพองเศรษฐกิจ เปน
ขอมูลทุติยภูมิ ซึ่งใชขอมูลรายเดือน โดยชวงระยะเวลาที่ทําการศึกษา เริ่มตั้งแต เดือนมกราคม
2548 ถึง เดือนธันวาคม 2552 เปนจํานวน 60 เดือน ดวยการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน
โดยวิธีประมาณคากําลังสองนอยที่สุด
จากการศึกษาครั้งนี้พบวา ปจจัยที่มีผลตอปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชน
ในตลาดตราสารหนี้แหงประเทศไทย ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 ไดแก อัตราแลกเปลี่ยน
ระหวางเงินบาทกับเงินดอลลารสหรัฐ โดยมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับปริมาณการซื้อ
ขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และปจจัยที่มี
ระดับความเชื่ อมั่ นรอยละ 95 ไดแก ดั ชนี ราคาหุนตลาดหลัก ทรัพยแหงประเทศไทย โดยมี
ความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสาร
หนี้ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน โดยมีความสัมพันธในทิศ
ทางตรงขามกับปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ แตไมเปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว สวนปจจัยที่ไมมีผลตอปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนใน

จ

ตลาดตราสารหนี้แหงประเทศไทย ไดแก
ความหมายกวาง และดัชนีพองเศรษฐกิจ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา ปริมาณเงินใน
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การระดมทุนโดยการออกตราสารหนี้ในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2476 โดย
กระทรวงการคลังเปนผูออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อระดมเงินทุนจากภายในประเทศเปนครั้งแรก
การออกพั น ธบั ต รของภาครั ฐ ยิ่ ง มี ป ริ ม าณเพิ่ ม มากขึ้ น เมื่ อ ประเทศไทยเริ่ ม ใช แ ผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตป พ.ศ. 2504 เปนตนมา สวนพันธบัตรรัฐวิสาหกิจเริ่มเขามามี
บทบาทในตลาดตราสารหนี้มากขึ้นโดยเริ่มจากป พ.ศ. 2536 เนื่องจากความตองการเงินลงทุน
ในโครงการดานโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ
สําหรับตราสารหนี้ภาคเอกชนหรือหุนกูภาคเอกชน ในอดีตมีการระดมทุนโดยออกตรา
สารหนี้นอยมาก และสวนใหญเปนตราสารหนี้ระยะสั้น เชน ตั๋วสัญญาใชเงิน (Promissory
Note) ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) เนื่องจากปญหาดานกฎระเบียบของทางราชการมีความ
ยุงยาก ในขณะที่ผูลงทุนยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับตราสารหนี้ เมื่อมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2535 ทําให
ตราสารหนี้ภาคเอกชนมีการพัฒนากันอยางจริงจัง เพราะเปนการเปดโอกาสใหบริษัทจํากัดและ
บริษัทมหาชนจํากัดสามารถออกตราสารหนี้ เพื่อระดมทุนจากประชาชนไดโดยตรง ซึ่งตางจาก
เดิ ม ที่ ใ ห เ ฉพาะบริ ษั ท มหาชนที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย ส ามารถออกตราสารหนี้
ภาคเอกชนไดเทานั้น (พรทิพย จตุพรมงคลชัย, 2550: 1-2)
ทั้งนี้ในปจจุบันการระดมทุนโดยการออกตราสารของภาคเอกชนในประเทศไทย ไดมี
การพัฒนาเพิ่มขึ้นจากในอดีตเปนอยางมาก เนื่องจากไดรับการสนับสนุน และผลักดันอยาง
จริงจังจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยใชนโยบายและมาตรการตาง ๆ ดังนี้
1. การประกาศใช “พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535” ซึ่งได
ผอนคลายขอจํากัดใหแกภาคเอกชนในการระดมทุนโดยการออกตราสารหนี้

2

2. การจัดตั้ง “บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส (ทริส) จํากัด” ในป พ.ศ.
2536 ซึ่งเปนสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือแกองคกรและตราสารหนี้ เพื่อใหนักลงทุนใชเปน
เครื่องมือประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในตราสารหนี้
3. การจัดตั้ง “ชมรมผูคาตราสารหนี้” ในป พ.ศ. 2537 เพื่อเปนองคกรกลางในการ
ใหบริการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรอง
4. ผูออกตราสารหนี้ (Issuer) ไดตระหนักถึงความสําคัญของการระดมทุนโดยการออก
ตราสารหนี้ ซึ่งเปนทางเลือกในการระดมทุนอีกชองทาง ที่สามารถมีตนทุนทางการเงินที่ต่ํากวา
การกู ยื ม จากสถาบั น การเงิ น
เนื่ อ งจากเป น การระดมทุ น โดยไม ผ า นตั ว กลาง
(Disintermediation) ไมทําใหเกิด Dilution Effect ซึ่งเจาของกิจการยังคงอํานาจในการบริหารไว
ไดเชนเดิม สามารถทราบตนทุนทางการเงินที่แนนอนและคงที่ในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งชวย
สงเสริมประสิทธิภาพในเชิงบริหาร รวมทั้งสามารถนําดอกเบี้ยที่จายใหแกผูถือตราสารหนี้
ภาคเอกชน มาหักเปนคาใชจายในการดําเนินงาน ทําใหกิจการไดรับประโยชนในการคํานวณ
ภาษีเงินไดของกิจการ ตลอดจนสามารถกําหนดรูปแบบของการออกตราสารหนี้ไดหลากหลาย
ตามความตองการใชเงิน ซึ่งจะชวยใหผูออกตราสารหนี้สามารถบริหารการเงินไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. นักลงทุน (Investor) ไดตระหนักถึงการระดมทุนโดยการออกตราสารหนี้ภาคเอกชน
มากขึ้น รวมทั้งไดตระหนักถึงความสําคัญของตราสารหนี้ที่เปนการเพิ่มทางเลือกในการลงทุน
อีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการฝากเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินหรือการลงทุนในตลาด
หุนสามัญ และมีความผันผวนนอยกวาการลงทุนในตลาดหุนสามัญ นอกจากนี้การลงทุนในตรา
สารหนี้ภาคเอกชนยังสามารถทราบผลตอบแทนที่แนนอนและคงที่ในระยะเวลาที่กําหนด อัน
เปนการชวยใหผูลงทุนบริหารการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดังนั้น ตราสารหนี้ จึงเปนทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจในการลงทุน และเปนทางเลือกหนึ่งที่
สําคัญของผูที่ตองการเงินทุน ความสําคัญของตราสารหนี้และตลาดตราสารหนี้ไทยไดทวี
ความสําคัญขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยอยูในระดับต่ํา (ดารบุษป ปภาพจน
, 2552) และธนาคารพาณิชยไมมั่นใจในการปลอยสินเชื่อใหแกระบบธุรกิจ ทําใหภาคเอกชนตาง
หันไประดมทุนผานตลาดตราสารหนี้มากขึ้น ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากตารางที่ 1 แสดงใหเห็น
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ถึงขนาดของตลาดตราสารหนี้ที่ไดขยายตัวอยางตอเนื่อง และมีบทบาทในตลาดการเงินไทยมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ
ตารางที่ 1 ขนาดของตลาดการเงินไทยและอัตราการเติบโต ตั้งแตป พ.ศ.2544 ถึง พ.ศ.2552
หนวย : พันลานบาท
ขนาดของ
ตลาดการเงิน

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

ขนาดของ
สินเชื่อที่ปลอย
โดยธนาคาร
พาณิชย 1/

4,298.9

4,602.7
(7.07%)

4,701.50
(9.37%)

5,081.35
(18.20%)

5,488.43
(27.67%)

5,738.38
(33.48%)

6,221.76
(44.73%)

7,368.65
(71.41%)

7,661.66
(78.22%)

ตราสารทุน
(SET)

1,607.31

1,986.24
(23.58%)

4,789.90
(198.01%)

4,521.89
(181.33%)

5,105.11
(217.62%)

5,078.70
(215.98%)

6,636.07
(312.87%)

3,568.65
(122.03%)

5,873.10
(265.40%)

ตราสารหนี้ใน
ประเทศ
(ราคาพาร)

1,882.90

2,300.00
(22.15%)

2,518.00
(33.73%)

2,740.38
(45.54%)

3,366.84
(78.81%)

4,085.26
(116.97%)

4,888.13
(159.61%)

5,072.48
(169.40%)

6,114.49
(224.74%)

ที่มา : ศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย (2553)
ตารางที่ 2 ปริมาณการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาล และ หุนกูภาคเอกชนในตลาดรองของตราสาร
หนี้ ป พ.ศ. 2544 ถึง ป พ.ศ. 2552
หนวย : ลานบาท
ป
พันธบัตร
รัฐบาล
หุนกู
ภาคเอกชน

2544
896,389
90,467

2545

2546

2547

2548

2549

1,075,351 829,256 434,781 438,158 631,117
87,968

197,447 105,189

77,685

88,953

2550

2551

2552

1,112,263

1,172,889

1,484,397

118,241

82,470

118,786

ที่มา : ศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย (2553)
นอกจากตลาดตราสารหนี้ไทยจะมีความสําคัญในฐานะที่เปนแหลงระดมเงินทุนโดยตรง
ของภาครัฐและภาคเอกชน และยังเปนการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนใหกับนักลงทุนแลว นัก
ลงทุนยังสามารถเลือกตราสารในการลงทุนตามระดับของความเสี่ยงที่ตนเองประสงคได โดย
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จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นถึง ปริมาณการซื้อขายหุนกูภาคเอกชนกับพันธบัตรรัฐบาลในตลาด
รองของตลาดตราสารหนี้ ซึ่งปริมาณการซื้ อขายหุนกู ภาคเอกชนนอยกวาพันธบัต รรัฐ บาล
เนื่องมาจากในชวงหลังวิกฤตฟองสบู รัฐบาลไทยมีรายไดจากการจัดเก็บภาษีลดลงและตองใช
เงินเกินกวางบประมาณ (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2546) จึงตองระดมเงินดวยการออกพันธบัตร
จํานวนมาก ดังนั้นนักลงทุนที่ไมประสงคแบกรับความเสี่ยงและตองการผลตอบแทนจากการ
ลงทุนมากกวาการฝากเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน จะเลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ง
เปนตราสารที่ปราศจากความเสี่ยงดานการผิดนัดชําระดอกเบี้ยและเงินตน โดยเฉพาะในชวง
ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ํา การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลจึงเปนทางเลือกในการลงทุนที่ปลอดภัย
แตสําหรับ นักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงในระดับที่สูงขึ้นก็จะเลื อกลงทุนในหุนกูภาคเอกชน
เพราะใหผลตอบแทนที่สูงกวาพันธบัตรรัฐบาล เพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนั้น และยังมี
เครื่องมือวัดความเสี่ยงใหกับผูลงทุน นั่นคือ การจัดอันดับความนาเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับที่
ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการชําระ
หนี้ของผูออกตราสาร ทําใหนักลงทุนไดรับทราบถึงระดับความเสี่ยงในการลงทุนในแตละตรา
สารหนี้ โดยการลงทุนในหุนกูภาคเอกชนยังใหผลตอบแทนที่แนนอนและคงที่ในระยะเวลาที่
กําหนด และมีความผันผวนของราคาตราสารนอยกวาการลงทุนในตลาดหุนสามัญ รวมทั้งยัง
เปนทางเลือกในการระดมทุนที่สําคัญอีกชองทางหนึ่งของภาคเอกชน นอกเหนือจากการออกหุน
สามัญ และการกูยืมจากธนาคารพาณิชย
หุนกูภาคเอกชนจึงถือเปนทางเลือกในการลงทุนที่สําคัญในตลาดตราสารหนี้ ชวยทําให
นักลงทุนมีทางเลือกในการออมเงินมากขึ้น นอกเหนือจากการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย หรือ
สถาบันการเงิน หรือการลงทุนตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้การลงทุนในหุนกูภาคเอกชน
ยังใหผลตอบแทนที่สูงกวาการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย และมีความผันผวนของราคาตราสาร
นอยกวาการลงทุนในหุนสามัญ ทําใหความเสี่ยงต่ํากวาการลงทุนในทางเลือกอื่นที่ขาดความ
สม่ําเสมอในกระแสเงินสดที่นักลงทุนจะไดรับ (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2553) ซึ่งเปน
การช ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพให แ ก นั ก ลงทุ น ในการบริ ห ารการลงทุ น ดั ง นั้ น จึ ง เป น ที่ ม าของ
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้แหง
ประเทศไทย เพื่อนําไปใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในหุนกูภาคเอกชนตอไป
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วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสาร
หนี้แหงประเทศไทย
สมมติฐานการศึกษา
การศึกษานี้มีสมมติฐานวามีปจจัยดังตอไปนี้ คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา อัตรา
แลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับเงินดอลลารสหรัฐ ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ปริมาณเงินในความหมายอยางกวาง ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และ ดัชนีพองเศรษฐกิจ
อยางนอย 1 ปจจัยที่มีผลตอปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้
ขอบเขตการศึกษา
ในการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตรา
สารหนี้แหงประเทศไทย ใชวิธีศึกษาขอมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (Time Series Data)
สําหรับขอมูลตัวแปรตาม คือ ปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้
และตัวแปรอิสระ คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับเงิน
ดอลลารสหรัฐ ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปริมาณเงินในความหมายกวาง
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และ ดัชนีพองเศรษฐกิจ โดยเก็บขอมูลรายเดือนระหวางชวงเวลา
ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 รวมเปนระยะเวลา 60 เดือน
คํานิยามศัพท
ปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชน หมายถึง สวนตางระหวางมูลคาการซื้อสุทธิ
และ มูลคาการขายสุทธิ ของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ของนักลงทุน ณ เวลาหนึ่ง
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา คือ ผลตอบแทนที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินใหกับผูเปน
เจาของเงินที่กําหนดระยะเวลาของการฝากไวแนนอน โดยหากผูเปนเจาของเงินถอนกอนครบ
กําหนด จะไดผลตอบแทนนอย หรือไมไดเลย ซึ่งจะศึกษาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือน
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ณ วันสิ้นเดือน สําหรับลูกคาทั่วไป คิดจากธนาคารพาณิชย 5 แหง ไดแก ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับเงินดอลลารสหรัฐ หมายถึง อัตราที่เทียบระหวาง
คาเงินสกุลบาทกับคาเงินสกุลดอลลารสหรัฐ ซึ่งก็คือ จํานวนของเงินตราสกุลเงินบาท เพื่อแลก
กับเงินจํานวน 1 ดอลลารสหรัฐ โดยอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ มีคา
ลดลง ก็คือ การที่เงินสกุลบาทแข็งคาเมื่อเทียบกับดอลลารสหรัฐ และอัตราแลกเปลี่ยนระหวาง
เงินบาทตอดอลลารสหรัฐ มีคาเพิ่มขึ้น ก็คือ การที่เงินสกุลบาทออนคาเมื่อเทียบกับดอลลาร
สหรัฐ
ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) หมายถึง ดัชนีที่สะทอนการ
เคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยทั้งหมดที่อยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนการ
คํานวณแบบถวงน้ําหนักดวยมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization
Weighted) ซึ่งคํานวณโดยใชหุนสามัญจดทะเบียนทุกหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (SET Index) แสดงมูลคาเฉลี่ยของหุนสามัญทั้งหมดในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ณ วันปจจุบัน เทียบกับมูลคาเฉลี่ยของหุนดังกลาว ณ วันฐาน (30 เมษายน 2518)
ซึ่งเปนวันเปดตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยจะมีคาดัชนีเริ่มตนอยูที่ 100 จุด
ปริมาณเงินในความหมายกวาง (M2) หมายถึง ธนบัตร เหรียญ ในมือประชาชน (ไมรวม
ธนาคารพาณิชย) เงินฝากเผื่อเรียกของภาคเอกชน (ไมรวมเงินที่อยูในมือของธนาคารกลางและ
กระทรวงการคลัง) เงินฝากประจําและเงินฝากออมทรัพยของภาคเอกชน (รวมรัฐวิสาหกิจ) ที่
ฝากไวที่ธนาคารพาณิชย
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (Private Investment Index) หมายถึง ดัชนีที่ใชเปนเครื่องชี้วัด
ทิศทางความเคลื่อนไหวของการลงทุ นภาคเอกชน ซึ่งคํานวณไดจากการเปลี่ ยนแปลงของ
องคประกอบตาง ๆ ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ไดแก เนื้อที่กอสรางไดรับอนุญาตใน
เขตกรุงเทพฯ ปริมาณจําหนายซีเมนต ปริมาณการจําหนายสังกะสี สินเชื่อสาขาอุตสาหกรรม
และกอสรางของธนาคารพาณิชย ปริมาณสินคาทุนนําเขา การขออนุญาตเกี่ยวกับโรงงานจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม การจดทะเบียนธุรกิจที่กระทรวงพาณิชย การสงเสริมการลงทุนของ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
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ดัชนีพองเศรษฐกิจ (Coincident Economic Index) หมายถึง ดัชนีในรูปแบบของการนําดัชนี
ชี้วัดเศรษฐกิจหลาย ๆ ดัชนีมาผสมกันจนเปน Composite Index โดยที่ CEI นั้นจะบอกภาวะ
เศรษฐกิจในปจจุบัน ซึ่งประกอบดวยดัชนีตาง ๆ ดังนี้ 1.ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 2.การ
จั ด เก็ บ ภาษี มู ล ค า เพิ่ ม 3.ปริ ม าณเงิน ฝากกระแสรายวั น 4.มูล ค า การนํ า เข า 5.ปริ ม าณการ
จําหนายรถยนต
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อใหนักลงทุนที่มีเงินออมและตองการลงทุนในหุนกูภาคเอกชน มาใชเปนแนวทาง
พิจารณาประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในหุนกูภาคเอกชน
2. เพื่อใหธุรกิจที่มีความประสงคจะออกหุนกูภาคเอกชน สามารถนําไปใชประกอบการ
ตัดสินใจในชวงเวลาที่เหมาะสมในการออกหุนกูภาคเอกชนใหตรงตามภาวะเศรษฐกิจ

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะห
ปจจัยที่มีผลตอปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ ตั้งแตเดือน
มกราคม พ.ศ. 2548 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 รวมเปนระยะเวลา 60 เดือน โดยแบงงาน
ศึกษาออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไป ของการลงทุนหุนกูในตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทย
สวนที่ 3 บทความที่เกี่ยวของ
สวนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สวนที่ 1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของและนํามาใชในการศึกษาถึงตัวแปรที่มีผลกระทบตอปริมาณการซื้อ
ขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ ไดแก ทฤษฎีความตองการถือเงินของฟรีด
แมน (Theory of the demand for money) ทฤษฎีอุปสงคและอุปทานความตองการเงินกู
(Demand and Supply of Loan able Funds) และ ทฤษฎีความเสมอภาคแหงอํานาจซื้อ
(Theory of Purchasing Power Parity) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ทฤษฎีความตองการถือเงินของฟรีดแมน (Theory of the demand for money)
(สุรางค บุญยะพงศไชย, 2540)
ความตองการถือเงิน (หรือถือสินทรัพยชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ) ขึ้นอยูกับปจจัยที่
สําคัญ 3 ประการ คือ
1. ทรั พย สิ นทั้งหมด ทั้งทรัพยสิ นที่จับ ตองได และทรัพยสินที่จับ ตองไม ได ที่แตล ะ
บุคคลมีอยูในครอบครอง ซึ่งหมายถึง สิ่งใด ๆ ก็ตามที่สามารถกอใหเกิดกระแสของรายได ใน
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รูปของตัวเงินหรือรายไดในรูปของสิ่งของและบริการแกผูถือ และรวมถึงกําลังความสามารถใน
การผลิตของมนุษย และสามารถกอใหเกิดกระแสของรายไดเชนกัน ก็ควรถือเปนสวนหนึ่งของ
ทรัพยสินทั้งหมดดวย ดังนั้น ทรัพยสินตามแนวคิดของฟรีดแมน จึงรวมมูลคาปจจุบันของรายได
ที่คาดวาจะไดรับ
โดยผูเปนเจาของสินทรัพยสามารถที่จะเลือกถือทรัพยสินไดในหลายรูปแบบดวยกัน แต
ละบุ ค คลจะแบ ง สรรการถื อ ทรั พ ย สิ น อยู ใ นรู ป ต า ง ๆ เพื่ อ ทํ า ให ไ ด รั บ อรรถประโยชน สู ง สุ ด
กลา วคื อ เขาจะทําการแบ งสรรการถือทรัพยสิ นในลักษณะที่ อัตราการทดแทนกัน ระหวา ง
ทรัพยสินในรูปหนึ่งกับทรัพยสิน ในอีกรูปหนึ่งเทากันกับอัตราที่เขาพอใจที่จะทําการทดแทน
ประเด็นสําคัญที่ฟรีดแมนชี้ใหเห็น ก็คือรูปแบบตาง ๆ ในการถือทรัพยสิน ไดแก เงิน พันธบัตร
และ หลักทรัพย เปนตน
2. อัตราผลตอบแทนของทรัพยสิน เนื่องจากทรัพยสินในแตละรูปแบบกอใหเกิดกระแส
รายได ใ นรู ป ต า ง ๆ ที่ ผู ถื อ ทรั พ ย สิ น ต อ งการถื อ เพื่ อ ทํ า ให เ ขาได รั บ อรรถประโยชน สู ง สุ ด
กลาวคือ ตนทุนคาเสียโอกาสของการถือเงิน จะเปนเครื่องกําหนดปริมาณของทรัพยสินในรูป
ของเงินที่คนตองการถือ เนื่องจากตนทุนคาเสียโอกาสของการถือเงิน ก็คือ อัตราผลตอบแทนที่
ควรจะไดรับจากการไมถือเงิน แตถืออยูในรูปของทรัพยสินรูปแบบอื่น ๆ ดังนั้นจึงพิจารณา
อัตราผลตอบแทนจากทรัพยสินรูปแบบตาง ๆ ดังนี้
2.1 อัตราผลตอบแทนของเงิน โดยความตองการถือเงินของบุคคลจะมากหรือ
น อ ยขึ้ น อยู กั บ มู ล ค า ที่ แ ท จ ริ ง ของผลตอบแทน ซึ่ ง ผลตอบแทนการถื อ เงิ น จะขึ้ น อยู กั บ การ
เคลื่อนไหวของระดับราคา ถาราคาลดลงมูลคาของเงินก็จะสูงขึ้น ทําใหเปนผลดีตอมูลคาของ
เงินที่แทจริง
2.2 ผลตอบแทนจากการถือพันธบัตร มี 2 รูปแบบคือ เงินปนผลและการ
เปลี่ยนแปลงราคาจากการขาย การเลือกถือพันธบัตรเปนสิ่งที่ทดแทนการถือเงินไดเปนอยางดี
ซึ่งตนทุนการเสียโอกาสของการถือเงินก็คือ รายรับจากการถือพันธบัตร
2.3 ผลตอบแทนจากการถือหลักทรัพย โดยการเลือกหลักทรัพยขึ้นอยูกับมูลคา
ของอัตราผลตอบแทนตามอัตราดอกเบี้ย และการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยนั้น
3. รสนิยมและความพึงพอใจของผูเปนเจาของทรัพยสินในการถือเงินอาจเปลี่ยนแปลง
ไปไดเนื่องมาจากสาเหตุอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากสาเหตุทางดานรายไดหรืออาจกลาวไดวา แตละ
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บุคคลจะใหคุณคาเกี่ยวกับการมีสภาพคลองที่แตกตางกันออกไป เชน บุคคลบางคนใหคุณคาสูง
แกการมีสภาพคลองสูงเนื่องจากเปนผูที่ไมชอบเสี่ยงกับความไมแนนอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
บุคคลผูนี้ก็จะเปนผูมีรสนิยมและความพึงพอใจที่จะถือเงินไวในมือเปนจํานวนมาก ในขณะใด
ขณะหนึ่ง
อาจสรุปไดวา ทฤษฎีความตองการถือเงินของฟรีดแมน สรางขึ้นโดยอาศัยหลักการของ
การแสวงหาอรรถประโยชนสูงสุด ซึ่งเปนหลักการพื้นฐานของนักเศรษฐศาสตร สํานักคลาสสิก
ถารสนิยมและความพึงพอใจของแตละบุคคลถูกกําหนดมาให แตละบุคคลจะพยายามทําให
ตนเองไดรับอรรถประโยชนสูงสุด ภายใตขอจํากัดทางดานงบประมาณที่ตนมีอยู ซึ่งในกรณี
ความตองการถือเงินของฟรีดแมน ขอจํากัดดานงบประมาณถูกกําหนดโดยทรัพยสินทั้งหมด
และอัตราผลตอบแทนของทรัพยสินตาง ๆ ที่พิจารณาที่จะถือ โดยถาอัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรหรือของหลักทรัพยสูงขึ้น ผูเปนเจาของทรัพยสินยอมตองการที่จะถือทรัพยสินในรูป
ของสินทรัพยที่มีผลตอบแทนสูงขึ้น และถือในรูปของเงินนอยลง
ทฤษฎีอุปสงคและอุปทานความตองการเงินกู (Demand and Supply of Loan able
Funds) (Frederic S. Mishkin อางถึงใน กอบกุล สินธวัชวงศ, 2550)
ทฤษฎีนี้กลาวถึง การเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงของ
อุปสงคและอุปทานของตราสารหนี้ ซึ่งแสดงไดดังนี้

ภาพที่ 1 อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพ
ที่มา : กอบกุล สินธวัชวงศ (2550)
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จากภาพที่ 1

LD แทนอุปสงคตอเงินกู
LS แทนอุปทานของเงินใหกู
I แทนการลงทุน
S แทนการออม

แสดงดุลยภาพในตลาดเงิน ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวมาอยูที่อัตรา
ดอกเบี้ยดุลยภาพ OI* ทําใหอุปสงคตอเงินกูเทากับอุปทานของเงินใหกู หรือกลาวไดวาอุปทาน
ของตราสารหนี้เทากับอุปสงคของตราสารหนี้ ที่อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพยังเปนอัตราดอกเบี้ยที่
ทําใหการออมเทากับการลงทุน ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหอุปสงครวมเทากับอุปทานรวม
อุปสงคตอเงินกู หมายถึง จํานวนเงินที่หนวยธุรกิจหรือรัฐบาลตองการกู เพื่อนําไป
ลงทุนในโครงการตางๆ ซึ่งหนวยธุรกิจกูเงินโดยการออกหุนกูจําหนายใหประชาชน รัฐบาลกูเงิน
โดยการออกพันธบัตรจําหนายใหประชาชน ทั้งหนวยธุรกิจและรัฐบาลจะตองจายดอกเบี้ยใน
อัตราที่กําหนดไวในใบหุนหรือพันธบัตรใหแกประชาชนผูถือหุนหรือพันธบัตรเปนการตอบแทน
จึงถือวาอัตราดอกเบี้ยเปนตนทุนของเงินกู หนวยธุรกิจจึงตองเปรียบเทียบระหวางอัตรา
ดอกเบี้ยซึ่งเปนตนทุนของเงินกูกับอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ โดยอัตราผลตอบแทน
อยางนอยจากการลงทุนตองเทากับอัตราดอกเบี้ยที่เปนตนทุน ดังนั้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น
โอกาสที่ผลตอบแทนจากการลงทุนจะคุมกับตนทุนจึงมีนอย สงผลใหอุปสงคตอเงินกูมีนอย
ในขณะที่ถาอัตราดอกเบี้ยต่ําลงโอกาสที่ผลตอบแทนจากการลงทุนจะคุมกับตนทุนจึงมีมาก
สงผลใหอุปสงคตอเงินกูมีมาก
อุปทานของเงินใหกู หมายถึง จํานวนเงินที่ประชาชนนํามาซื้อหุนกูหรือพันธบัตร เพื่อ
หวังผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย ถาอัตราดอกเบี้ยสูง ประชาชนจะยินดีซื้อหลักทรัพยมากขึ้น
ในขณะที่ถาอัตราดอกเบี้ยต่ํา ประชาชนจะยินดีซื้อหลักทรัพยนอยลง
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ภาพที่ 2 ดุลยภาพของตลาดตราสารหนี้
ที่มา : กอบกุล สินธวัชวงศ (2550)
จากภาพที่ 2 ดุลยภาพของตลาดตราสารหนี้เกิดขึ้นเมื่ออุปสงคของตราสารหนี้
(Demand for Bonds, Bd) เทากับอุปทานของตราสารหนี้ (Supply of Bonds, Bs)
Bd = Bs
โดยที่ Bd คือ อุปสงคของตราสารหนี้ (Demand for Bonds : Bd ) หรืออุปทานของเงิน
ใหกู (Supply of Loanable Funds , Ls)
Bs คือ อุปทานของตราสารหนี้ (Supply of Bonds : Bs) หรืออุปสงคตอเงินกู
(Demand for Loanable Funds , Ld)
ถาอุปทานของเงินกูมากกวาอุปสงคตอเงินกูจะทําใหเกิดอุปทานสวนเกิน
การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย จึงมีผลตอดุลยภาพในตลาดเงิน ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลาย
ประการดังนี้
1. การเคลื่อนยายเสนอุปสงคของตราสารหนี้ (Shift in the Demand for Bonds)
การเคลื่อนยายเสนอุปสงคของตราสารหนี้ มาจากปจจัยตางๆ ดังนี้
1.1 ความมั่งคั่ง (wealth) เมื่อเศรษฐกิจอยูในชวงขยายตัว ความมั่งคั่งจะ
เพิ่มขึ้น สงผลตอการเพิ่มขึ้นของอุปสงคในตราสารหนี้ ในวัฏจักรธุรกิจถาความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นจะ
สงผลใหอุปสงคในตราสารหนี้สูงขึ้น เสนอุปสงคของตราสารหนี้จะเคลื่อนยายไปทางขวา แตถา
ในชวงเศรษฐกิจถดถอยความมั่งคั่งลดลง จะทําใหอุปสงคของตราสารหนี้ลดลง เสนอุปสงคของ
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ตราสารหนี้จะเคลื่อนไปทางซาย สวนปจจัยที่ทําใหความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น ไดแก การออม ถาการ
ออมของประชาชนเพิ่มขึ้นความมั่งคั่งจะเพิ่มขึ้น อุปสงคในตราสารหนี้จะเพิ่มขึ้น เสนอุปสงคจะ
เคลื่อนยายไปทางขวา หากประชาชนลดการออม ความมั่งคั่งและอุปสงคในตราสารหนี้ก็จะ
ลดลงและเสนอุปสงคจะเคลื่อนยายไปทางซาย
1.2
ผลตอบแทนที่คาดหวังของตราสารหนี้เมื่อเทียบกับทรัพยสินอื่นๆ
(expected returns on bonds relative to alternative assets)
1.2.1 อัตราดอกเบี้ยที่คาดการณในอนาคต แบงไดเปน 2 กรณี คือ
- การคาดการณอัตราดอกเบี้ยจากการซื้อตราสารหนี้สูงขึ้น อุปสงคใน
ตราสารหนี้จะลดลง เสนอุปสงคของตราสารหนี้จะเคลื่อนยายไปทางซาย
- การคาดการณอัตราดอกเบี้ยจากการซื้อตราสารหนี้ลดลง อุปสงคใน
ตราสารหนี้จะเพิ่มขึ้น เสนอุปสงคของตราสารหนี้จะเคลื่อนยายไปทางขวา
1.2.2 อัตราผลตอบแทนที่คาดการณของทรัพยสินอื่นๆ มีผลกระทบตอ
อุปสงคในตราสารหนี้ เชน ถาประชาชนคาดการณวาในอนาคตระดับราคาหลักทรัพยจะสูงขึ้น
ผลตอบแทนจากสวนตางของราคาหลักทรัพย (capital gains) และเงินปนผล (dividend yields)
นาจะสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกันจะทําใหผลตอบแทนของตราสารหนี้ต่ํากวา เพราะผลตอบแทน
ที่ไดรับจากการซื้อตราสารหนี้จะคงที่ มีผลใหอุปสงคของตราสารหนี้ปรับตัวลดลง เสนอุปสงคจะ
เคลื่อนยายไปทางซาย
1.2.3 อัตราเงินเฟอคาดการณ มีลักษณะคลายกับผลตอบแทนที่คาดการณ
ของทรัพยสิน การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟอที่คาดการณจะสงผลกระทบตอการเพิ่มขึ้นของราคา
ทรัพยสินในอนาคต นั่นคือผลตอบแทนจากสวนตางของราคาหลักทรัพยจะสูงขึ้น สงผลใหมีการ
คาดการณผลตอบแทนจากทรัพยสินเพิ่มขึ้น
และทําใหผลตอบแทนจากตราสารหนี้โดย
อาจกลาวไดวาอัตราเงินเฟอที่
เปรียบเทียบลดลงสงผลใหอุปสงคของตราสารหนี้ลดลง
คาดการณที่เพิ่มขึ้นจะสงผลใหอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของตราสารหนี้ลดลง
เมื่ออัตรา
ผลตอบแทนของตราสารหนี้โดยเปรียบเทียบปรับตัวลดลงจึงทําใหเสนอุปสงคเคลื่อนยายไป
ทางซาย
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1.3 ความเสี่ยงของตราสารหนี้เมื่อเปรียบเทียบกับทรัพยสินอื่นๆ (risk of
bonds relative to alternative assets) ถาราคาตราสารหนี้ในตลาดมีความผันผวนมาก จะทําให
ความเสี่ยงของการซื้อตราสารหนี้นั้นสูงขึ้น สงผลใหอุปสงคในตราสารหนี้ลดลง เสนอุปสงคจะ
เคลื่อนยายไปทางซาย ในทางกลับกันความผันผวนของราคาทรัพยสินในตลาดอื่น เชน ตลาด
หุนจะสงผลตออุปสงคในตราสารหนี้ใหสูงขึ้น เสนอุปสงคของตราสารหนี้จะเคลื่อนยายไป
ทางขวา
1.4 สภาพคลองของตราสารหนี้เมื่อเปรียบเทียบกับทรัพยสินอื่นๆ (liquidity of
bonds relative to alternative assets) ณ ระดับอัตราดอกเบี้ยคงที่ เมื่อนักลงทุนสามารถซื้อ
ขายในตลาดตราสารหนี้ไดงายขึ้น จะทําใหอุปสงคในตราสารหนี้สูงขึ้น เสนอุปสงคจะเคลื่อนยาย
ไปทางขวา ในทางกลับกันเมื่อสภาพคลองของทรัพยสินอื่นๆ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพ
คลองของตราสารหนี้ จะทําใหอุปสงคในตราสารหนี้ลดลง เสนอุปสงคจึงเคลื่อนยายไปทางซาย
2. การเคลื่อนยายเสนอุปทานของตราสารหนี้ (Shift in the Supply of Bonds)
การเคลื่อนยายเสนอุปทานของตราสารหนี้มาจากปจจัยตางๆ ดังนี้
2.1 การคาดการณโอกาสของความสามารถในการทํากําไรจากการลงทุน
(expected profitability of investment opportunities) การที่ธุรกิจที่ทําการลงทุนคาดวาสามารถ
ทํากําไรจากการลงทุน และตองการการกูยืมเพื่อนําไปลงทุนในชวงที่เศรษฐกิจขยายตัว โอกาสที่
คาดวาจะไดกําไรจากการลงทุนจะเพิ่มขึ้น สงผลใหอุปทานของตราสารหนี้สูงขึ้น เสนอุปทานจะ
เคลื่อนยายไปทางขวา ในทางกลับกันถาเศรษฐกิจอยูในภาวะถดถอย การคาดการณวาจะทํา
กําไรจากการลงทุนจะลดลง สงผลใหธุรกิจที่ตองการระดมทุนดวยการออกตราสารหนี้ชะลอการ
ออกตราสารหนี้ อุปทานของตราสารหนี้จะลดลง เสนอุปทานจึงเคลื่อนยายไปทางซาย
2.2 อัตราเงินเฟอคาดการณ (expected inflation) เมื่อตนทุนที่แทจริงของผูกู
ลดลงจากอัตราเงินเฟอคาดการณจะสงผลใหผูระดมทุนดวยการออกตราสารหนี้เพิ่มขึ้น อุปทาน
ตราสารหนี้จึงสูงขึ้น เสนอุปทานจะเคลื่อนยายไปทางขวา
2.3 กิจกรรมของรัฐบาล (government activities) ถารัฐบาลมีงบประมาณขาด
ดุล รัฐบาลจะชดเชยการขาดดุลดวยการออกตราสารหนี้เพื่อการระดมทุน ทําใหเสนอุปทาน
เคลื่อนยายไปทางขวา ในทางกลับกันถารัฐบาลมีงบประมาณเกินดุลก็จะลดการระดมทุนโดย
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การลดการออกตราสารหนี้ ทําใหอุปทานของตราสารหนี้ลดลง เสนอุปทานของตราสารหนี้จะ
เคลื่อนยายไปทางซาย
ทฤษฎีความเสมอภาคแหงอํานาจซื้อ (Theory of Purchasing Power Parity)
(Gustav Cassel อางถึงใน ไตรทศ กลิ่นอุทัย, 2552)
ทฤษฎีนี้มีพัฒนาการมาจากการคาระหวางประเทศ โดยเชื่อวา อัตราแลกเปลี่ยนจะมี
ความสัมพันธระหวางระดับราคาสินคาภายในประเทศและตางประเทศ และเชื่อวาอัตรา
แลกเปลี่ยนระหวางเงินสองสกุลจะปรับตัวเพื่อใหสอดคลองกับชองวางระหวางอัตราเงินเฟอ
(Differential Rates of Inflation) ระหวางสองประเทศ โดยจะมีทิศทางการปรับตัวจนกระทั่งดุลย
ภาพของดุลการชําระเงินของทั้งสองประเทศไดดุล แนวคิดของทฤษฎีนี้อยูภายใตแนวคิดเรื่อง
“กฎแหงราคาเดียว” (Law of One Price) ซึ่งหมายความวา สินคาชนิดเดียวกันขายในแตละ
ประเทศ ราคาขายจะเทากันเมื่อคิดอยูในรูปเงินสกุลเดียวกัน ซึ่งแสดงไดดังสมการ
E P* = P
โดยที่

E = อัตราแลกเปลี่ยน (แสดงราคาของเงินสกุลในประเทศตอ 1 หนวย
ของเงินสกุลตางประเทศ)
P = ระดับราคาสินคาในประเทศ ในรูปของเงินสกุลทองถิ่น
P* = ระดับราคาสินคาตางประเทศ ในรูปของเงินตราตางประเทศ

ทั้ ง นี้ ข อ สรุ ป ของทฤษฎี นี้ อ ยู ภ ายใต ข อ สมมติ ว า ตลาดการค า ระหว า งประเทศมี ก าร
แขงขันอยางสมบูรณ ไมมีตนทุนคาขนสงและการกีดกันทางการคาใดๆ จากสูตรที่แสดง “Law
of One Price” สามารถคํานวณหาอัตราแลกเปลี่ยนไดดังนี้
E = P/ P*
โดยมีชื่อเรียกทางวิชาการวา “Absolute Purchasing Power Parity” ซึ่งในทางปฎิบัติ
จะมีปญหาในการพิจารณาวาระดับราคาที่กลาวในทฤษฎีจะใชกับสินคาประเภทใด และกลุม
สินคาที่บริโภคในแตละประเภทก็มีน้ําหนักตางกัน ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงนิยมใชดัชนีราคาแทน
ระดับราคา ซึ่งดัชนีราคาที่นิยมใชมี 3 ประเภท คือ ดัชนีราคาผูบริโภค Consumer Price Index
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(CPI), ดัชนีราคาผูบริโภคถวงน้ําหนัก Weighted Consumer Price Index (WPI) และ ดัชนี
ราคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ GDP deflator
ในกรณีที่พิจารณาในรูปของอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน หรือที่เรียกวา
“Relative Purchasing Power Parity” มีสมการดังนี้
ΔE = ΔPt / ΔP*t

หรือ %ΔE = %ΔPt - %ΔP*t

โดย Δ คือ การเปลี่ยนแปลง และในกรณีที่แสดง Relative PPP ในรูปของระดับอัตรา
แลกเปลี่ยน จะมีสมการดังนี้
PPPEt = Pt / P0 * E0
P* t / P* 0
โดยที่
PPPEt = อัตราแลกเปลี่ยนตามทฤษฎี Relative PPP ณ เวลา t
= ระดับราคาสินคาในประเทศ ณ เวลา t
Pt
P0
= ระดับราคาสินคาในประเทศ ณ เวลา 0 ซึ่งเปนปฐาน
P* t = ระดับราคาสินคาตางประเทศ ณ เวลา t
P* 0 = ระดับราคาสินคาตางประเทศ ณ เวลา 0 ซึ่งเปนปฐาน
E0
= อัตราแลกเปลี่ยน ณ ปฐาน
จากสูตรคํานวณหาอัตราแลกเปลี่ยนทั้ง Absolute PPP และ Relative PPP แสดงให
เห็นวา อัตราแลกเปลี่ยนถูกกําหนดจากระดับราคาเปรียบเทียบ โดยการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
แลกเปลี่ยนอันเนื่องมาจากความแตกตางระหวางการเปลี่ยนแปลงของระดับราคา จะเกิดขึ้นได
2 ทาง คือ
ทางแรก เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในราคาเปรียบเทียบระหวางสินคานําเขาและสินคา
สงออกทั้งสองประเทศ กลาวคือ ประเทศที่มีอัตราเงินเฟอสูงกวาโดยเปรียบเทียบกับอีกประเทศ
ราคาสินคาสงออกจะสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับราคาสินคานําเขา จึงทําใหอุปสงคของสินคา
นําเขาสูงขึ้น อุปสงคของสินคาสงออกลดลง และดุลการคาของประเทศจะต่ําลง สงผลใหอุปสงค
ของเงินตราสกุลตางประเทศเพิ่มขึ้น ขณะที่อุปสงคสําหรับเงินตราสกุลของประเทศตัวเองลดลง
ทําใหคาเงินของประเทศที่มีอัตราเงินเฟอสูงกวาออนคาลง (Depreciate) ในทิศทางกลับกัน
ประเทศที่มีอัตราเงินเฟอต่ํากวา ราคาสินคานําเขาจะสูง ทําใหการนําเขาลดลง อุปสงคสําหรับ
เงินตราสกุลตางประเทศจะลดลง ขณะที่ราคาสินคาสงออกโดยเปรียบเทียบจะถูก ทําใหการ
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สงออกเพิ่มขึ้นดุลการคาจะดีขึ้น
คาเงินของประเทศที่อัตราเงินเฟอต่ํากวาจะแข็งคาขึ้น
(Appreciate) ซึ่งจะสงผลตออัตราแลกเปลี่ยนปจจุบัน (Spot Exchange Rates)
ทางที่สอง อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนองความแตกตางของอัตรา
เงินเฟอ เปนผลมาจากการเก็งกําไร (Speculation) ดังเชน ระดับราคาของประเทศหนึ่ง
เปลี่ยนแปลงสูงกวาอีกประเทศหนึ่ง ผูจัดการกองทุนหรือนักเก็งกําไรคาดการณวา อํานาจซื้อ
ของเงินของประเทศที่มีอัตราเงินเฟอสูงจะลดลง ดังนั้น กองทุนหรือนักเก็งกําไรจึงตองเปลี่ยน
การถือเงินจากสกุลเงินของประเทศที่มีอํานาจซื้อลดลงไปถือครองเงินของอีกประเทศ จึงเปนผล
ทําใหคาเงินของประเทศที่อัตราเงินเฟอสูงออนคาลง ซึ่งจะสงผลตออัตราแลกเปลี่ยนซื้อขาย
ลวงหนา (Forward Exchange Rates)
กล า วคื อ ถ า อั ต ราเงิ น เฟ อ ของประเทศสู ง กว า ของต า งประเทศ แล ว นั ก ลงทุ น ใน
ตางประเทศ จะเคลื่อนยายเงินทุนออกนอกประเทศมากขึ้น เพราะผลของภาวะเงินเฟอทําใหนัก
ลงทุนตางประเทศ ไดรับผลตอบแทนที่แทจริงลดลง และ เงินบาทมีคาลดลงดวย ซึ่งเมื่อนัก
ลงทุนตางประเทศ จะแลกเงินบาทกลับเปนเงินดอลลารสหรัฐจะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไป ของการลงทุนหุนกูในตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทย
ความหมายตราสารหนี้ (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, www.set.or.th)
ตราสารหนี้เปนตราสารการเงิน ที่เปนสัญญาแสดงความเปนหนี้ระหวางผูออก (Issuer)
และผูถือตราสารหนี้ หรือที่เรียกวา ผูลงทุน ตราสารหนี้ตองมีกําหนดอายุและอัตราดอกเบี้ยหรือ
ผลประโยชนอื่นใดเปนจํานวนที่แนนอน โดยระบุวันที่ชําระดอกเบี้ยและเงินตนเมื่อออกตราสาร
นั้น และในระหวางที่ยังไมครบกําหนดอายุ หรือวันไถถอน สามารถซื้อขายโอนเปลี่ยนมือกันได
ผูออกตราสารหนี้ คือ ผูกูเงินจากผูที่ซื้อตราสารหนี้ ผูออก คือ ลูกหนี้ และผูซื้อ คือ ผูให
กูหรือเจาหนี้นั่นเอง ซึ่งแตกตางจากตราสารทุนหรือหุนสามัญ ที่ผูถือตราสารทุนนั้น ลงทุนใน
สวนของผูถือหุนและมีสวนรวมเปนเจาของกิจการนั้นๆ ไมใชเจาหนี้ สําหรับตราสารหนี้ เปน
ศัพทกวางๆ แตที่อาจคุนเคยมากกวา คือ “พันธบัตร” และ “หุนกู” โดยพันธบัตร มักใชเรียกตรา
สารหนี้ ที่ออกโดยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ และมักเรียกวาหุนกูเมื่อออกโดยบริษัทเอกชน แตใน
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ตางประเทศใชคําวา “Bond” สําหรับตราสารหนี้ทั่วไปทั้งที่ออกโดยรัฐและเอกชน มีในบางกรณีที่
เรียกวา “Debenture” เมื่อตราสารหนี้นั้นไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน
ประเภทตราสารหนี้ (พรทิพย จตุพรมงคลชัย, 2550)
ตราสารหนี้มีการแบงออกไดหลายประเภท ตามหลักเกณฑตางๆ ที่ใช ไดแก
1. แบงตามผูออกตราสารหนี้
1) ตราสารหนี้ที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ เชน ตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาล
ออกโดยกระทรวงการคลัง มีการออกจําหนายหลากหลายประเภทตามวัตถุประสงคของการออก
เชน พันธบัตรออมทรัพย (Saving Bond) พันธบัตรเพื่อการลงทุน (Investment Bond) และ
พันธบัตรเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ (Loan Bond) และพันธบัตรที่ออกโดยธนาคารแหง
ประเทศไทย (BOT bond) และพันธบัตรเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF
bond)
2) ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ เชน พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย และ พันธบัตรการทางพิเศษแหงประเทศไทย เปนตน
3) ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทภาคเอกชน คือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทจด
ทะเบียน หรือบริษัทที่ไมไดจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. แบงตามการใชสินทรัพยค้ําประกัน
1) ตราสารหนี้ที่มีหลักทรัพยค้ําประกัน (Secured Bond) คือ ตราสารหนี้ที่ผูออก
นําสินทรัพยตามที่กําหนดมาค้ําประกันการออกตราสารหนี้นั้น และผูถือตราสารจะมีบุริมสิทธิใน
สินทรัพยเหนือเจาหนี้สามัญรายอื่นๆ
2) ตราสารหนี้ที่ไมมีหลักทรัพยเปนหลักประกัน (Unsecured Bond) คือ ตรา
สารที่ไมมีสินทรัพยใดๆ วางไวเปนประกันในการออก ซึ่งหากผูออกตราสารหนี้ลมละลาย ผูถือ
จะตองทําการแบงสินทรัพยรวมกับเจาหนี้รายอื่นตามสิทธิและสัดสวน
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3. แบงตามสิทธิในการเรียกรอง
1) ตราสารหนี้ไมดอยสิทธิ (Senior Bond) ผูถือตราสารหนี้ชนิดนี้จะเปนเจาหนี้ที่
ไดสิทธิเสมอกับเจาหนี้รายอื่นๆ แตจะสูงกวาผูถือตราสารหนี้ดอยสิทธิ
2) ตราสารหนี้ดอยสิทธิ (Subordinated Bond) ผูถือตราสารหนี้ชนิดนี้ จะไดรับ
ชําระหนี้หลังเจาหนี้รายอื่น
4. แบงตามชนิดของอัตราดอกเบี้ย
1) ตราสารหนี้จายดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate Bond) เปนตราสารหนี้ที่จาย
ดอกเบี้ยใหผูถือในอัตราคงที่
2) ตราสารหนี้จายดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Rate Bond) เปนตราสารหนี้ที่
จายดอกเบี้ยใหผูถือในอัตราที่มีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราอางอิงที่กําหนด
5. แบงตามวิธีการจายดอกเบี้ย
1) ตราสารหนี้ชนิดจายดอกเบี้ยประจํา เปนตราสารหนี้ที่จายดอกเบี้ยเปนงวด
ตามที่กําหนดไวในตราสารหนี้ โดยทั่วไปจายปละ 2 ครั้ง ทุกงวด 6 เดือน ตลอดอายุของตรา
สารหนี้
2) ตราสารหนี้ชนิดทบดอกเบี้ย เปนตราสารหนี้ที่ไมมีการจายดอกเบี้ยระหวาง
งวด แตจะจายใหเมื่อตราสารหนี้ครบกําหนด
3) ตราสารหนี้ที่ไมมีการจายดอกเบี้ย (Zero Coupon Bond) คือ ตราสารหนี้ที่ไม
มีการจายดอกเบี้ยในชวงอายุของตราสารนั้นๆ แตจะลดราคาหนาตั๋วลง และจะไดรับเงินตาม
หนาตั๋วเมื่อหมดอายุ
6. แบงตามชนิดของสิทธิแฝง (Embedded Option) ที่ติดมาพรอมกับตราสารหนี้
1) หุนกูปกติ (Straight and Option Free Bond) เปนหุนกูที่ปราศจากสิทธิแฝง
ใดๆ
2) หุนกูแปลงสภาพ (Convertible Bond) หมายถึง หุนกูที่ใหสิทธิแกผูถือหุนกูนั้น
ในการแปลงสภาพจากการถือหุนกูเปนหุนสามัญตามวันและราคาที่กําหนด หุนกูแปลงสภาพ
เปนหุนกูที่จัดอยูในตราสารทางการเงินจําพวกตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เนื่องจากมีลักษณะเปนทั้ง
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ตราสารหนี้และตราสารทุนในตัว นั่นคือ สามารถแปลงสภาพเปนตราสารที่ใหกําไรเพิ่มขึ้นตาม
ราคาหุนสามัญที่สูงขึ้น และยังมีโอกาสเลือกไถถอนหุนกูตามเงินลงทุนที่ลงไปในกรณีที่ราคาหุน
ต่ํากวาราคาแปลงสภาพ
3) หุนกูประเภททยอยจายคืนเงินตน (Amortizing Bond) หมายถึง หุนกูที่ผูออก
ทยอยจายคืนเงินตนแกผูถือตามระยะเวลาที่กําหนด กลาวคือ ผูออกจะกําหนดจํานวนเงินตนที่
จะทยอยจายคืนเปนงวด ๆ และกําหนดเวลาการจายคืนใหกับผูถือหุนกู ดังนั้น เมื่อถึงวันครบ
กําหนดไถถอน มูลคาที่ตราไวตอหนวยจะลดลงเทากับเงินตนที่ไดทยอยจายคืนไปแลว (ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2553)
4) หุนกูที่ผูออกมีสิทธิขอไถถอนกอนครบกําหนด (Callable Bond) หมายถึง หุนกู
ที่ใหสิทธิแกผูออกในการเรียกคืนหรือไถถอนหุนกูนั้นกอนกําหนด ซึ่งกําหนดการไถถอนจะตอง
ถูกระบุไวตั้งแตตน โดยปกติผูออกจะเรียกคืนหุนกูในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงหรือการ
ที่อันดับความนาเชื่อถือของผูออกเพิ่มขึ้น
5) หุนกูที่ผูถือมีสิทธิเรียกคืนเงินกูกอนครบกําหนด (Puttable Bond) หมายถึง หุน
กูที่ผูออกใหสิทธิแกผูถือในการขายคืนหุนกูกอนครบกําหนด โดยรายละเอียดของกําหนดเวลา
และวิธีการตองระบุไวในหนังสือชี้ชวน เชน หากผูถือหุนกูเห็นวาอันดับความนาเชื่อถือของผู
ออกลดลง ผูถืออาจเลือกใชสิทธิในการขอใหผูออกไถถอนหุนกูชนิดนี้
6) หุนกูที่เกิดจากการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย (Asset – Backed
Securities) หมายถึ ง หุ น กู ที่ เ กิ ด จากกระบวนการแปลงสิ น ทรั พ ย ใ ห เ ป น หลั ก ทรั พ ย
(Securitization) โดยผูถือจะไดรับกระแสเงินสดจากตัวสินทรัพยที่นํามาแปลงนั้น โดยปกติหุนกู
ประเภทนี้จะมีอันดับความนาเชื่อถือสูง เนื่องจากมีตัวสินทรัพยที่นํามาแปลงนั้นค้ําประกันหรือมี
กระบวนเพิ่มอันดับความนาเชื่อถืออื่น (Credit Enhancement) ตราสารหนี้ชนิดนี้มีความสําคัญ
เชิงเศรษฐกิจเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนการเปดโอกาสใหสินทรัพยซึ่งมีการเปลี่ยนมือไดยากให
กลายเปนหลักทรัพยที่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือไดงาย ถือเปนการเพิ่มสภาพคลองและทําให
สถาบันการเงินตาง ๆ ที่มีสินทรัพยเหลานี้ สามารถทําการแปลงเปนหลักทรัพย อีกทั้งยังเปน
การลดภาระในการดํารงเงินกองทุน และเพิ่มเงินสด เพื่อนํามาใชในการดําเนินการ
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ลักษณะของตลาดตราสารหนี้
1. การลงทุนในตลาดแรก (Primary Market) (สุมนา มิตรเจริญรัตน, 2552)
การลงทุนในตลาดแรก คือ การลงทุนโดยซื้อขายตราสารหนี้ที่ออกขายเปน
ครั้งแรกในตลาด โดยผูสนใจลงทุนในหุนกูของบริษัทเอกชน ก็สามารถติดตอซื้อไดจากสถาบัน
การเงินที่ทําหนาที่เปนผูจัดจําหนาย (Underwriter) หรือเปนตัวแทนจําหนาย (Selling Agent)
หรือ จากบริษัทผูออกตราสารหนี้ในกรณีที่มีการกําหนดไว การซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดแรก
นั้น สวนมากจะเปนการซื้อขายที่ราคาตามมูลคาที่ตราไว (Par value) ซึ่งจะมีอัตราผลตอบแทน
เทากับอัตราดอกเบี้ยหนาตั๋ว (Coupon rate) โดยผูออกหุนกูมักระบุจํานวนหนวยหรือจํานวน
เงินลงทุนขั้นต่ําไว เชน 100,000 บาท หรือ เทากับ 100 หนวย หนวยละ 1,000 บาท
2. การลงทุนในตลาดรอง (Secondary Market) (พรทิพย จตุพรมงคลชัย, 2550)
เมื่อตราสารหนี้ในตลาดแรกไดขายไปสูผูลงทุนแลว หากมีการซื้อขายเปลี่ยนมือ
ตอมาจะเรียกการซื้อขายนั้นวาเปนการซื้อขายในตลาดรอง การซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรอง
สามารถทําไดดังนี้
1. ผานตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange หรือ BEX) ซึ่งอยู
ภายใตการกํากับดูแลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of
Thailand) เปนการซื้อขายผานระบบที่จัดตั้งขึ้นมาอยางเปนทางการ ซึ่งเปนการซื้อขายผาน
ระบบวิธีการจับคูคําสั่งซื้อขายโดยอัตโนมัติ (Automatic Order Matching หรือ AOM) ทั้งนี้
ขนาดการทําธุรกรรมแตละรายการ ขั้นต่ํา 100,000 บาท และไมเกิน 10 ลานบาท (หรือไมเกิน
10,000 หนวย) และสําหรับรายการซื้อขายที่มีมูลคาสูงตั้งแต 10,000 หนวย หรือ 10 ลานบาท
ขึ้นไป สามารถใชวิธีการซื้อขายที่ผูซื้อและผูขายสามารถตอรองราคากันไดเอง และสามารถตก
ลงรายการกอนที่จะบันทึกคําสั่งซื้อขายเขาสูระบบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Put
Through) ได โดยการซื้อขายที่ผานระบบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูลงทุนจะตอง
สงคําสั่งการซื้อขายผานเจาหนาที่การตลาดตราสารหนี้ของบริษัทนายหนาที่เปนสมาชิกของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. ผานศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Dealing Centre) เปนการซื้อ
ขายแบบผูคาตกลงกันเอง (Over the counter) โดยผูคา (Dealer) จะเปนผูเสนอราคาซื้อขาย

22

ตราสารหนี้ดวยวิธีชี้แนะ (Indicative Bid and Offer) โดยวิธีการนี้ผูคาไมจําเปนตองซื้อขายตาม
ราคาที่ตนเองเสนอไป ซึ่งผูคาและนักลงทุนสามารถเจรจาตอรองกันได และเมื่อสามารถตกลง
ซื้อขายกันไดแลว ผูคาก็จะรายงานธุรกรรมไปยังศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย เพื่อใหทําการ
เผยแพรขอมูลธุรกรรมที่เกิดขึ้นตอผูลงทุนทั่วไป ตอมาในป พ.ศ. 2548 คณะกรรมการกํากับการ
พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ไดใหความเห็นชอบโครงการปรับปรุงตลาดตราสารหนี้ครั้ง
ใหญของประเทศไทย จึงใหมีการรวมระบบการซื้อขายตราสารหนี้อิเล็กทรอนิกส (Electronic
Trading Platform หรือ ETP) ไวที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยศูนยซื้อขายตราสาร
หนี้ ไ ทยโอนขายระบบการซื้ อ ขายตราสารหนี้ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ให แ ก ต ลาดหลั ก ทรั พ ย นํ า ไป
ดําเนินการตอภายใตชื่อระบบ FIRST ทําใหนักลงทุนสามารถลงทุนไดโดยผานโทรศัพทอยาง
เดียว ในขณะที่ในดานขอมูลนั้น จะมีการรวมศูนยขอมูลตลาดตราสารหนี้ของประเทศไวที่ศูนย
ซื้อขายตราสารหนี้ไทย โดยศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทยยังคงทําหนาที่เปนองคกรกํากับดูแล
สมาชิก ( Self Regulatory Organization หรือ SRO) เชน การตรวจสอบภาวะการซื้อขาย
(Surveillance) กําหนดมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับตลาดตราสารหนี้ ทําหนาที่ Bond
Pricing Agency ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมือใหมๆ ทางการเงินที่เกี่ยวของกับการลงทุนในตรา
สารหนี้ ภายหลัง จึงปรับสถานะจากศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย เปน "สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจหลักทรัพย" ภายใตชื่อ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ Thai Bond Market
Association (ThaiBMA)
ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ (พจนีย พงษสามารถ, 2546)
ผลตอบแทนการลงทุนในตราสารหนี้ แบงไดเปน 3 กลุม คือ ดอกเบี้ย ผลตอบแทนจาก
การนําดอกเบี้ยไปลงทุนตอ และกําไรจากสวนตางของราคา
1. ดอกเบี้ย หรือ อัตราดอกเบี้ย (coupon) เปนผลตอบแทนซึ่งหุนกูจายใหแกผู
ลงทุนเปนงวด เพื่อตอบแทนการนําเงินมาลงทุนในตราสารหนี้ โดยกําหนดเปนรอยละตอป คิด
จากราคาที่ตราไว การจายดอกเบี้ยสําหรับหุนกูในประเทศไทยสวนใหญจะทําเปนงวดทุก 6
เดือน
2. ผลตอบแทนจากการนําดอกเบี้ยไปลงทุนตอ โดยการนําดอกเบี้ยที่ไดรับจาก
หุนกูระหวางระยะเวลาการลงทุนไปลงทุนตอ ณ ระดับอัตราผลตอบแทนที่ตลาดเสนอขณะนั้น
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เปนวิธีหนึ่ง ซึ่งจะเพิ่มผลตอบแทนรวมจากการลงทุนใหสูงขึ้นผลตอบแทนจากการนําดอกเบี้ย
ไปลงทุนตอ (interest on coupon หรือ interest on interest) เมื่อเทียบกับผลตอบแทนรูป
ดอกเบี้ยหรือกําไรจากสวนตางของราคาแลว อาจคิดเปนสัดสวนที่สูงมากโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
กรณีที่หุนกูนั้นเสนอดอกเบี้ยสูง กรณีที่ตลาดเสนออัตราผลตอบแทนสูงในระหวางระยะเวลาการ
ลงทุน และกรณีที่ผูลงทุนตัดสินใจลงทุนในหุนกูเปนเวลานาน
3. กําไรจากสวนตางของราคา (capital gain) เปนผลตอบแทนซึ่งผูลงทุนไดรับ
จากการที่ผู ลงทุนสามารถขายหุ นกูนั้นออกไปไดในราคาที่สูงกวาราคาที่จายซื้อหุนกูนั้นมา
เนื่องจากราคาซึ่งผูลงทุนจายซื้อหุนกูนั้นถูกตรึงไวที่ราคาตลาด ณ วันซื้อ ระดับของกําไรจาก
สวนตางของราคาจึงขึ้นกับระดับของราคาหุนกูซึ่งผูลงทุนจะสามารถขายไดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
การลงทุน เมื่อเปนเชนนี้การวิเคราะหกําไรจากสวนตางของราคาจึงอยูที่การคาดการณราคาหุน
กูในอนาคต ณ วันสิ้นสุดระยะเวลาการลงทุนใน 2 กรณีคือ
3.1 กรณีผูลงทุนถือครองหุนกูไปจนถึงวันครบกําหนดไถคืน
กําไรจากสวนตางของราคา = ราคาที่ตราไว - ราคาหุนกูที่จายซื้อ
3.2 กรณีผูลงทุนขายหุนกูออกไปกอนหุนกูครบกําหนดไถคืน
กําไรจากสวนตางของราคา = ราคาที่ขายหุนกูได - ราคาหุนกูที่จายซื้อ
ประเภทของความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย,
www.tsi-thailand.org)
1. ความเสี่ยงดานราคา (Price risk หรือ Interest risk หรือ Market risk) คือ ความ
เสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงหรื อ ความผั น ผวนของอั ต ราดอกเบี้ ย ซึ่ ง จะส ง ผลให ร าคา
ตราสารหนี้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหรื อ มี ค วามผั น ผวนด ว ย เนื่ อ งจากราคาของตราสารหนี้ จ ะ
แปรผกผันกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลาวคือ หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินเพิ่มขึ้น ผูลงทุนก็
ยอมที่จะตองการอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยไมใหผลตอบแทนจากการลงทุนใน
พันธบัตรของตนลดลงไป แตเนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยหนาตั๋วได สิ่งที่จะชดเชย
ใหผูลงทุนไดผลตอบแทนสูงขึ้นโดยเปรียบเทียบ คือ ราคาพันธบัตร จะมีราคาต่ําลง เชน อาจต่ํา
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กวาราคาพารหนาตั๋ว ซึ่งเมื่อครบกําหนดชําระ ผูลงทุนจะไดเงินตนคืนที่ราคาพารที่สูงกวาเงินที่
ลงทุนซื้อพันธบัตรไปในครั้งแรก ดวยเหตุนี้เมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินเพิ่มขึ้นจึงสงผลให
ราคาของตราสารหนี้ต่ําลง ในทางกลับกัน หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดต่ําลง ผูออกตราสารก็จะ
ไมยอมจายผลตอบแทนสูงเกินกวาอัตราตลาด ผูออกตราสารหนี้ก็จะขายพันธบัตรที่ราคาแพง
ขึ้น ซึ่งอาจจะสูงกวาที่ราคาพารดังนั้นราคาของตราสารหนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งความเสี่ยงประเภทนี้จะ
สงผลกระทบตอผูลงทุนที่มีการซื้อขายตราสารหนี้กอนครบกําหนดไถถอนเทานั้น แตจะไมสงผล
กระทบตอผูลงทุนที่ถือครองตราสารหนี้นั้นไวจนครบกําหนด
2. ความเสี่ยงในผลตอบแทนจากการลงทุนตอ (Reinvestment rate risk) คือ ความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน ซึ่งจะสงผลใหผู
ลงทุ น ไม ส ามารถนํ า ดอกเบี้ ย ที่ ไ ด รั บ จากการลงทุ น ในตราสารหนี้ ไ ปลงทุ น ต อ ภายใต อั ต รา
ผลตอบแทนที่คาดหวังไดที่ระดับเดิมเคยไดรับ โดยความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดยอม
สงผลทําใหผูลงทุนไดรับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตอที่เปลี่ยนแปลงไปและสงผลกระทบ
ตออัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนไดรับจริงในที่สุด ความเสี่ยงประเภทนี้จะสงผลกระทบโดยตรงตอ
ผูลงทุนที่ซื้อตราสารหนี้และถือไวจนครบกําหนดไถถอน ยกตัวอยางเชน ผูลงทุนที่ซื้อตราสาร
หนี้ที่ราคาพาร (1,000 บาท) ซึ่งมีอายุคงเหลือ 3 ป และกําหนดอัตราดอกเบี้ยหนาตั๋วเทากับ
6% ต อ ป ทั้ ง นี้ ผู ล งทุ น ดั ง กล า วจะได รั บ อั ต ราผลตอบแทนที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง เท า กั บ 6% ตลอด
ชวงเวลา 3 ปนั้นก็ตอเมื่อผูลงทุนดังกลาวไดรับดอกเบี้ยครบทุกงวดตามระยะเวลาที่กําหนด และ
สามารถนําดอกเบี้ยที่ไดรับไปลงทุนตอในอัตรา 6% เชนกัน แตถาหากอัตราดอกเบี้ยในตลาด
เปลี่ยนแปลงไปไมเทากับ 6% จะทําใหการนําดอกเบี้ยที่ไดรับไปลงทุนตอไดรับผลตอบแทนที่
ตางจากที่คาดการณไวที่ 6% ยอมสงผลทําใหผูลงทุนไดรับอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงไม
เทากับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังไวลวงหนา
3. ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ (Default risk หรือ Credit risk) คือ ความเสี่ยงที่
เกิดจากการผิดนัดชําระดอกเบี้ยและเงินตนของผูออกตราสารหนี้ ที่กลาวเชนนี้เนื่องจากการที่ผู
ลงทุนจะไดรับดอกเบี้ยและเงินตนครบถวนตรงตามที่คาดหวังไวนั้น ผูออกตราสารหนี้จะตองมี
ผลประกอบการที่ ดีแ ละมีสภาพคลองเพียงพอที่จะจา ยเงินตามภาระผู กพันของตราสารหนี้
อยางไรก็ตาม ถาผูออกตราสารหนี้มีผลประกอบการตกต่ํา ก็อาจจะนําไปสูการขาดสภาพคลอง
และส ง ผลให ผู อ อกตราสารหนี้ ผิ ด นั ด ชํ า ระหนี้ ไ ด ซึ่ ง ความเสี่ ย งเหล า นี้ อ าจป อ งกั น ได โ ดย
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พิจารณาจากอันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating) ที่ไดรับการประเมินจากสถาบันจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณใดๆ ก็ตามที่สงผลกระทบตอ
อันดับความนาเชื่อถือของบริษัทผูออกตราสารหนี้ สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือจะประกาศ
ใหผูลงทุนทราบ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เพิ่มขึ้น ลดลง คงเดิม หรือยกเลิก อันดับความ
นาเชื่อถือที่ไดจัดอันดับไวกอนหนานี้ก็ได
4. ความเสี่ยงจากผลกระทบของเหตุการณที่ไมไดคาดคิด (Event risk) คือ ความเสี่ยง
จากการเกิดเหตุการณบางอยางที่ไมไดคาดคิดมากอน และสงผลตอความสามารถในการชําระ
ดอกเบี้ยและเงินตนของบริษัทผูออกตราสารหนี้ เชน ภัยธรรมชาติ การถูกครอบงํากิจการ เปน
ตน
5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองของตราสารหนี้ (Liquidity risk หรือ Marketability
risk)
คื อ ความเสี่ ยงที่ เ กิดจากความนิยมหรือปริ มาณการซื้ อขายตราสารหนี้ใ นตลาด
เปลี่ยนแปลงไป ทําใหผูลงทุนไมสามารถขายตราสารหนี้ตอใหกับผูลงทุนรายอื่นๆ กอนครบ
กําหนดไถถอนไดในราคาที่ใกลเคียงกับมูลคาที่แทจริง กลาวคือ ผูลงทุนไมสามารถขายตราสาร
หนี้ในจังหวะเวลาและราคาที่เหมาะสมได หรือหากตองการจะซื้อขายจริงๆ ก็ตองมีการเพิ่มหรือ
ลดราคาตราสารหนี้ เพื่อดึงดูดใหมีการตกลงซื้อขายเกิดขึ้น
6. ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากอํานาจการซื้อเปลี่ยนแปลง (Inflation risk) คือ ความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากกระแสเงินสดที่ไดรับจากการลงทุนในตราสารหนี้มีมูลคาที่เปลี่ยนแปลง
ไปอันเนื่องมาจากภาวะเงินเฟอ ซึ่งจะสงผลใหผูลงทุนมีอํานาจซื้อ (Purchasing Power) ลดลง
หรืออัตราดอกเบี้ยที่ไดรับจริง (Real Interest Rate) ต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยที่เปน ตัวเงิน
(Nominal Interest Rate)
7. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจาก
การลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งจายกระแสเงินสดเปนสกุลเงินตราตางประเทศ สงผลใหผูลงทุนที่ถือ
ครองตราสารหนี้ ดังกลา วไมสามารถคาดการณกระแสเงินสดที่จะไดรั บ ในอนาคตเป นสกุ ล
เงินตราทองถิ่นไดอยางแนนอน เนื่องจากกระแสเงินสดดังกลาวจะขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนใน
ขณะนั้น
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8. ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑภาครัฐ (Legal risk) คือ รัฐบาล
อาจจะมีการเปลี่ยนกฎเกณฑเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้ เชน มีการปรับเปลี่ยนโครงสราง
ภาษี สํ า หรั บ ผลตอบแทนจากการลงทุ น ในตราสารหนี้ ส ง ผลให ผู ล งทุ น ได รั บ ผลตอบแทน
ภายหลังโครงสรางภาษีใหมแตกตางไปจากระดับที่คาดหวังไวภายใตโครงสรางภาษีเดิม ซึ่งทํา
ใหผลตอบแทนที่เกิดจริงตางไปจากที่คาดหวังไว
9. ความเสี่ยงจากสิทธิแฝงในตราสารหนี้ (Option-embedded Risk) คือ ความเสี่ยงที่
เกิดจากสิทธิแฝงตางๆ ในตราสารหนี้นั้น เชน การลงทุนในหุนกูที่สามารถเรียกคืนกอนครบ
กําหนด ซึ่งเปนหุนกูที่ใหสิทธิแกผูออกในการเรียกคืนตราสารหนี้กอนถึงวันครบกําหนดไถถอน
ทําใหผูลงทุนไมสามารถคาดการณกระแสเงินสดที่จะไดรับไดอยางแนนอน เนื่องจากไมสามารถ
คาดเดาไดลวงหนาวาบริษัทผูออกตราสารหนี้จะเรียกคืนเมื่อใด นอกจากนี้ หากมีการเรียกคืน
ตราสารหนี้ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดมีแนวโนมลดลง โดยเฉพาะเมื่ออัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดลดลงจนต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยหนาตั๋วที่ระบุไว จะทําใหผูลงทุนมีความเสี่ยงจากการลงทุน
ตอ เพราะหากนําเงินที่ไดรับคืนกลับมาไปลงทุนใหมจะไดผลตอบแทนนอยกวาเดิม
10. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับตัวนักลงทุนเอง (Risk risk หรือ Black box risk) การลงทุน
โดยขาดความรูเกี่ยวกับตราสารหนี้หรือความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการไมทราบพฤติกรรมที่
แทจริงของราคาและอัตราผลตอบแทน ทํ าให ผลตอบแทนที่ผูล งทุนจะไดรับ จริ งมีโอกาสจะ
ผิดพลาดไปจากผลตอบแทนที่คาดไวมาก
การจัดอันดับความนาเชือ่ ถือ (พรทิพย จตุพรมงคลชัย, 2550)
หุนกูที่ออกเสนอขาย ตองไดรับการจัดอันดับเครดิต หรือจัดอันดับความนาเชื่อถือ จาก
บริษัทจัดอันดับเครดิตในประเทศ ตามกฎเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อเปนขอมูลที่สําคัญ
ใหแกนักลงทุน โดยเปนดานแรกของเครื่องมือวัด ความเสี่ยงดานเครดิตของหุนกูนี้
ในกรณีที่เปนนักลงทุนสถาบัน ที่มีบุคลากรเฉพาะดาน อาจมีหนวยงานวิเคราะหดาน
ความเสี่ยง ของฐานะทางการเงิน ของหุนกูนั้น ๆ อีกชั้นหนึ่ง แตสําหรับนักลงทุนทั่วไป สามารถ
ใชอันดับเครดิตนี้ ในการประเมินความเสี่ยง ที่ตนจะสามารถรับไดหรือไม ทั้งนี้ นักลงทุนมี
หนาที่ตองติดตามฐานะทางการเงิน ของบริษัทผูออกหุนกูอยางใกลชิด ตลอดระยะเวลาที่ลงทุน
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อันดับความนาเชื่อถือเปนคาอางอิง ที่แสดงวาผูออกหุนกู มีความเสี่ยงที่จะไมสามารถ
ชําระดอกเบี้ย และเงินตนตามกําหนด โดยหุนกูที่มีอันดับความนาเชื่อถือสูง หมายความวามี
ความเสี่ยง ที่จะไมชําระเงินตามกําหนดในระดับต่ํา และมีความมั่นคงทางการเงิน ในระดับสูง
และหุนกูที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ํา มีความหมายในทางตรงขาม คือ มีความเสี่ยงที่จะชําระ
เงินตามกําหนดไมได ในระดับสูง เนื่องจากความมั่นคงทางการเงินอยูในระดับต่ํา โดยในปจจุบัน
ประเทศไทยมีสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ 2 แหง คือ
1. บริษัท ไทยเรตติ้ง แอนด อินฟอรเมชั่น เซอรวิส จํากัด (Thai Rating and
Information Service Co., Ltd. หรือ TRIS) เปนสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือแหงแรกของ
ประเทศไทย กอตั้ง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 โดยการสนับสนุนของกระทรวงการคลัง
และธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อใหบริการวิเคราะหและปริมาณสถานะความนาเชื่อถือของตรา
สารหนี้ตามแผนพัฒนาระบบการเงินของประเทศไทยในการพัฒนาทุนและตลาดตราสารหนี้ และ
สถาบันการเงิน ซึ่งสามารถใชขอมูลอันดับความนาเชี่อถือประกอบการตัดสินใจในการลงทุนและ
การพัฒนาธุรกิจ
2. บริษัท ฟทช เรทติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (Fitch Rating Thai Co., Ltd. หรือ
FITCH) เป น บริ ษั ท จั ด ความน า เชื่ อ ถื อ แห ง ใหม ใ นประเทศไทย เริ่ ม ดํ า เนิ น งานเมื่ อ เดื อ น
กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. 2544 หลั ง จากได รั บ อนุ ญ าตจั ด ตั้ ง จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการเปนผูถือหุนรายใหญ
ทั้ง บริษัท ฟทซ เรทติ้ง และ บริษัท ทริสเรตติ้ง ใชสัญลักษณ บวก (+) และลบ
(-) ตอทายอันดับเครดิตเพื่อใชขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไวมากกวาเล็กนอย
(+) และ นอยกวาเล็กนอย (-) ตามลําดับ สําหรับ บริษัท ฟทซ เรตติ้ง เปนสถาบันจัดอันดับ
เครดิตนานาชาติ จึงมีคําวา (tha)
ตอทายเพื่อแสดงถึงการใหอันดับเครดิตตามมาตรวัด
ภายในประเทศไทย
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ตารางที่ 3 อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้
บ.ฟทซ เรทติ้ง
(ประเทศไทย)
AAA(tha)
AA(tha)
A(tha)
BBB(tha)
BB(tha)
B(tha)
CCC, CC,
C(tha)
DDD, DD,
D(tha)

บ.ทริส
ความหมายของเรทติง้
เรตติง้
AAA ความนาเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ยง
ต่ําที่สุด
กลุมตราสารหนี้
AA ความนาเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยง
ระดับนาลงทุน
ต่ํามาก
(Investment grade
A
ความนาเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงต่ํา
bonds)
BBB ความนาเชื่อถืออยูในเกณฑพอใช
BB ความนาเชื่อถือต่ํากวาระดับปานกลาง
B
ความนาเชื่อถืออยูในเกณฑต่ํามาก
กลุมตราสารหนี้
ระดับเก็งกําไร
C
มีความเสี่ยงตอการผิดนัดชําระหนี้สูงสุด
(Speculative Grade
Bonds)
D
อยูในภาวะทีผ่ ิดนัดชําระหนี้

ที่มา : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนธนชาต จํากัด
นอกจากนั้น อันดับความนาเชื่อถือทั้ง 8 อันดับ ยังสามารถแบงออกเปนกลุมใหญๆ ได
2 กลุม ดังนี้
- Investment Grade เปนกลุมของอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับการยอมรับ
ว า อยู ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสมแก ก ารลงทุ น โดยมี ค วามเสี่ ย ง และมี ค วามสามารถในการชํ า ระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตั้งแตระดับปานกลาง ขึ้นไป
- Speculative Grade เปนกลุมของอันดับความนาเชื่อถือที่อยูในระดับการ
เก็งกําไร ซึ่งมีอันดับความนาเชื่อถืออยู ในเกณฑต่ํา มีความเสี่ยงสูง
โดยปกติ หากบริษัทผูออกตราสารหนี้ถูกจัดอันดับความนาเชื่อถือใหอยูในระดับต่ํา
จะตองเสนออัตราดอกเบี้ยที่สูง เพื่อดึงดูดนักลงทุน และในทางตรงกันขามบริษัทผูออกตราสาร
หนี้ไดรับการจัดอันดับสูงกวาก็จะสามารถเสนอดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ํากวาไดเชนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับความเสี่ยงของตราสารนั้น แตการจัดอันดับความนาเชื่อถือ สามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยจะมี
การติดตามและวิเคราะหความนาเชื่อถือตลอดอายุตราสารหนี้นั้น ถาหากมีเหตุการณที่สงผล
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กระทบตออันดับความนาเชื่อถือ สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือจะประกาศใหนักลงทุนทราบ
ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เพิ่มขึ้น ลดลง คงเดิม หรือยกเลิกอันดับความนาเชื่อถือ จากที่
ไดจัดอันดับไวกอนหนานี้ก็ได
ประโยชนของการลงทุนในหุนกู (พรทิพย จตุพรมงคลชัย, 2550)
1) อัตราผลตอบแทนดึงดูดใจ โดยทั่วไปหุนกูจะเสนออัตราผลตอบแทนที่สูงกวา
พันธบัตรรัฐบาล เมื่อเทียบกับอายุคงเหลือที่ใกลเคียงกัน ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่ใหสูงขึ้นนี้เอง
ถูกกําหนดขึ้น เพื่อชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุนที่สูงกวาดวย
2) มีรายไดที่แนนอน เนื่องจากหุนกูมีการจายผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยที่แนนอน (ใน
กรณีหุนกูประเภท Fixed Rate) สวนใหญเปนงวดครึ่งป และจายคืนเงินตนเมื่อครบกําหนดอายุ
3) ปลอดภัยกับการลงทุนในหุนกู แมหุนกูจะมีความเสี่ยงมากกวาการลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาล แตนักลงทุนก็ยังมีเครื่องมือชวยในการเลือกหุนกูที่มีความปลอดภัยสูง เพื่อลดความเสี่ยง
ได โดยพิจารณาจากอันดับความนาเชื่อถือ และความสามารถในการจายชําระหนี้ตามเงื่อนไขที่
กําหนดไว โดยหุนกูที่มีอันดับความนาเชื่อถือสูง เชน ระดับ A หรือ AA เปนตน จะมีความเสี่ยง
ต่ํา
4) มีความหลากหลายในรูปแบบ เพื่อใหสอดคลองกับธุรกิจของผูออก เชน หุนกูที่จาย
ดอกเบี้ยคงที่ หรือลอยตัว หรือหุนกูที่จายคืนเงินตนครั้งเดียว หรือทยอยจายคืนเงินตน ซึ่งแตละ
รูปแบบก็มีความเสี่ยงแตกตางกันออกไป นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนหุนกูที่ตนเองพอใจได
มากขึ้น
สวนที่ 3 บทความที่เกี่ยวของ
บทความที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนใน
ตลาดตราสารหนี้ โดยมีรายละเอียดงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปร ดังนี้
สุชาติ ธนฐิติพันธ (2553) ในบทความเรื่อง มองตลาดตราสารหนี้ไทย ในชวงวิกฤติ
ทางการเมือง กลาวโดยสรุปวา ดัชนีตลาดตราสารหนี้มักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นสวนทางกับตลาดหุน
แทบจะทุกครั้งที่เกิดความวุนวายทางการเมือง ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากการไหลเขา หรือเปนที่พัก
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ชั่วคราวของเงินลงทุนที่ไหลออกจากตลาดหุน ในขณะที่อีกสวนหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน
ทัศนคติของนักลงทุน ที่ตองการเพิ่มความปลอดภัยในตัวสินทรัพยที่ถือครองอยู
ภัทราภรณ พัชรศักดาธร (2553) ในบทความเรื่อง การซื้อขายของนักลงทุนตางชาติใน
ตลาดตราสารหนี้ไทย ชวงครึ่งแรกของป 2553 กลาวโดยสรุปวา นักลงทุนตางชาตินับเปนกลุม
นักลงทุนที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในตลาดตราสารหนี้ไทย แมวาในอดีตที่ผานมาจะยังมีสัดสวน
ของการซื้อขายที่ไมสูงมากนัก (มีสัดสวนเฉลี่ยนอยกวา 5% ของมูลคาการซื้อขายรวมทั้งตลาด)
แต นัก ลงทุน กลุ ม นี้ ก็ มีแ นวโนม ที่จ ะเข ามาลงทุ น เพิ่ มขึ้ น เรื่ อยๆ อย า งต อเนื่อ ง และจากการ
วิเคราะหคาความสัมพันธ (Correlation) ระหวางการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (บาท/
ดอลลารสหรัฐ) กับการเปลี่ยนแปลงในมูลคาการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนตางชาติตั้งแตเดือน
มกราคม 2553 - มิถุนายน 2553 พบวา มีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกัน กลาวคือเมื่อ
อัตราแลกเปลี่ยนปรับตัวลดลง (คาเงินบาทแข็งคาขึ้น) มูลคาการซื้อขายของนักลงทุนตางชาติจะ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งในตลาดตราสารหนี้ และตลาดหลักทรัพย
สวนที่ 4 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนใน
ตลาดตราสารหนี้ โดยมีรายละเอียดงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปร ดังนี้
เบญจพล สุทธิ์วนิช (2546) ศึกษาเรื่องผลกระทบของปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีตอดัชนี
ตลาดตราสารหนี้และปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ของไทย โดยสวนปริมาณการซื้อขายตรา
สารหนี้และปจจัยทางเศรษฐกิจจะเก็บขอมูลเปนรายเดือนตั้งแตเดือนมกราคม 2539- กันยายน
2543 รวม 81 เดือน ศึกษาโดยใชวิธี Cointegration ในการวิเคราะหเชิงปริมาณทดสอบ
ความสัมพันธระยะยาว ซึ่งผลการศึกษาดานสมการปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ พบวาการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรทางเศรษฐกิจมีนัยสําคัญทางสถิติที่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ไดทุกปจจัย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป มีความสามารถในการอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ไดในทิศทางตรงกันขาม ในขณะที่ปจจัยที่สงผลตอ
ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในทิศทางเดียวกัน ไดแก การเปลี่ยนแปลงดัชนีพองเศรษฐกิจ
และการเปลี่ยนแปลงปริมาณการออกตราสารหนี้ใหม สําหรับการปรับตัวระยะสั้นในการ

31

เปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้มีทิศทางเดียวกันกับขนาดของการเสียดุลยภาพ
ในชวงเวลากอนหนา
ถาวร จิตรประเสริฐพร (2546) ศึกษาเรื่อง ปจจัยกําหนดอุปสงคของการซื้อหุนกูใน
ตลาดตราสารหนี้ ศึกษาโดยใชวิธีวิเคราะหเชิงพรรณนา และวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยวิธีหา
(Multiple
คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรโดยใชการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณเชิงซอน
Regression Model) โดยใชขอมูลทุติยภูมิรายไตรมาส ตั้งแตไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2542 ถึง
ไตรมาสที่ 2 ป พ.ศ. 2546 รวม 18 ไตรมาส ซึ่งผลการศึกษาพบวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงหุนกูภาคเอกชนที่มีการซื้อขายในตลาดตราสารหนี้มากที่สุด คือ อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากของธนาคารพาณิชย (INT) และ ปจจัยที่มีอิทธิพลรองลงมา คือ อัตราเงินเฟอ (INFL) อัตรา
ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมระหวางธนาคาร (INTB) และ ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ตามลําดับ
ผลสรุปที่ไดจากแบบจําลองทางเศรษฐมิติ พบวา อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมระหวางธนาคาร
(INTB) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามตอการซื้อหุนกูภาคเอกชนที่มีการซื้อขายในตลาด
ตราสารหนี้ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว สวนอัตราเงินเฟอ (INFL) และปริมาณเงินใน
ระบบเศรษฐกิจ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการซื้อหุนกูภาคเอกชนที่มีการซื้อขายใน
ตลาดตราสารหนี้ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว แตอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
พาณิชย (INT) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการซื้อหุนกูภาคเอกชนที่มีการซื้อขายใน
ตลาดตราสารหนี้ ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว เนื่องจากองคกรธุรกิจยังพึ่งพาสินเชื่อ
จากธนาคารพาณิชย และพฤติกรรมของนักลงทุนที่ยังเนนการออมในรูปการฝากเงินกับธนาคาร
พาณิชย
ณพล หงสกุลวสุ (2550) ศึ กษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางความผันผวนของอัต รา
แลกเปลี่ยนและการเคลื่อนยายทุนของประเทศในเอเชีย โดยทําการศึกษาในประเทศเอเชียที่
สําคัญ ไดแก ประเทศไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส เกาหลีใต และญี่ปุน ซึ่งหาความสัมพันธของตัว
แปรตาง ๆ ในการศึกษานี้ โดยใชเทคนิคทางสถิติแบบ GARCH(1,1) T-GARCH และ EGARCH ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลรายเดือน ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2540 ถึง เดือน
ธันวาคม พ.ศ.2549 รวม 120 เดือน ผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธระหวางความผันผวนของ
อั ต ราแลกเปลี่ ย นและการเคลื่ อ นย า ยทุ น มี ค วามสั ม พั น ธ ใ นทิ ศ ทางตรงกั น ข า มกั น ในกรณี
ประเทศไทย ฟลิปปนส และญี่ปุน สวนในกรณีประเทศมาเลเซีย สิงคโปร และเกาหลีใต ไมมี
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นัยสําคัญที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและการเคลื่อนยาย
ทุน
พีรพัฒน สมบูรณ (2552) ศึกษาเรื่อง ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอมูลคาการลงทุนใน
ตราสารหนี้ประเภทหุนกู ศึกษาโดยใชวิธีการทางเศรษฐมิติ วิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน
โดยใชขอมูลทุติยภูมิรายไตรมาส ตั้งแตไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2547 ถึง ไตรมาสที่ 4 ป พ.ศ.
2551 รวม 20 ไตรมาส และใชโปรแกรมสําเร็จรูป Eviews ซึ่งผลการศึกษาพบวา ดัชนีคาเงิน
บาท อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ ป ระเภทหุนกู และปริ มาณเงิ น ในระบบเศรษฐกิจ มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับมูลคาการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทหุนกู ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่กําหนดไว สวนดัชนีตลาดหลักทรัพยมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับมูลคา
การลงทุนในตราสารหนี้ประเภทหุนกู ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
อารีรัตน แสงสุรียวัชชรา (2552) ศึกษาเรื่อง ปจจัยเศรษฐกิจที่มีผลตอมูลคาการซื้อขาย
ตราสารหนี้ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลอนุกรมเวลา
แบบทุ ติ ย ภู มิ โดยรวบรวมข อ มู ล เป น รายเดื อ นตั้ ง แต เ ดื อ นมกราคม พ.ศ. 2547 ถึ ง เดื อ น
ธันวาคม พ.ศ. 2551 รวมทั้งหมด 60 เดือน ศึกษาโดยใชเทคนิคสรางสมการถดถอยเชิงซอน
(Multiple Regressions) ซึ่งผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับมูลคา
การซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืม
ระหวางธนาคาร (INTB) และ ปจจัยที่มีสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับมูลคาการซื้อขายตราสาร
หนี้ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย ได แ ก ดั ช นี พ อ งเศรษฐกิ จ (CEI) ซึ่ ง เป น ไปตาม
สมมติฐานที่กําหนดไว สวนปจจัยที่ไมมีผลตอมูลคาการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ไดแก อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) และ อัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล (YIELD) ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกู
ภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ โดยดําเนินการศึกษา ตามขั้นตอนดังตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในงานศึกษานี้ คือ ปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตรา
สารหนี้ (VAL) โดยกลุมตัวอยางทั้งหมดจะมีระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต เดือนมกราคม พ.ศ.
2548 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 รวมเปนระยะเวลา 60 เดือน

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
การศึ ก ษานี้ จ ะศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง ปริ ม าณการซื้ อ ขายสุ ท ธิ ข องหุ น กู
ภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ กับปจจัยตาง ๆ ทั้งหมด 6 ปจจัย ที่เลือกมาเพื่อเปนตัวแปร
อิ ส ระ โดยการหาค า ความสั ม พั น ธ นั้ น จะใช วิ ธี ก ารสร า งสมการถดถอยเชิ ง ซ อ น (Multiple
Regressions) โดยมีแบบจําลองดังตอไปนี้
Y = a + b1X1 + b2X2 + ………. + bnXn
ในการศึกษานี้มีตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ดังนี้
VAL = a + b1 INT + b2 EXC + b3 SET + b4 M2 + b5 PII + b6 CEI
โดยที่
VAL = ปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ (หนวย :
ลานบาท)
= คาคงที่ของสมการถดถอย
a
b
= คาสัมประสิทธิข์ องตัวแปรอิสระ
INT = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา (หนวย : เปอรเซ็นต)
EXC = อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับเงินดอลลารสหรัฐ (หนวย : บาท)
SET = ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (หนวย : จุด)
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M2
PII
CEI

= ปริมาณเงินในความหมายกวาง (หนวย : พันลานบาท)
= ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (หนวย : จุด)
= ดัชนีพอ งเศรษฐกิจ (หนวย : จุด)

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
สําหรับตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มีดังนี้
ตัวแปรตาม
ปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ (VAL)
ปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ จะคํานวณ
จาก ผลตางระหวางมูลคาการซื้อสุทธิ และ มูลคาการขายสุทธิ ของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตรา
สารหนี้ของนักลงทุนในแตละเดือน
ตัวแปรอิสระ
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา (INT)
ในการศึกษาครั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา จะใชอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจํา 6 เดือน ณ วันสิ้นเดือน สําหรับลูกคาทั่วไป คิดจากธนาคารพาณิชย 5 แหง ไดแก
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา โดยปกติอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา จะมีทิศทางตรงกันขามกับปริมาณการซื้อขาย
สุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ เพราะธรรมชาติของเงินทุนจะไหลออกจากแหลงที่
ใหผลตอบแทนต่ํา ไปสูแหลงที่ใหผลตอบแทนสูง ดังนั้นหากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลง จะ
สามารถดึงดูดนักลงทุนใหมาลงทุนในหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ ไดเพิ่มมากขึ้น จาก
ทฤษฏี ความตองการถือเงินของฟรีดแมน (Theory of the demand for money)
2. อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับเงินดอลลารสหรัฐ (EXC)
ในการศึกษาครั้งนี้ จะใชอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับเงินดอลลารสหรัฐ
ณ วันสิ้นเดือน ซึ่งจะมีความสัมพันธกับปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาด
ตราสารหนี้ ในทิศทางตรงกันขาม เพราะหากอัตราเงินเฟอของประเทศสูงขึ้น ทําใหคาเงินบาท
อ อ นค า หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ส ง ผลให อํ า นาจซื้ อ ของเงิ น บาทลดลง นั ก ลงทุ น ต า งประเทศได รั บ
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ผลตอบแทนลดลง และเมื่ อ แลกเงิ น บาทกลั บ เป น เงิ น ดอลลาร ส หรั ฐ จะขาดทุ น จากอั ต รา
แลกเปลี่ยน นักลงทุนตางประเทศจึงเคลื่อนยายเงินทุนออกนอกประเทศ สงผลใหการลงทุนใน
หุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ของนักลงทุนตางประเทศลดลง จากทฤษฏี ความเสมอภาค
แหงอํานาจซื้อ (Theory of Purchasing Power Parity)
3. ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)
ในการศึกษาครั้งนี้ จะใชดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET
Index) ณ วันสิ้นเดือน โดยจะมีความสัมพันธกับปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนใน
ตลาดตราสารหนี้ ในทิศทางตรงกันขามกัน คือ เมื่อดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยปรับตัวลดลง ก็จะทําใหปริมาณการซื้อขายหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้สูงขึ้น โดย
นักลงทุนจะขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยที่มีความผันผวนของราคาหุนมากกวา ทําใหความ
เสี่ยงของการลงทุนในหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยสูงขึ้น สงผลใหนักลงทุนหันมาลงทุนในหุนกู
ภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ํากวา จากทฤษฎี อุปสงคและอุปทานความ
ตองการเงินกู (Demand and Supply of Loan able Funds)
4. ปริมาณเงินในความหมายกวาง (M2)
ปริมาณเงินในความหมายกวางมีความสัมพันธกับปริมาณการซื้อขายสุทธิของ
หุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ ในทิศทางเดียวกัน เพราะเมื่อมีปริมาณเงินมากขึ้น นัก
ลงทุนก็จะมีความมั่งคั่งมากขึ้น ทําใหนําเงินมาลงทุนในหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ ได
เพิ่มมากขึ้น เพื่อใหไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มสูงขึ้น จากทฤษฎี อุปสงคและอุปทาน
ความตองการเงินกู (Demand and Supply of Loan able Funds)
5. ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII)
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน มีความสัมพันธกับปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกู
ภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ ในทิศทางเดียวกัน คือ เมื่อดัชนีการลงทุนภาคเอกชนปรับตัว
เพิ่มขึ้น ทําใหธุรกิจตองการระดมทุนเพื่อนําเงินมาลงทุน โดยการออกหุนกูภาคเอกชนมากขึ้น
สงผลใหมีปริมาณและความหลากหลายของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้มากขึ้น จึง
สามารถดึงดูดนักลงทุนใหมาลงทุนในหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ ไดเพิ่มมากขึ้นดวย
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จากทฤษฎี อุปสงคและอุปทานความตองการเงินกู (Demand and Supply of Loan able
Funds)
6. ดัชนีพองเศรษฐกิจ (CEI)
ดัชนีพองเศรษฐกิจ
มีความสัมพันธกับปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกู
ภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ ในทิศทางเดียวกัน คือ เมื่อดัชนีพองเศรษฐกิจปรับตัวเพิ่มขึ้น
จึงบอกถึงภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น นักลงทุนจะมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น ทําใหนํา
เงินมาลงทุนในหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ ไดเพิ่มมากขึ้น จากทฤษฎี อุปสงคและ
อุปทานความตองการเงินกู (Demand and Supply of Loan able Funds)
ตารางที่ 4 ตารางสรุปสมมติฐานความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระตอปริมาณการซื้อขายสุทธิ
ของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ (VAL)
ตัวแปรอิสระ

สัญลักษณ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา
อัตราแลกเปลีย่ นระหวางเงินบาทกับเงินดอลลารสหรัฐ
ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ปริมาณเงินในความหมายกวาง
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ดัชนีพองเศรษฐกิจ

INT
EXC
SET
M2
PII
CEI

ทิศทาง
ความสัมพันธ
+
+
+

การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่ใชในการทําการศึกษาครั้งนี้ เปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดย
รวบรวมขอมูลสถิติยอนหลังของ ปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสาร
หนี้ และปจจัยทางดานตางๆ ที่มีผลตอปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตรา
สารหนี้ โดยขอมูลทั้งหมดจะมีการจัดเก็บเปนรายเดือน ตั้งแตเดือน มกราคม พ.ศ. 2548 ถึง
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552 เปนจํานวนทั้งหมด 60 เดือน โดยขอมูลตาง ๆ มีที่มา ดังแสดงใน
ตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ตารางสรุปแหลงที่มาขอมูลตัวแปรที่ใชในการศึกษา
ขอมูล
ปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชน
ในตลาดตราสารหนี้
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา
อัตราแลกเปลีย่ นระหวางเงินบาทกับเงิน
ดอลลารสหรัฐ
ปริมาณเงินในความหมายกวาง
ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ดัชนีพองเศรษฐกิจ

ที่มา
The Thai Bond Market Association
(www.thaibma.or.th)
ธนาคารแหงประเทศไทย (www.bot.or.th)
ธนาคารแหงประเทศไทย (www.bot.or.th)
ธนาคารแหงประเทศไทย (www.bot.or.th)
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(www.set.or.th)
ธนาคารแหงประเทศไทย (www.bot.or.th)
ธนาคารแหงประเทศไทย (www.bot.or.th)

การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรอิสระที่เลือกทั้ง 6 ปจจัย ไดแก อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา (INT) อัตราแลกเปลี่ยน
ระหวางเงินบาทกับเงินดอลลารสหรัฐ (EXC) ปริมาณเงินในความหมายกวาง (M2) ดัชนีราคา
หุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) และ ดัชนีพอง
เศรษฐกิจ (CEI) กับตัวแปรตาม คือ ปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตรา
สารหนี้ (VAL) โดยการนําขอมูลที่รวบรวมมาไดมาทําการหาคาสัมประสิทธของตัวแปรอิสระแต
ละตั ว จากนั้ น จึ ง นํ า ตั ว แปรอิ ส ระที่ ผ า นการทดสอบมาหาค า ความสั ม พั น ธ กั บ ตั ว แปรตาม
(ปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้) โดยการทําสมการถดถอย
เชิงซอน (Multiple Regressions) โดยใชเทคนิคแบบ Enter
ขั้นที่ 1 การวิเคราะหคาสถิติเบื้องตน เพื่อดูคาสูงสุด (Maximum) คาต่ําสุด (Minimum)
คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) ของตัวแปรตาม
และตัวแปรอิสระ
ขั้นที่ 2 พิจารณาความสัมพันธวาตัวแปรอิสระใดบาง มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม ใน
ที่นี้จะมีทั้งหมด 6 ตัว โดยตัวแปรอิสระทั้งหมดจะตองไมมีความสัมพันธกันระหวางตัวแปร
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เพราะหากตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกัน จะเกิดปญหา Multicollinearity ซึ่งสามารถตรวจสอบ
คาความสัมพันธไดโดยการใช Simple Correlation Coefficients หากคาสัมประสิทธิ์
ความสัมพันธคูใดมีคามากกวา 0.8 จะถือวาเกิดปญหา Multicollinearity ซึ่งหมายความวาผลที่
ไดจะไมมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงตองตัดตัวใดตัวหนึ่งออกจากสมการ
ขั้นที่ 3 สรางสมการแสดงความสัมพันธของตัวแปรอิสระ กับตัวแปรตาม ไดดังสมการ
VAL = a + b1 INT + b2 EXC + b3 SET + b4 M2 + b5 PII + b6 CEI
ขั้ น ที่ 4
คํ า นวณหาค า ความสั ม พั น ธ ข องตั ว แปรต า ง ๆ โดยการทํ า Multiple
Regressions ดวยวิธี Enter และตรวจสอบความนาเชื่อถือทางสถิติของสมการถดถอยดวยสถิติ
ทดสอบ F-Test และ t-Test และ คา R Square (R2)
F-Test จะใชเพื่อตรวจสอบความสัมพันธระหวางสมมติฐานการทดลอง
H0 : ตัวแปรตามไมมีความสัมพันธกับตัวแปรอิสระทั้ง n ตัว
H1 : ตัวแปรตามมีความสัมพันธกับตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัว
หากทําการทดสอบ F-Test แลวไดคา Sig. นอยกวา หรือ เทากับ 0.05 ถือวา
ใหปฎิเสธ H0 แตถาหากวาไดคา Sig. มากกวา 0.05 ใหถือวายอมรับ H0
t-Test จะใชเพื่อตรวจสอบความสัมพันธในแตละตัวแปร โดยคา Sig. ของแตละ
ตัวแปรอิสระจะตองมีคาไมเกิน 0.05 ถาหากคา Sig. เกิน 0.05 จะถือวาตัวแปรอิสระตัวนั้นมี
ความสัมพันธแบบไมมีนัยสําคัญ
R Square (R2) จะใชเพื่อวัดความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม
วามีมากนอยเพียงไร ถา R2 มีคาใกล 1 แสดงวาตัวแปรอิสระชุดนั้นมีความสัมพันธกับตัวแปร
ตามมาก แตถาหาก R2 มีคาใกล 0 แสดงวาตัวแปรอิสระชุดนั้นมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม
นอย หรือไมมีความสัมพันธกัน
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบเงื่อนไขของการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ ซึ่งจะประกอบดวย
เงื่อนไขดังนี้
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คาความคลาดเคลื่อนที่ i และ j ตองเปนอิสระกัน Et และ Et ตองเปนอิสระกัน i
, j = 1, 2 … n, i j เปนการตรวจสอบวาเกิดปญหา Autocorrelation หรือไม เครื่องมือที่ใช
ในการทดสอบ คือ คา Durbin-Watson ซึ่งมี
สมมติฐาน คือ Ho: r = 0 ไมเกิดปญหา Autocorrelation
ตัวสถิตใิ ชทดสอบ Durbin – d โดยที่

d=

หรือ d

2 (1 -

)

=

ฉะนั้น d จึงมีคาอยูระหวาง 0 – 4
r
r
r

= -1 perfect negative correlation d = 4
= 0 no autocorrelation d = 2
= +1 perfect positive correlation d = 0

Durbin-Watson ไดสรางการแจกแจงของคาสถิติ d ใหอยูระหวาง DL กับ DU
ซึ่งสามารถที่จะหาคา d ไดจากการเปดตาราง Durbin-Watson และสามารถสรุปผล ดังนี้
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ดังนั้นคา d
ที่คํานวณไดของงานวิจัยครั้งนี้สามารถดูจากตาราง Durbin
Watson ที่ n = 60 , k = 7 เมื่อเปดตารางจะได du = 1.850 นั่นหมายความวา คา Durbin
Watson ตองอยูระหวาง 1.850 – 2.150 ถึงจะไมเกิดปญหา Autocorrelation
ขั้นที่ 6 แกไขปญหา Autocorrelation โดยการเพิ่ม Autoregressive ลําดับขั้นที่ 1 หรือ
ที่เรียกวา AR(1) เขาไปในสมการที่จะใชในการทํา Multiple Regressions หลังจากนั้นจะตอง
กลับไปทดสอบในขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 อีกครั้ง

การนําเสนอขอมูล
การศึกษาครั้งนี้จะนําเสนอขอมูลการศึกษา และการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยจะมี
การนําเสนอในรูปแบบของ สมการ ตาราง และการบรรยาย

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ในบทนี้จะกลาวถึงผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกู
ภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้แหงประเทศไทย โดยการใชรูปแบบสมการถดถอยเชิงซอน
(Multiple Regressions) ซึ่งจะใชขอมูลอนุกรมเวลารายเดือน เพื่อหาความสัมพันธระหวาง
ปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชน (VAL) กับปจจัยตาง ๆ ไดแก อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจํา (INT) อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับเงินดอลลารสหรัฐ (EXC) ดัชนีราคาหุน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ปริมาณเงินในความหมายกวาง (M2) ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) และดัชนีพองเศรษฐกิจ (CEI) โดยการศึกษาครั้งนี้จะมีระยะเวลาในการศึกษา
ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 เปนจํานวน 60 เดือน
ผลการวิเคราะหที่นําเสนอจะหาสมการที่เหมาะสมที่สุดจากทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร
โดยการพัฒนาแบบจําลองและทดสอบปญหา Multicollinearity ดวยการทํา Correlation Matrix
หลังจากนั้นจึงทําการ Run Regressions เพื่อหาคาความสัมพันธ และความนาเชื่อถือทางสถิติ
ของสมการถดถอยเชิงซอนโดยพิจารณาคาตางๆเชน คา R Square (R2), Adjusted Coefficient
of Determination (Adj.R2) และคา Significance (Sig.) โดยใชเทคนิคแบบ Enter แลวทดสอบ
ปญหา Autocorrelation ดวยคา Durbin – Watson (D.W.) และตรวจสอบสมมติฐานทิศทาง
ความสัมพันธของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ขั้นที่ 1 การวิเคราะหคาสถิติเบื้องตน ของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ
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ตารางที่ 6 คาสถิติเบื้องตนของตัวแปรที่ใชในการศึกษา
คาสถิติเบื้องตน
ตัวแปร

Mean

Median

Maximum

Minimum

Std. Dev.

INT

2.0125

2.0000

3.5000

0.6500

1.0068

EXC

35.5287

34.8650

41.8500

29.6500

3.3277

SET

690.0447

691.1950

907.2800

401.8400

116.3163

M2

8923.9000

8997.0000

10617.0000

7540.0000

898.1089

PII

168.5250

169.5450

179.8100

149.8500

7.9574

CEI

115.4978

115.2800

119.1900

111.3900

1.9186

VAL

8102.2610

7466.6900

16342.3800

2440.8700

2843.4530

จากตารางที่ 6 สามารถสรุปคาสถิตเิ บื้องตนของตัวแปรที่ใชในการศึกษาไดดังนี้
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา (INT) มีคาพิสัย 2.0125 % คามัธยฐาน 2.0000 %
คาสูงสุด 3.5000 % คาต่ําสุด 0.6500 % และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.0068 %
อัตราแลกเปลีย่ นระหวางเงินบาทกับเงินดอลลารสหรัฐ (EXC) มีคาพิสัย 35.5287 บาท
คามัธยฐาน 34.8650 บาท คาสูงสุด 41.8500 บาท คาต่ําสุด 29.6500 บาท และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 3.3277 บาท
ดั ช นี ร าคาหุ น ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย (SET) มี ค า พิ สั ย 690.0447 จุ ด
ค า มั ธ ยฐาน 691.1950 จุ ด ค า สู ง สุ ด 907.2800 ค า ต่ํ า สุ ด 401.8400 จุ ด และค า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 116.3163 จุด
ปริมาณเงินในความหมายกวาง (M2) มีคาพิสัย 8923.9000 พันลานบาท คามัธยฐาน
8997.0000 พันลานบาท คาสูงสุด 10617.0000 พันลานบาท คาต่ําสุด 7540.0000 พันลานบาท
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 898.1089 พันลานบาท
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ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) มีคาพิสัย 168.5250 จุด คามัธยฐาน 169.5450 จุด
คาสูงสุด 179.8100 จุด คาต่ําสุด 149.8500 จุด และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.9574 จุด
ดัชนีพองเศรษฐกิจ (CEI) มีคาพิสัย 115.4978 จุด คามัธยฐาน 115.2800 จุด คาสูงสุด
119.1900 จุด คาต่ําสุด 111.3900 จุด และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.9186 จุด
ปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชน (VAL) มีคาพิสัย 8102.2610 ลานบาท
คามัธยฐาน 7466.6900 ลานบาท คาสูงสุด 16342.3800 ลานบาท คาต่ําสุด 2440.8700 ลาน
บาท และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2843.4530 ลานบาท
ขั้นที่ 2 การทดสอบปญหา Multicollinearity โดยการใช Correlation Matrix ในการ
ตรวจสอบ โดยผลการคํานวณ มีดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการทดสอบ Correlation Matrix
INT
INT
EXC
SET
M2
PII
CEI
VAL

1
0.001186
0.238341
-0.33732
0.604
0.237576
-0.02316

EXC
0.001186
1
-0.2625
-0.69931
-0.09213
-0.61496
-0.28228

SET
0.238341
-0.2625
1
-0.32191
0.472405
0.477434
-0.27421

M2
-0.33732
-0.69931
-0.32191
1
-0.37184
0.309642
0.312312

PII
0.604
-0.09213
0.472405
-0.37184
1
0.600572
-0.39964

CEI
0.237576
-0.61496
0.477434
0.309642
0.600572
1
-0.21528

VAL
-0.02316
-0.28228
-0.27421
0.312312
-0.39964
-0.21528
1

จากขอมูลในตารางสามารถสรุปไดวา ไมมีตัวแปรใดมีความสัมพันธมากกวา 0.8 ดังนั้น
จึงไมเกิดปญหา Multicollinearity จึงสามารถนําตัวแปร มาสรางเปนสมการไดครบทั้ง 6 ตัวแปร
ขั้นที่ 3 สรางสมการแสดงความสัมพันธของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยนําตัวแปร
ทั้ง 6 ตัวแปร ที่ผานการทดสอบปญหา Multicollinearity มาสรางเปนสมการไดดังนี้
VAL = a + b1 INT + b2 EXC + b3 SET + b4 M2 + b5 PII + b6 CEI
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ขั้นที่ 4
การคํานวณหา คาความสัมพันธของตัวแปรตางๆ โดยการทํา Multiple
Regressions ดวยวิธี Enter และตรวจสอบความนาเชื่อถือทางสถิติของ สมการถดถอย ดวย
สถิติทดสอบ F-Test t-Test และ คา R Square (R2) โดยผลการคํานวณ มีดังนี้
VAL = 110171.3 + 781.557 INT - 747.617 EXC - 9.886 SET - 1.613 M2 - 203.784 PII
(3.774)

(2.080)**

(-3.834)***

(-2.177)**

(-1.698)

(-2.580)**

- 186.327 CEI
(-0.549)
F = 7.149 (Sig. = 0.000013)
R2 = 0.447
Adjust R2 = 0.385
N = 60
Durbin-Watson = 1.693
หมายเหตุ

คาในวงเล็บ
***
**

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คา T-statistic
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากขอมูลสามารถสรุปไดวา การใชสถิติทดสอบ F-Test ในการตรวจสอบความ
นาเชื่อถือของทั้งสมการ ผลการคํานวณจะไดคา F = 7.149 และไดคา Sig = 0.000013 ซึ่งคา
Sig ที่คํานวณไดนั้น นอยกวา 0.05 จึงสงผลใหปฎิเสธ สมมติฐานหลัก H0 : ตัวแปรอิสระทุกตัว
ไมมีอิทธิพลตอปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้
ขั้นที่ 5 ทดสอบปญหา Autocorrelation โดยใชสถิติทดสอบของ Durbin-Watson จาก
การเปดตาราง Durbin-Watson ที่มีคา n เทากับ 60 และคา k เทากับ 7 จะได du เทากับ 1.850
นั่นหมายความวา คา Durbin Watson ตองอยูระหวาง 1.850 – 2.150 เมื่อเปรียบเทียบกับคา

45

Durbin-Watson ที่คํานวณมาได ซึ่งเทากับ 1.693 จะพบวา คา Durbin-Watson อยูในชวง 0 <
d < dl ดังนั้นจึงเกิดปญหา Positive Autocorrelation
ขั้นที่ 6 แกไขปญหา Autocorrelation โดยการเพิ่ม Autoregressive ลําดับขั้นที่ 1 หรือ
ที่เรียกวา AR(1) เขาไปในสมการที่จะใชในการทํา Multiple Regressions โดยผลการคํานวณจะ
เปนดังตอไปนี้
VAL = 101267.9 + 726.570 INT - 744.925 EXC - 10.630 SET - 1.803 M2 - 218.384 PII
(3.126)
(1.601)
- 68.478 CEI
(-0.193)

(-3.208)***

(-2.091)**

(-1.603)

(-2.404)**

F = 6.262 (Sig. = 0.000026)
R2 = 0.462
Adjust R2 = 0.388
N = 60
Durbin-Watson = 1.980
หมายเหตุ

คาในวงเล็บ
***
**

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คา T-statistic
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดวา การใชสถิตทิ ดสอบ F-Test ในการตรวจสอบ
ความนาเชื่อถือของทั้งสมการ ผลการคํานวณจะไดคา F = 6.262 และไดคา Sig = 0.000026
ซึ่งคา Sig ที่คํานวณไดนั้น นอยกวา 0.05 จึงสงผลใหปฎิเสธ สมมติฐานหลัก H0 : ตัวแปรอิสระ
ทุกตัวไมมีอิทธิพลตอปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภ าคเอกชนในตลาดตราสารหนี้
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ทดสอบปญหา Autocorrelation โดยใชสถิติทดสอบของ Durbin-Watson จากการเปด
ตาราง Durbin-Watson ที่มีคา n เทากับ 60 และคา k เทากับ 7 จะได du เทากับ 1.850 นั่น
หมายความวา คา Durbin Watson ตองอยูระหวาง 1.850 – 2.150 เมื่อเปรียบเทียบกับคา
Durbin-Watson ที่คํานวณมาได ซึ่งเทากับ 1.980 จะพบวา คา Durbin-Watson อยูในชวง du <
d < 4 – du ดังนั้นจึงไมเกิดปญหา Autocorrelation ทั้งดาน Positive และ Negative
จากขอมูล ต าง ๆ ที่ คํานวณมาได สามารถสรุปไดวา ตั ว แปรตาง ๆ ที่ อยูในสมการ
สามารถอธิบายถึงปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ (VAL) ได
รอยละ 46.22 โดยตัวแปรที่มีนัยสําคัญมีทั้งหมด 3 ตัวแปร โดย ตัวแปรที่ผานระดับนัยสําคัญ
0.01 มี 1 ตัวแปร คือ อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับเงินดอลลารสหรัฐ (EXC) และตัวแปร
ที่มีระดับนัยสําคัญ 0.05 มี 2 ตัวแปร ไดแก ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(SET) และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ซึ่งทั้ง 3 ตัวแปรมีความสมพันธกับ ปริมาณการซื้อ
ขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ (VAL) ในทิศทางตรงขาม สวนตัวแปรที่ไมมี
นัยสําคัญทั้งหมด 3 ตัวแปร ไดแก อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา (INT)
ปริมาณเงินใน
ความหมายกวาง (M2) และดัชนีพองเศรษฐกิจ (CEI) โดยสามารถอธิบายคาสัมประสิทธิ์ของแต
ละตัวแปรที่มีนัยสําคัญไดดังนี้
อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับเงินดอลลารสหรัฐ (EXC) มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ
-744.925 สามารถอธิบายไดวา หากอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับเงินดอลลารสหรัฐ
เปลี่ยนแปลงไป 1 บาท จะทําใหปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสาร
หนี้ เปลี่ยนแปลงไป 744.925 ลานบาท ในทิศทางตรงขามกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(SET) มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ -10.630
สามารถอธิบายไดวา หากราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปลี่ยนแปลงไป 1 จุด จะ
ทําใหปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ เปลี่ยนแปลงไป 10.630
ลานบาท ในทิศทางตรงขามกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
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ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ -218.384 สามารถอธิบายได
วา หากดัชนีการลงทุนภาคเอกชน เปลี่ยนแปลงไป 1 จุด จะทําใหปริมาณการซื้อขายสุทธิของ
หุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ เปลี่ยนแปลงไป 218.384 ลานบาท ในทิศทางตรงขาม ซึ่ง
ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตรา
สารหนี้แหงประเทศไทย ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 โดย
ทําการศึกษาปจจัยจํานวน 6 ตัวแปร คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา (INT) อัตราแลกเปลี่ยน
ระหวางเงินบาทกับเงินดอลลารสหรัฐ (EXC) ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(SET) ปริมาณเงินในความหมายกวาง (M2) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) และดัชนีพอง
เศรษฐกิจ (CEI) จากผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอนดวยวิธี Enter สามารถสรุปผลได
ดังนี้
ตารางที่ 8
คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระที่มีผลตอปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกู
ภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้
ปจจัย
คาสัมประสิทธิ์
สมมติฐาน
INT
726.570
EXC
SET
M2
PII
CEI
หมายเหตุ
**
***

หมายถึง
หมายถึง

-744.925 ***

-10.630 **

-1.803
-218.384 **
X
-68.478
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01


X
-

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ความสัมพันธตรงตามสมมติฐาน
ความสัมพันธไมตรงตามสมมติฐาน
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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จากตัวแปรอิสระทั้งหมดหากพิจารณาดวยระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 จะพบวา อัตรา
แลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับเงินดอลลารสหรัฐ (EXC) เพียงตัวแปรเดียวเทานั้นที่มีอิทธิพลตอ
ปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ อยางมีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณา
ดวยระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จะพบวามีตัวแปร 2 ตัวแปร ไดแก ดัชนีราคาหุนตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ที่สามารถอธิบายการ
ปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ ไดรอยละ 46.22 สวนที่เหลือ
อีกรอยละ 53.78 เกิดจากปจจัยอื่นๆ สําหรับคา Durbin-Watson ซึ่งเทากับ 1.980 นั้นพบวาไม
เกิดปญหา Autocorrelation ทําใหสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตามในสมการได
จากการศึกษาครั้งนี้พบวา ปจจัยที่มีผลตอปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชน
ในตลาดตราสารหนี้แหงประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญ ไดแก อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาท
กับเงินดอลลารสหรัฐ (EXC) ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และดัชนี
การลงทุนภาคเอกชน (PII) ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับเงินดอลลารสหรัฐ (EXC)
และดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) มีทิศทางความสัมพันธตรงขามกับ
ปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ (VAL) กลาวคือ เมื่ออัตรา
แลกเปลี่ ย นระหว า งเงิ น บาทกับ เงิน ดอลลาร ส หรัฐ สูงขึ้ นหรือเงิน บาทออ นคา ลง จะส ง ผลให
ปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ลดลง เชนเดียวกับดัชนีราคา
หุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) เมื่อดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สูงขึ้น จะสงผลใหปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ลดลง เปนไป
ตามสมมติฐาน แตดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) เปนปจจัยที่มีผลตอปริมาณการซื้อขายสุทธิ
ของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ (VAL) โดยทิศทางความสัมพันธไมเปนไปตาม
สมมติฐาน กลาวคือ เมื่อดัชนีการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวเพิ่มขึ้น จะสงผลใหปริมาณการซื้อ
ขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ลดลง
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อภิปรายผล
จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตรา
สารหนี้แหงประเทศไทย พบวา ปจจัยตางๆ ไดใหผลลัพธที่สอดคลองกับทฤษฎี บทความ และ
งานวิจัยตางๆ ดังตอไปนี้
ปจจัยที่มีผลตอปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และเปนไปตามสมมติฐาน
อัตราแลกเปลีย่ นระหวางเงินบาทกับเงินดอลลารสหรัฐ (EXC)
ผลการศึกษาในครั้งนี้พบวา อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับเงินดอลลารสหรัฐ
(EXC) มีความสัมพันธกับ ปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้
(VAL) ในทิศทางตรงขามกัน อยางมีนัยสําคัญ ตรงกับสมมติฐานที่ไดตั้งไว สอดคลองกับทฤษฏี
ความเสมอภาคแหงอํานาจซื้อ (Theory of Purchasing Power Parity) ของ Gustav Cassel
โดยถาหากอัตราเงินเฟอของประเทศปรับตัวลดลง ทําใหอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทตอ
ดอลลารสหรัฐลดลง ก็คือ การที่เงินสกุลบาทแข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลารสหรัฐ สงผลให
อํานาจซื้อของเงินสกุลบาทมีคามากขึ้น นักลงทุนตางประเทศจะไดรับผลตอบแทนที่แทจริงจาก
การลงทุนเพิ่มขึ้น และเมื่อแลกเงินบาทกลับเปนเงินดอลลารสหรัฐจะกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดังนั้นนักลงทุนตางประเทศจึงเคลื่อนยายเงินทุนเขามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น สงผลใหมี
ปริมาณการลงทุนในหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้มากขึ้น ในขณะเดียวกันหากอัตราเงิน
เฟอของประเทศปรับตัวสูงขึ้น ทําใหอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทตอดอลลารสหรัฐเพิ่มขึ้น
ก็คือ การที่เงินสกุลบาทออนคาเมื่อเทียบกับดอลลารสหรัฐ สงผลใหอํานาจซื้อของเงินสกุลบาท
ลดลง นักลงทุนตางประเทศจะไดรับผลตอบแทนที่แทจริงจากการลงทุนลดลง และเมื่อแลกเงิน
บาทกลับเปนเงินดอลลารสหรัฐจะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้นนักลงทุนตางประเทศจะ
เคลื่อนยายเงินทุนออกนอกประเทศไทยมากขึ้น สงผลใหปริมาณการลงทุนในหุนกูภาคเอกชน
ในตลาดตราสารหนี้ลดลง สอดคลองกับบทความของ ภัทราภรณ พัชรศักดาธร (2553) เรื่อง
การซื้ อ ขายของนั ก ลงทุ น ต า งชาติ ใ นตลาดตราสารหนี้ ไ ทย ช ว งครึ่ ง แรกของป 2553 โดย
วิเคราะหคาความสัมพันธ (Correlation) ระหวางการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (บาท/
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ดอลลารสหรัฐ) กับการเปลี่ยนแปลงในมูลคาการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนตางชาติ พบวา มี
ความสัมพันธในทิศทางตรงขามกัน กลาวคือเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนปรับตัวลดลง (คาเงินบาทแข็ง
คาขึ้น) มูลคาการซื้อขายของนักลงทุนตางชาติจะปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งในตลาดตราสารหนี้ และ
ตลาดหลักทรัพย และสอดคลองกับงานวิจัยของ ณพล หงสกุลวสุ (2550) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธระหวางความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและการเคลื่อนยายทุนของประเทศใน
เอเชีย ผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธระหวางความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและการ
เคลื่อนยายทุนในประเทศไทย มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกัน
ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)
ผลการศึกษาในครั้งนี้พบวา ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) มี
ความสัมพันธกับ ปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ (VAL) ในทิศ
ทางตรงขามกัน อยางมีนัยสําคัญ ตรงกับสมมติฐานที่ไดตั้งไว สอดคลองกับทฤษฏี อุปสงคและ
อุปทานความตองการเงินกู (Demand and Supply of Loan able Funds) ของ Frederic S.
Mishkin ที่กลาววา โดยปกตินักลงทุนจะลงทุนในทรัพยสินที่ใหผลประโยชนแกนักลงทุนมาก
ที่สุด เมื่อดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยปรับตัวลดลง นักลงทุนจะบริหารความ
เสี่ยงและผลตอบแทนของกลุมสินทรัพยลงทุนของตนดวยการขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยที่มีความผันผวนของราคาหุนมากกวา และหันมาลงทุนในหุนกูภาคเอกชนใน
ตลาดตราสารหนี้ ซึ่งมีความเสี่ยงนอยกวาการลงทุนในหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ทําใหอุปสงคในตลาดตราสารหนี้สูงขึ้น สอดคลองกับบทความของ สุชาติ ธนฐิติพันธ
(2553) เรื่อง มองตลาดตราสารหนี้ไทย ในชวงวิกฤติทางการเมือง กลาววา ดัชนีตลาดตราสาร
หนี้มักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นสวนทางกับตลาดหุนแทบจะทุกครั้งที่เกิดความวุนวายทางการเมือง
และการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติของนักลงทุน ที่ตองการเพิ่มความปลอดภัยในสินทรัพยที่ถือ
ครองอยู และสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจพล สุทธิ์วนิช (2546) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง
ผลกระทบของปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีตอดัชนีตลาดตราสารหนี้และปริมาณการซื้อขายตราสาร
หนี้ของไทย ผลการศึกษาพบวา การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ไดในทิศทางตรงกันขาม และ
งานวิจัยของ พีรพัฒน สมบูรณ (2552) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอ
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มู ล ค า การลงทุ น ในตราสารหนี้ ป ระเภทหุ น กู ผลการศึ ก ษาพบว า ดั ช นี ต ลาดหลั ก ทรั พ ย มี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับมูลคาการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทหุนกู
ปจจัยที่มีผลตอปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ แตไมเปนไปตามสมมติฐาน
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII)
โดยปกติ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) จะมีความสัมพันธกับ ปริมาณการซื้อขาย
สุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ (VAL) ในทิศทางเดียวกัน ตามทฤษฎี อุปสงคและ
อุปทานความตองการเงินกู (Demand and Supply of Loan able Funds) ของ Frederic S.
Mishkin ที่วา เมื่อดัชนีการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําใหธุรกิจตองการระดมทุนเพื่อนํา
เงินมาลงทุน โดยการออกหุนกูภาคเอกชนมากขึ้น อุปทานของตราสารหนี้เพิ่มขึ้น สงผลใหมี
ปริมาณและความหลากหลายของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้มากขึ้น จึงทําใหนักลงทุน
นําเงินมาลงทุนในหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้เพิ่มมากขึ้น แตในการศึกษาครั้งนี้ผลที่ได
ไม เ ป น ไปตามทฤษฎี ดั ง กล า ว ผลการศึ ก ษาพบว า ดั ช นี ก ารลงทุ น ภาคเอกชน (PII) มี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับ ปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาด
ตราสารหนี้ (VAL) ทั้งนี้ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อยางมีนัยสําคัญ สาเหตุอาจ
เนื่องมาจาก การจัดหาเงินทุนสําหรับการลงทุนของภาคเอกชน มีชองทางในการจัดหาเงินทุนได
หลากหลายชองทาง เชน การออกหุนสามัญ และการกูยืมจากธนาคารพาณิชย เปนตน ซึ่งการ
ตัดสินใจในการเลือกแหลงเงินทุนของภาคเอกชนอาจมีปจจัยทางเศรษฐกิจ และปจจัยแวดลอม
อื่น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งประกอบการตั ด สิน ใจ ถึ ง แม ว า ดั ช นีก ารลงทุ น ภาคเอกชนจะเพิ่ ม ขึ้ น แต
ภาคเอกชนอาจไมไดระดมทุนผานการออกหุนกูภาคเอกชน และชวงระยะเวลาที่ไดทําการศึกษา
ในป พ.ศ. 2551 – พ.ศ.2552 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนมีการปรับตัวลดลง แตปริมาณการออก
หุนกูของภาคเอกชนกลับปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากการที่ธนาคารพาณิชยมีการปลอย
สินเชื่อใหแกธุรกิจภาคเอกชนลดลง ดังแสดงใหเห็นในภาพที่ 3 (ภาคผนวก ค) อันเนื่องมาจาก
ปญหาวิกฤติการณทางการเงินของโลก และความไมแนนอนของการเมืองภายในประเทศไทย
รวมทั้งมุมมองในการลงทุนของนักลงทุนที่จะเลือกลงทุนในตลาดตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงจาก
การลงทุนต่ํากวาการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอันเนื่องมาจากวิกฤติดังกลาว
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ดังแสดงใหเห็นในภาพที่ 4 (ภาคผนวก ค) สงผลใหปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชน
ในตลาดตราสารหนี้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จาก 2 สาเหตุขางตน จึงทําใหทิศทางความสัมพันธไม
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
ปจจัยที่ไมมผี ลตอปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา (INT)
โดยปกติ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา (INT) มีความสัมพันธกับ ปริมาณการซื้อขาย
สุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ (VAL) ในทิศทางทางตรงขามกัน ตามทฤษฏี
ความตองการถือเงินของฟรีดแมน (Theory of the demand for money) ที่วา นักลงทุนแสวงหา
อรรถประโยชนจากการลงทุนสูงสุด โดยหากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลง ทําใหนักลงทุนหันมา
ลงทุนในหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ที่ใหผลตอบแทนสูงกวา สงผลใหปริมาณการซื้อ
ขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้เพิ่มขึ้น แตจากการศึกษาในครั้งนี้พบวา อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา (INT) ไมมีผลตอปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาด
ตราสารหนี้ (VAL) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจากชวงระยะเวลาที่ไดทําการศึกษานั้น อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากมีการปรับตัวลดลงเพราะเปนชวงที่เศรษฐกิจตกต่ํา อันเปนผลมาจากปญหา
วิกฤติการณทางการเงินของโลก และความไมแนนอนของการเมืองภายในประเทศไทย ทําใหนัก
ลงทุนทั่วไปหลีกเลี่ยงการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเพราะมีความเสี่ยงสูง แตเลือกลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล ซึ่งเปนตราสารหนี้ที่ไมมีความเสี่ยงจากการไมชําระคืนเงินตนและ
ดอกเบี้ย ดังแสดงใหเห็นในตารางที่ 15 (ภาคผนวก ค) ดังนั้นจึงทําใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจํา (INT) มีอิทธิพลตอปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้
(VAL) อยางไมมีนัยสําคัญ
ผลการศึกษาครั้งนี้ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจพล สุทธิ์วนิช (2546) ที่ได
ทําการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีตอดัชนีตลาดตราสารหนี้และปริมาณ
การซื้อขายตราสารหนี้ของไทย โดยขอมูลที่นํามาศึกษาเปนขอมูลชวงป พ.ศ.2539 - พ.ศ.2543
ผลการศึกษาเปนไปตามทฤษฎีดังกลาว ซึ่งพบวา การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจํา 1 ป มีความสามารถในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ไดใน
ทิศทางตรงขามกัน และผลการศึกษาครั้งนี้ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ถาวร จิตรประเสริฐพร
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(2546) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยกําหนดอุปสงคของการซื้อหุนกูในตลาดตราสารหนี้ ใน
ทิศทางความสัมพันธของตัวแปร โดยขอมูลที่นํามาศึกษาเปนขอมูลชวงป พ.ศ.2542 -พ.ศ.2546
ผลการศึกษาไมเปนไปตามทฤษฎีดังกลาว ซึ่งพบวา อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการซื้อหุนกูภาคเอกชนที่มีการซื้อขายในตลาดตราสารหนี้
สําหรับผลการศึกษาที่ออกมาแตกตางกัน อาจเปนเพราะชวงระยะเวลาที่ทําการศึกษาแตกตาง
กัน ซึ่งในชวงระยะเวลาดังกลาวสถานการณที่เกิดขึ้นมีความแตกตางกัน รวมทั้งอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจําที่ทําการศึกษาแตกตางกัน โดยการศึกษาในครั้งนี้เปนอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจํา 6 เดือน ซึ่งแตกตางจากงานวิจัยของ เบญจพล สุทธิ์วนิช (2546) ที่ศึกษาจากอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป และ งานวิจัยของ ถาวร จิตรประเสริฐพร (2546) ที่ศึกษาจากอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน จึงอาจทําใหผลการศึกษาที่ออกมามีความแตกตางกัน
ปริมาณเงินในความหมายกวาง (M2)
โดยปกติ ปริมาณเงินในความหมายกวาง (M2) มีความสัมพันธกับ ปริมาณการซื้อขาย
สุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ (VAL) ในทิศทางเดียวกัน ตามทฤษฏี อุปสงคและ
อุปทานความตองการเงินกู (Demand and Supply of Loan able Funds) ของ Frederic S.
Mishkin ที่วา หากปริมาณเงินมากขึ้น นักลงทุนก็จะมีความมั่งคั่งมากขึ้น ทําใหอุปทานของเงิน
ใหกูมีมากขึ้น สงผลใหนักลงทุนมีความตองการนําเงินมาลงทุนในหุนกูภาคเอกชนในตลาดตรา
สารหนี้เพิ่มมากขึ้น แตจากการศึกษาในครั้งนี้พบวา ปริมาณเงินในความหมายกวาง (M2) มี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม แตไมมีผลตอปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชน
ในตลาดตราสารหนี้ (VAL) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจากในชวงที่เริ่มทําการศึกษาปริมาณ
เงินในความหมายกวางของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แตในป พ.ศ. 2551 – พ.ศ.2552
ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากปญหาวิกฤติการณทางการเงินของโลกประกอบกับมีความไม
แนนอนทางการเมืองภายในประเทศ ทําใหธุรกิจสวนใหญไดรับผลกระทบจากปญหาดังกลาว
สงผลใหรัฐบาลจัดเก็บรายไดจากภาษีอากรไดลดลง ดังแสดงใหเห็นในภาพที่ 5 (ภาคผนวก ค)
ทํา ให ร ายได ไ ม พ อกั บ รายจ า ยในโครงการตา งๆ ของรัฐ บาลที่อ อกมาเพื่ อกระตุ น เศรษฐกิ จ
รัฐบาลจึงระดมทุนจากประชาชนโดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้นจํานวนมาก ดังแสดงให
เห็นในตารางที่ 13 (ภาคผนวก ค) จึงเปนการดึงดูดใหนักลงทุนนําเงินไปลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาลแทนการลงทุนในหุนกูภาคเอกชนเพราะมีความเสี่ยงที่ต่ํากวา ดังนั้นจึงทําใหปริมาณเงิน
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ในความหมายกวาง (M2) มีอิทธิพลตอปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตรา
สารหนี้ (VAL) อยางไมมีนัยสําคัญ
ผลการศึกษาครั้งนี้ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ถาวร จิตรประเสริฐพร (2546) ที่ได
ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยกําหนดอุปสงคของการซื้อหุนกูในตลาดตราสารหนี้ โดยขอมูลที่นํามา
ศึกษาเปนขอมูลชวงป พ.ศ.2542 - พ.ศ.2546 ผลการศึกษาพบวา ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการซื้อหุนกูภาคเอกชนที่มีการซื้อขายในตลาดตราสารหนี้
และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ พีรพัฒน สมบูรณ (2552) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยทาง
เศรษฐกิจที่มีผลตอมูลคาการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทหุนกู โดยขอมูลที่นํามาศึกษาเปน
ข อ มู ล ช ว งป พ.ศ.2547 - พ.ศ.2551 ผลการศึ ก ษาพบว า ปริ ม าณเงิ น ในระบบเศรษฐกิ จ มี
ความสั มพั นธ ใ นทิ ศ ทางเดีย วกั นกับ มู ลคาการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทหุนกู สําหรั บ ผล
การศึกษาที่ออกมาแตกตางกัน อาจเปนเพราะชวงระยะเวลาที่ทําการศึกษาและสถานการณที่
เกิดขึ้นมีความแตกตางกัน โดยการศึกษาของ พีรพัฒน สมบูรณ (2552) เปนชวงตนของการเกิด
วิกฤติการณทางการเงินของโลก จึงยังไมสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของภาคเอกชนใน
ประเทศ ทําใหขอมูลที่นํามาศึกษาแตกตางกัน ทําใหผลการศึกษาที่ไดมีความแตกตางกัน
ดัชนีพองเศรษฐกิจ (CEI)
โดยปกติ ดัชนีพองเศรษฐกิจ (CEI) มีความสัมพันธกับ ปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุน
กูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ (VAL) ในทิศทางเดียวกัน ตามทฤษฏี อุปสงคและอุปทาน
ความตองการเงินกู (Demand and Supply of Loan able Funds) ของ Frederic S. Mishkin
ที่วา หากดัชนีพองเศรษฐกิจปรับตัวเพิ่มขึ้น จะบอกถึงภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น นัก
ลงทุนจะมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น ทําใหอุปทานของเงินใหกูมีมากขึ้น สงผลใหนักลงทุนมีความ
ตองการนําเงินมาลงทุนในหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้เพิ่มมากขึ้น แตจากการศึกษาใน
ครั้งนี้พบวา ดัชนีพองเศรษฐกิจ (CEI) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม แตไมมีผลตอ
ปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ (VAL) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เนื่องจากชวงระยะเวลาที่ไดทําการศึกษานั้น ดัชนีพองเศรษฐกิจ (CEI) มีการปรับตัวขึ้นลง
อยูตลอดเวลา แสดงใหเห็นถึ งภาวะเศรษฐกิจที่ผั นผวน อั นเปนผลมาจากปญหาความไมมี
เสถียรภาพทางดานการเมือง และปญหาวิกฤติการณทางการเงินของโลก สงผลใหนักลงทุนเกิด
ความไม มั่ น ใจในผลการดํ า เนิ น งานของภาคธุ ร กิ จ ที่ อ าจได รั บ ผลกระทบจากสภาวะทาง
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เศรษฐกิจนี้ ทําใหนักลงทุนไมมั่นใจในการนําเงินไปลงทุนในหุนกูภาคเอกชนที่อาจเกิดความ
เสี่ยงในการผิดนัดชําระเงินตนและดอกเบี้ยมากขึ้น นักลงทุนจึงเลือกที่จะลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาลที่ไมมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระเงินตนและดอกเบี้ย และฝากเงินกับธนาคารพาณิชย
มากกว า ดั ง แสดงให เ ห็ น ในตารางที่ 14 และ 15 (ภาคผนวก ค) ดั ง นั้ น จึ ง ทํ า ให ดั ช นี พ อ ง
เศรษฐกิจ (CEI) มีอิทธิพลตอปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกูภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้
(VAL) อยางไมมีนัยสําคัญ
ผลการศึกษาครั้งนี้ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจพล สุทธิ์วนิช (2546) ที่ได
ทําการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีตอดัชนีตลาดตราสารหนี้และปริมาณ
การซื้อขายตราสารหนี้ของไทย โดยขอมูลที่นํามาศึกษาเปนขอมูลชวงป พ.ศ.2539 - พ.ศ.2543
ผลการศึกษาพบวา การเปลี่ยนแปลงดัชนีพองเศรษฐกิจสงผลตอปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้
ในทิศทางเดียวกัน และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ อารีรัตน แสงสุรียวัชชรา (2552) ที่ได
ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยเศรษฐกิจที่มีผลตอมูลคาการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยขอมูลที่นํามาศึกษาเปนขอมูลชวงป พ.ศ.2547 - พ.ศ.2551 ผลการศึกษา
พบวา ดัชนีพองเศรษฐกิจ มีสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับมูลคาการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาด
หลั ก ทรัพย แหงประเทศไทย สําหรับ ผลการศึกษาที่ ออกมาแตกตางกัน อาจเปนเพราะชว ง
ระยะเวลาที่ทําการศึกษาแตกตางกัน ซึ่งในชวงระยะเวลาดังกลาวสถานการณที่เกิดขึ้นมีความ
แตกตางกัน

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งนี้
1. จากผลการศึกษา นักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุนกูภาคเอกชนสามารถนําไปประยุกตใช
เปนแนวทางประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในหุนกูภาคเอกชน และ ภาคธุรกิจสามารถนําไป
ประยุกตใชประกอบการตัดสินใจสําหรับชวงเวลาที่เหมาะสมในการออกหุนกูภาคเอกชน เพื่อให
สามารถระดมทุนจากนักลงทุนได โดยปจจัยที่ควรคํานึงถึง คือ อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงิน
บาทกับเงินดอลลารสหรัฐ (EXC) ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และ
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ซึ่งปจจัยดังกลาวมีผลตอปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกู
ภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้ แตอยางไรก็ตาม นักลงทุนและภาคธุรกิจควรนําปจจัยในดาน
อื่น ๆ เขามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจดวย

57

2. ชวงระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมภาวะเศรษฐกิจที่แตกตางกัน คือ ชวง
พ.ศ.2548 – พ.ศ.2550 เปนชวงที่ภาวะเศรษฐกิจดี แตในชวง พ.ศ.2551 – พ.ศ.2552 การ
ประกอบธุรกิจในประเทศไทยไดรับผลกระทบจากความผันผวนในภาวะการเงินของโลก ทํา
ใหผลการศึกษาไมสอดคลองกับงานของผูวิจัยที่นํามาเปรียบเทียบ

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป
1. ในการศึกษาควรเพิ่มชุดขอมูลที่ใชศึกษาใหมากขึ้น ทําใหชวงระยะเวลาที่ทําการศึกษา
มีความกวางมากขึ้น ซึ่งอาจจะทําใหผลการศึกษาที่ได สะทอนถึงสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน และ
มีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
2. ในการศึกษาควรทําการแบงชวงระยะเวลาที่ศึกษาออกเปน 2 ชวง คือ ชวงกอน และ
หลัง เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธของปจจัยที่นํามาศึกษาวาเปนอยางไร
ในแตละสภาพเศรษฐกิจ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ตารางที่ 9 แสดงขอมูลตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ
Period

VAL

INT

EXC

SET

M2

PII

CEI

ม.ค. 2548
ก.พ. 2548
มี.ค. 2548
เม.ย. 2548
พ.ค. 2548
มิ.ย. 2548
ก.ค. 2548
ส.ค. 2548
ก.ย. 2548
ต.ค. 2548
พ.ย. 2548
ธ.ค. 2548
ม.ค. 2549
ก.พ. 2549
มี.ค. 2549
เม.ย. 2549
พ.ค. 2549
มิ.ย. 2549
ก.ค. 2549
ส.ค. 2549
ก.ย. 2549
ต.ค. 2549

8,518.52
6,682.41
8,149.39
5,026.90
6,363.41
8,344.43
4,404.76
7,340.72
4,123.54
7,413.05
4,651.00
6,667.31
8,622.86
4,846.33
5,778.06
2,440.87
7,438.43
5,657.79
8,628.96
7,280.11
8,356.88
13,018.42

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.75
2.00
2.00
2.25
2.75
2.75
3.25
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50

38.59
38.28
39.11
39.50
40.63
41.33
41.85
41.28
41.05
40.78
41.25
41.03
38.94
39.10
38.88
37.52
38.07
38.19
37.84
37.58
37.57
36.69

701.91
741.55
681.49
658.88
667.55
675.50
675.67
697.85
723.23
682.62
667.75
713.73
762.63
744.05
733.25
768.29
709.43
678.13
691.49
690.90
686.10
722.46

7,549.69
7,605.55
7,564.58
7,573.98
7,584.91
7,540.23
7,617.99
7,674.93
7,739.82
7,751.57
7,878.79
7,926.92
8,113.02
8,147.37
8,211.94
8,281.49
8,348.13
8,242.38
8,326.34
8,397.80
8,405.27
8,439.28

160.08
160.76
169.09
169.90
171.72
171.32
168.75
171.14
169.61
169.11
166.31
166.24
167.95
168.51
172.15
171.87
175.12
173.57
175.31
174.67
172.63
169.88

112.64
112.43
113.77
113.80
114.02
114.62
112.93
114.06
114.00
113.73
114.21
115.03
114.43
115.33
115.49
114.18
115.65
114.69
114.98
115.16
114.95
114.95
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Period

VAL

INT

EXC

SET

M2

PII

CEI

พ.ย. 2549
ธ.ค. 2549
ม.ค. 2550
ก.พ. 2550
มี.ค. 2550
เม.ย. 2550
พ.ค. 2550
มิ.ย. 2550
ก.ค. 2550
ส.ค. 2550
ก.ย. 2550
ต.ค. 2550
พ.ย. 2550
ธ.ค. 2550
ม.ค. 2551
ก.พ. 2551
มี.ค. 2551
เม.ย. 2551
พ.ค. 2551
มิ.ย. 2551
ก.ค. 2551
ส.ค. 2551
ก.ย. 2551
ต.ค. 2551
พ.ย. 2551
ธ.ค. 2551

10,997.16
5,887.44
10,425.10
12,215.21
16,342.38
13,881.33
9,346.13
10,772.23
12,541.00
10,263.56
5,748.90
5,533.38
6,756.83
4,414.79
7,827.91
7,415.95
5,550.60
7,494.95
6,927.84
7,652.73
4,979.61
5,694.25
6,175.06
7,852.16
6,931.89
7,967.12

3.50
3.50
3.50
3.50
3.25
2.75
2.25
2.25
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
1.50

35.92
35.45
34.75
33.85
32.28
32.78
32.90
31.73
30.02
32.55
31.90
31.60
30.85
29.65
31.38
31.00
31.52
31.68
32.49
33.42
33.53
34.19
34.04
35.06
35.48
34.75

739.06
679.84
654.04
677.13
673.71
699.16
737.40
776.79
859.76
813.21
845.50
907.28
846.44
858.10
784.23
845.76
817.03
832.45
833.65
768.59
676.32
684.44
596.54
416.53
401.84
449.96

8,579.08
8,573.38
8,680.47
8,818.33
8,890.32
8,947.30
9,018.41
8,907.71
9,011.77
9,006.49
8,987.68
9,042.18
9,064.70
9,109.47
9,187.09
9,323.36
9,393.19
9,421.39
9,433.92
9,296.18
9,272.92
9,398.21
9,409.98
9,521.64
9,726.82
9,944.33

167.82
168.96
169.48
169.13
166.64
169.16
169.33
169.83
169.45
170.44
171.61
173.99
173.52
175.35
177.40
179.81
179.51
179.07
177.78
178.14
177.88
177.24
177.06
177.28
173.44
168.75

115.42
116.27
114.82
115.30
115.26
115.69
116.14
116.00
116.00
117.03
115.97
116.67
117.67
116.72
118.83
118.98
118.55
118.82
118.10
117.78
118.84
118.22
118.02
118.33
115.17
113.82
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Period

VAL

INT

EXC

SET

M2

PII

CEI

ม.ค. 2552
ก.พ. 2552
มี.ค. 2552
เม.ย. 2552
พ.ค. 2552
มิ.ย. 2552
ก.ค. 2552
ส.ค. 2552
ก.ย. 2552
ต.ค. 2552
พ.ย. 2552
ธ.ค. 2552

13,290.15
13,244.28
13,790.21
7,368.81
8,216.50
10,484.49
9,095.84
9,344.64
10,800.24
10,058.92
6,218.54
6,873.38

1.15
0.75
0.75
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65

34.98
36.18
35.47
35.27
34.39
34.07
34.03
34.01
33.45
33.45
33.23
33.36

437.69
431.52
431.50
491.69
560.41
597.48
624.00
653.25
717.07
685.24
689.07
734.54

10,045.13
10,203.88
10,232.88
10,265.39
10,298.54
10,133.74
10,004.12
10,107.58
10,112.61
10,180.35
10,346.94
10,617.01

160.12
154.66
151.17
150.31
149.85
150.63
152.40
154.26
157.18
159.21
162.07
165.88

112.14
111.39
112.58
113.93
113.05
114.65
115.51
113.88
116.51
116.48
117.09
119.19

ภาคผนวก ข
ตารางแสดงขอมูลผลการ Run Regressions
ตาราง 10 ผลการวิเคราะหขอมูลเบือ้ งตนของแบบจําลองปจจัยที่มีผลตอปริมาณการซื้อขาย
สุทธิของหุนกูภ าคเอกชนในตลาดตราสารหนี้แหงประเทศไทย
Covariance Analysis: Ordinary
Date: 11/23/10 Time: 14:34
Sample: 1 60
Included observations: 60
Correlation
Probability
Cases
INT
EXC
SET
M2
PII
CEI
VAL
INT
Correlation
1
Sig
----N
60
EXC
Correlation
0.001186
1
Sig
0.9928 ----N
60
60
SET
Correlation
0.238341
-0.2625*
1
Sig
0.0667
0.0427 ----N
60
60
60
M2
Correlation -0.33732** -0.69931**
-0.32191*
1
Sig
0.0084
0
0.0121 ----N
60
60
60
60
PII
Correlation
0.604**
-0.09213 0.472405** -0.37184**
1
Sig
0
0.4838
0.0001
0.0034 ----N
60
60
60
60
60
CEI
Correlation
0.237576 -0.61496** 0.477434** 0.309642* 0.600572**
1
Sig
0.0676
0
0.0001
0.0161
0 ----N
60
60
60
60
60
60
VAL
Correlation
-0.02316
-0.28228*
-0.27421* 0.312312* -0.39964** -0.21528
1
Sig
0.8606
0.0289
0.034
0.0151
0.0016
0.0986 ----N
60
60
60
60
60
60
60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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ตาราง 11 ผลการวิเคราะหของแบบจําลองปจจัยที่มีผลตอปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกู
ภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้แหงประเทศไทย
Dependent Variable: VAL
Method: Least Squares
Date: 11/23/10 Time: 14:20
Sample: 1 60
Included observations: 60
Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

3.77373
2.080085
-3.834279
-2.177205
-1.697634
-2.580069
-0.548876

0.0004
0.0424
0.0003
0.0339
0.0954
0.0127
0.5854

C
INT
EXC
SET
M2
PII
CEI

110171.3
781.5573
-747.6172
-9.886231
-1.613092
-203.7837
-186.3271

29194.26
375.7334
194.9825
4.540791
0.9502
78.98381
339.4704

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.447322
0.384754
2230.336
2.64E+08
-544.0092
7.149439
0.000013

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

8102.261
2843.453
18.36697
18.61131
18.46255
1.692751
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ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะหของแบบจําลองปจจัยที่มีผลตอปริมาณการซื้อขายสุทธิของหุนกู
ภาคเอกชนในตลาดตราสารหนี้แหงประเทศไทย แกไขปญหา Autocorrelation ดวยวิธี
Cochrane-Orcutt Iterative Method หรือ Autoregressive (First Order Regressive)
Dependent Variable: VAL
Method: Least Squares
Date: 11/23/10 Time: 14:21
Sample (adjusted): 2 60
Included observations: 59 after adjustments
Convergence achieved after 11 iterations
Coefficient Std. Error

t-Statistic

C
INT
EXC
SET
M2
PII
CEI
AR(1)

101267.9
726.5702
-744.9251
-10.62959
-1.803088
-218.3842
-68.47787
0.163986

3.125614
1.600821
-3.208196
-2.091319
-1.602971
-2.403881
-0.192738
1.166867

0.0029
0.1156
0.0023
0.0415
0.1151
0.0199
0.8479
0.2487

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
Inverted AR Roots

0.46222
0.388407
2242.38
2.56E+08
-534.6212
6.262034
0.000026
0.16

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

8095.206
2867.331
18.39394
18.67564
18.5039
1.979686

32399.35
453.8736
232.1944
5.08272
1.124842
90.84653
355.2907
0.140535

Prob.

ภาคผนวก ค
ตาราง 13 แสดง ปริมาณหลักทรัพยออกใหม ตั้งแต พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2552
หนวย : ลานบาท
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

หลักทรัพยออกใหมภายในประเทศ
หลักทรัพยออกใหมภาครัฐบาล
พันธบัตรรัฐบาล
ตั๋วเงินคลัง
ตั๋วสัญญาใชเงิน
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตร ธปท. และกองทุนเพื่อ
การฟนฟูฯ 1/
พันธบัตรองคกรพิเศษ 2/
หลักทรัพยออกใหมภาคเอกชน 3/
หุน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตราสารหนี้ 4/
อายุนอยกวาถึง 1 ป
อายุมากกวา 1 ถึง 5 ป
อายุเกิน 5 ปขึ้นไป
หนวยลงทุน 5/
อื่นๆ 6/
หลักทรัพยออกใหมในตางประเทศ 7/
หลักทรัพยออกใหมภาครัฐบาล
รัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ
หลักทรัพยออกใหมภาคเอกชน

2548
2549
2550
2551
2552
2,619,221.16 4,154,003.15 8,199,525.72 13,326,071.92 13,120,262.22
1,762,785.70 2,178,866.06 5,129,683.89 10,039,601.28 9,944,176.86
188,900.00 210,539.06 330,216.02
228,132.00
501,841.20
474,000.00 875,200.00 543,000.00
421,000.00
885,850.00
20,000.00
25,000.00
71,085.00
25,950.00
37,530.52
91,639.70
66,525.00
63,834.29
122,085.28
99,619.67
961,846.00 1,001,602.00 4,121,548.58
26,400.00
0.00
0.00
856,435.46 1,975,137.09 3,069,841.83
148,164.12 166,851.31 107,758.63
146,647.23 166,776.88 107,554.06
1,516.89
74.43
204.57
20.00
49.58
0.00
192,609.36 883,988.19 1,166,987.93
12,052.89 728,612.65 947,211.71
110,986.48 115,085.54 171,111.32
69,569.99
40,290.00
48,664.90
515,641.98 924,248.01 1,795,095.27
0.00
0.00
0.00
141,642.92 138,170.65
32,239.46
99,656.31
77,793.36
14,663.70
79,488.76
73,239.99
4,629.99
20,167.55
4,553.37
10,033.71
41,986.61
60,377.29
17,575.76

9,242,434.00
0.00
3,286,470.64
44,972.08
44,955.45
16.63
0.00
1,267,229.12
981,398.32
221,172.40
64,658.40
1,974,269.44
0.00
41,636.82
41,636.82
36,925.09
4,711.73
0.00

8,419,335.47
0.00
3,176,085.36
32,789.61
32,744.61
45.00
0.00
985,892.91
571,825.89
258,384.02
155,683.00
2,157,256.48
146.36
13,821.59
1,161.08
1,161.08
0.00
12,660.51

หมายเหตุ :
1/ คิดตามราคาที่ตราไวของพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย และพันธบัตรกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินที่กระทรวงการคลงค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ย
2/ ประกอบดวยองคการบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย บริษัทบริหารสินทรัพย บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู
อาศัย และสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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3/ ขอมูลหลักทรัพยออกใหมในประเทศภาคเอกชนมีการแกไขขอมูล 6 เดือนลาสุด เมื่อ ก.ล.ต. และสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทยมีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล
4/ ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2548 รวมพันธบัตรองคกรตางประเทศที่ออกในประเทศไทย และตั้งแตเดือน
ธันวาคม 2548 รวมตราสารหนี้ระยะสั้น (ไดแก หุนกู ตั๋วสัญญาใชเงิน ตั๋วแลกเงิน และตั๋วเงิน)
5/ ตั้งแตป พ.ศ. 2540 ประกอบดวยมูลคาขายของหนวยลงทุนของกองทุนเปด
6/ ประกอบดวยใบสําคัญแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง, ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่ม
ทุนที่โอนสิทธิได และใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ
7/ ประกอบดวยพันธบัตร หุนกู ตราสารเงินกูดอกเบี้ยลอยตัว ตราสารเงินฝากดอกเบี้ยลอยตัว และบัตรเงิน
ฝาก

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย (2553)
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ตาราง 14 แสดง ปริมาณเงินใหกูยืมและเงินรับฝากทีร่ วมในปริมาณเงินของธนาคารพาณิชยจด
ทะเบียนในประเทศ ตั้งแต พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2552
หนวย : ลานบาท
เงินใหกูยืม
ธนาคารแหงประเทศไทย
เงินใหกูยืมผานธุรกรรมซื้อคืน
พันธบัตร
เงินใหกูยืมอื่น
สถาบันรับฝากเงินอื่น
สถาบันการเงินอื่น
เงินใหกูยืมผานธุรกรรมซื้อคืน
พันธบัตร
ธุรกิจบริหารสินทรัพย
อื่น ๆ
รัฐบาลกลาง
รัฐบาลทองถิน่
รัฐวิสาหกิจที่ไมใชสถาบันการเงิน
ภาคธุรกิจที่ไมใชสถาบันการเงิน
ภาคครัวเรือนและสถาบันไม
แสวงหากําไร
ผูมีถิ่นที่อยูในตางประเทศ
เงินรับฝากที่รวมในปริมาณเงิน
เงินรับฝากกระแสรายวัน
สถาบันการเงินอื่น
รัฐบาลทองถิน่
รัฐวิสาหกิจที่ไมใชสถาบันการเงิน
ภาคธุรกิจที่ไมใชสถาบันการเงิน
ภาคครัวเรือนและสถาบันไม
แสวงหากําไร
เงินรับฝากออมทรัพย ประจํา และเงิน
รับฝากอื่น
สถาบันการเงินอื่น
รัฐบาลทองถิน่
รัฐวิสาหกิจที่ไมใชสถาบันการเงิน
ภาคธุรกิจที่ไมใชสถาบันการเงิน
ภาคครัวเรือนและสถาบันไม
แสวงหากําไร

2548
5,795,965
156,675

2549
6,013,582
191,618

2550
6,245,829
222,443

2551
7,393,251
677,257

2552
7,691,505
826,520

156,670
5
179,349
197,147

191,618
0
91,694
192,649

222,443
0
98,702
209,810

327,588
349,669
136,146
208,908

312,804
513,716
366,626
296,077

1,022
130,401
65,723
45,248
1,761
102,958
3,357,739

2,061
83,129
107,458
65,615
2,626
105,594
3,408,371

0
68,550
141,260
58,076
3,483
142,508
3,429,427

0
54,429
154,479
102,959
5,124
123,571
3,815,606

5,119
41,327
249,632
133,907
5,560
136,576
3,489,083

1,619,207
135,881
5,711,345
252,030
10,621
23,448
2,701
162,054

1,816,146
139,270
6,129,027
252,059
13,061
11,117
2,944
175,852

1,969,277
112,102
6,051,657
271,414
21,771
9,737
3,242
185,225

2,193,299
130,382
6,588,699
269,771
29,672
8,641
5,390
176,389

2,307,251
129,906
6,540,790
321,325
25,605
15,301
20,438
199,243

53,207

49,086

51,439

49,678

60,738

5,459,314
187,870
93,970
142,152
1,022,759

5,876,968
218,636
89,298
139,180
1,085,588

5,780,243
157,963
102,430
127,180
1,138,474

6,318,928
196,452
108,777
137,008
1,238,174

6,219,465
169,541
123,706
136,536
1,219,435

4,012,564

4,344,266

4,254,196

4,638,518

4,570,247

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย (2553)

4,500,000.00
4,000,000.00
3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00

หุนสามัญ

หุนกู

52

25

51

25

50

25

25

25

49

เงินใหกูยืมภาคธุรกิจ
ที่ไมใชสถาบันการเงิน

48

ล าน บ าท
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พ.ศ.

ภาพที่ 3 ปริมาณการออกหุนสามัญและหุน กูของภาคเอกชน และปริมาณเงินที่ธนาคารพาณิชย
จดทะเบียนในประเทศใหกูยมื แกธุรกิจที่ไมใชสถาบันการเงิน
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย (2553)
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ตาราง 15 แสดง มูลคาการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองของตราสารหนี้ ตั้งแต พ.ศ.2548 –
พ.ศ.2552
หนวย : ลานบาท
Type of Bond

Outright Trading Value
1. Government Debt Securities
1.1 Treasury Bills
1.2 Government Bond
1.3 State Agency Bond
1.4 State Owned
Enterprise Bond
- Guaranteed
- Non-guaranteed
2. Corporate Bond
2.1 Long-term Corporate
Bond
2.2 Commercial Paper
3. Foreign Bond
Financing Value
Other Trading Value
Grand Total

2548
2,817,202
2,739,123
908,449
438,158
1,282,437

2549
4,277,500
4,183,355
1,500,203
631,117
1,968,202

2550
10,532,488
10,389,991
799,731
1,112,263
8,406,201

2551
17,362,814
17,242,128
542,250
1,172,889
15,431,787

2552
14,544,729
14,372,316
1,288,821
1,484,397
11,520,111

110,079
71,928
38,151
77,685

83,833
51,555
32,278
92,544

71,796
45,756
26,039
135,137

95,203
77,951
17,251
115,927

78,988
59,435
19,553
167,927

77,685
394
815,907
251,644
3,884,753

88,953
3,591
1,602
2,410,504
267,192
6,955,197

118,241
16,896
7,360
7,357,752
66,944
17,957,184

82,470
33,457
4,758
29,828,970
156,849
47,348,633

118,786
49,141
4,485
89,746,300
187,051
104,478,080

ที่มา : ศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย (2553)

ภาพที่ 4 มูลคาซื้อขายรวมของตลาดตราสารหนี้ และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2553), ศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย (2553)
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ภาพที่ 5 ผลการจัดเก็บภาษีอากร ปงบประมาณ 2550 - 2552
ที่มา : กรมสรรพากร (2553)

ประวัติผูศึกษา
นางสาวนันทิกา วิญูวนิช เกิดเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2528 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต สาขาการสอบบัญชี จากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย เมื่อปการศึกษา 2550 และ
ศึกษาต อในระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในปการศึกษา 2552 ปจจุบันทํางานกับ หาง
หุนสวนจํากัด ธรรมนันทอพารทเมนท

