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การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลตอบแทนหุน้ กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ได้แก่ หลักทรัพย์เอราวัณ (ERW) หลักทรัพย์โรงแรมเซ็ลทรัลพลาซา (CENTEL) และหลักทรัพย์เอเชีย
โฮเต็ล (ASIA) โดยมีการใช้ทฤษฎีมูลค่าสุ ดขีดและใช้การตัดสิ นใจโดยทฤษฎีความน่าเชื่อถือในการตัดสิ นใจ มีการใช้
ข้อมูล ในช่วงปี พ.ศ. 2547 - 2557 ซึ่ งประกอบด้วยวิธีมูลค่าสุ ดขีดโดยใช้การประมาณค่าแบบค่าสุ ดขีด (Generalized
Extreme Value Distribution, GEV) รู ปแบบที่สองคือ การใช้การประมาณค่าที่มีการกระจายแบบพาเรโต (Generalized
Pareto Distribution, GPD) โดยจะมีการสรุ ปถึงมูลค่าสู งสุ ดของผลตอบแทนหลักทรัพย์และพยากรณ์มูลค่าสู งสุ ด ใน 5
ปี 10 ปี และ 15 ปี ข้า งหน้า จากผลการวิจัยสามารถสรุ ปได้ว่า ผลตอบแทนหลัก ทรั พย์ ASIA มี ผ ลตอบแทนสู งสุ ด
เนื่องจากมีอตั ราการเปลี่ยนแปลงของตอบแทนสูงสุดและยังมีความเสี่ ยงสูงที่สุด
ABSTRACT
The purpose of this paper is study maximum return of tourism stocks in SET (Stock Exchange of Thailand)
such as The Erawan Group Public Company Limited (ERW), Central Plaza Hotel Public Company Limited (CENTEL)
and Asia Hotel Public Company Limited (ASIA). Using Extreme Value Theory and decisions on Belief Functions. The
data was used for prediction is secondary daily data, gold price, set index and profit of the company during 2004 –
2014. Including Extreme Value Theory base on GEV and GPD Method and predict the highest value of return in 5
years, 10 years and 15 years. The results of this study show that ASIA offers the highest returns and risk.

คาสาคัญ: หุน้ กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทฤษฎีมูลค่าสูงสุด ทฤษฎีความน่าเชื่อถือ
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บทนา
ประเทศไทยประสบความสาเร็ จทางเศรษฐกิจจากปั จจัยทางด้านการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ น
ปั จจัยหนึ่ งที่ สาคัญที่ ช่วยผลักดันเศรษฐกิ จของประเทศให้เติบโต โดยจุ ดเด่ นของประเทศไทยในอาเซี ยนทางด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคือ การท่องเที่ยวเป็ นสาขาบริ การที่ประเทศไทยสามารถสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ได้สูงที่สุดในอาเซียน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมานั้นมีลกั ษณะเป็ นวัฎจักรเศรษฐกิจ มีท้ งั เศรษฐกิจขยายตัว
เศรษฐกิจตกต่า เศรษฐกิจฟื้ นตัว เศรษฐกิจถดถอย ซึ่ งในแต่ละช่วงจะเกิดปั ญหาวิกฤตต่างๆที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ
ซึ่ งเมื่อเวลาผ่านไป เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ดีข้ ึน โดยปั จจัยที่เป็ นตัวผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตนั้นคือปั จจัยทางด้านการ
ท่องเที่ยว องค์กรการท่องเที่ยวโลกได้กล่าวไว้วา่ ไม่วา่ จะเป็ นระบบเศรษฐกิจแบบใดก็ตาม การท่องเที่ยวนั้นเป็ นปั จจัย
สาคัญต่อทั้งเศรษฐกิจโลกและท้องถิ่นถึงแม้วา่ ประเทศไทยนั้นมีอตั ราการเจริ ญเติบโตจานวนนักท่องเที่ยวในอัตราที่สูง
แต่ในอดีตที่ผา่ นมาสามารถกล่าวได้วา่ ความผันผวนของจานวนนักท่องเที่ยวของประเทศไทยมีอตั ราที่สูงด้วยเช่นกัน
หลัก ทรั พ ย์ใ นหมวดการท่ อ งเที่ ย วและสัน ทนาการเป็ นหลัก ทรั พ ย์ที่ มี ค วามน่ า สนใจในการศึ ก ษา โดย
อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวถื อเป็ นอุตสาหกรรมที่ ทารายได้ให้แก่ประเทศไทยเป็ นจานวนมาก เนื่ องจากในปั จจุบัน
ประเทศไทยมีนกั ท่องเที่ยวจานวนมากทาให้เกิดการใช้จ่ายเป็ นจานวนมากในธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจโรงแรมและรี สอร์ ท
ภัตตาคาร ร้านอาหาร เป็ นต้น ซึ่ งจานวนเงินมหาศาลจากนักท่องเที่ยวเหล่านี้จะเป็ นสิ่ งที่ผลักดันทาให้ธุรกิจในกลุ่มการ
ท่ อ งเที่ ย วมี ก ารเติ บ โต โดยงานวิจัย ชิ้ น นี้ จะได้มี ก ารวิเ คราะห์ พ ยากรณ์ ถึ ง ผลตอบแทนสู ง สุ ด และความเสี่ ย งของ
หลักทรัพย์อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวโดยใช้ทฤษฎี มูลค่าสุ ดขีดในการวิเคราะห์ และมีการใช้ทฤษฎี ความน่ าเชื่ อ ถื อ
ประกอบการตัดสิ นใจในการวิเคราะห์และพยากรณ์เพื่อให้มีมีความแม่นยามากขึ้น
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อวิเคราะห์มูลค่าผลตอบแทนและความเสี่ ยงของหุน้ ในกลุ่มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยใช้ทฤษฎี
มูลค่าสุดขีดในการวิเคราะห์
2. เพื่อใช้พยากรณ์มูลค่าสู งสุ ดของผลตอบแทนและความเสี่ ยงของหุ ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ผู ้
ลงทุนควรได้รับ
3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงความน่าจะเป็ นในการพยากรณ์จากการใช้ทฤษฎีมูลค่าสุดขีด
วิธีการวิจยั
เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ราคาหลักทรัพย์ CENTEL, ERW และ ASIA
จากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET) ซึ่ งใช้ขอ้ มูลจาก Thomson Reuter DataStream โดยใช้ขอ้ มูลหลักทรัพย์
รายวันกลุ่มอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ราคาทองคารายวัน ดัชนีราคาหลักทรัพย์รายวัน และ ข้อมูลรายไตรมาสของ
กาไรของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์ต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2547 - 2557 และมีการใช้นาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ทฤษฎีมูลค่าสุดขีด
(Extreme Value Theory) และ ทฤษฎีความน่าเชื่อถือ (Belief Functions)

ผลการวิจยั
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การศึ กษาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยวิธีทฤษฎี มูลค่าสุ ดขีด ซึ่ งจะ
ประกอบไปด้วย 2 วิธีได้แก่ 1) ผลการศึกษามูลค่าความเสี่ ยงของผลตอบแทนดัชนี หลักทรัพย์ต่างๆโดยใช้แบบจาลอง
Generalized Extreme Value Distribution (GEV) 2) ผลการศึกษามูลค่าความเสี่ ยงของผลตอบแทนดัชนีหลักทรัพย์ต่างๆ
โดยใช้แบบจาลอง Generalized Pareto Distribution (GPD) และมีการใช้ทฤษฎีความน่าเชื่อถือในหัวข้อ 3) ผลการศึกษา
อัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ต่างๆโดยการใช้ทฤษฎีความน่าเชื่อถือ โดยได้ผลการศึกษาดังนี้
1. ผลการศึกษามูลค่ าความเสี่ยงของผลตอบแทนดัชนีหลักทรัพย์ ต่างๆโดยใช้ แบบจาลอง Generalized Extreme Value
Distribution (GEV)
การศึกษาด้วยวิธี Generalized Extreme Value Distribution จะมีการนาค่าสัมบูรณ์สูงสุ ดของผลตอบแทนดัชนี
หลักทรัพย์ CENTEL ERW และ ASIA โดยเลือกค่าสูงสุ ดในแต่ช่วง 5 วัน ในช่วงปี พ.ศ. 2547 ถึงปี 2557 ซึ่ งได้ผลการ
ทดสอบค่าสถิติที่สาคัญดังนี้
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ภาพที่ 1 ผลตอบแทนดัชนีหลักทรัพย์ CENTEL ด้วยวิธี GEV
ที่มา : จากการคานวณ
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ที่มา : จากการคานวณ
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ภาพที่ 3 ผลตอบแทนดัชนีหลักทรัพย์ ASIA ด้วยวิธี GEV
ที่มา : จากการคานวณ
ตารางที่ 1 ตารางค่าสถิติของผลตอบแทนดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มการท่องเที่ยวด้วยวิธี GEV
ผลตอบแทนหลักทรัพย์
จานวนข้อมูล
ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation)

CENTEL
574
0.029167
0.030568

ERW
574
0.029810
0.033519

ASIA
414
0.026989
0.04138

ค่าต่าสุด (Min)
ควอร์ไทล์ 1 ( Q1 )
มัธยฐาน (Median)
ควอร์ไทล์ 3 ( Q3 )
ค่าสูงสุด (Max)

0.000000
0.008097
0.018996
0.041457
0.194156

0.000000
0.008484
0.018519
0.041732
0.265108

0.000000
0.004063
0.014599
0.033575
0.501857

ที่มา : จากการคานวณ
กรณีผลตอบแทนดัชนี CENTEL
จากตารางที่ 1 อธิ บ ายผลการทดสอบตามแบบจาลอง Generalized Extreme Value Distribution โดยมี การ
แบ่งกลุ่มข้อมูลสู งสุ ด รายสัปดาห์ได้ท้ งั หมด 574 ช่วง โดยมีค่าเฉลี่ยของข้อมูลเท่ากับ 0.029167 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.030568 ค่าต่าสุ ดของค่าสัมบูรณ์ผลตอบแทนเท่ากับ 0 และค่าสู งสุดเท่ากับ 0.194156 นอกจากนี้ยงั มี
ค่า ควอร์ไทล์ 1 มัธยฐาน และ ควอร์ไทล์ 3 เท่ากับ 0.008097 0.018996 และ 0.47347 ตามลาดับ
กรณีผลตอบแทนดัชนี ERW
จากตารางที่ 1 อธิ บ ายผลการทดสอบตามแบบจาลอง Generalized Extreme Value Distribution โดยมี การ
แบ่งกลุ่มข้อมูลสู งสุ ด รายสัปดาห์ได้ท้ งั หมด 574 ช่วง โดยมีค่าเฉลี่ยของข้อมูลเท่ากับ 0.029810 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานเท่ากับ 0.033519 ค่าต่าสุ ดของค่าสัมบูรณ์ผลตอบแทนเท่ากับ 0 และค่าสู งสุดเท่ากับ 0.265108 นอกจากนี้ยงั มี
ค่า ควอร์ไทล์ 1 มัธยฐาน และ ควอร์ไทล์ 3 เท่ากับ 0.008484 0.018519 และ 0.041732 ตามลาดับ
กรณีผลตอบแทนดัชนี ASIA
จากตารางที่ 1 อธิ บ ายผลการทดสอบตามแบบจาลอง Generalized Extreme Value Distribution โดยมี การ
แบ่งกลุ่มข้อมูลสู งสุ ด รายสัปดาห์ได้ท้ งั หมด 414 ช่วง โดยมีค่าเฉลี่ยของข้อมูลเท่ากับ 0.026989 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.04138 ค่าต่าสุดของค่าสัมบูรณ์ผลตอบแทนเท่ากับ 0 และค่าสูงสุดเท่ากับ 0.501857 นอกจากนี้ยงั มีค่า
ควอร์ไทล์ 1 มัธยฐาน และ ควอร์ไทล์ 3 เท่ากับ 0.004063 0.014599 และ 0.033575 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 มูลค่าความเสี่ ยงของหลักทรัพย์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยวิธี GEV
หลักทรัพย์
มูลค่ าความเสี่ยง (Value at Risk : VaR)
ทีร่ ะดับความเชื่ อมัน่ 99%
CENTEL
0.236319
ERW
0.259572
ASIA
0.663735
ที่มา : จากการคานวณ
กรณีผลตอบแทนดัชนี CENTEL
จากตารางที่ 2 มูลค่าความเสี่ ยงผลตอบแทนดัชนี หลักทรัพย์ CENTEL ที่ระดับความเชื่อมัน 99% มีค่าเท่ากับ
23.63% หมายถึงหากลงทุนด้วยเงิน 1 ล้านบาท มีโอกาส 99% ที่มูลค่าสู ญเสี ยเงินสู งสุ ดในการลงทุนจะไม่เกิน 236,300
บาท และมีโอกาส 1% ที่จะสูญเสี ยเงินสูงสุด เกิน 236,300 บาท
กรณีผลตอบแทนดัชนี ERW
จากตารางที่ 2 มูลค่าความเสี่ ยงผลตอบแทนดัชนีหลักทรัพย์ ERW ที่ระดับความเชื่อมัน 99% มีค่าเท่ากับ
25.95% หมายถึงหากลงทุนด้วยเงิน 1 ล้านบาท มีโอกาส 99% ที่มลู ค่าสูญเสี ยเงินสูงสุดในการลงทุนจะไม่เกิน 259,500
บาท และมีโอกาส 1% ที่จะสูญเสียเงินสูงสุด เกิน 259,500 บาท
กรณีผลตอบแทนดัชนี ERW
จากตารางที่ 2 มูลค่าความเสี่ ยงผลตอบแทนดัชนี หลักทรั พย์ ASIA ที่ ระดับความเชื่ อมัน 99% มี ค่าเท่ ากับ
66.37% หมายถึงหากลงทุนด้วยเงิน 1 ล้านบาท มีโอกาส 99% ที่มูลค่าสู ญเสี ยเงินสู งสุ ดในการลงทุนจะไม่เกิน 663,700
บาท และมีโอกาส 1% ที่จะสูญเสี ยเงินสูงสุดเกิน 663,700 บาท
ตารางที่ 3 ผลการพยากรณ์ผลตอบแทนหลักทรัพย์ดว้ ยวิธี GEV ในอีก 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี ข้างหน้า
พยากรณ์ ผลตอบแทน
CENTEL
ERW
ASIA
ที่มา : จากการคานวณ

5 ปี
0.044
0.044
0.039

10 ปี
0.069
0.071
0.080
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15 ปี
0.087
0.091
0.119
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จากตารางที่ 3 การพยากรณ์ผลตอบแทนหลักทรัพย์ CENTEL ในอีก 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี ข้างหน้า มีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 4.4 6.9 และ 8.7 ตามลาดับ ส่ วนผลตอบแทนหลักทรัพย์ ERW ในอีก 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี ข้างหน้า มีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 4.4 7.1 และ 9.1 ตามลาดับ และผลแทนหลักทรัพย์ ERW ในอีก 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี ข้างหน้า มีค่าเท่ากับร้อยละ
3.9 8.0 และ 11.9 ตามลาดับ
2. ผลการศึกษามูลค่ าความเสี่ยงของผลตอบแทนดัชนีหลักทรัพย์ ต่างๆโดยใช้ แบบจาลอง Generalized Pareto
Distribution (GPD)
การศึ ก ษาด้วยวิธี Generalized Pareto Distribution จะมี ก ารน าค่ า สู ง สุ ด ของผลตอบแทนดัช นี หลัก ทรั พย์
CENTEL ERW และ ASIA รายวันในช่วงปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2557 ซึ่งได้ผลการทดสอบค่าสถิติที่สาคัญดังนี้
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ที่มา : จากการคานวณ
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ภาพที่ 6 กราฟผลตอบแทนดัชนี ASIA ด้วยวิธี GPD
ที่มา : จากการคานวณ
ตารางที่ 4 ตารางค่าสถิติของผลตอบแทนดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มการท่องเที่ยวด้วยวิธี GPD
ผลตอบแทนหลักทรัพย์
จานวนข้อมูล
ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation)

CENTEL
2688
0.01434
0.01592

ERW
2688
0.01471
0.01841

ASIA
1913
0.01348
0.02257

ค่าต่าสุด (Min)
ควอร์ไทล์ 1 ( Q1 )
มัธยฐาน (Median)
ควอร์ไทล์ 3 ( Q3 )
ค่าสูงสุด (Max)

0.00000
0.00430
0.00930
0.01940
0.15320

0.00000
0.00456
0.00917
0.01963
0.29830

0.00000
0.00000
0.00647
0.01690
0.26143

ที่มา : จากการคานวณ
กรณีผลตอบแทนดัชนี CENTEL
จากตารางที่ 4 อธิ บายผลการทดสอบตามแบบจาลอง Generalized Pareto Distribution โดยมี การใช้ขอ้ มู ล
ผลตอบแทนดัชนี สูงสุ ดทั้งหมด 2688 ข้อมูลโดยมีค่าเฉลี่ยของข้อมูลเท่ากับ 0.01434 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.01592 ค่าต่าสุดผลตอบแทนเท่ากับ 0 และค่าสูงสุดเท่ากับ 0.15320นอกจากนี้ยงั มีคา่ ควอร์ไทล์ 1 มัธยฐาน และ
ควอร์ไทล์ 3 เท่ากับ 0.00430 0.00930 และ 0.01940 ตามลาดับ
กรณีผลตอบแทนดัชนี ERW
จากตารางที่ 4 อธิ บายผลการทดสอบตามแบบจาลอง Generalized Pareto Distribution โดยมี การใช้ขอ้ มู ล
ผลตอบแทนดัชนี สูงสุ ดทั้งหมด 2688 ข้อมูล โดยมีค่าเฉลี่ยของข้อมูลเท่ากับ 0.01471 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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เท่ากับ 0.01841 ค่าต่ าสุ ดผลตอบแทนเท่ากับ 0 และค่าสู งสุ ดเท่ากับ 0.29830 นอกจากนี้ ยงั มีค่า ควอร์ ไทล์ 1 มัธยฐาน
และ ควอร์ไทล์ 3 เท่ากับ 0.00456 0.00917 และ 0.01963 ตามลาดับ
กรณีผลตอบแทน ASIA
จากตารางที่ 4 อธิ บายผลการทดสอบตามแบบจาลอง Generalized Pareto Distribution โดยมี การใช้ขอ้ มู ล
ผลตอบแทนดัชนี สูงสุ ดทั้งหมด 1913 ข้อมูล โดยมีค่าเฉลี่ยของข้อมูลเท่ากับ 0.01348 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.02257 ค่าต่ าสุ ดผลตอบแทนเท่ากับ 0 และค่าสู งสุ ดเท่ากับ 0.26143 นอกจากนี้ ยงั มีค่า ควอร์ ไทล์ 1 มัธยฐาน
และ ควอร์ไทล์ 3 เท่ากับ 0 0.00647 และ 0.01690 ตามลาดับ
ตารางที่ 5 มูลค่าความเสี่ ยงของหลักทรัพย์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยวิธี GPD
หลักทรัพย์
CENTEL
ERW
ASIA
ที่มา : จากการคานวณ

มูลค่ าความเสี่ยง (Value at Risk : VaR)
ทีร่ ะดับความเชื่ อมัน่ 99%
0.074092
0.081792
0.106785

กรณีผลตอบแทนดัชนี CENTEL
จากตารางที่ 5 มูลค่าความเสี่ ยงผลตอบแทนดัชนี หลักทรัพย์ CENTEL ที่ ระดับความเชื่ อมัน 99% มีค่าเท่ากับ
7.40% หมายถึงหากลงทุนด้วยเงิน 1 ล้านบาท มีโอกาส 99% ที่มูลค่าสู ญเสี ยเงินสู งสุ ดในการลงทุนจะไม่เกิน 74,000 บาท
และมีโอกาส 1% ที่จะสูญเสี ยเงินสูงสุด เกิน 74,000 บาท
กรณีผลตอบแทนดัชนี ERW
จากตารางที่ 5 มูลค่าความเสี่ ยงผลตอบแทนดัชนี หลักทรั พย์ ERW ที่ ระดับความเชื่ อมัน 99% มี ค่าเท่ ากับ
8.79% หมายถึงหากลงทุนด้วยเงิ น 1 ล้านบาท มีโอกาส 99% ที่ มูลค่าสู ญเสี ยเงิ นสู งสุ ดในการลงทุนจะไม่เกิ น 87,900
บาท และมีโอกาส 1% ที่จะสูญเสี ยเงินสูงสุด เกิน 87,900 บาท
กรณีผลตอบแทน ASIA
จากตารางที่ 5 มูลค่าความเสี่ ยงผลตอบแทนดัชนี หลักทรั พย์ ASIA ที่ ระดับความเชื่ อมัน 99% มี ค่าเท่ ากับ
10.67% หมายถึงหากลงทุนด้วยเงิน 1 ล้านบาท มีโอกาส 99% ที่มูลค่าสู ญเสี ยเงินสู งสุ ดในการลงทุนจะไม่เกิน 106,700
บาท และมีโอกาส 1% ที่จะสูญเสี ยเงินสูงสุดเกิน 106,700 บาท
ตารางที่ 6 ผลการพยากรณ์ผลตอบแทนหลักทรัพย์ ด้วยวิธี GPD ในอีก 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี ข้างหน้า
พยากรณ์ ผลตอบแทน
5 ปี
10 ปี
15 ปี
CENTEL
0.130
0.144
0.152
ERW
0.201
0.246
0.275
ASIA
0.252
0.297
0.326
ที่มา : จากการคานวณ
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จากตารางที่ 4 การพยากรณ์ผลตอบแทนหลักทรัพย์ CENTEL ในอีก 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี ข้างหน้า มีค่าเท่ากับ
ร้ อยละ 13.0 14.4 และ 15.2 ตามลาดับ ส่ วนการพยากรณ์ ผลตอบแทนหลักทรั พย์ ERWในอี ก 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี
ข้างหน้า มีค่าเท่ากับร้อยละ 20.1 24.6 และ 27.5 ตามลาดับ และการพยากรณ์ผลตอบแทนหลักทรัพย์ ASIA ในอีก 5 ปี
10 ปี และ 15 ปี ข้างหน้า มีค่าเท่ากับร้อยละ 25.2 29.7 และ 32.6 ตามลาดับ
ตารางที่ 7 ความน่าจะเป็ นที่จะเกิดมูลค่าสูงสุดโดยทฤษฎีความน่าเชื่อถือ
หลักทรัพย์
CENTEL
ERW
ผลตอบแทน
ขอบเขตต่าสุด
0.105
0.165
มูลค่าสูงสุดในระดับเฉลี่ย
0.101
0.116
ขอบเขตสูงสุด
0.794
0.719
ที่มา : จากการคานวณ

ASIA
0.144
0.131
0.725

จากตารางที่ 7 เป็ นการแสดงความน่าจะเป็ นที่จะสามารถเชื่อถือมัน่ สาหรับโมเดล GEV และ GPD โดยความ
น่าจะเป็ นที่หลักทรัพย์ CENTEL จะเกิดผลตอบแทนต่าสุ ดเท่ากับ 0.105 ผลตอบแทนในระดับเฉลี่ยเท่ากับ 0.101 และ
ผลตอบแทนในขอบเขตสู งสู ดเท่ากับ 0.794 ส่ วนหลักทรัพย์ ERW มีความน่าจะเป็ นที่จะเกิดผลตอบแทนต่าสุ ดเท่ากับ
0.165 ผลตอบแทนในระดับเฉลี่ยเท่ากับ 0.116 และผลตอบแทนในขอบเขตสูงสุดเท่ากับ 0.719 และหลักทรัพย์ ASIA มี
ความน่าจะเป็ นที่จะเกิดผลตอบแทนต่าสุ ดเท่ากับ 0.144 ผลตอบแทนในระดับเฉลี่ยเท่ากับ 0.131 และผลตอบแทนใน
ขอบเขตสูงสุดเท่ากับ 0.725
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
หลังจากที่ได้มีการใช้ทฤษฎีมูลค่าสูงสุดในการวิเคราะห์หลักทรัพย์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้แก่ CENTEL
ERW และ ASIA สาหรับวิธี GEV โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสู งสุ ดของแต่ละหลักทรัพย์จะอยูใ่ นช่วงร้อยละ
10 – 25 และมีการคานวณมูลค่าความเสี่ ยงของหลักทรัพย์ท้ งั สาม พบว่าหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงสู งที่สุดในการลงทุน
คือ ASIA โดยมีมูลค่าความเสี่ ยงเท่ากับร้ อยละ 66.37 หมายถึงหากลงทุนด้วยเงิ น 1 ล้านบาท มีโอกาส 99% ที่ มูลค่า
สู ญเสี ยเงินสู งสุ ดในการลงทุนจะไม่เกิน 663,700 บาท และมีโอกาส 1% ที่จะสู ญเสี ยเงินสู งสุ ดเกิน 663,700 บาท ส่ วน
หลักทรัพย์ CENTEL และ ERW อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกันในช่วงร้อยละ 23 – 25 และเมื่อมีการพยากรณ์ล่วงหน้าอีก 5 ปี
10 ปี และ 15 ปี ข้างหน้าอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนของหลักทรัพย์ท้ งั สามจะอยูใ่ นช่วงที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 –
12 โดยมูลค่าสูงสุดของหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงสูงที่สุดคือ ASIA รองลงมาคือ ERW และ CENTEL ตามลาดับ
สาหรับวิธี GPD โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสู งสุ ดของแต่ละหลักทรัพย์จะอยูใ่ นช่วงร้อยละ 5 - 25
และมีการคานวณมูลค่าความเสี่ ยงของหลักทรัพย์ท้ งั สาม พบว่าหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงสูงสุดคือหลักทรัพย์ ASIA โดย
มีมูลค่าความเสี่ ยงของหลักทรัพย์เท่ากับร้อยละ 10.67% หมายถึงหากลงทุนด้วยเงิน 1 ล้านบาท มีโอกาส 99% ที่มูลค่า
สู ญเสี ยเงินสู งสุ ดในการลงทุนจะไม่เกิน 106,700 บาท และมีโอกาส 1% ที่จะสู ญเสี ยเงินสู งสุ ดเกิน 106,700 บาท ส่ วน
หลักทรัพย์ CENTEL และ ERW อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกันในช่วงร้อยละ 7 – 8 และเมื่อมีการพยากรณ์ล่วงหน้าอีก 5 ปี 10
ปี และ 15 ปี ข้างหน้าอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนของหลักทรัพย์ท้ งั สามจะอยูใ่ นช่วงที่เพิม่ ขึ้นร้อยละ 10 – 33
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โดยมูลค่าสูงสุดของอัตราการเปลี่ยนของหลักทรัพย์คือ หลักทรัพย์ ASIA เปลี่ยนแปลงในช่วงร้อยละ 25 – 33 รองลงมา
คือ CENTEL และ ERW ตามลาดับ
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
ในการศึกษาหุ ้นกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสันทนาการในประเทศไทยประกอบด้วย 12 หลักทรัพย์
ได้แ ก่ CENTEL, ERW, ASIA, ACD, GRAND, LRH, DTC, ROH, MANRIN, OHTL, SHANG และ CSH เนื่ อ งด้วย
ข้อจากัดทางด้านเวลาจึงไม่สามารถศึ กษาได้ครบทุกหลักทรัพย์ รวมถึงตัวแปรที่ได้ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ราคา
หลักทรัพย์ ราคาทองคา ดัชนี ราคาหลักทรัพย์ โดยยังมีตวั ปั จจัยอื่นที่ ส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์ที่ไม่ได้กล่าวไว้ใน
งานวิจยั เช่นค่าใช้จ่ายทางด้านการท่องเที่ยว จานวนนักท่องเที่ยว เป็ นต้น อย่างไรก็ตามเมื่อมีการวัดความเสี่ ยงในแต่ละ
หลักทรัพย์ผลสรุ ปที่ ได้คือหลักทรัพย์ ASIA เป็ นหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงสู งที่สุด รองลงมาคือ ERW และ CENTEL
ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
เนื่ องด้วยทฤษฎี มูลค่าสุ ดขีดและทฤษฎี ความน่ าเชื่ อถื อพบงานวิจยั ในประเทศไทยเป็ นจานวนน้อย ซึ่ งใน
อนาคตสามารถมีการนาทฤษฎี มูลค่าสุ ดขีดและทฤษฎี ความน่ าเชื่ อถือไปใช้ในการวิเคราะห์มูลค่าสู งสุ ดของปริ มาณ
ผลตอบแทน หรื อมูลค่าอื่นๆได้ เช่ น มูลค่าราคาทองคา ปริ มาณน้ าฝนสู งสุ ด รายได้จากนักท่องเที่ ยว อัตราการเกิ ด
แผ่นดินไหว ระดับความสูงของคลื่นทะเล เป็ นต้น
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