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 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมาย เพ่ือศึกษาความเปนมาของการลงทุนในหลักทรัพยของนัก
ลงทนุตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใชวิธีการศึกษาในเชิงพรรณา และไดทํา 
การศึกษาถึง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลัก 
ทรัพยแหงประเทศไทย ในป พ.ศ. 2540 ถึงป พ.ศ. 2546 และขอมูลที่ใชเปนขอมูลทุติยภูมิราย
ไตรมาส รวม 28 ไตรมาส ใชสมการเศรษฐมติิแบบการวิเคราะหเสนถดถอยเชิงซอน ดวยวิธกีาร
ประมาณคากําลังสองนอยที่สุด โดยปจจัยที่นํามาวิเคราะห ไดแก อัตราผลตอบแทนของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย สวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศกบัตางประเทศ อัตรา
แลกเปลีย่นเงินบาทตอเงินดอลลาร อัตราเงินปนผลตอบแทนของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศ
ไทย และอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธขิองตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย  

ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี 
1. ผลการศึกษาถึง ความเปนมาของการลงทุนในหลกัทรัพยของนักลงทุนตางประเทศใน

ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย พบวา มีขอมูลตัวเลขการลงทุนของนักลงทุนตางประเทศใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ไดแสดงไว ในป 2525 ตอมาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ไดพัฒนาระบบการซื้อขายหลักทรัพย โดยใชระบบคอมพิวเตอร ในป 2535 ทาํใหปริมาณการ
ลงทุนของนักลงทุนตางประเทศเพิ่มขึ้น มูลคาการลงทุนสุทธใินหลักทรัพยของนักลงทุนตางประ 
เทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นับวามีบทบาทสําคัญตอตลาดหลักทรพัยแหงประเทศ
ไทย เพราะนักลงทุนตางประเทศเปนผูที่มีความรู และมีประสบการณการวิเคราะหสถานการณ
มากกวานักลงทุนในประเทศ ประกอบกับมีจํานวนเงินมหาศาล ทําใหสามารถเปนผูกําหนด
ทิศทางของตลาดหลักทรัพยฯไทยได 
 2. ผลการศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนในหลกัทรัพยของนักลงทุนตางประเทศใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย พบวา อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย สวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศกบัตางประเทศ อัตราแลกเปลีย่นเงินบาทตอเงิน
ดอลลาร และอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธขิองตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย เปนปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการลงทุนในหลกัทรัพยของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับความเชือ่ม่ันรอยละ 95, 99, 90 และ 99 ตามลําดบั โดยมีคา R2 
เทากับ 0.612 คา Adjusted R2 ( R2 ) เทากับ 0.524 และอัตราเงินปนผลตอบแทนของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนในหลกัทรัพยของนักลงทุนตาง 
ประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
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 The purpose of this research is to history for foreign portfolio investment in the 
Stock Exchange of Thailand by studies descriptive analysis and study of factors affecting 
foreign portfolio investment in the Stock Exchange of Thailand in 1997 – 2003 and use 
quarter secondary data, a total of 28 quarters. It applies multiple regression analysis with 
the Ordinary Least Squares (OLS) method. The following factors were analyzed: the 
market return (MR); the interest rate spread (IR); the exchange rate (ER); the market 
dividend yield (DIV); and the market price per earnings ratio (PE).  
 The results revealed that : 
 1. The result studies of history for foreign portfolio investment in the Stock 
Exchange of Thailand findings investment quantitative data for foreign investors in the 
stock market in 1982. The Stock Exchange of Thailand has developed trade system by 
use were automated system in 1992. Therefore, they could more investment quantities 
for foreign investors. Net value of foreign portfolio investment in the Stock Exchange of 
Thailand plays a critical role in the Stock Exchange of Thailand. Because the foreign 
investors are more knowledgeable and fully equipped with experiences than local 
investors and have enormous amount of money. Therefore, they appear to dictate the 
market direction consistently.  
  

2. The result studies of factors affecting foreign portfolio investment in the Stock 
Exchange of Thailand findings indicated that the market return, the interest rate spread, 
the exchange rate, and the market price per earnings ratio were the factors affecting 
foreign portfolio investment in the Stock Exchange of Thailand with statistically difference 
of the 95, 99, 90 and 99 percent confidence level for their means. By value of R2 equals 
0.612, and value of Adjusted R2 ( R2 ) equals 0.524 and the market dividend yield were 
the factors affecting foreign portfolio investment in the Stock Exchange of Thailand with 
dose not statistically confidence. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การที่ประเทศไทยไดเขารวมเปนสมาชิกกองทุนการเงนิระหวางประเทศ (International 
Monetary Fund : IMF) เม่ือเดือนพฤษภาคม 2492 ตามขอกําหนดของกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ ประเทศที่เขาเปนสมาชิกจะตองยอมรับขอปฎิบตัิเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินระหวาง
ประเทศตามขอตกลงขอที ่8 แหงขอตกลงวาดวยกองทุนการเงินระหวางประเทศ (Article VIII of 
IMF Agreement) หรือทีเ่รียกกันวา พันธะขอ 8 มีสาระสําคัญ 3 ประการ คอื ประการแรก 
ประเทศสมาชกิจะตองไมตั้งขอจํากดัในการแลกเปลีย่นเงินที่เกี่ยวกบัคาสินคาและบริการระหวาง
ประเทศ ทั้งทางดานการชําระเงินและการโอนเงิน ประการที่สอง ประเทศสมาชกิจะไมใชวธิีการ
ใดๆ ทีจ่ะกอใหเกิดความลําเอียงหรือเลอืกปฎิบัติในการแลกเปลีย่นเงิน ประการสดุทาย ประเทศ
สมากชิกจะไมใชอตัราแลกเปลี่ยนหลายอัตรา อยางไรก็ดี กองทนุการเงินระหวางประเทศ ได
อนุโลมใหประเทศสมาชิกทีมี่ฐานะเศรษฐกิจไมสูม่ันคงและยังไมพรอมที่จะรบัพันธะขอ 8 เลือ่นรบั
พันธะขอ 8 ไปเปนการชั่วคราว และในกรณีที่จําเปนจะตองเขมงวดในการควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงินมากขึ้น กจ็ะตองขออนุญาตจากกองทุนการเงินระหวางประเทศกอน ทั้งน้ีใหเปนไปตามพันธะ
ขอ 14 แตเม่ือฐานะเศรษฐกิจและการเงินของประเทศนั้นๆ มีความพรอมและม่ันคงขึ้น ตองรับ
ปฎิบัตติามพนัธะขอ 8 โดยเต็มที ่(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2535 : 654)  
 
 ประเทศไทยไดเลือกปฎบิัตติามพันธะขอ 14 ของกองทุนการเงินระหวางประเทศ มาเปน
เวลากวา 40 ป จากความไมพรอมทางเศรษฐกจิ การคลังรัฐบาลมีฐานะขาดดุล ปญหาขาดดุล
บัญชีเดินสะพดัเรื้อรัง และภาระหนี้ตางประเทศอยูในเกณฑสูง แตในชวง พ.ศ. 2531 ถึง 2533 
ฐานะทางเศรษฐกจิและการเงินของประเทศไดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น การขยายตวัของ
เศรษฐกจิสูง การคลังมีฐานะเกินดุล เงินทุนสํารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง ภาระหนี้
ตางประเทศลดลง ดังน้ัน รัฐบาลจึงตัดสนิใจประกาศรบัพันธะขอ 8 ของกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศอยางเปนทางการเมื่อวันที ่ 21 พฤษภาคม 2533 (มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. 
2535 : 655-656) สงผลใหการเคลือ่นยายเงินทุนระหวางประเทศเปนไปไดโดยเสรี สะดวก และ
รวดเร็วขึ้น เน่ืองจากการลดขั้นตอนในการขออนุญาตซื้อขายเงินตราตางประเทศ ทําใหการ
เคลือ่นยายเงนิทุนเขามาในประเทศไทยมมีากขึ้นโดยเปนการเขามาลงทุนทั้งทางตรง (Foreign 
Direct Investment) และทางออม (Portfolio Investment) โดยใน พ.ศ. 2538 ถึง 2539 เงินที่ไหล
เขามาในประเทศไทยเปนการลงทุนในพนัธบตัรและการลงทุนในตลาดหุนมากขึ้น (กาวาจิต สงิ. 
2543 : 24-25)  
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ประกอบกับประเทศไทยมีโครงสรางทางเศรษฐกจิที่เปลี่ยนแปลงไปจากการพึ่งพาเกษตร 
กรรมเปนหลกัมาเปนมุงเนนการผลิตสินคาอุตสาหกรรมและบริการเพือ่ทดแทนการนําเขา และ
เพือ่การสงออก โดยจะเห็นไดวาการขยายตัวในภาคการเกษตร พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2532 มีการ
ขยายตวัที ่รอยละ 4.1 และลดลงมาใน พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2539 เปนขยายตวัทีร่อยละ 2.5 และ
เหลือรอยละ 1.2 ใน พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2544 (www.bot.or.th) จากโครงสรางทางเศษฐกจิที่
เปลี่ยนแปลงไป ทําใหประเทศไทยตองการเงินทุนมาขยายกิจการในภาคอุตสาหกรรมตางๆมาก
ขึ้น และใน พ.ศ. 2533 ที่มีการเปดเสรีทางการเงิน โดยรับพันธะขอ 8 ของกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ (International Monetary Fund : IMF) น้ัน สงผลใหการเคลื่อนยายเงินทุน
ระหวางประเทศเปนไปไดโดยสะดวก และรวดเรว็ขึ้น จนทําใหประเทศไทยมีการเติบโตแบบกาว
กระโดด ดูจากการที่ประเทศไทยมี GDP เตบิโตโดยเฉลี่ย 9.8 % ตอป นับวามีเศรษฐกจิที่โตเร็ว
ที่สุดในโลก ในชวงป 2528 ถึง 2538 (กาวาจติ สิง. 2543 : 87) 

 
และใน พ.ศ. 2536 ประเทศไทยไดมีการกอตั้งกจิการวิเทศธนกจิขึน้ (The Bangkok 

International Banking Facility : BIBF) โดยอนุญาตใหธนาคารและบริษัทเงินทุนและหลักทรพัย 
ทําธุรกรรมการเงินระหวางประเทศไดอยางเสรี ทําใหมีการไปกูเงินจากตางประเทศในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่ําแลวนํามาปลอยกูภายในประเทศในอตัราดอกเบี้ยที่สูงกวา เพื่อกินสวนตางของ
อัตราดอกเบี้ย และมีการปลอยกูในภาคอสังหาริมทรพัยอยางมาก ทําใหเกิดการเก็งกําไรในภาค
อสังหาริมทรพัยมากขึ้น และราคาของอสังหาริมทรัพยที่เคยสูงใน พ.ศ. 2536 พอมาถึงปลายป 
พ.ศ. 2539 กลับเริ่มมีราคาลดลง จนกระทั่งใน พ.ศ. 2540 ราคาของอสังหาริมทรัพยลดลงอยาง
มากจนกลายเปนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (Non Performing Loan : NPL) แกสถาบันการเงินที่
ปลอยกู จนทาํใหสถาบันการเงินตางๆ ตองประกาศพักชําระหนี้ 

 
และการที่ประเทศไทยถูกโจมตีคาเงินบาท ใน พ.ศ. 2540 จึงไดมีการเปลี่ยนแปลงระบบ

อัตราแลกเปลีย่นเงินจากระบบตะกราเงิน (Basket of Currencies) มาเปนระบบอัตราแลกเปลีย่น
แบบลอยตัวแบบจัดการ (Managed Floating Exchange Rate) ทําใหสถาบันการเงินที่ไปกูเงิน
จากตางประเทศ แลวมาปลอยกูภายในประเทศ ไมสามารถชําระคนืหนี้ไดจากการปรับตวัออนคา
ลงของคาเงินบาท ประกอบกบัราคาของอสังหาริมทรัพยลดลงอยางมากจนกลาย เปนหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายได (Non Performing Loan : NPL) แกสถาบันการเงนิที่ปลอยกู สาเหตุเหลานีท้ํา
ใหประเทศไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกจิในป 2540  
 
 หลังจากที่ประเทศไทยไดประสบกับปญหาทางเศรษฐกิจ และไดมีการแกไขปญหามา
ระยะหนึ่งแลว ทําใหประเทศไทยมีการฟนตัวขึ้นโดยใน พ.ศ.2543 มีการขยายตวัอยูที่รอยละ 4.5  
ตอมาใน พ.ศ. 2544 เศรษฐกิจโลกเกิดการชะลอตวัลงเหลือรอยละ 2.4 จากใน พ.ศ. 2543 อยูที่
รอยละ 4.7 เน่ืองจากการชะลอตวัทางเศรษฐกจิของทกุประเทศ โดยเฉพาะประเทศสหรฐัอเมริกา
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เกิดภาวะเศรษฐกจิตกต่ําอยางหนัก จากเหตุการณการกอวินาศกรรมขึ้นเม่ือวันที่ 11 กันยายน 
2544 ทําใหความเชือ่ม่ันของผูบริโภคและภาคธุรกจิลดลง เกิดมีการขาดดุลการคามากขึ้น และ
นักลงทุนชาวตางประเทศ มีการถอนเงินลงทุนในหลักทรพัยออกจากตลาดหลักทรพัยทัว่โลก 
รวมทั้งในตลาดหลักทรัพยของประเทศไทยดวย สวนสหภาพยุโรปราคาสินคาอุปโภคบริโภคมี
การปรับตวัสูงขึ้น ภาวะการผลิตในภาคอุตสาหกรรมลดลง สงผลใหเศรษฐกจิของสหภาพยุโรป
ชะลอตวัลง สาํหรับประเทศญี่ปุนเศรษฐกจิยังตกต่ําจากอุปสงคของประเทศคูคาลดลงประกอบกบั
ปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของสถาบันการเงินภายในประเทศ และกลุมประเทศละตินอเมริกา 
ตะวันออกกลาง ยุโรปกลาง ยุโรปตะวนัออก และอฟัริกาก็เกิดการชะลอตวัตามภาวะเศรษฐกจิ
โลกเชนเดียวกัน มีการขยายตัวเพียงแครอยละ 1 (www.bot.or.th) 
 
 จากการชะลอตัวลงของเศรษฐกจิโลกใน พ.ศ. 2544 สงผลตอประเทศสหรฐัอมเริกาเปน
อยางมาก ทาํใหมีการลดอตัราดอกเบี้ยลงอยางตอเน่ืองใน พ.ศ. 2544 น้ี โดยธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกาลดอตัราดอกเบี้ย Fed Fund ถึง 11 ครั้ง จากรอยละ 6.5 ตอนตนป มาอยูที่รอยละ 
1.75 ตอนปลายป เพือ่กระตุนเศรษฐกิจของประเทศ และธนาคารกลางของกลุมยโุรปก็มีการลด
อัตราดอกเบี้ยลง จากรอยละ 4.75 มาเปนรอยละ 3.25 ตอนสิ้นป สงผลใหประเทศไทยมีการลด
อัตราดอกเบี้ยกูยืมระหวางธนาคารลงเฉลีย่เหลือรอยละ 2.25 ดวย (www.bot.or.th) 
 
 ในไตรมาสที ่ 1 ของป 2546 อตัราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยของไทยต่ําทีสุ่ดอยูที่รอย
ละ 0.50 การที่ประเทศไทยมีการลดอัตราดอกเบี้ยลง เน่ืองมาจากการกระตุนเศรษฐกจิของ
ประเทศแลวยงัเปนการลดสภาพคลองในระบบธนาคารพาณิชยดวย สภาพคลองที่มีอยูสูงใน
ระบบเศรษฐกจิน้ัน เปนผลจากการที่ธนาคารพาณิชยมีการปลอยสินเชื่อลดลง จากเหตุการณ
วิกฤตเศรษฐกิจ ทําใหการปลอยสินเชือ่มีการรัดกุมมากขึ้น การลดลงของอตัราดอกเบี้ยจะสงผล
ตอการเคลือ่นยายเงินลงทุนจากตลาดเงิน ไปสูตลาดทนุ  
 
 การที่ประเทศไทยมุงเนนการขยายตวัทางดานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น มีการผอนคลายการ
ควบคุมการปริวรรตเงินตราตางประเทศ และมีการกอตั้งกจิการวเิทศธนกิจขึ้น สงผลใหการ
เคลือ่นยายเงนิทุนระหวางประเทศสามารถทําไดสะดวกและรวดเรว็ขึ้น จนประเทศไทยประสบกับ
ปญหาทางเศรษฐกจิ จากตาราง 1 การเคลือ่นยายเงินทุนสุทธิภาคเอกชน มีแนวโนมลดลง โดย
ใน พ.ศ. 2539 การเคลือ่นยายเงินทุนสุทธิเขามาเปน 333,784 ลานบาท และในปตอมาการ
เคลือ่นยายเงนิทุนสุทธติิดลบเปน -52,625 ลานบาท จนกระทั่งใน พ.ศ. 2546 การเคลือ่นยาย
เงินทุนสุทธติดิลบถึง – 261,831 ลานบาท ในสวนของเงินลงทุนในหลักทรพัยเร่ิมลดลงใน พ.ศ. 
2541 จนกระทั่งใน พ.ศ. 2546 เงินลงทนุในหลักทรพัยมีคาติดลบ -10,250 ลานบาท โดยในทีน้ี่
ไมรวมภาคธุรกิจธนาคาร (www.bot.or.th) 
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ภาพประกอบ 1 แผนภูมิมูลคาการซื้อขายหลักทรพัยและดัชนีหลักทรพัยในตลาดหลักทรพัยแหง 
      ประเทศไทย (รายป) 
ที่มา : ศุภชัย ศรีสุชาติ. 2547 : 270 
 
 จากภาพประกอบ 1 การลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตั้งแต พ.ศ. 2530 
เปนตนมา มูลคาการซื้อขายหลักทรพัยเร่ิมเพิ่มขึ้น เปนผลมาจากการที่ประเทศไทย มีการผอน
คลายการควบคุมการปริวรรตเงินตราตางประเทศ ใน พ.ศ.2535 มูลคาการซื้อขายหลักทรพัยใน
ตลาดหลักทรพัยเพิ่มขึ้นเปนเทาตวั โดยมีมูลคาการซื้อขายหลักทรพัยรวม 1,860,070 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 134.54 เม่ือเทียบกบัปกอน (Fact Book. 1993 : 10) ในสวนของการการซือ้
ขายหลักทรพัยของนักลงทนุตางประเทศ มีมูลคาทั้งสิน้ 267,987 ลานบาท (จากตาราง 2) เม่ือ
เทียบกบั 130,162 ลานบาท ใน พ.ศ. 2534 หรือเพิ่มขึ้น 105.89 การที่ใน พ.ศ. 2535 การลงทุน
ในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยมีมูลคาเพิ่มสูงขึน้นั้น สวนหนึ่งเปนผลมาจากการทีบ่รษิัทจด
ทะเบียนมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ตอมาใน พ.ศ. 2536 ภาวะการซื้อขายหลกัทรัพยมีความผัน
ผวนตลอดทั้งป และดัชนีตลาดหลักทรพัยไปทําจุดสูงสุดที่ระดับ 1,682.85 จุด (Fact Book. 
1993 : 11)  ดวยมูลคาการซื้อขายรวม 2,201,148 ลานบาท เพิม่ขึ้นรอยละ 18.34 และตัง้แต 
พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2541 ดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตวัลดลงมาตลอด ตามภาพประกอบ 1 
สงผลทําใหมูลคาการซื้อขายลดลงตาม และการที่ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ใน 
พ.ศ. 2540 น้ันทําใหตั้งแต พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2543 ภาวะการซือ้ขายในตลาดหลักทรพัยซบ
เซา และเร่ิมปรับตวัดีขึ้นใน พ.ศ. 2544 เปนตนมา 
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ตาราง 2  มูลคาการซื้อขายหลักทรพัยของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศ 
     ไทย 
 
  มูลคาการซื้อขาย  มูลคาการซื้อขายรวม    สัดสวน 
        ของนักลงทุนตางประเทศ  ของตลาดหลกัทรัพย   การซื้อขาย  
     ป      จํานวนเงนิ         อัตราการ         จํานวนเงิน       อตัราการ         ของนักลงทนุ 
   พ.ศ.           เปลีย่นแปลง               เปลี่ยนแปลง ตางประเทศ 
      (ลานบาท)         (รอยละ)         (ลานบาท)          (รอยละ)   (รอยละ) 
  2535        267,987           105.9           1,860,070   134.5       7.2 
  2536        746,856           178.7           2,201,148     18.3      17.0 
  2537        885,247            18.5           2,113,861      -4.0      20.9 
  2538        808,457              -8.7         1,534,959    -27.4      26.3 
  2539        892,717   10.4   1,303,144    -15.1      34.3 
  2540        804,167   -9.9     929,598    -28.7      43.3 
  2541        592,036           -26.4              855,169      -8.0      34.6 
  2542        946,884            59.9           1,609,787     88.2      29.4 
  2543        594,638           -37.2              923,697    -42.6      32.2 
  2544        587,618            -1.2           1,577,758     70.8      18.6 
  2545        924,385            57.3           2,047,442     29.8      22.6 
  2546      1,666,016            80.2           4,670,282    128.1     17.8 
 
ที่มา : ขอมูลจากตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย. 2547 

 
สําหรับการเคลื่อนยายเงินทนุจากตางประเทศเขามาในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 

โดยพิจารณาจาก มูลคาการซื้อขายหลกัทรัพยของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (ตาราง 2) จะเห็นไดวาตั้งแตรัฐบาลไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติกํากับ
หลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และการอนุมัติใหมีการเปดดําเนินการกิจการวเิทศ
ธนกิจ ใน พ.ศ. 2536 เปนตนมา นักลงทุนตางประเทศไดเขามามีบทบาทสาํคัญในตลาดหลัก 
ทรัพยแหงประเทศไทยเปนอยางมาก เห็นไดจากมูลคาการซื้อขายของนักลงทุนตางประเทศใน 
พ.ศ. 2535 มีแค 267,987 ลานบาท และตอมาใน พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2539 มีมูลคาถึง 7 – 8 
แสนลานบาท แตหลังจากการเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจและการเงินใน พ.ศ. 2540 เปนตนมา 
ทําใหมูลคาการซื้อขายของนักลงทุนตางประเทศมีความผันผวนมากขึ้น 

 
การเคลือ่นยายของเงินลงทนุในหลักทรพัยจากตางประเทศ สงผลกระทบทั้งในแงบวก

และแงลบตอภาวะการลงทนุในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงผลกระทบในแงบวก คอื เม่ือ
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มีปริมาณการเคลือ่นยายเงนิลงทุนเขามาในตลาดหลกัทรัพยฯ เพิม่ขึ้น จะชวยสนองตอบความ
ตองการเงินลงทุนภายในประเทศ ชวยใหเกิดการพฒันาตลาดหลกัทรัพยของไทย ภาวะการ
ลงทุนในประเทศจะมีสภาพคลองมากขึ้น และยังเปนการสรางความมั่นใจใหกับนักลงทุนภายใน 
ประเทศ สวนผลกระทบในแงลบ คอื เม่ือมีปริมาณการเคลื่อนยายเงินลงทนุเขามาในตลาด
หลักทรพัยฯ เพิ่มขึ้น ทําใหเกิดความผันผวนขึ้นได ยอมไมเปนผลดีตอเสถยีรภาพของตลาด
หลักทรพัยแหงประเทศไทย และภาวะเศรษฐกจิของประเทศ และตลาดหลักทรัพยของไทยมี
ขนาดเล็ก เม่ือตางประเทศไดถอนเงินลงทุนอาจสงผลกระทบตอภาวะการลงทุนของนักลงทุนใน
ประเทศ จึงสะทอนใหเห็นวา นักลงทุนตางประเทศไดมีบทบาทสําคัญตอการกระตุนการซือ้ขาย
หลักทรพัยในตลาดหลักทรพัยของไทยเปนอยางมาก 

 
ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ี จึงมุงศึกษาความเปนมาของการลงทุนในหลักทรพัยของนัก

ลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย รวมทั้งการศึกษาปจจัยที่มีอทิธพิลตอการ
ลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยใน พ.ศ. 2540 
ถึง พ.ศ. 2546 เพือ่เปนแนวทางในการลงทุนของนักลงทุนภายในประเทศ 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในงานวิจยัครัง้น้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังน้ี 
 1. เพื่อทําการศึกษาความเปนมาของการลงทุนในหลกัทรัพยของนักลงทุนตางประเทศใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธพิลตอการลงทุนในหลักทรพัยของนักลงทุนตางประเทศใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 
 
ความสําคญัของการวิจัย 
 1. ทําใหทราบถึงความเปนมาของการลงทุนในหลกัทรัพยของนักลงทุนตางประเทศใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย และลักษณะการลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศ 
เพือ่เปนความรูสําหรับผูที่สนใจจะลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. ทําใหทราบวามีปจจยัใดที่มีอิทธพิลตอการลงทุนในหลักทรพัยของนักลงทุนตางประ 
เทศในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย เพือ่ใชเปนแนวทางสําหรับภาคธุรกิจเอกชน เชน ธรุกจิ
ประเภทกองทุนตางๆ ภายในประเทศ รวมทั้งนักลงทุนชาวไทย นําไปใชประโยชนในการ
ประกอบการตัดสินใจลงทนุในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย และเพื่อเปนแนวทางประกอบ 
การวางนโยบายดานอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแหงประเทศไทย ใหเกิดความเหมาะสมแกการ
ลงทุนของนักลงทุนตางประเทศ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ขอมูลและแหลงขอมูล 

 การศึกษาถึง ความเปนมาของการลงทุนในหลักทรพัยของนักลงทุนตางประเทศในตลาด
หลักทรพัยแหงประเทศไทย ในชวงระยะเวลาตั้งแตป 2525 ถึงป 2546 และศึกษาถึงปจจยัที่มี
อิทธพิลตอการลงทุนในหลกัทรัพยของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และระยะเวลาที่ใชในการศึกษาขอมูลเพือ่การวิจยัจะใชระยะเวลาตั้งแตเดือนมกราคม ป 2540 ถึง
เดือนธันวาคมป 2546 โดยขอมูลทีจ่ะใชเปนรายไตรมาส รวมทั้งสิน้ 28 ไตรมาส โดยเกบ็ขอมูล
ทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (Secondary time series data) จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และธนาคารแหงประเทศไทย 
 
 การวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาการวิเคราะหขอมูล เปนการวเิคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ใน
การศึกษาถึง ความเปนมาของการลงทุนในหลักทรพัยของนักลงทุนชาวตางประเทศในตลาดหลัก 
ทรัพยแหงประเทศไทย และใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ในการศึกษาถึง
ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการลงทุนในหลักทรพัยของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลกัทรัพยแหงประ 
เทศไทย โดยอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS Version 11.0 ในการคํานวณหาคาทางสถิตขิอง
ความสัมพันธตางๆ ในรูปสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Linear Regression) และใชวธิีการ
กําลังสองนอยที่สุดแบบธรรมดา (Ordinary least square) มาทําการประมาณคาสัมประสิทธิข์อง
ตัวแปรอิสระตางๆ กลาวคอื เม่ือตวัแปรอสิระตวัใดตวัหน่ึงเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย แลวตวัแปร
ตามจะเปลี่ยนแปลงไปกี่หนวย  
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ แบงไดดังน้ี 

 1.1 อตัราผลตอบแทนของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 
 1.2 สวนตางระหวางอตัราดอกเบีย้ในประเทศและตางประเทศ 
 1.3 อตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา 
 1.4 อตัราเงินปนผลตอบแทนของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 
 1.5 อตัราสวนราคาตอกําไรสุทธิของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

2. ตวัแปรตาม ไดแก มูลคาการลงทุนสทุธิในหลักทรพัยของนักลงทนุตางประเทศใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 
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นิยามศัพทเฉพาะ    
 1.  หลักทรัพย (Securities) หมายถึง ตราสารทางการเงินที่ออกโดยรัฐบาล รัฐวสิาหกจิ 
หรือ บรษิัทเอกชน โดยหลักทรพัยแบงออกเปน 2 ประเภท คอื หลักทรพัยประเภทตราสารทุน 
และหลักทรพัยประเภทตราสารหนี้ ซ่ึงมีทั้ง หุนสามัญ (Common Stocks) หุนบุริมสทิธิ์ 
(Preferred Stocks) ใบสําคัญแสดงสิทธใินการซื้อหลกัทรัพย (Warrants) หุนกู พธับตัรรัฐบาล 
เปนตน ในการวิจยัครั้งน้ี จะเปนการศึกษาการลงทุนในหลักทรพัยของนักลงทุนตางประเทศที่
เปนตราสารทนุในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยเทานั้น 
 
 2.  อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมายถึง อตัราผลตอบ
ของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงเปนอัตราทีเ่พิ่มขึ้นจากการลงทุน คอื เม่ือดัชนีราคา
หลักทรพัยปรับตวัขึ้นเรือ่ยๆ เปนผลมาจากราคาหุนในตลาดมีการปรับตวัเพิ่มขึน้ ทําใหผลตอบ 
แทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้น ซ่ึงในการศกึษาครั้งน้ีจะใชคาเฉลี่ยของดัชนีราคาหลกัทรัพยในแตละ
ไตรมาส โดยคิดเปนรอยละของการเปลี่ยนแปลงไปจากไตรมาสกอน 

 
 3. สวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศและตางประเทศ ในสวนของอตัรา
ดอกเบี้ยในประเทศ หมายถงึ อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขามคืนระหวางธนาคารของไทย (Interbank 
Overnight Lending Rate) ซ่ึงเปนอัตราเฉลี่ยที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย สวนอตัรา
ดอกเบี้ยตางประเทศ หมายถึง อตัราดอกเบี้ยเงินกูระหวางธนาคารของสหรัฐอเมริกา (Federal 
Funds) โดยใชผลตางของอตัราดอกเบีย้เงินกูยืมขามคืนระหวางธนาคารของไทยกับอตัราดอก 
เบี้ยเงินกูระหวางธนาคารของสหรัฐอเมรกิา เปนตวัแทนของผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยทีจ่ะ
ไดรับจากการลงทุนในประเทศไทย 
 
 4. อัตราแลกเปลี่ยนเงนิบาทตอเงนิดอลลารสหรัฐอเมริกา โดยอัตราแลกเปลีย่น
เงินตรา หมายถึง ราคาของเงินตราสุกลหนึ่งซ่ึงถูกกําหนดโดยระดับอุปสงคและอุปทานในตลาด 
ณ เวลานั้น ในการศึกษาครั้งน้ี ใชเปรียบเทียบระหวางคาเงินบาทตอคาเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา 
ที่กาํหนดโดยทุนรักษาระดบัอตัราแลกเปลี่ยนของธนาคารแหงประเทศไทย การที่เทียบคาเงิน
บาทกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกานัน้ เน่ืองจากเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเปนเงินสกุลหลัก
ของตลาดโลก และคาเงินบาทสวนใหญองิกับคาเงินดอลลารสหรฐัอเมริกา ในการศึกษาครั้งน้ีจะ
ใชอตัราอางองิที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทยเปนรายไตรมาส 
 
 5.   อัตราเงนิปนผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย     (Market 
Dividend Yield) หมายถึง อตัราของการจายเงินปนผลของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย 
โดยเปนคาเฉลี่ยรวมทั้งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงขอมูลที่ใชเปนขอมูลรายไตรมาส 
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 6.  อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  (Market 
P/E Ratio) หมายถึง อตัราสวนของราคาตอกําไรสุทธิ โดยใชราคาปด (Close Price: P) เปน
เกณฑ คิดจากอัตราสวน (Ratio) เทียบกับกําไรตอหุน (Earnings per share: E) ซ่ึงสามารถ
แสดงคุณภาพในระดับพื้นฐานของหุนตวัน้ัน ๆ ได คา P/E Ratio คํานวณได จากการเอาราคา
ปดของหุน ณ วันทําการหนึง่ ๆ หารดวยมูลคากําไรตอหุนของหุนน้ัน ๆ ดังมีสูตรดังน้ี  

 
P/E = ราคาปด หรือราคาตลาดของหุน (P) 
  กําไรสุทธติอหุนประจํางวด 12 เดือนของหุน (E) 
  
หุนตัวใดมีคา P/E Ratio ต่ํา ยอมมีคุณภาพทีจ่ัดไดวาดกีวาหุนที่มีคา P/E Ratio สูง ใน

การศึกษาครั้งน้ี จะศึกษาโดยใชขอมูลที่เปนคาเฉลีย่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยทั้งหมด (www.set.or.th) 
 

7.      มูลคาการลงทุนสทุธิในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลัก 
ทรัพยแหงประเทศไทย  หมายถึง  มูลคาการซื้อหลกัทรัพยของนักลงทุนตางประเทศในตลาด
หลักทรพัยแหงประเทศไทย  หักกับมูลคาการขายหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศในตลาด
หลักทรพัยแหงประเทศไทย โดยขอมูลที่ใชในการวจิัยครั้งน้ี เปนขอมูลรายไตรมาส 
 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 เปนการศึกษาถึง ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการลงทุนในหลกัทรัพยของนักลงทุนตางประเทศ
ในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย  ซ่ึงจะทําการศึกษาจากตัวแปรอิสระดังน้ี อตัราผลตอบแทน
ของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย สวนตางระหวางอัตราดอกเบีย้ในประเทศและตางประเทศ 
อัตราแลกเปลีย่นเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา   อตัราเงินปนผลตอบแทนของตลาดหลกั 
ทรัพยแหงประเทศไทย  อตัราสวนราคาตอกําไรสทุธขิองตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย   ซ่ึง
สงผลกระทบตอตัวแปรตาม  คือ  มูลคาการลงทุนสุทธิในหลักทรพัยของนักลงทนุตางประเทศใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ดังกรอบ 
 
 
 
 
 
 



 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย กับมูลคาการลงทนุสุทธิใน
หลักทรพัยของนักลงทุนตางประเทศ จะมีความสัมพันธในทศิทางเดยีวกัน คอื ถาผลตอบแทน
จากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยสูงขึน้ แสดงวาผลตอบแทนก็สงูขึ้นดวย การ
ลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศจะมีมากขึน้  
 2.  สวนตางระหวางอตัราดอกเบีย้ในประเทศและตางประเทศ กับมูลคาการลงทุนสุทธิใน
หลักทรพัยของนักลงทุนตางประเทศ จะมีความสัมพันธไปในทศิทางเดียวกัน คอื ความแตกตาง
ระหวางอตัราดอกเบี้ยในประเทศยิ่งสูงกวาอัตราดอกเบีย้ตางประเทศ ยิ่งทําใหการลงทุนของนกั
ลงทุนตางประเทศเขามาในประเทศสูงตามดวย 
 3. อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา กบัมูลคาการลงทุนสุทธิในหลัก 
ทรัพยของนักลงทุนตางประเทศ จะมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกัน คอื เม่ืออตัราแลก 
เปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารเพิ่มขึ้น ใชเงินบาทมากขึ้นในการแลกเปนดอลลาร แสดงวาเงิน
บาทออนคาลง การลงทุนในหลักทรพัยของนักลงทุนตางประเทศกจ็ะลดลงดวย  
 4. อตัราเงินปนผลตอบแทนของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย กับมูลคาการลงทุน
สุทธิในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศ จะมีความสัมพันธในทศิทางเดียวกัน คอื อัตราเงิน
ปนผลตอบแทนเฉลี่ยสูง การลงทุนในหลกัทรัพยของนักลงทุนตางประเทศจะมีมากขึ้นตาม 
 5. อตัราสวนราคาตอกําไรสทุธิของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย กับมูลคาการลงทุน
สุทธิในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศ จะมีความสัมพันธในทศิทางตรงกันขาม คอื อัตรา 
สวนราคาตอกําไรสุทธขิองตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยปรับตวัเพิ่มขึ้น การลงทุนในหลัก 
ทรัพยของนักลงทุนตางประเทศกจ็ะนอยลง 

ตัวแปรอิสระ 
1. อตัราผลตอบแทนของตลาดหลักทรพัยแหง
ประเทศไทย 
2. สวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศและ
ตางประเทศ 
3. อตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลาร
สหรัฐอเมริกา 
4. อตัราเงินปนผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย
แหงประเทศไทย 
5. อตัราสวนราคาตอกําไรสทุธิของตลาด
หลักทรพัยแหงประเทศไทย 

 
ตัวแปรตาม 

- มูลคาการลงทุนสุทธใิน
หลักทรพัยของนักลงทุน
ตางประเทศในตลาดหลัก 
ทรัพยแหงประเทศไทย 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
การศึกษาคนควาครั้งน้ี  ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัย 

ที่มีอิทธิพลตอการลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ใน พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2547 โดยแบงการศึกษาออกเปน 3 ตอน  คือ 

1. ขอมูลที่เกี่ยวของกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและการลงทุนของนักลงทุน
ตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
1.1 ประวัตติลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 1.2 ภารกิจของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 1.3 การดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

1.4 ความเปนมาของการลงทุนในหลักทรพัยของนักลงทุนตางประเทศในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
1.5 การลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศ 
1.6 สาเหตุทีนั่กลงทุนตางชาติสามารถสรางความปนปวนใหตลาดหลักทรัพยไทย 
1.7 ผลกระทบดานบวกจากการเขามาลงทุนของนักลงทุนตางประเทศ 
1.8 ผลกระทบดานลบจากการเขามาลงทุนของนักลงทุนตางประเทศ 

2. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ 
  2.1 ทฤษฎีการเคลื่อนยายทนุ 
  2.2 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วของกับการลงทุน 
  2.3 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวของกับผลตอบแทนจากการลงทุน 
  2.4 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวของกับอัตราดอกเบี้ย 
  2.5 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยน  

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายเงินทุนจากตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

 
1. ประวัติ ภารกิจ และการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

1.1 ประวัตติลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่ 2 (พ.ศ. 2510 - 2514) ได

กําหนดการพัฒนาตลาดทุน ถือเปนสวนสําคัญสวนหนึ่ง ในการจัดตั้งตลาดหลักทรัพยตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 2 น้ัน เนนใหตลาดทุนมีบทบาทที่สําคัญคือการ
เปนแหลงระดม เงินทุนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ  
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 พัฒนาการของตลาดทุนของไทยในยุคใหมน้ัน สามารถแบงออกไดเปน 2 ยุค คอื เริ่ม
จาก "ตลาดหุนกรุงเทพ" (Bangkok Stock Exchange) ซ่ึงเปนองคกรเอกชน และตอมาเปน 
"ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย" ภายใตชื่อภาษาอังกฤษวา "The Securities Exchange of 
Thailand" (www.set.or.th) 
 
การจัดตั้งตลาดหุนกรุงเทพ  

การจัดตั้งตลาดหุนของไทยเริ่มขึ้น ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2505 ในรูปหางหุนสวน
จํากัด โดยในปตอมาไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด และเปลี่ยนชื่อเปน "ตลาดหุนกรุงเทพ" 
(Bangkok Stock Exchange)  
 ถึงแมวาจะมีพ้ืนฐานในการจัดตั้งที่ดีการซื้อขายหุนในตลาดหุนกรุงเทพ ก็ไมไดรับความ
สนใจมากนักมูลคาการซื้อขายมีเพียง 160 ลานบาทใน พ.ศ. 2511 และ 114 ลานบาท ใน พ.ศ. 
2512  การซื้อขายมีปริมาณลดลงเปน 46 ลานบาทใน พ.ศ. 2513 และลดลงเหลือ 28 ลานบาท
ใน พ.ศ. 2514 การซื้อขายหุนกูมีมูลคาถึง 87 ลานบาท ใน พ.ศ. 2515 แตการซือ้ขายหุนก็ยงัคง
ไมเปนที่สนใจ โดยมูลคาการซื้อขายหุน ที่ต่ําสุดมีเพียง 26 ลานบาทเทานั้น และในที่สุดตลาดหุน
กรุงเทพก็ตองปดกิจการลง 
 เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา ”ตลาดหุนกรุงเทพ” ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เน่ือง 
จากขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ประกอบกับประชาชนยังขาดความรูความเขาใจที่เพียง พอใน
เรื่องของตลาดทุน 
 การจัดตั้งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถึงแมวาตลาดหุนกรุงเทพจะไมประสบความ 
สําเร็จตามแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดตัง้ แตตลาดหลักทรัพยที่มีระบบระเบียบ และไดรับการ
สนับสนุนอยางเปนทางการนั้น ไดรับความสนใจจากประชาชนเปนอยางมาก ดังน้ัน แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2510 - 2514) จึงไดเสนอแผนการจัดตั้งตลาดทนุ
ดังกลาวขึ้นเปนครั้งแรก โดยใหมีเครื่องมืออํานวยความสะดวกและมาตรการสําหรับการซื้อขาย
หลักทรัพยที่เหมาะสม ใน พ.ศ. 2512 รัฐบาลไดทําการวาจางศาสตราจารยซิดนีย เอ็ม รอบบิ้นส 
ศาสตราจารยประจําภาควิชาการเงิน จากมหาวิทยาลยัโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา เพ่ือมาทําการ 
ศึกษาชองทางการพัฒนาตลาดทุนไทยในเวลาตอมา  
 และใน พ.ศ. 2515 รัฐบาลไดเขามามีบทบาทโดยการแกไข "ประกาศคณะปฏวิัต ิที่ 58 
เกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจการคาที่มีผลกระทบตอความปลอดภัยและความเปนอยูของประชาชน" 
การแกไขดังกลาว สงผลใหรัฐบาลสามารถกํากับดูแล การดําเนินงานของบริษัทเงินทุนและ
หลักทรัพย ซ่ึงทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีระเบียบและยตุธิรรม หลังจากนั้นใน พ.ศ. 2517 
ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัตติลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุ 
ประสงค เพ่ือจะจัดใหมีแหลงกลางสําหรบัการซื้อขายหลักทรัพย เพ่ือสงเสริมการออมทรัพยและ
การระดมเงินทุนในประเทศ ตามมาดวยการแกไขบทบัญญัติเกี่ยวกับรายไดเพ่ือใหสามารถนํา
เงินออมมาลงทุนในตลาดทนุได ใน พ.ศ. 2518 รูปแบบทางกฎหมายตางๆ ไดรับการปรับแกจน
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ลงตัว และในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย (ชื่อภาษาอังกฤษ
ในขณะนั้นคือ The Securities Exchange of Thailand) ไดเปดทําการซื้อขายขึ้นอยางเปน
ทางการครั้งแรกและไดทําการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเปน "The Stock Exchange of Thailand" 
(SET) เม่ือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2534 (www.set.or.th) 
 
บทบาทของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย จากนั้นตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยไดเริ่มเปดทําการซื้อขายครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 และไดทําการเปลีย่นชื่อภาษาอังกฤษจาก "The Securities 
Exchange of Thailand" เปน "The Stock Exchange of Thailand" (SET) เม่ือวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2534 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลาดหลักทรพัยมี
บทบาทสําคญั ดังน้ี (www.set.or.th) 
 1. ทําหนาที่เปนศูนยกลางการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียน และพัฒนาระบบตางๆ ที่
จําเปนเพ่ืออํานวยความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย ใหแกนักลงทุนทั้งภายในประเทศและ
ภาย นอกประเทศ 

2. ดําเนินธุรกิจใดๆที่เกี่ยวของกับการซื้อขายหลักทรัพย เชน การทําหนาที่เปนสาํนัก
หักบัญชี (Clearing House) ศูนยรับฝากหลักทรัพย นายทะเบยีนหลักทรัพย หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีการสงเสริมการลงทนุใหกับนักลงทุนไมวาจะเปนบุคคลหรือเปนกองทุน ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศดวย 

3. การดําเนินธุรกิจอ่ืน ๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลกัทรัพย 
  
 ตลอดระยะเวลา 28 ปที่ผานมา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทสไทย ไดทําหนาที่เปนตลาด
รองสําหรับการซื้อขายหลักทรัพยที่เสนอขายในตลาดทุน ชวยใหธุรกิจตางๆ สามารถระดมทุน
เพ่ือขยายกิจการ สรางผลผลติ และนาํความเจริญกาวหนามาสูประเทศได จึงจําเปนอยางยิ่งที่
ตองกําหนดเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานใหชัดเจน ในป 2546 จึงไดกําหนดวิสัยทศัน
ของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยไว ดังน้ี “มุงม่ันสูการเปนตลาดรองที่มีสภาพคลองของ
หลักทรัพยเพ่ือการระดมทุน และไดรับความเชื่อม่ันจากผูเกี่ยวของทุกฝาย” การกําหนดวิสัยทศัน
ของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย กเ็พ่ือสรางความแข็งแกรงใหกับการลงทุนในประเทศ และ
เปนการดึงเม็ดเงินจากตางประเทศ เพ่ือเขามาชวยสงเสริมการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศใหเจริญเติบโต 
 
 1.2 ภารกิจของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 
การดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะมุงเนนในภารกิจ 6 ประการ คือ 
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 1.2.1 การสนับสนุนการขยายฐานผูลงทุนใหมีจํานวนมากขึ้น ไมวาจะเปนผูลงทุน
ภายในประเทศ หรือผูลงทนุจากตางประเทศ โดยใหความสําคัญกับผูลงทุนทุกประเภท ควบคูไป
กับการสรางวฒันธรรมในการลงทุน  
  1.2.2   จัดใหมีหลักทรัพยเพ่ือการระดมทุนที่มีคุณภาพและหลากหลาย 
  1.2.3 ใหมีระบบการซื้อขายหลักทรัพย และระบบสนับสนุนที่มีความปลอดภยัและ
เชื่อถือไดตามมาตรฐานสากล โดยใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ เปนการสนับสนนุการลงทุนใน
ตลาดหลักทรพัย และสรางความมั่นใจใหกับนักลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนตางประเทศที่เขามา
ลงทุนในประเทศไทย 

 1.2.4 ใหบริการดานการเปดเผยขอมูลที่รวดเรว็ ถูกตอง ครบถวน พรอมทั้งการให
ความรูและความเขาใจในเรือ่งการลงทุนอยางทั่วถึง โดยใหความเขาใจกับนักลงทนุตาง ประเทศ
มากขึ้น เชน การจัดกิจกรรม และการประชาสัมพันธ เพ่ือใหนักลงทุนตางประเทศไดรับขอมูลที่
รวดเร็ว และถกูตอง ครบถวน กอใหเกิดเสถียรภาพแกการลงทุน 

 1.2.5 มีการปฎิบัติงานโดยใหความสําคญัเชิงประสิทธิภาพ ทั้งในดานความรวดเรว็ 
ความมีคุณภาพ การมีตนทุนที่ต่ํา และการบริหารความเสี่ยงอยางรัดกุมขององคกร ของบรษิัท
ยอย และของผูเกี่ยวของ 

 1.2.6 ทําหนาที่กํากับดูแลการปฎิบตัิตางๆ อยางยุติธรรมตามเจตนารมณของขอ 
กําหนดที่ยึดหลักการของความมีจริยธรรม 
 
 1.3 การดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

การดําเนนิงานของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก การรับหลักทรพัยจดทะ 
เบียนและดูแลการเปดเผยขอมูลของบริษทัจดทะเบียน การซื้อขายหลักทรัพยและการกํากับดูแล
การซื้อขายหลักทรัพย การกํากับดูแลบริษัทสมาชิกสวนที่เกี่ยวของกับการซื้อขายหลักทรัพย 
ตลอดจนถึงการเผยแพรขอมูล และการสงเสริมความรูใหแกผูลงทุนทั้งในและตางประเทศอยาง
เทาเทียมกัน (www.set.or.th) 

สําหรับการดําเนินงานในป 2547 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดกําหนดกรอบ
ยุทธศาสตรทีจ่ะใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน ซ่ึงสอดคลองกับวิสัยทศัน ภารกิจ และการ
บรรลุเปาหมายเชิงกลยทุธขององคกรไว 4 ประการ คือ  

1. การขยายฐานผูลงทุน (Demand) 
จะมุงเนนการขยายฐานผูลงทุน เพ่ือใหมีจํานวนผูลงทนุเพ่ิมมากขึ้น ไมวาจะเปนนัก

ลงทุนภายในประเทศหรือนักลงทุนตางประเทศ ทั้งในสวนที่มาเปดบัญชีเปนลูกคาของบริษัทหลัก 
ทรัพย และเปดบัญชีเปนผูถอืหนวยลงทุนโดยเฉพาะหนวยลงทุนประเภทตราสารทนุ โดยไดแบง
การดําเนินกิจกรรมตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ออกเปน 2 ลักษณะ คือ การจัด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการลงทุนในรูปแบบตางๆ อยางตอเน่ือง และการเผยแพรความรูและขาว 
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สารเกี่ยวกบัการเงินและการลงทุนในรูปแบบที่เขาใจงาย เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักลงทุนจากตางประ 
เทศดวย 

2. การเพิ่มสินคาที่มีคุณภาพและหลากหลาย (Supply) 
จะมุงม่ันสูการเปนตลาดรองที่มีสภาพคลองของตราสารเพื่อการระดมทุน ตลาดหลัก 

ทรัพยแหงประเทศไทย จึงกําหนดการดําเนินงานภายใตกรอบกลยทุธเปน 4 ดาน คือ ดานแรก
เปนการเพิ่มสนิคาเพื่อการลงทุน โดยใหมีบริษัทที่เขามาจดทะเบียนเพ่ิมขึ้น ดานที่สองการเพิ่ม
หลักทรัพยทีมี่สภาพคลอง กอใหเกิดการเพิ่มปริมาณในการลงทุนของนักลงทุนตางประเทศ ดาน
ที่สามการสรางความแข็งแกรงใหแกบริษทัจดทะเบียน เพ่ือใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เปนตลาดที่มีเสถียรภาพ และดานสุดทายการจัดกลุมอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียนใหมโดย
ใหเกิดความเหมาะสมกับการลงทุนมากขึ้น  

3. การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure)  
เพ่ือพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานหลักของตลาดทุน ใหสอดคลองกับความกาวหนา

ทางเทคโนโลยี และสามารถรองรับธุรกรรมใหมๆ ของตลาดทุนในอนาคต โดยแบงออกเปน 4 
ระบบ หลักๆ ไดแก ระบบการซื้อขายหลักทรัพย ระบบสนบัสนุนหลังการซื้อขาย ระบบขอมูล 
และระบบปฎบิัติงาน ซ่ึงในอนาคตจะมีการจัดตั้งตลาดอนุพันธ โดยจัดตั้งขึ้นเพ่ือทําการซื้อขาย
สัญญาซื้อขายลวงหนา สนิคาที่จะทําการซื้อขายเปนลําดับแรก คอื Index Futures ดังน้ันจึง
จําเปนตองมีการพัฒนาระบบเพื่อรองรับ และเม่ือมีตลาดอนุพันธเกิดขึ้น ทําใหการลงทุนจาก
ตางประเทศมเีขามาเพิ่มขึ้น 

4. การสรางความเชื่อม่ัน (Integrity) 
 ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย จะมุงเนนปรับปรุงการปฎิบัติงานภายในองคกร 
เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในกระบวนการทํางานของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยแบงการ
ดําเนินการออกเปน 3 กลุมหลัก ไดแก การปฎิบัติงานภายใน การบริหารความเสี่ยง และการ
กํากับดูแลตามเจตนารมณของขอกําหนด เพ่ือใหเกิดความมั่นใจในการลงทุนแกนักลงทุนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งนักลงทุนตางประเทศ ซ่ึงคาดวาจะมีผลตอเสถยีร 
ภาพและชื่อเสยีงของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
องคประกอบของตลาดหลักทรัพย 
 ตลาดหลักทรพัยประกอบดวย 
 1. สถานที่ซ้ือขายหลักทรัพย 
 ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย เปนศูนยกลางการซื้อขายหลักทรัพย ตลาดหลัก 
ทรัพยเองไมไดทําการซื้อขายหลักทรัพยโดยตรง แตทําหนาที่เพียงควบคุมดูแลใหการซื้อขาย
เปนไปอยางมีระเบียบ ปจจุบันนี้ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตั้งยูเลขที่  26 อาคารตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  ถนนรัชดาภิเษก  คลองเตย  กรุงเทพฯ 
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 2. บริษัทสมาชิกตลาดหลกัทรัพย (Broker) 
 เปนบริษทัหลกัทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจนายหนาคาหลักทรัพย ซ่ึงมี
คุณสมบัติเหมาะสม และไดรับการอนุมัติใหเขาเปนบรษิทัสมาชิของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย หรือที่เรียกวา โบรกเกอร บริษทัสมาชิกทําหนาที่เปนตวัแทนหรือนายหนาในการซื้อขาย
หลักทรัพยใหแกผูลงทุน  ตั้งแตการเปดบัญชเีพ่ือซ้ือขายหลักทรัพย รับคําสั่งซ้ือ/ขายจากผูลงทุน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพ่ือสงไปยังระบบการซือ้ขายของตลาดหลักทรัพยฯ พรอมทั้งดูแล
กระบวนการหลังการซื้อขาย และบริการใหคําแนะนําปรึกษาดานการลงทุน (ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย : แผนพับ) 
 3. บริษัทหลักทรัพย 
 บริษัทที่ไดรับใบอนุญาตในการประกอบธรุกิจคาหลักทรัพย ประเภทการเปนนายหนา
ซ้ือขายหลักทรัพย 
 4. หลักทรัพยจดทะเบียน 
 เปนหลักทรัพยที่ออกโดยบริษัทมหาชนจาํกัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  และตลาดหลกัทรัพยใหม  หรือที่เรียกวา “บริษทัจดทะเบียน” ปจจุบันมีหลักทรัพย
จดทะเบียนทีเ่ปนตราสารเพือ่การลงทุน หรือสินคา ใหผูลงทุนไดเลือกลงทุนหลายประเภท ไดแก 
หุนสามัญ (Ordinary Share) หุนบุริมสิทธิ์ (Preferred Share) หุนกู (Debenture) หุนกูแปลง
สภาพ (Convertible Share) พันธบตัร (Bond) หนวยลงทุน (Unit Trust) ใบสําคัญแสดงสิทธใิน
การจองซื้อหุนฯ (Warrants) ในสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Derivative Warrants) เปนตน ซ่ึงจะ
แบงเปน 2 ประเภทหลักๆ คือ หลักทรัพยประเภทตราสารทุน ไดแก หุนสามัญ (Ordinary 
Share) หุนบุริมสิทธิ์ (Preferred Share) ใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนฯ (Warrants) เปน
ตน และหลักทรัพยประเภทตราสารหนี้ ไดแก หุนกู (Debenture) หุนกูแปลงสภาพ (Convertible 
Share) พันธบัตร (Bond) เปนตน 
 5. เจาหนาที่การตลาดตราสารทุน (Certified Marketing Representatives : Equity) 
 หมายถึง เจาหนาที่ของบริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาทีต่ดิตอ ชัดชวน หรือใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับการลงทุนแกลูกคา เพ่ือใหเกิดการซื้อขายหลักทรัพยใดหลักทรัพยหน่ึง 
 6. ผูลงทุนหรือนักลงทุน (Investor) 
 ผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯมีทั้งผูลงทุนชาวไทยและผูลงทุนชาวตางประเทศ โดย
แบงออกไดเปน  2 ประเภท คือ ผูลงทุนประเภทบคุคลและผูลงทุนประเภทสถาบัน ซ่ึงไดแก 
บริษัทหลักทรพัย  บริษัทหลักทรัพยจัดการลงทุน ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทประกนั
วินาศภัย บรษิัทประกันชีวติ นิติบคุคลประเภทบรรษทั และกองทุนสํารองเลี้ยงชพี เปนตน 
 7. นักลงทุนทัว่ไป  
 หมายถึง นักลงทุนที่มิใชนักลงทุนสถาบนั ผูลงทุนในตลาดหลักทรพัยอาจแบงเปนผู
ลงทุนระยะสัน้ และผูลงทุนระยะยาว ผูลงทุนระยะสั้นหรือนักเก็งกําไรเปนบุคคลที่เสี่ยงหวังผล
กําไรจากหลักทรัพยในชวงสั้น มักไมคํานึกถึงเงินปนผลที่ไดรับอาจซื้อหรือขายหลักทรัพยในวัน
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เดียวกันหากไดกําไร ผูลงทุนระยะสัน้มักจะสนใจผลตอบแทนในรูปของกําไรจากการขายเปน
สําคัญ จึงควรระวังเกี่ยวกบัราคาที่อาจลดลง อันเนื่องมาจากภาวะตลาดและจําเปนตองติดตาม
ความเคลื่อนไหวของราคาอยางใกลชิด สวนผูลงทุนระยะยาวจะมุงหวังผลตอบแทนในระยะยาว 
อันไดแก ดอกเบี้ย เงินปนผล รวมทั้งสทิธิตาง ๆ ของหุน ตลอดจนกําไรจากการขายหลักทรพัย
ดวย ดังน้ัน ผูลงทุนจึงตองวเิคราะหขอมูลขาวสาร สถานการณทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ 
ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล และผลการดําเนินงานของกิจการที่เลือกลงทุน 
 
 1.4 ความเปนมาของการลงทุนในหลกัทรัพยของนักลงทุนตางประเทศในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ไดเปดดําเนินการซื้อขายหลักทรัพยใน พ.ศ. 2518 
เปนครั้งแรก ในสวนของการลงทุนของนกัลงทุนตางประเทศไมไดมีระบุไวแนชัดวา ใหมีการเขา
มาลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดตั้งแตเม่ือไร แตสามารถสรุปปริมาณการลงทุน
ของนักลงทุนตางประเทศพรอมกับเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในแตละปไดพอสังเขป ดังน้ี 
  1.4.1 ป 2518 ถึง ป 2524 
  ในชวงป 2518 และป 2519 มูลคาการซื้อขายหลักทรพัยอยูในระดับต่ํา จากการที่เพ่ิม
เริ่มเปดตลาดหลักทรัพย และจากภาวะเศรษฐกิจที่ไมเอ้ืออํานวย การเมืองในประเทศขาดเสถยีร 
ภาพ ตอมาในป 2520 ถึงป 2521 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น และตลาดหลักทรพัย
ไดปรับปรุงกฎระเบียบบางประการ มีการเปดเผยขอมูลใหแกประชาชน สงผลใหบรรยากาศการ
ซ้ือขายหลักทรัพยคึกคักขึ้น มาถึงป 2522 ถึงป 2524 เกิดปญหาวิกฤติการณราคาน้ํามัน เกิด
ภาวะเงินเฟอ และการสั่งปดบริษัท ราชาเงินทุน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนที่ถกูสั่งปด
กิจการจากปญหาทางการเงินอยางรุนแรง สงผลตอความเชื่อม่ันของนักลงทุน ทําใหการซื้อขาย
หลักทรัพยลดลง และในชวงป 2518 ถึงป 2524 ไมมีขอมูลใดที่ระบถุึงการเขามาลงทุนของนัก
ลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอางอิงไว 
  1.4.2 ป 2525 ถึง ป 2528  
  การซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยชวงนี้ยังซบเซาอยู ตามสภาพเศรษฐกจิ ใน
ป 2527 ไดเกิดปญหากับสถาบันการเงนิอีกครั้งและมีการเพิกถอนใบอนุณาตบริษัทเงินทุน จํา 
นวน 5 แหง ในสวนของมลูคาการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศนั้น ในป 2525 ถึง
ป 2526 ยังมีมูลคาที่นอยมากเพยีง 238.35 ลานบาท และ 338.91 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิด
เปนรอยละ 2.05 และ1.83 ของมูลคาการซื้อขายรวมทัง้ตลาด ตอมาในป 2527 ถึงป 2528 มูลคา
การซื้อขายของนักลงทุนตางประเทศมีเพ่ิมมากขึ้นเปน 1,185.27 ลานบาท และ 1,596.05 ลาน
บาท ตามลาํดับ ซ่ึงในชวงนี้ยังถือเปนชวงที่มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนตางประ 
เทศยังมีในปรมิาณนอย จึงไมคอยสงผลกระทบตอการลงทุนภายในประเทศเทาใดนัก  
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  1.4.3 ป 2529 ถึง ป 2532 
  ในป 2529 สภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยกลับมาคึกคัก โดยมูลคาการซือ้ขาย
หลักทรัพยเริม่สูงขึ้น จากการที่ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกปรับตวัลดลง สงผลใหเงินเฟอลดลง
ตาม และอัตราดอกเบี้ยปรับตวัลง เปนผลใหการลงทุนในตลากหลักทรัพยดีขึ้น นักลงทุน
ตางประเทศใหความสนใจลงทุนเพ่ิมขึ้น ดวยมูลคาการซื้อขายถึง 4,617.20 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 7.76 ของมูลคาการซื้อขายรวมทั้งตลาด ตอมาในป 2530 เกิดวิกฤติการณในตลาดหุน
นิวยอรกของสหรัฐอเมริกา โดยเรียกเหตุการณน้ีวา “Black Monday” ในวันจันทรที่ 19 ตุลาคม 
2530 ซ่ึงสงผลกระทบในแงจิตวิทยาตอตลาดหุนไทย ทําใหตลาดหลักทรัพยตองออกมาตรการ
ตางๆ มารับมืออยางรวดเร็ว โดยจัดใหมีกระดานตางประเทศขึ้น ซ่ึงเปนการซื้อขายหลักทรัพย
ระหวางนักลงทุนตางประเทศ การริเริ่มใหมีการออกตราสารทางการเงินประเภทใหมๆ ออกมา 
อาทิ ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (Warrants) และหุนกูแปลงสภาพ (Convertible debentures) สามารถ
เขามาซื้อขายในตลาดฯได ในป 2531 เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ ทั้งในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย
และอัตราแลกเปลี่ยน ประกอบกับตลาดหุนตางประเทศเริ่มฟนตวั การลงทุนของนักลงทุนตาง 
ประเทศมีมากขึ้น จากการจัดตั้งกองทุนตางประเทศเพื่อการลงทนุในตลาดหลกัทรัพยเพ่ิมอีก 
จํานวน 6 กองทุน เปนทั้งหมด 9 กองทุน สงผลใหในป 2532 การซื้อขายของนักลงทุน
ตางประเทศมสีัดสวนสูงถึงรอยละ 12 ของมูลคาการซื้อขายรวมทั้งตลาด 
  1.4.4 ป 2533 ถงึ ป 2538 
  ภาวะการลงทนุในชวงนี้ มีความผันผวนจากปจจัยภายนอกและภายในประเทศที่เขา
มากระทบในเชิงลบ ซ่ึงมีวกิฤติการณอาวเปอรเชียที่สงผลตอราคาน้าํมัน อัตราดอกเบี้ยภายใน 
ประเทศปรับตัวสูงขึ้น แตการลงทุนของนักลงทุนตางประเทศยังมีอยางหนาแนน ดวยมูลคาการ
ซ้ือขายที่สูงถงึ 180,673 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.40 ของมูลคาการซื้อขายรวม ในป 2533 
เน่ืองจากมีการจัดตั้งกองทุนตางประเทศใหเขามาลงทนุในตลาดหุนไทย เพ่ิมอีก 2 กองทุน ตอมา
ในป 2534 และป 2535 เกดิปญหาการเมืองภายในประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดย
คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) ยึดอํานาจการปกครองในป 2534 และเกิดเหตุ 
การณพฤษภาทมิฬ ในป 2535 สงผลตอความเชื่อม่ันในการลงทนุของนักลงทนุตางประเทศ ทํา
ใหภาวะการซือ้ขายผันผวนมาก โดยสัดสวนการลงทุนของนักลงทุนตางประเทศลดลงเหลือรอย
ละ 8.21 และ 7.20 ตามลาํดับ แตในป 2535 ทางตลาดหลักทรัพยไดมีการพัฒนาระบบซื้อขาย 
จากระบบเคาะกระดาน มาเปนระบบคอมพิวเตอร ทีเ่รียกวา ระบบ ASSET (Automated 
System for the Stock Exchange of Thailand) พรอมกับจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ทําใหมูลคาการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้นเปนเทาตัวในป 2535 
น้ี (ดูไดจากภาพประกอบ 1 หนา 5) และการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการซื้อขาย ทําให
มูลคาการซื้อขายสูงขึ้นเรื่อยมา และมูลคาการซื้อขายของนักลงทุนตางประเทศกส็ูงขึ้นตาม โดย
ในป 2536 ถึง 2538 ปญหาทางการเมืองคลีคลายลง สภาพเศรษฐกิจปรบัตวัดีขึ้น ทําใหการ
ลงทุนในชวงนี้คึกคัก การลงทุนของนักลงทุนตางประเทศมีสัดสวนสงูขึ้น (ตามตาราง 2 หนา 6)  
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  1.4.5 ป 2539 ถึง ป 2543 
  ในป 2539 เร่ิมมีสัญญาณบางอยาง จากภาคธุรกิจทีอ่าจจะเปนผลเสียหายตอสภาพ
เศรษฐกิจได โดยเริ่มจากปญหาหนี้เสีย และการทุจริตของผูบริหารสถาบันการเงนิ ทําใหรัฐบาล
ตองประกาศระงับการดําเนินงานของบริษัทเงินทุนจํานวน 58 แหงเปนการชั่วคราว และภายหลัง
ไดมีการสั่งปดเปนการถาวรจํานวน 56 แหง ตอมามีการเก็งกําไรในคาเงินโดยกองทุนตางชาต ิ
จนทําใหธนาคารแหงประเทศไทยไมสามารถควบคุมคาเงินบาทได จนตองมีการเปลี่ยนแปลง
ระบบอัตราแลกเปลี่ยน จากระบบตะกราเงิน มาเปนระบบลอยตวัแบบจัดการ ในป 2540 ซ่ึง
ในชวงสองปน้ี มูลคาการซื้อขายของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหุนไทยยังมีอยูในสัดสวนที่สงู
จากภาพประกอบ 2 โดยมีสัดสวนรอยละ 34.3 และ 43.3 ตามลําดับ ตอมาในป 2541 ถึงป 2543 
เศรษฐกิจของไทยยังอยูในภาวะถดถอย ทําใหมีเงินไหลออกจากตลาดหลักทรัพยเปนจํานวนมาก 
ธนาคารพาณิชยยังไมสามารถแกปญหาหนี้เสียได ในสวนของหนี้ตางประเทศที่สงูขึ้น มาจาก
อัตราแลกเปลีย่นที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น สงผลใหภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยซบเซา สัดสวน
ของมูลคาการซื้อขายไมเปลีย่นแปลงมากนัก โดยดูไดจากภาพประกอบ 2  
 

 
 
ภาพประกอบ 2 สัดสวนมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยรวมในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย  
      จําแนกตามกลุมผูลงทนุ (รายป) 
ที่มา : อัญญา ขันธวทิย. 2546 : 311 
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  1.4.6 ป 2544 ถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2547) 
  เศรษฐกิจของประเทศมีการปรับตวัดี การเมืองมีเสถียรภาพมากขึ้น อัตราดอกเบี้ย
ลดลงเปนเวลานาน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายกระตุนการใชจายของประชาชน และกระตุน
การลงทุนของภาคธุรกิจตางๆ ทําใหภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรพัยปรับตวัดีขึน้ตาม ในสวน
ของมูลคาการลงทุนของนักลงทุนตางประเทศมีเพ่ิมสูงขึน้ ตามภาวะการลงทุนที่ดีขึ้น โดยในป 
2546 มูลคาการซื้อขายรวมทั้งตลาดปรบัตวัสงูขึ้นมากโดยเพิ่มจากปกอน รอยละ 128.10 ซ่ึงมี
มูลคาถึง 4,670,282 ลานบาท ในสวนของนักลงทุนตางประเทศ ก็มีมูลคาการซื้อขายสูงถึง 
1,666,016 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 80.2 จากปกอน ดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจที่ดี การเมืองมี
เสถียรภาพ แตใน พ.ศ. 2547 (ปจจุบัน) ภาวะการลงทุนผันผวนอยางมาก จากการกอการราย
ทาง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และการเลือกตั้งทีก่ําลังจะมาถึงในตนป 2548 ทําใหมีการ
คาดการณวา มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยในชวงปลายปน้ีนาจะลดลงจากปลายปกอน 
 
 1.5 การลงทนุในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศ 
 1.5.1 ลักษณะการลงทุนของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยไทย  
 ลักษณะของการลงทุนของนักลงทุนตางประเทศมี 2 รูปแบบ ไดแก การลงทุนโดยตรง 
และการลงทุนโดยผานสถาบันกองทุน การลงทุนโดยตรงเปนการลงทุนของนักลงทุนประเภท
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และสถาบัน ไดแก บริษัทหลักทรัพย บรษิัทประกันภัย บริษัทประกนั
ชีวติ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และกองทุนบํานาญจากตางประเทศ เปนตน ซ่ึงนักลงทุนหรือ
สถาบันจากตางประเทศเหลานี้สามารถนําเงินเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพยไดโดยตรง แตทั้งน้ี
ตองเปนไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กฎหมายไดกําหนดไว เชน การจัดเก็บภาษีเงินไดจากนัก
ลงทุนตางประเทศ ขอจํากัดในการถือครองหุนของนักลงทุนตางประเทศ  
 การลงทุนโดยผานสถาบันกองทุน เปนการลงทุนที่นักลงทุนประเภทสถาบันการ เงิน
หรือ กองทุนเพ่ือการลงทุน (Investment funds) จัดตั้งขึ้น และระดมเงินทุนในตางประเทศ โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กองทุนตางประเทศจะมีขนาดของ
เงินทุนจํานวนมากทําใหมีสภาพคลองในการลงทุนสงู โดยกองทุนเพ่ือการลงทุนเหลานี้สามารถ
จําแนกตามลกัษณะของผูจัดการกองทุนไดดังตอไปน้ี (ณรงค ชวนใช. 2540 : 56-57) 
  1. กองทุนที่จดทะเบียนนอกประเทศ (Off-shore Fund) คือ กองทุนที่จัดตั้งเพ่ือการ
ลงทุนภายใตกฎหมายของประเทศนั้นๆ ทําใหกองทุนไมมีสัญชาตไิทย ดังน้ันการเขามาลงทนุใน
ตลาดหลักทรพัยไทย จะตองอยูภายใตกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวกับการลงทุนของนักลงทุน
ตางประเทศ เชน อยูภายใตขอจํากัด การถือครองหุนของนักลงทุนตางประเทศ ตาม
พระราชบัญญัติกิจกรรมการลงทุนของชาวตางประเทศ ไดมีขอกําหนดใหสามารถถือหุนไดไม
เกินรอยละ 49 ของหุนทั้งหมด นอกจากนี้การกําหนดเปนกรณีพิเศษ การถอืหุนของบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย และธนาคารพาณิชยไดไมเกินรอยละ 25 ของหุนทั้งหมด กฎเกี่ยวกับสทิธิ
สงเสริมการลงทุน การอนุณาตสัมปทาน เปนตน 
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  2. กองทุนที่จดทะเบียนในประเทศ (On-shore Fund) คือ กองทุนที่จัดตั้งเพ่ือการ
ลงทุน โดยผูจัดการกองทุนที่เปนบรษิัทมีถิ่นฐานที่อยูในราชอาณาจักรไทย ภายใตกฎหมายของ
ไทย ทําใหกองทุนมีสัญชาติไทย จึงอยูนอกเหนือขอกําหนดการถือหุนของคนตางดาว และออก
หนวยลงทุนไปจําหนายในตางประเทศ ดังน้ันการที่กองทุนมีสัญชาติไทย จะไดเปรียบในแงสทิธิ
ประโยชนการลงทุนมากกวานักลงทุนตางประเทศโดยทั่วไป เชน การเสียภาษี หรือการอยู
นอกเหนือขอจํากัดการถือครองหุนของนักลงทุนตางประเทศ เปนตน  
  นอกจากนี้ยังมีการจําแนกตามประเภทของการกําหนดขนาดกองทุนและเวลาทีไ่ถ
ถอนกองทุนประกอบดวย 2 ประเภทดังน้ี คือ กองทุนปด (Close Fund) ไดแก กองทุนเพ่ือการ
ลงทุนที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดของกองทุนและเวลาไถถอนกองทุน จากที่กําหนดไวเม่ือตั้ง
กองทุน และกองทุนเปด (Open Fund) ไดแก กองทุนเพ่ือการลงทุนที่สามารถเปลีย่นแปลงขนาด
และระยะเวลาของกองทุน จากที่กําหนดไวเม่ือแรกตั้งกองทุนได และผูถือหนวยลงทุนสามารถไถ
ถอนหรือขายคนืหนวยลงทนุไดตลอดเวลา ภายใตกฎเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดไว 
 

 1.5.2 ขั้นตอนการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของนักลงทุนตางประเทศ 
  1. การแตงตั้งผูรับฝากทรัพยสิน ธนาคารพาณิชย และนายหนาคาหลักทรัพย การ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นักลงทุนชาวตางประเทศจะตองแตงตั้งผูรับฝาก
ทรัพยสิน (Custodian) ธนาคารพาณิชย (Correspondent bank) และผูคาหลกัทรัพย (Broker) 
เพ่ือดําเนินกิจกรรมตางๆ ในประเทศไทย โดยปกตธินาคารพาณิชยในประเทศจะใหบริการทัง้
เปนผูรับฝากทรพัยสิน และเปนธนาคารพาณิชยของลกูคา ซ่ึงจะใชบริการผานเพยีงธนาคารเดยีว
เทานั้น 
 หนาที่หลักของผูรับฝากทรพัยสิน ไดแก การลงนามในเอกสารที่เกี่ยวกับการซื้อ
ขายหลักทรัพย การรับและจายเงินตอบริษัทนายหนาหลักทรัพย การจัดการสงและรับมอบ
หลักทรัพยจากบริษัทนายหนาไปยังลูกคา การเก็บรักษาใบหุนไวใหปลอดภัย ซ่ึงในปจจุบันไดมี
ศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนผูเก็บใบหุน (ศูนยรับฝากหลักทรัพย ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการ
ใหบริการทีต่อเน่ืองจากการซื้อขายหลักทรัพย ในดานการเปนศูนยรับฝากหลักทรัพยในระบบไร
ใบหลักทรัพย (Scripless) และเปนสําเนาหักบัญชี โดยใชระบบยอดซื้อขายสุทธใินการชําระราคา
และสงมอบหลักทรัพย นอกจากนี้ ยังเปนนายทะเบียนหลักทรพัยใหแกบริษทัจดทะเบียนและ
บริษัทผูออกหลักทรัพยตางๆ และเปนนายทะเบยีนกองทุนใหแกบริษัทหลักทรพัยจัดการลงทุน
ตางๆ รวมถึงเปนศูนยบริการปฎิบัตกิารหลักทรัพยใหแกบริษทัหลักทรัพยตางๆ) ธนาคาร
พาณิชยจะทําหนาที่ในการรบัฝากเงินหรือการสงเงินทุนกลับประเทศ และผูคาหลกัทรัพย จะมี
หนาที่ทําธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพยในประเทศไทย 
 2. การลงทุนซ้ือขายหลักทรัพย จะตองทําการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตางประเทศเปน
เงินบาทกอนการลงทุนในหลักทรัพยโดยผานธนาคารพาณิชย ซ่ึงเปนตัวแทนจดทะเบียนสาํหรบั
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การซื้อขายหลักทรัพยแทนลูกคา เพ่ือความสะดวก และการซื้อขายในหลักทรัพยไทยจะตองซื้อ
ขายโดยใชเงินบาทเทานั้น 
 3. สถานที่สั่งซ้ือขายและการดําเนินการ การซื้อหรือการขายจะตองผานบริษัทนาย 
หนาบริษัทใดบริษัทหนึ่ง โดยผานระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงสามารถทราบผลของคําสั่งไดทันท ี
 4. การชําระเงิน ในการซื้อขายหลักทรัพยทั้งหมด จะดําเนินการชําระเงินโดยผาน
หนวยงานของตลาดหลักทรัพย ซ่ึงมีกําหนดระยะเวลาภายใน T + 3 วันทําการ T หมายถึง วนัที่
ทําการซื้อขายหลักทรัพย 
 5. การสงเงินกลับประเทศ นับตั้งแต ป 2521 รัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลังและ
ธนาคารแหงประเทศไทย ไดผอนคลายขอจํากัดทางดานการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนทางการเงิน 
กระทั่งปจจุบนั การไหลของเงินลงทุนจากตางประเทศไมจําเปนตองแจงรายการตอธนาคารแหง
ประเทศไทยกอน ดังน้ันการสงเงินกลับของเงินกองทุนที่มาลงทุน เงินปนผลและผลตอบแทนการ
ชําระเงินตน (Loan repayment) และดอกเบี้ยจาย เงินสุทธิหลังหักภาษีสามารถนําออกไดอยาง
เสรี ซ่ึงธนาคารพาณชิยอนุญาตใหสามารถอนุมัติทําการแลกคืนเงินตราตางประเทศเพื่อสงเงิน
กลับไดโดยไมมีขอจํากัด 
 นอกจากนี้เม่ือนักลงทุนตางประเทศทําการซื้อขายหลักทรัพย กบับริษทันายหนา
คาหลักทรัพย และธนาคารผูรับฝากหลักทรัพย จะตองมีการคิดภาษีรายไดสวนเกินจากเมื่อตอน
แรกที่ทําการซื้อหลักทรัพย รวมถึงภาษีของเงินปนผลหรือดอกเบี้ยรับ ซ่ีงอัตราภาษีจะถกูประ 
กาศเปนการพิเศษโดยธนาคารแหงประเทศไทย (ณรงค ชวนใช. 2540 : 60-61) 
 
 1.5.3 การซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทนุตางประเทศ 
 นักลงทุนชาวตางประเทศทีเ่ขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพยไทย สามารถทําการซื้อ
ขายหลักทรัพยไดบนกระดานตางประเทศแลว นักลงทุนอาจเขามาลงทุนไดในใบแสดงสิทธใิน
ผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย (Non – Voting Depository Receipt: NVDR) โดย
ไมเพียงแตนักลงทุนชาวตางประเทศเทานั้นที่สามารถถือครองตราสาร NVDR แตนักลงทุนชาว
ไทยก็สามารถถือครองไดเชนกัน โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  
  - ลักษณะของใบแสดงสิทธใินผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย  
 NVDR เปนตราสารที่ออกโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด (Thai NVDR 
Company Limited) จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 4 ตุลาคม 2543 โดย NVDR เปนตราสารที่มีสถานะเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนโดยอัตโนมัติ โดยกลไกการทํางานของ NVDR คือ ผูถือครอง NVDR จะ
ไดรับสิทธปิระโยชนตางๆ ที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง ซ่ึงไดแก หลักทรัพยจดทะเบียน (อาจเปน
หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิ และใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได) 
ที่มีคุณสมบัตไิมเขาขายในการหามซื้อขาย (หลักทรัพยอางอิงตองไมถูกการหามซื้อขายโดยมี
เหตุดังน้ี อยูระหวางการดําเนินการแกไขเหตุแหงการเพิกถอนหุนสามัญ เม่ือไดรับแจงเหตุ
ดังกลาวจากตลาดหลักทรัพย อยูระหวางการดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการตามกฎหมายวา
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ดวยลมละลาย และมีสาเหตุอ่ืนที่มีผลกระทบอยางรายแรงตอสิทธปิระโยชนของผูถือหุน) ทัง้น้ี 
สิทธิประโยชนทางการเงินที่ผูถือ NVDR ไดรับจะเหมือนกับการลงทุนในหุนของบริษัทจดทะ 
เบียน ซ่ึงไดแก เงินปนผล สิทธิในการซือ้หุนเพ่ิมทุน แตผูถือ NVDR จะไมไดรับสิทธิในการออก
เสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน (Non – Voting Right) (ศภุชัย ศรีสชุาติ. 2547: 133-
135)  
 นอกจากนี้ ประโยชนที่จะไดรับจาก NVDR คือ เปนเครื่องมือหน่ึงที่ชวยในการ
กระตุนการลงทุน และเพ่ิมสภาพคลองใหแกการซื้อขายหลักทรัพย ในฐานะเปนหลักทรัพยทาง 
เลือกหนึ่งในการลงทุน สวนประโยชนที่สาํคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิทธิประโยชนที่จะเกิดขึ้นกบัผู
ลงทุนตางประเทศ โดยชวยใหชาวตางประเทศสามารถลงทุนในหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียน
ได โดยไมติดปญหาเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพยของชาวตางชาติ (Foreign Limit) 
นอกจากนี้ NVDR ยังจะชวยใหผูลงทนุสถาบันตางประเทศที่ไมสามารถลงทุนในหนวยลงทุน 
สามารถที่จะเขามาลงทุนในตราสารประเภทนี้ได  
 - การซื้อขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย  
 การซื้อขายตราสาร NVDR เปนไปในลกัษณะเดียวกบัการซื้อขายหุนสามัญทั่วไป 
โดยผูลงทุนทีมี่ความตองการซื้อขาย NVDR สามารถสั่งซ้ือขายผานบริษัทหลกัทรัพยไดตลอด 
เวลาทําการ แตทั้งน้ี ผูลงทุนตองมีการระบุในคําสั่งซ้ือขายวา เปนการซื้อหรือขาย NVDR และ
สามารถแสดงระบบการซื้อขายไดตามภาพประกอบ 3 (ศุภชัย ศรีสชุาติ. 2547: 133-135)  
 

 
ภาพประกอบ 3 การซื้อขายหลักทรัพย NVDR 

ที่มา : ศุภชัย ศรีสุชาติ. 2547 : 135 
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 เน่ืองจากคําสั่งซ้ือ/ขาย NVDR ถูกจัดเรียงลําดับเพ่ือจับคูการซื้อขายรวมกบัหลัก 
ทรัพยอางอิง ดังน้ัน ขอมูลการซื้อขายหลักทรัพย NVDR จะรวมอยูในขอมูลการซื้อขายหลัก 
ทรัพยอางอิง ทําใหไมมีการเปดเผยขอมูลเปนการเฉพาะในระหวางการซื้อขาย สงผลใหราคาซื้อ
ขาย NVDR จะเปนราคาเดยีวกับราคาหลักทรัพยอางอิง  
 

1.5.4 การลงทุนของกองทุนตางประเทศ 
เพ่ือใหนักลงทุนมีความเขาใจเสนทางลงทุนของกองทุนตางประเทศ กองทุนตางประ 

เทศจะมีอยู 3 ประเภท ประกอบไปดวย GLOBAL FUND หรือกองทุนที่เนนลงทุนในประเทศที่
เจริญแลวเทานั้น ประเภทที่สอง คือ GLOBAL EMERGING FUND หรือกองทุนที่เนนลงทนุใน
ตลาดเกิดใหม และประเภทที่สาม เปนกองทุนที่กําหนดสัดสวนการลงทุนอยางชดัเจนเลยวา จะ
ลงทุนที่ไหน มูลคาเทาไร ซ่ึงนิยมเรียกกันวา COUNTRY FUND แตตอมาเริ่มมีผูบริหารกองทุน
เหลานี้ลาออก และหันมาจัดตั้งกองทุนของตัวเอง โดยอาศยัชื่อเสียงและประสบการณในอดีต 
เปนจุดขายและฝมือของมนุษยทองคํารุนนี้ ทําใหผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกวากองทุนเดิมที่
มีทุกแหง ไมวาจะเปน GLOBAL FUND, GLOBAL EMERGING FUND หรือ COUNTRY 
FUND ทําใหนักลงทุนหนีมาลงทุนผานกองทุนเหลานี้มากขึ้น ในที่สุดก็เกิดคําวา HEDGE FUND 
ขึ้นมา  

ความแตกตางระหวาง HEDGE FUND และ GLOBAL FUND วาตางกันตรง กลยุทธ
การลงทุน พวกผูจัดการ GLOBAL FUND มีหนาที่บริหารกองทุนใหไดผลตอบแทนสูงกวาผล 
ตอบแทนเฉลีย่ (BENCHMARK) ของตลาด ดังน้ัน กลยุทธการลงทนุจึงเปนระยะยาว ไมมีความ
จําเปนตองถอนหุนที่มีทั้งหมด แตผูจัดการ HEDGE FUND มีหนาที่บริหารกองทุนใหไดผลตอบ 
แทนสูงสุด กลยุทธการลงทุนจึงเนนระยะสั้น เวลาขายหุนจะขายหมดพอรต และมีการเปรียบ 
เทียบการลงทนุของ HEDGE FUND เหมือนกองทุนรวม ประเภทยดึหยุน (FLEXIBLE FUND) 
ซ่ึงสามารถปรับพอรตการลงทุนระหวางการลงทุนในหุนและตราสารหนี้ไดตลอดเวลา เพราะการ
ลงทุนหวังผลตอบแทนสูงสดุ  

ในป พ.ศ. 2546 HEDGE FUND ทําใหตลาดหุนไทยคึกคัก เพราะตลาดหุนไทยมี
มูลคาตลาดเพียง 0.1 % ของตลาดหุนทั่วโลกเทานัน้ ขณะที่สภาพคลองหมุนเวียนในตลาดหุน
ของไทย (FREE FLOAT) ก็มีเพียงแค 29 % ซ่ึงถือวานอยมาก ดังน้ัน ความนาสนใจในการ
ลงทุนจาก GLOBAL FUND จึงมีจํากัด ประมาณ 2 % แตเน่ืองจากราคาหุนไทยถูกกวาตลาดหุน
ทั่วโลก  ทําใหหลายกองทุนหันมาเพิ่มนํ้าหนักการลงทุนเปน 3-5 % ในที่สุดปริมาณการซื้อขาย
ในตลาดหุนไทยก็เริ่มคึกคกั และยิ่งหนาแนน เม่ือ HEDGE FUND กระโจนเขาหาผลตอบแทน
ดวย ทําใหปริมาณการซื้อขายเฉลีย่ตอวนัทะยานตวัถงึ 1,000 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 
40,000 ลานบาท) ในที่สุด GLOBAL FUND ทุกแหงทยอยเขามาลงทุนในตลาดหุนไทย ถึงชวง
น้ัน HEDGE FUND เริ่มเทขายทํากําไร เพ่ือโยกเงินไปหาผลตอบแทนที่อ่ืนตอ สงผลใหปริมาณ
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การซื้อขายคอยๆ หดตัวลงต่ํากวา 1,000 ลานเหรียญสหรัฐ สงสญัญาณให GLOBAL FUND 
ถอนการลงทนุตาม 

แตการถอนการลงทุนนั้น ก็เปนเพียงแคการปรับพอรตการลงทุนจากระดับสูงเกินปกติ  
(OVERWEIGHT) ลงมาสูระดับปกติ (NEUTRAL หรือ UNDERWEGHT) เทานั้น สังเกตไดจาก
สัดสวนการถอืครองหุนของกองทุนตางประเทศ รวมกับ NVDR ในเดือนสิงหาคมที่ผานมาของป 
พ.ศ. 2547 ลดลงจากชวงทีดั่ชนีตลาดทําจุดสูงสุดบริเวณ 794 จุด แค 4 % แสดงใหเห็นวายังมี 
GLOBAL FUND ถือหุนมูลคาตลาดสูงอยู  

สําหรับเหตุผลที่ทําใหกองทุนตางประเทศปรับพอรตไดรวดเร็ว เกิดเนื่องจากกองทุน
ตางประเทศมขีอมูลขาวสารมากกวา และมีเม็ดเงินลงทุนมากกวา ทําใหบริษทัหลักทรัพย ในไทย
จําเปนตองแขงขันกันหาขอมูลมาใหบริการ เพ่ือใหไดคําสั่งซ้ือขายจากกองทุนเหลานั้น ดังน้ัน 
กองทุนตางประเทศจึงมีขอมูลเชิงลึกมากกวา ชวยใหการตัดสินใจทําไดรวดเร็วกวานักลงทุนไทย
และมีการคาดการณวา ความคึกคักของตลาดหุนไทยอยางในปลายปที่แลว (พ.ศ. 2546) จะไม
หวนกลับมาใหเห็นอีกภายในสองปน้ี เพราะนักลงทุนเห็นการฟนตัวของอุตสาหกรรมตางๆ 
เรียบรอยแลว การลงทุนในระยะตอไป จึงตองใหนํ้าหนักกับความสามารถในการทํากําไรแบบ
ยั่งยืนมากขึ้น  ประกอบกบัปน้ีมีปจจัยลบเขามากระทบตลาดคอนขางมาก ทั้งวิกฤตน้ํามันแพง 
ดอกเบี้ยขาขึน้ และการเลอืกตั้งทั่วโลก  

กลยุทธลงทนุของกองทุนตางประเทศ และหุนที่พวกกองทุนตางประเทศสนใจ กลาว 
คือ หลักการลงทุนของผูจัดการกองทุนปจจุบันจะลึกกวาในอดีต เพราะเดิมจะประเมินการลงทุน
เริ่มจากภาวะเศรษฐกิจโลก ลงรายละเอียดแตละอุตสาหกรรม จากนั้นคอยเปรียบเทยีบตาม
ภูมิภาคแลวจึงเลือกลงทุนในแตละประเทศอีกที แตปจจุบันจะเร่ิมศึกษารายละเอียดของบริษัท
มากขึ้น เชน ดูวิสัยทศันของผูบริหาร ความสามารถในการแขงขันกบัคูแขง ไปจนถึงชองทางทํา
กาํไรในอนาคต  

ปจจุบันภาวะการคาโลกถูกแบงแยกออกเปน 4 เขต คอื กลุมสหรัฐ กลุมสหภาพยุโรป 
ญ่ีปุน และกลุมเอเชีย ไมนับรวมญี่ปุน ซ่ึงไทยอยูในกลุมหลังน้ี ดังน้ันการตันสินใจลงทุนของ
กองทุนตางประเทศ จะพิจารณาเปรียบเทียบระหวางกลุมการคาเหลานี้ หากใชคา P/E เปนตัว
เปรียบเทียบ จะพบวาตลาดหุนไทยมีความนาในใจเพียง 3 กลุม คอื กลุมพลังงาน กลุมไอที และ
กลุมสื่อสาร กลุมพลังงานถือเปนอุตสาหกรรมที่นาลงทุนมากที่สุด เพราะมีคา P/E ต่ําที่สดุแค 
8.7 เทาเมื่อเทียบ P/E ของกลุมสหรัฐ และสหภาพยุโรป ซ่ึงอยูที่ 14 เทา  ใกลเคียงกัน ขณะที่
ญ่ีปุนมี P/E สูงที่สุดถึง 21 เทา สําหรับกลุมไอที จะหมายถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับพวก
อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร ซ่ึงปจจุบัน คา P/E เฉลี่ยในกลุมประเทศเอเชีย ไมนับญี่ปุน อยูที่ 
7.7 เทาซึ่งต่ํามากเมื่อเทียบกับกลุมสหภาพยุโยปและญีปุ่น ที่มี P/E 21 เทา ไลเลี่ยกัน ขณะที่
กลุมสหรัฐ มีคา P/E สูงที่สุดถึง 24 เทา ขณะที่กลุมสื่อสาร คา P/E ของสหภาพยุโรป อยูที่ 12 
เทา ญ่ีปุนอยูที่ 14 เทา สวนสหรัฐ P/E พุงไปถึง 18 เทา สวนในกลุมเอเชีย ไมนับญี่ปุน อยูที่ 11 
เทา  
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หลักการลงทนุของพวก GLOBAL FUND ซ่ึงมีสูตรคอนขางตายตัววาจะเลือกลงทุน
ในหุนที่มีมูลคาตลาด (market capital) สูงเกิน 1 พันลานเหรียญสหรัฐขึ้นไป ดังน้ัน หุนที่เขา 
เกณฑลงทุนไดจะถูกจํากัดเหลือไมถึง 20 ตัว ตัวยอดนิยมที่สุดก็ตองเปนหุนของบริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีมูลคาตลาดสูงที่สุด รองมาเปนปูนซิเมนตไทย, แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส, 
ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย, ธนาคารสิกรไทย, ชิน คอรปอเรชั่น, ธนาคารกรุงไทย 
และการบินไทย  

สําหรับหุนที่มีมูลคาตลาดพอยอมรับได หรือมีมูลคาตลาดมากกวา 100 ลานเหรียญ
สหรัฐ ซ่ึงไดรับความสนใจจาก COUNTRY FUND ในฐานะ SMALL CAPs ก็จะตองมีระบบบัญชี
ที่ไดมาตรฐาน มีโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน ผูบริหารระดับสูงและกลาง เปดโอกาสให
พบปะได เพ่ือใหนักวิเคราะหของกองทุนเหลานั้นสามารถหาขอมูล และทําการประเมินความ 
สามารถทํากําไรในอนาคตได บทวิเคราะหที่ฝายวิจัย หรือฝายวิเคราะหหลักทรัพยทําเปนประจํา
อยูแลว กลายเปนแคขอมูลประกอบการตัดสินใจเทานั้น บทวิเคราะหที่บรษิัทหลักทรัพยตางๆ 
ทําใหถือเปนขอมูลใหกองทุนตางประเทศทําการบานเทานั้น ถานักลงทุนไทยหนัมาใชประโยชน
จากบทวิเคราะหเหมือนพวกกองทุนทํากัน คงจะชวยใหการลงทุนมีความเสี่ยงนอยลง ทําใหการ
ลงทุนนาจะไดผลตอบแทนคุมคา  

นักลงทุนควรจัดพอรตการลงทุนในหุนพ้ืนฐาน และถอืลงทุนอยางนอย 1 ป อีกสวน
หน่ึงแยกออกมาสําหรับเก็งกําไร เพราะจากประสบการณในวงการ มีนักลงทุนนอยคนจริงๆ ที่
ลงทุนยาวได สวนใหญขอเลนสนุกๆ เลนตามเสียงเชยีรของเพ่ือนๆ มากกวา สําหรับคนที่ชอบ
เลนเก็งกําไร โดยเฉพาะคนที่ชอบเลน NET อยากใหลองมาซื้อขายในตลาดสินคาเกษตรลวงหนา 
รับรองไมผิดหวังแนครับ จะทํากําไรขาขึ้นหรอืขาลงก็ไดหมด จะ SHORT SELL ก็ได แถมไม
ตองวางหลักประกัน 10 % เหมือนตลาดหุนดวย  

แลวกองทุนตางประเทศจะกลับมาลงทุนในตลาดหุนไทยเม่ือไร บทสรุป จากผูเชี่ยว 
ชาญทั้ง 4 คน ก็คือเม่ือปจจัยการเมืองทั้งในประเทศ และตางประเทศนิ่ง  

ปจจัยการเมือง กลายเปนปจจัยที่มีนํ้าหนักตอบรรยากาศการลงทนุในตลาดหุนไทย
ชวงปลายปน้ีตอเน่ืองตนปหนามากที่สุด เพราะจะมีการเลือกตั้งประธานาธบิดีสหรัฐอเมริกา ใน
เดือนพฤศจิกายนปน้ี และเลือกตั้งในประเทศชวงตนปหนา โดยประเด็นขณะนี้ อยูที่ความไม
แนนอนของการเมืองสหรัฐฯ เพราะผลสํารวจความนยิมในตัวประธานาธิบดี บชุ เม่ือเดือน
สิงหาคมที่ผานมา ดีขึ้นจากชวงกอนหนา  จนเร่ิมมีการพูดถึงเทอมสองของ บุช จูเนียร  

สิ่งที่พวกผูจัดการกองทุนใหความสนใจตอสถานการณการเมืองสหรัฐฯ  จะอยูที่แนว 
นโยบายดานตางประเทศของรัฐบาลใหม เพราะจะมีผลโยงไปถึงสถานการณราคาน้ํามัน การกอ
การรายและการบริหารงบประมาณที่มีอยางจํากัด สวนเรื่องดอกเบี้ย ไมนามีการเปลี่ยนแปลงแต
อยางใดเพราะธนาคารกลางสหรัฐฯ  มีอิสระในการทํางานเหมือนที่ผานมา  
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สวนการเมืองบานเรา หากรัฐบาลชุดนี้กลับมากุมอํานาจอีกครั้ง นาจะมีผลดีตอตลาด
หุนมากกวา เพราะจะเกดิการสานตอแนวนโยบายตางๆ ที่ไดทําเอาไวแลวตอไป และไมตอง
กังวลกับปญหาเรื่องเสถียรภาพทางการเมือง  

สําหรับปจจัยอันดับรองลงไป เปนเรื่องการปรับตวัของธุรกิจไทย วาจะสามารถทํา
กําไรไดอยางยั่งยืนหรือไม หลังจาก 2 ปที่ผานมา กําไรเติบโตตามการฟนตัวของเศรษฐกิจ เม่ือ
ประเมินสถานการณการเมืองและเศรษฐกจิโดยรวมแลว เง่ือนเวลาที่กองทุนตางประเทศจะหวน
กลับมาลงทุนในไทย จะตองรอใหบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมตางๆ ประกาศผลดําเนินงาน
ไตรมาสสามออกมากอน ซ่ึงก็คงอยูในชวงกลางเดือนพฤศจิกายน แตจากที่ไดยินจากเพื่อนใน
กองทุนอ่ืน ทราบมาวามีกองทุนตางประเทศบางแหงเริม่ปรับนํ้าหนักการลงทุนบางแลว หลังเห็น
ราคาหุนถูก ถาขอมูลน้ีแมนยํา โอกาสที่เงินจะไหลเขาตลาดหุนไทย  อาจเลื่อนขึ้นมาเปนกลาง 
เดือนตุลาคม หลังธนาคารพาณิชย บริษัทเงนิทุน และบรษิัทหลกัทรัพยประกาศผลดําเนินงาน
เรียบรอยแลว  

ปจจัยสําคัญทางเศรษฐกิจหลายตวั เชน ดอกเบี้ยในประเทศ อัตราการขยายตวัของ
เศรษฐกิจ ตลอดจนความสามารถทํากําไรของบริษัทจดทะเบียน จะมีความชัดเจนมากขึ้น จนทํา
ใหการประเมนิความสามารถทํากําไรทั้งปน้ี  และปหนาทําไดงายขึ้น  

สําหรับขอสังเกตเรื่องจังหวะเวลาลงทุนนัน้ คงจะตองดูการเคลื่อนไหวของราคาหุนที่มี
มูลคาตลาดสูงเปนหลัก เพราะกองทุนตางประเทศสวนใหญจะเลือกหุนที่มีมูลคาตลาดสูง ดังน้ัน 
ถาราคาหุนทีมี่มูลคาตลาดสูงปรับตวัดีขึน้อยางตอเน่ือง ก็แสดงวาเริ่มมีเงินลงทุนไหลเขามาแลว 
(วรนนท อัศวพิริยานนท. 2547 : 38-41) 
 

1.6 สาเหตุทีนั่กลงทุนตางชาติสามารถสรางความปนปวนใหตลาดหลักทรพัยไทย 
 1.6.1 นักลงทุนตางชาติใชเงินจํานวนมหาศาลในการซื้อขายหลักทรัพย ดังน้ันเม่ือนัก
ลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเปนสถาบนัและกองทุน ที่มีขนาดใหญเม่ือเทียบกับนักลงทุนใน
ประเทศ ทําใหสามารถสรางหรือกําหนดราคาได  
 1.6.2 การลงทุนของตางชาติ เปนการเจาะจงในการซื้อขายหลักทรัพยเพียงไมกี่กลุม
โดยอาศัยปจจัยพ้ืนฐานและประสบการณ ทําใหการซื้อขายของตางชาติมีเพียงเฉพาะกลุมหลักๆ 
ที่มีความสําคญัตอดัชนีตลาดหลักทรัพย ซ่ึงแตกตางจากนักลงทุนในประเทศที่มีการซื้อขายแบบ
กระจายทั่วไป และโดยเฉพาะอยางยิ่งไมนิยมซื้อขายโดยใชปจจัยพ้ืนฐาน แตนิยมเลือกลงทุนใน
หลักทรัพยแบบเก็งกําไร  
 1.6.3 ระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย การลงทุนของตางชาติเปนการลงทุนทัง้ใน
ระยะสั้นและระยะยาวอยางตอเน่ือง ขณะที่การลงทนุของนักลงทนุในประเทศมกัเปนการลงทุน
ระยะสั้นและไมตอเน่ือง (การเปลี่ยนหลักทรัพยที่ถือครองบอย) ทําใหเสียโอกาส 
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 1.6.4 การซื้อขายของตางชาติเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพราะฉะนั้นถานักลงทุน
ตางชาติเทขายหรือเขาซื้อหุน ดัชนีตลาดหลักทรัพยจะปรับตวัตาม สวนนักลงทุนทัว่ไปมีทิศ
ทางการลงทุนไมแนนอน ทําใหไมสามารถสรางผลกระทบตอการปรบัตวัของดัชนีตลาดฯไดอยาง
ชัดเจน  
 1.6.5 นักลงทุนตางชาตมีิทางเลือกที่จะลงทุนมากกวานักลงทุนทัว่ไป ทําใหมีการ
ตัดสินใจที่รวดเร็ว เน่ืองจากสามารถชดเชยความเสี่ยงไดจากการเลอืกลงทุนในหลายๆตลาดฯ 
เปนตน (ณรงค ชวนใช. 2540 : 64) 
 

1.7 ผลกระทบดานบวกจากการเขามาลงทุนของนักลงทุนตางประเทศ 
 1.7.1 การถายทอดความรูและประสบการณในการวเิคราะห การลงทุนของชาว
ตางประเทศเปนการลงทุนที่มีเหตุผล การตัดสินใจตองผานการวิเคราะหมาแลว ทั้งน้ีเน่ืองจาก
การที่จะสงเงินจํานวนมากไปลงทุนในประเทศที่อยูหางไกลนั้น ยอมตองใชการพิจารณาอยาง
รอบครอบมากกวาการลงทนุในประเทศของตน ขั้นตอนการไปลงทนุและคาใชจายยอมตองมีมาก
ขึ้น นอกจากนั้นผูลงทุนชาวตางประเทศยังมีประสบการณ และความชํานาญในการวิเคราะห
หลักทรัพยที่กาวหนา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูลงทุนประเภทสถาบันซ่ึงเปนผูลงทุนสวนใหญ การ
ลงทุนอยางใชเหตุผลของผูลงทุนชาวตางประเทศจะชวยเสริมสรางเสถียรภาพใหกบัตลาด
หลักทรัพยฯไทยใหมีมากขึน้ 
 1.7.2 ทําใหตลาดหลักทรัพยฯไทยมีการพัฒนาสูความเปนสากล ทั้งในดานการ
ใหบริการซื้อขาย ระบบการใหบริการขอมูล การวิเคราะหเพ่ือการตัดสินใจอยางมีเหตุผลและมี
หลักการรวมถึงการพัฒนากลไกใหมๆ การพัฒนาเหลานี้เกิดขึน้เพราะผูลงทนุตางประเทศตอง 
การขอมูลและระบบการซื้อขายที่เปนมาตรฐานและรวดเร็ว 
 1.7.3  ชวยสรางอุปสงคขึ้นในตลาดหลกัทรัพย เงินลงทุนจากตางประเทศมีสวนชวย
ใหการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เปนแรงผลักดันและสราง
ความนาเชื่อถอืใหกับนักลงทุนกลุมอ่ืนๆ  
 1.7.4 ทําใหบริษัทผูคาหลกัทรัพยของไทยมีการพัฒนาขึ้น จากการที่ไดติดตอและได
รวมทุนกับบรษิัทผูคาหลักทรัพยที่มีประสบการณในระดับนานาชาติ นับเปนการดีที่จะไดรับการ
ถายทอดวิทยาการใหมๆ และประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตลาดหลักทรพัย
และตลาดทุนในประเทศไทยตอไป 
 1.7.5 เปนการลดความเสีย่งของอุตสาหกรรมและธุรกิจ การที่บริษัทธุรกิจและอุตสา 
หกรรมในประเทศไดรับเงินทุนจากตางประเทศเขามารวมในกิจการ นับไดวาเปนประโยชนมาก 
กวาการที่กิจการเหลานั้นจะกูยืมเขามา เพราะการใชเงินกูจํานวนมากในการดําเนินกิจการจะทํา
ใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt/Equity ratio) มีอัตราสูง ทําใหกิจการมคีวามเสี่ยง
สูงที่จะไดรับผลกระทบจากความผันผวนของตลาดเงิน 
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 1.7.6 เปนการสรางเสถียรภาพใหแกตลาดหลักทรัพยและเศรษฐกิจของประเทศ การ
สงเงินเขามาลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศชวยใหอุตสาหกรรมตางๆ ในประเทศ
ไทยมีการขยายตัวและมีเสถยีรภาพมากขึ้น สภาวการณเชนนี้จะยังมีผลใหสถาบนัการเงินผูเปน
เจาหนี้ของกิจการอุตสาหกรรมตางๆ มีเสถียรภาพมากขึ้นดวย ทั้งหมดนี้ยอมเปนการเสริมสราง
เสถียรภาพใหแกเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
 1.7.7 การลงทุนในหลักทรพัยของนักลงทุนตางประเทศชวยเสริมใหตลาดทุนของประ 
เทศไทยขยายตัวเรว็ขึ้น เพราะหากจะใหมีการพัฒนาจากการระดมเงินออมในประเทศคงตองใช
ระยะเวลานาน แตถาเปนเงินลงทุนจากตางประเทศซึ่งมีปริมาณเงินมหาศาล จะสามารถทําให
ตลาดหลักทรพัยของไทย ไปสูความสมดุลในโครงสรางของตลาดการเงินในประเทศไทยไดใน
ระยะเวลาอันสั้น (ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย. 2531 : 15-21)  
 

1.8 ผลกระทบดานลบจากการเขามาลงทุนของนกัลงทุนตางประเทศ 
 1.8.1 สรางความผันผวนใหกับตลาดหลกัทรัพยของไทย ซ่ึงจะถูกผลกระทบจากภาวะ
ตลาดเงินตราตางประเทศ ซ่ึงสวนใหญเปนปจจัยทางดานจิตวทิยาไมวาจะในตลาดหลักทรัพย 
ตลาดเงินตราตางประเทศ หรือแมแตตลาดทองคําลวนเปนปจจัยที่สงผลกระทบใหระดับราคาใน
ตลาดหลักทรพัยผันผวนไปจากราคาที่ควรจะเปนไปตามปจจัยพ้ืนฐาน 
 1.8.2 ผลกระทบจากการไถถอนของกองทุนตางประเทศ เน่ืองจากมูลคาของกองทุน
ตางประเทศ แตละกองทุนมีมูลคาหลายพันลานบาท ดังน้ันเม่ือถึงกําหนดเวลาไถถอน และตอง
ขายหุนออกเพ่ือคืนเงินทุนแกผูถือหนวยลงทุน จะสงผลกระทบตอภาวะการลงทุนในตลาดหลัก 
ทรัพยโดยรวม คือ เปนการเพิ่มอุปทานของหลักทรัพยใหมากขึ้นในตลาดหลักทรัพย ทําใหราคา
หลักทรัพยบางหลักทรัพยหรือรวมถึงหลกัทรัพยสวนใหญในตลาด จะลดต่ําลงในขณะหนึ่ง ซ่ึง
ปจจุบันเกิดปญหาการตกต่าํของราคาหลักทรัพยโดยรวม ทางตลาดหลักทรัพยไดอนุญาตใหแต
ละกองทุนสามารถยืดระยะเวลาในการไถถอนออกไปได ซ่ึงเปนผลดีตอผูลงทุนมากยิ่งขึ้น 
 1.8.3 ทําใหเกิดการสรางราคาหรือกําหนดทิศทางตลาดหลักทรัพย เน่ืองจากขนาด
ตลาดหลักทรพัยของไทยมีขนาดเล็ก การที่มีเงินจากตางประเทศเขามาลงทุนมากๆ จะมีอิทธิพล
ตอตลาดหลักทรัพยไดทั้งในเวลาเขาซื้อและในเวลาถอนออก ซ่ึงตองเขาใจวาเงินทุนจากตาง 
ประเทศที่เขามาลงทุนในประเทศไทยนั้นมาจากหลายสถาบันและหลายประเทศมใิชรวมมาจากที่
เดียวกัน นอกจากนั้นการสงเงินเขามาลงทุนของนักลงทุนตางประเทศ ตองมีการวิเคราะหกอน
แลววาระดับราคาที่จะซื้อเปนระดับราคาที่สมเหตุสมผลที่จะใหไดผลตอบแทนคุมหรือไม อีกทั้ง
ตองมีการเปรียบเทียบกับระดับราคาหลกัทรัพยในตลาดหุนประเทศอ่ืนดวย ในเรื่องนี้ประเทศ
ไทยจึงไมจําเปนตองหวงทีจ่ะตองจํากัดการลงทุนจากตางประเทศ เพราะกลวัวาตลาดหลักทรัพย
ของไทยจะเลก็เกินไป สิ่งที่ควรจะทําในเวลาที่ผูลงทุนตางประเทศใหความสนใจที่จะเขามาลงทุน
ในประเทศก็คอื พยายามสงเสริมใหกิจการตางๆ ของไทยเขามาจดทะเบียนมากขึ้น และรับเอา



 31

เงินทุนจากตางประเทศเขามาใหเต็มที่เพ่ือขยายและพฒันากิจการใหเติบโต ใหมีการจางงานและ
เศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้น ภายใตการสรางเสถียรภาพใหกับตลาดฯไทย 
 1.8.4 การครอบงํากิจการจากนักลงทุนตางประเทศ ผลจากการเปดเสรีทางการเงิน
และการคาหลงัป 2534 ทําใหนักลงทนุตางประเทศสามารถเขาถอืครองกิจการและลงทุนในกิจ 
การบางกิจการไดมากขึ้นจากเดิม 
 1.8.5 ผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ผลที่ตามมาจากการ
เขาครอบงํากจิการบางประเภท โดยผูลงทุนตางประเทศอาจจะกอใหเกิดผลเสียตอเศรษฐกิจหรือ
ม่ันคงของประเทศโดยรวม 
 1.8.6 ผลเสียตอดุลชําระเงนิ มีผูตั้งขอสังเกตุวาหากผูลงทุนชาวตางประเทศถอนการ
ลงทุนในหลักทรัพยออกไปจํานวนมากๆ จะกระทบถงึฐานะดุลการชําระเงินของประเทศ ซ่ึงจะ
สะทอนใหเห็นถึงเสถียรภาพของเศรษฐกิจและตลาดทุน ที่จริงแลวการลงทุนจากตางประเทศมา
จากแหลงเงินทุนที่กระจายในนานาประเทศ ไมใชมาจากแหลงเดียวหรือประเทศเดียวกันทั้งหมด 
ระยะเวลาในการไถถอนก็ไมตรงกัน การถอนเงินลงทุนของนักลงทุนตางประเทศอาจกระทบเพียง
บางสวนเทานั้น (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. 2531 : 15-21)  
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2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการเคลื่อนยายเงินทุน 
 2.1 ทฤษฎีการเคลื่อนยายทุน 
 โดยทั่วไป การเคลื่อนยายทุน (Capital Flight) หมายถึง เงินทุนที่เคลื่อนยายออกนอก
ประเทศ อันเนื่องมาจากการเก็งกําไรระยะสั้น ซ่ึงความหมายดังกลาวจัดเปนความหมายในเชิง
แคบ อยางไรก็ตาม การเคลื่อนยายทุนอาจมีความหมายในเชิงกวาง ที่ครอบคลุมถึงเงินทุนทั้ง 
หมดที่ไหลออกจากระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงรวมถึงการไหลออกของเงินทุนในภาคเอกชน และการ
สูญเสียบคุลากรที่มีคุณภาพของประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง (Human Capital Flight) อีก
ดวย สําหรบัสาเหตทุี่เกดิการไหลออกของเงินทุนจากประเทศใดประเทศหนึ่งมีหลายประการคือ 
การเกิดวิกฤตการณทางการเงินและการเมือง การปรับเพ่ิมอัตราภาษีบางประเภท การประกาศ
ควบคุมการเขาออกของเงินทุน (Capital Control) การประกาศลดคาเงิน (Devaluation) และการ
เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วของอัตราเงินเฟอในประเทศ (Hyperinflation) เปนตน ทั้งน้ีการไหลออกของ
เงินทุนอาจเกิดขึ้นจากการยายการลงทนุในกลุมหลักทรัพยทองถิ่น (Domestic Portfolio) ไป
ลงทุนในสินทรัพยตางประเทศที่มีสภาพคลองสูงกวา นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายสินเชื่อ
ทางการคา (Trade Credit) ของบริษัททองถิ่นที่ดําเนินธุรกิจซ้ือขายระหวางประเทศ กเ็ปนอีก
สาเหตุหน่ึงของการไหลออกของเงินทุน  กลาวคือ ถาอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศต่ํากวาตาง 
ประเทศมากๆ บริษัทผูนําเขาทองถิน่จะรับสินเชื่อทางการคาจากบริษัทผูขายตางชาติเปนเงิน 
ตราสกุลตางประเทศไดลดลง เน่ืองจากบริษัทผูขายมีตนทุนทางการเงินสูง ขณะทีบ่ริษัทผูสงออก
ทองถิ่น จะใหสินเชื่อทางการคาแกบริษทัผูซ้ือตางชาติเปนเงินตราสกลุตางประเทศไดเพ่ิมมากขึ้น 
เน่ืองจากบริษัทผูสงออกมีตนทุนทางการเงินต่ํา หากปริมาณการใหสินเชื่อสุทธขิองประเทศมีมูล 
คาสูงมาก ก็เปรียบเสมือนเกิดการไหลออกของเงินทุนนั่นเอง (พรชัย ชุนหจินดา. 2545 : 65)  
 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการลงทุน 
 ความหมายของการลงทุนที่ Frank K. Reilly กลาวไว การลงทุน หมายถึง การกันเงินไว
จํานวนหนึ่ง ในชวงระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือกอใหเกิดกระแสเงินสดรับในอนาคต ซ่ึงจะชดเชยใหแกผู
กันเงิน โดยกระแสเงนิสดรับน้ี ควรคุมกับอัตราเงินเฟอ และคุมกับความไมแนนอนที่จะเกิดแก
กระแสเงินสดรับในอนาคต (จิรัตน สังขแกว. 2544 : 7)  
 “การกันเงิน” ตามที่กลาวถงึขางตน หมายถึง การที่เจาของหรือผุมีเงินไดชลอการใชเงิน
จํานวนนั้นในงวดปจจุบัน โดยหวังวาในชวงเวลาหนึ่งเงินจํานวนนี้จะงอกเงยขึ้น อันหมายถึงการ
ออมน่ันเอง การนําเงินจํานวนนี้ไปซ้ือทรัพยสินทางการเงิน เชน การฝากประจํากับธนาคาร
พาณิชย การซื้อพันธบัตรรฐับาล ซ้ือหุนสามัญ ก็เปนการลงทุนประเภทหนึ่ง เรียกวา “การลงทุน
ในทรัพยสินทางการเงิน หรือ การลงทุนในหลักทรัพย” 
 การที่ผูบริโภคซ้ือบานและที่ดินก็เปนรูปแบบหนึ่งของการลงทุน เน่ืองจากราคาบานและ
ที่ดินอาจสูงขึ้นตลอดเวลา เปนผลใหทรพัยสินที่ผูลงทนุจายเงินซื้อไปแตแรกนั้นมีคาสูงขึ้น กอให 
เกิดกําไรหากมีการขายบานหรือที่ดินน้ัน และหลายคนลงทุนซ้ือที่ดินเพ่ือปองกันความเสี่ยงจาก
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ภาวะเงินเฟอ ทั้งน้ีเน่ืองจากโดยทั่วไปแลว การลงทนุในตราสารทางการเงินแทบทุกชนิดไมอาจ
ตอตานภาวะเงินเฟอได นอกจากอสังหาริมทรัพยแลว ผูบริโภคบางคนอาจจายเงินซื้อสินคา
คงทนถาวร เชน เครื่องใชไฟฟา เครื่องตกแตงบาน โบราณวัตถุ ภาพเขียน โดยอาจนับไดวาเปน
รูปแบบหนึ่งของการลงทุน เรียกวา “การลงทุนของผูบริโภค” ซ่ึงถอืวาเปนการลงทุนอยางเทียม 
เพราะมิไดมุงหวังวา ซื้อมาแลวจะตองขายออกไป หากแตผลตอบแทนจากการลงทุนเชนนี้อยูใน
รูปของความพอใจจากการใชทรัพยสิน สวนกําไรจากการขายในกรณีที่ราคาทรัพยสินเหลานี้ดีขึ้น
น้ันเปนจุดมุงหมายรอง (จิรัตน สังขแกว. 2544 : 7) 
 รูปแบบของการลงทุนตามความหมายอยางกวาง อาจจัดเปน 3 รูปแบบคือ 
  1. การลงทุนในตราสารทางการเงิน (Financial Investment) 
  2. การลงทุนของผูบริโภค (Consumer Investment) 
  3. การลงทุนทางธุรกิจ (Business หรือ Economic Investment) 
  
การลงทุนในกลุมหลักทรพัยระหวางประเทศ  

การลงทุนในกลุมหลักทรัพยระหวางประเทศ (International Portfolio Investment) นัก
ลงทุนสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนไดดังน้ี 

1. ลงทุนในหลักทรัพยระหวางประเทศเฉพาะหลักทรพัยใดหลักทรพัยหน่ึง 
 2. ลงทุนในดัชนีหลักทรัพย (Index) ของประเทศตางๆ ซ่ึงเปรียบเสมือนเปนการลงทุนใน
กลุมหลักทรัพยตลาด (Market Portfolio) ของประเทศนั้นๆ 

3. ลงทุนผานกองทุนรวม (Mutual Fund) ที่ทําการลงทุนในหลักทรพัยระหวางประเทศ 
 
วัตถุประสงคของการลงทนุในกลุมหลักทรัพยระหวางประเทศ 

การลงทุนระหวางประเทศ สิ่งแรกที่เรามักจะนึกถึงก็คอื ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยน 
แปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk) ตลอดจนปจจัยอ่ืนๆ เชน อุปสรรค 
ปญหาการกีดกันการลงทุนและปญหาทางการเมืองของประเทศที่ไปลงทุน ซ่ึงเราในฐานะนักลง 
ทุนตางชาติ จะตองเผชิญนอกเหนือจากความผันผวนของอัตราผลตอบแทนในแตละตลาดที่ไปลง 
ทุนนั้น แตถงึกระนั้นก็ดี นักเศรษฐศาสตรก็ไดหาเหตผุลที่มาอธิบายวาทําไปการลงทุนระหวาง
ประเทศ จึงเปนสิ่งที่นาสนใจในสายตาของนักลงทุน อาจกลาวรวมๆ ไดวา สาเหตุและปริมาณ
การลงทุนระหวางประเทศขึน้อยูกับปจจัยทางอุปสงคและอุปทานเปนหลักใหญ เหตุผลตางๆ ที่จะ
นําเสนอตอไปนี้มีความเกี่ยวเนื่องถึงกันทัง้หมด แตเพ่ือเหตุผลในการอธิบายจึงขอแยกเปนประ 
เด็นตางๆ  ดังน้ี (ธีระบลูย อินทรกําธรชัย. 2535 : 407-409) 

 - การลงทุนขามชาติเน่ืองจากความไมเทาเทียมกันในดานความมั่งคั่ง   (Wealth)       
ของประเทศตาง ๆ 

  



 34

 ประเทศกําลังพัฒนามักจะประสบกับปญหาอัตราการออมทรัพยของคนในประเทศไม
เพียงพอกับปริมาณทุนที่จําเปนกับการพฒันาประเทศ จึงจําเปนตองอาศัยทุนจากตางชาติผาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การพัฒนาตลาดการเงินและตราสารเพื่อการลงทุน ซ่ึงไดแก หุน 
พันธบตัร ฯลฯ จึงเปนการเอ้ืออํานวยตอนักลงทุนจากตางชาต ิเพ่ือระดมเงินทุนเขามาสําหรับการ
พัฒนาประเทศ ในทางตรงกันขาม หากประชาชนในประเทศหนึ่งมีอัตราการบริโภคและการใช
จายเกินรายได ก็จําเปนตองอาศัยเงินทุนจากตางประเทศมารองรับรายจายที่เกินตัวน้ัน ในประ 
เทศเชนนี ้ก็มักเปนนักลงทนุจากตางชาตเิขามาถือครองทรัพยสินในประเทศนั้นมากขึ้นเรื่อย ๆ 

 - การลงทุนระหวางประเทศเนื่องจากมีความแตกตางของอัตราผลตอบแทนระหวาง
ประเทศ 

 ในกรณีของประเทศเล็กๆ ประเทศหนึ่งซ่ึงมีการติดตอและเคลื่อนยายทุนกับตลาดการ 
เงินของโลกได และจะขอสมมติวาอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินของประเทศทีเ่รากําลังพิจารณา
เม่ือเทียบกับสกุลเงินนานาชาต ิ (International Currency) มีคาคงที่ เราจะพิจารณาแยกเปน 2 
กรณี คือ กรณีที่การเคลื่อนยายทุนแบบเสรี (Perfect Capital Mobility) และกรณีที่การเคลื่อน 
ยายทุนแบบมีขอจํากัด (Imperfect Capital Mobility) 

 - การลงทุนระหวางประเทศเนื่องจากความแตกตางทางดานภาษี (Taxes) ระหวาง
ประเทศ 
 ภาษีในความหมายตรงหมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นแกนักลงทุน (Transaction Costs) 
เม่ือมีรายไดหรือการโอนผลกําไรจากการลงทุน เชน ภาษีเงินฝากบัญชีออมทรัพย ภาษีจากการ
ลงทุน (Investment Tax) หมายถึง สิ่งที่เปนอุปสรรคตอการลงทนุ และทําใหคาผลตอบแทนจาก
การลงทุนนอยลงกวาในกรณีที่มีการเคลือ่นยายทุนไดอยางเสรี เม่ือเกิดมีการเปลี่ยนแปลงใน
ประเทศซึ่งทําใหอัตราภาษจีาการลงทุนสูงขึ้น นักลงทุนก็มีแนวโนมที่จะเคลื่อนยายทุนออกจาก
ประเทศนั้นๆ เพ่ือไปหาแหลงลงทุนแหงอ่ืนที่ใหผลตอบแทนจากการลงทุนคุมคากับความเสีย่ง
มากกวา 

 - การลงทุนระหวางประเทศเนื่องจากการกระจายความเสี่ยง  (Risk Diversification) 
 การลงทุนในสายตาของนักลงทุนน้ัน ความนาสนใจในสินทรัพยใดยอมขึ้นอยูกับอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดวาจะไดรับเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุนน้ันๆเสมอ การ
ลงทุนระหวางประเทศนั้น ก็เพ่ือเปนการกระจายความเสี่ยงของกลุมหลักทรพัย (Portfolio 
Diversification) นาจะเปนเหตุผลทีส่ําคญัที่สุดในโลกปจจุบันที่ตลาดการเงินตางๆ ทั่วโลกเริ่มจะ
เปดและเชื่อมโยงถึงกันและกันมากขึ้น การลงทุนระหวางประเทศเพือ่หวังผลในการกระจายความ
เสี่ยงนั้นก็มีเหตุผลไมตางจากการกระจายความเสี่ยง (ธีระบูลย อินทรกําธรชัย. 2535 : 407-409) 
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แนวคิดการลงทุนในหลกัทรัพยระหวางประเทศ  
 Gruble ไดทําการศึกษาถึงการลงทุนในหลักทรัพยระหวางประเทศ โดยแบงประเทศ
ออกเปน 2 ประเทศ คือ ประเทศ A และ B และกําหนดใหมีสินทรัพย 2 ชนิด คือ เงินและ
พันธบตัร โดยกลาววาจํานวนความตองการพันธบตัรของตางประเทศหลังจากเริม่การซื้อขายขึ้น 
อยูกับปจจัยพ้ืนฐาน ไดแก 
  1. จํานวนของสินทรัพยรวมที่ถือโดยสาธารณะชน โดยจํานวนการถือพันธบตัรจะเพ่ิม 
สูงขึ้นก็ตอเม่ือจํานวนของสินทรัพยรวมเพิ่มสูงขึ้น 

2.  ความแตกตางในดานอัตราดอกเบี้ย        
3.  ความแตกตางในดานความเสี่ยง   ถาความเสี่ยงของหลักทรัพยน้ันต่ําการถือหลัก 

ทรัพยน้ันจะเพิ่มขึ้น 
4. คาความสัมพันธของผลตอบแทนในหลักทรัพยระหวางในประเทศ และตางประเทศ 

ถาความสัมพันธต่ําแนวโนมก็จะมีการกระจายการถือหลักทรัพยของตางประเทศ 
5.  รสนิยมขึ้นกับความพอใจของผูถือวาตองการผลตอบแทนหรือความเสี่ยง 

 
สําหรับการศกึษาถึงประสทิธิภาพการทาํกําไร จากการกระจายความเสี่ยงของนักลงทุน

อเมริกา โดยศึกษาจากอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของการลงทุนในหลักทรัพยในตลาดหลักทรพัย
สําคัญ 11 ประเทศ ใชขอมูลเปนรายเดอืนในชวงตั้งแตป 1959 ถึงป 1966 พบวา ผูลงทุนชาว
อเมริกันจะกระจายการถือครองหลักทรัพย ทั้งน้ี แสดงใหเห็นวาเปนการลดความแปรปรวน ที่จะ
ไดรับผลตอบแทนที่คาดไวเทากับการลงทุนแตเพียงในตลาดนิวยอรค จึงสรุปไดวาการกระจาย
การถือครองหลักทรัพยจะกอใหเกิดผลกําไรแกผูลงทุน แตอยางไรก็ตามการกระจายการถือครอง
หลัก ทรัพยจะเกิดขึ้นในขณะที่ไมเกิดดุลยภาพ ทําใหผูลงทุนตองมีการปรับเปลีย่นอยูตลอดเวลา 
จนในที่สุดก็จะเขาสูจุดดุลยภาพ โดยเลือกถือหลักทรัพยที่เหมาะสมที่สุด และถาหากมีสิ่งใดทําให
จุดดุลยภาพมีการเปลี่ยนแปลงไป ก็จะเกิดการปรับตวัในการถือครองหลักทรัพยอีก ซ่ึงในความ
เปนจริงมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหการเคลื่อนยายเงินทนุในการกระจายการถือครอง
หลักทรัพยเปลี่ยนแปลงดวยเชนกัน (วัชรินทร ม่ิงขวญัรุงเรือง. 2540 : 21-22) 
 

2.3 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับผลตอบแทนจากการลงทนุ 
 ผลตอบแทน (return) จากการลงทุนประเภทใดประเภทหนื่ง ประกอบดวยองคประกอบ 
2 สวน คือ สวนแรก Yield คือ กระแสเงินสดหรือรายไดที่ผูลงทนุไดรับระหวางชวงระยะเวลา
ลงทุน อาจจะอยูในรูปเงินสดปนผลหรือดอกเบี้ย ที่ผูออกตราสารหรือหลักทรัพยจายใหแกผูถือ 
และอีกสวนเปน Capital gain (loss) คือ กําไร (หรือขาดทุน) จากการขายหลกัทรพัยไดในราคาที่
สูงขึ้น (หรือต่ําลง) กวาราคาซื้อ หรือเรียกวาเปน “การเปลี่ยนแปลงราคา” (price change) ของ
หลักทรัพยน่ันเอง ในกรณีผูลงทุนอยูในภาวะซื้อเพ่ือรอขาย (long position) ไดแก คาความ
แตกตางระหวางราคาที่ขายหลักทรัพยกับราคาที่ซ้ือหลกัทรัพย ในกรณีที่ผูลงทนุอยูในภาวะยืม
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หุนมาขาย (short position) ไดแก คาความแตกตางระหวางราคาขายกับราคาทีซ้ื่อคืนเพ่ือลาง
สถานะชอรต (จิรัตน สังขแกว. 2544 : 155) 
 
อัตราผลตอบแทน 
 ผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทตางๆ มักแสดงในรูปรอยละ โดยเทียบกบัเงินลงทุน
ตนงวดและมักคิดตอระยะเวลาหนึ่งป (แตอาจคิดตองวดเวลาใดๆ ก็ได) โดยเรียกรวมๆ วา 
“อัตราผลตอบแทน” อันเปนตัวบงถึงผลไดที่ผูลงทุนไดรับหรือจะไดรับในหนึ่งงวดจากการลงทุน
ประเภทนั้นๆ ผูลงทุนจะไดใชอัตราผลตอบแทนนี้เปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่จะตองเผชิญ และ/
หรือเปรียบเทยีบกับการลงทุนประเภทอ่ืนๆ ตอไป  
 อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใดๆ คํานวณจากการเทียบผลตอบแทนรวมจากการ
ลงทุนกับเงินลงทุนตนงวดในรูปรอยละ ดังน้ี (จิรัตน สังขแกว. 2544 : 156-159) 
 
 อัตราผลตอบแทน = กระแสเงินสดรับ + (มูลคาปลายงวด – มูลคาตนงวด)  
        มูลคาตนงวด 
     = กระแสเงินสดรับ + การเปลี่ยนแปลงของมูลคา 
        มูลคาตนงวด 
 
 ในการศึกษาปจจัยที่เปนตวักําหนดการเคลื่อนยายเงินลงทุนในหลักทรัพยจากตางประ 
เทศสูตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะใชอัตราผลตอบแทนในสวนทีเ่ปนการเปลี่ยนแปลง
ราคาหลักทรพัย (capital gain (loss))  ซ่ึงเปนผลตอบแทนของราคาหลักทรัพย โดยรวมทั้งตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามสมการดังน้ี (จิรัตน สังขแกว. 2544 : 156-159) 
 
 Capital gain  =   Pmt – Pmt-1  
            Pmt-1 
 
โดยที่  Pmt     คือ ราคาหลักทรัพยปลายงวดปที่ t (ราคาขาย) 
          Pmt-1   คือ ราคาหลักทรัพยตนงวดปที่ t (ราคาซื้อ) 
 ในการศึกษาครั้งน้ีจะหาอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย ดังน้ี (ในรูปรอยละ) 
 
 อัตราผลตอบแทน   =   SETt – SETt-1   x 100 
        SETt-1  
 
โดย SETt คือดัชนีราคาหลกัทรัพยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเฉลี่ยรายไตรมาสที่ t  
      SETt-1คือดัชนีราคาหลักทรัพยของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยเฉลีย่รายไตรมาสที่ t-1 
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อัตราเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield) 
 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหุนสามัญระยะเวลา 1 ป (holding period return 1 ป) 
จะประกอบดวยอัตราผลตอบแทนสองสวน คือ อัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล (dividend yield) 
และอัตราผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงราคาหุนสามัญ (capital gain(loss)) (จิรัตน สังขแกว, 
2544:160) ซ่ึงในการศึกษาครั้งน้ี จะใชอัตราผลตอบแทนทั้งสองสวน แตในสวนของอัตรา
ผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงราคาหุนสามัญ (capital gain(loss)) ไดกลาวไวแลวในอัตรา
ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในสวนนี้จะกลาวถึงอัตราผลตอบแทนจากเงิน
ปนผล (dividend yield) โดยมีสมการดังน้ี (จิรัตน สงัขแกว. 2544 : 156-159) 
 
 dividend yield  =        Dt 
            Pmt-1  
 
โดยที่   Dt     คือ เงินปนผลรับในชวงเวลาปที่ t  
          Pmt-1   คือ ราคาหลักทรัพยตนงวดปที่ t (ราคาซื้อ) 
 ในการศึกษาปจจัยที่ตัวกําหนดการเคลื่อนยายเงินลงทนุในหลักทรัพยจากตางประเทศสู
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย จะใชเปนอัตราเงินปนผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (Market Dividend Yield) ซ่ึงจะเปนอัตราของเงินปนผลตอบแทนของบริษัทจด
ทะเบียนทั้งหมดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มาคํานวณ 
 
อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Market P/E Ratio) 

วิธีการประเมนิมูลคาหุนสามัญมีรากฐานมาจาก อัตราสวนราคาหุนตอกําไรตอหุน หรือที่
เรียกกันวา “อัตราสวนP/E” หรือ “ตวัคูณกําไร” (earnings multiplier) (จิรัตน สังขแกว. 2544 : 
431) 

อัตราสวนของราคาตอกําไรสุทธิ หาโดยใชราคาปด (Close Price: P) เปนเกณฑที่คิด
จากอัตราสวน (Ratio) เทียบกับกําไรตอหุน (Earnings per share: E) ซ่ึงสามารถแสดงคุณภาพ
ในระดับพ้ืนฐานของหุนตัวน้ัน ๆ ได คา P/E Ratio คํานวณได จากการเอาราคาปดของหุน ณ 
วันทําการหนึง่ ๆ หารดวยมูลคากําไรตอหุนของหุนน้ัน ๆ ดังมีสูตรดังน้ี (www.set.or.th) 

 
P/E = ราคาปด หรือราคาตลาดของหุน (P) 
  กําไรสุทธติอหุนประจํางวด 12 เดือนของหุน (E) 
  
หุนตัวใดมีคา P/E Ratio ต่าํ ยอมมีคุณภาพที่จัดไดวาดีกวาหุน ที่มีคา P/E Ratio สูง ใน

การศึกษาครั้งน้ี จะศึกษาโดยใชขอมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ทั้งหมด เปนคา P/E ratio ของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย มีสูตรดังน้ี 
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 P/E =   มูลคาตลาดรวมของหุนสามัญทั้งหมดที่จดทะเบียนทุกตวั 
        กําไรสุทธิ 12 เดือนลาสุดของบริษัทจดทะเบียนทัง้หมด 
 
 คา P/E ratio ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คือ อัตราสวนระหวางราคาเฉลี่ย
ของหลักทรัพยที่เปนหุนสามัญทั้งหมดในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย กบั กําไรสุทธติอหุน
เฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) 
 

2.4 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับอัตราดอกเบี้ย 
 อัตราดอกเบี้ยในระบบของคลาสสิก  สวนประกอบของอุปสงคมวลรวมของสินคา  ไดแก 
 การบริโภค  การลงทุนและการใชจายของรัฐบาล แสดงบทบาทอยางชัดเจนในการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยดุลยภาพที่จริงแลวอัตราดอกเบีย้ที่รับประกันการเปลี่ยนแปลงภายนอก ในสวนประกอบ
แตละอยางของอุปสงคไมไดมีผลกระทบตอระดับอุปสงคมวลรวมของสินคา 

อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพ   (equilibrium  interest rate)  ในทฤษฎีของคลาสสิกคอื อัตรา
ดอกเบี้ยที่ทําใหจํานวนเงินทุนที่แตละบคุคลตองการใหกู เทากับจํานวนที่ผูอ่ืนตองการขอกู เพ่ือ 
ใหงายแกการเขาใจสมมตวิาการขอกูประกอบดวยการขายพันธบตัรมาตรฐาน ซ่ึงเปนสัญญาวา
จะจายเงินจํานวนที่แนนอนใหในอนาคต    การใหกูประกอบดวยการซื้อพันธบตัรอยางนั้น เราจะ
พิจารณากันถึงคุณสมบัติของพันธบัตรโดยลึกลงในรายละเอียดภายหลัง แตตอนนี้ขอสมมติที่งาย
ที่สุดก็คือพันธบัตรมาตรฐานเปน "พันธบัตรชัว่กัลปาวสาน" น่ันคือจายดอกเบี้ยใหตลอดไปโดย
ไมมีการคืนเงินตน อัตราดอกเบี้ยวัดผลตอบแทนของการถือพันธบตัรนั้น และเทากับตนทุนของ
การกูยมื อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยูกับปจจัยทีก่ําหนดระดับของอุปทานพันธบตัร  (การขอกู)   และอุป
สงคของพันธบัตร  (การใหกู) 
       ในระบบของคลาสสิก ผูขายพันธบตัรไดแกหนวยธุรกิจ ซ่ึงจัดหาเงินมาใชจายในการ
ลงทุนทั้งสิ้นโดยการขายพันธบตัร และรัฐบาลซึ่งอาจจะขายพันธบตัรเพ่ือหาเงินมาใชจายในสวน
ที่เกินกวารายรับจากภาษ ี
       ระดับของการขาดดุลของรัฐบาล (การใชจายมากกวารายได) สวนทีข่าดดุลน้ีรัฐบาลอาจ
เลือกที่จะหาเงนิมาโดยการขายพันธบตัรใหกับประชาชน เราถือวาเปนตวัแปรนโยบายภายนอก 
ในแบบจําลองของคลาสสิก ระดับของการลงทุนทางธุรกิจขึ้นอยูกับการคาดคะเนผลกําไรของ
โครงการลงทนุ และอัตราดอกเบี้ย การคาดคะเนผลกําไรของโครงการลงทุนถกูสมมติใหแปรผัน
ตามการคาดคะเนอุปสงคของผลผลิตตลอดอายุของโครงการ และภาวะของการคาดคะเนเหลานี้
ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอก (Froyen. 2001 : 60-61) 
  
 ดังน้ัน อัตราดอกเบี้ย (interest rate) จึงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบตอการลงทุนใน
ตลาดหลักทรพัย การเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะมีผลตอธุรกิจใน 3 ดาน คือ ดานแรก 
ตนทุนของบริษัทที่สูงขึ้น เน่ืองจากธุรกิจโดยสวนใหญตองพ่ึงพาแหลงเงินหมุนเวยีนจากภายนอก 
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เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นหรือลดลง จะทําใหธุรกิจตองแบกภาระในการชําระ
หน้ีเพ่ิมมาก ยิ่งธุรกิจใดตองพ่ึงพาแหลงเงินกูจากภายนอกมากเทาใด ภาระและความเสี่ยงของ
ธุรกิจเหลานั้นก็จะสูงมากขึ้นตามเทานั้น สวนทางดานตลาดเงินตราตางประเทศ เม่ือมีการปรับ
เพ่ิมอัตราดอกเบี้ยจะมีการเรงรัดคืนเงินกูทําใหเกิดสภาพคลองตึงตัวขึ้นทันที สถาบันการเงนิจะ
ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง ซ่ึงทําใหตลาดหุนไดรับผลกระทบตามดวย สวนบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจตางๆ ก็ไดรับผลจากการปรับอัตราดอกเบี้ย ทําใหตนทนุของเงินสูงขึ้น ธุรกิจที่ไดรับ
ผลกระทบมากที่สุดในตลาดหลักทรัพย ไดแก กลุมอสังหาริมทรัพย กุมธนาคารพาณิชยหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย เปนตน 
 ดานที่สอง ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง อัตราผลตอบแทนจากพันธบตัรหรือตั๋วเงิน
คงคลัง ซ่ึงใหผลตอบแทนในรูปของอัตราดอกเบี้ย เม่ือมีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยในแตละ
ครั้งพบวานักลงทุนในตลาดหลกัทรัพยจะเทขายหุนออกไป เพ่ือนําไปลงทุนในตลาดพันธบัตรซึ่ง
ใหผลตอบแทนสูงกวา และดานที่สาม การเคลื่อนยายการลงทุน เปนการแสวงหาอัตราผลตอบ 
แทนระหวางประเทศ โดยทั่วไปประเทศทีก่ําลังพัฒนาสวนใหญมีความตองการในเงินทุนมาก 
เน่ืองจากมีชองวางระหวางการออมและการลงทุนสูง ดังน้ันประเทศเหลานี้จึงมีความจําเปนที่จะ 
ตองคงระดับของอัตราดอกเบี้ยที่คอนขางสูงเพ่ือดึงดูดเงินทุนจากภายนอก ใหเขามาลงทุนใน
ประเทศของตน (ไพบูลย เสรีวัฒนา. 2533 : 313-315) 
 
ทฤษฎีความแตกตางระหวางอัตราดอกเบี้ยระหวางประเทศ  

นักเศรษฐศาสตรหลายทานไดแสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุน
ระหวางประเทศชนิดที่หวังผลกําไร (Profit-oriented Capital Movements) ก็เน่ืองมาจากความ
แตกตางของอัตราดอกเบี้ยระหวางประเทศ จากการศึกษาของ Nurkse (1972) ไดมีการอธิบาย
วา ถาอัตราดอกเบี้ยถูกกาํหนดโดยอุปสงคและอุปทานของเงินทุน การเปลี่ยนแปลงในอุปสงค
และอุปทานของเงินทุน หรือทั้ง 2 อยาง จะมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในอัตรดอกเบี้ย ซ่ึงเม่ือ
อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงแลวก็จะมีผลตอไป ทําใหเกิดการเคลื่อนยายของเงินทนุ โดยสามารถ
แบงการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยได ตามสาเหตุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ดังน้ี 

 
  1. การเปลี่ยนแปลงทางดานอุปทานของเงินทุน โดยทั่วไปการเปลีย่นแปลงในอปุทาน
ของเงินทุนสามารถเกิดขึ้นได เม่ือพิจารณาในแตละประเทศจะพบวา หากอัตราการออมทรัพย
ของประเทศหนึ่งสูงขึ้น ในขณะที่อัตราการออมทรัพยของอีกประเทศหนึ่งคงที่ หรืออยูในระดับที่
ต่ํากวาประเทศที่มีอัตราการออมทรัพยสูงขึ้นนี้ จะเปนผลทําใหอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศนัน้
ลดลง การลดลงในอัตราดอกเบี้ยของประเทศนั้นจะเปนผลทําใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุนออก
จากประเทศนัน้ 
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  2. การเปลี่ยนแปลงทางดานอุปสงคของเงินทุน สาเหตุที่ทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงใน
อุปสงคที่มีตอเงินทุน มีดังน้ี 

 - การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีการผลติ 
 - การเปลี่ยนแปลงในอุปสงคที่มีตอสินคา 
 
กลาวโดยสรุป ในทัศนะของ Nurkse เห็นวาการเคลือ่นยายเงินทุนระหวางประเทศจะ

เกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือเกิดความแตกตางในระดับอัตราดอกเบี้ยระหวางประเทศ โดยเงินทุนจะเคลือ่น 
ยายจากประเทศที่มีระดับอัตราดอกเบี้ยต่าํ ไปยังประเทศที่มีระดับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกวา ทฤษฎี
ของ Nurkse จึงเปนทฤษฎีที่คอนขางเหมาะสมกับการอธิบายสาเหตุที่ทําใหเกดิการลงทุนทาง 
ออม หรือการลงทุนโดยการซื้อหลักทรัพยระหวางประเทศ นอกจากนั้นแลวทฤษฎีของ Nurkse 
ยังสามารถที่จะใชอธบิายไดดีกวาสาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหมีการเคลื่อนยายเงินทนุ (โดยการ
ลงทุนทางออม) จากประเทศพัฒนาแลวมายังประเทศกําลังพัฒนา มีสาเหตุเน่ืองมาจากการเกิด
ความแตกตางในระดับอัตราดอกเบี้ยระหวางประเทศ ประเทศที่พัฒนาแลวมีอุปทานเงินทุนใน
ประเทศคอนขางมาก อัตราดอกเบี้ยจึงอยูในระดับที่ไมสูงมากนัก เงินทุนจึงไหลออกนอกประเทศ
ไปยังแหลงทีมี่โอกาสไดรับอัตราดอกเบี้ยในระดับที่สูงกวา ซ่ึงสวนใหญแลวก็มักจะเปนประเทศ
กําลังพัฒนา ซ่ึงจะมีอุปทานเงินทุนภายในประเทศคอนขางต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
พัฒนา แลวยิง่ไปกวานั้นประเทศกําลังพัฒนามักมีความตองการเงินทุนที่ประเทศมีอยู ประเทศที่
พัฒนาแลวจึงสามารถที่จะสงเงินทุนในรูปแบบตางๆ มายังประเทศกําลังพัฒนา เพ่ือเปนการ
ชดเชยอุปสงคสวนเกิน และเพ่ือเปนการแสวงหาผลกําไรจากการลงทุน ดังน้ันประเทศที่กาํลัง
พัฒนาจึงมักที่จะทําหนาที่เปนประเทศผูนําทุนเขา (Nurkse. 1972 : 98-100) 
  

ในการศึกษาถึง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนในหลกัทรัพยของนักลงทุนตางประเทศใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ในครั้งน้ีจะใชสวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขามคืน
ระหวางธนาคารของไทย (Interbank Overnight Lending Rate) กับอัตราดอกเบี้ยเงินกูระหวาง
ธนาคารของสหรัฐอเมริกา (Federal Funds) เน่ืองจากการที่อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมระหวาง
ธนาคารนั้นสามารถปรับตวัไดรวดเรว็ตามสภาวเศรษฐกิจ ประกอบกับปริมาณการเคลื่อนยาย
เงินทุนในหลกัทรัพยสุทธิจากตางประเทศ สวนใหญจะมาจากประเทศที่อางอิงกับเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกา จากตาราง 3 
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ตาราง 3 ปริมาณการเคลื่อนยายเงินทุนในหลักทรัพยสทุธิจากตางประเทศ  
หนวย : ลานบาท 

   ประเทศ    ป พ.ศ.           รวมในชวง 6 ป 
  2541        2542       2543      2544      2545      2546 
 
ญ่ีปุน     -78       197      24     676   -315   1,774    2,278 
สหรัฐอเมริกา -21,057 -23,547 -4,074  12,301  1,742 18,833  -15,802 
สหภาพยุโรป   2,472    2,207 10,196   -1,616    469  -3,277   10,451 
กลุมอาเซียน  30,095  16,448 14,501   -8,107   -292   3,642   56,287 
ฮองกง   1,259  40,948   5,029   -3,611    999  -2,665   41,959 
ไตหวัน     346    -412       76      104    128   2,033     2,275 
เกาหลีใต      -3      -7       -3       11     -49       -1        -52 
จีน       1     -11    -182       52      81       13        -46 
แคนาดา     15   -119     162       79      17       50                204 
ออสเตรเลีย    133      34     164    2,301      40     160     2,832 
สวิตเชอรแลนด    311   -308     145     -996      43   3,693     2,888 
อ่ืนๆ    783    159   9,257     -600  6,223  -1,023   14,799 
               รวม 14,277 35,589  35,295      594  9,086  23,232 118,073 
 
ที่มา : จากธนาคารแหงประเทศไทย. 2547 
  

จากตาราง 3 จะเห็นไดวาปริมาณเงินลงทุนที่เคลื่อนยายเขามาในประเทศไทยสวนใหญ 
จะมาจากประเทศสหรฐัอเมริกา มีการเคลื่อนยายเงินลงทุนที่ติดลบในรอบ 6 ปทีผ่านมา โดยติด
ลบเปนจํานวน -15,802 ลานบาท จากกลุมอาเซียน ซ่ึงประกอบดวยประเทศบรูไน อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟลปิปนส สิงคโปร กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม (กอนป พ.ศ. 2542 จะยังไมรวม
ประเทศกัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม) มีปริมาณเงินที่เคลื่อนยายเขามาในประเทศไทยเปน
จํานวน 56,287 ลานบาท จากสหภาพยุโรป ประกอบดวยประเทศออสเตรีย เบลเยี่ยม เยอรมัน 
เดนมารก สเปน ฟนแลนด ฝรั่งเศษ อังกฤษ กรีซ ไอรแลนด อิตาลี ลักซเซมเบอรก เนเธอรแลนด 
ปอรตุเกส และสวีเดน มีปริมาณเงินที่เคลื่อนยายเขามาในประเทศไทยเปนจํานวน 10,451 ลาน
บาท และจากประเทศฮองกง  เปนจํานวน 41,959 ลานบาท ประเทศญี่ปุนเปนจํานวน 2,278 
ลานบาท และประเทศไตหวันเปนจํานวนเงิน 2,275 ลานบาท ซ่ึงจะเห็นไดวาประเทศที่เขามา
ลงทุนในประเทศไทยสวนใหญจะเปนประเทศคูคากับสหรัฐอเมริกา และมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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2.5 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับอัตราแลกเปลี่ยน  
อัตราแลกเปลีย่น คือ ราคาของเงินตราตางประเทศ เม่ือเทียบกับคาของเงินภายใน 

ประเทศ โดยทั่วไปมักกําหนดเทียบเงินตราตางประเทศ 1 หนวยกับคาของเงินภายใน ปจจัย
สําคัญในการกําหนดอัตราแลกเปลีย่น ก็คือ ปจจัยทางดานอุปสงคและอุปทานของเงินตรา
ตางประเทศนัน่เอง ระบบอัตราแลกเปลีย่นที่ใชกันในทางปฏิบัติมีอยู 2 วิธ ี คือ ระบบอัตรา
แลกเปลีย่นคงที่ และระบบอัตราแลกเปลี่ยนผันแปรได เน่ืองจากการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ
แบบเสร ี รัฐไมอาจควบคมุระดับอัตราแลกเปลีย่นใหอยูคงที่ได ดังน้ัน จะกลาวถึงเฉพาะระบบ
อัตราแลกเปลีย่นแบบผันแปรไดเทานั้น ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 2 แบบ คือ 
  - ระบบอัตราแลกเปลีย่นผนัแปรภายในขอบเขตที่กําหนด หรือ การลอยคาภายใตการ
แทรกแซงทางการ (Dirty Floats) ระบบนี้เปนระบบที่ประเทศใหญ 2-3 ประเทศ กําหนดคาของ
หนวยเงินไวเปนทองคํา สวนประเทศอืน่ๆ กําหนดคาของหนวยเงินเปนอัตราสวน เทียบกบั
เงินตราชนิดทีก่ําหนดคาไวเปนทองคํานี้ และอัตราแลกเปลี่ยนของหนวยเงินเหลานี้จะถูกกําหนด
ขึ้นโดยความเห็นชอบของกองทุนการเงินระหวางประเทศ และลักษณะที่สําคัญ คือ การยินยอม
ใหอัตราแลกเปลี่ยนผันแปรไดอยูในขอบเขตจํากัด โดยรัฐบาลประเทศนั้นจะตองรักษาอัตราแลก 
เปลี่ยนไวใหอยูในขอบเขตดวยการใชนโยบายเศรษฐกจิภายในประเทศ และการควบคุมตลาด
เงินตราตางประเทศที่ซ้ือขายกันในประเทศ 
  - ระบบอัตราแลกเปลีย่นผนัแปรไดโดยเสรี หรือการลอยคาแบบเสร ี (Clean Floats) 
คือ ระบบที่รัฐไมเขามาควบคุมระบบการแลกเปลีย่นเงินตรา แตจะปลอยใหอุปสงคและอุปทาน
ของเงินตราสกุลตางๆ เปนตัวกําหนดขึน้เอง เปนระบบทีท่ําใหแนวคิดแบบเสรนิียม และกลไก
ตลาดทําหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ไมมีการบิดเบือนของราคา แตระบบนี้ไมเปนที่นิยมเน่ืองจาก
อาจทําใหอัตราแลกเปลี่ยนผันแปรอยางไมมีเสถียรภาพ อาจมีการกักตุนเงินตราเพื่อเก็งกําไร 
หรือการทุมตลาดเพื่อใหอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลสกุลหน่ึงลดลงก็ได การผันแปรไปมากๆ 
เชนนี ้ จะมีผลกระทบตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกจิภายในประเทศ เชน อาจทําใหเกิดภาวะ
เงินเฟอ เงินฝด และการวางงาน เปนตน (วันรักษ ม่ิงมณีนาคิน. 2524 : 78-82) 
 
ความสัมพันธระหวางอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศกับอุปสงคและอุปทาน 
 1. อุปสงคของเงินตรา (Demand for Currency)  
 เสนอุปสงคของเงินตรา จะเปนเสนตรงทอดลงจากซายไปขวา โดยอุปสงคตอเงินตรา
ตางประเทศจะมีความสัมพันธกับอัตราแลกเปลีย่นในทางกลับกัน กลาวคือ เม่ืออัตราแลกเปลีย่น
เงินตราตางประเทศสูง อุปสงคตอเงินตราตางประเทศจะต่ํา  และเม่ืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศต่าํอุปสงคตอเงินตราตางประเทศจะสูง (ศรวีงศ สุมิตร; และสาลินี วรบณัฑูร. 2535 : 
210-214)  
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           Value of $ 
 
 
        ฿ 41 - 
        ฿ 40 - 
        ฿ 39 - 
                             D 
            
                                                     Quantity of $ 

ภาพประกอบ 4 อุปสงคของเงินตรา (Demand for Currency) 
ที่มา : พรชัย ชุนหจินดา. 2545 :159 - 162 
 
 2. อุปทานของเงินตรา (Supply of a Currency)  
 เสนอุปทานของเงินตรา จะเปนเสนตรงทอดขึ้นจากซายไปขวา โดยอุปทานตอเงินตรา
ตางประเทศจะมีความสัมพันธกับอัตราแลกเปลีย่นในทางตรง กลาวคือ เม่ืออัตราแลกเปลีย่น
เงินตราตางประเทศสูง อุปทานตอเงินตราตางประเทศจะสูงดวย  และเม่ืออัตราแลกเปลีย่นเงิน 
ตราตางประเทศต่ํา อุปทานตอเงินตราตางประเทศจะต่ํา (ศรวีงศ สุมิตร; และสาลินี วรบัณฑูร. 
2535 : 210-214)  
 
           Value of $ 
 
                      S 
        ฿ 41 - 
        ฿ 40 - 
        ฿ 39 - 
    
             
                                                     Quantity of $ 

ภาพประกอบ 5 อุปทานของเงินตรา (Supply for Currency) 
ที่มา : พรชัย ชุนหจินดา. 2545 :159 - 162 
 
 ดุลยภาพของอัตราแลกเปลีย่นเงินตรา เม่ืออุปสงคของเงินตราสกุลหน่ึงเทากับอุปทาน
ของเงินตราสกุลน้ันพอดี  
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           Value of $ 
 
                S 
          ฿ 41 - 
          ฿ 40 - - - - - - - - - - - - - 
          ฿ 39 - 
                D 
            
                                                            Quantity of $ 

ภาพประกอบ 6 ดุลยภาพของอัตราแลกเปลี่ยน (Equilibrium Exchange Rate) 
ที่มา : พรชัย ชุนหจินดา. 2545 :159 - 162 
 
 ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเลือก
ลงทุนของนักลงทุนตางประเทศ เน่ืองจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนกอใหเกิดทั้งความเสีย่ง
และผลตอบแทนขึ้นไดในเวลาเดียวกัน เชน การเลือกลงทุนระหวางหลักทรัพยของประเทศไทย
กับหลักทรัพยของประเทศญี่ปุนของนกัลงทุนจากสหรัฐอเมริกา สมมติวา ไดลงทุนในตอนตนป
ขณะที่อัตราแลกเปลีย่น 1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา เทากับ 25 บาท หรือ 100 เยน โดยลงทุนใน
ตลาดทั้งสองดวยเงินจํานวน 100 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา เทาๆ กัน พอสิ้นปอัตราแลกเปลี่ยน 
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกาเทากับ 24 บาท หรือ 110 เยน จะไดผลตอบแทนจากการลงทุนในสอง
ตลาดเทากันคือรอยละ 10 ผลลัพธที่ไดมีดังน้ี  
 - หลักทรพัยของประเทศไทยใหผลตอบแทนเทากับ 2,750 ลานบาท หรือ 2,750/24 
บาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเทากับ 114.58 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา 
 - หลักทรัพยของประเทศญี่ปุนใหผลตอบแทนเทากบั 11,000 ลานเยน หรือ 11,000/110 
เยนตอดอลลารสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเทากับ 100 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา 
 แสดงใหเห็นวาเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปลีย่นแปลงไป ไมวาจะเปนคา 
เงินบาทที่เพ่ิมขึ้น หรือคาเงินเยนที่ออนตัวลง จะทําใหผลตอบแทนจากการลงทุนเปลี่ยนไปเม่ือ
แลกเปลีย่นเงินลงทุนที่อยูในสกุลเงินทองถิ่นกลับไปเปนเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา โดยจากตัว 
อยางขางตนแสดงใหเห็นวา การลงทุนในหลักทรัพยของไทยใหผลตอบแทนที่มากกวารอยละ 10 
(ผลตอบแทนจากหลักทรัพย + กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน) เน่ืองจากคาเงินบาทแข็งคาขึ้น และ
ในทางกลับกนั การลงทุนในหลักทรัพยของประเทศญีปุ่นไมไดทํากําไรใหเกิดเพิม่ขึ้น เน่ือง จาก
คาเงินเยนของประเทศญี่ปุนออนคาลง เปนผลทาํใหเม่ือนําผลตอบแทนจากหลักทรัพยไปแลก 
เปลี่ยนกลับเปนเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาแลว จะไดเงินจํานวนเดิมที่นําไปลงทุน (จริยา จิวาภิ
บาลธนากิจ. 2546 : 45-46)  
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3. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนในหลักทรัพยของนัก
ลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีรายละเอียดตามตัวแปรที่เกี่ยวของ 
ดังน้ี  

3.1 มูลคาการลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศ  
โดยดูไดจากการศึกษาของ เยาวลักษณ อรุณมีศรี (2534) ไดทําการศึกษาการลงทุนใน

หลักทรัพยของชาวตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แบงผลการศกึษาออกเปน 3 
สวน คือ สวนแรกเปนการสรุปผลการศกึษาถึงลักษณะทั่วๆ ไปของการลงทุนของตางประเทศใน
เชิงพรรณา สวนที่สอง จะเปนการสรุปผลการศกึษาเกี่ยวของกับทัศนคตขิองผูลงทุนชาวตาง 
ประเทศในตลาดหลักทรัพยฯ โดยใชแบบสอบถามไปยังนักลงทุนตางประเทศทีเ่ขามาลงทุนใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยและบริษัทสมาชิก และสวนที่สามเปนการวิเคราะหเชิงปรมิาณ
ถึงความเสี่ยง และเสนตลาดหลักทรัพยของหลักทรัพยจดทะเบียนในกระดานตางประเทศ โดย
พิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์เบตาของเสนลักษณะ นอกจากนั้นจะอาศัยเสนตลาดหลักทรัพย
พิจารณาวาหลกัทรัพยใดมรีาคาสูงหรือต่ําไปเมื่อคํานึงถึงคาความเสีย่งที่เกิดขึ้น โดยหลักทรัพยที่
นํามาศึกษานัน้เปนหลักทรพัยที่มีการซื้อขายสม่ําเสมอจํานวน 7 หลักทรัพย ไดแก ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด ธนาคารกสกิรไทย จํากัด ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด บริษทัเงินทุนหลักทรัพย
ธนชาต ิจํากัด บริษทั ปูนซิเมนตไทย จํากัด บริษทั ผาแดงอินดัสตรี จํากัด และโรงแรมดุสิตธานี 
โดยใชขอมูลเปนรายเดือน ตั้งแตป 2531 - 2533 ผลการศึกษาสรุปไดวา โครงสรางเงินลงทุนจาก
ตางประเทศมแีนวโนมเปลี่ยนไปจากเดิมที่เงินทุนไหลเขาสุทธิจากตางประเทศ สวนใหญเขามา
ในรูปการกูยืมไดเปลี่ยนเปนการไหลเขาสทุธิในรูปของเงินลงทุนโดยตรง และของเงินลงทุนใน
หลักทรัพย โดยเฉพาะเงินลงทุนในหลกัทรัพยเพ่ิมขึน้อยางเห็นไดชัด ซ่ึงผลทีเ่กิดขึ้นมีทั้งผลดี
และผลเสีย ผลดีจะชวยใหเกิดการพัฒนาตลาดหลักทรัพยใหมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเปนผล
ใหตลาดหลักทรัพยฯ มีสภาพคลองในการซื้อขาย และการทีธุ่รกจิในประเทศไทยไดรับเงินทนุ
จากตาง ประเทศมารวมลงทุนจะชวยใหกิจกรรมมีการขยายตวั และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
ผลเสีย คือ ทําใหเกิดความผันผวนตอตลาดหลักทรัพยไดเม่ือเกิดวิกฤตการณสําคญั 

การศึกษาของ ณรงค ชวนใช (2540 : 109-139) ไดทาํการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอการไหลของเงินทุนจากตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งปจจัยภายใน 
ประเทศและปจจัยภายนอกประเทศ โดยอาศัยการวเิคราะหแบบจําลองสมการถดถอยเชิงซอน
ดวยวธิีกําลังสองนอยที่สุด และใชตวัแปรหุนแทนสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะมีผลกระทบ 
ทําการศึกษาโดยใชขอมูลรายเดือนในชวงเดือนมกราคม พ.ศ. 2533 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 
2539 ทั้งน้ี ไดกําหนดแบบจําลองในการศึกษาออกเปน 3 สวน คือ แบบจําลองที่มีผลกระทบตอ
การซื้อขายหลักทรัพยรวม แบบจําลองปจจัยที่มีผลตอการซื้อหลักทรัพย และแบบจําลองในการ
ขายหลักทรัพยของนักลงทนุตางประเทศในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงใชมูลคาการซื้อ
ขายของนักลงทุนตางชาตมิาเปนตัวแปรตาม 
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และการศึกษาของ จริยา จิวาภิบาลธนากิจ (2546 : 51-65) ไดทําการศึกษาถึงปจจัยที่มี
ผลกระทบตอการเคลื่อนยายเงินทุนจากตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การ 
ศึกษาในครั้งน้ี ไดนําขอมูลทุตยิภูมิรายไตรมาส ตั้งแตไตรมาสที่ 1 ของ พ.ศ. 2540 ถึงไตรมาสที่ 
4 ของ พ.ศ. 2544 รวม 20 ไตรมาส มาวิเคราะหโดยใชสมการถดถอยเชิงซอนดวยวธิีกําลงัสอง
นอยที่สุดแบบธรรมดา เพ่ือหาปจจัยที่มีผลกระทบตอมูลคาการซื้อขายสุทธขิองนักลงทุนตางประ 
เทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยปจจัยที่นํามาวิเคราะห ไดแก มูลคาผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศเบื้องตนของประเทศไทย สวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศกับตาง 
ประเทศ อัตราเงินเฟอของประเทศไทย อัตราแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศ อัตราสวนราคาตอ
กําไรสุทธขิองตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย อัตราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแหงประ 
เทศไทย อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยตางประเทศ และวิกฤตการณทางการเงินภาย 
ในประเทศ 

ผลการศึกษา พบวา สวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศกับตางประเทศ และอัตรา
ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนปจจัยที่มีผลกระทบตอการเคลื่อนยาย
เงินทุนจากตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อม่ันรอยละ 99 โดยมีคา R2 เทากับ 0.762 สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตวัแปร
ตามไดวา มูลคาการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เปนไปตามตวัแปรอิสระถึง รอยละ 76.2  

จะเห็นไดวาการศึกษาของ ณรงค ชวนใช และจริยา จิวาภิบาลธนากิจ จะใชตัวแปรตาม
เปนมูลคาการซื้อขายของนักลงทุนตางประเทศเหมือนกัน แตของ ณรงค ใชมูลคาการซื้อขายรวม 
การซื้อและการขายหลักทรพัยของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึง
แบงเปน 3 แบบจําลอง สวนของ จริยา จะใชมูลคาการซื้อขายสุทธิของนักลงทนุตางประเทศใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ซ่ึงการศึกษาในครั้งน้ีจะใชตวัแปรตามเดียวกับของจริยา คือ 
มูลคาการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 
 3.2 อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 ดูไดจากการศึกษาของ จิระวัฒน ใจอารีย (2540 : 55-69) ไดทําการศึกษาถึงปจจัยที่มี
ผลตอการเคลือ่นยายเงินทนุระหวางประเทศของไทย โดยมีวัตถุประสงคหลกัของการศึกษานี้ 
เพ่ือศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธพิลตอการเคลือ่นยายเงินทุนระหวางประเทศของไทย โดยใชวิธกีาร
วิเคราะหเชิงพรรณา การวิเคราะหเชงิปริมาณ โดยใชสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple 
Regression) ทั้งน้ีขอมูลทีใ่ชประกอบดวยขอมูลทุตยิภูมิรายไตรมาส ตั้งแตไตรมาสแรกป 2532 
ถึงไตรมาส 3 ป 2539 จากธนาคารแหงประเทศไทย และธนาคารพาณิชย ผลการวิเคราะหเชิง
ปริมาณสรุปไดวาปจจัยที่มีผลตอการเคลือ่นยายเงินทุนประเภทตางๆ 4 ประเภทจากตางประเทศ
ของไทยมีความแตกตางกนั โดยใชแบบจําลอง คือ เงินลงทุนโดยตรง เงินลงทุนในหลักทรพัย 
เงินกูยืมจากตางประเทศ และเงินทุนเคลือ่นยายในรูปบัญชีเงินบาทของผูมีถิ่นที่อยูในตางประเทศ 
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สําหรับเงินลงทุนในหลักทรพัยจากตางประเทศขึ้นอยูกบัรายไดประชาชาติที่แทจริง และอัตราผล 
ตอบแทนจากตลาดหลักทรพัย อยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 99% โดยสามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของตวัแปรตามได 70.27%  

และการศึกษาของ จริยา จิวาภิบาลธนากิจ (2546 : 51-65) ไดทําการศึกษาถึงปจจัยที่มี
ผลกระทบตอการเคลื่อนยายเงินทุนจากตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การ 
ศึกษาในครั้งน้ี ไดนําขอมูลทุตยิภูมิรายไตรมาส ตั้งแตไตรมาสที่ 1 ของ พ.ศ. 2540 ถึงไตรมาสที่ 
4 ของ พ.ศ. 2544 รวม 20 ไตรมาส มาวิเคราะหโดยใชสมการถดถอยเชิงซอนดวยวธิีกําลงัสอง
นอยที่สุดแบบธรรมดา เพ่ือหาปจจัยที่มีผลกระทบตอมูลคาการซื้อขายสุทธขิองนักลงทุนตางประ 
เทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยปจจัยที่นํามาวิเคราะห ไดแก มูลคาผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศเบื้องตนของประเทศไทย สวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศกับตาง 
ประเทศ อัตราเงินเฟอของประเทศไทย อัตราแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศ อัตราสวนราคาตอ
กําไรสุทธขิองตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย อัตราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแหงประ 
เทศไทย อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยตางประเทศ และวิกฤตการณทางการเงินภาย 
ในประเทศ 

ผลการศึกษา พบวา สวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศกับตางประเทศ และอัตรา
ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนปจจัยที่มีผลกระทบตอการเคลื่อนยาย
เงินทุนจากตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อม่ันรอยละ 99 โดยมีคา R2 เทากับ 0.762 สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตวัแปร
ตามไดวา ปริมาณการเคลื่อนยายเงินทุนสุทธิจากตางประเทศในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศ
ไทย เปนไปตามตัวแปรอิสระถึง รอยละ 76.2  
 จากผลการศกึษาของ จิระวัฒน และจริยา แสดงใหเห็นวาอัตราผลตอบแทนของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย มีความสําคัญตอเงินลงทุนในหลักทรพัยของนักลงทุนตางประเทศ
อยางมีนัยสําคัญ ในการวจัิยครั้งน้ีจึงใชขอมูลอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย มาเปนตัวแปรอิสระในการหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุนตาง 
ประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

3.3 สวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศและตางประเทศ 
การศึกษาของ จารุกร เรืองสุวรรณ (2535 : 61-84) ไดทําการศึกษาถึงปจจัยทีก่ําหนด 

การลงทุนจากตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชแบบจําลองสมการถดถอย
เชิงเสนตรงและใชวธิีกําลังสองนอยที่สุดในการประมาณคาสัมประสทิธ ิ ในชวงระยะเวลาระหวาง
เดือนมกราคมป 2530 ถงึเดือนกันยายนป 2535 โดยใชปจจัย คือ ดัชนีราคาหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย อัตราเงินเฟอ สวนตางอัตราดอกเบี้ยแทจริงของในประเทศและตางประเทศและตัว
แปรหุนแทนสถานการณความมั่งคงภายในประเทศ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส ผลการศึกษา
สรุปไดวา ดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีความสัมพันธกับปริมาณเงินทุนไหลเขาใน
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ตลาดหลักทรพัยฯ ในทิศทางเดียวกันในขณะที่ตวัแปรอ่ืน คือ อัตราเงินเฟอ สวนตางอัตรา
ดอกเบี้ยแทจริงของในประเทศและตางประเทศ และตัวแปรหุนมีความสัมพันธในทิศทางตรงกัน
ขามกับปริมาณเงินทุนไหลเขาในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาน 
การณความมั่นคงภายในประเทศ ถือวาเปนปจจัยที่มีผลกระทบอยางมากตอการไหลเขาของ
เงินทุน สวนดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส ซ่ึงมีความสัมพันธตรงกันขามแสดงใหเห็นวาถาหาก
ผลตอบแทนในสหรัฐฯ มากกวาผลตอบแทนในประเทศไทย นักลงทุนจะเขามาลงทุนในตลาด
หลักทรัพยฯนอยลง ในการศึกษานี้ ไดใชสวนตางอัตราดอกเบี้ยแทจริงของในประเทศและตาง 
ประเทศ เปนตัวแปรอิสระในการศึกษา  
 การศึกษาของ ณรงค ชวนใช (2540 : 109-139) ไดทาํการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอการไหลของเงินทุนจากตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งปจจัยภายในประ 
เทศและปจจัยภายนอกประเทศ โดยอาศัยการวิเคราะหแบบจําลองสมการถดถอยเชิงซอนดวยวธิี
กําลังสองนอยที่สุด ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่นํามาศึกษามีผลกระทบตอมูลคาการซื้อขาย
หลักทรัพยรวมและมูลคาการซื้อหลักทรัพย เปนไปในลักษณะและทิศทางเดียวกัน โดยพบวา 
ปจจัยที่มีผลกระทบตอมูลคาการลงทุนรวม และมูลคาการซื้อหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศ 
ไดแก อัตราเงินเฟอ ดัชนีราคาหลักทรพัยแหงประเทศไทย อัตราสวนราคาปดตอผลตอบแทน
ของตลาดหลกัทรัพย อัตราเงินปนผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย คาเงินบาทตอเงินดอลลาร
สหรัฐอเมริกา สวนตางอัตราดอกเบี้ยระหวางประเทศ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส และวิกฤต 
การณสงครามและภัยธรรมชาติ ในขณะที่ปจจัยที่มีผลกระทบตอมูลคาการขายหลักทรัพยของนัก
ลงทุนตางประเทศ ไดแก ดัชนีราคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย สวนตางอัตราดอกเบี้ยระหวาง
ประเทศ คาเงินเยนตอเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา คาเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ดัชนี
อุตสาหกรรมดาวโจนส ดัชนีนิเคอิ ราคาน้ํามันในตลาดโลก และวิกฤตการณสงครามและภยั
ธรรมชาต ิ
 ซ่ึงการศึกษาของ ณรงค ไดแยกแบบจําลองในการวิเคราะหเปน 3 ประเภท คือ มูลคา
การซื้อขายหลักทรัพยรวม มูลคาการซื้อหลักทรัพย และมูลคาการขายหลักทรัพยและในแตละ
แบบยังไดแยกเปนปจจัยภายใน กับปจจัยภายนอก ซ่ึงการศึกษาในครั้งน้ี สวนตางอัตราดอกเบี้ย
ระหวางในประเทศกบัตางประเทศ มีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขาม มีความสําคัญตอ
มูลคาการซื้อขายของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญ 

การศึกษาของ วัชรินทร ม่ิงขวัญรุงเรือง (2540 : 72-89) ไดทําการศึกษาปจจัยที่
กําหนดการเคลื่อนยายเงินลงทุนในหลักทรัพยจากตางประเทศในประเทศไทย ทั้งที่เปนการลง 
ทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยทําการศึกษาตั้งแตป 2535 ถงึป 2539 ซ่ึงดูโครงสรางการ
เคลื่อนยาย และปจจัยที่ผลตอการเคลื่อนยายเงินลงทนุในหลักทรัพยจากตางประเทศ  ซ่ึงทําให
ทราบวารูปแบบของเงินลงทุนที่เขามาในระยะหลัง เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยหรือสินทรัพยทาง
การเงิน และบัญชีเงินฝากในรูปเงินบาทของผูมีถิ่นฐานนอกประเทศเปนสวนใหญ มากกวาเปน
การลงทุนโดยตรง โดยใชแบบจําลองศกึษา 4 ประเด็น คือ การไหลเขาของเงินลงทนุใน
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หลักทรัพยจากตางประเทศ การไหลออกของเงินลงทนุในหลักทรัพยจากตางประเทศ การไหล
เขาของเงินลงทุนในหลักทรพัยประเภทตราสารทุนจากตางประเทศ การไหลเขาของเงินลงทุนใน
หลักทรัพยประเภทตราสารหนี้จากตางประเทศ เปนการวิเคราะหโดยอาศัยสมการถดถอยเชิง 
ซอน ทําใหทราบวาปจจัยดานอัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีราคาหลักทรัพย อัตราดอกเบี้ย อัตราผล 
ตอบแทนจากการลงทุน ลวนมีผลตอการเคลื่อนยายเงินทุนทั้งสิ้น 
 และยังไดทําการศึกษาหาความยืดหยุนของการไหลเขาของเงินลงทนุในหลักทรัพยจาก
ตางประเทศ และการไหลออกของเงินลงทุนจากตางประเทศ โดยจะพบวาอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
บาทตอเงินดอลลาร เปนปจจัยสําคัญทีสุ่ดที่มีผลตอการเคลื่อนยายเงินลงทุนจากตางประเทศใน
ประเทศไทย จากการศึกษาของ วัชรินทร พบวาการไหลเขาของเงินลงทุนในหลกัทรัพยจากตาง 
ประเทศ โดยใชสวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศกบัตางประเทศเปนตวัแปรอิสระ มี
ความสัมพันธไปในทศิทางเดียวกัน ซ่ึงมีความสําคัญตอการไหลเขาของเงินทุนในหลักทรพัย
ประเภทตราสารทุนจากตางประเทศในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 95% 

และการศึกษาของ จริยา จิวาภิบาลธนากิจ (2546 : 51-65) ไดทําการศึกษาถึงปจจัยที่มี
ผลกระทบตอการเคลื่อนยายเงินทุนจากตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึง
การศึกษาในครั้งน้ี จะศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอการเคลื่อนยายเงินทุนจากตางประเทศใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย การศึกษาในครั้งน้ี ไดนําขอมูลทุตยิภูมิรายไตรมาส ตั้งแตไตร
มาสที่ 1 ของ พ.ศ. 2540 ถึงไตรมาสที่ 4 ของ พ.ศ. 2544 รวม 20 ไตรมาส มาวิเคราะหโดยใช
สมการถดถอยเชิงซอนดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุดแบบธรรมดา เพ่ือหาปจจัยที่มีผลกระทบตอการ
เคลื่อนยายเงนิทุนจากตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีปจจัยที่นํามาใช
วิเคราะห ไดแก มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเบื้องตนของประเทศไทย สวนตาง
ระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศกบัตางประเทศ อัตราเงินเฟอของประเทศไทย อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธขิองตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย อัตรา
ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยตาง 
ประเทศ และวิกฤตการณทางการเงินภายในประเทศ 

ผลการศึกษา พบวา สวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศกับตางประเทศ และอัตรา
ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนปจจัยที่มีผลกระทบตอการเคลื่อนยาย
เงินทุนจากตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อม่ันรอยละ 99 โดยมีคา R2 เทากับ 0.762 สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตวัแปร
ตามไดวา ปริมาณการเคลื่อนยายเงินทุนสุทธิจากตางประเทศในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศ
ไทย เปนไปตามตัวแปรอิสระถึง รอยละ 76.2  
 จากการศึกษาของวัชรินทร และจริยา พบวา สวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศ
กับตางประเทศ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับมูลคาการลงทนุของนักลงทนุตางประเทศ 
ซ่ึงผลการศึกษาของทั้ง 2 เหมือนกัน จะตางกันในเรื่องของชวงเวลาทีว่ชัรินทรจะศึกษา ในชวง
กอนป 2540 แตจริยา เริ่มศึกษาตั้งแตป 2540  
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3.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา 
การศึกษาของ ณรงค ชวนใช (2540 : 109-139) ไดทาํการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบ

ตอการไหลของเงินทุนจากตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งปจจัยภายในประ 
เทศและปจจัยภายนอกประเทศ โดยอาศัยการวิเคราะหแบบจําลองสมการถดถอยเชิงซอนดวยวธิี
กําลังสองนอยที่สุด ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่นํามาศึกษามีผลกระทบตอมูลคาการซื้อขาย
หลักทรัพยรวมและมูลคาการซื้อหลักทรัพย เปนไปในลักษณะและทิศทางเดยีวกัน โดยพบวา 
ปจจัยที่มีผลกระทบตอมูลคาการลงทุนรวม และมูลคาการซื้อหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศ 
ไดแก อัตราเงินเฟอ ดัชนีราคาหลักทรพัยแหงประเทศไทย อัตราสวนราคาปดตอผลตอบแทน
ของตลาดหลกัทรัพย อัตราเงินปนผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย คาเงินบาทตอเงินดอลลาร
สหรัฐอเมริกา สวนตางอัตราดอกเบี้ยระหวางประเทศ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส และวิกฤต 
การณสงครามและภัยธรรมชาติ ในขณะที่ปจจัยที่มีผลกระทบตอมูลคาการขายหลักทรัพยของนัก
ลงทุนตางประเทศ ไดแก ดัชนีราคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย สวนตางอัตราดอกเบี้ยระหวาง
ประเทศ คาเงินเยนตอเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา คาเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ดัชนี
อุตสาหกรรมดาวโจนส ดัชนีนิเคอิ ราคาน้ํามันในตลาดโลก และวิกฤตการณสงครามและภยั
ธรรมชาติ ในการศึกษาของ ณรงค ชวนใช เปนการศกึษาตั้งแตป 2533 ถึงป 2539 ซ่ึงในปจจุบัน
ประเทศไทยไดเปลี่ยนระบบของอัตราแลกเปลี่ยน เปนอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบจัดการ อาจ
ทําใหไมตรงกบัขอเท็จจริงในปจจุบันได  
 ซ่ึงการศึกษาของ ณรงค ไดแยกแบบจําลองในการวิเคราะหเปน 3 ประเภท คือ มูลคา
การซื้อขายหลักทรัพยรวม มูลคาการซื้อหลักทรัพย และมูลคาการขายหลักทรัพยและในแตละ
แบบยังไดแยกเปนปจจัยภายใน กับปจจัยภายนอก ซ่ึงการศึกษาในครั้งน้ี อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
บาทตอเงินดอลลารสหรัฐ มีความสัมพันธไปในทศิทางตรงกันขาม ซ่ึงมีความสําคัญตอมูลคาการ
ซ้ือขายของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญ 

และการศึกษาของ วัชรินทร ม่ิงขวัญรุงเรือง (2540 : 72-89) ไดทําการศึกษาปจจัยที่
กําหนดการเคลื่อนยายเงินลงทุนในหลักทรัพยจากตางประเทศในประเทศไทย ทั้งที่เปนการลง 
ทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยทําการศึกษาตั้งแตป 2535 ถงึป 2539 ซ่ึงดูโครงสรางการ
เคลื่อนยาย และปจจัยที่ผลตอการเคลื่อนยายเงินลงทนุในหลักทรัพยจากตางประเทศ  ซ่ึงทําให
ทราบวารูปแบบของเงินลงทุนที่เขามาในระยะหลัง เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยหรือสินทรัพยทาง
การเงิน และบัญชีเงินฝากในรูปเงินบาทของผูมีถิ่นฐานนอกประเทศเปนสวนใหญ มากกวาเปน
การลงทุนโดยตรง โดยใชแบบจําลองศกึษา 4 ประเด็น คือ การไหลเขาของเงินลงทนุใน
หลักทรัพยจากตางประเทศ การไหลออกของเงินลงทนุในหลักทรัพยจากตางประเทศ การไหล
เขาของเงินลงทุนในหลักทรพัยประเภทตราสารทุนจากตางประเทศ การไหลเขาของเงินลงทุนใน
หลักทรัพยประเภทตราสารหนี้จากตางประเทศ เปนการวิเคราะหโดยอาศัยสมการถดถอยเชิง 
ซอน ทําใหทราบวาปจจัยดานอัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีราคาหลักทรัพย อัตราดอกเบี้ย อัตราผล 
ตอบแทนจากการลงทุน ลวนมีผลตอการเคลื่อนยายเงินทุนทั้งสิ้น 
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 และยังไดทําการศึกษาหาความยืดหยุนของการไหลเขาของเงินลงทนุในหลักทรัพยจาก
ตางประเทศ และการไหลออกของเงินลงทุนจากตางประเทศ โดยจะพบวาอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
บาทตอเงินดอลลาร เปนปจจัยสําคัญทีสุ่ดที่มีผลตอการเคลื่อนยายเงินลงทุนจากตางประเทศใน
ประเทศไทย จากการศึกษาของ วัชรินทร พบวาการไหลเขาของเงินลงทุนในหลกัทรัพยจากตาง 
ประเทศ โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐเปนตัวแปรอิสระ มีความสัมพันธ
ไปในทศิทางตรงกันขาม ซ่ึงมีความสําคัญตอการไหลเขาของเงินทุนในหลักทรัพยประเภทตรา
สารทุนจากตางประเทศในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 95% 
 และในสวนของการศึกษาของ จิระวัฒน กับ จริยา ในตัวแปรทางดานอัตราแลกเปลี่ยน
เงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ มีความสัมพันธไปในทศิทางตรงกันขาม อยางไมมีนัยสําคัญ 
 

3.5 อัตราเงนิปนผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
การศึกษาของ ณรงค ชวนใช (2540 : 109-139) ไดทาํการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบ

ตอการไหลของเงินทุนจากตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งปจจัยภายในประ 
เทศและปจจัยภายนอกประเทศ โดยอาศัยการวิเคราะหแบบจําลองสมการถดถอยเชิงซอนดวยวธิี
กําลังสองนอยที่สุด ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่นํามาศึกษามีผลกระทบตอมูลคาการซื้อขาย
หลักทรัพยรวมและมูลคาการซื้อหลักทรัพย เปนไปในลักษณะและทิศทางเดียวกัน โดยพบวา 
ปจจัยที่มีผลกระทบตอมูลคาการลงทุนรวม และมูลคาการซื้อหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศ 
ไดแก อัตราเงินเฟอ ดัชนีราคาหลักทรพัยแหงประเทศไทย อัตราสวนราคาปดตอผลตอบแทน
ของตลาดหลกัทรัพย อัตราเงินปนผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย คาเงินบาทตอเงินดอลลาร
สหรัฐอเมริกา สวนตางอัตราดอกเบี้ยระหวางประเทศ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส และวิกฤต 
การณสงครามและภัยธรรมชาติ ในขณะที่ปจจัยที่มีผลกระทบตอมูลคาการขายหลักทรัพยของนัก
ลงทุนตางประเทศ ไดแก ดัชนีราคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย สวนตางอัตราดอกเบี้ยระหวาง
ประเทศ คาเงินเยนตอเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา คาเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ดัชนี
อุตสาหกรรมดาวโจนส ดัชนีนิเคอิ ราคาน้ํามันในตลาดโลก และวิกฤตการณสงครามและภยั
ธรรมชาติ ในสวนของปจจัยดานอัตราเงินปนผล ไมมีผลตอการมูลคาการขายอยางมีนัยสําคัญ 
 ซ่ึงการศึกษาของ ณรงค ไดแยกแบบจําลองในการวิเคราะหเปน 3 ประเภท คือ มูลคา
การซื้อขายหลักทรัพยรวม มูลคาการซื้อหลกัทรัพย และมูลคาการขายหลักทรัพยและในแตละ
แบบยังไดแยกเปนปจจัยภายใน กับปจจัยภายนอก ซ่ึงการศึกษาในครั้งน้ี อัตราเงินปนผลตอบ 
แทนของตลาดหลักทรัพย มีความสัมพันธไปในทศิทางเดียวกัน ซ่ึงมีความสําคัญตอมูลคาการซื้อ
ขายของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญ 

และการศึกษาของ วัชรินทร ม่ิงขวัญรุงเรือง (2540 : 72-89) ไดทําการศึกษาปจจัยที่
กําหนดการเคลื่อนยายเงินลงทุนในหลกัทรัพยจากตางประเทศในประเทศไทย ทั้งที่เปนการลง 
ทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยทําการศึกษาตั้งแตป 2535 ถงึป 2539 ซ่ึงดูโครงสรางการ
เคลื่อนยาย และปจจัยที่ผลตอการเคลื่อนยายเงินลงทนุในหลักทรัพยจากตางประเทศ  ซ่ึงทําให
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ทราบวารูปแบบของเงินลงทุนที่เขามาในระยะหลัง เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยหรือสินทรัพยทาง
การเงิน และบัญชีเงินฝากในรูปเงินบาทของผูมีถิ่นฐานนอกประเทศเปนสวนใหญ มากกวาเปน
การลงทุนโดยตรง โดยใชแบบจําลองศกึษา 4 ประเด็น คือ การไหลเขาของเงินลงทนุใน
หลักทรัพยจากตางประเทศ การไหลออกของเงินลงทนุในหลักทรัพยจากตางประเทศ การไหล
เขาของเงินลงทุนในหลักทรพัยประเภทตราสารทุนจากตางประเทศ การไหลเขาของเงินลงทุนใน
หลักทรัพยประเภทตราสารหนี้จากตางประเทศ เปนการวิเคราะหโดยอาศัยสมการถดถอยเชิง 
ซอน ทําใหทราบวาปจจัยดานอัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีราคาหลักทรัพย อัตราดอกเบี้ย อัตราผล 
ตอบแทนจากการลงทุน ลวนมีผลตอการเคลื่อนยายเงินทุนทั้งสิ้น 
 จากการศึกษาของ วัชรินทร พบวาการไหลเขาของเงินลงทุนในหลักทรัพยจากตาง 
ประเทศ โดยใชอัตราเงินปนผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยเปนตัวแปรอิสระ มีความสัมพันธ
ไปในทศิทางเดียวกัน ซ่ึงมีความสําคัญตอการไหลเขาของเงินทุนในหลักทรัพยประเภทตราสาร
ทุนจากตางประเทศในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 99% โดยการศึกษาของทั้งวัชรินทร 
และณรงคไดผลออกมาในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงการศึกษาของวัชรินทร และณรงคไดผลออกมา
ตรงกันและอยูในชวงเวลาเดียวกันดวย 
  

3.6 อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 
การศึกษาของ ณรงค ชวนใช (2540 : 109-139) ไดทาํการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบ

ตอการไหลของเงินทุนจากตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งปจจัยภายใน 
ประเทศและปจจัยภายนอกประเทศ โดยอาศัยการวเิคราะหแบบจําลองสมการถดถอยเชิงซอน
ดวยวธิีกําลังสองนอยที่สุด ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่นํามาศึกษามีผลกระทบตอมูลคาการซื้อ
ขายหลักทรัพยรวมและมลูคาการซื้อหลักทรัพย เปนไปในลักษณะและทศิทางเดียวกัน โดยพบวา 
ปจจัยที่มีผลกระทบตอมูลคาการลงทุนรวม และมูลคาการซื้อหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศ 
ไดแก อัตราเงินเฟอ ดัชนีราคาหลกัทรพัยแหงประเทศไทย อัตราสวนราคาปดตอผลตอบแทน
ของตลาดหลกัทรัพย อัตราเงินปนผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย คาเงินบาทตอเงินดอลลาร
สหรัฐอเมริกา สวนตางอัตราดอกเบี้ยระหวางประเทศ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส และวิกฤต 
การณสงครามและภัยธรรมชาติ ในขณะที่ปจจัยที่มีผลกระทบตอมูลคาการขายหลักทรัพยของนัก
ลงทุนตางประเทศ ไดแก ดัชนีราคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย สวนตางอัตราดอกเบี้ยระหวาง
ประเทศ คาเงินเยนตอเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา คาเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ดัชนี
อุตสาหกรรมดาวโจนส ดัชนีนิเคอิ ราคาน้ํามันในตลาดโลก และวิกฤตการณสงครามและภยั
ธรรมชาติ  
 ซ่ึงการศึกษาของ ณรงค ไดแยกแบบจําลองในการวิเคราะหเปน 3 ประเภท คือ มูลคา
การซื้อขายหลักทรัพยรวม มูลคาการซื้อหลักทรัพย และมูลคาการขายหลักทรัพยและในแตละ
แบบยังไดแยกเปนปจจัยภายใน กับปจจัยภายนอก ซ่ึงการศึกษาในครั้งน้ี อัตราสวนราคาปดตอ
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ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย มีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขาม ซ่ึงมีความสําคัญตอ
มูลคาการซื้อขายของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญ 

และการศึกษาของ จริยา จิวาภิบาลธนากิจ (2546 : 51-65) ไดทําการศึกษาถึงปจจัยที่มี
ผลกระทบตอการเคลื่อนยายเงินทุนจากตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การ 
ศึกษาในครั้งน้ี ไดนําขอมูลทุตยิภูมิรายไตรมาส ตั้งแตไตรมาสที่ 1 ของ พ.ศ. 2540 ถงึไตรมาสที่ 
4 ของ พ.ศ. 2544 รวม 20 ไตรมาส มาวิเคราะหโดยใชสมการถดถอยเชิงซอนดวยวธิีกําลงัสอง
นอยที่สุดแบบธรรมดา เพ่ือหาปจจัยที่มีผลกระทบตอมูลคาการซื้อขายสุทธขิองนักลงทุนตางประ 
เทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยปจจัยที่นํามาวิเคราะห ไดแก มูลคาผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศเบื้องตนของประเทศไทย สวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศกับตาง 
ประเทศ อัตราเงินเฟอของประเทศไทย อัตราแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศ อัตราสวนราคาตอ
กําไรสุทธขิองตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย อัตราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแหงประ 
เทศไทย อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยตางประเทศ และวิกฤตการณทางการเงินภาย 
ในประเทศ 

ผลการศึกษาของ จริยา พบวา อัตราสวนราคาปดตอผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย มี
ความสัมพันธตอมูลคาการซื้อขายสุทธขิองนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศ
ไทย เปนไปในทิศทางตรงกันขาม อยางไมมีนัยสําคัญ 

 
ในการศึกษาของบุคคลตางๆ ไดทําการศึกษาโดยใชขอมูลในชวงที่ประเทศไทยกอนเกิด

วิกฤตเศรษฐกิจเปนสวนใหญ และไดมีการเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนในป 2540 ซ่ึงทําใหเกิด
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การใชขอมูลเปนรายไตรมาสทําใหสามารถลดความผันผวน
ลดไดบาง ซ่ึงการศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนในหลักทรัพยของ
นักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยทําการศึกษาตั้งแตป 2540 จนถึง
ป 2546 เน่ืองจากเปนปที่ประเทศไทยไดเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยน และจะใชขอมูลในการ 
ศึกษาเปนขอมูลรายไตรมาส  



บทที่ 3  
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 1. การกําหนดขอมูลและแหลงขอมูล 
 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดขอมูลและแหลงขอมูล 

ขอมูล 
การศึกษาครั้งน้ี ไดทําการศึกษาถึงความเปนมาของการลงทุนในหลักทรัพยของนักลง 

ทุนตางประเทศในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงเวลาตั้งแตป 2525 จนถึงป 2546  
และไดทําการวิเคราะหถึง ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการลงทุนในหลักทรพัยของนักลงทุนตางประเทศ
ในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรพัย
แหงประเทศไทย (Market Return : MR) สวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศกบัตางประ 
เทศ (Interest Rate Spread : IR) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ (Exchange 
Rate : ER) อัตราเงินปนผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Market Dividend 
Yield : DIV) และอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธขิองตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Market 
Price per Earnings Ratio : PE) ซ่ึงเปนขอมูลในอดีต เพ่ือนํามาวิเคราะหหาความสัมพันธของ
ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศ  

โดยหาขอมูลไดจากธนาคารแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย
ชวงระยะเวลาที่ใชในการศึกษา เริ่มตั้งแตเดือนมกราคม ป 2540 เปนตนมาจนถงึเดือนธันวาคม 
ป 2546 ใชขอมูลเปนรายไตรมาส เน่ืองจากในป 2540 เปนชวงที่เกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ 
สงผลใหการลงทุนภายในประเทศมีความผันผวนตามสภาพเศรษฐกจิ และเริ่มฟนตัวขึ้นเรื่อยมา
จนกระทั่งป 2546 เศรษฐกิจมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น จึงตองการศึกษาในชวงที่ประเทศไทยเกดิ
วิกฤตการณจนกระทั่งสามารถฟนตวัไดถงึปจจุบัน มาวิเคราะหหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทนุ
ในหลักทรัพยของนักลงทุนชาวตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
แหลงขอมูล 
ขอมูลที่นํามาใชในการศึกษาเปนขอมูลทตุิยภูมิแบบอนุกรมเวลา   (Secondary  time 

series data) จํานวน 28 ชุดขอมูล โดยประกอบดวยขอมูลตางๆ ดังน้ี 
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1.  อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยหาขอมูลจากรายงาน
การซื้อขายหลักทรัพยประจําเดือนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 2.  สวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศกบัตางประเทศ โดยหาขอมูลจากธนาคาร
แหงประเทศไทย 

3.  อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐฯ  โดยหาขอมูลจากธนาคารแหงประ 
เทศไทย ผานทาง www.bot.or.th 

4.  อัตราเงินปนผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยหาขอมูลจากราย 
งานการซื้อขายหลักทรัพยประจําเดือนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

5.  อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของหลักทรัพยทั้งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย
หาขอมูลจากรายงานการซื้อขายหลักทรพัยประจําเดือนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

6.  มูลคาการลงทุนสุทธิในหลักทรัพยของนักลงทุนชาวตางประเทศในตลาดหลกัทรัพย
แหงประเทศไทย  โดยรวบรวมจากรายงานการซื้อขายหลักทรัพยประจําเดือน   รวมทั้งรายงาน
ประจําปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เพ่ือทดสอบปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุนชาวตางประเทศ ในตลาดหลกัทรัพยแหงประ 
เทศไทย โดยอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS Version 11.0 ในการคํานวณหาคาทางสถิตขิอง
ความสัมพันธตางๆ ในรูปสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Linear Regression) โดยแบบจําลอง
ที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก แบบจําลองปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนในหลักทรัพยของนักลง 
ทุนชาวตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

ขอมูลตวัแปรที่นํามาใชในแบบจําลอง 
 ระยะเวลาทีใ่ชในการศึกษาขอมูลเพ่ือการวิจัย    จะใชระยะเวลาตั้งแตเดือนมกราคมป 
2540 ถึงเดือนธันวาคม ป 2546 โดยขอมูลที่จะใชเปนขอมูลรายไตรมาส จํานวน 28 ชุดขอมูล 
 

ตัวแปรอิสระที่กําหนดการเคลื่อนยายเงินลงทุนในหลักทรัพยทีใ่ชในการศึกษา 
 1.1 อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 
  1.2 สวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศและตางประเทศ 
  1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ 
  1.4 อัตราเงนิปนผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 1.5 อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล จะใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 4 สัปดาห โดยเริ่มตั้งแต 
16 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ถงึ 14 มกราคม พ.ศ. 2548 ซ่ึงขอมูลทั้งหมดที่ไดเก็บรวบรวมมาจาก
ธนาคารแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ 
ขอมูลที่จะใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนขอมูลรายไตรมาส จํานวน 28 ชุดขอมูล เริ่มตั้งแตเดือน
มกราคม พ.ศ.  2540 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 
 
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

การจัดกระทาํขอมูล 
1. นําขอมูลทุติยภูมิที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก อัตราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย

แหงประเทศไทย (Market Return : MR) สวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศกบัตางประ 
เทศ (Interest Rate Spread : IR) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ (Exchange 
Rate : ER) อัตราเงินปนผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Market Dividend 
Yield : DIV) และอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธขิองตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Market 
Price per Earnings Ratio : PE) มาตรวจสอบความถกูตอง และความครบถวนของขอมูล 

2. การใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS Version 11.0 ในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหา
ความสัมพันธของตัวแปร และคาทางสถิตทิี่สําคัญในการศึกษาครั้งน้ี 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเชงิพรรณนา (Descriptive Analysis) ในการ 
วิเคราะหถึง ความเปนมาของการลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุนชาวตางประเทศในตลาดหลัก 
ทรัพยแหงประเทศไทย และการวเิคราะหขอมูลจากแบบจําลองปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนใน
หลักทรัพยของนักลงทุนชาวตางประเทศในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชสถติิอางอิง 
(Inferential Statistics) เปนการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยอาศัย
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS Version 11.0 ในการคํานวณหาคาทางสถิติของความสัมพันธตางๆ 
ในรูปสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Linear Regression) และใชวธิีการกาํลังสองนอยที่สุด
แบบธรรมดา (Ordinary least square) มาทําการประมาณคาสัมประสิทธิข์องตัวแปรอิสระตางๆ 
กลาวคือ เม่ือตัวแปรอิสระตวัใดตวัหน่ึงเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวยแลว ตัวแปรตามจะเปลี่ยนแปลง
ไปกี่หนวย  
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชการวิเคราะหความถดถอย (Regression Analysis) เปน
การศึกษาความสัมพันธของตัวแปรเชิงปริมาณตั้งแต 2 ตัวแปรขึ้นไป ซ่ึงในที่น้ีใชการวเิคราะห
การถดถอยเชงิซอน (Multiple Regression Analysis) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS Version 
11.0 หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงซอนของตัวแปรออกมา มีการคิดคารอยละในการวิเคราะห
ขอมูลในเชิงพรรณนาดวย สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล มีดังน้ี 
 
 1. คารอยละ (Percent) เปนคาสถิตทิี่บอกถึงสัดสวนจํานวนตอรอย จากสูตร (ประคอง 
กรรณสูต. 2538 : 65)  
 
 สูตรรอยละ  =   f / n  x (100) 
 
 เม่ือ  f แทน จํานวนขอมูล 
  n   แทน จํานวนขอมูลทั้งหมด 
 

2. การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression Analysis) โดยมีราย 
ละเอียดดังน้ี (กัลยา วานิชยบัญชา. 2540 : 235-236) 
 ถามีตัวแปรอิสระ k ตวั (X1 , X2 ,…, Xk) มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม Y โดยที่ความ 
สัมพันธอยูในรูปเชิงเสน จะไดสมการความถดถอยเชิงซอน ซ่ึงแสดงความสัมพันธระหวาง Y 
และ X1 , X2 ,…, Xk ดังน้ี        
 Y = 0 + 1X1 + 2X2 + … + kXk + e 
โดยที่  = สวนตัดแกน Y เม่ือกําหนดให X1 = X2 = … = Xk = 0 
 1X1 + 2X2 + … + kXk เปนสัมประสิทธิค์วามถดถอยเชิงสวน  
 e = คาความคลาดเคลื่อน 
คาประมาณของ Y คือ  
 ŷ  = a + b1X1 + b2X2 + … + bkXk 
โดยที่ 0

ˆ   = a , 1
ˆ  = b1  , 2

ˆ  = b2 , … , k
ˆ  = bk 
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ในการศึกษาครั้งน้ี นําตัวแปรที่เกีย่วของมาสรางเปนแบบจําลอง เพ่ือกําหนดความ 
สัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เปนแบบจําลองของ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทนุ
ในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลัก ทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงมีดังน้ี  

 
VFSt = b0 +b1MRt + b2IRt + b3ERt + b4DIVt + b5PEt + e 

 
โดยกําหนดให 
VFSt   = มูลคาการลงทุนสุทธใินหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (ลานบาท) ณ เวลา t 
MRt = อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (รอยละ) ณ เวลา t  
IRt = สวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศและตางประเทศ (รอยละ) ณ เวลา t  
ERt = อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา (บาท) ณ เวลา t 
DIVt = อัตราเงินปนผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย (รอยละ) ณ เวลา t 
PEt = อัตราสวนราคาตอกําไรสทุธิของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ เวลา t   
e  = คาความแตกตางหรือคาความคลาดเคลื่อน (Error or Residual) 
b0 = คาคงที ่(Constant) ของสมการถดถอย 
b1, b2, b3, b4, b5 = คาสัมประสิทธิข์องตัวแปรอิสระแตละตัว  
 
 ขอกําหนดเกี่ยวกับการวิเคราะหการถดถอยแบบเสนตรงพหุคูณ  
 2.1 การแจกแจงของคาความคลาดเคลื่อน ei สําหรับทุกตัวแปร ควรจะมีการแจกแจงเปน
แบบปกติ (Normality) โดยมีคาเฉลี่ยเทากับศูนย หรือ E(ei) = 0 
 2.2 ความแปรปรวนของคาความเคลื่อน ei สําหรับทุกตัวแปรจะตองมีความเปนเอกภาพ 
(Homoscedasticity) คือ มีคาคงที่เทากนัหมดหรือ Var(ei) = e

2 ปจจัยที่มีอิทธพิลแตละตวัมีคา
ความแปรปรวนเทากัน 
 2.3   ความคลาดเคลื่อนของแตละตัวแปรเปนอิสระตอกนั (Non – Auto Correlation)  
 2.4 ตัวแปรอิสระทุกตวัแปรจะตองไมมีความสัมพันธกันเอง ซ่ึงงานวิจัยในครั้งน้ีจะใช
สถิติทดสอบของเดอรบิน วัตสัน (Durbin Watson Test) โดยถาตัวแปรอิสระเกิดมีความสัมพันธ
กันเองในตัวแบบเดียวกัน จะเกิดปญหา Multicollinearity ซ่ึงจะทําใหคาสัมประสทิธิ์การถดถอยที่
คํานวณไดจากตัวแบบมีความนาเชื่อถอืนอยลง 
 2.5   จํานวนขอมูลที่นํามาวิเคราะห จะตองมีจํานวนมากวาจํานวนตัวแปรอิสระ  
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 3. การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปร ซ่ึงเปนการหาความสัมพันธของมูลคา
การลงทุนสุทธิในหลักทรัพยของนักลงทนุตางประเทศในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย กับ 
อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Market Return : MR) สวนตางระหวาง
อัตราดอกเบี้ยในประเทศกับตางประเทศ (Interest Rate Spread : IR) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท
ตอเงินดอลลารสหรัฐ (Exchange Rate : ER) อัตราเงนิปนผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (Market Dividend Yield : DIV) และอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธขิองตลาดหลกั 
ทรัพยแหงประเทศไทย (Market Price per Earnings Ratio : PE) วาตวัแปรตางๆ ดังกลาวมี
ความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด ซ่ึงการหาความสัมพันธของตวัแปรจะใช คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน 
 การหาคาสัมประสิทธิส์หสมัพันธของเพียรสัน เปนการคํานวณหาความสัมพันธของตวั
แปรตัวแต 2 ชุดขึ้นไป (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2540 : 173) มีสูตรดังน้ี 
 
  R =         xy  

          22 yx  
        
 เม่ือ  R    คือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง x และ y 
  x    คือ ตัวแปรอิสระ 
  y   คือ ตัวแปรตาม 
 โดยถาขอมูลคํานวณหา R เปนลบ แสดงวามีสหสัมพันธเหมือนกันแตเปนความสัมพันธ
กลับ (Inverse relationship) ถาขอมูลคาํนวณ R เปนบวก แสดงวาขอมูลสัมพันธกันโดยตรง 
(Direct relationship) (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2540 : 173) 
 
 4. สถิติทดสอบเดอรบินวตัสัน (Durbin – Watson Test) เปนวธิีการทดสอบทางสถิติวา
ความคลาดเคลื่อนเปนอิสระหรือไม ซ่ึงการทดสอบของ Durbin – Watson เปนการทดสอบ
ความสัมพันธของ et และ et-1 โดยที่ t เปนชวงเวลา (วรัิชช พานิชวงศ. 2546 : 283) 

 

D.W.  =   d =   
n

tt ee
2

2
1  

            
n

te
2

2    

 
เม่ือ et   =   tt yy ˆ    , t  = 1,2,…,n 

  n    คือ จํานวนคาสังเกต 
  ty  คือ คาจริง 
  tŷ  คือ คาที่ไดจากสมการ 
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 ความเปนอิสระของคาคลาดเคลื่อน จะทําไดโดยนําสถิติทดสอบ Durbin – Watson : d 
เทียบกบัคาทีไ่ดจากตารางของ Durbin – Watson ซ่ึงขึ้นอยูกับขนาดตัวอยาง จํานวนตัวแปร
อิสระ และระดับนัยสําคัญ โดยที่ 0  d  4 มีคุณสมบัติดังน้ี  
 4.1 ถาคาคลาดเคลื่อน (et) เปนอิสระกัน คา d จะมีคาใกล 2  
 4.2 ถา d  2 แสดงถึงความสัมพันธของคาความคลาดเคลื่อนทางบวก และถา d  0 
ความสัมพันธจะมาก 
 4.3 ถา d  0 แสดงถึงความสัมพันธของคาความคลาดเคลื่อนทางลบ และถา d  0 
ความสัมพันธจะมาก 
 
 5. สัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณ (Coefficient of Multiple Determination) ซ่ึงเปน
สัดสวนระหวางคาแปรปรวนที่อธิบายไดดวยสมการถดถอยเชิงซอน (regression sum of square 
: SSR) กับคาแปรปรวนทั้งหมด (total sum of square : SST) ดังน้ันสูตรในการคํานวณ
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณ มีดังน้ี 
 คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจของการถดถอยพหุคูณ เทากับ อัตราสวนระหวาง SSR และ 
SST น่ันคือ  
 
  R2  =     SSR   
          SST 
 
 เม่ือ SST คือ คาแปรปรวนทั้งหมด (total sum of square) 
      SSR คือ คาแปรปรวนที่อธิบายไดดวยสมการถดถอยเชิงซอน (sum of square due 
to regression) 
  
 สัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชงิซอน (Coefficient of Multiple Determination :R2) เปนการ
อธิบายถึงตวัแปรอิสระ คือ ปจจัยดานอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(Market Return : MR) สวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศกบัตางประเทศ (Interest Rate 
Spread : IR) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ (Exchange Rate : ER) อัตราเงิน
ปนผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Market Dividend Yield : DIV) และ
อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธขิองตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย (Market Price per Earnings 
Ratio : PE) ที่อยูในการวิจัยครั้งน้ีวาสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม คือ มูลคา
การลงทุนสุทธิในหลักทรัพยของนักลงทนุตางประเทศไดรอยละเทาใด  
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 ในสวนของการวิเคราะหสหสัมพันธแบบงาย สัมประสิทธิ์การตัดสนิใจพหุคูณนี้สามารถ
นํามาปรับดวยระดับความเปนอิสระ เพ่ือลดความไมเที่ยงในการเปรียบเทียบได ดังน้ัน
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณที่ถูกปรบัปรุงความเปนอิสระแลว (Adjusted R2) มีสูตรดังน้ี 
 
  Adjusted R2 ( R2 ) =   1 – (SSE) / (n – k - 1)  
                 (SST) / (n - 1) 
  
 เม่ือ SST คือ คาแปรปรวนทั้งหมด (total sum of square)  
       SSE คือ คาแปรปรวนที่อธิบายไมได (sum of squares of residuals) 
       n     คือ จํานวนขอมูล 
       k     คือ จํานวนตวัแปรอิสระ 
 
 6. การทดสอบสมมติฐาน จะเปนการตรวจสอบทางสถิติภายใตเกณฑที่ผูวิจัยกาํหนดวา
สมการที่ใชอยูมีความเหมาะสมที่จะใชเปนตัวแบบในการพยากรณหรือไม โดยสามารถกําหนด
สมมติฐานเพือ่ทดสอบได 2 ลักษณะใหญๆ ดังน้ี คือ การทดสอบสมมติฐานสําหรับคาคงที่ (b0) 
และการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับคาสมัประสิทธิ์การถดถอย (bi) (ศิริชัย พงษวิชัย. 2543: 348-
349) 
 
 6.1 การทดสอบสมมติฐานสําหรับคาคงที่ (b0) เปนการตรวจสอบวาเสนถดถอยควรจะมี
คาคงที่หรือความชัน (Slope) เทากับที่กาํหนดหรือไม โดยกําหนดสมมติฐานทางสถิติดังน้ี คือ  
  H0 : b  คาคงที่ที่กําหนด 
  H1 : b  คาคงที่ที่กําหนด 
  
 คาสถิตทิี่ใชทดสอบ คือ t–test ซ่ึงคํานวณไดจากสูตร ดังน้ีคือ 
 
  t   =   bi - 0 
           Sbi 
 
 เม่ือ  bi   คือ สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณตัวที่ i ทีต่องการทดสอบนัยสําคัญ 
       Sbi   คือ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การถดถอย 
 โดยจะปฎิเสธสมมติฐาน H0 เม่ือคา t ที่คํานวณไดมีคามากกวา t จากตาราง ณ ทีร่ะดับ
นัยสําคัญ และถายอมรับสมมติฐาน H0 เม่ือคา t ที่คํานวณไดมีคานอยกวา t จากตาราง ณ ที่
ระดับนัยสําคญัแสดงวา ตัวแปรอิสระตัวที่ i น้ันไมควรอยูในตัวแบบ 
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 6.2 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับคาสมัประสิทธิ์การถดถอย (bi) เปนการตรวจสอบวา
ตัวแปรอิสระแตละตวัที่นํามาใชในตัวแบบสามารถนํามาใชพยากรณตวัแปรตามไดหรือไม โดย
พิจารณาจากสมการความแปรปรวน ดังน้ี  
 
     SST         =        SSE  +       SSR  
  
 เม่ือ SST คือ คาแปรปรวนทั้งหมด (total sum of square) 
      SSR คือ คาแปรปรวนที่อธิบายไดดวยสมการถดถอยเชิงซอน (sum of square due 
to regression) 
       SSE คือ คาแปรปรวนที่อธิบายไมได (sum of squares of residuals) 
 
 การตรวจสอบวาตวัแปรอิสระแตละตวัใชไดหรือไมน้ัน จะทําไดโดยการทดสอบคา
สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ คาสถิตทิี่ใชทดสอบ คือ F-test โดยกําหนดสมมติฐาน
ทางสถิติ ดังน้ี 
 H0 : bi  b1  b2  …  bk  0 ตัวแปรอิสระทุกตวัไมมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม 
 H1 : bi  0 มีอยางนอย 1 ตัวแปรอิสระทีมี่อิทธิพลตอตวัแปรตาม 
 
  F =      SSR / k 
        SSE / (n-k-1) 
  
 เม่ือ SSR คือ คาแปรปรวนที่อธิบายไดดวยสมการถดถอยเชิงซอน (sum of square due 
to regression) 
       SSE คือ คาแปรปรวนที่อธิบายไมได (sum of squares of residuals) 
       n     คือ จํานวนขอมูล 
       k     คือ จํานวนตวัแปรอิสระ 
 
 โดยจะปฎิเสธสมมติฐาน H0 เม่ือคา F ที่คํานวณไดมีคามากกวาคา F จากตารางสถิติ 
หรือ คานัยสําคัญจากการคํานวณ (Significance Value : Sig t ) นอยกวาคานัยสําคัญทีต่ั้งไว 
หรือคาวิกฤต (Critical Value : ) และถาคาสถิติ F ที่ไดมีคามาก แสดงวาตัวแบบสมการถดถอย
เชิงซอนสามารถอธิบายความผิดพลาดในการพยากรณมีความสัมพันธกับมูลคาการลงทุนสุทธิใน
หลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศไดมาก 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิเคราะหและการแปลผลความหมายของผลการวเิคราะห แบงออกเปน 2 ตอน โดย
ตอนแรก เปนการวิเคราะหความเปนมาของการลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุนชาวตางประเทศ 
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ใชการวิเคราะหเชงิพรรณนา (Descriptive Analysis) และใน
ตอนที่สอง เปนการวิเคราะหและการแปลผลความหมายของผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยจะใช
สมการเศรษฐมิติแบบการวิเคราะหเสนถดถอยเชิงซอน (Multiple Linear Regression) และใช
วิธีการกําลังสองนอยที่สุดแบบธรรมดา (Ordinary least square) เพ่ือประมาณคาสัมประสทิธิ์
ของปจจัยตางๆ ซ่ึงไดแก อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สวนตาง
ระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศและตางประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ 
อัตราเงินปนผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธขิอง
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ซ่ึงจะไดแสดงรายละเอียดของการวิเคราะหดังตอไปน้ี 
  
สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวเิคราะหขอมูล 
 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลดังน้ี 
  N    แทน   จํานวนขอมูล  
  R   แทน   สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 
  R2    แทน   สัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงซอน     
R2   แทน   สัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงซอนที่ปรับปรุงแลว  

  Durbin–Watson  แทน   คาสถิติทดสอบ Durbin–Watson 
  t- test   แทน   คาสถิติทดสอบ t-test 
  F- test  แทน   คาสถิติทดสอบ F-test 

  Sig.   แทน   ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ
  e    แทน   คาความคลาดเคลื่อน (Error or Residual) 
  b0   แทน   คาคงที่ (Constant) ของสมการถดถอย 
  b1, b2, b3, b4, b5  แทน   คาสัมประสิทธิข์องตัวแปรอิสระแตละตวั  
     แทน   มีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 
     แทน   มีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 
     แทน   มีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 90 
  NS   แทน   ไมมีคานัยสําคัญทางสถิต ิ 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหความเปนมาของการลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุนชาวตางประ 
เทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ไดเปดดําเนินการซื้อขายหลักทรัพยใน พ.ศ. 2518 
เปนครั้งแรก ในสวนของการลงทุนของนกัลงทุนตางประเทศไมไดมีระบุไวแนชัดวา ใหมีการเขา
มาลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดตั้งแตเม่ือไร แตสามารถสรุปปริมาณการลงทุน
ของนักลงทุนตางประเทศทีเ่ขามาลงทุนได โดยขอมูลที่ไดจากตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 
ไดระบุไววา เม่ือ พ.ศ. 2525 ไดเริ่มมีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทนุตางประเทศใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ดูจากตาราง 4 การลงทุนของนักลงทุนตางประเทศ ในชวงแรก 
จะมีมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยนอยมาก คือใน พ.ศ. 2525 ถึงพ.ศ. 2526 มีมูลคาการซื้อขาย
หลักทรัพยเพียง 238 และ 339 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือคิดเปนสัดสวนแลวจะอยูประมาณแค
รอยละ 2 เทานั้น หลังจากป พ.ศ. 2527 เปนตนมา มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนตาง 
ประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยมา โดยดูจากสัดสวนการซื้อ
ขายหลักทรัพยของนักลงทนุตางประเทศก็ปรับตวัสูงขึน้ 
 
 จากตาราง 4 จะพบการเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของนักลงทุน
ตางประเทศ เม่ือป 2525 โดยมีมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศ ในปน้ี 
เทากับ 238 ลานบาท คิดเปนสัดสวนของการซื้อขายหลักทรัพยรวมรอยละ 2.1 ตอมาในป 2527
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทนุตางประเทศเปน 1,185 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 
5.5 และในป 2530 สภาวะการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเริ่มคึกคักขึ้น ดวยมูลคาการซื้อขาย
หลักทรัพยรวมเทากับ 123,421 ลานบาท และมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนตาง 
ประเทศเปน 25,501 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 10.4 ตอจากนั้น มูลคาการซื้อขาย
หลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยมา ตามสภาพของเศรษฐกิจที่ดีขึน้ 
จนกระทั่งป 2540 เปนตนมา ประเทศไทยประสบกบัปญหาทางเศรษฐกิจ ทําใหมูลคาการซื้อขาย
หลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศผันผวน จนมาในป 2545 เศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึน้ 
ทําใหมีมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศสูงขึ้นถึง 924,385 ลานบาท และใน
ปจจุบันป 2546 มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศเพิ่มสูงขึ้นถึง 1,666,016 
ลานบาท  
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ตาราง 4  รายละเอียดของมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทนุตางประเทศในตลาดหลกั  
     ทรัพยแหงประเทศไทย ในป 2525 ถงึป 2546 
 
  มูลคาการซื้อขาย  มูลคาการซื้อขายรวม    สัดสวน 
        ของนักลงทุนตางประเทศ  ของตลาดหลกัทรัพย   การซื้อขาย  
     ป          จํานวนเงิน               จํานวนเงิน                     ของนักลงทุน 
   พ.ศ.                               ตางประเทศ 
        (ลานบาท)                     (ลานบาท)              (รอยละ) 
  2525             238           5,966        2.1 
  2526              339           9,324        1.8 
  2527           1,185          10,871        5.5 
  2528           1,596          16,483        4.8 
  2529           4,617          29,848        7.8 
  2530          25,501         123,421       10.4 
  2531          40,276         156,649       12.9 
  2532          97,285         377,067       12.9 
  2533         180,674         627,303       14.4 
  2534         130,163         793,144        8.2 
  2535         267,987       1,860,070        7.2 
  2536         746,856       2,201,148       17.0 
  2537         885,247       2,113,861       20.9 
  2538         808,457       1,534,959       26.3 
  2539         892,717       1,303,144       34.3 
  2540         804,167         929,598       43.3 
  2541         592,036         855,169       34.6 
  2542         946,884       1,609,787       29.4 
  2543         594,638         923,697       32.2 
  2544         587,618       1,577,758       18.6 
  2545         924,385       2,047,442       22.6 
  2546       1,666,016       4,670,282       17.8 
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 สัดสวนการซือ้ขายหลักทรพัยของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศ
ไทย ไดเพ่ิมปริมาณขึ้นมากในป 2536 เน่ืองจากตลาดหลักทรัพยไดพัฒนาระบบการซื้อขายหลัก 
ทรัพย มาเปนระบบคอมพวิเตอร โดยดูจากภาพประกอบ 7 สัดสวนการซื้อขายหลักทรัพยของ
นักลงทุนตางประเทศ มีปริมาณเพิ่มขึ้น และหลังจากประเทศไทยประสบปญหาดานเศรษฐกิจ ใน
ป 2540 สัดสวนการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศ มีสัดสวนที่ลดลง จากป 2540 ที่
มีสัดสวนถึงรอยละ 43.3 ตอมาในป 2541 เปนรอยละ 34.6 และลดลงมาอีกในป 2542 เปนรอย
ละ 29.4 จนในปจจุบันป 2546 สัดสวนการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศ เปนรอย
ละ 17.8 แตมีมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทนุตางประเทศถึง 1,666,016 ลานบาท  
 การลงทุนของนักลงทุนตางประเทศ สามารถทําไดโดยการซื้อขายหลักทรัพยผานกระ 
ดานตางประเทศ และยังสามารถซื้อขายหลักทรัพยไดบนกระดานหลักของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยเปนการซื้อขายในใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย 
(Non – Voting Depository Receipt : NVDR) โดยการลงทุนของนกัลงทุนตางประเทศจะเปนใน
รูปของกองทุนตางประเทศเปนสวนใหญ  
 กองทุนตางประเทศ จะมี 4 ประเภท ประกอบดวย GLOBAL FUND หรือกองทุนที่เนน
ลงทุนในประเทศที่เจริญแลวเทานั้น ประเภทที่สอง คือ GLOBAL EMERGING FUND หรือ
กองทุนที่เนนลงทุนในตลาดเกิดใหม ประเภทที่สาม คือ COUNTRY FUND เปนกองทนุที่
กําหนดสัดสวนการลงทุนอยางชัดเจนเลยวา จะลงทุนที่ไหน มูลคาเทาไร และประเภทสุดทาย คือ 
HEDGE FUND หรือกองทุนที่มีหนาทีบ่ริหารกองทุนใหไดผลตอบแทนสูงสุด กลยุทธการลงทุน
จึงเนนระยะสัน้ เวลาขายหุนจะขายหมดพอรต และมีการเปรียบเทียบการลงทนุของ HEDGE 
FUND เหมือนกองทุนรวม ประเภทยึดหยุน (FLEXIBLE FUND) 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประ เทศใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 
 

VFSt = b0 +b1MRt + b2IRt + b3ERt + b4DIVt + b5PEt  +e 
 
โดยกําหนดให 
VFSt   = มูลคาการลงทุนสุทธใินหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (ลานบาท) ณ เวลา t 
MRt = อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (รอยละ) ณ เวลา t  
IRt = สวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศและตางประเทศ (รอยละ) ณ เวลา t  
ERt = อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา (บาท) ณ เวลา t 
DIVt = อัตราเงินปนผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย (รอยละ) ณ เวลา t 
PEt = อัตราสวนราคาตอกําไรสทุธิของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ เวลา t   
e  = คาความแตกตางหรือคาความคลาดเคลื่อน (Error or Residual) 
b0 = คาคงที ่(Constant) ของสมการถดถอย 
b1, b2, b3, b4, b5 = คาสัมประสิทธิข์องตัวแปรอิสระแตละตัว  
 
 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศใน 
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย จากรูปแบบสมการแสดงความสัมพันธขางตน เม่ือนํามา
วิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอนดวยวิธีกาํลังสองนอยที่สุด ไดผลการวิเคราะห ดังน้ี  
 

VFSt = 78219.615 + 245.603MR + 2438.842IR – 912.111ER –   
           (2.792)       (2.254)       (4.163)       (-2.047)   
          4446.623DIV - 3875.332PE 

    (-1.480)NS      (-3.744)  

 
   R2 = 0.612      
 R2 = 0.524  
   Durbin–Watson  = 2.007    

  F-test = 6.955  

 
 รายละเอียดของผลการวิเคราะหแสดงในตาราง 5 
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ตาราง 5 รายละเอียดผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุน 
     ตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 ตัวแปร  คาสัมประสิทธิ ์         คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   คาสถิติทด      ระดับนัยสํา 
   สหสัมพันธ          ของคาสัมประสิทธิ์           สอบ t-test        คญั (Sig.) 
 คาคงที่  78219.615    28015.850         2.792        0.011 
 MR     245.603       108.943        2.254        0.034 
 IR   2438.842       585.826        4.163        0.000 

 ER   -912.111       445.670       -2.047        0.053 
 DIV  -4446.623      3004.264       -1.480 NS       0.153 
 PE  -3875.332      1035.010       -3.744        0.001 
 
   N      = 28 
   R     = 0.783 
   R2      = 0.612      
 R2     = 0.524  

  Durbin–Watson Statistic   = 2.007    
  F-test      = 6.955  

   คา Sig. ของ  F-test   = 0.000 
 
หมายเหตุ :   = มีคานัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 
  = มีคานัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 
  = มีคานัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 90 
 NS = ไมมีคานัยสําคัญทางสถติ ิ
 
ที่มา : จากการคํานวณ 
 
การแปรผลจากแบบจําลอง 
 จากผลการวิเคราะห ดังสมการพบวา คา R2 เทากับ 0.612 แสดงวาตัวแปรอิสระทั้งหมด
ในแบบจําลอง ไดแก อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Market Return : 
MR) สวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศกบัตางประเทศ (Interest Rate Spread : IR) 
อัตราแลกเปลีย่นเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ (Exchange Rate : ER) อัตราเงินปนผลตอบแทน
ของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย (Market Dividend Yield : DIV) และอัตราสวนราคาตอ
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กําไรสุทธขิองตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย (Market Price per Earnings Ratio : PE) 
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตวัแปรตาม คือ มูลคาการลงทุนสุทธใินหลักทรัพยของนัก
ลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดรอยละ 61.2 และจากคา Adjusted R2 
( R2 ) เทากับ 0.524 แสดงวาหลังจากปรบัคา R2 ดวยจํานวนตวัแปรอิสระในแบบจําลองแลว ตัว
แปรอิสระทั้งหมดในแบบจําลอง ยังสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของปริมาณมูลคาการลงทุน
สุทธิในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดรอยละ 52.4 
และเม่ือทดสอบความมีนัยสาํคัญ (Overall Significance) ของแบบจําลอง ดวย F – test ไดคา F 
- statistic จากการคํานวณเทากับ 6.955 แสดงวาตวัแปรอิสระทั้งหมดในแบบจําลอง มีอิทธิพล
ตอมูลคาการลงทุนสุทธิในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 สวนการทดสอบดวย Durbin– 
Watson Test ไดคา Durbin–Watson Statistic จากการคํานวณเทากับ 2.007  
 จากผลการทดสอบทางสถติิขางตน เม่ือพิจารณาเครื่องหมายหนาคาสัมประสิทธิ์ของตัว
แปรอิสระ พบวา มูลคาการลงทุนสุทธิในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรพัย
แหงประเทศไทย มีความสัมพันธกับปจจัยซ่ึงเปนตัวแปรอิสระทุกตัวในแบบจําลอง และตัวแปร
อิสระเกือบทุกตัว มีความสัมพันธกับมูลคาการลงทุนสุทธิในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศ
ในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ในทิศทางทีเ่ปนไปตามสมมตฐิานที่กําหนดไว ยกเวน อัตรา
เงินปนผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตวัเดียว ที่มีทิศทางตรงกันขามกับ
สมมติฐานที่กาํหนดไว และจากการทดสอบความมีนัยสําคัญของคาสัมประสิทธิข์องตัวแปรอิสระ
แตละตวัดวย t-test โดยใชคา t-statistic เปนตวัทดสอบ พบวา มูลคาการลงทุนสุทธิใน
หลักทรพัยของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีความสัมพันธกบั
อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในทศิทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 มีความสัมพันธกบัสวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศ
กับตางประเทศ ในทศิทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 มี
ความสัมพันธกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐฯ ในทิศทางตรงกนัขาม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 90 มีความสัมพันธกับอัตราเงินปนผลตอบแทน
ของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ในทิศทางตรงกันขาม อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และมี
ความสัมพันธกับอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในทิศทาง
ตรงกันขาม อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 
 
 จากผลการวิเคราะหแบบจําลองสมการถดถอยนี้ สรุปไดวา แบบจําลองดังกลาวมีความ
เหมาะสม ในการนํามาอธิบายปจจัยทีมี่อิทธิพลตอการลงทุนในหลกัทรัพยของนักลงทุนตางประ 
เทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งน้ี เน่ืองจากคาสถิตทิดสอบตางๆ ของแบบจําลองอยู
ในเกณฑมาตรฐานทางสถติ ิ และสามารถอธิบายทศิทางความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม คือ 
มูลคาการลงทนุสุทธิในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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กับปจจัยตางๆ ซ่ึงเปนตัวแปรอิสระเกือบทุกตวัในแบบจําลองไดเปนไปตามสมมติที่กําหนดไว 
ยกเวน ปจจัยดานอัตราเงินปนผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยสามารถ
อธิบายความสัมพันธระหวางมูลคาการลงทุนสุทธใินหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกับปจจัยตางๆที่มีอิทธิพลไดดังน้ี 
 
 1. อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีความสัมพันธกับมูลคาการ
ลงทุนสุทธิในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 245.603 และมี
เครื่องหมายนําหนาคาสัมประสิทธิเ์ปนบวก คือ มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันและสอด 
คลองกับสมมติฐานทีก่ําหนดไว 
 
 2. สวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศกับตางประเทศ มีความสัมพันธกับมูลคาการ
ลงทุนสุทธิในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 โดยมีคาสัมประสทิธิ์เทากบั 2438.842 และมี
เครื่องหมายนําหนาคาสัมประสิทธิเ์ปนบวก คือ มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันและสอด 
คลองกับสมมติฐานทีก่ําหนดไว 
 
 3. อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา มีความสัมพันธกับมูลคาการ
ลงทุนสุทธิในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 90 โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -912.111 และมี
เครื่องหมายนําหนาคาสัมประสิทธิเ์ปนลบ คือ มีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขามและสอด 
คลองกับสมมติฐานทีก่ําหนดไว 
 
 4. อัตราเงินปนผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีความสัมพันธกับ
มูลคาการลงทนุสุทธิในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ โดยมีคาสมัประสิทธิเ์ทากับ -4,446.623 และมีเครือ่งหมายนําหนา
คาสัมประสิทธิ์เปนลบ คือ มีความสัมพันธไปในทศิทางตรงกันขามและไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่กําหนดไว 
 
 5. อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีความสัมพันธกับ
มูลคาการลงทนุสุทธิในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับความเชือ่ม่ันรอยละ 99 โดยมีคาสัมประสทิธิเ์ทากบั -3,875.332 
และมีเครื่องหมายนําหนาคาสัมประสิทธิเ์ปนลบ คือ มีความสัมพันธไปในทศิทางตรงกันขามและ
สอดคลองกับสมมติฐานที่กาํหนดไว 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 

การวิจัยน้ีมุงศึกษาถึง ความเปนมาของการลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศ
ในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนในหลักทรัพยของนักลง 
ทุนตางประเทศในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยในป พ.ศ. 2540 ถึงป พ.ศ. 2546 เพ่ือให
ทราบถึงปจจัยตางๆที่เปนตัวกําหนดมูลคาการลงทุนในหลักทรัพยสทุธิของนักลงทุนตางประเทศ 
เปนแนวทางสําหรับภาคธรุกิจเอกชน นําไปใชประโยชนในการประกอบการตัดสินใจลงทุน เชน 
ธุรกิจประเภทกองทุนตางๆ ภายในประเทศ นักลงทุนชาวไทย เปนตน และเปนแนวทางในการ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแหงประเทศไทย ใหเกิดความเหมาะสมของการลงทุนของนัก
ลงทุนตางประเทศ  
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังน้ี 
 1. เพ่ือทําการศึกษาความเปนมาของการลงทุนในหลกัทรัพยของนักลงทุนตางประเทศใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธพิลตอการลงทุนในหลักทรพัยของนักลงทุนตางประเทศใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย กับมูลคาการลงทนุสุทธิใน
หลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศ จะมีความสัมพันธในทศิทางเดยีวกัน คือ ถาผลตอบแทน
จากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยสูงขึน้ แสดงวาผลตอบแทนก็สงูขึ้นดวย การ
ลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศจะมีมากขึน้  
 2. สวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศและตางประเทศ กับมูลคาการลงทนุสุทธใิน
หลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศ จะมีความสัมพันธไปในทศิทางเดียวกัน คือ ความแตกตาง
ระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศยิ่งสูงกวาอัตราดอกเบี้ยตางประเทศ ยิ่งทําใหการลงทุนของนกั
ลงทุนตางประเทศเขามาในประเทศสูงตามดวย 
 3. อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา กับมูลคาการลงทุนสุทธิใน
หลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศ จะมีความสัมพันธในทศิทางตรงขามกัน คือ เม่ืออัตรา
แลกเปลีย่นเงินบาทตอเงินดอลลารเพ่ิมขึน้ ใชเงินบาทมากขึ้นในการแลกเปนดอลลาร แสดงวา
เงินบาทออนคาลง การลงทุนในหลักทรพัยของนักลงทุนตางประเทศก็จะลดลงดวย  
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 4. อัตราเงินปนผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กับมูลคาการลงทุน
สุทธิในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศ จะมีความสัมพันธในทศิทางเดียวกัน คือ อัตราเงิน
ปนผลตอบแทนเฉลี่ยสูง การลงทุนในหลกัทรัพยของนักลงทุนตางประเทศจะมีมากขึ้นตาม 
 5. อัตราสวนราคาตอกําไรสทุธิของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กับมูลคาการลงทุน
สุทธิในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศ จะมีความสัมพันธในทศิทางตรงกันขาม คือ อัตรา 
สวนราคาตอกําไรสุทธขิองตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยปรับตวัเพ่ิมขึ้น การลงทุนในหลัก 
ทรัพยของนักลงทุนตางประเทศก็จะนอยลง 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ขอมูล 
การศึกษาครั้งน้ี ไดทําการศึกษาถึงความเปนมาของการลงทุนในหลักทรัพยของนักลง 

ทุนตางประเทศในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงเวลาตั้งแตป 2525 จนถึงป 2546  
และไดทําการวิเคราะหถึง ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการลงทุนในหลักทรพัยของนักลงทุนตางประเทศ
ในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรพัย
แหงประเทศไทย (Market Return : MR) สวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศกบัตางประ 
เทศ (Interest Rate Spread : IR) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ (Exchange 
Rate : ER) อัตราเงินปนผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Market Dividend 
Yield : DIV) และอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธขิองตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Market 
Price per Earnings Ratio : PE) ซ่ึงเปนขอมูลในอดีต เพ่ือนํามาวิเคราะหหาความสัมพันธของ
ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศ  
 โดยหาขอมูลไดจากธนาคารแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย
ชวงระยะเวลาที่ใชในการศึกษา ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาขอมูลเพ่ือการวิจัย จะใชระยะเวลา
ตั้งแตเดือนมกราคมป พ.ศ. 2540 ถึงเดือนธันวาคมป พ.ศ. 2546 โดยขอมูลที่จะใชเปนขอมูลราย
ไตรมาส จํานวน 28 ชุดขอมูล 
 

2. การวิเคราะหขอมูล 
การศกึษาการวิเคราะหขอมูล เปนการวเิคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ใน

การศึกษาถึง ความเปนมาของการลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุนชาวตางประเทศในตลาดหลัก 
ทรัพยแหงประเทศไทย และใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ในการศึกษาถึง
ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการลงทุนในหลักทรพัยของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลกัทรัพยแหงประ 
เทศไทย โดยอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS Version 11.0 ในการคํานวณหาคาทางสถิตขิอง
ความสัมพันธตางๆ ในรูปสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Linear Regression) และใชวธิีการ
กําลังสองนอยที่สุดแบบธรรมดา (Ordinary least square) มาทําการประมาณคาสัมประสิทธิข์อง
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ตัวแปรอิสระตางๆ กลาวคือ เม่ือตัวแปรอิสระตวัใดตวัหน่ึงเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย แลวตวัแปร
ตามจะเปลี่ยนแปลงไปกี่หนวย  
 

3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติทีใ่ชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 
  3.1 คารอยละ (Percent) 
  3.2 การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression Analysis) 
  3.3 การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 
  3.4 สถิติทดสอบเดอรบินวตัสัน (Durbin – Watson Test) 
  3.5 สัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหคุูณ (Coefficient of Multiple Determination) 
  3.6 การทดสอบสมมติฐาน 
 
สรุปผลการศึกษาคนควา 

ผลการศึกษาคนควาวิจัยถงึปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุนตาง 
ประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สรุปผลไดดังน้ี 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหความเปนมาของการลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุนชาวตางประ 
เทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

ผลการศึกษาถึง ความเปนมาของการลงทุนในหลกัทรัพยของนักลงทุนตางประเทศใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย โดยจากขอมูลที่ไดคนควา พบวา การลงทุนของนักลงทุนตาง 
ประเทศที่เขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแสดงมูลคาการซื้อขายไวครั้งแรก
เม่ือ พ.ศ. 2525 ดวยสัดสวนรอยละ 2.05 ของมูลคาการซื้อขายรวมทั้งหมด และเม่ือทางตลาด
หลักทรัพยไดมีการพัฒนาระบบซื้อขาย จากระบบเคาะกระดาน มาเปนระบบคอมพิวเตอร ใน 
พ.ศ. 2535 ทําใหมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยเพ่ิมสงูขึ้น รวมทั้งมูลคาการซื้อขายของนักลงทุน
ตางประเทศดวย โดยใน พ.ศ. 2536 สัดสวนการซื้อขายของนักลงทุนตางประเทศ มีมากถึงรอย
ละ 17 ทําใหการลงทุนคึกคันมากขึ้น และจากนั้นมาสัดสวนของมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของ
นักลงทุนตางประเทศอยูในสัดสวนที่สูงขึน้ โดยเฉลี่ยแลวในชวง 10 ป ที่ผานมาถึงถึงปจจุบัน ใน
พ.ศ. 2546 สัดสวนการซือ้ขายหลักทรพัยของนักลงทุนตางประเทศเฉลี่ยแลวจะอยูประมาณ 20 
กวาเปอรเซ็นต ถือวาอยูในระดับที่สูง  
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 ตอนที่ 2 การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประ 
เทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

การวิเคราะหถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย โดยการหาความสัมพันธระหวางมูลคาการลงทุนสุทธใินหลัก 
ทรัพยของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กับปจจัยตางๆที่คาดวาจะมี
อิทธิพล ไดแก อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สวนตางระหวางอัตรา
ดอกเบี้ยในประเทศกบัตางประเทศ อัตราแลกเปลีย่นเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐฯ อัตราเงินปน
ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธขิองตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชขอมูลทุตยิภูมิรายไตรมาส ตั้งแตไตรมาสที่ 1 ของป พ.ศ. 
2540 ถึงไตรมาสที่ 4 ของป พ.ศ. 2546 มาทําการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน ดวยวิธีการ
กําลังสองนอยที่สุดแบบธรรมดา 

จากผลการศกึษา พบวา มูลคาการลงทนุสุทธิในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย มีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย สวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศกับตางประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท
ตอเงินดอลลารสหรัฐฯ และอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับความเชือ่ม่ันรอยละ 95, 99, 90 และ 99 ตามลําดับ โดยมี
ทิศทางทีเ่ปนไปตามสมมตฐิานที่กําหนดไว และมูลคาการลงทุนสทุธิในหลักทรพัยของนักลงทุน
ตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีความสัมพันธกับอัตราเงินปนผลตอบแทนของ
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย อยางไมมีนัยสําคัญทางสถติ ิ และมีทิศทางไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่กาํหนดไว 

และจากผลการวิเคราะห ในสมการถดถอยเชิงซอนพบวา คา R2 เทากับ 0.612 แสดงวา
ตัวแปรอิสระทั้งหมดในแบบจําลอง สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตวัแปรตาม คือ มูลคา
การลงทุนสุทธิในหลักทรัพยของนักลงทนุตางประเทศในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ได
รอยละ 61.2 และจากคา Adjusted R2 ( R2 ) เทากับ 0.524 แสดงวาหลังจากปรบัคา R2 ดวย
จํานวนตวัแปรอิสระในแบบจําลองแลว ตวัแปรอิสระทั้งหมดในแบบจําลอง ยังสามารถถึงอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณมูลคาการลงทุนสุทธใินหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดรอยละ 52.4 และเมื่อทดสอบความมีนัยสาํคัญ (Overall 
Significance) ของแบบจําลอง ดวย F – test ไดคา F - statistic จากการคํานวณเทากับ 6.955 
แสดงวาตัวแปรอิสระทั้งหมดในแบบจําลอง มีอิทธิพลตอมูลคาการลงทุนสุทธิในหลักทรัพยของ
นักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อม่ันรอยละ 99 สวนการทดสอบดวย Durbin–Watson Test ไดคา Durbin–Watson Statistic 
จากการคํานวณเทากับ 2.007  
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อภิปรายผลการศึกษาคนควา 
 จากผลการศกึษาคนควา เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนในหลกัทรัพยของนักลงทุน
ตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหความเปนมาของการลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุนชาวตางประ 
เทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

จากความมุงหมายของการวิจัย ผลการศึกษาความเปนมาของการลงทุนในหลกัทรัพย
ของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยจากขอมูลที่ไดคนควา พบวา 
การลงทุนของนักลงทุนตางประเทศที่เขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแสดง
มูลคาการซื้อขายไวครั้งแรกเม่ือป พ.ศ. 2525 ดวยสัดสวนรอยละ 2.05 ของมูลคาการซื้อขายรวม
ทั้งหมด โดยในป พ.ศ. 2536 สัดสวนการซื้อขายของนักลงทุนตางประเทศ มีมากถึงรอยละ 17 
ทําใหการลงทนุคึกคันมากขึน้ และจากนั้นมาสัดสวนของมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของนักลง 
ทุนตางประเทศอยูในสัดสวนที่สูงขึ้น โดยเฉลี่ยแลวในชวง 10 ป ทีผ่านมาถึงถึงปจจุบัน ป พ.ศ. 
2546 สัดสวนการซื้อขายของนักลงทุนตางประเทศเฉลี่ยแลวอยูประมาณ 20 กวาเปอรเซ็นต ซ่ึง
ถือวาอยูในระดับที่สูง สาํหรับประเทศไทย ปจจุบันการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศสามารถ
ทําไดงาย สงผลใหมีการลงทุนของนักลงทุนตางประเทศเพิ่มขึ้น อีกทั้งในปจจุบันนอกจากนัก
ลงทุนตางประเทศสามารถลงทุนในหุนไดบนกระดานตางประเทศแลว ยังสามารถเขามาลงทุนได
ในใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย (Non – Voting Depository 
Receipt : NVDR) ไดอีกดวย ทําใหสามารถซื้อหุนไดมากขึ้นและซื้อไดหลากหลายตวั สงผลให
เพ่ิมสภาพคลองในตลาดไดมากขึ้น แตกส็ามารถทําใหเกิดความผนัผวนเพ่ิมไดเชนกัน เน่ืองจาก
นักลงทุนตางประเทศสวนใหญมีเงินทุนมากในการลงทนุ เพราะจะเปนนักลงทุนประเภทสถาบัน 
ซ่ึงตลาดทุนในไทยยังมีมูลคาตลาด (Market capital) ที่ต่ําอยูเม่ือเทียบกับตางประเทศ จึงทําให
การเขามาลงทุนหรือการถอนเงินทุนนั้น สามารถสรางความปนปวนใหกับตลาดหุนในไทยได อีก
ทั้งในระยะหลงัป พ.ศ. 2540 มานั้น การลงทุนของนักลงทุนตางประเทศประเภทสถาบัน ที่เรียก
กันวา HEDGE FUND หรือกองทุนตางประเทศที่เนนการลงทุนใหไดผลตอบแทนสูงสุด ไดเขามา
มีบทบาทมากขึ้นในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกลยุทธการลงทุนของกองทุนน้ี จะเนน
การลงทุนในระยะสั้น โดยใหไดผลตอบแทนสูงที่สุด ดังน้ัน ตลาดหลักทรัพยไหนมีความนาสนใจ 
พวกนี้ ก็จะเขาไปลงทุนทนัที และเม่ือตลาดหลักทรพัยน้ันหมดความนาสนใจ พวกเขาก็พรอมที่
จะถอนเงินลงทุนออกไดทันที เชนกัน  

ดังน้ัน การรูจักความเปนมาในการลงทุนของนักลงทุนตางประเทศ และกลยทุธการลงทุน
ของนกัลงทุนตางประเทศ โดยเฉพาะกลยุทธการลงทนุของกองทุนน้ัน จะเปนประโยชนตอนักลง 
ทุนชาวไทยอยางยิ่งในการที่จะเลือกลงทนุในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 
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 ตอนที่ 2 การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประ 
เทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน ดวยวิธกีาร
กําลังสองนอยที่สุดแบบธรรมดา 
 
 2.1 จากสมมติฐานขอที่ 1 อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มี
ความสัมพันธกับมูลคาการลงทุนสุทธิในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 โดยมีคาสัมประสทิธิ์
เทากับ 245.603 และมีเครื่องหมายนําหนาคาสัมประสิทธิเ์ปนบวก คือมีความสัมพันธในทศิทาง
เดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งน้ี แสดงวา ในชวงที่
ทําการศึกษาครั้งน้ี คือ ในชวงป พ.ศ. 2540 – 2546 เปนชวงที่ประเทศไทยเกิดปญหาดาน
เศรษฐกิจ ทําใหบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีการเติบโตลดลง และบางบริษัทขาดทุน 
จึงทําใหอัตราผลตอบแทนลดลง และพอเศรษฐกิจเริม่มีการฟนตัว บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยกลบัมามีอัตราการเติบโต และเปลี่ยนจากขาดทุนมาเปนกําไร สงผลใหอัตราผลตอบ 
แทนของตลาดหลักทรัพยกป็รับเพ่ิมขึ้นตาม ซ่ึงจากการศึกษาจะเห็นไดวานักลงทุนตางประเทศ
ใหความสนใจตออัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย ประกอบการตัดสินใจเพื่อเลือกจังหวะใน
การลงทุนและหาระยะเวลาที่เหมาะสมแกการลงทุนในหลักทรัพยไทย ในชวง พ.ศ. 2540 – 2546 
 
 2.2 จากสมมติฐานขอที่ 2 สวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศกับตางประเทศ มี
ความสัมพันธกับมูลคาการลงทุนสุทธิในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 โดยมีคาสัมประสทิธิ์
เทากับ 2438.842 และมีเครื่องหมายนําหนาคาสัมประสิทธิเ์ปนบวก คือ มีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกนักับสวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศกบัตางประเทศ ทั้งน้ี แสดงวาในชวง
ที่ทําการศึกษาครั้งน้ี คือ ในชวงป พ.ศ. 2540 – 2546 อัตราดอกเบี้ย ซ่ึงเปนตวัแทนของอัตรา
ผลตอบแทนจากตลาดเงินทีมี่ความเสี่ยงนอยกวาตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย และยังสามารถ
สะทอนไดถึงทิศทางของเศรษฐกิจของประเทศ โดยเมื่ออัตราดอกเบี้ยภายในประเทศเริ่มมีแนว 
โนมสูงขึ้นกวาอัตราดอกเบี้ยตางประเทศ สวนหนึ่งเปนผลมาจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจของ
ประเทศเริ่มดีขึ้น และความตองการใชเงินเพ่ือนําไปลงทุนและอุปโภคบริโภคมากขึ้น การดําเนิน 
งานของบริษทัจดทะเบียนจึงดีขึ้นตาม แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของอุปสงคของเงินทุนที่เพ่ิมขึ้น 
จากทฤษฎขีอง Nurkse เงินลงทุนจะไหลเขาสูประเทศที่กําลังพัฒนา ซ่ึงมีความตองเงินลงทุนสูง 
สงผลใหอัตราดอกเบี้ยสูงกวาประเทศที่พัฒนาแลว เปนการชดเชยอุปสงคสวนเกนิของประเทศที่
พัฒนาแลว และยังเปนการแสวงหาผลกาํไรจากการลงทุนดวย ดังน้ันการเขามาลงทุนในตลาด
หลักทรัพยไทย จึงใหผลตอบแทนที่คุมคาแกนักลงทนุจากประเทศที่พัฒนาแลวที่เขามาลงทุนใน
ตลาดหลักทรพัย ณ ชวงเวลาที่ทําการศกึษานี ้
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 2.3 จากสมมติฐานขอที ่ 3 อัตราแลกเปลีย่นเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา มี
ความสัมพันธกับมูลคาการลงทุนสุทธิในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 90 โดยมีคาสัมประสทิธิ์
เทากับ -912.111 และมีเครื่องหมายนําหนาคาสัมประสิทธิเ์ปนลบ คือ มีความสัมพันธในทศิทาง
ตรงกันขามกบัอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ี แสดงวา ในชวงที่
ทําการศึกษาครั้งน้ี คือ ในชวงป พ.ศ. 2540 – 2546 เปนชวงที่ประเทศไทยเพิ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยน จากระบบตะกราเงินมาเปนระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว
แบบจัดการ ทําใหคาเงินบาทไทยเปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงคและอุปทานของเงินตรา สงผลตอ
การลงทุนระหวางประเทศ เม่ือมีการไถถอนเงินลงทุนออกไป อัตราแลกเปลีย่นเงินบาทตอเงิน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา เปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธพิลตอมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทนุ
ตาง ประเทศในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย เน่ืองจากถาในชวงเวลาที่อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
บาทลดลง แสดงวาคาเงินบาทแข็งคาขึน้ สงผลใหมีเงินลงทุนเขามา เพราะจะทาํใหไดกําไรสอง
ตอ ทั้งจากการลงทุนและจากอัตราแลกเปลี่ยน  
 
 2.4 จากสมมติฐานขอที่ 4 อัตราเงินปนผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย มีความสัมพันธกับมูลคาการลงทุนสุทธิในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลัก 
ทรพัยแหงประเทศไทย อยางไมมีนัยสําคัญทางสถติ ิ โดยมีคาสัมประสิทธิเ์ทากบั -4,446.623 
และมีเครื่องหมายนําหนาคาสัมประสิทธิเ์ปนลบ คือ มีความสัมพันธในทศิทางตรงกันขามกับ
อัตราเงินปนผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานทั้งน้ี 
แสดงวา ในชวงที่ทําการศกึษาครั้งน้ี คือ ในชวงป พ.ศ. 2540 – 2546 การเขามาลงของนักลงทุน
ตางประเทศ เปนการลงทนุที่ไมไดมุงหวังผลตอบแทนในรูปของอัตราเงินปนผลมากนัก เน่ืองจาก
มีกองทุนที่เรียกกันวา HEDGE  FUND เกิดขึ้น ซ่ึงกองทุนเหลานี้ มีหนาที่บริหารกองทุนใหได
ผลตอบแทนสงูสุด กลยุทธการลงทุนจึงเนนการลงทุนระยะสั้น เวลาขายหุนจะขายหมดพอรตการ
ลงทุน และในสวนของกองทุนอ่ืนๆ เชน GLOBAL FUND และ GLOBAL EMERGING FUND ที่
เขามาลงทุนในประเทศไทยจะเปนการลงทุนในระยะยาวเปนสวนใหญ และจะลงทุนในหุนที่มี
มูลคาตลาด (Market capital) สูงเกิน 1 พันลานเหรียญสหรฐัขึ้นไป ดังน้ัน หุนที่เขาเกณฑการ
ลงทุนไดจะถกูจํากัดเหลือไมถึง 20 ตัว เชน ปตท., ปูนซิเมนตไทย, แอนวานซ อินโฟร เซอรวิส, 
ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย, ธนาคารกสิกรไทย, ชิน คอรปอเรชั่น, ธนาคารกรุงไทย 
และการบินไทย เปนตน (วรนนท อัศวพิริยานนท. 2547 : 39-40) หุนในกลุมทีก่ลาวมานี้มีหุนใน
กลุมธนาคารอยูดวย ซ่ึงในชวงที่ทําการศึกษานี้ หุนในกลุมธนาคารไมไดมีการจายเงินปนผลเลย 
หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ.2540 เปนตนมา และเพิ่งเริ่มจายเงินปนผลเม่ือป พ.ศ. 2545 
โดยเปนของธนาคารกรุงไทย แตในสวนของธนาคารกรุงเทพกับธนาคารกสิกรไทยจนถึงป พ.ศ. 
2546 ยังไมมีการจายเงินปนผลเลย และในสวนของหุนที่อยูในกลุมอ่ืน เชน ปูนซิเมนตไทย, แอน
วานซ อินโฟร เซอรวิส และชิน คอรปอเรชั่น ไมมีการจายเงินปนผลในชวงป พ.ศ. 2540 ถึง 
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2543 (www.set.or.th) แตอัตราเงินปนผลของทั้งตลาดฯ ยังเปนบวกอยู จึงทําใหอัตราเงินปน
ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีทศิทางตรงกันขามกับมูลคาการซื้อขายหลัก 
ทรัพยสุทธิของนักลงทุนตางประเทศ 
 
 2.5 จากสมมติฐานขอที่ 5 อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของตลาดหลักทรัพยแหงประ 
เทศไทย มีความสัมพันธกบัมูลคาการลงทุนสุทธใินหลกัทรัพยของนักลงทุนตางประเทศในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 โดยมีคา
สัมประสิทธิเ์ทากับ -3,875.332 และมีเครื่องหมายหนาคาสัมประสทิธิ์เปนลบ คอื มีความสัมพันธ
ในทิศทางตรงกันขามกับอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของตลาดหลักทรัพยแหงประ เทศไทย ทั้งน้ี 
แสดงวา ในชวงที่ทําการศกึษาครั้งน้ี คอื ในชวงป พ.ศ. 2540 – 2546 อัตราสวนราคาตอกําไร
สุทธิของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธพิลตอมูลคาการลงทุนสุทธิใน
หลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เน่ืองจากอัตราสวนรา 
คาตอกําไรสุทธิ แสดงถึงความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย
แหงประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกับราคาของหลักทรัพย เม่ือความสามารถในการทํากําไร
เพ่ิมขึ้น โดยที่ราคาหุนยังเทาเดิม จะสงผลใหอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธลิดลง ทําใหเปนโอกาส
ที่ดีในการที่จะเขามาลงทุนในตลาดหลักทรพัยไทย หรือแมแตการที่ราคาหุนลดลง ก็จะสามารถ
ทําใหอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธลิดลง การเขามาลงทนุของนักลงทนุจะมากขึ้น 
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
 จากผลการศกึษาวิจัยปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประ 
เทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 
 1. อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังน้ัน ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย จึงควรใชนโยบายและมาตรการตางๆ ในการกํากับดูแลการดําเนิน 
งานของบริษทัจดทะเบียน ใหบริษัทตางๆมีการดําเนินงานอยางโปรงใส นาเชือ่ถือ และมีการ
เติบโตที่ดี ตลอดจนการคัดเลือกบริษทัที่จะเขามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ใหดีดวย เปนการสรางความเชื่อม่ันใหกับนักลงทุนตางประเทศที่จะเขามาลงทุนในประเทศไทย 
 
 2. สวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศกับตางประเทศ เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหมูลคา
การลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยปรับตัวเพ่ิม 
ขึ้น ดังน้ัน ในการวางนโยบายทางดานอัตราดอกเบี้ยของรัฐบาล จึงควรคํานึงถึงการลงทนุใน
หลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย  
 
 3. ในสวนของอัตราสวนราคาตอกําไรสทุธิของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปน
ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่ง ที่ทําใหมูลคาการลงทนุในหลักทรัพยของนักลงทนุตางประเทศใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยเพิ่มขึน้ ดังน้ันตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จึงควรคอย
ดูแลการเขามาเกง็กําไรที่มากเกินไป จนทําใหอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธสิูงเกินกวาที่ควรจะ
เปน สงผลทําใหนักลงทุนไดรับความเสียหาย และไมอยากกลับเขามาลงทุนอีก 
 
 4. การเขามาลงทุนของนักลงทุนตางประเทศสามารถทาํไดสะดวกและรวดเรว็ขึ้น ซ่ึงใน
ปจจุบันการลงทุนจะเปนการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังน้ัน นักลงทุนตางประเทศทีมี่
เงินทุนสูงสามารถสรางความผันผวนใหกบัตลาดหลักทรัพยของไทยได เน่ืองจากเวลาที่นักลงทนุ
ตางประเทศขายหุนออกมา มักจะขายจนหมดพอรตการลงทุน หรือแมแตเวลาซื้อก็จะซื้อตาม
จํานวนเงินที่กาํหนดไวทั้งหมด ทําใหเวลาซื้อหรือขายของนักลงทนุตางประเทศจะสรางความผัน
ผวนใหกับตลาดหลักทรัพยฯได ทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยควรจะมีมาตรการในการ
ปองกันการเขามาเก็งกําไรของนักลงทุนตางประเทศดวย เพ่ือไมใหนักลงทุนภายในประเทศไดรับ
ความเสียหาย 
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 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 สําหรับการวิจัยครั้งตอไป  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. ในปจจุบันโลกมีการเปดเสรีและมีแขงขันกันรุนแรงมากขึ้น ปญหาตางๆที่เกิดในตาง 
ประเทศสามารถสงผลมาถึงประเทศและธรุกิจในประเทศได และแนวโนมการเขามาลงทุนของนัก
ลงทุนตางประเทศจะเปนการลงทุนระยะสัน้เพ่ิมขึ้น จึงควรจะมีการศึกษาในเรื่องการปองกันความ
เสี่ยง และควรมีการศึกษาในตลาดลวงหนาที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตดวย 
 
 2. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรจะแยกออกมาระหวางมูลคาการซื้อ และมูลคาการขาย 
เพ่ือจะไดทราบรายละเอียดในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนตางประเทศ วาเปนเพราะปจจัยใด
จึงเขามาซื้อหุนไทย และมีปจจัยใดที่สงผลใหขายหุนไทยออกมา 
 
 3. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรจะเพิ่มตัวแปรอิสระตางใหมากขึ้น เชน อัตราเงินเฟอ 
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเบื้องตน ดุลการชําระเงิน ราคาน้ํามัน สถานการณทาง
การเมือง อัตราผลตอบแทนของตลาดตางประเทศ คาเงนิสกุลอ่ืนที่มีความสาํคัญตอเศรษฐกิจ
ของโลก เปนตน เพ่ือใหผลการศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกบัปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนใน
หลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดครอบคลุม และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
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ภาคผนวก 



 

ตาราง 1 การเคลื่อนยายเงินทุนสุทธิภาคเอกชน 
                         หนวย   : ลานบาท 

  ประเภทเงินทุน   2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 

1. เงินลงทุนโดยตรง       36,823     105,262     205,217     121,811     113,188     165,007     38,899      60,253  

        สัดสวน(%)          11.0        200.0        170.4        112.7          93.9        203.2          12.2          23.0  

2. เงินกูยืม    138,022  -130,397  -164,381  -165,955  -180,778  -122,607  -95,232  -61,769  

        สัดสวน(%)         41.4  -247.8  -136.5  -153.5  -150.0  -150.9  -29.8  -23.6  

3. เงินลงทุนในหลักทรัพย     88,242     138,268      20,502     14,884        3,066  -29,467   -47,930   -10,025  

        สัดสวน(%)         26.4        262.7      17.0          13.8            2.5  -36.3  -15.0  -3.8  

4. บัญชีเงินฝากผูมีถิ่นฐานนอกประเทศ 73,764  -156,248  -173,816  -106,929  -14,040  -55,760   -214,498   -247,495  

        สัดสวน(%)        22.1  -296.9  -144.3  -98.9  -11.6  -68.6  -67.2  -94.5  

5. เงินทุนอื่นๆ   -3,067  -9,510  -7,985      28,072  -41,980  -38,397  -494   -2,795 

        สัดสวน(%)      0.9  -18.1  -6.6     26.0  -34.8  -47.3  -0.2  -1.1  

  รวมเงินทุนเคลื่อนยายสุทธิ   333,784  -52,625  -120,463  -108,117  -120,544  -81,224  -319,255  -261,831  

          สัดสวน(%)        100.0  -100.0  -100.0  -100.0  -100.0  -100.0  -100.0  -100.0  
 
หมายเหตุ : การเคลื่อนยายเงินทุนสุทธิภาคเอกชน ในที่นี้ไมรวมภาคธุรกิจธนาคาร 
ที่มา : ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย ป 2547 
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ภาพประกอบ 7 สัดสวนการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

2.1 1.8
5.5 4.8

7.8
10.4

12.9 12.9 14.4

8.2 7.2

17
20.9

26.3

34.3

43.3

34.6

29.4
32.2

18.6

22.6

17.8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546

ป พ.ศ.

เป
อร

เซ
็นต



%



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ   นางสาวสุภาวดี  พุมเรือง 
เกิดวันที ่  31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2523 
สถานที่เกิด  จังหวัดนนทบรีุ 
สถานที่อยูปจจุบัน 9/480 ซ. 21/9  หมูบานบัวทอง  ต. เสาธงหิน  อ. บางใหญ จ. นนทบุรี 
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน เจาหนาที่การตลาด 
สถานที่ทํางาน  บริษัทหลักทรพัย บีฟท จํากัด (มหาชน) 
ประวตัิการศึกษา พ.ศ. 2547  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.เศรษฐศาสตรการจัดการ) 
         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
   พ.ศ. 2545  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.บรหิารธุรกิจ)  

     สถาบันราชภัฏสวนดุสติ 
พ.ศ. 2541  มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตมัธยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ปก
	บทที่ 1
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติยอผูทําสารนิพนธ

