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คำนำ

หนังสือ �ก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์� นี้ เป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการด้านการศึกษาและสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  ซึ่งมุ่งที่จะเผยแพร่ความรู้พื้นฐานและสร้างความเข้าใจ
เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการ โครงสร้าง และกระบวนการทำงานของตลาด
หลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุน บุคคลทั่วไปผู้มีความสนใจ ตลอดจนบุคคลใน
แวดวงการศึกษา ได้ใช้ในการทำความเข้าใจรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง
กับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  ท้ังน้ีเพราะเราเห็นว่าความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับการลงทุนในหลักทรัพย์น้ัน  นอกจากจะเป็นส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดสำหรับ
ผู้ลงทุนแล้ว  ยังมีความจำเป็นสำหรับสาธารณชนในอันที่จะเล็งเห็น
บทบาทและความสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ท่ีมีต่อภาพรวมเศรษฐกิจของ
ประเทศ  และต่อความเป็นไปในชีวิตทางเศรษฐกิจของผู้คนในสังคม

หนังสือเล่มนี้  ได้พยายามถ่ายทอดด้วยแนวความคิดและวิธี
การที่เข้าใจได้ง่าย ให้ความรู้สึกเป็นกันเองต่อผู้อ่าน และเมื่อท่านมีความ
เข้าใจพ้ืนฐานแล้ว หากต้องการให้รอบรู้ลึกย่ิงข้ึน ครอบคลุมเทคนิคต่าง ๆ
และเข้าใจกระบวนการทั้งหมด ก็ควรศึกษาเพิ่มเติมทั้งจากบุคคลและ
แหล่งค้นคว้าต่าง ๆ  ซ่ึงตลาดหลักทรัพย์ก็มีความยินดีท่ีจะให้บริการด้านน้ี
แก่ผู ้สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง การใช้ห้องสมุดของตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การลงทุนท้ังของไทยและต่างประเทศ อย่างกว้างขวางท่ีสุดแห่งหน่ึง
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ
เล่มนี้และความพยายามที่จะเผยแพร่ความรู้ข่าวสารในลักษณะนี้ จะเป็น
ประโยชน์แก่ท่านและบุคคลทั่วไปตามสมควร และหากท่านมีข้อสงสัย
หรือข้อเสนอแนะอันใด กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อกับเราโดยตรง ทาง
ตลาดหลักทรัพย์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
แก่ท่าน หรือได้รับฟังความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์จากท่าน
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1st Stepก้าวท่ี 1:
รู้จักกับตลาดหลักทรัพย์
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ทำความรู้จักกับตลาดหลักทรัพย์

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟูมีอัตรา
การเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว หรือยุควิกฤตการณ์อันส่งผลให้ภาวะ
เศรษฐกิจในบ้านเราซบเซาก็ตาม คุณคงเห็นได้ชัดว่า �ดัชนีราคาหุ้น
ตลาดหลักทรัพย์� มีบทบาทสำคัญเก่ียวข้องต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
และอยู่ในความสนใจของผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ตลอดจนประชาชน
โดยทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ ตามสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น ทางสถานีโทรทัศน์
และวิทยุ จะมีการรายงานสภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ และวิเคราะห์ถึง
ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ให้คุณได้ทราบกันอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ชั่วโมง ระหว่างเวลาที่มีการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในแต่ละวัน

แต่หากคุณลองสอบถามผู้คนโดยท่ัวไปว่า มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องของตลาดหลักทรัพย์ หรือการซื้อขายหลักทรัพย์กันมากน้อยเพียงใด
เชื่อว่าผู้คนจำนวนไม่น้อยคงจะส่ายหน้าหรืออาจให้คำตอบที่แตกต่างกัน
ออกไป ตามท่ีแต่ละคนคิดหรือได้ยินมา

แท้ที่จริงแล้ว �ตลาดหลักทรัพย์คืออะไร และมีความเกี่ยวข้อง
กับตัวเราอย่างไร ?�

ในก้าวที่ 1 ของหนังสือเล่มนี้ เราจะขอแนะนำให้คุณได้รู้จักกับ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนและ
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้คุณมีความเข้าใจ
อย่างถูกต้องและตรงกัน ก่อนที่จะได้ก้าวเข้าไปสู่สนามของการลงทุน
ซื้อขายหลักทรัพย์ต่อไป
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โดยในลำดับแรกนี้ เราจะอธิบายให้คุณทราบถึงความหมายของ
คำว่า �ตลาดทุน (Capital Market)� กันก่อน เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์
จัดเป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญส่วนหน่ึงของตลาดทุน

�ตลาดทุน (Capital Market)� เป็นแหล่งระดมเงินทุนระยะยาว
(เกิน 1 ปี) สำหรับหน่วยงานซึ่งต้องการเงินทุนระยะยาวนำไปใช้ในวัตถุ
ประสงค์ต่าง ๆ เช่น การขยายธุรกิจของผู้ประกอบกิจการเอกชน หรือ การ
ลงทุนด้านสาธารณูปโภคของภาครัฐบาล เป็นต้น โดยผู้ที่ต้องการระดม
เงินทุนจะออกตราสารทางการเงิน หรือ �หลักทรัพย์ในตลาดทุน�  ซึ่ง
ประกอบด้วย หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ พันธบัตรรัฐบาล หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม ใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น เพ่ือขายให้กับบุคคลภายนอก
หรือประชาชนโดยทั่วไปใน �ตลาดแรก (Primary Market)�  โดยมี
�ตลาดรอง (Secondary or Trading Market)�  ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อทำ
หน้าที่เป็นแหล่งกลางเสริมสภาพคล่องให้แก่หลักทรัพย์ที่ผ่านการจองซื้อ
ในตลาดแรก ให้สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือความเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ได้
ช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ในตลาดแรกว่าเขาจะสามารถขาย
หลักทรัพย์นั้นเพื่อเปลี่ยนกลับคืนเป็นเงินสดได้เมื่อต้องการ

ขอให้คุณดูลักษณะความสัมพันธ์ของตลาดการเงินประเภทต่าง ๆ
ในแผนภาพท่ี 1.1 ประกอบ

ตลาดการเงิน (Financial Market)

ตลาดเงิน (Money Market)       ตลาดทุน (Capital Market)

ตลาดแรก (Primary Market)       ตลาดรอง (Secondary Market)

นอกตลาดหลักทรัพย์
(Over-the-Counter)

ตลาดหลักทรัพย์
(Stock Exchange)

แผนภาพท่ี 1.1 : ประเภทของตลาดการเงิน
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วัตถุประสงค์ของการจัดตั ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ได้กำหนดไว้เป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย วันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ.2517 คือ

♣ เป็นศูนย์กลางสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
♣ ทำหน้าท่ีส่งเสริมการออมและการระดมเงินทุนในประเทศ
♣ สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศ

♣ ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
♣ ให้การซ้ือขายหลักทรัพย์มีสภาพคล่อง อยู่ในระดับราคาท่ี
สมเหตุสมผล เป็นไปอย่างมีระเบียบและยุติธรรม

♣ ให้ตลาดหลักทรัพย์มีสภาพเป็นนิติบุคคล ดำเนินงานโดยไม่นำ
ผลกำไรมาแบ่งปันกัน

สำหรับองค์ประกอบที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ
ไทย ได้แก่

1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of
Thailand) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม
ตัวตลาดหลักทรัพย์เองไม่ได้ทำหน้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์โดยตรง แต่จะ
ควบคุมดูแลให้การซื้อขายหลักทรัพย์ดำเนินไปอย่างมีระเบียบ คล่องตัว
โปร่งใสและยุติธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ลงทุน และส่งเสริมให้เกิด
การระดมเงินออมจากประชาชนไปลงทุนในกิจการต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม โดยเริ่มเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อ
วันท่ี 30 เมษายน 2518

นอกจากน้ี ตลาดหลักทรัพย์ยังได้จัดต้ัง ตลาดหลักทรัพย์ใหม่
(Market for Alternative Investment : MAI) เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาว
ให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สนับสนุนการร่วมลงทุนของธุรกิจ
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เงินร่วมลงทุน เอื้ออำนวยการแปลงสภาพจากหนี้เป็นทุนระหว่างสถาบัน
การเงิน หรือผู้ร่วมทุนรายใหม่ และลูกหน้ี รวมท้ังเพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือก
ในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนด้วย โดยตลาดหลักทรัพย์ใหม่เร่ิมเปิดการซ้ือขาย
หลักทรัพย์เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2544

2. บริษัทสมาชิก (Broker) ทำหน้าที ่เป็นนายหน้าซื ้อขาย
หลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป โดยบริษัทสมาชิกได้รับค่าธรรมเนียมเป็น
การตอบแทน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสมาชิก จะได้กล่าวถึงใน
บทต่อไป

3. หลักทรัพย์จดทะเบียน (Listed Securities) หมายถึง หลักทรัพย์
ที่ออกโดยบริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนหลักทรัพย์ของตนให้มีการ
ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ โดยทั้งหลักทรัพย์จดทะเบียนและบริษัท
จดทะเบียนผู ้ออกหลักทรัพย์นั ้นจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที ่ตลาด
หลักทรัพย์กำหนด และเป็นไปตามข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์
(Listing Agreement)

ประเภทของหลักทรัพย์จดทะเบียนสามารถแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ (Common Stock) หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) หุ้นกู้ (Deben-
ture) หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture) พันธบัตร (Bond) หน่วย
ลงทุน (Unit Trust) ใบสำคัญแสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้
หรือหน่วยลงทุน (Warrant) ใบสำคัญแสดงสิทธิระยะสั้น (Short-term
Warrant) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant) และใบแสดง
สิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย หรือ เอ็นวีดีอาร์ (Non-
Voting Depositary Receipt : NVDR)

4. ผู้ลงทุน (Investor) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที ่สุดของ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ลงทุนอาจเป็นประชาชนท่ัวไปหรือนิติบุคคล ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ ที่เข้ามาซื้อขายหลักทรัพย์โดยหวังผลตอบแทน
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ในรูปของกำไรจากการซื้อขาย (ผู้ลงทุนระยะสั้น) หรือดอกเบี้ยและ
เงินปันผล (ผู้ลงทุนระยะยาว)

ทำไมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จึงเก่ียวข้องกับตัวคุณ

ถึงตอนนี้คุณคงพอจะทราบบ้างแล้วว่าตลาดหลักทรัพย์คืออะไร
มีวัตถุประสงค์และองค์ประกอบอย่างไร แต่ยังมีอีกคำถามหน่ึงท่ีเราเช่ือว่า
กำลังเกิดขึ้นในใจของคุณหลาย ๆ คนคือ ตลาดหลักทรัพย์จะเข้ามามี
ความเกี ่ยวข้องกับตัวคุณได้อย่างไร เพราะเมื ่อกล่าวถึงการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ หลาย ๆ คนมักจะเข้าใจว่าเป็นเร่ืองท่ีสลับซับซ้อนและมี
ความยุ่งยาก ไม่อยากที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย หรือแม้อยากเข้าไปลงทุน
แต่ก็ไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไร หรือบางคนอาจมีข้อสงสัยว่าการนำเงินออม
ไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จะได้รับผลตอบแทนดีกว่า หรือมีข้อแตกต่าง
จากการออมเงินในรูปเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์อย่างไร  ดังน้ัน ในหัวข้อ
น้ีเราจะอธิบายให้คุณเข้าใจถึงความสำคัญของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
ที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวคุณ

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อาจเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่ง
ท่ีมีความสำคัญอย่างย่ิงสำหรับการวางแผนออมเงินระยะยาวของคุณได้  การ
ที่คุณเข้าไปซื้อหลักทรัพย์ในธุรกิจที่คุณมีความเชื่อมั่นว่าจะสร้างผลกำไร
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และเจริญรุ่งเรืองต่อไปในวันข้างหน้า จะทำให้คุณมีฐานะเป็น  �ผู้ลงทุน�
และเป็น �เจ้าของกิจการ� ไปในขณะเดียวกัน ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินปันผล
จากกำไรที่เกิดขึ้นในการทำธุรกิจนั้นทุก ๆ ปี ตราบที่คุณยังถือหลักทรัพย์
น้ันอยู่

ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถคาดหวังให้หลักทรัพย์ที่คุณถืออยู่
มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนได้ ถ้าธุรกิจน้ันเจริญเติบโตและมีผลกำไรเพ่ิมข้ึน  และเม่ือถึง
เวลาท่ีตัดสินใจขายหลักทรัพย์น้ันออกไปก็จะได้ราคาท่ีสูงกว่าเม่ือแรกซ้ือมา

ด้วยเหตุน้ี คุณจะเห็นได้ว่าการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นอีกทางเลือก
หน่ึงสำหรับผู้มีเงินออมท่ีแสวงหาผลตอบแทน โดยระดับของผลตอบแทน
สำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์มีความผูกพันใกล้ชิดกับปัจจัยความสำเร็จ
ของธุรกิจ และระบบเศรษฐกิจท่ีจะมีผลต่อธุรกิจท่ีคุณลงทุนน้ัน ๆ

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นการลงทุนที่มี
ความเสี่ยงเช่นเดียวกันกับการลงทุนประเภทอื่นๆ หากธุรกิจที่คุณเลือก
ลงทุนเผชิญสภาวะท่ีไม่เอ้ืออำนวย หรือผลประกอบการตกต่ำลง ย่อมส่งผล
ให้เงินปันผลท่ีคุณพึงจะได้รับลดลงไปด้วย และในกรณีท่ีธุรกิจน้ันประสบ
ภาวะขาดทุนจนต้องปิดกิจการลง คุณจะได้รับเงินลงทุนคืนก็ต่อเมื ่อ
ธุรกิจยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่หลังจากชำระส่วนที่เป็นหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้
ท้ังหมดแล้ว

นอกจากนี้ ในฐานะผู้ถือหุ้น มูลค่าหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่คุณ �ถือ�
หรือ �เป็นเจ้าของ� อยู่ ก็สามารถปรับตัวข้ึนลงได้เช่นกัน  ซ่ึงในบทต่อไป
คุณจะได้ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขึ้นลงของมูลค่า
หลักทรัพย์ และผลตอบแทนท่ีท่านจะได้รับ

ถึงตอนนี้คุณอาจมีข้อสงสัยอีกว่า ในเมื่อการลงทุนในหลักทรัพย์มี
ความเส่ียง เหตุใดผู้ลงทุนจึงไม่เลือกลงทุนโดยวิธีอ่ืนท่ีมีความเส่ียงน้อยกว่า?
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คำตอบง่าย ๆ และชัดเจนที่สุดของคำถามข้างต้นนี้คือ  อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับการลงทุนประเภทอื่น ๆ  เช่น การลงทุนในรูปเงินฝากกับธนาคาร
พาณิชย์ที ่คนส่วนใหญ่เชื ่อว่าเป็นการลงทุนที ่ปลอดภัย เพราะได้รับ
ดอกเบ้ียจากเงินต้นท่ีฝาก และสามารถเรียกคืนได้เม่ือต้องการ อย่างไรก็ตาม
ในความเป็นจริงโอกาสที่ผู้ออมจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่สูงหรือ
เท่าเทียมระดับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามภาวะเศรษฐกิจนั้นไม่ได้
เกิดขึ้นเสมอไป และหากเงินเฟ้อมีอัตราสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หรืออัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ลดต่ำลง ผลตอบแทนจากเงินออมดังกล่าวก็ลดค่าลง
ด้วยเช่นกัน

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นทางเลือกเพ่ือการออมเงินในระยะ
ยาวท่ีผู้ออมสามารถหลีกเล่ียง หรือป้องกันการขาดทุนท่ีเกิดจากระดับอัตรา
เงินเฟ้อได้ เพราะการลงทุนในหลักทรัพย์จะช่วยรักษามูลค่าที่แท้จริงของ
เงินลงทุนและให้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล กำไรส่วนทุน และสิทธิ
การจองซื้อหุ้นใหม่ในราคาต่ำแก่ผู้ลงทุนอีกด้วย และหากผู้ลงทุนมีความ
รอบรู้และชาญฉลาดพอ ก็จะสามารถเลือกซ้ือ เลือกขายหลักทรัพย์ต่าง ๆ  ใน
ระดับราคาและจังหวะเวลาที่ให้ผลตอบแทนได้สูงกว่า

เมื่อมองในภาพรวมแล้ว  คุณจะเห็นได้ว่าตลาดหลักทรัพย์อาจ
มีส่วนเกี ่ยวข้องกับตัวคุณได้ทั ้งทางตรงและทางอ้อม และหากคุณมี
ความสนใจและความพร้อมเพียงพอการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็อาจ
เป็นการออมเงินอีกรูปแบบหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในระยะยาวได้
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มาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของตลาด
หลักทรัพย์ คือการออกมาตรการและบังคับใช้กฎระเบียบต่าง ๆ  เพ่ือคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยกำกับดูแลให้การซ้ือขายหลักทรัพย์ดำเนินไป
อย่างเป็นระเบียบ โปร่งใส ยุติธรรม โดยกำกับให้บริษัทสมาชิกดำเนิน
ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื ้อขายหลักทรัพย์อย่างถูกต้องได้มาตรฐาน
มีจรรยาบรรณ  ให้บริษัทจดทะเบียนมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีโปร่งใส ครบถ้วน
และเผยแพร่ข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยนั้นไปสู่ผู้ลงทุนอย่างทั่วถึง
ทันเหตุการณ์เพื ่อประกอบการตัดสินใจ และเพิ ่มพูนความเชื ่อมั ่น
ของผู ้ลงทุนต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมาตรการดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี

1. พัฒนาคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนพัฒนา

คุณภาพของบริษัททั้งด้านระบบการควบคุมดูแลและตรวจสอบภายใน
การจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ และ
เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และ
น่าเช่ือถือ เพ่ือให้ผู้ลงทุนทราบประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน
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2. เพิ่มประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์มีนโยบายส่งเสริมให้มีการเพิ่มผลประโยชน์

ตอบแทนจากการลงทุน เพื่อดึงดูดให้ผู้ลงทุนมีความสนใจในการเข้ามา
ลงทุนในหลักทรัพย์มากข้ึน เช่น ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ
ให้ �สิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน�  (Subscription Rights) สามารถซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนได้รับ
ผลประโยชน์จากสิทธิในการจองหุ้นเพิ่มทุนได้ โดยไม่ต้องใช้เงินอีกส่วน
หน่ึงไปจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน และยังช่วยให้ผู้ลงทุนต่างประเทศท่ีมีข้อจำกัดใน
การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน สามารถรับผลประโยชน์จากสิทธิดังกล่าวในส่วน
ของตนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

3. เสริมสร้างเสถียรภาพและสภาพคล่องในการซื้อขาย
หลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ได้พยายามใช้มาตรการต่าง ๆ  เพ่ือส่งเสริมให้

กลไกตลาดมีบทบาทและทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น การนำ
มาตรการหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว กรณีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ
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เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ลงทุนมีเวลาไตร่ตรองข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง หรือการ
ปรับช่วงการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย์ระหว่างวัน (Ceiling & Floor)
เพื่อให้ราคาซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงตามกลไกตลาด และสะท้อน
ปัจจัยพ้ืนฐานได้ดีย่ิงข้ึน

4. สร้างความน่าเชื่อถือต่อตลาดหลักทรัพย์โดยกำกับดูแล
การซื้อขาย
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนและสร้างความโปร่งใส

ในกระบวนการซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบตรวจสอบการ
ซื้อขายด้วยคอมพิวเตอร์ (Automated Tools for Market Surveillance :
ATOMS) และระบบแจ้งเตือนความผิดปกติในการซื้อขายหลักทรัพย์
(Alert Module) ที่อาจเกิดขึ้นจากการสร้างราคา หรือการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อประโยชน์ในการซื้อขาย ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุนโดยทั่วไป

5. พัฒนาช่องทางเผยแพร่ข้อมูลและจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ให้แก่ผู้ลงทุน
 ตลาดหลักทรัพย์ได้พัฒนาช่องทางเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ

การซื้อขายหลักทรัพย์ ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน งบการเงิน ให้มีรูปแบบ
หลากหลายและสะดวกต่อการใช้งานของผู้ลงทุน ทั้งเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Internet และ CD-ROM  นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ยัง
จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ลงทุน ทั้งการฝึกอบรม สัมมนา ในหัวข้อที่
เก่ียวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  เพ่ือให้ผู้ลงทุนมีพ้ืนฐานความรู้
ที่จำเป็นในการวิเคราะห์ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างมีเหตุผล
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและศักยภาพของตนเอง
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ภาษีอากรท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

เม่ือได้อ่านช่ือของหัวข้อน้ี บางคนอาจมีความคิดอยู่ในใจว่า ภาษีเป็น
เร่ืองยาก และยังไม่มีความจำเป็นท่ีคุณซ่ึงอาจจะเป็นผู้ลงทุนหน้าใหม่ ต้อง
รู้ละเอียดมากนัก ทำให้อยากพลิกข้ามไปอ่านหัวข้ออื่นต่อไป แต่แท้จริง
แล้ว เราอยากบอกว่าภาษีอากรไม่ได้เป็นเรื่องยากอย่างที่คุณคิด และยังจัด
เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเป็นลำดับแรกที่ผู้ลงทุนควรจะได้ทราบ และ
มีความเข้าใจเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เพราะการจ่ายภาษีอากรให้ถูกต้อง และ
ครบถ้วนตามกฎหมายนั้น เป็นสิ่งที่ผู ้ลงทุนทุกคนต้องถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดเมื่อก้าวเข้ามาสู่สนามของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

ในเบื้องต้นนี้ เราจึงได้รวบรวมหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีอากร
สำหรับบุคคลธรรมดาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนส่วนใหญ่ในตลาด
หลักทรัพย์ เช่น การลงทุนในหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หน่วยลงทุน
และพันธบัตรขององค์กรของรัฐบาลที่คุณควรทราบ และง่ายต่อการทำ
ความเข้าใจมาแสดงไว้ในตารางท่ี 1.1 และหาก
คุณมีความสนใจเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดเก็บภาษีอากรสำหรับ
นิติบุคคล อันเนื่องมาจาก
ก า รล งท ุ น ใน
ตลาดหลักทรัพย์
ก ็สามารถด ู
รายละเอ ียด
ได ้ ในภาคผนวก
ของหนังสือเล่มน้ี
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ตารางท่ี 1.1 ภาษีอากรสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา
 ประเภทเงินได้                          ผู้ลงทุนไทย                  ผู้ลงทุนต่างชาติ
เงินกำไรจาก ได้รับยกเว้น (เว้นแต่เงินกำไรจากการขาย ได้รับยกเว้น (เว้นแต่เงินกำไรจากการ
การขายหลักทรัพย์ หลักทรัพย ์ประเภทหุ้นกู้ พันธบัตร ซ่ึงจะ ขายหลักทรัพย ์ประเภทหุ้นกู้ พนัธบัตร

ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 โดยมีสิทธิ ซ่ึงจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 15 โดย
เลือกที่จะนำมารวมคำนวณภาษีปลายปี มีสิทธิเลือกที่จะนำมารวมคำนวณ
หรือไม่ก็ได้) ภาษีปลายปีหรือไม่ก็ได้)

เงินปันผล 1) กรณีได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่ - ผู้ลงทุนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย
ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย จะถูกหักภาษี ต้ังแต่ 180 วันข้ึนไป จะต้องเสีย
ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อยละ 10  แต่มีสิทธิ ภาษีเช่นเดียวกับผู้ลงทุนไทย
เลือกที่จะนำเงินปันผลนั้นมารวม
คำนวณเพื่อเสียภาษีปลายปีหรือไม่ก็ได้ - ผู้ลงทุนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย
ซึ่งหากเลือกจะนำเงินปันผลนั้นมารวม น้อยกว่า 180 วัน จะถูกหักภาษี
คำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ปลายปี ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อยละ 10  และต้อง
กรณีน้ีจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล นำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี

2) กรณีได้รับเงินส่วนแบ่งกำไรจากกองทุน เงินได้ปลายปี ยกเว้นในกรณีได้
รวม  ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด รับเงินส่วนแบ่งกำไรจาก
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จะไม่ถูกหักภาษี กองทุนรวมตามพระราชบัญญัติ
ณ ท่ีจ่าย แต่ต้องนำเงินปันผลไปรวม หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คำนวณเพื่อเสียภาษีปลายปี  แต่หากยอม พ.ศ. 2535 จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
ให้ผู้จ่ายหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 จะ แต่สิ้นปีต้องนำเงินปันผลนั้นไป
ได้รับสิทธิไม่ต้องนำเงินปันผลไปรวม รวมคำนวณเป็นเงินได้เพ่ือ
คำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีปลายปี เสียภาษีเสมอ

3) กรณีได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ
BOI ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย  และได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพ่ือ
เสียภาษีเงินได้

ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 15 และมีสิทธิ - ผู้ลงทุนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย
เลือกที่จะนำดอกเบี้ยมารวมคำนวณเพื่อ ต้ังแต่ 180 วันข้ึนไป และอยู่ใน
เสียภาษีเงินได้ปลายปีหรือไม่ก็ได้ ประเทศไทยน้อยกว่า 180 วัน จะต้อง

เสียภาษีเช่นเดียวกับผู้ลงทุนไทย
อากรแสตมป์ คิดตามราคาหุ้นท่ีชำระแล้วหรือตามราคาใน - เหมือนผู้ลงทุนไทย
(ตราสารการโอน) ตราสารการโอน แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า

ในอัตรา 1 บาท สำหรับทุกจำนวน 1,000 บาท
หรือเศษของ 1,000 บาท ยกเว้นกรณีการโอน
หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์หรือ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด เป็นนายทะเบียนสำหรับการโอน
หลักทรัพย์นั้น
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จากท่ีกล่าวมาในก้าวท่ี 1 น้ี คงทำให้คุณทราบว่า  �ตลาดหลักทรัพย์�
เป็นสถาบันหน่ึงท่ีมีความสำคัญอย่างย่ิงต่อการส่งเสริมการระดมเงินออมและ
จัดสรรเงินทุนในตลาดทุน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศในระยะยาว และการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์น้ัน เป็นวิถีทางหน่ึง
ของการวางแผนออมเงินระยะยาว โดยคุณสามารถเลือกลงทุนซื ้อ
หลักทรัพย์ในธุรกิจซึ่งคุณคาดว่าจะประสบความสำเร็จ  การลงทุนใน
หลักทรัพย์เช่นนี้นอกจากจะช่วยรักษามูลค่าที่แท้จริงของเงินทุนของ
คุณแล้ว อาจให้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในรูปแบบอื่น หากคุณ
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานที่สำคัญของการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์อย่างเพียงพอ ซึ่งคุณจะสามารถศึกษาได้จากก้าวต่อ ๆ ไปของ
หนังสือเล่มน้ี

สรุป
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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2nd Stepก้าวท่ี 2:
ก้าวสู่การลงทุน

 ในตลาดหลักทรัพย์
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หลังจากที่คุณได้รู ้จักตลาดหลักทรัพย์ในเบื้องต้นแล้ว คราวนี้
เราจะอธิบายถึงระบบวิธีการลงทุนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน พอที่คุณจะ
สามารถมองภาพได้ว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หรือท่ีพูดกันในภาษา
ทั่ว ๆไปว่า การซื้อ-ขายหุ้นนั้น เขาทำกันอย่างไร ต้องเรียนรู้อะไรบ้าง มี
ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติอย่างไร เพราะการลงทุนทุกชนิด ผู้ลงทุนควร
จะได้มีการเตรียมพร้อมท่ีดีก่อน โดยเฉพาะการลงทุนในหุ้นท่ีมีหลายปัจจัย
ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น ซ่ึงน่ันก็คือเม็ดเงินท่ีคุณกำลังจะนำมาลงทุน
นั่นเอง

ก่อนอื่น เรามาทำความคุ้นเคยกับสินค้าของตลาดหลักทรัพย์
ที่เรียกโดยรวมว่า ตราสาร อันหมายถึงเอกสารทางการเงินที่บริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ออกมาเพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุนและเปิดให้มีการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงมีอยู่หลายประเภท ดังน้ี

1. หุ้นสามัญ (Common Stock)
เป็นตราสารประเภทหุ้นทุน ซึ่งออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด

ที่ต้องการระดมเงินทุนจากประชาชน* เพื่อให้คุณได้เข้าไปมีส่วนร่วม
ในธุรกิจน้ัน ๆ โดยตรง หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ คุณมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ
กิจการ มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง ร่วมตัดสินใจในปัญหาสำคัญใน
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น อาทิ การเพ่ิมทุน การจ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการ
คุณจะมีสิทธิออกเสียงตามสัดส่วนของหุ้นที่คุณถืออยู่ ผลตอบแทนที่
คุณจะได้โดยตรงก็คือ เงินปันผลจากกำไรในธุรกิจ กำไรจากการขายหุ้น

* การนำบริษัทมหาชนจำกัด เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือที่เรียก
กันว่า บริษัทจดทะเบียน (Listed Company) มีประโยชน์อย่างย่ิงในทางธุรกิจ สำหรับเจ้าของ
หรือผู้ถือหุ้นเดิม สามารถจะระดมทุนเพื่อขยายกิจการได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่าการกู้ยืมจาก
สถาบันการเงิน ท้ังเป็นการยกระดับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมีการตรวจสอบท่ีได้มาตรฐาน
สำหรับประชาชนทั่วไป ก็จะมีทางเลือกในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น มีโอกาสที่ดีในการเข้า
ถือหุ้นในกิจการที่ตนสนใจและเชื่อว่าจะเจริญก้าวหน้า

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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(ในกรณีที่ขายได้ในราคาที่สูงกว่าราคาเมื่อซื้อมา) และสิทธิในการจองซื้อ
หุ้นใหม่ ในกรณีท่ีมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

ผลตอบแทนจากหุน้สามัญไม่มีความแน่นอน อาจสูง หรือต่ำ
หรือขาดทุน (ในกรณีขายคืนได้ราคาต่ำกว่าเวลาซื้อ) ขึ้นอยู่กับผลของ
การดำเนินงานของบริษัทนั้น ๆ ตลอดจนปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ซึ่งคุณ
ในฐานะผู้ลงทุนจะต้องศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือพอ เพื่อประกอบ
การตัดสินใจทุกคร้ัง

2. หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock)
เป็นตราสารประเภทหุ้นทุน มีข้อแตกต่างจากหุ้นสามัญคือ

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับสิทธิในการชำระคืนเงินทุนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ
ในกรณีท่ีบริษัทเลิกกิจการ หุ้นประเภทน้ีมีไม่มากนักในตลาดหลักทรัพย์ มี
การซ้ือขายกันน้อย หรือภาษาเทคนิคเรียกว่ามีสภาพคล่องต่ำ หุ้นบุริมสิทธิ
บนกระดานหุ้นสังเกตได้จากสัญญลักษณ์ -P ท้ายอักษรย่อของหุ้นสามัญ

3. หุ้นกู้ (Debenture)
เป็นตราสารที ่บริษัทเอกชนออกเพื ่อกู ้ เง ินระยะยาวจาก

ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนเมื่อตัดสินใจซื้อหุ้นกู้  จะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของกิจการ
บริษัทจะต้องจ่ายผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือตามระยะเวลาและ
อัตราที่กำหนด ผู้ถือจะได้เงินต้นคืนครบถ้วน เมื่อสิ้นสุดอายุตามระบุใน
เอกสาร ตลาดหุ้นกู้มักมีสภาพคล่องในการซื้อขายไม่มากนัก  ส่วนใหญ่
ซ้ือขายโดยผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หรือผู้ลงทุนระยะยาว

4. หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture)
หุ้นกู้แปลงสภาพคล้ายคลึงกับหุ้นกู้ในข้อ 3 แตกต่างกัน ตรงท่ี

หุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ในช่วงเวลา อัตรา
และราคาท่ีกำหนดในหนังสือช้ีชวน ในช่วงท่ีเศรษฐกิจดี หุ้นประเภทน้ีได้รับ
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ความนิยมมาก เพราะผู้ซื้อคาดหวังผลตอบแทนที่จะได้จากราคาหุ้นเมื่อ
แปลงสภาพแล้ว ซึ่งจะทำกำไรได้มากกว่าผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย
ของหุ้นกู้ธรรมดา

5. ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant)
เป็นตราสารท่ีระบุว่าผู้ถือครองจะได้รับสิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หรือตราสารอนุพันธ์ในราคาที่กำหนดเมื่อถึงเวลาที่
ระบุไว้ (ซ่ึงราคาจองซ้ือมักจะกำหนดไว้ต่ำ หรือบางคร้ังอาจได้รับหุ้นสามัญ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ใบสำคัญแสดงสิทธิจะออกควบคู่กับการเพ่ิมทุน เป็น
เทคนิคการตลาดของบริษัทผู ้ออกหลักทรัพย์ในการจูงใจให้ผู ้ลงทุน
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นกู้ เป็นต้นว่า ถ้าคุณซื้อ
หุ้นเพ่ิมทุนในวันน้ี จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฟรี หรือในราคาท่ีกำหนด
เช่น 12 บาท ในเวลาท่ีกำหนด อาจเป็นในระยะเวลา 6 เดือนหรือ 1 ปีข้างหน้า

6. ใบสำคัญแสดงสิทธิระยะส้ัน (Short-Term Warrant)
ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดนี้จะมีอายุไม่เกิน 2 เดือน และเป็น

ทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนจากผู้ถือหุ้น แทนการจัดสรรสิทธิในการ
จองซ้ือหุ้น (Rights) และบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สามารถย่ืนคำขอให้รับเป็น
หลักทรัพย์ประเภทที่ซื้อขายหมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์ได้

7. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant : DW)
เป็นตราสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ท่ัวไป (Warrant)  โดยจะให้สิทธิแก่ผู้ถือ DW ในการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์
อ้างอิง (Underlying Securities) ซึ่งอาจเป็นหลักทรัพย์ (Stock) หรือดัชนี
หลักทรัพย์  (Index)  ในราคาใช้สิทธิ  อัตราการใช้สิทธิ  และระยะเวลาใช้สิทธิ
ที่กำหนดไว้  โดยบริษัทผู้ออก DW (Issuer) จะเป็นผู้กำหนดว่าจะเลือก
ทำการส่งมอบให้แก่ผู้ถือ DW เป็นหลักทรัพย์หรือเงินสดก็ได้
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8. หน่วยลงทุน (Unit Trust)
คือตราสารท่ีออกโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)

ในรูปของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการระดม
เงินทุนจากประชาชน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจะเป็นผู้บริหาร
กองทุนให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด แล้วนำมาเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ในรูปของเงินปันผล กองทุนรวมมีหลายประเภท ซ่ึงคุณสามารถศึกษาราย
ละเอียดได้ในหนังสือชี้ชวนซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ซึ่งจะมีการ
กำหนดนโยบายการลงทุนที่ชัดเจน

ข้อดีของการลงทุนประเภทนี้คือ จะมีผู้บริหารมืออาชีพดูแล
เงินลงทุนแทนคุณ มีการกระจายความเส่ียงลงในหุ้นกลุ่มต่าง ๆ  และมีอำนาจ
ต่อรองที่มากกว่าเพราะเป็นเงินกองทุนขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นไปได้ยากใน
กรณีที่คุณลงทุนด้วยตัวเอง

นอกจากน้ี ยังมีหลักทรัพย์อ่ืน ๆ อีกหลายรูปแบบ เช่น ใบแสดง
สิทธิในผลประโยชน์ที ่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting
Depositary Receipt) หรือ NVDR (เริ ่มซื ้อขาย 11 มิถุนายน 2544)
และในอนาคตจะมีตราสารอนุพันธ์ประเภทออปชันซื ้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม นอกจากหลักทรัพย์ที ่พบเห็นและ
เลือกลงทุนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ยังมีหลักทรัพย์ประเภท
ตราสารหน้ี ได้แก่ พันธบัตรต่าง ๆ  ท้ังท่ีออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชน ที่ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนผ่านศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
ซึ่งเป็นตลาดรองสำหรับการซื้อขายตราสารหนี้โดยเฉพาะด้วย

จากการพิจารณาตราสารทั ้งหมดที ่ม ีการซื ้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ เราอาจจัดประเภทของตราสารเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ  ตามศักยภาพและ
ความต้องการของผู้ลงทุนได้ดังน้ี
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                     ผู้ลงทุน   ตราสารท่ีเหมาะกับการลงทุน
- มีความเข้าใจระบบ หุ้นสามัญ
ตลาดหลักทรัพย์เพียงพอ หุ้นบุริมสิทธิ

- มีเวลาศึกษาติดตามข้อมูล หุ้นกู้แปลงสภาพ
สถานการณ์ ใบสำคัญแสดงสิทธิประเภทต่าง ๆ

- มีที่ปรึกษาการลงทุนที่เชี่ยวชาญ
- ต้องการผลตอบแทนรวดเร็ว
และพร้อมรับความเส่ียง

- คาดหวังผลตอบแทนระยะยาว หุ้นกู้  หุ้นสามัญ  หรือหุ้นบุริมสิทธิ
- เน้นการออมและการลงทุน ในกลุ่ม  Blue Chip  ตราสารในภาค
ระยะยาว รัฐบาล  ตราสารในภาครัฐวิสาหกิจ

- ต้องการความเสี่ยงต่ำ

- คาดหวังผลตอบแทนในระยะ หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
ปานกลางถึงระยะยาว ประเภทต่าง ๆ

- ไม่เชี่ยวชาญในการซื้อขาย
หลักทรัพย์

- ไม่มีเวลาติดตามสถานการณ์
- ไม่มีความคล่องตัวในการลงทุน
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ข้ันตอนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

เมื่อทราบถึงหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ และได้พิจารณาศักยภาพ
และความต้องการในการลงทุนของตนเองแล้ว ต่อจากนี้เราจะอธิบาย
ขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นที่คุณจะเข้าสู่การลงทุนและซื้อขายหลักทรัพย์
ว่าคุณจะต้องเตรียมพร้อมและทำอะไรบ้าง

ข้ันตอนท่ี 1
วางแผนการลงทุนของตัวเองอย่างชัดเจน วงเงินที่สามารถนำมา

ลงทุน  ระยะเวลาที่จะลงทุน ความคาดหวังผลตอบแทน ศักยภาพของ
ตนเองว่าสามารถรองรับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด  หรือพร้อมรับ
ความจริงหากต้องขาดทุนในวงเงินไม่เกินเท่าไร  ในทำนองเดียวกันหากได้
กำไร จะขยายวงเงินในการลงทุนหรือไม่ ฯลฯ ทั้งหมดนี้ เป็นการตั้งสติ
กำหนดขอบเขตการลงทุนของตัวคุณเอง
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ข้ันตอนท่ี 2
คุณต้องมีบัญชีกับธนาคารเพื่อใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่ง

อาจเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันก็ได้ คุณต้องแจ้งเลขที่บัญชี
ที่คุณจะใช้  เมื่อคุณเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับโบรกเกอร์ที่คุณ
จะใช้บริการ

ข้ันตอนท่ี 3
ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์และสมัครเป็นสมาชิก

หรือลูกค้า โดยการขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีให้เลือก 2
ประเภทคือ

1.) บัญชีเงินสด (Cash Account) หมายถึง บัญชีที ่ผู ้ลงทุน
จะต้องชำระด้วยเงินสด เม่ือมีการยืนยันคำส่ังซ้ือ บัญชีเงินสดน้ีโบรกเกอร์
จะพิจารณาอนุมัติวงเงินที่เหมาะสมกับฐานะการเงิน และความสามารถ
ในการชำระหน้ี ท้ังน้ีการซ้ือขายหลักทรัพย์จะต้องชำระค่าซ้ือภายใน  3 วัน
ทำการนับจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์

2.) บัญชีเงินให้กู ้ย ืมเพื ่อซื ้อหลักทรัพย์ หรือบัญชีมาร์จิน
(Margin Account)  เป็นบัญชีท่ีผู้ลงทุนจ่ายชำระค่าซ้ือหลักทรัพย์ส่วนหน่ึง
และกู้ยืมเงินจากโบรกเกอร์อีกส่วนหนึ่ง โดยมีหลักทรัพย์ที่ซื้อวางเป็น
หลักประกัน และมีข้อตกลงว่าผู้ลงทุนจะต้องจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินใน
ส่วนท่ีกู้ยืมด้วย  การลงทุนด้วยระบบมาร์จินมีความซับซ้อนท่ีต้องระวัง อยู่
ท่ีวงเงินกู้ท่ีคุณใช้ลงทุนอยู่น้ันสามารถเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได้ตลอดเวลา  และ
อาจรวดเร็วรุนแรงตามสภาพการณ์ของตลาดหลักทรัพย์และของตัวหุ้น
ท่ีคุณลงทุนด้วยระบบมาร์จินอยู่
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การลงทุนด้วยระบบมาร์จินน้ี คุณควรศึกษากฎระเบียบอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วน โดยเฉพาะในกรณีเมื ่อราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ลดต่ำลง จะมีการเรียกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมาวางประกันเพิ่ม
ตลอดจนการบังคับขายหุ้นในบัญชี  ซึ่งความเสี่ยงและความเสียหายจาก
การลงทุนด้วยระบบน้ีอาจรุนแรง (อ่านรายละเอียดเพ่ิมได้ท่ีท้ายบท หน้า 37)

เอกสารท่ีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบ
การเปิดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์

เม่ือคุณตัดสินใจจะเปิดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์  คุณต้องจัดเตรียม
เอกสารดังต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบสำคัญคนต่างด้าว
หรือสำเนาหนังสือเดินทางในกรณีเป็นชาวต่างชาติ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
4. สำเนาใบแจ้งรายการบัญชีธนาคาร (Bank Statement) หรือ
สำเนาสมุดคู่ฝากบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน

หลังจากเตรียมเอกสารต่าง ๆ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่การตลาดผู้ซึ ่งจะเป็นผู้ดูแลการลงทุนของคุณ
จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณ อาทิเช่น

1. ฐานะทางการเงินของคุณ วงเงินลงทุนท่ีคุณจะใช้ลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์

2. วัตถุประสงค์ในการลงทุนของคุณ เป้าหมายในการลงทุนของ
คุณ เพ่ือจะได้ทราบว่าคุณเป็นผู้ลงทุนประเภทใด ลงทุนระยะ
ส้ันหรือระยะยาว คุณคาดหวังผลตอบแทนในรูปแบบใด พร้อม
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รับความเส่ียงมากน้อยเพียงใด คุณต้องการได้สิทธิในการซ้ือหุ้น
เพ่ิมทุนหรือไม่ เป็นต้น

3. พูดคุยซักถามเพื่อทำความเข้าใจธรรมชาติของการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ช้ีแจงผลดีผลเสียการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อให้ทราบว่าคุณมีความรู้และทัศนคติในการลงทุนอย่างไร
มากน้อยเพียงไร

จากนั้นเจ้าหน้าที ่การตลาดจะให้คุณเขียนใบคำขอเปิดบัญชี
ซื้อ-ขายหลักทรัพย์ และเมื่อได้รับการอนุมัติให้เปิดบัญชีแล้ว คุณจะได้รับ
แจ้งหมายเลขสมาชิก หรือรหัสประจำตัวลูกค้า ซึ่งจะใช้ในการส่งคำสั่ง
ซื้อ-ขาย เปลี่ยนแปลง ยกเลิก รวมทั้งการชำระเงิน หรือในการติดต่อ
ใด ๆ กับโบรกเกอร์ รหัสนี้คุณต้องเก็บเป็นความลับ เพราะมิฉะนั้นแล้ว
อาจมีผู้แอบอ้างทำให้เกิดความเสียหายได้

การส่งคำส่ังซ้ือ-ขายหลักทรัพย์

ถึงตอนนี้คุณก็พร้อมที่จะเป็นผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว
คราวน้ีลองมาดูว่า คุณจะสามารถส่ังซ้ือขายหุ้นได้อย่างไร และกระบวนการ
ซื้อขายหุ้นเป็นอย่างไร
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ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด
ธนาคาร ซึ่งคุณจำง่าย ๆ คือ วันไหนธนาคารทำการ ตลาดหลักทรัพย์
ก็มีการซื้อ-ขาย และวันที่ธนาคารหยุด ตลาดหลักทรัพย์ก็หยุดทำการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย  ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์
วันละ 2 ช่วงเวลา โดยรอบแรกตั้งแต่เวลาเปิดที่ได้จากการสุ่มเลือกเวลา
ในช่วง 9.55 - 10.00 น. จนปิดตลาดภาคเช้า 12.30 น. และรอบท่ีสองภาคบ่าย
ตั้งแต่เวลาเปิดที่ได้จากการสุ่มเลือกเวลาในช่วง 14.25 - 14.30 น. จนถึง
เวลาปิดทำการซื้อขายประจำวันที่ได้จากการสุ่มเลือกเวลาในช่วง 16.35 -
16.40 น.

อย่างไรก็ตาม  ผู้ลงทุนสามารถส่งคำส่ังซ้ือขายได้ก่อนเวลาทำการ
ในแต่ละช่วงล่วงหน้า 30 นาที คือ ส่งคำสั่งซื้อขาย ในช่วงเช้าได้ตั้งแต่
9.30 น. และช่วงบ่าย 14.00 น. ซึ่งเรียกว่าช่วง Pre-opening นอกจากนี้
ช่วงปิดตลาดภาคบ่าย ตลาดหลักทรัพย์ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขาย
หลักทรัพย์นอกเวลาเพ่ิมข้ึนอีก 20-25 นาที นับต้ังแต่เวลาปิดทำการซ้ือขาย
ประจำวันท่ีได้จากการสุ่มเลือก จนถึงเวลา 17.00 น.

ส่วนวิธีส่งคำส่ังซ้ือขายหลักทรัพย์น้ัน  สามารถกระทำได้ 3 วิธีคือ
1. ส่ังซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยตัวเองท่ีห้องค้าหลักทรัพย์ ซ่ึงคุณจะ
ต้องกรอกใบคำส่ังซ้ือหรือขายด้วยตนเอง พร้อมท้ังเซ็นช่ือ
กำกับ

2. ส่ังทางโทรศัพท์ ในกรณีท่ีไม่สามารถหรือไม่สะดวกท่ีจะไป
ส่ังซ้ือขายท่ีห้องค้าหลักทรัพย์ คุณอาจโทรศัพท์ไปยังเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายการตลาดผู้ดูแลบัญชีของคุณ และให้รายละเอียดของคำส่ัง
ได้แก่ ช่ือหลักทรัพย์ท่ีต้องการซ้ือหรือขาย ราคาและจำนวนท่ี
ต้องการซ้ือหรือขาย โดยต้องไม่ลืมให้รหัสประจำตัวของคุณ
เองแก่เจ้าหน้าที่การตลาดด้วยทุกครั้ง

.
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3. ส่ังผ่านทางอินเทอร์เน็ต  ในกรณีท่ีคุณได้เปิดบัญชีและแจ้ง
ความต้องการท่ีจะซ้ือขายหลักทรัพย์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต  คุณ
จะได้รับรหัสลูกค้าและรหัสผ่าน (User Name & Password)
สำหรับใช้ในการส่ังซ้ือ-ขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต  ซ่ึงคุณ
ควรรักษารหัสดังกล่าวไว้เป็นความลับเช่นเดียวกับรหัสบัตร
ATM ของคุณเอง

ไม่ว่าจะส่งคำส่ังด้วยวิธีใด คุณควรเป็นผู้ส่งคำส่ังด้วยตัวเองเสมอ
เพื่อป้องกันความผิดพลาดเสียหาย

ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดหน่วยการซื้อขายและช่วงราคาของ
การซ้ือขายหลักทรัพย์ ซ่ึงคุณควรทราบไว้ดังน้ี

1. หน่วยการซ้ือ-ขาย  (Board Lot)  กำหนดไว้สำหรับการซ้ือขาย
บนกระดานหลัก  โดยทั ่วไป 1 Board Lot จะมีค่าเท่ากับ 100 หุ้น
เท่ากันทุกหลักทรัพย์   ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการซื้อขายหุ้นเป็นเศษของ
หน่วยการซ้ือ-ขาย เช่น 15 หุ้น  77 หุ้น จะต้องซ้ือขายบนกระดานหน่วยย่อย
(Odd Lot Board)
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2. ช่วงราคา (Spread) ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดช่วงราคา
การปรับขึ้น-ลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละครั้งที่แน่นอนไว้ เพื่อ
ให้การซ้ือ-ขายหลักทรัพย์มีมาตรฐาน สะดวกรวดเร็ว ดังน้ี
ราคาซื้อ หรือ ราคาขาย  ช่วงราคา
ต่ำกว่า     2 บาท 0.01 บาท
ต้ังแต่     2 บาท แต่ต่ำกว่า     5 บาท 0.02 บาท
ต้ังแต่     5 บาท แต่ต่ำกว่า   10 บาท 0.05 บาท
ต้ังแต่   10 บาท แต่ต่ำกว่า   25 บาท 0.10 บาท
ต้ังแต่   25 บาท แต่ต่ำกว่า   50 บาท 0.25 บาท
ต้ังแต่   50 บาท แต่ต่ำกว่า 100 บาท 0.50 บาท
ต้ังแต่ 100 บาท แต่ต่ำกว่า 200 บาท 1.00 บาท
ต้ังแต่ 200 บาท แต่ต่ำกว่า 400 บาท 2.00 บาท
ต้ังแต่ 400 บาท แต่ต่ำกว่า 800 บาท 4.00 บาท
ต้ังแต่ 800 บาทข้ึนไป 6.00 บาท

ผู้ลงทุนท่ีจะเสนอซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ จะต้องต้ังราคาเสนอซ้ือ
เสนอขายให้ตรงกับช่วงราคาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตัวอย่างเช่น หุ้น
ที่มีการซื้อขายกันอยู่ที่ราคา 110 บาท ผู้ลงทุนจะต้องตั้งราคาเสนอซื้อ
เสนอขายท่ีตรงตามช่วงราคา 1 บาท เช่น เสนอซ้ือท่ีราคา 111 หรือ 112  บาท
หรือเสนอขายท่ีราคา 109 หรือ 108 บาทเป็นต้น  ลองดูตัวอย่างท่ีสอง  หาก
ราคาหุ้นมีการซื้อขายอยู่ที่ระดับ 250 บาท  ซึ่งตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ช่วงราคาเคลื่อนไหวไว้ที่ช่วงละ 2 บาท ผู้ลงทุนจะต้องตั้งราคาเสนอซื้อ
เสนอขายตรงตามช่วงราคา 2 บาท เช่นเสนอซ้ือท่ีราคา  252, 254, 256  บาท
หรือ เสนอขายท่ีราคา 246, 248 บาท เป็นต้น  หากผู้ลงทุนต้ังราคาเสนอซ้ือ
เสนอขายไม่ตรงตามช่วงราคา เช่น ในตัวอย่างที่สอง หากผู้ลงทุนตั้งราคา
เสนอซ้ือไว้ท่ี 253, 255, 257 หรือราคาเสนอขายไว้ท่ี 245, 247, 249 ระบบ
ซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์จะไม่รับคำสั่งของคุณ เพราะราคาไม่ตรงตาม
ช่วงราคาที่กำหนดไว้
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3. ราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละวัน  (Ceiling & Floor
Price) ตลาดหลักทรัพย์มีข้อกำหนดให้ราคาซ้ือขายหลักทรัพย์ในแต่ละวัน
สามารถเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนสูงสุดหรือลดลงต่ำสุดได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของ
ราคาซ้ือขายสุดท้ายในวันทำการก่อนหน้าน้ี หรืออธิบายง่าย ๆ ว่า ราคาหุ้น
โดยทั่วไปในแต่ละวันจะขึ้นลงได้ไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์จากราคาปิดตลาด
ของวันทำการก่อนหน้านี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา
ตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคาหลักทรัพย์มีการขึ้นลงผันผวนอย่าง
รุนแรง  อย่างไรก็ตาม กฎข้อน้ีมีการยกเว้นสำหรับหลักทรัพย์บางประเภท
อาทิ ใบสำคัญแสดงสิทธิต่างๆ (Warrant) หรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งพักการ
ซื้อขายไปเป็นระยะเวลานาน

4. Circuit Breaker ตลาดหลักทรัพย์มีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไว้ด้วยเช่นกัน โดยมีวัตถุ
ประสงค์เพ่ือให้ผู้ลงทุนได้รับทราบ และมีเวลาไตร่ตรองข้อมูลข่าวสารท่ีเกิด
ขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนต่อไป โดยในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับราคาอย่างรุนแรง Circuit Breaker จะทำงานใน 2 ระดับ ดังน้ี
ระดับแรก เมื่อดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงลดลงถึง 10
เปอร์เซ็นต์ของค่าดัชนีปิดในวันทำการก่อนหน้า ตลาดหลักทรัพย์จะ
หยุดทำการซ้ือขายเป็นเวลา 30 นาที
ระดับท่ีสอง เม่ือดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์เปล่ียนแปลงลดลงถึง 20
เปอร์เซ็นต์ของค่าดัชนีปิดในวันทำการก่อนหน้า ตลาดหลักทรัพย์จะ
หยุดพักการซ้ือขายเป็นเวลา  1 ช่ัวโมง

และหลังจากการทำงานระดับที่ 2 ของ Circuit Breaker ตลาด
หลักทรัพย์จะเปิดให้ทำการซื้อขายต่อไป จนถึงเวลาปิดทำการซื้อขายตาม
ปกติ โดยไม่มีการหยุดพักการซื้อขายอีก เนื่องจากดัชนีราคาหุ้นตลาด
หลักทรัพย์จะถูกกำกับโดยกลไกของราคา Ceiling & Floor ซ่ึงจะเป็นตัวควบ
คุมไม่ให้ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ลดลงต่ำกว่า 30% อยู่แล้ว
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คราวนี้มาถึงขั้นตอนที่คุณตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขายหลักทรัพย์
คุณต้องเขียนใบคำสั่งซื้อ-ขาย โดยระบุชื่อ-สกุล วันที่ รหัสบัญชีของคุณ
ประเภทบัญชีหลักทรัพย์ที่จะซื้อ ชื่อหลักทรัพย์ที่จะซื้อหรือขาย จำนวน
และราคาสูงสุดท่ีจะซ้ือ  และราคาต่ำสุดท่ีจะขายลงในช่องท่ีกำหนดไว้  เรา
จะลองยกตัวอย่างคำส่ังซ้ือ-ขายหลักทรัพย์เพ่ือความเข้าใจท่ีชัดเจนข้ึน ดังน้ี

จากตัวอย ่าง
ใบส่งคำสั ่งซ ื ้อนี ้
ห ม า ย ค ว า ม ว ่ า
ผู ้ลงทุนคือ นาย
ย่ิงใหญ่ กำไรดี รหัส
เลขท่ี 007 ได้ส่ังซ้ือ
หลักทรัพย์ช่ือ ABC
จำนวน 4,000 หุ้น
ในราคาหุ้นละ 50.50
บาท ด้วยบัญชี
เง ินสดในวันที ่ 1
ตุลาคม 2541

จากตัวอย่าง
ใบคำส่ังขายน้ี หมาย
ความว่า ผู้ลงทุนช่ือ
นายยิ่งใหญ่ กำไรดี
ได้ส่ังขายหลักทรัพย์
ชื ่อ XYZ จำนวน
3,000 หุ้น ในราคา
หุ้นละ 59 บาท
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คำสั่งซื้อขายของคุณเมื่อถึงมือโบรกเกอร์แล้ว โบรกเกอร์จะส่ง
คำสั่งดังกล่าวต่อไปยังระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ที่เรียกว่า ระบบ
ASSET ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ on-line คำสั่งจำนวนมหาศาลจาก
โบรกเกอร์ทุกแห่งทุกสาขาท่ัวประเทศ ราคาเสนอซ้ือและเสนอขายท้ังหมด
ของหลักทรัพย์แต่ละตัว จะถูกจัดเรียงลำดับโดยอัตโนมัติตามลำดับราคา
และเวลาท่ีได้รับคำส่ัง (Price then Time Priority)

ราคาเสนอซื้อที่สูงที่สุดจะอยู่ในลำดับแรกสุดของจอคอมพิวเตอร์
ในช่อง Bid พร้อมจำนวนหุ้นที่เสนอซื้อ เพื่อรอจับคู่กับคำสั่งเสนอขายที่
ราคาเดียวกัน  การจัดลำดับคำสั่งเสนอซื้อจะเรียงจากราคาเสนอซื้อสูงสุด
ไปยังราคาเสนอซ้ือต่ำสุด  ในกรณีท่ีมีผู้ต้ังราคาเสนอซ้ือหลักทรัพย์ในระดับ
ราคาเดียวกันมากกว่าหนึ่งราย ระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์จะ
เรียงคำสั่งเสนอซื้อดังกล่าวตามลำดับเวลาที่ได้รับคำสั่ง โดยคำสั่งที่เข้ามา
สู่ระบบก่อนจะถูกเรียงไว้ในลำดับท่ีดีกว่า และมีสิทธิได้รับการจับคู่ก่อน

สำหรับราคาเสนอขาย  ราคาเสนอขายท่ีต่ำท่ีสุดจะปรากฎในลำดับ
แรกสุดของจอคอมพิวเตอร์ในช่อง Offer พร้อมจำนวนหุ้นที่เสนอขาย
เพื่อรอการจับคู่กับคำสั่งเสนอซื้อที่ราคาเดียวกัน  การจัดลำดับคำสั่งเสนอ
ขายจะเรียงจากราคาเสนอขายต่ำสุดไปยังราคาเสนอขายสูงสุด  ในกรณี
ที่มีผู้ตั้งราคาเสนอขายหลักทรัพย์ในระดับราคาเดียวกันมากกว่าหนึ่งราย
ระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์จะเรียงคำสั่งเสนอขายดังกล่าว
ตามลำดับเวลาที่ได้รับคำสั่ง  โดยคำสั่งเสนอขายที่เข้ามาสู่ระบบก่อนจะ
ถูกเรียงไว้ในลำดับที่ดีกว่าและมีสิทธิได้รับการจับคู่ก่อน
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Sub-broker

ยืนยัน ยืนยัน

ยืนยัน

ผู้ขาย
ส่ังขาย

Sub-broker

ยืนยัน

ยืนยัน

อย่างไรก็ตาม ระบบวิธีการซ้ือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
ทุกแห่งท่ัวโลก  ต่างมีพ้ืนฐานและหลักการเดียวกัน คือ เปิดให้มีแข่งขันเพ่ือ
เสนอราคาซ้ือขายได้อย่างเสรีและเปิดเผย โดยระบบกำหนดให้ราคาท่ีมีการ
ตกลงซ้ือขายต้องเป็นราคาท่ีดีท่ีสุด (The Best Price) สำหรับผู้ซ้ือและผู้ขาย
คือ เป็นราคาสูงสุดท่ีผู้ขายจะขายได้ และเป็นราคาต่ำสุดท่ีผู้ซ้ือจะซ้ือได้

ตลาดหลักทรัพย์

สั่งซ้ือ                         สั่งขาย

โบรกเกอร์ โบรกเกอร์
ระบบการซื้อขาย

(Asset)

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ผู้ซื้อ

ส่ังซ้ือ

ยืนยัน

ยืนยัน ยืนยัน

แผนภูมิแสดงการส่งคำส่ังซ้ือ-ขายหลักทรัพย์และยืนยันการซ้ือขาย

ระบบซื ้อขายของตลาดหลักทรัพย์จะจับคู ่คำสั ่งซื ้อขายโดย
อัตโนมัติ ทันทีท่ีมีการเสนอซ้ือเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในระดับราคา
ที่ตรงกัน  ตามจำนวนที่คำสั่งระบุไว้  การซื้อขายเปลี่ยนมือจะเกิดขึ้นใน
วินาทีนั้น โดยโบรกเกอร์ผู้ส่งคำสั่งซื้อ คำสั่งขาย เมื่อได้รับการยืนยันการ
ซื้อขายจากตลาดหลักทรัพย์แล้ว จะต้องแจ้งยืนยันผลการซื้อขายให้ลูกค้า
ทราบภายในวันทำการเดียวกันนั้น หรืออย่างช้าก่อนเปิดวันทำการถัดไป
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ราคาซื้อ-ขายจริงในแต่ละวินาที จะปรากฏบนหน้าจอของตลาด
ในช่อง Execute (EXC) ตัวเลขนี้จะเป็นสีเขียวในกรณีราคาซื้อ-ขาย ณ
วินาทีนั้นสูงกว่าราคาปิดของวันทำการก่อนหน้านี้  และจะเป็นสีแดงใน
กรณีราคาซ้ือ-ขาย ณ วินาทีน้ันต่ำกว่าราคาปิดของวันทำการก่อนหน้าน้ี

ย้อนกลับไปทำความเข้าใจการแจ้งผลการซื้อขายของนายยิ่งใหญ่
กำไรดี ซ่ึงได้รับการยืนยันผลการซ้ือ ว่าสามารถซ้ือหลักทรัพย์ ABC ได้ดังน้ี
จำนวน 1,000 หุ้นที่ราคา 50.50 บาท จำนวน 2,000 หุ้นที่ราคาหุ้นละ 50
บาท และ 1,000 หุ้นที่ราคาหุ้นละ 49.75 บาท รวมจำนวน 4,000 หุ้น ใน
ราคาไม่เกิน 50.50 บาทได้ตามคำส่ังท่ีระบุ เท่ากับว่าคุณย่ิงใหญ่ได้ประโยชน์
เพราะซื้อได้ถูกกว่า เนื่องจากมีผู้เสนอขายราคาต่ำกว่าในวินาทีนั้นนั่นเอง
ซ่ึงคุณสวยสม เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลบัญชีได้เป็นผู้ยืนยันคำส่ัง

คำสั่งเสนอซื้อ � ขายของคุณจะมีผลในทางปฏิบัติวันต่อวัน โดย
ส้ินสุดเม่ือตลาดปิดทำการ 16.30 น. คุณต้องส่งใบคำส่ังซ้ือ � ขายใหม่ใน
วันรุ่งขึ้น ซึ่งสามารถทำได้ก่อนตลาดเปิด 30 นาที (ทั้งในช่วงเช้าและ
ช่วงบ่าย) ในระหว่างที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการอยู่หากคุณเกิดต้องการ
เปลี่ยนแผนการลงทุน สามารถเสนอคำสั่งใหม่หรือยกเลิกคำสั่งเก่า โดย
แจ้งได้ที่โบรกเกอร์ตลอดเวลาทำการ

ค่าธรรมเนียมในการซ้ือ-ขายหลักทรัพย์

เมื่อคุณได้รับการยืนยันผลการซื้อขาย คุณจะต้องจ่ายเงินค่าซื้อ
หลักทรัพย์ หรือรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ณ วันทำการที่ 3 หลังจากเกิด
รายการซ้ือหรือขายข้ึน (T+3  โดย T = วันท่ีเกิดรายการซ้ือขาย)  นอกจากน้ี
ในฐานะลูกค้าผู้ลงทุน  คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม หรือ �คอมมิชช่ัน� ใน
การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ให้โบรกเกอร์ท่ีคุณใช้บริการ ซ่ึงปัจจุบัน



33ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ได้เปิดเสรีค่าธรรมเนียมในการซ้ือขายหลักทรัพย์ ท้ังน้ี การ
เปิดเสรีอัตราค่าธรรมเนียม ได้เริ่มตั้งแต่ปี 2540 โดยเริ่มจากให้บริษัท
หลักทรัพย์ท่ีมิใช่สมาชิก (Sub-broker) สามารถต่อรองกันได้เสรี นอกจากน้ี
ยังได้ปรับในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศให้เป็นอัตราท่ีต่อรองกันได้
โดยมีอัตราข้ันต่ำท่ี 0.3% และ 0.5% สำหรับลูกค้าต่างประเทศ จากน้ันต้ังแต่
วันท่ี 1 กันยายน 2543 ได้ปรับอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับลูกค้าทุกกลุ่มให้
เป็นอัตราท่ีต่อรองกันได้ โดยมีอัตราข้ันต่ำท่ี 0.25% และในวันท่ี 1 ตุลาคม
2543 เป็นต้นมา ตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศให้มีการเปิดเสรีอัตรา
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว จนกระท่ังวันท่ี 14 มกราคม 2545 ตลาดหลักทรัพย์
ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมอีกครั้ง โดยให้บริษัทสมาชิกเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมจากลูกค้าในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.25 ของมูลค่าการ
ซื้อขายสำหรับลูกค้าทุกประเภท และอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.20 สำหรับ
การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่ใช้มา
จนถึงปัจจุบันน้ี

ข้อควรระวังในการซ้ือขายหลักทรัพย์

เนื ่องจากการซื ้อขายหลักทรัพย์มีกระบวนการซับซ้อน และ
เก่ียวข้องกับหลายฝ่าย เพ่ือป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน   ผู้ลงทุนทุกคนควร
ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกชิ้นอย่างละเอียด
ถ่ีถ้วน ดังน้ี

1. คำสั่งซื้อ-ขายหลักทรัพย์ ในกรณีที่คุณส่งคำสั่งซื้อ-ขาย ณ
ห้องค้าหลักทรัพย์ คุณต้องมั่นใจว่าเขียนรายละเอียดต่าง ๆ ครบถ้วน
ท้ังช่ือและรหัสลูกค้าของคุณ ช่ือหลักทรัพย์ จำนวน และราคาหุ้นท่ีถูกต้อง
ชัดเจน และลงชื ่อกำกับท้ายคำสั ่งทุกครั ้ง สิ ่งที ่ต ้องระวังคือ
อย่าหยิบคำสั่งซื้อขายมาเขียนสลับกัน เพราะคุณจะเสียโอกาส เสียเงิน
และเสียอารมณ์อย่างยิ่ง
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2. Contract และ Invoice เป็นเอกสารซึ่งโบรกเกอร์จะส่งมาให้
คุณลงช่ือเพ่ือรับทราบผลการซ้ือขายหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการ Contract
และ Invoice จะออกมาคู่กัน เพ่ือแจ้งรายการท่ีคุณส่ังว่าได้ซ้ือหรือขายหุ้น
เม่ือใด หุ้นอะไร จำนวนและราคาเท่าไร รวมเป็นเงินท่ีคุณจะต้องจ่าย (กรณี
ซ้ือ) หรือได้รับ (กรณีขาย) เท่าไร หักค่า �คอมมิชช่ัน� แล้วจะเหลือเงินเท่าใด
คุณต้องตรวจสอบตัวเลขและรายละเอียดทั้งหมดว่าถูกต้องแล้ว จึงลง
ลายมือชื่อ  สำเนาเอกสารจากโบรกเกอร์ทุกชิ้น คุณจะต้องเก็บรักษา
รวบรวมให้เป็นระบบและครบถ้วน เพราะจะเป็นหลักฐานสำคัญเพื่อ
ตรวจสอบในกรณีมีเหตุผิดพลาดเกิดขึ้น

3. รายงานยอดหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชี บางครั้งคุณอาจหยุด
การซื้อขายไประยะหนึ่ง แต่ทุกสิ้นเดือนโบรกเกอร์จะแจ้งยอดหลักทรัพย์
คงเหลือในบัญชีของคุณมาให้ เหมือนกับที่ธนาคารพาณิชย์แจ้งยอดบัญชี
กระแสรายวันให้คุณในช่วงส้ินเดือน ซ่ึงคุณจะต้องตรวจสอบความถูกต้อง
ว่าหลักทรัพย์ของคุณยังคงมีอยู่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เพราะโบรกเกอร์
อาจมีลูกค้ามาก หรือระบบคอมพิวเตอร์อาจทำงานคลาดเคล่ือน ทำให้ยอด
หลักทรัพย์คงเหลือของคุณผิดพลาดไป  หากเกิดความผิดพลาด หรือหาก
ไม่แน่ใจ  คุณอาจติดต่อกลับไปยังเจ้าหน้าท่ีการตลาดของโบรกเกอร์ท่ีดูแล
บัญชีของคุณให้ตรวจสอบซ้ำได้เสมอ

4. ในกรณีที่คุณใช้บัญชีมาร์จินในการซื้อขายหลักทรัพย์  คุณ
ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมถึงวงเงินคงเหลือ อัตรามาร์จินที่อาจเปลี่ยนแปลง
ไปหรืออื่น ๆ ซึ่งคุณต้องละเอียดถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพราะระบบการ
ซื้อ-ขายด้วยบัญชีมาร์จินมีความซับซ้อน  ตัวเลขเคลื่อนไหวทุกวัน และ
มีรายละเอียดขั้นตอนมาก จึงควรศึกษาเพิ่มเติม  โดยอาจสอบถามจาก
โบรกเกอร์ที่คุณเป็นลูกค้า หรือกำลังจะเป็นลูกค้า เพื่อขอทราบคำอธิบาย
ที่ชัดเจน
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มาถึงตรงนี้ คุณคงมีความเข้าใจการลงทุนในหลักทรัพย์เบื้องต้น
พอสมควรแล้ว ในบทต่อไป เราจะอธิบายถึงความสำคัญของบริษัท
หลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์ ผู้ซึ่งมีความใกล้ชิดกับคุณมากที่สุดในการ
ซื้อ-ขายหลักทรัพย์ และคุณสมบัติของโบรกเกอร์ที่ดีที่คุณควรฝากอนาคต
การลงทุนไว้กับเขา
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สรุป
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มีข้ันตอน  วิธีการและส่ิงท่ีควรศึกษา
ทำความเข้าใจเป็นลำดับข้ัน ดังน้ี

1. สินค้าของตลาดหลักทรัพย์  เรียกโดยรวมว่า �ตราสาร�  ได้แก่
หุ้นสามัญ  หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ  ใบสำคัญแสดงสิทธิประเภท
ต่าง ๆ  หน่วยลงทุน และพันธบัตร

2.  บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์มีท้ังบัญชีเงินสด  (Cash Account)  และ
บัญชีให้กู้ยืมเงินเพ่ือซ้ือหลักทรัพย์  หรือบัญชีมาร์จิน  (Margin Account)

3. ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการเช่นเดียวกับวันทำการของธนาคาร
โดยแบ่งเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ออกเป็น 2 ช่วง คือ รอบแรกตั้งแต่เวลา
เปิดที่ได้จากการสุ่มเลือกเวลาช่วง 9.55 - 10.00 น. จนปิดตลาดภาคเช้า
12.30 น. และรอบท่ีสองภาคบ่ายต้ังแต่เวลาเปิดท่ีได้จากการสุ่มเลือกเวลาใน
ช่วง 14.25 - 14.30 น. จนถึงปิดตลาดประจำวันที่ได้จากการสุ่มเลือกเวลา
ในช่วง 16.35 - 16.40 น. อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ได้เปิดให้มีการ
ซื้อขายหลักทรัพย์นอกเวลาเพิ่มอีก 20-25 นาที นับตั้งแต่เวลาปิดตลาด
ประจำวัน จนถึงเวลา 17.00 น.

4. ผู้ลงทุนสามารถส่งคำส่ังซ้ือขายหลักทรัพย์ได้ 3 วิธีคือ  ส่งคำส่ัง
ด้วยตัวเอง ณ ห้องค้าหลักทรัพย์  ส่งคำส่ังทางโทรศัพท์โดยมีรหัสส่วนตัว
และส่งคำสั่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยมีรหัสลูกค้า (User Name) และ
รหัสผ่าน (Password)

5. ในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์  ผู้ลงทุนจะต้องดูจำนวน
หน่วยท่ีซ้ือขาย ช่วงราคา และระดับราคาสูงสุด ต่ำสุดให้ถูกต้อง และทบทวน
คำส่ังให้ละเอียดชัดเจนทุกคร้ัง
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บัญชีมาร์จิน : อธิบายเพ่ิมเติม

ในกรณีที ่มูลค่าหุ ้นที ่คุณลงทุนด้วยระบบบัญชีมาร์จินตกลง
ต่ำจากวงเงินกู ้ครั ้งแรก (Initial Margin) จนถึงเกณฑ์ที ่กำหนด
โบรกเกอร์จะเรียกคุณเพื่อให้นำเงินสดมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติม
(Margin Call) เพ่ือให้มูลค่าหลักประกันวงเงินกู้ของคุณอยู่ในอัตราส่วน
ที่กำหนด หรือที่เรียกว่า Maintenance Margin Rate หากคุณไม่นำ
เงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม โดยที่ราคาหุ้นที่คุณลงทุนอยู่นั้นตก
ลงไปเรื่อย ๆ จนถึงระดับที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้  โบรกเกอร์
จะต้องนำหุ้นของคุณออกขาย  (Forced Sell) เพ่ือนำเงินสดท่ีได้มาใช้เป็น
หลักประกันเพ่ิมเติมเพ่ือให้ Maintenance Margin Rate ของคุณอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีกำหนด  ดังตัวอย่างต่อไปน้ี

ถ้าตลาดหลักทรัพย์กำหนด Initial Margin Rate = 50 %
Margin  Call = 35 %
Forced Sell = 25 %

หากคุณมีความประสงค์จะซ้ือหุ้นด้วยบัญชีมาร์จินมูลค่า 100,000
บาท คุณต้องวางเงินเป็นหลักประกันเบื้องต้น (Initial Margin Rate)
50,000  บาท เมื่อราคาหุ้นของคุณลดต่ำลงจนมีมูลค่าเหลือ   75,000
บาท หลักประกันของคุณจะลดลงเหลือ 25,000  บาท ซ่ึงคิดจาก

50,000  -  (100,000 �75,000)  =   25,000  บาท หรือเท่ากับ
33.33%  ซ่ึงต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้คือ 35%

โบรกเกอร์ของคุณจะให้คุณนำเงินมาวางเพิ่มเพื่อให้มูลค่าหลัก
ประกันของคุณครบตามเกณฑ์คือ 35%  ซ่ึงมีวิธีคำนวณคือ
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                        75,000 X  35  =  26,250   บาท
                                 100

ดังน้ัน คุณจะต้องนำเงินสดมาวางเป็นหลักประกันเพ่ิมอีก
                         26,250  - 25,000  =   1,250  บาท

หากคุณไม่นำเงินสดไปวางเป็นหลักประกันเพ่ิมเติม  และราคาหุ้น
ของคุณยังตกลงเร่ือย ๆ  จนเหลือมูลค่าเพียง   40,000  บาท   อันเป็น
ระดับท่ีจะถูก Forced Sell (เม่ือมูลค่าหุ้นลดต่ำลงเหลือเพียง 25%  ของ
วงเงินกู้คร้ังแรก)  โบรกเกอร์จะนำหุ้นของคุณบางส่วนออกขายเพ่ือ
ให้ได้เงินสดมาวางเป็นหลักประกันเพ่ิมแก่วงเงินกู้ของคุณ โดยเทียบ
กับยอดมูลค่าหลักทรัพย์แล้วเกินกว่า 25%   ในกรณีท่ีถูก Forced Sell
หลายคร้ัง จนกระท่ังหุ้นของคุณหมด   คุณยังต้องรับผิดชอบภาระหน้ี
ส่วนท่ีเหลือกับแหล่งเงินกู้ของคุณพร้อมภาระดอกเบ้ียท้ังหมดด้วย
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3rd Stepก้าวท่ี 3:
 หรือโบรกเกอร์

สัมผัสกับบริษัทหลักทรัพย์
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โบรกเกอร์ (Broker)  คือ บริษัทนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีได้ผ่าน
การพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ รับเข้าเป็น �บริษัท
สมาชิก� ซึ่งจะสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เข้าสู่ระบบซื้อขายของ
ตลาดหลักทรัพย์ได้โดยตรง   นอกจาก �โบรกเกอร์�  หรือ �บริษัทสมาชิก�
แล้ว  คุณอาจเคยได้ยินคำว่า �ซับโบรกเกอร์� (Sub-Broker) หรือบริษัท
นายหน้าช่วง ซึ่งทำหน้าที่รับส่งคำสั่งซื้อขายจากผู้ลงทุนเช่นเดียวกันกับ
โบรกเกอร์ แต่เน่ืองจากซับโบรกเกอร์ไม่ได้เป็น �บริษัทสมาชิก� ของตลาด
หลักทรัพย์ จึงไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายเข้าสู่ระบบซื้อขายหลักทรัพย์
ของตลาดหลักทรัพย์ได้โดยตรง  �ซับโบรกเกอร์� จะต้องส่งคำสั่งซื้อขาย
ผ่านโบรกเกอร์ก่อน  โดยโบรกเกอร์จะส่งคำสั่งซื้อขายเหล่านั้นต่อไปยัง
ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัติของโบรกเกอร์และซับโบรกเกอร์ท่ีดี

เม่ือตัดสินใจว่าจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  คุณต้องเก่ียวข้องกับ
บริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ทันที  อาจเป็น �โบรกเกอร์� หรือ �ซับ
โบรกเกอร์� ก็ได้    เพราะกฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่า ผู้ลงทุนจะต้องซ้ือขาย
หลักทรัพย์ผ่านบริษัทนายหน้าเท่าน้ัน  โบรกเกอร์ หรือ ซับโบรกเกอร์ จะ
เป็นคนกลางระหว่างคุณกับตลาดหลักทรัพย์  ให้บริการเก่ียวกับการซ้ือขาย
หลักทรัพย์แบบครบวงจร คือ ตั้งแต่ก่อนและหลังการซื้อขาย  โดยจะให้
บริการเป็นที่ปรึกษา ชี้แนะช่องทางและให้ข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับ
การซ้ือขายหลักทรัพย์ รวมท้ังส่งสัญญาณเตือนต่าง ๆ  โบรกเกอร์จะเป็นผู้รับ
คำสั่งซื้อขายของคุณถ่ายทอดสู่ตลาดหลักทรัพย์  และยืนยันผลเมื่อการ
ซื้อขายจริงเกิดขึ้น และยังเป็นผู้ดูแลบัญชี  ภาษี ข้อกฎหมายและระเบียบ
ปฏิบัติแทนคุณในทุก ๆ รายละเอียด
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อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจสุดท้ายเพื่อสั่งซื้อสั่งขายหลักทรัพย์
ย่อมอยู่ที่ตัวคุณซึ่งเป็นผู้ลงทุน  เพราะคุณคือผู้รับผลแห่งการตัดสินใจแต่
เพียงผู้เดียว  ไม่ว่าผลการซ้ือขายหลักทรัพย์น้ันจะนำมาซ่ึงกำไรหรือขาดทุน
โบรกเกอร์จะไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบใด ๆ  ท้ังส้ิน

ดังนั้นโบรกเกอร์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ก่อนที่คุณจะตัดสินใจ
เลือกเป็นลูกค้าของโบรกเกอร์รายใด คุณควรพิจารณาให้รอบคอบและ
รอบด้าน เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาของคุณ เราขอแยกแยะบทบาทและ
คุณสมบัติของโบรกเกอร์ท่ีดีให้เห็นเป็นประเด็น ๆ  ดังน้ี

1. พี่เลี้ยงใจดีสำหรับผู้ลงทุนหน้าใหม่  คุณไม่ต้องเกรงใจหรือ
เคอะเขินต่อการตั้งคำถามใด ๆ ที่คุณไม่รู้และอยากรู้  โบรกเกอร์มีหน้าที่
เป็นพ่ีเล้ียงของคุณ สอนคุณให้รู้จักก้าวเดินทีละก้าว  ต้ังแต่พ้ืนฐานเร่ือยไป
จนถึงเทคนิคท่ีสูงข้ึน ๆ  จนกว่าคุณจะคล่อง
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2. ให้บริการข้อมูลและข่าวสาร เมื ่อคุณคุ ้นเคยกับตลาด
หลักทรัพย์ดีแล้ว โบรกเกอร์จะต้องมีความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารที่
รวดเร็วและถูกต้อง บอกคุณถึงความเคล่ือนไหวท่ีน่าจับตาให้คุณทราบเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ  เช่น ถ้าคุณเป็นผู้ลงทุนระยะยาว ข้อมูลที่คุณควร
ได้รับจะเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะต่าง
ประเทศท่ีจะส่งผลกระทบ  ต่อท้ายด้วยกลุ่มธุรกิจท่ีน่าจะเติบโตในอนาคต
แต่ถ้าคุณเป็นนักซื้อขายหลักทรัพย์รายวันหรือรายชั่วโมง  คุณควรได้รับ
ข่าวสารที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์วินาทีต่อวินาที อาทิ อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศ อัตราดอกเบ้ีย สภาวะทางการเมือง ดัชนีราคาหุ้น
ตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ซ่ึงโบรกเกอร์จะต้องวิเคราะห์สถานการณ์
ให้คุณได้ทันต่อเหตุการณ์

3. สนองคำสั่งซื้อขายของคุณอย่างรวดเร็วและถูกต้อง โบรก
เกอร์ทุกแห่งต้องแข่งขันกันให้บริการในด้านน้ีอยู่แล้ว  หากสามารถปฏิบัติ
ตามคำสั่งซื้อขายของลูกค้าได้ถูกต้องรวดเร็วแล้ว ย่อมเป็นที่พึงพอใจของ
ลูกค้า และยังมีส่วนทำให้การซ้ือขายเพ่ิมปริมาณมากข้ึนด้วย  ดังน้ัน ในกรณี
ที่คุณเป็นผู้ลงทุนระยะสั้น มีการซื้อขายวันละหลายครั้ง คุณควรเลือก
โบรกเกอร์ท่ีมีเจ้าหน้าท่ีการตลาดมากเพียงพอ เพ่ือจะได้ไม่ต้องรับคำส่ังจาก
ลูกค้าหลายรายจนเกินไป และมีโทรศัพท์มากเพียงพอ ในกรณีที่คุณใช้วิธี
ซื้อขายทางโทรศัพท์

4. มีฐานะการเงนิม่ันคงน่าเช่ือถือ แต่เดิมมีบริษัทสมาชิกรวม 50
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ แต่หลังจากเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจใน
ประเทศไทยปี พ.ศ. 2540 บริษัทสมาชิกถูกปิดกิจการไปหลายแห่ง ทำให้
ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกและได้รับความเสียหาย  ดังนั้น การพิจารณา
ฐานะความมั ่นคงของบริษัทโบรกเกอร์จึงเป็นสิ ่งจำเป็น โดยศึกษา
รายละเอียดดังกล่าวจากข้อมูลผู ้ถือหุ ้น ประวัติความเป็นมา ผลการ
ดำเนินงาน ช่ือเสียงของทีมบริหาร เป็นต้น
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5. สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย  โบรกเกอร์ที่ดีควรมีสิ่ง
อำนวยความสะดวกท่ีเพียงพอ  เช่น หากคุณเป็นผู้ลงทุนท่ีมาส่ังซ้ือขาย ณ
ห้องค้าหลักทรัพย์ของโบรกเกอร์  คุณต้องการคอมพิวเตอร์ที่มากเพียงพอ
มีบริการด้านข้อมูลอัตโนมัติ  เช่น จอจากสำนักข่าวรอยเตอร์  จากสำนักข่าว
บิสนิวส์  หรือจอท่ีแสดงการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีทางเทคนิคต่าง  ๆ  ประกอบ
และหากคุณเป็นผู้ลงทุนที่มีมูลค่าการลงทุนสูง คุณอาจต้องการความเป็น
ส่วนตัวด้วยห้องค้าหลักทรัพย์ส่วนตัว (VIP Room) หรือหากคุณเป็น
ผู้ลงทุนที่สั่งซื้อทางโทรศัพท์ คุณก็ต้องพิจารณาที่ระบบและประสิทธิภาพ
ของระบบส่ือสารด้วย

6. ระบบเอกสารและบริการหลังการซื้อขาย งานเอกสารนับว่า
มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นเสมือนข้อตกลงอย่างเป็นทางการระหว่าง
คุณกับโบรกเกอร์  หรือคุณกับตลาดหลักทรัพย์  ซ่ึงได้กล่าวมาแล้วในบท
ท่ีผ่านมา  ส่วนบริการหลังการซ้ือขาย  ปัจจุบันโบรกเกอร์หลายแห่งเร่ิมใช้
ระบบการตัดและโอนบัญชี  เอกสารต่าง ๆ  จึงต้องรัดกุม  ง่ายต่อความเข้าใจ
ชัดเจนและตรวจสอบได้ตลอดเวลา

7. ทำเลที ่ต ั ้ง ข้อนี ้ม ีความสำคัญยิ ่งสำหรับผู ้ลงทุนที ่นิยม
ซ้ือขายในห้องค้าหลักทรัพย์  คุณต้องพิจารณาระยะเวลาการเดินทาง   สถาน
ท่ีจอดรถยนต์  ความสะดวก  ปลอดภัย ค่าใช้จ่ายจิปาถะท่ีอาจต้องคำนึง อาทิ
ค่าท่ีจอดรถ  นอกจากน้ียังต้องพิจารณาส่ิงอำนวยความสะดวกอ่ืน  เช่น ร้าน
อาหาร  ภัตตาคาร  และธนาคารต่าง ๆ เป็นต้น

ข้อแตกต่างระหว่างโบรกเกอร์กับซับโบรกเกอร์

ต่อจากนี ้เรามาลองดูข้อแตกต่างหรือจุดได้เปรียบเสียเปรียบ
ระหว่างการใช้บริการของโบรกเกอร์กับซับโบรกเกอร์
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โบรกเกอร์ มีข้อได้เปรียบตรงที่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายของคุณ
ตรงเข้าสู่ระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ได้  คุณอาจได้รับบริการที่
รวดเร็วกว่า

ซับโบรกเกอร์ มีข้อดีตรงที่มักมีลูกค้าน้อยรายกว่า การให้บริการ
จึงทั่วถึงกว่า มีความใกล้ชิดและเป็นกันเองมากกว่า ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า
จะรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้าผู้ลงทุนได้ดีกว่า

ในทางปฎิบัติ ซับโบรกเกอร์ต้องส่งคำสั ่งซื ้อขายของคุณ
ผ่านโบรกเกอร์  และซับโบรกเกอร์ 1 ราย สามารถส่งคำส่ังผ่านโบรกเกอร์
ได้ถึง 3 แห่ง ในกรณีท่ีระบบคอมพิวเตอร์ของโบรกเกอร์แห่งใดแห่งหน่ึง
เกิดเหตุขัดข้อง ลูกค้าของโบรกเกอร์น้ันไม่สามารถส่งคำส่ังได้ แต่ลูกค้าของ
ซับโบรกเกอร์อาจไม่พบปัญหานี ้ เพราะยังมีโบรกเกอร์อีก 2 รายที ่
สามารถส่งคำส่ังผ่านได้อยู่

ในท้ายที ่สุดเมื ่อคุณเลือกโบรกเกอร์หรือซับโบรกเกอร์แล้ว
คุณยังต้องพิจารณาตัวบุคคลที่คุณต้องติดต่อด้วย  นั่นก็คือ เจ้าหน้าที่
การตลาดที่จะเป็นผู้ดูแลบัญชีการลงทุนของคุณ  ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่
การตลาดเหล่านี้จะใกล้ชิดกับคุณมากที่สุด  บุคคลคนนี้จะเป็นผู้ให้ข้อมูล
คำปรึกษา รับและส่งคำสั ่งซื ้อขาย  ติดตามและยืนยันผลการซื้อขาย
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ที่เกิดขึ้นให้คุณทราบ  ด้วยเหตุนี้  ถ้าคุณได้เจ้าหน้าที่การตลาดที่รู้ใจกัน
และเชื่อถือได้  คุณจะเป็นผู้ลงทุนที่มีความสุข  คลายความวิตกกังวลได้
ไม่น้อยทีเดียว  เราขอแนะนำข้อควรคำนึงถึงในการเลือกเจ้าหน้าที ่
การตลาดประจำตัวของคุณไว้ดังนี้

• ควรเป็นผู้มีสุขภาพดี ท้ังทางร่างกายและจิตใจ ไม่ใช่คนอ่อนแอ
หรือลาป่วยบ่อย เพราะคุณจะเสียอารมณ์มาก หากไม่สามารถ
ตามตัวในยามคับขันได้

• ควรมีประสบการณ์ในอาชีพน้ีอย่างน้อย 2 ปีข้ึนไป
• เคยมีนักวิเคราะห์ต้ังข้อสังเกตว่า  ควรมีอายุ 27 ปีข้ึนไป  เพราะ
เป็นวัยท่ีวุฒิภาวะเพียงพอ

• ควรมีพ้ืนฐานการศึกษาท่ีดีและตรงสายงาน  เช่น เรียนจบทาง
ด้านการเงิน  บัญชี  เศรษฐศาสตร์  การตลาด  เป็นต้น

• สามารถตอบคำถามหรือวิเคราะห์ข้อมูลได้ชัดเจน  มีเหตุผล
น่าเชื่อถือ

• ไม่ควรมีลูกค้าในความดูแลมากเกินไป
• ได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะในเร่ืองความ
รับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์  และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซ่ึงคุณ
สามารถสอบถามจากเพ่ือนผู้ลงทุนรอบข้างได้
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บริษัทสมาชิก หรือ �โบรกเกอร์�  คือคนกลางระหว่างผู้ลงทุน
และตลาดหลักทรัพย์  มีหน้าที่รับคำสั่งซื้อขายเพื่อส่งไปยังระบบซื้อขาย
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ และให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทนายหน้าช่วง หรือ �ซับโบรกเกอร์�  ทำหน้าที่รับและส่ง
คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากผู้ลงทุนเช่นเดียวกันกับโบรกเกอร์  แต่จะต้อง
ส่งคำสั ่งดังกล่าวผ่านไปยังโบรกเกอร์ เพื ่อส่งต่อเข้าสู ่ระบบซื้อขาย
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์อีกต่อหน่ึง

คุณสมบัติของโบรกเกอร์ท่ีดีคือ  ให้บริการข่าวสารข้อมูลท่ีถูกต้อง
พอเพียง  ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและซ่ือสัตย์  มีฐานะการเงิน
ม่ันคง น่าเช่ือถือ  มีส่ิงอำนวยความสะดวกครบถ้วนและทันสมัย

เจ้าหน้าท่ีการตลาดท่ีดีควรมีประสบการณ์เพียงพอ  มีพ้ืนฐานการ
ศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ  มีประสิทธิภาพในการให้บริการ  ให้คำแนะนำแก่
ผู้ลงทุนได้อย่างถูกต้อง และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

สรุป
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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4th Stepก้าวท่ี 4:
การลงทุนข้อมูลพ้ืนฐานใน
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ความพร้อมของการลงทุนในหุ้นนั้น นอกเหนือไปจากการรู้จัก
ตลาดหลักทรัพย์ กระบวนการซื้อขาย รวมทั้งการสมัครเป็นลูกค้าบริษัท
สมาชิกหรือโบรกเกอร์แล้ว สิ่งที่สำคัญยิ่งอีกอย่างหนึ่งคือการเข้าใจข้อมูล
พ้ืนฐานท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจซ้ือขายหลักทรัพย์ ในบทน้ีเราจะ
อธิบายให้คุณเข้าใจถึงข้อมูลสำคัญที่คุณมักได้พบเห็นอยู่เสมอ ๆ เมื่อ
มีการรายงานหรือพูดถึงตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลพ้ืนฐานท่ีสำคัญ

ข้อมูลพื ้นฐานที่คุณจะต้องเข้าใจและใช้ในการพิจารณาเพื ่อ
ตัดสินใจซ้ือขายหลักทรัพย์  ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญเบ้ืองต้น 2 ประการ
ด้วยกันคือ

1. การพิจารณาภาพรวมของตลาด
การรับทราบข้อมูลและพิจารณาภาพโดยรวมของตลาด

หลักทรัพย์ เป็นสิ่งแรกที่คุณได้พบเห็นหรือได้ยินอยู่เป็นประจำ ซึ่งมี
หัวข้อท่ีสำคัญดังน้ี

1.1 ดัชนีราคาหุ้น มีการคิดค้นกันมาหลายรูปแบบ แต่ท่ีนิยมใช้กันมาก
ท่ีสุดได้แก่  �ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย�  หรือ
SET Index  ซ่ึงเป็นดัชนีราคาหุ้นท่ีคำนวณถัวเฉล่ียราคาหุ้นสามัญ
แบบถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนหุ้นจดทะเบียน หมายความว่าหุ้นใหญ่
หรือหุ้นท่ีมีทุนจดทะเบียนสูง หากมีการเคล่ือนไหวข้ึนลงจะมีผลต่อ
การเคลื่อนไหวของ SET Index มากกว่าการเปลี่ยนแปลงขึ้นลง
ของหุ้นเล็ก หรือหุ้นท่ีมีทุนจดทะเบียนต่ำหรือน้อยกว่า

นอกจาก SET Index  แล้ว ยังมีดัชนีราคาหุ้นอ่ืนๆ ท่ีมีการคิดค้นกัน
เพื่อใช้พิจารณาแนวโน้มของตลาดหลักทรัพย์อีก เช่น ดัชนี SET50 Index
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และดัชนีราคาหุ้นรายกลุ่มอุตสาหกรรม (Sectoral Indices)
เพ่ือใช้พิจารณาการ
เคล่ือนไหวของหุ้น
ใ น แ ต ่ ล ะ ก ล ุ ่ ม
อ ุ ตสาหกรรมว ่ า
เคลื ่อนไหวขึ ้นลง
เป็นอย่างไรในช่วง
น้ัน ๆ

1.2 ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ นอกจากดัชนีราคาหุ้นตลาด
หลักทรัพย์แล้ว ตัวเลขท่ีผู้ลงทุนมักได้ยินควบคู่กันไปคือปริมาณ
การซ้ือขายหลักทรัพย์ ซ่ึงแสดงให้ผู้ลงทุนได้ทราบว่า ตลาด
หลักทรัพย์มีการซ้ือขายหนาแน่นหรือคึกคักเพียงใด ถ้าภาวะตลาด
ดี ผู้ลงทุนก็จะเข้ามาซ้ือขายกันอย่างคึกคัก ในทางตรงกันข้ามหาก
ภาวะตลาดซบเซา ผู้ลงทุนก็จะเข้ามาซ้ือขายกันน้อยลง ดังน้ัน
ปริมาณการซื้อขายจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการ
พิจารณาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

1.3 จำนวนหุ้นท่ีมีราคาปิดสูงข้ึน ลดลงหรือเท่าเดิม หากวันใดท่ีหุ้น
ส่วนใหญ่มีราคาปิดสูงข้ึน จะเป็นการสะท้อนให้เห็นภาพของสภาวะ
ตลาดหลักทรัพย์ท่ีดี ในทางตรงข้าม หากวันใดท่ีราคาหุ้นส่วนใหญ่
ติดลบ สภาพตลาดอาจไม่ดีนัก หรือถ้าหุ้นส่วนใหญ่มีราคาปิดค่อน
ข้างคงท่ีแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์น่าจะมีการเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง
แคบ ๆ  ซ่ึงผู้ลงทุนอาจจะพิจารณาทิศทางท่ีปริมาณหุ้นเปล่ียนแปลง
ไปในการวิเคราะห์ตลาดด้วยตนเองได้ อย่างไรก็ตาม ในเร่ืองน้ี
อาจเป็นการมองภาพในระยะส้ัน ๆ ผู้ลงทุนยังต้องพิจารณาปัจจัย
อ่ืน ๆ มาประกอบด้วย
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2. การพิจารณาคุณภาพหุ้นรายตัว
นอกเหนือจากการพิจารณาภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ตาม

ท่ีกล่าวมา คุณควรจะทราบด้วยว่าหุ้นท่ีดีและน่าลงทุนน้ันสามารถดูได้จาก
อะไรได้บ้าง ซ่ึงเราขออธิบายหลักการเบ้ืองต้นในการพิจารณา เพ่ือประกอบ
การตัดสินใจในการลงทุนของคุณ ดังน้ี

2.1 ราคา (Price) โดยปกติผู้ลงทุนมักเห็นราคาของหุ้นเป็นส่ิง
สำคัญ เน่ืองจากมีการเคล่ือนไหวข้ึนลงจากแรงซ้ือแรงขาย
อยู่ตลอดเวลา และเม่ือตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ ผู้ลงทุน
มักดูราคาปิดของหุ้นท่ีตนเองสนใจว่าเพ่ิมข้ึน ลดลง หรือ
เปล่ียนแปลงมากน้อยเพียงใด และราคาก็หมายถึงจำนวน
เงินท่ีผู้ลงทุนพิจารณาว่าเหมาะสมต่อการซ้ือขาย หรือถือ
หุ้นน้ัน ๆ ไว้หรือไม่อย่างไร แต่ในการวิเคราะห์คุณภาพ
ของหุ้นต่าง ๆ  น้ัน ราคาหุ้นจะต้องนำมาวิเคราะห์ร่วมกับ
ผลการดำเนินงานอันได้แก่ กำไรต่อหุ้น การจ่ายปันผล
หรือข้อมูลอ่ืน ๆ  อีกหลายประการ ดังน้ัน ราคาจึงเป็นเพียง
ตัวกำหนดเพื่อประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น

2.2 ราคาปิดต่อกำไรหุ้น (P/E Ratio) เป็นเกณฑ์ท่ีคิดจาก
อัตราส่วน (Ratio) ราคาปิด (Close Price: P) เทียบกับกำไร
ต่อหุ้น (Earnings per share: E) ซ่ึงสามารถแสดงคุณภาพใน
ระดับพ้ืนฐานของหุ้นตัวน้ัน ๆ  ได้  ค่า P/E Ratio คำนวณได้
จากการเอาราคาปิดของหุ้น ณ วันทำการหน่ึง ๆ  หารด้วย
มูลค่ากำไรต่อหุ้นของหุ้นน้ัน ๆ   ดังมีสูตรดังน้ี

P/E   =           ราคาปิด หรือราคาตลาดของหุ้น  (P)
          กำไรสุทธิต่อหุ้นประจำงวด 12 เดือนของหุ้น (E)



51ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตัวเลขท่ีได้เป็นการบอกว่า หุ้นหรือหลักทรัพย์ตัวน้ันจะใช้
เวลากี่ปีในการที่ผลตอบแทนหรือกำไรสุทธิจะรวมกัน
เท่ากับราคาของมัน ณ เวลาท่ีทำการคำนวณ
เช่น หุ้น ABC มีราคาปิด (Price: P) เท่ากับ 100 บาท และ

มีกำไรต่อหุ้น (Earnings per share: E) เท่ากับ 20 บาท ดังน้ัน ค่า
P/E Ratio จึงเท่ากับ 100/ 20 หรือ 5 เท่าน้ันเอง (ซ่ึงหมายความ
ว่าหุ้นตัวน้ี ณ เวลาท่ีคำนวณน้ี จะใช้เวลาเพียง 5 ปีในการท่ี
กำไรต่อหุ้นจะรวมกันเท่ากับราคาของมัน)
หุ้นตัวใดมีค่า P/E Ratio ต่ำ ย่อมมีคุณภาพท่ีจัดได้ว่าดีว่าหุ้น

ท่ีมีค่า P/E Ratio สูง
ในทางกลับกัน สมมุติว่าหุ้น  DEF มีราคาปิดเท่ากับ 200

บาท และมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 20 บาท ดังนั้น ค่า P/E Ratio
ของหุ้นตัวน้ีจึงเท่ากับ 200 หารด้วย 20 หรือ 10 เท่า (ซ่ึงหมาย
ความว่าหุ้นตัวน้ี  ณ เวลาท่ีคำนวณน้ีจะใช้เวลา 10 ปี ในการท่ี
กำไรต่อหุ้นจะรวมกันเท่ากับราคาของมัน)  เมื่อเปรียบเทียบ
หุ้น ABC กับหุ้น DEF เราก็พอจะสรุปได้ในระดับหน่ึงว่าหุ้น
ABC มีคุณภาพดีกว่าหุ ้น DEF กล่าวโดยสรุป หุ้นที่มีค่า
P/E Ratio ท่ีต่ำกว่า แสดงว่ามีความสามารถในการทำกำไรได้ดี
กว่า หรือราคาหุ้นยังต่ำกว่าหุ้นท่ีมีค่า P/E Ratio สูง เม่ือคิดจาก
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานหรือผลกำไร

2.3 อัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) หมายถึง อัตราผล
ตอบแทนจากเงินปันผลโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งหากหุ้นตัว
ใดมี Dividend Yield สูง อาจได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนมาก
กว่า เน่ืองจากให้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลมากกว่า ซ่ึง
สามารถเปรียบเทียบระหว่างหุ้นแต่ละตัวได้ว่าตัวใดน่าสนใจ
มากกว่ากัน
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        อัตราเงินปันผลตอบแทน  =   มูลค่าปันผลต่อหุ้น(Dividend) X 100
                                                                         ราคาหุ้น(Market Price)

เช่น หุ้น ABC มีราคาซ้ือขายหุ้นละ 20 บาท ประกาศจ่าย
เงินปันผลเท่ากับ 2 บาท ดังน้ัน

               อัตราเงินปันผลตอบแทน หุ้น  ABC =  2 X 100   = 10 %
                                                                20

2.4ปริมาณการซ้ือขาย การท่ีผู้ลงทุนจะซ้ือหรือขายหุ้น ปริมาณ
การซ้ือขายหุ้นหรือสภาพคล่องนับว่ามีส่วนสำคัญ กล่าวคือ
หากหุ้นมีสภาพคล่องสูงหรือมีปริมาณหุ้นเข้ามาหมุนเวียนซ้ือ
ขายมาก การเข้าซ้ือหรือขายย่อมทำได้ง่าย  หากมีสภาพคล่อง
ต่ำ หรือมีปริมาณการซ้ือขายน้อย การเข้าซื้อย่อมเป็นไปได้
ยากเพราะขาดผู้เสนอขาย  ในทางกลับกันหากผู้ลงทุนต้องการ
ขายหุ้น แต่ไม่มีผู้เสนอซ้ือ หรือมีเพียงเล็กน้อย ก็อาจทำให้การ
ขายหลักทรัพย์น้ันเป็นไปได้ยาก ส่งผลเสียต่อผู้ลงทุนท่ีมี
ความเร่งรีบในการใช้เงิน ดังน้ัน การพิจารณาปริมาณการซ้ือ
ขายหุ้นจึงมีความจำเป็นด้วยเช่นกัน

2.5การพิจารณาหุ ้นในเชิงธุรกิจการเงิน หมายความถึงการ
วิเคราะห์ดูว่าหุ้นท่ีสนใจลงทุนน้ันมีศักยภาพในการเจริญเติบ
โต มีความม่ันคง เข้มแข็งในทางการเงินและการบริหาร และมี
โอกาสท่ีจะตอบแทนผลกำไรท่ีคุ้มค่าแก่ผู้ท่ีเข้ามาซ้ือหุ้นน้ัน ๆ
ไว้มากน้อยเพียงใด การพิจารณาในเร่ืองดังกล่าวน้ี อาจจะค่อน
ข้างละเอียดซับซ้อนซึ่งเมื่อผู้ลงทุนได้ทำความเข้าใจในการ
ลงทุนเบ้ืองต้นดีพอแล้ว จึงค่อยศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมต่อไป

อัตราเงินปันผลตอบแทนสามารถคำนวณได้จากสูตรดังนี้คือ
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ที่กล่าวมานี้ คือการพิจารณาจากสภาพตลาดและตัวหลักทรัพย์
นั้น แต่ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอีกหลายประการส่งผลต่อทิศทางการเคลื่อน
ไหวของตลาดและราคาหุ้น ซ่ึงส่ือต่าง ๆ  ได้รายงานไว้เพ่ือให้ผู้ลงทุนทราบ
ในหัวข้อต่อไปคุณจะได้ทราบว่ามีส่ืออะไรบ้างท่ีให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ก่อนจะได้กล่าวถึงปัจจัยสำคัญท่ีจะช่วยให้คุณ
พิจารณาตัดสินใจว่าควรจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือไม่เพียงใด หรือเม่ือใด

แหล่งข้อมูลและข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับ
การซ้ือขายหลักทรัพย์

ปัจจุบันการซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์มีความแพร่หลายมากขึ้น
ผู้ลงทุนนับแสน ๆ รายติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์กัน
ทุก ๆ วัน ดังน้ัน ส่ือสารมวลชนต่าง ๆ จึงรายงานสภาวะตลาดกันทุกแขนง
ตลาดหลักทรัพย์ได้เผยแพร่และสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ลงทุนผ่าน
สถานีวิทยุท้ังภาค AM  และ FM รวมท้ังสถานีโทรทัศน์  โดยมีการรายงาน
การซ้ือขายตลอดเวลาทำการ  มีการแจ้งประกาศการจ่ายเงินปันผล  เพ่ิมทุน
หรือรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เป็นต้น  นอกจากน้ี ในช่วงหลังจากตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ  ยังมีรายงาน
ราคาปิดและภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ด้วย

ในด้านสื่อสิ่งพิมพ์นั้น หนังสือพิมพ์รายวันเกือบทุกฉบับก็จะมี
รายงานสภาวะตลาดหลักทรัพย์ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์รายวัน
ภาคธุรกิจจะมีรายงานท่ีค่อนข้างละเอียด นอกเหนือไปจากข่าวประกาศ และ
ข่าวธุรกิจการเงินการลงทุนอ่ืน ๆ

นอกจากนี้ ข่าวสารข้อมูลและรายงานการซื้อขายยังมีพัฒนาการที่
ทันสมัยเผยแพร่โดยเทคโนโลยีใหม่ ท้ังทาง Internet, CD ROM และระบบ
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เผยแพร่ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SETINFO) ให้
ผู้ลงทุนที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้า ซึ่งสถานที่และหน่วยงานที่สำคัญที่ให้
บริการข้อมูลแก่ผู้ลงทุน ได้แก่

1. ห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เป็นแหล่งเก็บ
รวบรวมข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้สนใจจะลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์  ห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์ต้ังอยู่ ณ บริเวณช้ัน 1 ของอาคาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ และเปิดบริการระหว่างเวลา 8.30 �18.30 น. ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์
และวันเสาร์ เวลา 10.00-15.00 น.

2. เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th  ในเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ นอกจากจะเป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนและผู้สนใจทั่วไป
จะได้ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูล
การซ้ือขายหลักทรัพย์ ข่าวของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น ผู้เข้าเย่ียมชมใน
เว็บไซต์ยังสามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ได้ด้วย

3. ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตั้งอยู่ ณ ชั้น 15  อาคารดีทแฮมท์ 2 ถนนวิทยุ
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นท่ีต้ังของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

4. บริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์ สำหรับผู้ท่ีสนใจจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ โบรกเกอร์ คือ แหล่งข้อมูลท่ีดีท่ีสุดแหล่งหน่ึงในการให้ความรู้
และข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับลูกค้า  ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียด
และข้อมูลต่าง ๆ  ได้อย่างครบถ้วน  ท้ังในด้านข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไป และเร่ือง
การซื้อขายซึ่งค่อนข้างซับซ้อน รวมทั้งปัจจัยและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน
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ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุน

หลังจากทราบแหล่งข้อมูล และวิธีการศึกษาข้อมูลสำคัญ ๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นแล้ว   ถึงจุดนี้เราอยากให้คุณได้ทราบถึงปัจจัย
ต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน ซ่ึงก็มีความสำคัญต่อทิศทางตลาด
หลักทรัพย์ หรือมีผลต่อราคาหุ้นท่ีอยู่ในความสนใจของคุณด้วยเช่นกัน

1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  ถือเป็นปัจจัยสำคัญท่ีสุดท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ ปัญหาทางเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาอ่ืน ๆ
ได้อีกมากมาย และก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตวิทยาต่อผู้ลงทุนได้มากท่ีสุด
ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงได้แก่

สภาพคล่องทางการเงิน   เม่ือใดก็ตามท่ีเกิดปัญหาสภาพคล่องทางการ
เงิน หมายความว่าธุรกิจหรือกิจการท้ังหลายขาดเงินหมุนเวียนท่ีจะใช้
ในการดำเนินงาน  ย่อมก่อให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา
อัตราดอกเบี้ย เมื่อเกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน อัตราดอกเบี้ย
จะขยับตัวสูงข้ึน ทำให้ต้นทุนการผลิตของกิจการหรือ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ สูงขึ้นตามไปด้วย ในทาง
ตรงกันข้าม หากสภาพคล่องทางการเงินมีมาก
อัตราดอกเบี ้ยจะ
ลดต่ำลง ผู้คนใน
สังคมจะมีกำลังซื้อ
มากขึ ้น ส่งผลให้
อุตสาหกรรมขยายตัว
ธุรกิจต่าง ๆ รวมถึง
การลงทุนในหลักทรัพย์ก็
จะได้รับผลดีตามไปด้วย
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อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศหรือค่าเงิน  ปัญหาอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศจะเกิดขึ้นเฉพาะอุตสาหกรรม
ที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศ  หากค่าของเงินบาทอ่อนตัวลง
ย่อมทำให้ค่าใช้จ่ายในการสั่งสินค้าเข้ามาผลิตหรือจำหน่ายสูงขึ้น
ตามไปด้วย แต่สำหรับกิจการท่ีส่งออกสินค้าหรือบริการอาจได้รับผล
ดี  อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศไทยซ่ึงอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ต้อง
พึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบ และมีภาระหนี้สินต่างประเทศค่อนข้างมาก
ค่าเงินบาทท่ีอ่อนตัวลงจะส่งผลในทางลบแก่ธุรกิจ
การผลิต  ซ่ึงภาพโดยกว้างอาจหมายรวมไปถึงตลาดการค้า โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในปัจจุบันคือตลาดต่างประเทศ หากอุตสาหกรรมภาคการผลิต
และบริการของเรา สามารถผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ตรงตามความ
ต้องการของประเทศคู่ค้าได้ ทั้งยังมีราคาและคุณภาพเหมาะสมหรือ
ดีกว่าสินค้าจากประเทศคู่แข่ง มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ ได้รับการสนับ
สนุนท่ีเข้มแข็งจากภาครัฐ ปัจจัยเหล่าน้ีก็จะส่งผลให้สามารถจำหน่าย
สินค้าหรือบริการได้ดีข้ึน  นำเงินตราจากต่างประเทศเข้ามาเสริมสร้าง
สภาพคล่องได้มากขึ้น และกำลังซื้อของประชาชนที่มีมากขึ้นจะ
กระจายผลดีไปยังกิจการอ่ืน ๆ ภายในประเทศได้
ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศคู่ค้า หากอยู่ในสภาพดี ความต้องการสินค้าย่อมมีมากข้ึน ส่ง
ผลดีต่อยอดขายและเม็ดเงินที่กลับเข้ามาในประเทศไทย  ในทาง
ตรงข้าม หากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าประสบปัญหา จะทำให้ยอด
จำหน่ายสินค้าและบริการของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศลด
น้อยลง ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

2. ปัจจัยทางการเมือง  เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นได้
อย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยการเมืองในประเทศ
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เนื่องจากรัฐบาลเป็นผู้กำหนดนโยบายต่าง ๆ ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อ
เศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดอัตราภาษี การส่งเสริมการลงทุน การ
หาตลาดต่างประเทศ เป็นต้น

3. ปัจจัยอื่น ๆ  เช่น ปัจจัยจากธรรมชาติอันได้แก่ ฝนแล้ง น้ำท่วม
แผ่นดินไหว หรือภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งความไม่สงบภายในประเทศหรือ
บริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาวะทาง
เศรษฐกิจด้านอ่ืน ๆ

4. ปัจจัยเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์หรือตัวหลักทรัพย์  เช่น การเกิด
ข่าวลือ การเก็งกำไรที่มากเกินไปจนปัจจัยพื้นฐานรองรับไม่ไหว กฎ
ระเบียบที่เข้มงวดหรือหย่อนยานจนเกินไป อัตรามาร์จิน (Margin) และ
ดอกเบี ้ยที ่ไม่เอื ้อต่อผู ้ลงทุน เหล่านี ้คือปัจจัยทางลบของตลาด ส่วน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวหลักทรัพย์ เช่น ผลกำไร ฐานะการเงินของบริษัท
จดทะเบียน  การประกาศเพ่ิมทุน การประกาศจ่ายเงินปันผล หรือแม้แต่ข่าว
เกี ่ยวกับผู ้บริหารของบริษัทจดทะเบียนก็อาจส่งผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ได้ท้ังส้ิน

การวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์โดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าว
มาข้างต้น เรียกว่า �การวิเคราะห์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน� (Fundamental
Analysis)  อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนอาจเคยได้ยินคำว่า �การวิเคราะห์ทาง
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ข้อมูลพ้ืนฐานท่ีจำเป็นต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ ได้แก่

1. สภาพตลาดโดยรวม โดยดูจากทิศทางการเคล่ือนไหวของดัชนี
ราคาหุ้น  ปริมาณการซ้ือขาย

2. พิจารณาคุณภาพหุ้นรายตัว  โดยดูจากราคา อัตราส่วน P/E
Ratio อัตราเงินปันผลตอบแทน ปริมาณหุ้นหมุนเวียน และผลประกอบ
การของบริษัทจดทะเบียน และภาวะตลาดของธุรกิจน้ัน ๆ

แหล่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์  มีทั้ง
จากวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์รายวัน  เว็บไซต์ ห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์
ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทโบรกเกอร์

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ ได้แก่ ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ  เช่น สภาพคล่องทางการเงิน  อัตราดอกเบ้ีย  อัตราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ  ภาวะการผลิต  ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ   ปัจจัยทาง
การเมือง  ส่วนที่เหลือคือ  ปัจจัยของตลาดหลักทรัพย์ หรือตัวหลักทรัพย์
น้ัน  ๆ

สรุป
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

เทคนิค� (Technical Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์หุ้นโดยอาศัยข้อมูล
ตัวเลขการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น และมูลค่าการซื้อขายหุ้นในช่วงระยะ
เวลาหนึ่ง ๆ มาคาดคะเนแนวโน้มของหุ้นในอนาคต การวิเคราะห์ใน
ลักษณะนี้มีรายละเอียดและวิธีการที่ซับซ้อน ผู้สนใจต้องศึกษาเพิ่มเติม
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น
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5th Stepก้าวท่ี 5:
รางวัลและความเส่ียง
เตรียมพร้อมสำหรับ
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เตรียมพร้อมก่อนลงทุน

ก่อนตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  ผู้ลงทุนท่ีดีต้องวางแผน
และจัดการกับภาระทางการเงินด้านอื่น ๆ  ที่มีอยู่ในชีวิตให้เรียบร้อยเสีย
ก่อน เงินท่ีนำมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ควรเป็น �เงินส่วนท่ีเหลือ� หลัง
จากท่านได้เตรียมการขั้นพื้นฐานสำหรับชีวิตไว้เรียบร้อยแล้ว ค่าใช้จ่าย
สำคัญท่ีคุณควรจัดเตรียมไว้ก่อนเข้ามาลงทุนในหลักทรัพย์ ได้แก่

1. เงินสำรองเผ่ือฉุกเฉิน  ผู้เช่ียวชาญทางการเงินเห็นพ้องต้องกันว่า
คนเราควรมีเงินเก็บสำรองไว้เผื่อใช้ในเวลาฉุกเฉิน  อย่างน้อยที่สุดเท่ากับ
ค่าใช้จ่ายรายเดือนรวมกัน 3 เดือน  สมมติว่าในชีวิตประจำวันของคุณและ
ครอบครัว  ต้องใช้จ่ายเงินประมาณเดือนละ 30,000 บาท  คุณควรมีเงินเก็บ
สำรองเผื่อฉุกเฉินอย่างน้อยที่สุด 90,000 บาท  เงินสำรองนี้ควรเก็บไว้ใน
รูปแบบท่ีมีความเส่ียงน้อยท่ีสุด  และสามารถเบิกใช้ได้ทันทีท่ีต้องการ  เช่น
การฝากในรปูบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารพาณิชย์ท่ีคุณมีความม่ันใจ

2. เงินประกันชีวิต ประกันอุบัติภัย ประกันสุขภาพร่างกาย และ
ทรัพย์สิน  ชีวิตไม่แน่ไม่นอน  ทรัพย์สินและส่ิงท่ีเราครอบครองหรือมีไว้ใช้
ก็เช่นกัน  ดังน้ัน ก่อนนำเงินมาลงทุนในหลักทรัพย์  คุณควรจัดทำประกัน
ชีวิต  ประกันอุบัติเหตุ  ประกันสุขภาพ  ประกันภัย  ประกันรถยนต์  หรือ
อ่ืน ๆ ท้ังแก่ตัวคุณเองและสมาชิกในครอบครัวให้เรียบร้อยเสียก่อน   การ
ลงทุนในทรัพย์สินนอกกายไม่ถือเป็นหลักประกันที่มีความมั่นคงต่อชีวิต
และร่างกายของคุณและคนที่คุณรัก

3. เงินสำหรับแผนการในอนาคต  เป็นเงินออมอีกส่วนหนึ่งที่คุณ
ควรมีไว้สำหรับแผนการในอนาคตของคุณเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคิด
ความหวัง สถานการณ์   และความจำเป็นของคุณ   แผนการในอนาคตอาจ
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หมายถึง การศึกษาของคุณเอง การศึกษาของบุตร  การมีบ้านหลังใหม่ใน
อีกสามปีข้างหน้า  การต่อเติมบ้าน  การมีเคร่ืองอำนวยความสะดวกบางอย่าง
เพ่ิมข้ึน  ฯลฯ  หากคุณมีแผนการท่ีชัดเจนเหล่าน้ีอยู่ในใจ  ก็ควรจะวางแผน
เก็บเงินเพ่ือแผนการน้ัน ๆ ให้เรียบร้อยเสียก่อน ไม่ควรคิดว่าจะใช้เงินท่ีได้
จากการลงทุนในหลักทรัพย์มาใช้เพื่อแผนการในอนาคตเหล่านั้น

เมื่อคุณได้เตรียมความพร้อมในเรื่องพื้นฐานของชีวิตเรียบร้อย
แล้ว ต่อไปคุณก็สามารถก้าวเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่าง
สบายใจ มั่นใจ ปลอดโปร่ง แจ่มใส สุขุมรอบคอบมากขึ้น เพราะไม่ต้อง
เครียดหรือเป็นกังวลกับเร่ืองอ่ืน ๆ ในชีวิต

รู้เขา รู้เรา  แต่ก่อนอ่ืนต้องรู้เราเสียก่อน

คุณคงเคยได้ยินคำกล่าวท่ีว่า  �รู้เขา รู้เรา รบร้อยคร้ัง ชนะร้อยคร้ัง�
คำกล่าวนี้มาจากตำราพิชัยสงครามของซุนวู ที่มีมาแต่โบราณ และยังคง
เป็นจริงมาจนบัดน้ี  ไม่เฉพาะในเร่ืองสงคราม  แต่แทบทุกเร่ืองในชีวิตของ
คนเรา  รวมท้ังการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ด้วย  แต่ก่อนท่ีเราจะรู้เขา  หรือ
รู้ใครได้  อย่างแรกที่สุดเราต้องเริ่มจาก �รู้เรา� เสียก่อน  เมื่อ �รู้เรา� จน
ชัดเจนแล้ว การท่ีจะไป �รู้เขา� ก็ง่ายข้ึน

อย่างแรก  คุณจะต้องถามตัวเองก่อนว่า   คุณต้องการลงทุนใน
หลักทรัพย์เพ่ือผลตอบแทนแบบไหน เม่ือไร เท่าไร   ซ่ึงเท่ากับเป็นการวาง
เป้าหมายที่ชัดเจนของคุณไว้ โดยคำนึงถึงรายได้และเงินออมของคุณ
เองตรงน้ีแหละ  ท่ีจะทำให้คุณไม่เป็นพวก  �แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ�  อย่าง
ท่ีเขามักเปรียบเปรยถึงผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ท่ีลงทุนตามสถานการณ์
เต้นไปตามข่าวลือ  โดยไม่คิดถึงศักยภาพความพร้อมและความต้องการ
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ของตนเอง หากคุณมีเป้าหมายท่ีชัดเจน  รู้ว่าตนเองมีความพร้อมท่ีจะลงทุน
ได้เท่าไร และต้องการผลตอบแทนมากน้อยเพียงใด  เมื่อใด  คุณจะมี
หลักการพื้นฐานที่แจ่มชัด

อย่างท่ีสอง  คุณต้องรู้จักประเมินตัวเองว่าจะมีเวลาให้กับการลงทุน
ในหลักทรัพย์มากน้อยเพียงใด หากมีเวลามาก คุณอาจติดตามการขึ้นลง
ของราคาและการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ได้อย่างเต็มที่ ตัดสินใจซื้อขายได้
บ่อยคร้ัง  แต่ถ้าคุณมีเวลาน้อย  คุณคงต้องมุ่งไปท่ีการลงทุนในส่วนท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไม่มากนัก  และมุ่งผลตอบแทนในระยะยาวมากกว่าระยะส้ัน

อย่างที่สาม  คุณต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าพร้อมที่จะเสี่ยงได้อย่าง
�สบายใจ�  มากน้อยแค่ไหน  การที่จะตอบคำถามข้อนี้ได้ คุณต้องเริ่มที่
ความพร้อมของคุณก่อน จากน้ันประเมินตัวเองว่าพร้อมท่ีจะเส่ียงในปริมาณ
เงินมากน้อยเพียงใด ภายในระยะเวลาเท่าใด อายุ ฐานะทางการงาน และ
ครอบครัว มีส่วนเก่ียวข้องอยู่บ้างพอสมควร  เพราะถ้าคุณอายุยังน้อย  ความ
รับผิดชอบไม่มาก คุณอาจจะเส่ียงได้มาก  โดยอาศัยการลงทุนซ้ือขายอย่าง
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รวดเร็วในระยะส้ัน แต่หากคุณมีอายุพอสมควรแล้ว และต้องการลงทุนเพ่ือ
ผลตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ ตรงนี้คุณอาจต้องเลือกแผนการลงทุนที่มี
ความเส่ียงน้อย แต่ได้รับผลตอบแทนค่อนข้างแน่นอนและต่อเน่ือง

ที ่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการรู ้จ ักตัวเองก็คือ คุณจะต้องให้
โบรกเกอร์หรือเจ้าหน้าที่ของโบรกเกอร์ที่คุณเป็นลูกค้าด้วยนั้นทราบถึง
เป้าหมายและความคาดหวังของคุณด้วย  การบอกเล่าให้เจ้าหน้าที่ของ
โบรกเกอร์เข้าใจในเรื่องนี้ จะทำให้เขาสามารถให้คำแนะนำและบริการที่
เหมาะสมเพ่ือให้คุณได้รับประโยชน์และผลตอบแทนในแบบท่ีคุณต้องการ
มากท่ีสุด

ผลตอบแทน

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  ครึ่งหนึ่งเป็นเรื่องของเงิน อีก
คร่ึงหน่ึงเป็นเร่ืองของเวลา ท่ีกล่าวเช่นน้ีเพราะในการลงทุนแต่ละคร้ัง  คุณ
ต้องคำนึงอยู่เสมอว่า จะได้รับผลตอบแทนเท่าไร ในช่วงระยะเวลาใด

การลงทุนท่ีประสบผลสำเร็จ  คือ การท่ีคุณได้รับผลตอบแทนตาม
ท่ีต้ังความหวังไว้ ในเวลาท่ีคุณต้องการ และการลงทุนจะประสบความสำเร็จ
ได้ ต้องมาจากเป้าหมายท่ีเหมาะสม สมเหตุสมผล ไม่มากไม่น้อยเกินไป เช่น
ถ้าต้องการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนขนาดซื้อคฤหาสน์ราคา 20 ล้าน
ได้ภายในสองปี  ท้ัง ๆ ท่ีมีเงินลงทุนเร่ิมต้นเพียง 2 ล้านบาท  อย่างน้ีถือว่า
ไม่สมเหตุสมผล  แต่ถ้าด้วยเงินจำนวนเดียวกัน คุณต้ังเป้าหมายไว้ว่าจะต้อง
ได้ผลตอบแทนอีกหนึ่งเท่าตัวภายในเวลา 20 ปี อย่างนี้เรียกว่าความ
คาดหมายต่ำเกินไป  เพราะเท่ากับว่าคุณต้องการผลตอบแทนเฉล่ียไม่ถึง 5%
ต่อปี
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นอกจากนี้  ในการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน  คุณยังต้อง
คำนึงด้วยว่าเงินท่ีคุณมีอยู่หรือลงทุนไปไม่ได้มีค่าคงท่ี  ส่วนใหญ่เงินจะมีค่า
ลดน้อยลง หรือที่เรียกว่า �เงินเฟ้อ� นั่นเอง อัตราเงินเฟ้ออาจอยู่ที่ระดับ
2 � 4% ต่อปีหรืออาจมากกว่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจ  การต้ังเป้าหมายและการคำนวณผลการลงทุน คุณต้องคิดหักลบ
เผื่ออัตราเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นด้วย

ดังนั้น  หากคุณได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับ 12%
ต่อปี ในขณะท่ีอัตราเงินเฟ้อข้ึนสูงถึง 4% ต่อปีในช่วงเดียวกัน ก็เป็นอันว่า
คุณได้รับผลตอบแทนจริงๆเพียง  8% เท่านั้น และเป็น 8% ที่จะต้อง
ถูกนำไปคำนวณในภาษีเงินได้ของคุณเสียด้วย  (โปรดดูรายละเอียดเรื่อง
ภาษีในบทแรกและภาคผนวก)

ในยามปกติ ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ควรคาดหวังผลตอบแทน
ไว้ท่ีระดับ 12-15% ต่อปี  หากทำได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควร
ทีเดียว   คุณอาจจะสงสัยว่า ถ้าได้ผลตอบแทนประมาณน้ี  สู้นำเงินจำนวน
เดียวกันไปปล่อยกู้นอกระบบไม่ดีกว่าหรือ   คำตอบก็คือ  คุณคงต้องคำนึงถึง
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนด้วยว่ามากหรือน้อยกว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
หากคุณยังสงสัยต่อไปว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน
อาจให้ผลตอบแทนต่ำกว่าน้ีไม่มากนัก แต่ดูเหมือนจะมีความม่ันคงมากกว่า
คำตอบก็คือ คุณคงเห็นแล้วว่าสถาบันการเงินที่ใช้อัตราดอกเบี้ยเป็น
เคร่ืองมือในการบริหารงานน้ัน ต้ังอยู่บนรากฐานท่ีง่อนแง่นเพียงใด

แต่ถ้าคุณตั้งเป้าหมายอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่านี้ คุณคงต้อง
เตรียมตัวเตรียมใจทำการบ้านและหาข้อมูลมากหน่อย  และทำใจยอมรับ
ความเสี่ยงที่จะมีมากขึ้นตามมา คุณอาจเคยได้ยินว่ามีผู้ลงทุนบางคนได้รับ
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ผลตอบแทนในอัตราสูงหลายร้อยเปอร์เซนต์  เราขอบอกว่าตัวเลขดังกล่าว
เป็นข้อยกเว้นซ่ึงมิได้เกิดข้ึนกับผู้ลงทุนทุกคน  หรือไม่ก็เป็นตัวเลขยกเมฆ
โดยท่ัวไปผลตอบแทนในระดับ  30% ต่อปี  ก็นับว่าเป็นส่ิงมหัศจรรย์แล้ว

ในบรรดาผลตอบแทนที่เกิดจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
มีส่ิงท่ีคุณควรคำนึงถึงอยู่สามประการคือ   รายได้ มูลค่าเพ่ิมของทุน และ
ความม่ันคง

รายได้ (Income) คือ ผลตอบแทนในรูปตัวเงินที่มีลักษณะสม่ำ
เสมอ ในระยะเวลาท่ีแน่นอน  ได้แก่ ผลกำไรต่อหุ้นจากการประกอบการใน
แต่ละช่วง ดอกเบ้ียท่ีจะได้รับจากการซ้ือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ต่าง ๆ เป็นต้น

มูลค่าเพิ่มของทุน (Capital Appreciation) หมายถึง การเติบโต
ของมูลค่าการลงทุนตามระยะเวลาจากเมื่อแรกที่คุณลงทุน หุ้นสามัญใน
กิจการที่กำลังเติบโตรุ่งเรืองจะให้ผลตอบแทนในลักษณะนี้ได้ค่อนข้างสูง

และผลตอบแทนที่คุณได้รับ ก็คือ
ส่วนต่างหรือกำไรจากการขายหุ้น
นั้นออกไปนั่นเอง  หุ้นสามัญยัง
อาจให้ผลตอบแทนแบบเดียวกับ
รายได้ในรูปของเงินปันผล แต่ท้ังน้ี
อาจมีความไม่แน่นอน ขึ ้นอยู ่ก ับ

นโยบายการดำเนินงาน และสภาวะการ
ลงทุนของกิจการแต่ละประเภท
ความมั่นคง (Safety) ในการลงทุน

ทุกประเภท ผู้ลงทุนจะต้องคำนึงเสมอว่า
มีความไม่แน่นอนประกอบอยู่ด้วยเสมอ
ด้วยเหตุน้ี ผลตอบแทนท่ีคุณได้รับไม่ว่า
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จะอยู่ในรูปแบบใด คุณควรเผ่ือท่ีว่างสำหรับความไม่แน่นอนน้ีไว้ด้วย
เรื่องนี้ทำให้เราต้องกล่าวถึง ประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งของการ

ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  น่ันคือ � ความเสีย่ง

ไม่มีอะไรเส่ียงมากเท่ากับการไม่เข้าใจความเส่ียง

ดังท่ีกล่าวในบทแรกของหนังสือเล่มน้ีว่า การลงทุนในหลักทรัพย์
เป็นรูปแบบหนึ่งของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยง
รวมอยู่ด้วย หลักง่าย ๆ ของความเส่ียงมีอยู่ว่า �High Risk, High Return�
น่ันคือ ย่ิงหวังผลตอบแทนสูง ความเส่ียงก็สูงตามไปด้วย

คุณเท่านั้นที่จะเป็นผู้บอกว่าผลตอบแทนขนาดไหนเรียกว่าสูง
และความเสี่ยงที่คุณสามารถยอมรับได้อยู่ที่ระดับไหน เมื่อพูดถึงจุดนี้
เราคงต้องย้อนกลับไปเน้นที่จุดเริ่มต้นของการตัดสินใจลงทุน  นั่นคือ
เป้าหมายของการลงทุนว่าคุณต้องการผลตอบแทนมากน้อยเพียงใด
และรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน เพราะหากขาดเป้าหมายแล้ว คุณ
จะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าการลงทุนของคุณประสบความสำเร็จหรือไม่

การประเมินความเสี่ยงเป็นเรื่องสลับซับซ้อน  เนื่องจากมีปัจจัย
ที ่เกี ่ยวข้องมากมายแตกต่างกันไปตามการลงทุนแต่ละประเภทหรือ
หลักทรัพย์แต่ละแบบ  ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจและวิเคราะห์หลายแง่
หลายชั้น  เราขอยกตัวอย่างเรื ่องความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเรื่อง
ผลตอบแทนมาให้ท่านลองคิด ดังน้ี

• ไม่แน่นักท่ีการลงทุนท่ีดูเหมือนม่ันคงปลอดภัย  จะต้องจบลง
ด้วยผลตอบแทนตามท่ีคาดหวังไว้เสมอไป ตัวอย่างเช่น  คุณอาจ
เลือกลงทุนในพันธบัตรหรือหลักทรัพย์ของกิจการท่ีมีความ
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ม่ันคง แต่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างน้อย โดยเช่ือว่าในท่ีสุดเม่ือคิด
รวม ๆ แล้ว จะให้ผลตอบแทนพอสมควร แต่ความเป็นจริงท่ีเกิด
ข้ึนขณะน้ี ก็บอกเราว่าเหตุการณ์ในระยะยาวห้าปี สิบปี หรือย่ีสิบ
ปี  อาจทำให้ผลตอบแทนท่ีว่าน้ันแทบไม่มีความหมายเลยก็ได้
ย่ิงในยุคท่ีเศรษฐกิจผันแปรได้ง่ายเช่นทุกวันน้ี  และหากรวม
อัตราเงินเฟ้อเข้าไปคิดคำนวณด้วยแล้ว ผลตอบแทนท่ีได้ก็เกือบ
�ถูกกิน� เสียหมดเลยทีเดียว

• การลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูงในขณะน้ี  อาจทำให้ดูเหมือนหมดเงิน
ไปได้ในช่ัวข้ามวันข้ามคืน  แต่ในระยะยาว การลงทุนน้ันอาจให้
ผลตอบแทนเฉล่ียค่อนข้างสูงก็เป็นได้  เช่น หากคุณลงทุนใน
หุ้นสามัญของกิจการบางประเภทท่ีประสบผลขาดทุนใน
ช่วงหน่ึง  แต่ในระยะเวลาสามส่ีปีหลังจากน้ัน กิจการน้ันอาจ
ฟื้นตัวและให้ผลตอบแทนแก่คุณได้มากพอสมควรเลยทีเดียว

• มีหุ้นหรือหลักทรัพย์ประเภทหน่ึงท่ีเรียกกันว่า �บลูชิป� (Blue
Chip) ได้แก่ หุ้นของกิจการท่ีคาดกันว่าจะเติบโตหรือทำกำไร
อย่างสม่ำเสมอ  แม้ผลตอบแทนจะไม่มากเท่ากับหุ้นท่ีมีความ
เส่ียงสูงอ่ืน ๆ  ประเด็นน้ีก็มีความไม่แน่นอนเช่นกัน  เพราะมีหุ้น
บลูชิปจำนวนไม่น้อยท่ีมีอัตราการเติบโตสม่ำเสมอในช่วงห้าปี
หรือสิบปีแรก แต่ราคากลับตกฮวบฮาบในช่วงต่อมา ซ่ึงอาจมี
สาเหตุมาจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ  หรือการเปล่ียนตัว
ผู้บริหาร  ไปจนถึงการบริหารงานท่ีผิดพลาด

ด้วยเหตุนี ้ ไม่ว่าคุณจะเลือกลงทุนในหลักทรัพย์อะไร สิ ่ง
สำคัญที่สุด คือ คุณต้องไม่ประมาท หรือทึกทักเอาว่าการลงทุนนั้นจะให้
ผลตอบแทนแน่นอนตายตัว หรือไม่มีความเสี่ยงแฝงอยู่เลย ทุกครั้งที่
คิดจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  คุณต้องถามตัวเองทุกคร้ังว่า
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1. �หากเส่ียงลงทุนไป เราจะได้หรือเสียมากน้อยแค่ไหน�  และ
2. �หากเสี่ยงแล้วพลาด เราจะต้องสูญเสียอะไรบ้าง�

ย่ิงถ้าการลงทุนมีความเส่ียงมาก ๆ แล้ว คุณย่ิงต้องตอบคำถามใน
ข้อที่สองให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  และชั่งใจให้จงดีก่อนตัดสินใจ เช่น ถ้าผลลัพธ์
ของการสูญเสีย หมายถึงการสูญเสียเงินลงทุนท่ีมีอยู่ไปกว่าคร่ึง คุณอาจต้อง
ทบทวนยุทธศาสตร์การลงทุนของคุณเสียใหม่

คำถามข้อแรก เป็นการถามเพื ่อประเมินอัตราความเสี ่ยงที ่
เกี่ยวข้องกับ �ตัวเลข� เงินลงทุนและผลตอบแทนเฉพาะกรณี แต่คำถาม
ท่ีสองเป็นคำถามท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยและสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ในชีวิตคุณ
ท่ีอยู่นอกเหนือการลงทุนในกรณีน้ัน ๆ

คุณเป็นคนกล้าได้กล้าเสียแค่ไหน

นอกเหนือจากการประเมินกำลังเงิน และความพร้อมด้านต่าง ๆ
แล้ว  ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ยังต้องรู้จิตวิทยาของตัวเองด้วยว่า ตนเป็น
คนประเภทไหน กล้าได้กล้าเสียเพียงใด  เร่ิมต้นด้วยการย้อนดูประสบการณ์
ที่ผ่านมาในชีวิตของคุณเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องงาน และการเงิน
บางคนอาจกล้าขับรถด้วยความเร็วสูง แต่ไม่กล้าตัดสินใจเรื่องการเงินเลย
ก็ได้   หากท่ีผ่านมาคุณกล้าเปล่ียนงานบ่อย ๆ โดยไม่ต้องช่ังใจว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนคุ้มกับท่ีออกจากงานเก่าหรือเปล่า คุณก็มีแนวโน้มท่ีจะยอมรับ
ความเสี่ยงได้สูง  แต่ถ้าคุณเป็นคนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อสักตัว ต้อง
คิดหน้าคิดหลัง สอบถามราคาจากร้านค้าอย่างน้อย 3-4 ร้านเป็นอย่างน้อย
ก็แสดงว่าคุณค่อนข้างจะระมัดระวังในเรื่องเงินทองสูงมากทีเดียว เรื่อง
แบบน้ีนอกจากตัวคุณเองแล้ว คนใกล้ชิดอาจช่วยออกความเห็นด้วยก็ได้ว่า
คุณเป็นคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน
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การรู้จักตนเองว่าเป็นคนกล้าเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน มีความสำคัญ
อย่างยิ่งต่อการเลือกและตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์   ข้อพึงระวัง
สำหรับคนกล้าเส่ียง ก็คือ คุณต้องต้ังขีดจำกัดของความสูญเสียท่ีคุณสามารถ
รับได้อย่างชัดเจน  มีวิธีเตือนตัวเองและคิดทบทวนอย่างสม่ำเสมอ   ในทาง
ตรงข้าม หากคุณเป็นคนช่างวิตกกังวล  จะลงทุนอะไรสักอย่าง ต้องคิด
ทบทวนหลายรอบ สงวนท่าทีอยู่เป็นเวลานาน  คุณสมบัติข้อนี้ในแง่ดีคือ
ทำให้คุณเป็นคนไม่ประมาท แต่ผลเสียก็คือ คุณอาจเสียโอกาสหรือไม่เปิด
โอกาสให้ตัวเองมีทางเลือกในการลงทุนแบบใหม่ ๆ  ผู้ที่เสี่ยงเกินกำลัง
และผู้ที่ระมัดระวังเกินเหตุ มักจะไม่ได้ตั้งเพดานหรือขีดจำกัดความเสี่ยง
หรือการสูญเสียในการลงทุนไว้  ทำให้การควบคุมการตัดสินใจและการ
กำหนดทางเลือกในการลงทุนไม่ดีเท่าที่ควร

ทั้งนี้และทั้งนั้น คุณเป็นคนเดียวที่จะรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ
และเป็นผู้รับผลลัพธ์แห่งการตัดสินใจน้ัน นอกจากน้ี ชีวิตคุณยังมีอีกหลาย
ด้านที่ต้องคำนึงถึง อย่าให้การลงทุนมาเป็นต้นเหตุทำให้คุณต้องเป็นโรค
กระเพาะ หรือ เป็นโรคนอนไม่หลับ เป็นอันขาด

การบริหารพอร์ตการลงทุน

ผู้ลงทุนทุกคนต้องรู้จักกับคำว่า �การบริหารพอร์ตการลงทุน�
หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า �Portfolio Management�  ฟังดูอาจเข้าใจ
ยาก แต่แท้ที่จริงแล้วการบริหารพอร์ตการลงทุนมีหลักการพื้นฐานง่าย ๆ
เพียงไม่กี่ประการ

ถ้าเปรียบว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เหมือนการปลูก
สวนหย่อมสักแปลง  คุณคงไม่ต้องการให้สวนหย่อมของคุณมีพืชพันธุ์
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อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว  น่าจะมีทั้งไม้ดอก ไม้ผล ให้ดูและ
รับประทานได้อย่างหลากหลาย  สวนท่ีมีการปลูกพืชพันธ์ุผสมผสานอย่าง
เหมาะสม  ย่อมมีโอกาสเจริญงอกงามมากกว่าสวนที่มีแต่พืชพันธุ์อย่างใด
อย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็อาศัยหลักการนี้เช่นเดียวกัน
การบริหารพอร์ตการลงทุนท่ีดีต้องมีความผสมผสานเพ่ือกระจายความเส่ียง
มีความหลากหลายในเรื่องผลตอบแทน และคงทนต่อความเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น  ปริมาณการลงทุน ประเภทหลักทรัพย์ที่
คุณเลือกซื้อ อัตราผลตอบแทนในรูปแบบของรายได้ หรือเงินปันผล
ตลอดจนระยะเวลาที่คุณลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภท เป็นปัจจัย
ที่คุณควรคำนึงถึงทุกครั้งที่ต้องตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  โดย
ต้องเข้าใจในความพร้อมของตนเอง ศึกษาข้อมูล เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของผลตอบแทน ประเมินความเสี่ยงของการลงทุนหลาย ๆ แบบ หรือ
หลักทรัพย์หลาย ๆ  ตัว ก่อนตัดสินใจลงทุน

พอร์ตการลงทุนท่ีดี ควรมีลักษณะพ้ืนฐานดังต่อไปน้ี
• ต้องกระจายความเส่ียงอย่างมีสมดุลย์ ไม่ควรทุ่มเงินของคุณเพ่ือการ
ลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือหลักทรัพย์ตัวใดตัวหน่ึงท้ังหมด
เป็นอันขาด
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• ไม่ควรหลากหลายหรือกระจัดกระจายมากเกินไป  จนมีลักษณะ
เป็น �เบ้ียหัวแตก� ยากแก่การติดตามดูแล และอาจทำให้คุณเสียค่า
บริการมากเกินจำเป็น การลงทุนในหลักทรัพย์ในแต่ละช่วงไม่ควร
เกินกว่า 6-12  หลักทรัพย์

• ควรมีสัดส่วนเหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของคุณ  โดยมีสมดุลย์
ระหว่างการลงทุนท่ีหลักทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงน้อย และให้ผลตอบ
แทนค่อนข้างแน่นอน กับ การลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูงในระดับท่ีคุณ
ยอมรับได้ ซ่ึงอาจให้ผลตอบแทนไม่แน่นอน แต่เวลาได้ผลตอบ
แทนก็ได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ สัดส่วนท่ีเหมาะสมน้ีคุณเท่าน้ัน
ที่จะเป็นคนบอกได้

• ควรมีความยืดหยุ่นในระดับหน่ึง น่ันคือ คุณสามารถเปล่ียนแผน
การลงทุนได้ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปหรือเมื่อต้องการ
กระบวนการบริหารพอร์ตการลงทุนท่ีดี  ต้องประกอบด้วยการหม่ัน

ติดตามประเมินและทบทวนแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอตามสถานการณ์
แบบเดียวกับท่ีคุณต้องหม่ันรดน้ำ พรวนดิน เสริมปุ๋ย หรือเปล่ียนพืชพนัธ์ุ
ในสวนหย่อมให้เหมาะสมอยู่เสมอ

นอกเหนือจากการวางแผนและลงทุนจริงแล้ว  คุณอาจสร้างพอร์ต
การลงทุนจำลอง หรือ Hypothetical Portfolio ข้ึนมาก่อน และลองติดตาม
ผลลัพธ์สักระยะหนึ่ง ประมาณ 2-3 สัปดาห์ ก่อนตัดสินใจปรับเปลี่ยน
พอร์ตการลงทุนจริงของคุณก็ได้

บันทึก หลักฐาน และเอกสาร เพ่ือประโยชน์ของตัวคุณ

ก่อนเริ่มลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  คุณควรตระเตรียมเครื่องไม้
เคร่ืองมือ  และท่ีทางสำหรับการลงทุนให้เรียบร้อย  ซ่ึงไม่ได้หมายความว่า
คุณจะต้องหาห้องหับพิเศษ  หรือจัดหาซุปเปอร์คอมพิวเตอร์มาไว้ประจำตัว
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สิ่งที่เรากำลังพูดถึงก็คือ การรู้จักจดบันทึก  เก็บข้อมูล  และรักษา
หลักฐานการลงทุน ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นระเบียบ
ไม่สูญหาย  พร้อมที่จะหยิบขึ้นมาใช้ได้ทุกเมื่อ   แม้ว่าคุณจะมีผู้ช่วย คือ
โบรกเกอร์ที่คอยให้บริการคุณอยู่แล้วก็ตาม  คุณต้องสามารถบอกได้ว่า
อะไรอยู่ท่ีไหน คุณส่ังซ้ืออะไรไป เม่ือไร  ส่ังขายอะไรไปจำนวนเท่าใด  หรือ
ขณะท่ีคุณลงทุนซ้ือหุ้นตัวใดตัวหน่ึง  คุณต้ังใจจะถือมันไว้นานเท่าใด

ข้อมูลเหล่าน้ี ไม่มีใครติดตามให้คุณได้ดีเท่ากับตัวคุณเอง  เงินของ
คุณ  การลงทุนของคุณ  หลักฐานของคุณ  เอกสารของคุณ  ข้อมูลของคุณ
คุณเท่าน้ันท่ีจะติดตามตรวจสอบได้ดีท่ีสุด และคุณอีกน่ันแหละท่ีจะได้รับ
ประโยชน์มากที่สุดจากการบันทึกข้อมูล และการเก็บรักษาหลักฐาน
เอกสารต่าง ๆ เหล่าน้ี

คำแนะนำเบ้ืองต้นบางประการ
ไม่มีสูตรสำเร็จสำหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  เพราะ

ถ้ามีจริง ผู้ท่ีค้นพบหรือรู้จริงก็คงไม่อยากบอกใคร  เพราะการบอกให้คนอ่ืน
รู้ จะทำให้คนเหล่านั้นเปลี่ยนพฤติกรรมมาลงทุนในแบบที่เขาเป็นอยู่  ซึ่ง
จะทำให้สูตรสำเร็จนั ้นไม่มีความหมายไปโดยปริยาย  คำกล่าวที ่ว่า
�ผู้รู้ไม่พูด ผู้พูดไม่รู้� จึงใช้ได้ดีสำหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  นอก
จากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผลจากการตัดสินใจและการ
กระทำของผู้ลงทุนแต่ละคนที่เข้ามาลงทุน ซึ่งมีเป้าหมาย ความคาดหวัง
วิธีการลงทุน ทัศนคติต่อความเสี่ยง และจิตวิทยาเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกัน
วิธีการและแผนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่เหมาะกับผู้ลงทุนรายหนึ่ง
อาจไม่เหมาะกับผู้ลงทุนรายอื่น ๆ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น  ทั้งนี้ยัง
ไม่รวมถึงข้อเท็จจริงที่ว่าสถานการณ์แวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกวินาที
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อย่างไรก็ตาม ในบทนี้เราอยากให้ข้อแนะนำเบื้องต้นบางประการ
ให้คุณทราบเพ่ือประกอบการพิจารณาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  คำแนะนำ
เหล่านี้รวบรวมจากประสบการณ์ของผู้ลงทุนชั้นนำหลายท่าน อาจไม่ได้
บอกว่าคุณควรจะซ้ือหรือขายหลักทรัพย์อะไร  เม่ือไร  อย่างไร  แต่อาจบอก
คุณได้ว่าพฤติกรรมการลงทุนท่ีมีแนวโน้มนำคุณไปสู่ความสำเร็จมีอะไรบ้าง
และอะไรคือพฤติกรรมการลงทุนที่คุณพึงหลีกเลี่ยง

ผู้ลงทุนท่ีประสบความสำเร็จ  มักจะ
1. ต้ังเป้าหมาย  กำหนดระยะเวลา  แนวทางการลงทุนและวาง

เค้าโครงพอร์ตการลงทุนไว้อย่างชัดเจน
2. เชื ่อมั ่นในตัวเอง ไม่ใช่เพราะอัตตาแห่งตน  แต่เพราะมี

คุณสมบัติตามข้อ 1 อย่างครบถ้วน และยึดถือเป็นแนวทางในการลงทุน
อย่างสม่ำเสมอ

3. มีความอดทนพอที่จะค้นพบด้วยตัวเองว่าแนวทางการลงทุน
ท่ีตนวางไว้ ถูกหรือผิดอย่างไร

4. ยอมรับความถูกต้องและความผิดพลาดในการตัดสินใจของ
ตนอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่โยนความผิดให้ใคร

5. กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้และทำความเข้าใจส่ิงใหม่  และพร้อม
ท่ีจะปรับทิศทางการลงทุน หลังจากได้ไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว

6. มีเวลาให้กับการลงทุนของตนเพียงพอ เหมาะสมกับลักษณะ
และวิธีการลงทุนที่ตัวเองเลือกใช้

7. มี �แผนสอง� ไว้รองรับอยู่เสมอ  หากสถานการณ์ไม่เป็นไป
ตามที่คาดหวังไว้ จะมีแผนที่ชัดเจนว่าควรปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุน
ของตนอย่างไร
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8. รู้จักอารมณ์ความรู้สึก และขีดความกล้าได้กล้าเสียของตน
โดยไม่ปล่อยให้มันเป็นนาย  แต่ก็ไม่เก็บกดมันไว้  รู้จักเรียนรู้และใช้มันให้
เกิดประโยชน์ตามสถานการณ์

9. ละเอียดรอบคอบในการบันทึก ติดตามข้อมูล  เก็บรักษา
เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ

10. คำนึงถึงการขาดทุน การสูญเสีย ความผิดพลาด อันอาจเกิด
จากการตัดสินใจแต่ละครั้งพอ ๆ กับที่เห็นลู่ทางของผลตอบแทนและ
ความสำเร็จ
และ ส่ิงท่ีผู้ลงทุนท่ีดีพึงหลีกเลีย่ง ได้แก่

1.  ไม่ต่ืนตูมตามข่าวลือ  แม้ว่าในบางคร้ัง ข่าวลือจะมีมูลความ
จริงอยู่บ้างก็ตาม

2. ไม่โอ้อวด หรือเปิดเผยแผนการลงทุนของตนให้ผู้อื่นทราบ
3. ไม่ฝากการลงทุนของตนให้ใครดูแลตัดสินใจ หรือทำการ

แทน  (ยกเว้นในกรณีท่ีให้โบรกเกอร์หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
รวมช่วยดูแลตามจำนวนเงินลงทุนและระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้)

4. ไม่นำเอาอคติหรือความพอใจหรือไม่พอใจส่วนตัวใด ๆ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุนมาประกอบการตัดสินใจ  เช่น เลือกถือหุ้น
บางตัวไว้เพราะบริษัทน้ันสนับสนุนพรรคการเมืองท่ีตนชอบ

5. ไม่ลงทุนแบบ �ทุ่มสุดตัว� หรือ �เทหมดหน้าตัก� ให้กับการ
ลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หรือการตัดสินใจคร้ังใดคร้ังหน่ึง

6. ขวนขวายหาความรู้ และไม่หลงเชื่อสูตรสำเร็จ  ไม่ว่าจะมา
จากมืออาชีพ นักเศรษฐศาสตร์ หรือนักโหราศาสตร์ก็ตาม

7.  ต้องไม่คิดว่าการลงทุนแบบใด  หรือหุ้นตัวใด เป็น �ของแน่�
โดยเฉพาะในระยะเวลาที่ยาวนานออกไป
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8. ไม่นำผลการลงทุนของตนไปเปรียบเทียบกับผู ้อ ื ่นใน
ลักษณะพิสูจน์ความเก่งกล้า

9. ไม่ยึดติดกับรูปแบบ หรือวิธีการลงทุนที่เคยทำให้ตนเอง
พลาดพล้ังหรือสูญเสีย

10. ไม่ลงทุนในส่ิงท่ีตัวเองไม่เข้าใจ  ถ้าไม่เข้าใจ  ก็ต้องพร้อมท่ีจะ
ยอมรับว่าไม่รู้ และกล้าซักถามจนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้

หากคุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้ตั ้งแต่ต้นมาจนถึงบรรทัดนี้  ก็
เท่ากับได้ทราบหลักการพื้นฐานในระดับหนึ่ง  และมีความเข้าใจเบื้องต้น
เพียงพอสำหรับก้าวแรกของคุณสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
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ในท้ายท่ีสุด  เรามีคติพจน์ในภาษาละตินบทหน่ึง  ซ่ึงผู้รู้และผู้ลงทุน
ช้ันนำในระดับสากลจำนวนมากยอมรับและถึงกับแนะนำให้เขียนติดไว้ใน
ที่เก็บเอกสารหรือที่ทำงานของผู้ลงทุนทั้งหลายว่า

Caveat emptor.
(Let the buyer beware.)

เราอยากปิดท้ายหนังสือเล่มนี้ ด้วยคติพจน์ข้อนี้ซึ ่งแปลเป็น
ภาษาไทยสำหรับผู้ลงทุนชาวไทยว่า

ผู้ลงทุน ต้องไม่ประมาท

บทส่งท้าย
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ภาคผนวก
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ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วิสัยทัศน์ 2546

มุ่งม่ันสู่การเป็นตลาดทุนช้ันแนวหน้าแห่งหน่ึงในเอเชีย
ด้วยสินค้าคุณภาพท่ีสะท้อนภาพอย่างเหมาะสมกับโครงสร้าง

เศรษฐกิจไทย พร้อมด้วยเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล
ตลอดจนการบังคับใช้กฎระเบียบและการกำกับดูแลกิจการ

ในระดับมาตรฐานสากล

สถานที่ตั้ง เลขท่ี 62  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2229-2000 หรือ  0-2654-5656
โทรสาร 0-2654-5649
เว็บไซต์ http://www.set.or.th

โครงสร้างคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

ประกอบด้วยกรรมการที ่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  แต่งตั้ง จำนวน 5 ท่าน และกรรมการที่บริษัท
สมาชิกเลือกต้ัง จำนวน 5 ท่าน และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ซ่ึงได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการโดย
ตำแหน่ง จำนวน 1 ท่าน

ลักษณะการดำเนินงาน

• เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2517 เปิดทำการซ้ือขายหลักทรัพย์เป็นคร้ังแรกเม่ือ
วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ.  2518
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• ทำหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางการซ้ือขายหลักทรัพย์ และให้บริการท่ีเก่ียวข้อง
โดยไม่นำผลกำไรมาแบ่งปัน

• ปัจจุบันดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

• การดำเนินงานหลักและบริการต่าง ๆ ได้แก่ การรับหลักทรัพย์
จดทะเบียน และการดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน การ
ซ้ือขายหลักทรัพย์ การกำกับดูแลและให้บริการบริษัทสมาชิกในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ตลอดจนการส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูล
ให้แก่ผู้ลงทุน

ภาระหน้าที่

• เสริมสร้างการระดมเงินทุนระยะยาวของภาคธุรกิจเพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ

• จัดให้มีระบบการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีความ
ยุติธรรม

• คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ลงทุน
• ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนโดยรวมของประเทศ

การเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรระหว่างประเทศ

•  สมาชิกของสมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ
(The World Federation of Exchanges : FIBV)

• สมาชิกสมทบขององค์กรคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ
(International Organization of Securities Commission (IOSCO)

• สมาชิกของสหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์ภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกและ
แปซิฟิค
(East Asian and Oceanian Stock Exchanges Federation :EAOSEF)
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บริษัทย่อย

• บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพ่ือผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด
• บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
• บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด

ข้อมูลของบริษัทย่อย

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ตั้ง ช้ัน 4 และ 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2359-1200-01
โทรสาร 0-2359-1259
เว็บไซต์ http://www.tsd.co.th

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยผู้บริหารที่มาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทสมาชิก  และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง อาทิ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย  จำนวนท้ังส้ิน 11 ท่าน
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ลักษณะการดำเนินงาน
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดดำเนินการเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2538
โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชีเพียงแห่งเดียว
ในประเทศไทย โดยใช้ระบบยอดสุทธิในการชำระราคาและส่งมอบ
หลักทรัพย์สำหรับหลักทรัพย์ท่ีซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ และศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย นอกจากนี้ ยัง
ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพ่ือผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด
สถานท่ีต้ัง ช้ัน 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2359-1200-01 และโทรสาร 0-2359-1258

ลักษณะการดำเนินงาน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพ่ือผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด จัดต้ัง

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการโครงการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็น
คนต่างด้าว จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2540
และเร่ิมประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ต้ังแต่วันท่ี 2 กรกฎาคม 2540 โดยรูปแบบ
การบริหารเป็นลักษณะกองทุนเปิด ซ่ึงแต่ละกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียนบริษัทใดบริษัทหนึ่งเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
กองทุนรวมเหล่านี้จะถือครองโดยคนต่างด้าวก็ตาม แต่ก็มีสถานะเป็น
นิติบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย
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บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
สถานท่ีต้ัง ช้ัน 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2359-1200-01 และโทรสาร 0-2359-1258

ลักษณะการดำเนินงาน
บริษัทจัดตั ้งขึ ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มี

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุน
สำหรับผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ จะดำเนินการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียนเม่ือผู้ลงทุนต้องการซ้ือหรือขายคืนตราสารใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย หรือ NVDR ซึ่งจะไม่มี
ข้อติดขัดในเร่ืองจำนวนหลักทรัพย์ท่ีถือครองหรือสัญชาติผู้ลงทุนท่ีถือตราสาร
ดังกล่าว สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงินได้เสมือนลงทุนโดยตรงใน
หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิใน
การจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน (Right/TSR) หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซ้ือ
หุ้นสามัญ (Warrants) แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
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บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด
สถานท่ีต้ัง ช้ัน 8 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2229-2084-88 โทรสาร 0-2654-5583

ลักษณะการดำเนินงาน
บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด จัดต้ังข้ึนโดยตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้บริการท่ีเป็นทางเลือกสำหรับการ
พัฒนาระบบรับส่งคำสั ่งซื ้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตให้แก่
บริษัทสมาชิก เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายและอัตราเส่ียงในการลงทุนโดยรวม
ของธุรกิจ โดยไม่ต้องลงทุนพัฒนาเครือข่ายของตนเอง โดยให้บริการพัฒนา
ระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่าย
สื่อสารที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท
หลักทรัพย์และผู้ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการให้บริการ ด้านเทคโนโลยีท่ีต่อเน่ือง
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ
ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นผู้กำกับดูแล
และกำหนดนโยบายพัฒนาตลาดทุนท้ังระบบ ได้แก่ การออกหลักทรัพย์
จำหน่ายให้แก่ประชาชนในตลาดแรก ธุรกิจการซื้อขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดรองและการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานท่ีเก่ียว
ข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ
กิจการ และการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เป็นประธานกรรมการ  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ปลัดกระทรวง
การคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังอีกไม่น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 6 คน ในจำนวนน้ีต้อง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านการบัญชี และด้าน การเงิน ด้านละ
หน่ึงคน

• สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (Association of Investment Management
Companies: AIMC) เป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีวัตถุ
ประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของบริษัทหลักทรัพย์ประเภทบริษัทจัดการ
ลงทุน ทำหน้าที ่ในการสร้างมาตรฐานและพัฒนาการลงทุนและ
ตลาดทุนไทย ตลอดจนรักษาผลประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้
แก่ผู้ลงทุนในกองทุนรวม
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• สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ (Association of Securities Companies:
ASCO) เป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีวัตถุ
ประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของบริษัทหลักทรัพย์ทุกประเภท เพื่อส่ง
เสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ และให้ความร่วมมือกับ
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนและ
ธุรกิจหลักทรัพย์ของประเทศไทย สมาคมฯ ยังจัดให้มีการฝึกอบรมด้าน
ธุรกิจหลักทรัพย์แก่บุคลากรของสมาชิกสมาคม และจัดสอบเพื่อ
ให้ประกาศนียบัตรแก่เจ้าหน้าท่ีการตลาดของบริษัทหลักทรัพย์อีกด้วย

• สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analysts Association :
SAA) เป็นสมาคมท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคม
บริษัทหลักทรัพย์จัดตั้งขึ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาการด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์และ
การเงิน ตลอดจนเสริมสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณและคุณภาพของ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อความก้าวหน้าของตลาดทุนไทย

• สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) จัดต้ังข้ึน
ตามกฎหมายสมาคมเมื่อปีพ.ศ. 2532 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม
ความรู้ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และเผยแพร่ข่าวสารแก่ผู้ลงทุน
ตลอดจนให้ความร่วมมือและประสานงานกับองค์กรอ่ืน ๆ  เพ่ือส่งเสริม
การลงทุนในหลักทรัพย์และพัฒนาตลาดทุนไทย

• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of
Directors Association : IOD)  ร่วมจัดต้ังโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาตลาดทุนไทย และธนาคารโลก มีวัตถุ
ประสงค์เพื่อพัฒนาและสนับสนุนบทบาทของกรรมการบริษัทใน
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การบริหารและกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
และเป็นศูนย์กลางให้ความรู้และจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน และคุณภาพของกรรมการบริษัทในประเทศไทยให้เป็นที่
น่าเชื่อถือแก่นักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่น

• ศูนย์ซ้ือขายตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Dealing Center : TBDC)
เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทำหน้าท่ี
เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารหนี้ และเป็นหน่วยงานสำคัญ
ในการพัฒนาตลาดซื้อขายตราสารหนี้ของประเทศไทย

ภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกิจการของตลาดหลักทรัพย์
บริษัทไทยหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ลงทุนในหลักทรัพย์

ประเภทต่าง ๆ เมื่อมีเงินได้เกิดขึ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  ประเภท                       ผู้ลงทุนไทย      ผู้ลงทุนต่างชาติท่ีไม่ได้
   เงินได้ ประกอบกิจการในประเทศไทย

เงินกำไร ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ต้องนำเงินกำไร - ถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตรา
จากการขาย ที่ได้มารวมคำนวณหากำไรสุทธิ เพื่อเสีย ร้อยละ 15 เว้นแต่เงินกำไรจาก
หลักทรัพย์ ภาษีเงินได้นิติบุคคล การขายหน่วยลงทุนหลักทรัพย์

ของกองทุนรวม ตาม พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 ไม่ต้องเสียภาษี
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 ประเภท                     ผู้ลงทุนไทย ผู้ลงทุนต่างชาติที่ไม่ได้ประกอบ
   เงินได้        กิจการในประเทศไทย
เงินปันผล ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับมารวมเป็นรายได้ - ถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตรา

เพียงกึ่งหนึ่ง ของจำนวนที่ได้รับ และถูกหัก ร้อยละ 10 เว้นแต่ถ้าเป็นเงินส่วน
ภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อยละ 10 และ แบ่งกำไรจากกองทุนรวม ตาม
สามารถนำภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายมาเครดิต พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาด
ออกจากภาษีที่ต้องเสียได้ ยกเว้นกรณี หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ไม่ต้อง
ต่อไปนี้ เสียภาษี
! กรณีเป็นบริษัทจดทะเบียน จะได้รับ
ยกเว้นไม่ถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย และหาก
ได้ถือหุ้นไว้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนและ
หลังวันที่มีเงินได้จากเงินปันผล จะได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลมารวมเป็น
รายได้ในการคำนวณหากำไรสุทธิเพื่อ
เสียภาษีทั้งจำนวน

! กรณีเป็นบริษัทจำกัดที่ถือหุ้นใน
บริษัทจำกัดผู้จ่ายเงินปันผลไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 ของหุ้นท้ังหมดท่ีมี
สิทธิออกเสียง และบริษัทผู้จ่ายเงิน
ปันผลมิได้ถือหุ้นในบริษัทผู้รับเงิน
ปันผล จะได้รับยกเว้นไม่ถูกหักภาษี ณ
ที่จ่าย และหากเป็นเงินปันผลที่ได้จาก
หุ้นท่ีได้ถือไว้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อน
และหลังวันที่มีเงินได้จากเงินปันผล จะ
ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลเป็น
รายได้ในการคำนวณหากำไรสุทธิเพื่อ
เสียภาษีทั้งจำนวน

! กรณีได้รับส่วนแบ่งกำไรจากกองทุน
รวม ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จะไม่ถูกหักภาษี
ณ ท่ีจ่าย แต่ต้องนำไปรวมคำนวณ
เพื่อเสียภาษีเงินได้ แต่ถ้าในกรณี ดังนี้
• กรณีบริษัทจดทะเบียนที่ได้ถือหน่วย
ลงทุนไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนและ
หลังวันที่มีเงินส่วนแบ่งกำไร จะได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องนำส่วนแบ่งกำไรมารวม
เป็นรายได้ในการคำนวณหากำไรสุทธิ
เพื่อเสียภาษีทั้งจำนวน



88 ก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ  : ในกรณีของผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลต่างชาติบางประเทศนั้น อัตราภาษีดังกล่าวข้างต้นอาจได้รับการลดหย่อน
หรือยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินกำไรจากการขายหลักทรัพย์  เงินปันผล และดอกเบี้ยหุ้นกู้ ตามเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ในอนุสัญญาภาษีซ้อน ขณะเดียวกัน กรณีผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาต่างชาติอาจได้รับการลดหย่อน
หรือยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับ เงินปันผล และดอกเบี้ยหุ้นกู้  ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาภาษีซ้อน

ปัจจุบันมีประเทศท่ีเป็นคู่สัญญาอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย รวมท้ังส้ิน 43 ประเทศ  ได้แก่ เกาหลี  แคนาดา
ญี่ปุ่น  เดนมาร์ก  นอร์เวย์  นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ เนปาล เบลเยี่ยม โปแลนด์ ฝรั่งเศส ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย
โรมาเนีย  ลักเซมเบอร์ก  เวียดนาม  สเปน  สวิสเซอร์แลนด์  สวีเดน สหรัฐอเมริกา อิตาลี  อิสราเอล  แอฟริกาใต้
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน สหราชอาณาจักรอังกฤษและไอร์แลนด์เหนือ สาธารณรัฐเชค  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สาธารณรัฐปากีสถาน
สาธารณรัฐฟินแลนด์  สาธารณรัฐมอริเชียส  สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  สาธารณรัฐสิงคโปร์
สาธารณรัฐออสเตรเลีย  สาธารณรัฐออสเตรีย  สาธารณรัฐอินเดีย  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  สาธารณรัฐฮังการี ไซปรัส  และบัลแกเรีย

  ประเภท                    ผู้ลงทุนไทย ผู้ลงทุนต่างชาติที่ไม่ได้ประกอบ
   เงินได้       กิจการในประเทศไทย

• กรณีบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ท่ีได้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 3 เดือน
ก่อนและหลังวันที่มีเงินส่วนแบ่งกำไร
จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำส่วนแบ่ง
กำไรมารวมเป็นรายได้ในการคำนวณ
หากำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีกึ่งหนึ่ง

! กรณีได้รับเงินปันผลจากบริษัทท่ีได้
รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนหรือ  BOI  ไม่ถูกหักภาษี ณ
ที่จ่าย และได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมา
รวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 1 และต้องนำ - ถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตรา
ไปรวมคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษี ร้อยละ 15
ปลายปีด้วย

อากรแสตมป์ คิดตามราคาหุ้นที่ชำระแล้วหรือตามราคา - เหมือนผู้ลงทุนไทย
(ตราสาร ในตราสารการโอน แล้วแต่อย่างใดมาก
การโอน) กว่าในอัตรา 1 บาท สำหรับทุกจำนวน

1,000 บาทหรือเศษของ 1,000 บาท
ยกเว้นกรณีการโอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
ที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด เป็น
นายทะเบียนสำหรับการโอนหลักทรัพย์นั้น
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รายชื่อและที่อยู่ของบริษัทสมาชิก
หมาย                            ช่ือบริษัท    ช่ือย่อ
 เลข

1 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด    BLS
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ช้ัน 29 ถนนสีลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2231-3777 โทรสาร 0-2231-3797
http://www.bualuang.co.th

2 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด    TSC
48/2  ทิสโก้ทาวเวอร์  ถนนสาทรเหนือ  บางรัก
กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2633-6999 โทรสาร  0-2633-6150
http://www.tiscosec.com

3 บริษัทหลักทรัพย์ แอ๊ดคินซัน จำกัด (มหาชน)    ASL
132 อาคารสินธร 1  ช้ัน 2  ถนนวิทยุ  ลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330  โทร. 0-2263-3733 โทรสาร 0-2254-4032
http://www.asl.co.th

4 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด   DBSV
989 อาคารสยามทาวเวอร์ ช้ัน 14-15  ถนนพระราม 1 ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330  โทร. 0-2658-1222 โทรสาร 0-2658-1441
http://www.th-dbsvickers.com

5 บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้  จำกัด (มหาชน) SICSEC
130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ช้ัน 1-2  ถนนวิทยุ ลุมพินี
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  โทร. 0-2627-3100
โทรสาร 0-2263-2043  http://www.brokernumberfive.com

6 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด    MLP
252/6  อาคารเมืองไทย-ภัทร 1  ช้ัน 6-11  ถนนรัชดาภิเษก
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  โทร. 0-2305-9000
โทรสาร 0-2275-3040  http://www.ml.com
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หมาย                            ช่ือบริษัท    ช่ือย่อ
 เลข

7 บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด  BTSEC
44 อาคารไทยธนาคาร ช้ัน G, 23-26 ซ.หลังสวน ถ.เพลินจิต
ลุมพินี  ปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2657-9000
โทรสาร 0-2657-9111  http://www.BTsecurities.com

8 บริษัทหลักทรัพย์ เอบีเอ็น แอมโร เอเซีย จำกัด (มหาชน)   AST
175  อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์  ช้ัน 3  ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ
สาทร  กรุงเทพฯ  10120 โทร. 0-2285-1666, 0-2285-1777
โทรสาร 0-2285-1900  http://www.ast.co.th

10 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ.บี. จำกัด    IB
152  อาคารอินโดสุเอซ ช้ัน 6 ถนนวิทยุ ลุมพินี  ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330  โทร. 0-2256-7888, 0-2256-7999
โทรสาร 0-2256-7893-4  http://www.indocarrsec.com

11 บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด  ASSET
193/111-115 อาคารเลครัชดา ช้ัน 27 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
คลองเตย กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2661-9999, 0-2264-0666
โทรสาร 0-2661-9486  http://www.assetplus.com

12 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด YUANTA
540 อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์  (อาคารวรรณเพลส) ช้ัน 8-10
ถนนเพลินจิต ปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330  โทร. 0-2658-6300
โทรสาร 0-2658-6383  http://www.yuanta.co.th

13 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)    KGI
323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ช้ัน 23 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2231-1111 โทรสาร 0-2267-8260
http://www.kgieworld.com

14 บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)   CNS
21/3 อาคารไทยวา ทาวเวอร์ ช้ัน 1  ถนนสาทรใต้
กรุงเทพฯ 10120  โทร. 0-2285-0060, 0-2677-3333
โทรสาร 0-2285-0620  http://www.cns.co.th
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หมาย                            ช่ือบริษัท    ช่ือย่อ
เลข

15 บริษัทหลักทรัพย์ เอส จี สินเอเซีย จำกัด   SGACS
622 อาคารเอ็มโพเรียม ช้ัน 11/1-8 ถนนสุขุมวิท 24 คลองตัน
คลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2658-9000
โทรสาร 0-2658-9003

16 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด   NATSEC
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ช้ัน 14  ถนนพญาไท  วังใหม่
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2217-9595, 0-2217-9622, 0-2217-8888
โทรสาร 0-2217-9642  http://www.natsec.co.th

19 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด      KKS
500  อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ช้ัน 7  ถนนเพลินจิต ลุมพินี
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  โทร. 0-2256-9898-9
โทรสาร 0-2256-9783, 0-2256-9756  http://www.kks.co.th

22 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จำกัด   TRINITY
179/109-110 ช้ัน 25 อาคารบางกอกซิต้ี ทาวเวอร์
ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2286-3999 โทรสาร 0-2286-6333, 0-2286-6777
http://www.trinitythai.com

23 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด   SCBS
130 อาคารสินธร 3  ช้ัน 26  ถนนวิทยุ  ลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330  โทร. 0-2263-3500
โทรสาร 0-2263-3801-2  http://www.scbsec.com

26 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด UOBKHST
130-132 อาคารสินธร ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2659-8000 โทรสาร 0-2263-2306

27 บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด  BFITSEC
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ช้ัน 22 ถนนสาทรใต้
กรุงเทพฯ 10120  โทร. 0-2677-4330 โทรสาร 0-2677-4328
http://www.bfit.co.th
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หมาย                            ช่ือบริษัท    ช่ือย่อ
 เลข

28 บริษัทหลักทรัพย์ ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด    INGT
130-132 อาคารสินธร 1  ช้ัน 8  ถนนวิทยุ ลุมพินี  ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2263-2888-9 โทรสาร 0-2263-2898
http://www.ing.com

29 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด     AYS
898  อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ช้ัน 4  ถนนเพลินจิต
กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2658-6767 โทรสาร 0-2263-0408
http://www.ays.co.th

30 บริษัทหลักทรัพย์ อินเทล วิช่ัน จำกัด     IVS
อาคารเมอร์คิวร่ี ช้ัน 17 เลขท่ี 540 ถนนเพลินจิต  ลุมพินี
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2658-5800 โทรสาร 0-2658-5799

33 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด FINANSA
48/14-15 ช้ัน 8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ สีลม
บางรัก กรุงเทพฯ 10500  โทร. 0-2638-0300
โทรสาร 0-2638-0301  http://www.finansa.com

34 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   PHILIP
849 อาคารวรวัฒน์ ช้ัน 15  ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2268-0999, 0-2635-1700 โทรสาร 0-2268-1621
http://www.phillip.co.th

38 บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)      US
1550 อาคารแกรนด์อัมรินทร์ทาวเวอร์ ช้ัน 4-5
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ราชเทวี  กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2207-0038 โทรสาร 0-2207-0404
http://www.unitedsec.com
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หมาย                            ช่ือบริษัท    ช่ือย่อ
 เลข

41 บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี. มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด    JPM
20 อาคารบุปผจิต ช้ัน 2-3 ถ.สาทรเหนือ สีลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2684-2600 โทรสาร 0-2684-2610

42 บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  จำกัด KIMENG
540 อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์  ช้ัน 8-10 ถ. เพลินจิต ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6301
http://www.kimeng.co.th

43 บริษัทหลักทรัพย์ บีเอ็นพี พารีบาส์ พีรีกริน   BNPPP
(ประเทศไทย) จำกัด
444  อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ช้ัน 19  ถนนพญาไท ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2659-8999 โทรสาร 0-2216-3542
http://www.peregrineonline.co.th

45 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด   CLSA
87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ช้ัน 16 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330  โทร. 0-2253-2945 โทรสาร 0-2253-0534
http://www.clsa.com

47 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)  ZMICO
287  อาคารลิเบอร์ต้ีสแควร์ ช้ัน 16  ถนนสีลม  บางรัก
กรุงเทพฯ  10500 โทร. 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1709
http://www.seamico.com

49 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส วอร์เบิร์ก จำกัด  UBSW
93/1 อาคารดีทแฮล์ม ทาวเวอร์ เอ  ช้ัน 13  ถนนวิทยุ ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330  โทร. 0-2252-3867, 0-2651-5700
โทรสาร 0-2252-3965  http://www.ubswarburg.com

มิถุนายน 2545



94 ก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

รายชื่อและที่อยู่ของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ช่ือและท่ีอยู่ ช่ือย่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กสิกรไทย จำกัด TFAM
252/38-41 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ช้ัน 31
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2693-2300 โทรสาร 0-2693-2320  http://www.tfam.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) MFC
193-195 อาคารเลครัชดา ช้ัน 30-32 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2661-9000-99
โทรสาร 0-2661-9102-3  http://www.mfcfund.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม พรีมาเวสท์ จำกัด PRIMAVEST
900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ช้ัน 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 โทร. 0-2257-0555 ,0-2257-0361-7
โทรสาร 0-2257-0360  http://www.primavest.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทหารไทย จำกัด TMBAM
อาคารอับดุลราฮิม ช้ัน 28  ถนนพระราม 4  แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2636-1818 โทรสาร 0-2636-1820990
http://www.tmbam.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด SCBAM
132 อาคารสินธร 3 ช้ัน 23 ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2263-2800 โทรสาร 0-2263-4044
http://www.scbam.com
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ช่ือและท่ีอยู่ ช่ือย่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีโอเอ จำกัด BOAAM
179/6-10 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ช้ัน 5 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  โทร. 0-2679-5353
โทรสาร 0-2679-5571-5  http://www.boaam.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด NASSET
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์  ช้ัน 15 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  โทร. 0-2263-0800
โทรสาร 0-2263-0811-4  http://www.nasset.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ONEAM
อาคารเกษรเพลซ ช้ัน 5 ถนนเพลินจิต   แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330  โทร. 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1
http://www.one-asset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ABERDEN
90/42-43 อาคารสาธรธานี 1 ช้ัน 16 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  โทร. 0-2636-8248
โทรสาร 0-2636-6482  http://www.aberden-asset.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด TISCOASSET
48/16-17 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ช้ัน 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  โทร. 0-2633-7777
โทรสาร 0-2633-7300  http://www.tiscoasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด BBLAM
175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์ ห้อง 2601 ช้ัน 26 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  โทร. 0-2679-6400
โทรสาร 0-2679-5995-627
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มิถุนายน 2545

ช่ือและท่ีอยู่ ช่ือย่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไอเอ็นจี ING-FUND
(ประเทศไทย) จำกัด
2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ช้ัน 17 B สุขุมวิท ซอย 2 เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110  โทร. 0-2656-9111 โทรสาร 0-2656-9119
http://www.ingfundsthai.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด KTAM
11 อาคารคิวเฮ้าส์สาทร ช้ัน 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  โทร. 0-2679-2030
โทรสาร 0-2679-1820-21  http://www.ktam.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยุธยาเจเอฟ จำกัด AJF
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ช้ัน 8 เอ ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  โทร.0-2263-0200
โทรสาร 0-2263-0198-9  http://www.ajffunds.com
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หมวดคำศัพท์
ท่ีเก่ียวกับการลงทุนใน

ธุรกิจหลักทรัพย์
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กระดานต่างประเทศ (Foreign Board)
เป็นกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีใช้รองรับการซ้ือขายของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ
หลักทรัพย์ที่นำมาขายผ่านกระดานต่างประเทศต้องเป็นหลักทรัพย์ที่มีชื่อชาว
ต่างประเทศเป็นเจ้าของ

กระดานหลัก (Main Board)
เป็นกระดานซ้ือขายสำหรับการซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีมีปริมาณตามหน่วยซ้ือขาย
(Board Lot) หรือมากกว่าในปริมาณท่ีเป็นทวีคูณของ 1 Board Lot เช่น
2, 3, 4, � Board Lots เป็นต้น

กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)
คือกองทุนรวมท่ีจัดต้ังข้ึนโดยมีนโยบายนำเงินไปลงทุนในตราสารทุน (Equity)
ของบริษัทต่าง ๆ เงินปันผลจากกองทุนประเภทน้ีจะไม่แน่นอน แต่จะมีอัตรา
สูงกว่าอัตราเงินปันผลจากกองทุนตราสารหน้ี

กองทุนตราสารหน้ี (Fixed-Income Fund)
คือกองทุนรวมท่ีมีนโยบายลงทุนเฉพาะในตราสารหน้ี เช่น หุ้นกู้ประเภทต่าง ๆ
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นกู้  พันธบัตรรัฐบาล  เงินฝากธนาคารพาณิชย์
ต๋ัวสัญญาใช้เงิน ฯลฯ  ซ่ึงจะมีรายได้จากดอกเบ้ียเป็นหลัก ผู้ลงทุนท่ีถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมประเภทน้ีจะได้ผลตอบแทนไม่สูงมาก เม่ือเทียบกับ
กองทุนรวมท่ีมุ่งลงทุนในตราสารทุน (Equity Fund) แต่จะได้รับผลตอบแทน
ที่แน่นอนกว่า

กองทุนปิด (Closed-Ended Fund)
คือกองทุนรวมประเภทท่ีกำหนดขนาดกองทุนไว้แน่นอนต้ังแต่เร่ิมจัดต้ังกองทุน
เม่ือกองทุนรวมน้ีขายหน่วยลงทุนหมดแล้วจะไม่มีการออกหน่วยลงทุนใหม่มา
ขายอีก และผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนท่ีถืออยู่ไปขายคืนแก่
กองทุนได้จนกว่าจะหมดอายุกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมประเภทน้ีจะนำ
หน่วยลงทุนเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้หน่วยลงทุนมีสภาพคล่อง
สามารถซ้ือขายเปล่ียนมือได้

กองทุนเปิด (Open-Ended Fund)
เป็นกองทุนรวมประเภทไม่จำกัดขนาดกองทุน ซ่ึงสามารถออกหน่วยลงทุนใหม่
ขายได้ตลอดเวลาท่ีมีผู้ต้องการซ้ือ และจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือท่ี
ต้องการขายคืนด้วย โดยราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าทรัพย์สิน
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สุทธิต่อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการกำหนด กองทุนรวมประเภทน้ีจะไม่นำ
หน่วยลงทุนเข้าจดทะเบียนเพ่ือซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ เพราะผู้ลงทุนสามารถ
ซ้ือหรือขายหน่วยลงทุนดังกล่าวกับกองทุนรวมน้ันได้อยู่แล้ว

กองทุนรวม (Mutual Fund)
เป็นโครงการลงทุนท่ีจัดต้ังข้ึนและบริหารโดยบริษัทจัดการลงทุน ในการจัดต้ัง
กองทุนรวมแต่ละกอง บริษัทจัดการลงทุนจะออกหน่วยลงทุน (Unit Trusts)
เสนอขายแก่ผู้ลงทุนท่ัวไป เพ่ือระดมเงินไปลงทุนในตราสารการเงินประเภท
ต่าง ๆ ตามนโยบายการลงทุนท่ีระบุไว้ในการขออนุญาตจัดต้ังกองทุนรวม

การขายชอร์ต (Short Selling)
คือการขายหุ้นโดยที่ผู้ขายได้ยืมหุ้นนั้นมาจากบริษัทหลักทรัพย์หรือจากสถาบัน
ท่ีให้บริการยืมหุ้น ผู้ขายชอร์ตจะต้องวางเงินประกัน (Margin) ไว้กับบริษัทผู้ให้
ยืมหุ้นในจำนวนไม่ต่ำกว่าอัตราท่ีตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเงินจากการขาย
หุ้นจะต้องเก็บไว้ที่บริษัทนายหน้าเพื่อเป็นหลักประกันด้วย จนกว่าผู้ขายชอร์ต
จะส่งคืนหุ้นจำนวนท่ียืมไปครบท้ังหมด  โดยระหว่างท่ียังไม่ส่งคืนหุ้น ผู้ขาย
ชอร์ตจะต้องมอบสิทธิประโยชน์ใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น การจ่ายเงินปันผล
หรือการให้สิทธิจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนให้กับบริษัทนายหน้าของตน เพ่ือส่งมอบต่อ
ให้แก่เจ้าของหุ้นท่ีให้ยืมอีกทอดหน่ึง

การชำระค่าซื้อขายแบบยอดสุทธิ (Net Settlement)
เป็นการชำระราคาหลักทรัพย์ในลักษณะที่บริษัทหลักทรัพย์นำค่าซื้อและค่าขาย
หลักทรัพย์ตัวเดียวกันในวันเดียวกันของผู้ลงทุนรายเดียวกันมาหักกลบลบกัน
เพ่ือหายอดสุทธิ และเม่ือถึงวันทำการท่ี T+3 ซ่ึงเป็นวันชำระราคาหลักทรัพย์
ผู้ลงทุนก็เพียงแต่ชำระเงินส่วนต่างท่ีมูลค่าซ้ือมากกว่ามูลค่าขายเท่าน้ัน การชำระ
ค่าซ้ือประเภทน้ีจะช่วยให้ผู้ลงทุนไม่ต้องชำระเงินเต็มจำนวนยอดท่ีซ้ือทุกคร้ัง
ทำให้ผู้ลงทุนมีสภาพคล่องมากข้ึน

การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing and Settlement)
เป็นกระบวนการท่ีบริษัทสมาชิกผู้ซื้อชำระราคาหลักทรัพย์และรับมอบหลักทรัพย์
ท่ีซ้ือจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทสมาชิก
ผู้ขายส่งมอบหลักทรัพย์และรับชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์จากบริษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  ซ่ึงต้องกระทำในวันทำการท่ี T+3
ภายหลังวันตกลงซ้ือขายหลักทรัพย์ การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
ดังกล่าวกระทำกันโดยใช้ยอดสุทธิซ้ือและยอดสุทธิขายของแต่ละบริษัทสมาชิก
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การซ้ือขายรายใหญ่ (Big Lot)
เป็นการซ้ือขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง (อาจเป็นหุ้นหรือตราสารหน้ีก็ได้)
จำนวนเดียวโดยไม่แบ่งย่อย และมีปริมาณหรือมูลค่าการซ้ือขายเท่ากับหรือ
สูงกว่าปริมาณหรือมูลค่าท่ีตลาดหลักทรัพย์กำหนด ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์
กำหนดว่าการซ้ือขายคราวละต้ังแต่  1 ล้านหุ้นหรือมูลค่า 3 ล้านข้ึนไป ถือเป็น
การซ้ือขายรายใหญ่ ซ่ึงตลาดหลักทรัพย์จัดกระดานซ้ือขายรายใหญ่  (Big-Lot
Board) ไว้ รองรับการซ้ือขายลักษณะน้ีโดยเฉพาะ

การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading)
คือการท่ีบุคคลท่ีทราบข้อมูลภายในของบริษัทท่ียังไม่ได้มีการเผยแพร่สู่สาธารณชน
และใช้ข้อมูลน้ันเพ่ือประโยชน์ในการซ้ือขายหลักทรัพย์ ซ่ึงตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ได้มีข้อกำหนดห้ามมิให้บุคคล
ภายในใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ในการซ้ือขายหลักทรัพย์และกำหนดโทษไว้ด้วย

การได้มาซ่ึงสินทรัพย์ (Acquisition of Asset)
คือการเข้าซ้ือหรือรับโอนหรือแลกเปล่ียน เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัท
อ่ืน เช่น การซ้ือหุ้นทุน การแลกหุ้นกัน การซ้ือท่ีดิน การซ้ือสิทธิการเช่าอาคาร
การซ้ือสิทธิการใช้ท่ีดินหรืออาคาร เป็นต้น ท้ังน้ีตลาดหลักทรัพย์มีข้อกำหนดให้
บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยข้อมูลตามนัยสำคัญแห่งการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ของ
บริษัทอื่น

การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (Due Diligence)
คือการตรวจสอบและประเมินทรัพย์สินตลอดจนหน้ีสินของบริษัทว่ามีมูลค่าถูกต้อง
ครบถ้วนตามบัญชีและมีอยู่จริง

การทำกำไรจากผลต่างของราคาในสองตลาด (Arbitrage)
คือการซ้ือสินค้าในตลาดท่ีราคาถูกและขณะเดียวกันก็ส่ังขายสินค้าน้ัน (หรือ
สินค้าประเภทเดียวกันน้ัน) ในจำนวนเดียวกันในอีกตลาดท่ีราคาสูงกว่า เพ่ือรับ
ผลกำไรจากส่วนต่างของราคาในสองตลาด การทำ Arbitrage น้ีจะทำได้เฉพาะ
กับสินค้าท่ีมีการซ้ือขายมากกว่าหน่ึงตลาด เช่น ซ้ือขายในตลาดปกติท่ีส่งมอบ
ทันที ซ้ือขายในตลาดล่วงหน้า และซ้ือขายในตลาด Options เป็นต้น สินค้า
ประเภทน้ี ได้แก่ เงินตราต่างประเทศ หุ้น ดัชนีราคาหุ้น พันธบัตรรัฐบาล
อัตราดอกเบ้ีย และสินค้าทางด้านการเกษตรเป็นต้น
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การทำคำเสนอซื้อหุ้นต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป (Tender Offer)
เป็นการแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทใดบริษัทหน่ึง ถึงความต้องการจะซ้ือ
หุ้นบริษัทดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น โดยระบุจำนวนหุ้น ราคา และกำหนดเวลาท่ี
ต้องการรับซ้ือไว้ โดยท่ัวไปการทำ Tender Offer น้ี มักจะเกิดข้ึนโดยท่ีผู้ทำ
คำเสนอซ้ือมีวัตถุประสงค์จะเข้าไปบริหารบริษัทดังกล่าว

การป่ันหุ้น (Manipulation)
คือการซ้ือขายหลักทรัพย์ใด ๆ โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพ่ือสร้างสภาพการ
ซื้อขายให้ผิดไปจากภาวะท่ีเป็นจริงโดยเจตนาให้ผู้อื่นซ้ือหรือขายหลักทรัพย์
ด้วยความเข้าใจผิด การกระทำดังกล่าวน้ี ถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซ่ึงมีบทกำหนดโทษไว้ด้วย

การวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental Analysis)
คือ การประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ในปัจจุบันโดยพิจารณาถึงผลตอบแทน
ท่ีคาดว่าจะได้รับและราคาหลักทรัพย์ท่ีคาดว่าจะขายได้ในอนาคต โดยผู้ลงทุน
จะซื้อหลักทรัพย์นั้นหากพบว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวต่ำกว่ามูลค่า
ตามพ้ืนฐานท่ีคำนวณได้ และจะขายหลักทรัพย์น้ันหากพบว่าราคาตลาดของ
หลักทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าตามพ้ืนฐาน ในการวิเคราะห์ผู้ลงทุนจะต้องศึกษา
ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง ภาวะอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง และผลการดำเนิน
งาน รวมท้ังฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกหุ้น

การเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชน (Public Offering)
คือการที่บริษัทนำหลักทรัพย์ของตนออกเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือระดมเงินทุนไปขยายกิจการและเพ่ือกระจายการถือครองหลักทรัพย์
ให้ประชาชนท่ัวไป ซ่ึงจะต้องกระทำผ่านบริษัทหลักทรัพย์ท่ีรับเป็นผู้จัดจำหน่าย
หลักทรัพย์ (Underwriters) และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และต้องจัดทำหนังสือช้ีชวนตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้

กำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share/ EPS)
คือส่วนของกำไรสุทธิท่ีแบ่งเฉล่ียแก่หุ้นสามัญแต่ละหุ้น

กำไรส่วนทุน (Capital Gain)
คือผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการขายหุ้นออกไปในราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมา กำไร
ส่วนทุนที่ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาได้รับจากการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
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ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Agreement)
คือข้อตกลงระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในการนำหลักทรัพย์เข้า
จดทะเบียนเพื่อให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

เคร่ืองหมายแสดงการไม่ได้รับสิทธิต่างๆ (XA, XD, XI, XM XR, XW, XS)
เป็นเคร่ืองหมายท่ีตลาดหลักทรัพย์แสดงไว้บนหลักทรัพย์เป็นระยะเวลาล่วงหน้า
3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์น้ัน เพ่ือแสดงให้
ผู้ลงทุนทราบว่าในวันน้ันผู้ซ้ือหลักทรัพย์น้ีจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามประเภท
ที่ระบุจากการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นที่กำลังจะเกิดขึ้น

โดยรายละเอียดของเคร่ืองหมายแต่ละตัวมีดังน้ี
- XA (Excluding All)
ผู้ซื้อหุ้นไม่ได้สิทธิทุกประเภทท่ีบริษัทประกาศให้ในคราวน้ัน

- XD (Excluding Dividend)
ผู้ซ้ือหุ้นไม่ได้สิทธิรับเงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในงวดน้ัน

- XI (Excluding Interest)
ผู้ซ้ือหุ้นไม่ได้สิทธิรับดอกเบ้ียท่ีประกาศจ่ายในงวดน้ัน

- XM (Excluding Meeting)
ผู้ซ้ือไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

- XR (Excluding Right)
ผู้ซ้ือหุ้นไม่ได้สิทธิจองซ้ือหุ้นออกใหม่

- XW (Excluding Warrant)
ผู้ซ้ือหุ้นไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซ้ือหลักทรัพย์

- XS (Excluding Short Term Warrant)
ผู้ซ้ือหุ้นไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิระยะส้ันในการจองซ้ือหลักทรัพย์

เคร่ืองหมายเอช (H)  ย่อมาจาก Halt Trade
เป็นเคร่ืองหมายแสดงให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ระหว่างห้ามซ้ือขาย
สำหรับช่วงเวลาซ้ือขายรอบน้ัน โดยมีสาเหตุมาจาก
1. มีข้อมูลข่าวสารท่ีอาจกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์ หรือต่อ
การตัดสินใจลงทุน หรือต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ ซ่ึงตลาด
หลักทรัพย์ยังไม่ได้รับรายงานจากบริษัทและอยู่ระหว่างสอบถามข้อเท็จจริง

2. ภาวะการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทใดบริษัทหน่ึงน่าสงสัยว่าจะมีผู้ลงทุน
บางกลุ่มทราบข้อมูลหรือข่าวสารท่ีสำคัญ และอยู่ในระหว่างสอบถาม
ข้อเท็จจริง
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3. บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์ข้ึนเคร่ืองหมาย H เน่ืองจากบริษัทอยู่ระหว่าง
รอการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญ

4. มีเหตุท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการซ้ือขายหลักทรัพย์น้ัน

เคร่ืองหมายเอ็นพี (NP) ย่อมาจาก Notice Pending
เป็นเคร่ืองหมายท่ีติดไว้บนหลักทรัพย์เพ่ือแสดงให้ผู้ลงทุนทราบว่า ณ เวลาขณะ
นั้น ตลาดหลักทรัพย์กำลังรอคำชี้แจงหรือรายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ดังกล่าว หรือกำลังรอการเปิดเผยงบการเงินหรือรายงานอ่ืนใดท่ี
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องรายงานตามเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

เคร่ืองหมายเอ็นอาร์ (NR)  ย่อมาจาก Notice Received
ตลาดหลักทรัพย์จะติด NR ไว้บนหลักทรัพย์ท่ีเพ่ิงถูกถอนเคร่ืองหมาย NP เพ่ือ
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าตลาดหลักทรัพย์ได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือรายงาน
คำช้ีแจงจากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวอย่างพอเพียง และได้ทำการเผยแพร่
ให้สาธารณชนทราบโดยท่ัวกันแล้ว

เคร่ืองหมายเอสพี (SP)  ย่อมาจาก Suspension
เป็นเคร่ืองหมายท่ีแสดงให้ทราบว่า หลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ระหว่างห้ามซ้ือขาย
เป็นการช่ัวคราวเกินกว่าหน่ึงรอบการซ้ือขาย โดยมีสาเหตุจาก
1. กรณีเช่นเดียวกับข้อ 1-3 ของการข้ึนเคร่ืองหมาย H และบริษัทยังไม่สามารถ
ชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูลได้ทันที

2. บริษัทฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
3. บริษัทไม่นำส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 5 วันทำการ
4. บริษัทนำส่งงบการเงินล่าช้าติดต่อกัน 3 คร้ัง
5. หลักทรัพย์อยู่ระหว่างพิจารณาเพิกถอนหรืออยู่ระหว่างปรับปรุงสถานภาพ
เพื่อให้พ้นข่ายการถูกเพิกถอน

6. หลักทรัพย์จะครบกำหนดเวลาในการไถ่ถอน หรือการแปลงสภาพ หรือการ
ใช้สิทธิ หรือขายคืน

7. มีเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการซ้ือขายหลักทรัพย์

ช่วงจำกัดการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นประจำวัน (Daily Price Limit)
เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้เกิดขึ้นได้ใน
แต่ละวันทำการ ช่วงจำกัดดังกล่าวน้ีจะทำให้มี  Ceiling Price และ Floor Price
ในแต่ละวันทำการ
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ช่วงเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period)
คือช่วงระยะเวลาท่ีตลาดหลักทรัพย์กำหนดห้ามผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร และ/หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
จดทะเบียนใหม่ ในการนำหุ้นบริษัทดังกล่าวท่ีตนถือครองอยู่ออกขาย โดยท่ัวไป
ช่วงเวลาห้ามขายหุ้นจะประมาณ 6 เดือน นับแต่วันแรกท่ีให้มีการซ้ือขายในตลาด
หลักทรัพย์ แต่ในบางกรณี อาจจะกำหนดให้นานกว่า 6 เดือนก็ได้ แต่ไม่เกิน 3 ปี

เซอร์ขิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker)
เป็นมาตรการท่ีตลาดหลักทรัพย์นำมาใช้หยุดการซ้ือขายหลักทรัพย์ช่ัวคราว ใน
ยามที่การซื้อขายโดยรวมในตลาดหลักทรัพย์เกิดตกต่ำลงอย่างมากมายผิดปกติ
ท้ังน้ี เพ่ือให้ผู้ลงทุนโดยท่ัวไปได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ระยะหน่ึง
ก่อนที่จะเปิดให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ต่อไป

ดัชนีเซท 50 (SET50 Index)
เป็นดัชนีราคาหุ้นท่ีแสดงระดับและความเคล่ือนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 ตัว
ท่ีมีมูลค่าตลาดสูงและการซ้ือขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ

ดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม (Sectoral Indices)
คือดัชนีราคาหุ้นของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม โดยท่ัวไปจะใช้ราคาหุ้นสามัญ
ทุกตัวท่ีจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ันในการคำนวณ ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์จัด
หุ้นสามัญจดทะเบียนท้ังหมดกระจายอยู่ใน 31 กลุ่มอุตสาหกรรม

ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)
เป็นดัชนีราคาหุ้นประเภทท่ีคำนวณถัวเฉล่ียราคาหุ้นสามัญแบบถ่วงน้ำหนักด้วย
จำนวนหุ้นจดทะเบียน โดยจะแสดงมูลค่าเฉล่ียของหุ้นสามัญท้ังหมดในตลาด
หลักทรัพย์ ณ วันปัจจุบัน เทียบกับมูลค่าเฉล่ียของหุ้นดังกล่าว ณ วันฐาน ค่า
เปล่ียนแปลงของดัชนีน้ีจึงบอกให้ทราบถึงระดับการเปล่ียนแปลงของมูลค่า
หุ้นสามัญท้ังหมดในตลาดหลักทรัพย์ด้วย

ตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายทรัพย์สิน (Options)
อาจหมายถึงตราสารท่ีกำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือท่ีจะซ้ือทรัพย์สินจากผู้ออกตราสาร
ซ่ึงเรียกว่า �ตราสารสิทธิเรียกซ้ือทรัพย์สิน� (Call Options) หรือตราสารท่ีกำหนด
ให้สิทธิแก่ผู้ถือท่ีจะขายทรัพย์สินให้ผู้ออกตราสารน้ัน  ซ่ึงเรียกว่า �ตราสารสิทธิ
ให้ขายทรัพย์สิน� (Put Options) ก็ได้
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ตราสารหน้ี (Bond)
เป็นหลักทรัพย์ท่ีรัฐบาล องค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทนำออกจำหน่าย
เพ่ือกู้เงินจากผู้ลงทุนโดยตรง ผู้ถือตราสารหน้ีมีฐานะเป็นเจ้าหน้ีองค์กรผู้ออก
ตราสารน้ัน และจะได้รับดอกเบ้ียตอบแทนเป็นงวด ๆ ตามท่ีกำหนดตลอดอายุ
ของตราสาร และได้รับเงินต้นคืนเม่ือครบกำหนดไถ่ถอน ตราสารหน้ีมี  2
ประเภท คือ ตราสารหน้ีท่ีมี หลักประกัน (Secured Bond) และตราสารหน้ีท่ี
ไม่มีหลักประกัน (Unsecured Bond) หรือท่ีเรียกว่าหุ้นกู้ (Debenture)
ซ่ึงนิยมออกโดยบริษัทท่ีมีฐานะม่ันคง

ตลาดกระทิง (Bull Market)
ภาวะตลาดหุ้นท่ีราคาหุ้นโดยท่ัวไปมีระดับสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลายาว
นานไม่น้อยกว่า  2 � 3 เดือน และมีปริมาณการซ้ือขายท่ีมาก สภาพตลาดดังกล่าว
มีความคึกคักเสมือนอาการเคล่ือนไหวของวัวกระทิง

ตลาดทุน (Capital Market)
เป็นแหล่งระดมเงินออมระยะยาว  (เกิน 1 ปี) เพ่ือจัดสรรให้กับผู้ท่ีต้องการเงินทุน
ระยะยาว ได้นำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ

ตลาดรองหรือตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ (Secondary or Trading Market)
เป็นแหล่งกลางสำหรับการซ้ือขายเปลี่ยนมือความเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ที่ได้ผ่าน
การจองซ้ือในตลาดแรกมาแล้ว

ตลาดแรก (Primary Market)
เป็นแหล่งกลางท่ีผู้ต้องการระดมเงินทุนระยะยาวจะนำตราสารทางการเงินหรือ
หลักทรัพย์ออกใหม่  (New Issues) ประเภทต่าง ๆ เสนอขายให้กับบุคคล
ภายนอกหรือประชาชนโดยทั่วไป

ตลาดหมี (Bear Market)
ภาวะตลาดหุ้นที่ราคาหุ้นโดยทั่วไปมีระดับลดต่ำลงต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน
ปริมาณการซื้อขายก็มีน้อยเปรียบเสมือนการเคลื่อนไหวของหมีที่อืดอาดเชื่องช้า

ตลาดหลักทรัพย์ (Securities Market)
เป็นสถาบันหน่ึงในตลาดรอง ท่ีถูกจัดต้ังข้ึนมาเพ่ือให้การส่งเสริมการระดม
เงินออม และจัดสรรเงินทุนในตลาดทุนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้าง
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว สำหรับในประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งกำหนด
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ระเบียบกฎเกณฑ์ เพ่ือให้การซ้ือขายหลักทรัพย์เป็นไปด้วยความมีระเบียบ
คล่องตัว และยุติธรรม อันจะเป็น การสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้ลงทุน

ท่ีปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor)
เป็นสถาบันการเงินท่ีได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. ในการให้บริการแก่บริษัท
มหาชนจำกัด เก่ียวกับคำปรึกษา ความเห็น และการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ
เพ่ือนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ผู้ถือหุ้น และประชาชนโดยท่ัวไป

นายหน้าผู้ค้าหลักทรัพย์ (Broker-Dealer)
บริษัทหลักทรัพย์ท่ีได้รับใบอนุญาตทำธุรกรรมหลักทรัพย์ ท้ังในฐานะ Broker
และในฐานะ Dealer

บริษัทจดทะเบียน (Listed Company)
คือบริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อให้มีการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์
กำหนดและต้องปฏิบัติตาม Listing Agreement

บริษัทนายหน้า (Brokerage Firm)
บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อหรือ
ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุน โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่า
นายหน้าจากผู้ลงทุนเป็นผลตอบแทน

บริษัทนายหน้าช่วง (Sub-Brokerage Firm/ Sub-Broker)
เป็นบริษัทหลักทรัพย์ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงให้บริการรับคำส่ัง
ซ้ือหรือขายหุ้นจากผู้ลงทุน แล้วส่งคำส่ังดังกล่าวต่อไปยังบริษัทนายหน้า (Broker)
เพื่อทำการซื้อหรือขายหุ้นให้ในตลาดหลักทรัพย์

บัญชีซื้อขายหุ้นโดยวางหลักประกัน (Margin Account)
เป็นบัญชีซื้อขายหุ้นที่ลูกค้าขอเปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์เพื่อการซื้อหุ้น
โดยใช้สินเช่ือจากบริษัทน้ัน และ/หรือ เพ่ือการ Short Sell ในการเปิด Margin
Account ลูกค้าจะต้องนำเงินหรือหลักทรัพย์จำนวนหน่ึงมาวางไว้กับบริษัท
นายหน้าเพ่ือเป็นหลักประกัน ท้ังน้ี มูลค่าของหลักประกันท่ีนำมาวางเม่ือเทียบ
กับวงเงินท่ีจะซ้ือหุ้นหรือท่ีจะขายชอร์ต จะต้องไม่ต่ำกว่า Initial Margin Rate ท่ี
ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
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ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ระยะสั้น (Short-Term Warrant)
เป็น Warrant ประเภทท่ีมีอายุส้ัน โดยท่ัวไปมักมีอายุไม่เกิน 2 เดือน ซ่ึงบริษัท
จดทะเบียนที่ต้องการเพิ่มทุนอาจเลือกที่จะออกตราสารนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
แทนการให้สิทธิจองซ้ือหุ้นออกใหม่

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ (Warrant)
เป็นหลักทรัพย์ท่ีบริษัทกำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือท่ีจะจองซ้ือหุ้นสามัญจากบริษัท
ได้ในจำนวน ราคา และตามระยะเวลาที่ระบุไว้

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant)
มีลักษณะคล้ายคลึงกับใบสำคัญแสดงสิทธิท่ัวไป  (Warrant)  โดยเป็นตราสาร
ท่ีให้สิทธิแก่ผู้ถือ DW ในการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์รองรับ สิทธิ (Underlying
Securities)  ซ่ึงอาจเป็นหลักทรัพย์ (Stock) หรือดัชนีหลักทรัพย์ (Index)  ใน
ราคาใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ และระยะเวลาใช้สิทธิท่ีกำหนดไว้  โดยบริษัท
ผู้ออก DW (Issuer) จะเป็นผู้กำหนดว่าจะเลือกทำการส่งมอบให้แก่ผู้ถือ DW
เป็นหลักทรัพย์หรือเงินสดก็ได้  แต่การออก DW เป็นการให้สิทธิโดยมี
หลักทรัพย์ท่ีจะสามารถส่งมอบอยู่แล้ว จึงไม่ต้องมีการออกหลักทรัพย์มาใหม่
ดังน้ันจึงไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณหุ้นสามัญของบริษัท  จึงไม่เกิด Dilution
Effect  เหมือนอย่างการออก Warrant ท่ัวไป

ปันผล (Dividend)
คือส่วนของกำไรท่ีบริษัท หรือกองทุนรวม แบ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและ
หุ้นบุริมสิทธิ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน  ซ่ึงอาจจะจ่ายเป็นเงินปันผล (cash dividend)
หรือหุ้นปันผล (stock dividend) ก็ได้

ผู้ค้าหลักทรัพย์ (Dealer)
คือบริษัทหลักทรัพย์ท่ีได้รับใบอนุญาตทำธุรกรรมในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์ ซ่ึงจะ
ซ้ือและขายหลักทรัพย์เพ่ือบัญชีลงทุนของบริษัทเอง และรับความเส่ียงจากการ
ซ้ือขายน้ัน ในกรณีท่ีลูกค้าซ้ือหุ้นจาก Dealer ลูกค้าก็จะได้รับหุ้นท่ีโอนมาจาก
Portfolio ของ Dealer น้ัน

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter)
คือบริษัทหลักทรัพย์ที่รับทำหน้าที่จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ให้บริษัทที่ต้องการ
กระจายหุ้นให้แก่บุคคลท่ัวไป
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มูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value)
เป็นมูลค่าของหุ้นสามัญ 1 หุ้น ท่ีได้จากการประเมินค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset
Value) ต่อหุ้นตามงบดุลล่าสุดของบริษัทผู้ออกหุ้น  ซ่ึงหมายความว่า หากบริษัท
น้ีเลิกกิจการและสามารถนำสินทรัพย์ รวมถึงหน้ีสินต่าง ๆ  ไปแปรเป็นเงินสดได้
ตามมูลค่าท่ีระบุในงบดุลน้ันแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินคืนในจำนวนเท่ากับมูลค่า
ตามบัญชีต่อการถือหุ้น 1 หุ้น

มูลค่าตามบัญชี  =                              (สินทรัพย์รวม � หน้ีสินรวม)
จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทออกเรียกชำระเงินค่าหุ้นแล้ว

มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization)
คือมูลค่าโดยรวมของหุ้นสามัญของบริษัทใดๆ ท่ีคำนวณข้ึนโดยใช้ราคาตลาด
ของหุ้นน้ันคูณกับจำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนท้ังหมดของบริษัทดังกล่าว

มูลค่าท่ีตราไว้ (Par Value/ Face Value/ Nominal Value)
เป็นมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ถูกระบุไว้บนใบตราสารซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดใน
หนังสือบริคณห์สนธิของแต่ละบริษัท  มูลค่าท่ีตราไว้น้ีจะเป็นข้อมูลท่ีแสดงให้
ทราบถึงมูลค่าเงินลงทุนเร่ิมแรกสำหรับหุ้นแต่ละหน่วย ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ใน
การวิเคราะห์ทางบัญชี และแสดงให้ทราบถึงทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น
ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็น 10 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท
เป็นต้น

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value/ NAV)
คือทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาตลาดในขณะใดขณะหน่ึง หักด้วยหน้ีสิน
ของกองทุนรวมน้ัน

รอบการซ้ือขาย (Trading Session)
เป็นช่วงเวลานับต้ังแต่ตลาดหลักทรัพย์เปิดให้มีการซ้ือขายจนกระท่ังหยุดการ
ซ้ือขาย 1 รอบ ในปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์เปิดให้มีการซ้ือขาย  2 รอบ ใน 1 วัน
คือ ในช่วงเช้าจะเร่ิมกันต้ังแต่เวลาเปิดท่ีได้จากการสุ่มเลือกระหว่างเวลา
9.55-10.00 น. โดยให้ซ้ือขายจนถึงเวลา 12.30 น. จากน้ันจะเปิดให้มีการซ้ือขาย
กันอีกคร้ังในภาคบ่าย ต้ังแต่เวลาเปิดท่ีได้จากการสุ่มเลือกระหว่างเวลา
14.25-14.30 น. โดยให้ซ้ือขายจนถึงเวลาปิดท่ีได้จากการสุ่มเลือกระหว่าง
16.35-16.40 น.
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ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบการซ้ือขาย (Automated Tools for Market
Surveillance: ATOMS)
เป็นระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับอำนวย
ความสะดวกในงานตรวจสอบภาวะตลาด

ระบบเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)
เป็นระบบบัญชีลูกค้าเงินกู้เพ่ือซ้ือหลักทรัพย์ (Margin Account) โดยผู้ลงทุนท่ี
ต้องการกู้เงินเพ่ือซ้ือหลักทรัพย์ จะต้องนำเงินสดจำนวนหน่ึงมาวางไว้กับบริษัท
นายหน้าของตน เช่น 1,000,000 บาท จากน้ัน บริษัทนายหน้าก็จะกำหนดวงเงิน
ให้ซ้ือหลักทรัพย์ ซ่ึงจะข้ึนอยู่กับ ระดับ Initial Margin Rate ท่ีกำหนดไว้ หาก
Initial Margin เท่ากับ 50% วงเงินให้ซ้ือหลักทรัพย์จะเท่ากับ 1,000,000/50% =
2,000,000 บาท ซ่ึงหมายความว่า 1,000,000 บาทแรก ซ้ือด้วยเงินสดของผู้ลงทุน
ส่วนที่เกินจากนั้นอีก 1,000,000 บาทเป็นเงินที่บริษัทสมาชิกให้กู้

ระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์
(SET Information Management System : SIMS)
เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงเป็นการรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกับบริษัทจดทะเบียน  หลักทรัพย์จดทะเบียน  งบการเงิน ข่าวสารสำคัญ
ท่ีได้รับการเปิดเผยจากบริษัทจดทะเบียน  มาแยกแยะและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสำหรับเผยแพร่ท่ัวไป โดยจะมีการปรับข้อมูลใหม่ให้ทัน
เหตุการณ์ในฐานข้อมูลทุกส้ินวัน โดยแบ่งเป็นระบบ I-SIMS และระบบ R-SIMS
ซ่ึงผู้สนใจสามารถเรียกดูข้อมูลท้ังสองระบบได้ท่ีห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือดูได้จากห้องค้าโบรกเกอร์หรือซับโบรกเกอร์

ราคาตลาด (Market Price)
คือราคาหุ้นใด ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ท่ีเกิดจากการซ้ือขายคร้ังหลังสุด เป็นราคา
ท่ีสะท้อนถึงความต้องการซ้ือและความต้องการขายจากผู้ลงทุนโดยรวมในขณะน้ัน

ราคาปิด (Closing Price)
คือราคาของหลักทรัพย์ใด ๆ ท่ีเกิดจากการซ้ือขายรายการสุดท้ายในแต่ละวัน
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันระบบการซ้ือขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์จะหยุด
จับคู่คำส่ังซ้ือขายด้วยวิธี Automated Order Matching (AOM) ณ เวลา 16.30 น.
แต่จะยังคงรับคำส่ังซ้ือขายจาก สมาชิกเรียงลำดับไว้ระหว่าง 16.30 - 16.35 น.
จากน้ัน ระบบคอมพิวเตอร์จะเลือกสุ่มเวลาปิดในช่วง 16.35 - 16.40 น. และจะ
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คำนวณหาราคาปิดด้วยวิธี Call Market โดยจะนำคำส่ังซ้ือขายท้ังหมดท่ีค้างใน
ระบบจนถึงเวลาปิดมาคำนวณหาราคาปิด ดังน้ี
1. ใช้ราคาท่ีทำให้เกิดการซ้ือขายได้ปริมาณมากท่ีสุด
2. ถ้ามีราคาตามข้อ 1 มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาใกล้เคียงกับราคาซ้ือขายใน
ลำดับก่อนหน้าท่ีเร่ิมใช้วิธี Call Market

3. ถ้ามีราคาตามข้อ 2 มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาท่ีสูงกว่าราคาดังกล่าว
4. ถ้าช่วงท่ีใช้วิธี Call Market ไม่สามารถหาราคาปิดได้ (เน่ืองจากการซ้ือขายขาด
สภาพคล่อง) ให้ใช้ราคาซ้ือขายท่ีเกิดจากระบบ AOM ในลำดับก่อนหน้าเป็น
ราคาปิด

ราคาเปิด (Opening Price)
เป็นราคาหลักทรัพยท่ี์เกิดจากการซ้ือขายรายการแรกของแต่ละวัน ราคาเปิดจะ
เกิดจากระบบ ASSET ซ่ึงรวมคำส่ังซ้ือและคำส่ังขายหลักทรัพย์ท้ังหมดท่ีส่งเข้ามา
ในระบบซ้ือขายบนกระดานหลักช่วงเปิดตลาด โดยตลาดหลักทรัพย์ได้เปิดให้
ผู้ส่ังซ้ือส่ังขายหุ้นส่งคำส่ังเข้ามา ได้ต้ังแต่เวลา 9.30 น. และจะใช้หลักการเลือก
สุ่มหาราคาเปิดในช่วง  5 นาทีสุดท้ายของช่วง Pre-open ช่วงเช้า (9.55-10.00 น.)
ซ่ึงมีหลักการคำนวณหาราคาเปิด ดังน้ี
1. ใช้ราคาท่ีทำให้เกิดการซ้ือขายได้ปริมาณมากท่ีสุด
2. ถ้ามีราคาตามข้อ 1 มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาใกล้เคียงกับราคาซ้ือขายใน
วันทำการก่อนหน้า

3. ถ้ามีราคาตามข้อ 2 มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาท่ีสูงกว่าราคาดังกล่าว

ซื้อขายหลักทรัพย์นอกเวลาทำการ (Off-hour Trading)
ตลาดหลักทรัพย์เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนมีเวลาซ้ือขายเพ่ิมข้ึนอีก 20-25 นาที นับ
ต้ังแต่เวลาปิดทำการซ้ือขายประจำวันท่ีได้จากการสุ่มเลือก จนถึงเวลา 17.00 น.
ด้วยการใช้วิธี Put-through ซ่ึงผู้ซ้ือและผู้ขายเจรจาตกลงซ้ือขายกันก่อนให้บริษัท
สมาชิกส่งคำส่ังเข้ามาในระบบซ้ือขายของตลาดหลักทรัพย์

ราคาพ้ืน (Floor Price)
เป็นระดับราคาต่ำสุดของแต่ละหลักทรัพย์ที่จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้
สำหรับวันทำการหน่ึง ๆ ซ่ึงคำนวณข้ึนจาก Daily Price Limit ของตลาด
หลักทรัพย์ ปัจจุบันระดับท่ีเป็น Floor Price คือระดับราคาท่ีต่ำลง 30% จาก
ราคาปิดของวันก่อน อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดเร่ืองราคาพ้ืนจะไม่บังคับใช้กับ
การซ้ือขายบน Foreign Board และบน Big-Lot Board
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ราคาเพดาน (Ceiling Price)
เป็นระดับสูงสุดท่ีราคาหุ้นจะข้ึนไปได้ในแต่ละวันทำการ ปัจจุบันน้ี ตลาด
หลักทรัพย์กำหนดว่าการสูงข้ึนของราคาหุ้นในแต่ละวันจะเกินกว่าร้อยละ 30
ของราคาปิดวันก่อนไม่ได้ เช่น ถ้าหุ้น A มีราคาปิดวัน ก่อนท่ี 100 บาท ราคา
เพดานในวันน้ีจะเท่ากับ 130 บาท ซ่ึงหมายถึงว่า วันน้ีการซ้ือขายหุ้น A จะกระทำ
ท่ีราคาสูงกว่า 130 บาท (ราคาเพดาน) ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดเร่ืองราคา
เพดานจะไม่บังคับใช้กับการซ้ือขายบน Foreign Board และบน Big-Lot Board

ราคาเสนอขาย (Offer)
คือราคาขายต่ำที่สุดของแต่ละหลักทรัพย์ที่มีการเสนอขายเข้ามาในระบบซ้ือขาย
ซ่ึง ณ ขณะใดขณะหน่ึงอาจจะมีราคาเสนอขายเข้ามาหลายราคา แต่ระบบซ้ือขาย
ท่ีตลาดหลักทรัพย์จะแสดงราคาเสนอขายต่ำท่ีสุดไว้ ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่า
ผู้เสนอขายที่ราคาต่ำกว่าควรได้สิทธิขายก่อน
ราคาเสนอซ้ือและเสนอขาย (Quotation) : คือราคาเสนอซ้ือท่ีสูงท่ีสุด และราคา
เสนอขายท่ีต่ำท่ีสุดในขณะน้ัน

ราคาเสนอซื้อสูงสุด (BID)
เป็นราคาเสนอซ้ือสูงสุดของหลักทรัพย์หน่ึง  ณ  ขณะใดขณะหน่ึง  ซ่ึงเวลาน้ัน
อาจมีราคาเสนอซ้ือเข้ามาหลายราคา แต่ระบบซ้ือขายท่ีตลาดหลักทรัพย์จะแสดง
ราคาเสนอซ้ือท่ีสูงสุดไว้ ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าผู้เสนอซ้ือท่ีให้ราคาสูงกว่า
ควรได้สิทธิซ้ือก่อนรายอ่ืน ๆ

วันจองซ้ือหุ้น (Subscription Date)
คือวันท่ีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กำหนดให้ผู้ลงทุนท่ีต้องการซ้ือหลักทรัพย์ดังกล่าว
ย่ืนใบจองซ้ือและชำระเงินค่าจองซ้ือ

วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book-Closing Date)
วันที่บริษัทสั่งให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ปิดรับการโอนหุ้นของบริษัท ทั้งนี้เพื่อ
ที่นายทะเบียนหลักทรัพย์จะได้ตรวจเช็คและรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฎอยู่
ในทะเบียนหลักทรัพย์ ณ วันดังกล่าว เป็นผู้ได้รับสิทธิต่าง ๆ ท่ีบริษัทประกาศ
มอบให้คร้ังล่าสุดน้ัน เช่น สิทธิรับเงินปันผล สิทธิจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน หรือสิทธิ
เข้าประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น เม่ือเปิดรับการโอนหุ้นอีกคร้ังหน่ึงหลังจากการปิด
พักการโอนหุ้นคร้ังน้ี ผู้ท่ีมีช่ือเป็นผู้ถือหุ้นจากการโอนจะไม่ได้รับสิทธิต่าง ๆ
ดังกล่าว
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วิธีซ้ือขายแบบจับคู่อัตโนมัติ (Automatching หรือ Automatic Order-Matching)
เป็นวิธีซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทำหน้าท่ีนำคำส่ังซ้ือและคำส่ัง
ขายท่ีตรงกันมาจับคู่กันให้เกิดการซ้ือขาย กระบวนการน้ีจะไม่มีการแทรกแซง
จากบุคคลผู้ใด จึงทำให้ผู้ซ้ือและผู้ขายทุกคนม่ันใจได้ว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมกันและอย่างมีประสิทธิภาพ

สิทธิจองซ้ือหุ้นออกใหม่ (Right/ Subscription Right)
เป็นสิทธิท่ีบริษัทจดทะเบียนมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในการท่ีจะจองซ้ือหุ้น
สามัญจากการเพ่ิมทุนของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะได้สิทธิตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นท่ี
ถือครองอยู่ และราคาจองซ้ือหุ้นใหม่ตามสิทธิจะต่ำกว่าราคาตลาดหรือต่ำกว่าราคา
ท่ีเสนอขายแก่บุคคลท่ัวไป ซ่ึงโดยปกติจะมีกำหนดเวลาให้ใช้สิทธิไม่เกิน 2 เดือน

หน่วยซ้ือขาย (Board Lot)
หน่วยท่ีใช้ในการซ้ือขายหลักทรัพย์บนกระดานหลัก (Main Board) ปัจจุบัน
ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ 1 หน่วยซ้ือขาย = 100 หุ้น ในกรณีท่ีหลักทรัพย์ใด
มีราคาซ้ือขายต้ังแต่ 500 บาทข้ึนไปเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานถึง 6 เดือน จะ
กำหนดให้มีหน่วยการซ้ือขายเท่ากับ 50 หุ้น

หน่วยลงทุน (Unit Trust)
คือหลักทรัพย์ที่ออกขายโดยบริษัทจัดการลงทุนเพื่อระดมเงินเข้ากองทุนรวมที่
จัดต้ังข้ึน แล้วจัดสรรเงินในกองทุนน้ันลงทุนในตลาดการเงินตามเกณฑ์ท่ีกำหนด
ไว้ในหนังสือช้ีชวน

หนังสือช้ีชวน (Prospectus)
เป็นเอกสารที่บริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปต้องจัดทำขึ้นเพื่อ
เปิดเผยข้อมูลแสดงรายละเอียดเก่ียวกับบริษัท และรายละเอียดของการเสนอขาย
หลักทรัพย์ครั้งนั้น

หลักทรัพย์จดทะเบียน (Listed Security)
คือหลักทรัพย์ท่ีได้รับการจดทะเบียนให้เป็นสินค้าเพ่ือการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์

หลักทรัพย์ในครอบครอง (Portfolio)
คือหลักทรัพย์ท้ังหมดในความครอบครองของผู้ลงทุนรายใดรายหน่ึง ท้ังน้ีจะต้อง
ประกอบด้วยหลักทรัพย์จำนวนต้ังแต่ 2 ชนิด หรือ 2 บริษัทข้ึนไป จุดประสงค์
ของการสร้าง Portfolio ก็เพ่ือลดความเส่ียงในการลงทุนด้วยการกระจายลงทุน
ในหลักทรัพย์หลายบริษัทหรือหลายประเภท
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หลักประกันของลูกค้า (Margin)
คือจำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทหลักทรัพย์เพื่อการซื้อหุ้น
โดยใช้สินเชื่อหรือเพื่อการขายชอร์ตกับบริษัทหลักทรัพย์นั้น ตลาดหลักทรัพย์
จะกำหนดอัตราข้ันต่ำท่ีลูกค้าต้องวางหลักประกันไว้ เรียกว่า Initial Margin Rate
เช่น ร้อยละ 50 ของมูลค่าหุ้นท่ีซ้ือหรือ ขายชอร์ต เป็นต้น

หุ้นกู้ (Debenture)  คือหลักทรัพย์ท่ีบริษัทนำออกจำหน่ายเพ่ือกู้เงินจากผู้ลงทุน
โดยหุ้นกู้ จะมีกำหนดเวลาไถ่ถอนคืนท่ีแน่นอน และผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับดอกเบ้ีย
ตอบแทนเป็นงวด ๆ ตามอัตราท่ีกำหนดตลอดอายุของหุ้นกู้

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Debenture)
คือหุ้นกู้ประเภทท่ีผู้ถือมีสิทธิได้ชำระคืนเงินค่าหุ้นภายหลังหุ้นกู้ชนิดอ่ืน ในกรณี
ที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้นั้นล้มละลาย

หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture)
เป็นหุ้นกู้ประเภทท่ีมีระบุให้สิทธิแก่ผู้ถือท่ีจะแปลงสภาพหุ้นกู้น้ัน ไปเป็นหุ้น
สามัญของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้นั้นได้

หุ้นช้ันดี (Blue Chip)
คือหุ้นสามัญของบริษัทที่เป็นที่รู้จักกว้างขวาง เป็นบริษัทที่สามารถทำผลกำไร
ให้เติบโตและจ่ายปันผลได้ต่อเน่ืองมายาวนาน อีกท้ังมีช่ือเสียงในด้านคุณภาพ
ของผู้บริหาร ของสินค้า และของการให้บริการ

หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock)
คือหลักทรัพย์ประเภทที่ผู้ถือมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัทเช่นเดียวกับหุ้นสามัญ
แต่จะมีสิทธิพิเศษอ่ืน เช่น ได้รับเงินปันผลในอัตราท่ีกำหนดไว้แน่นอนและก่อน
ผู้ถือหุ้นสามัญ อย่างไรก็ตาม โดยท่ัวไปผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะไม่ได้รับสิทธิลง
คะแนนเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

หุ้นสามัญ (Common Stock/ Ordinary Share)
คือหลักทรัพย์ที่บริษัทออกจำหน่ายเพื่อระดมเงินทุนมาดำเนินกิจการ ผู้ถือหุ้น
สามัญจะมีสิทธิร่วมเป็นเจ้าของบริษัท มีสิทธิออกเสียงลงมติในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
ตลอดจนมีส่วนร่วมตัดสินใจในนโยบายการดำเนินงานและปัญหาสำคัญของ
บริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับ ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล, กำไร
ส่วนทุน, และสิทธิจองซ้ือหุ้นออกใหม่ เม่ือบริษัทเพ่ิมทุนขยายกิจการ



114 ก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

อัตรามาร์จินท่ีต้องดำรงไว้ (Maintenance Margin Rate)
เป็นอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้เป็นเกณฑ์บังคับว่า มูลค่าหลักประกัน
ของลูกค้า (Margin) ท่ีวางไว้กับบริษัทหลักทรัพย์เม่ือเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์
ท่ีซ้ือด้วยเงินกู้ (หรือท่ีขายชอร์ต) ไว้จะต้องเป็นอัตราท่ีสูงกว่าอัตรา Maintenance
Margin Rate ท่ีเป็นเกณฑ์บังคับน้ี

อัตรามาร์จินเร่ิมแรก (Initial Margin Rate)
เป็นอัตราการวางเงินหลักประกันก่อนที่ลูกค้าจะซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินกู้หรือ
ขายชอร์ต ในการวางเงินประกันเร่ิมแรกน้ี มูลค่าท่ีลูกค้านำมาวางเม่ือเทียบกับ
ยอดหลักทรัพย์ท่ีซ้ือหรือท่ีขายชอร์ตแล้วจะต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ Initial Margin
Rate ท่ีตลาดหลักทรัพย์กำหนด เช่น Initial Margin Rate เท่ากับ 40% หากลูกค้า
จะซ้ือหุ้นมูลค่า 1,000,000 บาท จะต้องวางเงินมาร์จิน 400,000 บาทเป็น
หลักประกัน

อัตราส่วนการจ่ายปันผล (Dividend Pay-Out Ratio)
คือส่วนกำไรสุทธิของบริษัทท่ีได้นำมาจ่ายเป็นปันผลแก่ผู้ถือหุ้นโดย คิดเป็น
อัตราร้อยละ มีสูตรในการคำนวณดังน้ี

อัตราส่วนการจ่ายปันผล  = มูลค่าปันผลต่อหุ้น X 100
      กำไรสุทธิต่อหุ้น




