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หนังสือ “ก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์” นี้ เป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการด้านการศึกษาและสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งมุ่งที่จะเผยแพร่ความรู้พื้นฐานและสร้างความเข้าใจ
เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการ โครงสร้าง และกระบวนการทำงานของตลาด
หลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุน บุคคลทั่วไปผู้มีความสนใจ ตลอดจนบุคคลใน
แวดวงการศึกษา ได้ใช้ในการทำความเข้าใจรายละเอียดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นีเ้ พราะเราเห็นว่าความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับการลงทุนในหลักทรัพย์นน้ั นอกจากจะเป็นสิง่ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ สำหรับ
ผู้ลงทุนแล้ว ยังมีความจำเป็นสำหรับสาธารณชนในอันที่จะเล็งเห็น
บทบาทและความสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ที่มีต่อภาพรวมเศรษฐกิจของ
ประเทศ และต่อความเป็นไปในชีวติ ทางเศรษฐกิจของผูค้ นในสังคม
หนังสือเล่มนี้ ได้พยายามถ่ายทอดด้วยแนวความคิดและวิธี
การที่เข้าใจได้ง่าย ให้ความรู้สึกเป็นกันเองต่อผู้อ่าน และเมื่อท่านมีความ
เข้าใจพืน้ ฐานแล้ว หากต้องการให้รอบรูล้ กึ ยิง่ ขึน้ ครอบคลุมเทคนิคต่าง ๆ
และเข้าใจกระบวนการทั้งหมด ก็ควรศึกษาเพิ่มเติมทั้งจากบุคคลและ
แหล่งค้นคว้าต่าง ๆ ซึง่ ตลาดหลักทรัพย์กม็ คี วามยินดีทจ่ี ะให้บริการด้านนี้
แก่ผู้สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ห้องสมุดของตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การลงทุนทัง้ ของไทยและต่างประเทศ อย่างกว้างขวางทีส่ ดุ แห่งหนึง่

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ
เล่มนี้และความพยายามที่จะเผยแพร่ความรู้ข่าวสารในลักษณะนี้ จะเป็น
ประโยชน์แก่ท่านและบุคคลทั่วไปตามสมควร และหากท่านมีข้อสงสัย
หรือข้อเสนอแนะอันใด กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อกับเราโดยตรง ทาง
ตลาดหลักทรัพย์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
แก่ทา่ น หรือได้รบั ฟังความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์จากท่าน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ทำความรูจ้ กั กับตลาดหลักทรัพย์
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟูมีอัตรา
การเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว หรือยุควิกฤตการณ์อันส่งผลให้ภาวะ
เศรษฐกิจในบ้านเราซบเซาก็ตาม คุณคงเห็นได้ชัดว่า “ดัชนีราคาหุ้น
ตลาดหลักทรัพย์” มีบทบาทสำคัญเกีย่ วข้องต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
และอยู่ในความสนใจของผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ตลอดจนประชาชน
โดยทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ ตามสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น ทางสถานีโทรทัศน์
และวิทยุ จะมีการรายงานสภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ และวิเคราะห์ถึง
ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ให้คุณได้ทราบกันอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ชั่วโมง ระหว่างเวลาที่มีการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในแต่ละวัน
แต่หากคุณลองสอบถามผูค้ นโดยทัว่ ไปว่า มีความรูค้ วามเข้าใจใน
เรื่องของตลาดหลักทรัพย์ หรือการซื้อขายหลักทรัพย์กันมากน้อยเพียงใด
เชื่อว่าผู้คนจำนวนไม่น้อยคงจะส่ายหน้าหรืออาจให้คำตอบที่แตกต่างกัน
ออกไป ตามทีแ่ ต่ละคนคิดหรือได้ยนิ มา
แท้ที่จริงแล้ว “ตลาดหลักทรัพย์คืออะไร และมีความเกี่ยวข้อง
กับตัวเราอย่างไร ?”
ในก้าวที่ 1 ของหนังสือเล่มนี้ เราจะขอแนะนำให้คุณได้รู้จักกับ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนและ
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้คุณมีความเข้าใจ
อย่างถูกต้องและตรงกัน ก่อนที่จะได้ก้าวเข้าไปสู่สนามของการลงทุน
ซื้อขายหลักทรัพย์ต่อไป
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ก้าวแรกสูก่ ารลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

โดยในลำดับแรกนี้ เราจะอธิบายให้คุณทราบถึงความหมายของ
คำว่า “ตลาดทุน (Capital Market)” กันก่อน เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์
จัดเป็นองค์ประกอบทีส่ ำคัญส่วนหนึง่ ของตลาดทุน
“ตลาดทุน (Capital Market)” เป็นแหล่งระดมเงินทุนระยะยาว
(เกิน 1 ปี) สำหรับหน่วยงานซึ่งต้องการเงินทุนระยะยาวนำไปใช้ในวัตถุ
ประสงค์ตา่ ง ๆ เช่น การขยายธุรกิจของผูป้ ระกอบกิจการเอกชน หรือ การ
ลงทุนด้านสาธารณูปโภคของภาครัฐบาล เป็นต้น โดยผู้ที่ต้องการระดม
เงินทุนจะออกตราสารทางการเงิน หรือ “หลักทรัพย์ในตลาดทุน” ซึ่ง
ประกอบด้วย หุน้ สามัญ หุน้ บุรมิ สิทธิ หุน้ กู้ พันธบัตรรัฐบาล หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม ใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น เพือ่ ขายให้กบั บุคคลภายนอก
หรือประชาชนโดยทั่วไปใน “ตลาดแรก (Primary Market)” โดยมี
“ตลาดรอง (Secondary or Trading Market)” ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อทำ
หน้าที่เป็นแหล่งกลางเสริมสภาพคล่องให้แก่หลักทรัพย์ที่ผ่านการจองซื้อ
ในตลาดแรก ให้สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือความเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ได้
ช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ในตลาดแรกว่าเขาจะสามารถขาย
หลักทรัพย์นั้นเพื่อเปลี่ยนกลับคืนเป็นเงินสดได้เมื่อต้องการ
ขอให้คณ
ุ ดูลกั ษณะความสัมพันธ์ของตลาดการเงินประเภทต่าง ๆ
ในแผนภาพที่ 1.1 ประกอบ
ตลาดการเงิน (Financial Market)
ตลาดเงิน (Money Market)

ตลาดทุน (Capital Market)

ตลาดแรก (Primary Market)

ตลาดรอง (Secondary Market)

ตลาดหลักทรัพย์
(Stock Exchange)

นอกตลาดหลักทรัพย์
(Over-the-Counter)

แผนภาพที่ 1.1 : ประเภทของตลาดการเงิน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ตั ้ ง ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ตามที่ได้กำหนดไว้เป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2517 คือ
♣ เป็นศูนย์กลางสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
♣ ทำหน้าที่ส่งเสริมการออมและการระดมเงินทุนในประเทศ
♣ สนับสนุนให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศ
♣ ให้ความคุม้ ครองผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
♣ ให้การซือ้ ขายหลักทรัพย์มสี ภาพคล่อง อยูใ่ นระดับราคาที่
สมเหตุสมผล เป็นไปอย่างมีระเบียบและยุตธิ รรม
♣ ให้ตลาดหลักทรัพย์มสี ภาพเป็นนิตบิ คุ คล ดำเนินงานโดยไม่นำ
ผลกำไรมาแบ่งปันกัน
สำหรับองค์ประกอบที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ
ไทย ได้แก่
1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of
Thailand) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม
ตัวตลาดหลักทรัพย์เองไม่ได้ทำหน้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์โดยตรง แต่จะ
ควบคุมดูแลให้การซื้อขายหลักทรัพย์ดำเนินไปอย่างมีระเบียบ คล่องตัว
โปร่งใสและยุติธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ลงทุน และส่งเสริมให้เกิด
การระดมเงินออมจากประชาชนไปลงทุนในกิจการต่าง ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม โดยเริ่มเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อ
วันที่ 30 เมษายน 2518
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ยงั ได้จดั ตัง้ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่
(Market for Alternative Investment : MAI) เพือ่ เป็นแหล่งเงินทุนระยะยาว
ให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สนับสนุนการร่วมลงทุนของธุรกิจ
4
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เงินร่วมลงทุน เอื้ออำนวยการแปลงสภาพจากหนี้เป็นทุนระหว่างสถาบัน
การเงิน หรือผูร้ ว่ มทุนรายใหม่ และลูกหนี้ รวมทัง้ เพือ่ เป็นการเพิม่ ทางเลือก
ในการลงทุนให้แก่ผลู้ งทุนด้วย โดยตลาดหลักทรัพย์ใหม่เริม่ เปิดการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์เมือ่ วันที่ 17 กันยายน 2544
2. บริ ษ ั ท สมาชิ ก (Broker) ทำหน้ า ที ่ เ ป็ น นายหน้ า ซื ้ อ ขาย
หลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป โดยบริษัทสมาชิกได้รับค่าธรรมเนียมเป็น
การตอบแทน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสมาชิก จะได้กล่าวถึงใน
บทต่อไป
3. หลักทรัพย์จดทะเบียน (Listed Securities) หมายถึง หลักทรัพย์
ที่ออกโดยบริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนหลักทรัพย์ของตนให้มีการ
ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ โดยทั้งหลักทรัพย์จดทะเบียนและบริษัท
จดทะเบี ย นผู ้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ น ั ้ น จะต้ อ งมี ค ุ ณ สมบั ต ิ ต รงตามที ่ ต ลาด
หลักทรัพย์กำหนด และเป็นไปตามข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์
(Listing Agreement)
ประเภทของหลักทรัพย์จดทะเบียนสามารถแบ่งออกเป็น
หุน้ สามัญ (Common Stock) หุน้ บุรมิ สิทธิ (Preferred Stock) หุน้ กู้ (Debenture) หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ (Convertible Debenture) พันธบัตร (Bond) หน่วย
ลงทุน (Unit Trust) ใบสำคัญแสดงสิทธิเพือ่ ซือ้ หุน้ สามัญ หุน้ บุรมิ สิทธิ หุน้ กู้
หรือหน่วยลงทุน (Warrant) ใบสำคัญแสดงสิทธิระยะสั้น (Short-term
Warrant) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrant) และใบแสดง
สิทธิในผลประโยชน์ทเ่ี กิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย หรือ เอ็นวีดอี าร์ (NonVoting Depositary Receipt : NVDR)
4. ผู ้ ล งทุ น (Investor) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยผูล้ งทุนอาจเป็นประชาชนทัว่ ไปหรือนิตบิ คุ คล ทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ ที่เข้ามาซื้อขายหลักทรัพย์โดยหวังผลตอบแทน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ในรูปของกำไรจากการซื้อขาย (ผู้ลงทุนระยะสั้น) หรือดอกเบี้ยและ
เงินปันผล (ผูล้ งทุนระยะยาว)

ทำไมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จงึ เกีย่ วข้องกับตัวคุณ
ถึงตอนนี้คุณคงพอจะทราบบ้างแล้วว่าตลาดหลักทรัพย์คืออะไร
มีวตั ถุประสงค์และองค์ประกอบอย่างไร แต่ยงั มีอกี คำถามหนึง่ ทีเ่ ราเชือ่ ว่า
กำลังเกิดขึ้นในใจของคุณหลาย ๆ คนคือ ตลาดหลักทรัพย์จะเข้ามามี
ความเกี่ยวข้องกับตัวคุณได้อย่างไร เพราะเมื่อกล่าวถึงการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ หลาย ๆ คนมักจะเข้าใจว่าเป็นเรือ่ งทีส่ ลับซับซ้อนและมี
ความยุ่งยาก ไม่อยากที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย หรือแม้อยากเข้าไปลงทุน
แต่ก็ไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไร หรือบางคนอาจมีข้อสงสัยว่าการนำเงินออม
ไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จะได้รบั ผลตอบแทนดีกว่า หรือมีขอ้ แตกต่าง
จากการออมเงินในรูปเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์อย่างไร ดังนัน้ ในหัวข้อ
นีเ้ ราจะอธิบายให้คณ
ุ เข้าใจถึงความสำคัญของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
ที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวคุณ
การลงทุ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ อ าจเป็ น องค์ ป ระกอบส่ ว นหนึ ่ ง
ทีม่ คี วามสำคัญอย่างยิง่ สำหรับการวางแผนออมเงินระยะยาวของคุณได้ การ
ที่คุณเข้าไปซื้อหลักทรัพย์ในธุรกิจที่คุณมีความเชื่อมั่นว่าจะสร้างผลกำไร
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และเจริญรุง่ เรืองต่อไปในวันข้างหน้า จะทำให้คณ
ุ มีฐานะเป็น “ผู้ลงทุน”
และเป็น “เจ้าของกิจการ” ไปในขณะเดียวกัน ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินปันผล
จากกำไรที่เกิดขึ้นในการทำธุรกิจนั้นทุก ๆ ปี ตราบที่คุณยังถือหลักทรัพย์
นัน้ อยู่
ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถคาดหวังให้หลักทรัพย์ที่คุณถืออยู่
มีมลู ค่าเพิม่ ขึน้ ได้ ถ้าธุรกิจนัน้ เจริญเติบโตและมีผลกำไรเพิม่ ขึน้ และเมือ่ ถึง
เวลาทีต่ ดั สินใจขายหลักทรัพย์นน้ั ออกไปก็จะได้ราคาทีส่ งู กว่าเมือ่ แรกซือ้ มา
ด้วยเหตุน้ี คุณจะเห็นได้วา่ การลงทุนในหลักทรัพย์เป็นอีกทางเลือก
หนึง่ สำหรับผูม้ เี งินออมทีแ่ สวงหาผลตอบแทน โดยระดับของผลตอบแทน
สำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์มีความผูกพันใกล้ชิดกับปัจจัยความสำเร็จ
ของธุรกิจ และระบบเศรษฐกิจทีจ่ ะมีผลต่อธุรกิจทีค่ ณ
ุ ลงทุนนัน้ ๆ
อย่างไรก็ตาม การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นการลงทุนที่มี
ความเสี่ยงเช่นเดียวกันกับการลงทุนประเภทอื่นๆ หากธุรกิจที่คุณเลือก
ลงทุนเผชิญสภาวะทีไ่ ม่เอือ้ อำนวย หรือผลประกอบการตกต่ำลง ย่อมส่งผล
ให้เงินปันผลทีค่ ณ
ุ พึงจะได้รบั ลดลงไปด้วย และในกรณีทธ่ี รุ กิจนัน้ ประสบ
ภาวะขาดทุนจนต้องปิดกิจการลง คุณจะได้รับเงินลงทุนคืนก็ต่อเมื่อ
ธุรกิจยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่หลังจากชำระส่วนที่เป็นหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้
ทัง้ หมดแล้ว
นอกจากนี้ ในฐานะผู้ถือหุ้น มูลค่าหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่คุณ “ถือ”
หรือ “เป็นเจ้าของ” อยู่ ก็สามารถปรับตัวขึน้ ลงได้เช่นกัน ซึง่ ในบทต่อไป
คุณจะได้ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขึ้นลงของมูลค่า
หลักทรัพย์ และผลตอบแทนทีท่ า่ นจะได้รบั
ถึงตอนนี้คุณอาจมีข้อสงสัยอีกว่า ในเมื่อการลงทุนในหลักทรัพย์มี
ความเสีย่ ง เหตุใดผูล้ งทุนจึงไม่เลือกลงทุนโดยวิธอี น่ื ทีม่ คี วามเสีย่ งน้อยกว่า?
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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คำตอบง่าย ๆ และชัดเจนที่สุดของคำถามข้างต้นนี้คือ อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับการลงทุนประเภทอื่น ๆ เช่น การลงทุนในรูปเงินฝากกับธนาคาร
พาณิชย์ที่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นการลงทุนที่ปลอดภัย เพราะได้รับ
ดอกเบีย้ จากเงินต้นทีฝ่ าก และสามารถเรียกคืนได้เมือ่ ต้องการ อย่างไรก็ตาม
ในความเป็นจริงโอกาสที่ผู้ออมจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่สูงหรือ
เท่าเทียมระดับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามภาวะเศรษฐกิจนั้นไม่ได้
เกิดขึ้นเสมอไป และหากเงินเฟ้อมีอัตราสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หรืออัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ลดต่ำลง ผลตอบแทนจากเงินออมดังกล่าวก็ลดค่าลง
ด้วยเช่นกัน
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นทางเลือกเพือ่ การออมเงินในระยะ
ยาวทีผ่ อู้ อมสามารถหลีกเลีย่ ง หรือป้องกันการขาดทุนทีเ่ กิดจากระดับอัตรา
เงินเฟ้อได้ เพราะการลงทุนในหลักทรัพย์จะช่วยรักษามูลค่าที่แท้จริงของ
เงินลงทุนและให้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล กำไรส่วนทุน และสิทธิ
การจองซื้อหุ้นใหม่ในราคาต่ำแก่ผู้ลงทุนอีกด้วย และหากผู้ลงทุนมีความ
รอบรูแ้ ละชาญฉลาดพอ ก็จะสามารถเลือกซือ้ เลือกขายหลักทรัพย์ตา่ ง ๆ ใน
ระดับราคาและจังหวะเวลาที่ให้ผลตอบแทนได้สูงกว่า
เมื่อมองในภาพรวมแล้ว คุณจะเห็นได้ว่าตลาดหลักทรัพย์อาจ
มี ส ่ ว นเกี ่ ย วข้ อ งกั บ ตั ว คุ ณ ได้ ท ั ้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม และหากคุ ณ มี
ความสนใจและความพร้อมเพียงพอการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็อาจ
เป็นการออมเงินอีกรูปแบบหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในระยะยาวได้
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มาตรการให้ความคุม้ ครองแก่ผลู้ งทุน
หน้าที่และความรับผิดชอบหลักที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของตลาด
หลักทรัพย์ คือการออกมาตรการและบังคับใช้กฎระเบียบต่าง ๆ เพือ่ คุม้ ครอง
ผลประโยชน์ของผูล้ งทุน โดยกำกับดูแลให้การซือ้ ขายหลักทรัพย์ดำเนินไป
อย่างเป็นระเบียบ โปร่งใส ยุติธรรม โดยกำกับให้บริษัทสมาชิกดำเนิน
ธุ ร กิ จ การเป็ น นายหน้ า ซื ้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งได้ ม าตรฐาน
มีจรรยาบรรณ ให้บริษทั จดทะเบียนมีการเปิดเผยข้อมูลทีโ่ ปร่งใส ครบถ้วน
และเผยแพร่ข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยนั้นไปสู่ผู้ลงทุนอย่างทั่วถึง
ทั น เหตุ ก ารณ์ เ พื ่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจ และเพิ ่ ม พู น ความเชื ่ อ มั ่ น
ของผู้ลงทุนต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมาตรการดังกล่าว
มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1. พัฒนาคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ไ ด้ ก ำหนดให้ บ ริ ษ ั ท จดทะเบี ย นพั ฒ นา
คุณภาพของบริษัททั้งด้านระบบการควบคุมดูแลและตรวจสอบภายใน
การจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ และ
เปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และ
น่าเชือ่ ถือ เพือ่ ให้ผลู้ งทุนทราบประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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2. เพิ่มประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์มีนโยบายส่งเสริมให้มีการเพิ่มผลประโยชน์
ตอบแทนจากการลงทุน เพื่อดึงดูดให้ผู้ลงทุนมีความสนใจในการเข้ามา
ลงทุนในหลักทรัพย์มากขึน้ เช่น ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่
ให้ “สิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน” (Subscription Rights) สามารถซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนได้รับ
ผลประโยชน์จากสิทธิในการจองหุ้นเพิ่มทุนได้ โดยไม่ต้องใช้เงินอีกส่วน
หนึง่ ไปจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุน และยังช่วยให้ผลู้ งทุนต่างประเทศทีม่ ขี อ้ จำกัดใน
การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน สามารถรับผลประโยชน์จากสิทธิดังกล่าวในส่วน
ของตนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

3. เสริมสร้างเสถียรภาพและสภาพคล่องในการซื้อขาย
หลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ได้พยายามใช้มาตรการต่าง ๆ เพือ่ ส่งเสริมให้
กลไกตลาดมีบทบาทและทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น การนำ
มาตรการหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว กรณีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ
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เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ลงทุนมีเวลาไตร่ตรองข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง หรือการ
ปรับช่วงการเปลีย่ นแปลงของราคาหลักทรัพย์ระหว่างวัน (Ceiling & Floor)
เพื่อให้ราคาซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงตามกลไกตลาด และสะท้อน
ปัจจัยพืน้ ฐานได้ดยี ง่ิ ขึน้
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
เกีย่ วข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เพือ่ ให้ผลู้ งทุนมีพน้ื ฐานความรู้
ที่จำเป็นในการวิเคราะห์ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างมีเหตุผล
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและศักยภาพของตนเอง
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ภาษีอากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
เมือ่ ได้อา่ นชือ่ ของหัวข้อนี้ บางคนอาจมีความคิดอยูใ่ นใจว่า ภาษีเป็น
เรือ่ งยาก และยังไม่มคี วามจำเป็นทีค่ ณ
ุ ซึง่ อาจจะเป็นผูล้ งทุนหน้าใหม่ ต้อง
รู้ละเอียดมากนัก ทำให้อยากพลิกข้ามไปอ่านหัวข้ออื่นต่อไป แต่แท้จริง
แล้ว เราอยากบอกว่าภาษีอากรไม่ได้เป็นเรื่องยากอย่างที่คุณคิด และยังจัด
เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเป็นลำดับแรกที่ผู้ลงทุนควรจะได้ทราบ และ
มีความเข้าใจเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เพราะการจ่ายภาษีอากรให้ถูกต้อง และ
ครบถ้วนตามกฎหมายนั้น เป็นสิ่งที่ผู้ลงทุนทุกคนต้องถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดเมื่อก้าวเข้ามาสู่สนามของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
ในเบื้องต้นนี้ เราจึงได้รวบรวมหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีอากร
สำหรับบุคคลธรรมดาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนส่วนใหญ่ในตลาด
หลักทรัพย์ เช่น การลงทุนในหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หน่วยลงทุน
และพันธบัตรขององค์กรของรัฐบาลที่คุณควรทราบ และง่ายต่อการทำ
ความเข้าใจมาแสดงไว้ในตารางที่ 1.1 และหาก
คุณมีความสนใจเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กั บ การจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรสำหรั บ
นิติบุคคล อันเนื่องมาจาก
การลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์
ก็ ส ามารถดู
รายละเอี ย ด
ได้ ใ นภาคผนวก
ของหนังสือเล่มนี้
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ตารางที่ 1.1 ภาษีอากรสำหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา
ประเภทเงินได้

ผูล้ งทุนไทย

ผูล้ งทุนต่างชาติ

เงินกำไรจาก
การขายหลักทรัพย์

ได้รับยกเว้น (เว้นแต่เงินกำไรจากการขาย
หลักทรัพย์ ประเภทหุน้ กู้ พันธบัตร ซึง่ จะ
ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 โดยมีสิทธิ
เลือกที่จะนำมารวมคำนวณภาษีปลายปี
หรือไม่กไ็ ด้)

ได้รับยกเว้น (เว้นแต่เงินกำไรจากการ
ขายหลักทรัพย์ ประเภทหุ้นกู้ พันธบัตร
ซึง่ จะถูกหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยร้อยละ 15 โดย
มีสิทธิเลือกที่จะนำมารวมคำนวณ
ภาษีปลายปีหรือไม่กไ็ ด้)

เงินปันผล

1) กรณีได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย จะถูกหักภาษี
ณ ทีจ่ า่ ยในอัตราร้อยละ 10 แต่มสี ทิ ธิ
เลือกที่จะนำเงินปันผลนั้นมารวม
คำนวณเพื่อเสียภาษีปลายปีหรือไม่ก็ได้
ซึ่งหากเลือกจะนำเงินปันผลนั้นมารวม
คำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ปลายปี
กรณีนจ้ี ะได้รบั เครดิตภาษีเงินปันผล
2) กรณีได้รับเงินส่วนแบ่งกำไรจากกองทุน
รวม ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จะไม่ถกู หักภาษี
ณ ที่จ่าย แต่ต้องนำเงินปันผลไปรวม
คำนวณเพื่อเสียภาษีปลายปี แต่หากยอม
ให้ผู้จ่ายหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 จะ
ได้รบั สิทธิไม่ตอ้ งนำเงินปันผลไปรวม
คำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีปลายปี
3) กรณีได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ
BOI ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และได้รับ
ยกเว้นไม่ตอ้ งนำมารวมคำนวณเพือ่
เสียภาษีเงินได้

- ผู้ลงทุนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย
ตัง้ แต่ 180 วันขึน้ ไป จะต้องเสีย
ภาษีเช่นเดียวกับผู้ลงทุนไทย
- ผู้ลงทุนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย
น้อยกว่า 180 วัน จะถูกหักภาษี
ณ ทีจ่ า่ ยในอัตราร้อยละ 10 และต้อง
นำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี
เงินได้ปลายปี ยกเว้นในกรณีได้
รับเงินส่วนแบ่งกำไรจาก
กองทุนรวมตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
แต่สิ้นปีต้องนำเงินปันผลนั้นไป
รวมคำนวณเป็นเงินได้เพือ่
เสียภาษีเสมอ

ดอกเบี้ยหุ้นกู้

ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 และมีสิทธิ
เลือกที่จะนำดอกเบี้ยมารวมคำนวณเพื่อ
เสียภาษีเงินได้ปลายปีหรือไม่กไ็ ด้

- ผู้ลงทุนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย
ตัง้ แต่ 180 วันขึน้ ไป และอยูใ่ น
ประเทศไทยน้อยกว่า 180 วัน จะต้อง
เสียภาษีเช่นเดียวกับผู้ลงทุนไทย

อากรแสตมป์
(ตราสารการโอน)

คิดตามราคาหุน้ ทีช่ ำระแล้วหรือตามราคาใน - เหมือนผูล้ งทุนไทย
ตราสารการโอน แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า
ในอัตรา 1 บาท สำหรับทุกจำนวน 1,000 บาท
หรือเศษของ 1,000 บาท ยกเว้นกรณีการโอน
หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์หรือ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด เป็นนายทะเบียนสำหรับการโอน
หลักทรัพย์นั้น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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สรุป
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

จากทีก่ ล่าวมาในก้าวที่ 1 นี้ คงทำให้คณ
ุ ทราบว่า ‘ตลาดหลักทรัพย์’
เป็นสถาบันหนึง่ ทีม่ คี วามสำคัญอย่างยิง่ ต่อการส่งเสริมการระดมเงินออมและ
จัดสรรเงินทุนในตลาดทุน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศในระยะยาว และการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นน้ั เป็นวิถที างหนึง่
ของการวางแผนออมเงิ น ระยะยาว โดยคุ ณ สามารถเลื อ กลงทุ น ซื ้ อ
หลักทรัพย์ในธุรกิจซึ่งคุณคาดว่าจะประสบความสำเร็จ การลงทุนใน
หลักทรัพย์เช่นนี้นอกจากจะช่วยรักษามูลค่าที่แท้จริงของเงินทุนของ
คุณแล้ว อาจให้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในรูปแบบอื่น หากคุณ
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานที่สำคัญของการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์อย่างเพียงพอ ซึ่งคุณจะสามารถศึกษาได้จากก้าวต่อ ๆ ไปของ
หนังสือเล่มนี้
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ก้าวที่ 2:
2ก้าวสูก่ ารลงทุ
Step
น
nd

ในตลาดหลักทรัพย์
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หลังจากที่คุณได้รู้จักตลาดหลักทรัพย์ในเบื้องต้นแล้ว คราวนี้
เราจะอธิบายถึงระบบวิธีการลงทุนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน พอที่คุณจะ
สามารถมองภาพได้วา่ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หรือทีพ่ ดู กันในภาษา
ทั่ว ๆไปว่า การซื้อ-ขายหุ้นนั้น เขาทำกันอย่างไร ต้องเรียนรู้อะไรบ้าง มี
ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติอย่างไร เพราะการลงทุนทุกชนิด ผู้ลงทุนควร
จะได้มกี ารเตรียมพร้อมทีด่ กี อ่ น โดยเฉพาะการลงทุนในหุน้ ทีม่ หี ลายปัจจัย
ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ ซึง่ นัน่ ก็คอื เม็ดเงินทีค่ ณ
ุ กำลังจะนำมาลงทุน
นั่นเอง
ก่อนอื่น เรามาทำความคุ้นเคยกับสินค้าของตลาดหลักทรัพย์
ที่เรียกโดยรวมว่า ตราสาร อันหมายถึงเอกสารทางการเงินที่บริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ออกมาเพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุนและเปิดให้มีการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ มีอยูห่ ลายประเภท ดังนี้
1. หุน้ สามัญ (Common Stock)
เป็นตราสารประเภทหุ้นทุน ซึ่งออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด
ที่ต้องการระดมเงินทุนจากประชาชน* เพื่อให้คุณได้เข้าไปมีส่วนร่วม
ในธุรกิจนัน้ ๆ โดยตรง หรือกล่าวอีกนัยหนึง่ คือ คุณมีสว่ นร่วมเป็นเจ้าของ
กิจการ มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง ร่วมตัดสินใจในปัญหาสำคัญใน
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาทิ การเพิม่ ทุน การจ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการ
คุณจะมีสิทธิออกเสียงตามสัดส่วนของหุ้นที่คุณถืออยู่ ผลตอบแทนที่
คุณจะได้โดยตรงก็คือ เงินปันผลจากกำไรในธุรกิจ กำไรจากการขายหุ้น
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

* การนำบริษัทมหาชนจำกัด เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือที่เรียก
กันว่า บริษทั จดทะเบียน (Listed Company) มีประโยชน์อย่างยิง่ ในทางธุรกิจ สำหรับเจ้าของ
หรือผู้ถือหุ้นเดิม สามารถจะระดมทุนเพื่อขยายกิจการได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่าการกู้ยืมจาก
สถาบันการเงิน ทัง้ เป็นการยกระดับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมีการตรวจสอบทีไ่ ด้มาตรฐาน
สำหรับประชาชนทั่วไป ก็จะมีทางเลือกในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น มีโอกาสที่ดีในการเข้า
ถือหุ้นในกิจการที่ตนสนใจและเชื่อว่าจะเจริญก้าวหน้า
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(ในกรณีที่ขายได้ในราคาที่สูงกว่าราคาเมื่อซื้อมา) และสิทธิในการจองซื้อ
หุน้ ใหม่ ในกรณีทม่ี กี ารเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ผลตอบแทนจากหุน้ สามัญไม่มคี วามแน่นอน อาจสูง หรือต่ำ
หรือขาดทุน (ในกรณีขายคืนได้ราคาต่ำกว่าเวลาซื้อ) ขึ้นอยู่กับผลของ
การดำเนินงานของบริษัทนั้น ๆ ตลอดจนปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ซึ่งคุณ
ในฐานะผู้ลงทุนจะต้องศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือพอ เพื่อประกอบ
การตัดสินใจทุกครัง้
2. หุน้ บุรมิ สิทธิ (Preferred Stock)
เป็นตราสารประเภทหุ้นทุน มีข้อแตกต่างจากหุ้นสามัญคือ
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับสิทธิในการชำระคืนเงินทุนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ
ในกรณีทบ่ี ริษทั เลิกกิจการ หุน้ ประเภทนีม้ ไี ม่มากนักในตลาดหลักทรัพย์ มี
การซือ้ ขายกันน้อย หรือภาษาเทคนิคเรียกว่ามีสภาพคล่องต่ำ หุน้ บุรมิ สิทธิ
บนกระดานหุน้ สังเกตได้จากสัญญลักษณ์ -P ท้ายอักษรย่อของหุน้ สามัญ
3. หุน้ กู้ (Debenture)
เป็ น ตราสารที ่ บ ริ ษ ั ท เอกชนออกเพื ่ อ กู ้ เ งิ น ระยะยาวจาก
ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนเมื่อตัดสินใจซื้อหุ้นกู้ จะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของกิจการ
บริษัทจะต้องจ่ายผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือตามระยะเวลาและ
อัตราที่กำหนด ผู้ถือจะได้เงินต้นคืนครบถ้วน เมื่อสิ้นสุดอายุตามระบุใน
เอกสาร ตลาดหุ้นกู้มักมีสภาพคล่องในการซื้อขายไม่มากนัก ส่วนใหญ่
ซือ้ ขายโดยผูล้ งทุนประเภทสถาบัน หรือผูล้ งทุนระยะยาว
4. หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ (Convertible Debenture)
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพคล้ายคลึงกับหุน้ กูใ้ นข้อ 3 แตกต่างกัน ตรงที่
หุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ในช่วงเวลา อัตรา
และราคาทีก่ ำหนดในหนังสือชีช้ วน ในช่วงทีเ่ ศรษฐกิจดี หุน้ ประเภทนีไ้ ด้รบั

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ความนิยมมาก เพราะผู้ซื้อคาดหวังผลตอบแทนที่จะได้จากราคาหุ้นเมื่อ
แปลงสภาพแล้ว ซึ่งจะทำกำไรได้มากกว่าผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย
ของหุน้ กูธ้ รรมดา
5. ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant)
เป็นตราสารทีร่ ะบุวา่ ผูถ้ อื ครองจะได้รบั สิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หรือตราสารอนุพันธ์ในราคาที่กำหนดเมื่อถึงเวลาที่
ระบุไว้ (ซึง่ ราคาจองซือ้ มักจะกำหนดไว้ตำ่ หรือบางครัง้ อาจได้รบั หุน้ สามัญ
โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย) ใบสำคัญแสดงสิทธิจะออกควบคูก่ บั การเพิม่ ทุน เป็น
เทคนิ ค การตลาดของบริ ษ ั ท ผู ้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ ใ นการจู ง ใจให้ ผ ู ้ ล งทุ น
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นกู้ เป็นต้นว่า ถ้าคุณซื้อ
หุน้ เพิม่ ทุนในวันนี้ จะได้รบั ใบสำคัญแสดงสิทธิฟรี หรือในราคาทีก่ ำหนด
เช่น 12 บาท ในเวลาทีก่ ำหนด อาจเป็นในระยะเวลา 6 เดือนหรือ 1 ปีขา้ งหน้า
6. ใบสำคัญแสดงสิทธิระยะสัน้ (Short-Term Warrant)
ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดนี้จะมีอายุไม่เกิน 2 เดือน และเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนจากผู้ถือหุ้น แทนการจัดสรรสิทธิในการ
จองซือ้ หุน้ (Rights) และบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สามารถยืน่ คำขอให้รบั เป็น
หลักทรัพย์ประเภทที่ซื้อขายหมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์ได้
7. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrant : DW)
เป็นตราสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทัว่ ไป (Warrant) โดยจะให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื DW ในการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์
อ้างอิง (Underlying Securities) ซึ่งอาจเป็นหลักทรัพย์ (Stock) หรือดัชนี
หลักทรัพย์ (Index) ในราคาใช้สทิ ธิ อัตราการใช้สทิ ธิ และระยะเวลาใช้สทิ ธิ
ที่กำหนดไว้ โดยบริษัทผู้ออก DW (Issuer) จะเป็นผู้กำหนดว่าจะเลือก
ทำการส่งมอบให้แก่ผถู้ อื DW เป็นหลักทรัพย์หรือเงินสดก็ได้
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8. หน่วยลงทุน (Unit Trust)
คือตราสารทีอ่ อกโดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน (บลจ.)
ในรูปของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการระดม
เงินทุนจากประชาชน โดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนจะเป็นผูบ้ ริหาร
กองทุนให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด แล้วนำมาเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ในรูปของเงินปันผล กองทุนรวมมีหลายประเภท ซึง่ คุณสามารถศึกษาราย
ละเอียดได้ในหนังสือชี้ชวนซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ซึ่งจะมีการ
กำหนดนโยบายการลงทุนที่ชัดเจน
ข้อดีของการลงทุนประเภทนี้คือ จะมีผู้บริหารมืออาชีพดูแล
เงินลงทุนแทนคุณ มีการกระจายความเสีย่ งลงในหุน้ กลุม่ ต่าง ๆ และมีอำนาจ
ต่อรองที่มากกว่าเพราะเป็นเงินกองทุนขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นไปได้ยากใน
กรณีที่คุณลงทุนด้วยตัวเอง
นอกจากนี้ ยังมีหลักทรัพย์อน่ื ๆ อีกหลายรูปแบบ เช่น ใบแสดง
สิ ท ธิ ใ นผลประโยชน์ ท ี ่ เ กิ ด จากหลั ก ทรั พ ย์ อ ้ า งอิ ง ไทย (Non-Voting
Depositary Receipt) หรือ NVDR (เริ่มซื้อขาย 11 มิถุนายน 2544)
และในอนาคตจะมี ต ราสารอนุ พ ั น ธ์ ป ระเภทออปชั น ซื ้ อ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม นอกจากหลักทรัพย์ที่พบเห็นและ
เลื อ กลงทุ น ซื ้ อ ขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ล้ ว ยั ง มี ห ลั ก ทรั พ ย์ ป ระเภท
ตราสารหนี้ ได้แก่ พันธบัตรต่าง ๆ ทัง้ ทีอ่ อกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชน ที่ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนผ่านศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
ซึ่งเป็นตลาดรองสำหรับการซื้อขายตราสารหนี้โดยเฉพาะด้วย
จากการพิ จ ารณาตราสารทั ้ ง หมดที ่ ม ี ก ารซื ้ อ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ เราอาจจัดประเภทของตราสารเป็นกลุม่ ใหญ่ ๆ ตามศักยภาพและ
ความต้องการของผูล้ งทุนได้ดงั นี้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ผูล้ งทุน

ตราสารทีเ่ หมาะกับการลงทุน

- มีความเข้าใจระบบ
ตลาดหลักทรัพย์เพียงพอ
- มีเวลาศึกษาติดตามข้อมูล
สถานการณ์
- มีที่ปรึกษาการลงทุนที่เชี่ยวชาญ
- ต้องการผลตอบแทนรวดเร็ว
และพร้อมรับความเสีย่ ง

หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิประเภทต่าง ๆ

- คาดหวังผลตอบแทนระยะยาว หุน้ กู้ หุน้ สามัญ หรือหุน้ บุรมิ สิทธิ
- เน้นการออมและการลงทุน
ในกลุม่ Blue Chip ตราสารในภาค
ระยะยาว
รัฐบาล ตราสารในภาครัฐวิสาหกิจ
- ต้องการความเสี่ยงต่ำ
- คาดหวังผลตอบแทนในระยะ หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
ปานกลางถึงระยะยาว
ประเภทต่าง ๆ
- ไม่เชี่ยวชาญในการซื้อขาย
หลักทรัพย์
- ไม่มีเวลาติดตามสถานการณ์
- ไม่มคี วามคล่องตัวในการลงทุน
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ขัน้ ตอนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

เมื่อทราบถึงหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ และได้พิจารณาศักยภาพ
และความต้องการในการลงทุนของตนเองแล้ว ต่อจากนี้เราจะอธิบาย
ขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นที่คุณจะเข้าสู่การลงทุนและซื้อขายหลักทรัพย์
ว่าคุณจะต้องเตรียมพร้อมและทำอะไรบ้าง

ขัน้ ตอนที่ 1
วางแผนการลงทุนของตัวเองอย่างชัดเจน วงเงินที่สามารถนำมา
ลงทุน ระยะเวลาที่จะลงทุน ความคาดหวังผลตอบแทน ศักยภาพของ
ตนเองว่าสามารถรองรับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด หรือพร้อมรับ
ความจริงหากต้องขาดทุนในวงเงินไม่เกินเท่าไร ในทำนองเดียวกันหากได้
กำไร จะขยายวงเงินในการลงทุนหรือไม่ ฯลฯ ทั้งหมดนี้ เป็นการตั้งสติ
กำหนดขอบเขตการลงทุนของตัวคุณเอง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ขัน้ ตอนที่ 2
คุณต้องมีบัญชีกับธนาคารเพื่อใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่ง
อาจเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันก็ได้ คุณต้องแจ้งเลขที่บัญชี
ที่คุณจะใช้ เมื่อคุณเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับโบรกเกอร์ที่คุณ
จะใช้บริการ

ขัน้ ตอนที่ 3
ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์และสมัครเป็นสมาชิก
หรือลูกค้า โดยการขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีให้เลือก 2
ประเภทคือ
1.) บัญชีเงินสด (Cash Account) หมายถึง บัญชีที่ผู้ลงทุน
จะต้องชำระด้วยเงินสด เมือ่ มีการยืนยันคำสัง่ ซือ้ บัญชีเงินสดนีโ้ บรกเกอร์
จะพิจารณาอนุมัติวงเงินที่เหมาะสมกับฐานะการเงิน และความสามารถ
ในการชำระหนี้ ทัง้ นีก้ ารซือ้ ขายหลักทรัพย์จะต้องชำระค่าซือ้ ภายใน 3 วัน
ทำการนับจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์
2.) บั ญ ชี เ งิ น ให้ ก ู ้ ย ื ม เพื ่ อ ซื ้ อ หลั ก ทรั พ ย์ หรื อ บั ญ ชี ม าร์ จ ิ น
(Margin Account) เป็นบัญชีทผ่ี ลู้ งทุนจ่ายชำระค่าซือ้ หลักทรัพย์สว่ นหนึง่
และกู้ยืมเงินจากโบรกเกอร์อีกส่วนหนึ่ง โดยมีหลักทรัพย์ที่ซื้อวางเป็น
หลักประกัน และมีข้อตกลงว่าผู้ลงทุนจะต้องจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินใน
ส่วนทีก่ ยู้ มื ด้วย การลงทุนด้วยระบบมาร์จนิ มีความซับซ้อนทีต่ อ้ งระวัง อยู่
ทีว่ งเงินกูท้ ค่ี ณ
ุ ใช้ลงทุนอยูน่ น้ั สามารถเพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้ตลอดเวลา และ
อาจรวดเร็วรุนแรงตามสภาพการณ์ของตลาดหลักทรัพย์และของตัวหุ้น
ที่คุณลงทุนด้วยระบบมาร์จินอยู่
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การลงทุนด้วยระบบมาร์จนิ นี้ คุณควรศึกษากฎระเบียบอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วน โดยเฉพาะในกรณีเมื่อราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ลดต่ำลง จะมีการเรียกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมาวางประกันเพิ่ม
ตลอดจนการบังคับขายหุ้นในบัญชี ซึ่งความเสี่ยงและความเสียหายจาก
การลงทุนด้วยระบบนีอ้ าจรุนแรง (อ่านรายละเอียดเพิม่ ได้ทท่ี า้ ยบท หน้า 37)

เอกสารทีต่ อ้ งใช้เป็นหลักฐานประกอบ
การเปิดบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์
เมือ่ คุณตัดสินใจจะเปิดบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ คุณต้องจัดเตรียม
เอกสารดังต่อไปนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบสำคัญคนต่างด้าว
หรือสำเนาหนังสือเดินทางในกรณีเป็นชาวต่างชาติ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
4. สำเนาใบแจ้งรายการบัญชีธนาคาร (Bank Statement) หรือ
สำเนาสมุดคูฝ่ ากบัญชีออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 6 เดือน
หลังจากเตรียมเอกสารต่าง ๆ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่การตลาดผู้ซึ่งจะเป็นผู้ดูแลการลงทุนของคุณ
จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณ อาทิเช่น
1. ฐานะทางการเงินของคุณ วงเงินลงทุนทีค่ ณ
ุ จะใช้ลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์
2. วัตถุประสงค์ในการลงทุนของคุณ เป้าหมายในการลงทุนของ
คุณ เพือ่ จะได้ทราบว่าคุณเป็นผูล้ งทุนประเภทใด ลงทุนระยะ
สัน้ หรือระยะยาว คุณคาดหวังผลตอบแทนในรูปแบบใด พร้อม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

23

รับความเสีย่ งมากน้อยเพียงใด คุณต้องการได้สทิ ธิในการซือ้ หุน้
เพิม่ ทุนหรือไม่ เป็นต้น
3. พูดคุยซักถามเพื่อทำความเข้าใจธรรมชาติของการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ชีแ้ จงผลดีผลเสียการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อให้ทราบว่าคุณมีความรู้และทัศนคติในการลงทุนอย่างไร
มากน้อยเพียงไร
จากนั้นเจ้าหน้าที่การตลาดจะให้คุณเขียนใบคำขอเปิดบัญชี
ซื้อ-ขายหลักทรัพย์ และเมื่อได้รับการอนุมัติให้เปิดบัญชีแล้ว คุณจะได้รับ
แจ้งหมายเลขสมาชิก หรือรหัสประจำตัวลูกค้า ซึ่งจะใช้ในการส่งคำสั่ง
ซื้อ-ขาย เปลี่ยนแปลง ยกเลิก รวมทั้งการชำระเงิน หรือในการติดต่อ
ใด ๆ กับโบรกเกอร์ รหัสนี้คุณต้องเก็บเป็นความลับ เพราะมิฉะนั้นแล้ว
อาจมีผู้แอบอ้างทำให้เกิดความเสียหายได้

การส่งคำสัง่ ซือ้ -ขายหลักทรัพย์
ถึงตอนนี้คุณก็พร้อมที่จะเป็นผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว
คราวนีล้ องมาดูวา่ คุณจะสามารถสัง่ ซือ้ ขายหุน้ ได้อย่างไร 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. และรอบทีส่ องภาคบ่าย
ตั้งแต่เวลาเปิดที่ได้จากการสุ่มเลือกเวลาในช่วง 14.25 - 14.30 น. จนถึง
เวลาปิดทำการซื้อขายประจำวันที่ได้จากการสุ่มเลือกเวลาในช่วง 16.35 16.40 น.
อย่างไรก็ตาม ผูล้ งทุนสามารถส่งคำสัง่ ซือ้ ขายได้กอ่ นเวลาทำการ
ในแต่ละช่วงล่วงหน้า 30 นาที คือ ส่งคำสั่งซื้อขาย ในช่วงเช้าได้ตั้งแต่
9.30 น. และช่วงบ่าย 14.00 น. ซึ่งเรียกว่าช่วง Pre-opening นอกจากนี้
ช่วงปิดตลาดภาคบ่าย ตลาดหลักทรัพย์ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขาย
หลักทรัพย์นอกเวลาเพิม่ ขึน้ อีก 20-25 นาที นับตัง้ แต่เวลาปิดทำการซือ้ ขาย
ประจำวันทีไ่ ด้จากการสุม่ เลือก จนถึงเวลา 17.00 น.
ส่วนวิธสี ง่ คำสัง่ ซือ้ ขายหลักทรัพย์นน้ั สามารถกระทำได้ 3 วิธคี อื
1. สัง่ ซือ้ ขายหลักทรัพย์ดว้ ยตัวเองทีห่ อ้ งค้าหลักทรัพย์ ซึง่ คุณจะ
ต้องกรอกใบคำสัง่ ซือ้ หรือขายด้วยตนเอง พร้อมทัง้ เซ็นชือ่
กำกับ
2. สัง่ ทางโทรศัพท์ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถหรือไม่สะดวกทีจ่ ะไป
สัง่ ซือ้ ขายทีห่ อ้ งค้าหลักทรัพย์ คุณอาจโทรศัพท์ไปยังเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการตลาดผูด้ แู ลบัญชีของคุณ และให้รายละเอียดของคำสัง่
ได้แก่ ชือ่ หลักทรัพย์ทต่ี อ้ งการซือ้ หรือขาย ราคาและจำนวนที่
ต้องการซือ้ หรือขาย โดยต้องไม่ลมื ให้รหัสประจำตัวของคุณ
เองแก่เจ้าหน้าที่การตลาดด้วยทุกครั้ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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3. สัง่ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในกรณีทค่ี ณ
ุ ได้เปิดบัญชีและแจ้ง
ความต้องการทีจ่ ะซือ้ ขายหลักทรัพย์ผา่ นทางอินเทอร์เน็ต คุณ
จะได้รบั รหัสลูกค้าและรหัสผ่าน (User Name & Password)
สำหรับใช้ในการสัง่ ซือ้ -ขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต ซึง่ คุณ
ควรรักษารหัสดังกล่าวไว้เป็นความลับเช่นเดียวกับรหัสบัตร
ATM ของคุณเอง
ไม่วา่ จะส่งคำสัง่ ด้วยวิธใี ด คุณควรเป็นผูส้ ง่ คำสัง่ ด้วยตัวเองเสมอ
เพื่อป้องกันความผิดพลาดเสียหาย
ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดหน่วยการซื้อขายและช่วงราคาของ
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ ซึง่ คุณควรทราบไว้ดงั นี้
1. หน่วยการซือ้ -ขาย (Board Lot) กำหนดไว้สำหรับการซือ้ ขาย
บนกระดานหลั ก โดยทั ่ ว ไป 1 Board Lot จะมี ค ่ า เท่ า กั บ 100 หุ ้ น
เท่ากันทุกหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการซื้อขายหุ้นเป็นเศษของ
หน่วยการซือ้ -ขาย เช่น 15 หุน้ 77 หุน้ จะต้องซือ้ ขายบนกระดานหน่วยย่อย
(Odd Lot Board)
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2. ช่วงราคา (Spread) ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดช่วงราคา
การปรับขึ้น-ลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละครั้งที่แน่นอนไว้ เพื่อ
ให้การซือ้ -ขายหลักทรัพย์มมี าตรฐาน สะดวกรวดเร็ว ดังนี้
ราคาซื้อ หรือ ราคาขาย
ต่ำกว่า 2 บาท
ตัง้ แต่
2 บาท
5 บาท
ตัง้ แต่
ตัง้ แต่ 10 บาท
ตัง้ แต่ 25 บาท
ตัง้ แต่ 50 บาท
ตัง้ แต่ 100 บาท
ตัง้ แต่ 200 บาท
ตัง้ แต่ 400 บาท
ตัง้ แต่ 800 บาทขึน้ ไป

แต่ต่ำกว่า
แต่ต่ำกว่า
แต่ต่ำกว่า
แต่ต่ำกว่า
แต่ต่ำกว่า
แต่ต่ำกว่า
แต่ต่ำกว่า
แต่ต่ำกว่า

5
10
25
50
100
200
400
800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ช่วงราคา
0.01 บาท
0.02 บาท
0.05 บาท
0.10 บาท
0.25 บาท
0.50 บาท
1.00 บาท
2.00 บาท
4.00 บาท
6.00 บาท

ผูล้ งทุนทีจ่ ะเสนอซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ จะต้องตัง้ ราคาเสนอซือ้
เสนอขายให้ตรงกับช่วงราคาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตัวอย่างเช่น หุ้น
ที่มีการซื้อขายกันอยู่ที่ราคา 110 บาท ผู้ลงทุนจะต้องตั้งราคาเสนอซื้อ
เสนอขายทีต่ รงตามช่วงราคา 1 บาท เช่น เสนอซือ้ ทีร่ าคา 111 หรือ 112 บาท
หรือเสนอขายทีร่ าคา 109 หรือ 108 บาทเป็นต้น ลองดูตวั อย่างทีส่ อง หาก
ราคาหุ้นมีการซื้อขายอยู่ที่ระดับ 250 บาท ซึ่งตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ช่วงราคาเคลื่อนไหวไว้ที่ช่วงละ 2 บาท ผู้ลงทุนจะต้องตั้งราคาเสนอซื้อ
เสนอขายตรงตามช่วงราคา 2 บาท เช่นเสนอซือ้ ทีร่ าคา 252, 254, 256 บาท
หรือ เสนอขายทีร่ าคา 246, 248 บาท เป็นต้น หากผูล้ งทุนตัง้ ราคาเสนอซือ้
เสนอขายไม่ตรงตามช่วงราคา เช่น ในตัวอย่างที่สอง หากผู้ลงทุนตั้งราคา
เสนอซือ้ ไว้ท่ี 253, 255, 257 หรือราคาเสนอขายไว้ท่ี 245, 247, 249 ระบบ
ซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์จะไม่รับคำสั่งของคุณ เพราะราคาไม่ตรงตาม
ช่วงราคาที่กำหนดไว้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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3. ราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละวัน (Ceiling & Floor
Price) ตลาดหลักทรัพย์มขี อ้ กำหนดให้ราคาซือ้ ขายหลักทรัพย์ในแต่ละวัน
สามารถเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ สูงสุดหรือลดลงต่ำสุดได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของ
ราคาซือ้ ขายสุดท้ายในวันทำการก่อนหน้านี้ หรืออธิบายง่าย ๆ ว่า ราคาหุน้
โดยทั่วไปในแต่ละวันจะขึ้นลงได้ไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์จากราคาปิดตลาด
ของวันทำการก่อนหน้านี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา
ตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคาหลักทรัพย์มีการขึ้นลงผันผวนอย่าง
รุนแรง อย่างไรก็ตาม กฎข้อนีม้ กี ารยกเว้นสำหรับหลักทรัพย์บางประเภท
อาทิ ใบสำคัญแสดงสิทธิต่างๆ (Warrant) หรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งพักการ
ซื้อขายไปเป็นระยะเวลานาน
4. Circuit Breaker ตลาดหลักทรัพย์มีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไว้ด้วยเช่นกัน โดยมีวัตถุ
ประสงค์เพือ่ ให้ผลู้ งทุนได้รบั ทราบ และมีเวลาไตร่ตรองข้อมูลข่าวสารทีเ่ กิด
ขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนต่อไป โดยในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับราคาอย่างรุนแรง Circuit Breaker จะทำงานใน 2 ระดับ ดังนี้
ระดับแรก เมื่อดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงลดลงถึง 10
เปอร์เซ็นต์ของค่าดัชนีปิดในวันทำการก่อนหน้า ตลาดหลักทรัพย์จะ
หยุดทำการซือ้ ขายเป็นเวลา 30 นาที
ระดับทีส่ อง เมือ่ ดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์เปลีย่ นแปลงลดลงถึง 20
เปอร์เซ็นต์ของค่าดัชนีปิดในวันทำการก่อนหน้า ตลาดหลักทรัพย์จะ
หยุดพักการซือ้ ขายเป็นเวลา 1 ชัว่ โมง
และหลังจากการทำงานระดับที่ 2 ของ Circuit Breaker ตลาด
หลักทรัพย์จะเปิดให้ทำการซื้อขายต่อไป จนถึงเวลาปิดทำการซื้อขายตาม
ปกติ โดยไม่มีการหยุดพักการซื้อขายอีก เนื่องจากดัชนีราคาหุ้นตลาด
หลักทรัพย์จะถูกกำกับโดยกลไกของราคา Ceiling & Floor ซึง่ จะเป็นตัวควบ
คุมไม่ให้ดชั นีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์ลดลงต่ำกว่า 30% อยูแ่ ล้ว
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คราวนี้มาถึงขั้นตอนที่คุณตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขายหลักทรัพย์
คุณต้องเขียนใบคำสั่งซื้อ-ขาย โดยระบุชื่อ-สกุล วันที่ รหัสบัญชีของคุณ
ประเภทบัญชีหลักทรัพย์ที่จะซื้อ ชื่อหลักทรัพย์ที่จะซื้อหรือขาย จำนวน
และราคาสูงสุดทีจ่ ะซือ้ และราคาต่ำสุดทีจ่ ะขายลงในช่องทีก่ ำหนดไว้ เรา
จะลองยกตัวอย่างคำสัง่ ซือ้ -ขายหลักทรัพย์เพือ่ ความเข้าใจทีช่ ดั เจนขึน้ ดังนี้
จากตั ว อย่ า ง
ใบส่ ง คำสั ่ ง ซื ้ อ นี ้
หมายความว่า
ผู ้ ล งทุ น คื อ นาย
ยิง่ ใหญ่ กำไรดี รหัส
เลขที่ 007 ได้สง่ั ซือ้
หลักทรัพย์ชอ่ื ABC
จำนวน 4,000 หุ้น
ในราคาหุน้ ละ 50.50
บาท ด้ ว ยบั ญ ชี
เงิ น สดในวั น ที ่ 1
ตุลาคม 2541

จากตั ว อย่ า ง
ใบคำสัง่ ขายนี้ หมาย
ความว่า ผูล้ งทุนชือ่
นายยิ่งใหญ่ กำไรดี
ได้สง่ั ขายหลักทรัพย์
ชื ่ อ XYZ จำนวน
3,000 หุ้น ในราคา
หุน้ ละ 59 บาท
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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คำสั่งซื้อขายของคุณเมื่อถึงมือโบรกเกอร์แล้ว โบรกเกอร์จะส่ง
คำสั่งดังกล่าวต่อไปยังระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ที่เรียกว่า ระบบ
ASSET ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ on-line คำสั่งจำนวนมหาศาลจาก
โบรกเกอร์ทกุ แห่งทุกสาขาทัว่ ประเทศ ราคาเสนอซือ้ และเสนอขายทัง้ หมด
ของหลักทรัพย์แต่ละตัว จะถูกจัดเรียงลำดับโดยอัตโนมัติตามลำดับราคา
และเวลาทีไ่ ด้รบั คำสัง่ (Price then Time Priority)
ราคาเสนอซื้อที่สูงที่สุดจะอยู่ในลำดับแรกสุดของจอคอมพิวเตอร์
ในช่อง Bid พร้อมจำนวนหุ้นที่เสนอซื้อ เพื่อรอจับคู่กับคำสั่งเสนอขายที่
ราคาเดียวกัน การจัดลำดับคำสั่งเสนอซื้อจะเรียงจากราคาเสนอซื้อสูงสุด
ไปยังราคาเสนอซือ้ ต่ำสุด ในกรณีทม่ี ผี ตู้ ง้ั ราคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในระดับ
ราคาเดียวกันมากกว่าหนึ่งราย ระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์จะ
เรียงคำสั่งเสนอซื้อดังกล่าวตามลำดับเวลาที่ได้รับคำสั่ง โดยคำสั่งที่เข้ามา
สูร่ ะบบก่อนจะถูกเรียงไว้ในลำดับทีด่ กี ว่า และมีสทิ ธิได้รบั การจับคูก่ อ่ น
สำหรับราคาเสนอขาย ราคาเสนอขายทีต่ ำ่ ทีส่ ดุ จะปรากฎในลำดับ
แรกสุดของจอคอมพิวเตอร์ในช่อง Offer พร้อมจำนวนหุ้นที่เสนอขาย
เพื่อรอการจับคู่กับคำสั่งเสนอซื้อที่ราคาเดียวกัน การจัดลำดับคำสั่งเสนอ
ขายจะเรียงจากราคาเสนอขายต่ำสุดไปยังราคาเสนอขายสูงสุด ในกรณี
ที่มีผู้ตั้งราคาเสนอขายหลักทรัพย์ในระดับราคาเดียวกันมากกว่าหนึ่งราย
ระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์จะเรียงคำสั่งเสนอขายดังกล่าว
ตามลำดับเวลาที่ได้รับคำสั่ง โดยคำสั่งเสนอขายที่เข้ามาสู่ระบบก่อนจะ
ถูกเรียงไว้ในลำดับที่ดีกว่าและมีสิทธิได้รับการจับคู่ก่อน
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อย่างไรก็ตาม ระบบวิธกี ารซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
ทุกแห่งทัว่ โลก ต่างมีพน้ื ฐานและหลักการเดียวกัน คือ เปิดให้มแี ข่งขันเพือ่
เสนอราคาซือ้ ขายได้อย่างเสรีและเปิดเผย โดยระบบกำหนดให้ราคาทีม่ กี าร
ตกลงซือ้ ขายต้องเป็นราคาทีด่ ที ส่ี ดุ (The Best Price) สำหรับผูซ้ อ้ื และผูข้ าย
คือ เป็นราคาสูงสุดทีผ่ ขู้ ายจะขายได้ และเป็นราคาต่ำสุดทีผ่ ซู้ อ้ื จะซือ้ ได้
ยืนยัน

ยืนยัน

ยืนยัน

ตลาดหลักทรัพย์

Sub-broker
สัง่ ซือ้
ผู้ซื้อ

สั่งซื้อ

ยืนยัน

Sub-broker

สั่งขาย

โบรกเกอร์

สัง่ ขาย
ผู้ขาย

โบรกเกอร์
ระบบการซื้อขาย
(Asset)

ยืนยัน

ยืนยัน

ยืนยัน
ยืนยัน

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
แผนภูมแิ สดงการส่งคำสัง่ ซือ้ -ขายหลักทรัพย์และยืนยันการซือ้ ขาย
ระบบซื ้ อ ขายของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ จ ะจั บ คู ่ ค ำสั ่ ง ซื ้ อ ขายโดย
อัตโนมัติ ทันทีทม่ี กี ารเสนอซือ้ เสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวในระดับราคา
ที่ตรงกัน ตามจำนวนที่คำสั่งระบุไว้ การซื้อขายเปลี่ยนมือจะเกิดขึ้นใน
วินาทีนั้น โดยโบรกเกอร์ผู้ส่งคำสั่งซื้อ คำสั่งขาย เมื่อได้รับการยืนยันการ
ซื้อขายจากตลาดหลักทรัพย์แล้ว จะต้องแจ้งยืนยันผลการซื้อขายให้ลูกค้า
ทราบภายในวันทำการเดียวกันนั้น หรืออย่างช้าก่อนเปิดวันทำการถัดไป
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ราคาซื้อ-ขายจริงในแต่ละวินาที จะปรากฏบนหน้าจอของตลาด
ในช่อง Execute (EXC) ตัวเลขนี้จะเป็นสีเขียวในกรณีราคาซื้อ-ขาย ณ
วินาทีนั้นสูงกว่าราคาปิดของวันทำการก่อนหน้านี้ และจะเป็นสีแดงใน
กรณีราคาซือ้ -ขาย ณ วินาทีนน้ั ต่ำกว่าราคาปิดของวันทำการก่อนหน้านี้
ย้อนกลับไปทำความเข้าใจการแจ้งผลการซื้อขายของนายยิ่งใหญ่
กำไรดี ซึง่ ได้รบั การยืนยันผลการซือ้ ว่าสามารถซือ้ หลักทรัพย์ ABC ได้ดงั นี้
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 บาทได้ตามคำสัง่ ทีร่ ะบุ เท่ากับว่าคุณยิง่ ใหญ่ได้ประโยชน์
เพราะซื้อได้ถูกกว่า เนื่องจากมีผู้เสนอขายราคาต่ำกว่าในวินาทีนั้นนั่นเอง
ซึง่ คุณสวยสม เจ้าหน้าทีผ่ ดู้ แู ลบัญชีได้เป็นผูย้ นื ยันคำสัง่
คำสั่งเสนอซื้อ – ขายของคุณจะมีผลในทางปฏิบัติวันต่อวัน โดย
สิน้ สุดเมือ่ ตลาดปิดทำการ 16.30 น. คุณต้องส่งใบคำสัง่ ซือ้ – ขายใหม่ใน
วันรุ่งขึ้น ซึ่งสามารถทำได้ก่อนตลาดเปิด 30 นาที (ทั้งในช่วงเช้าและ
ช่วงบ่าย) ในระหว่างที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการอยู่หากคุณเกิดต้องการ
เปลี่ยนแผนการลงทุน สามารถเสนอคำสั่งใหม่หรือยกเลิกคำสั่งเก่า โดย
แจ้งได้ที่โบรกเกอร์ตลอดเวลาทำการ

ค่าธรรมเนียมในการซือ้ -ขายหลักทรัพย์
เมื่อคุณได้รับการยืนยันผลการซื้อขาย คุณจะต้องจ่ายเงินค่าซื้อ
หลักทรัพย์ หรือรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ณ วันทำการที่ 3 หลังจากเกิด
รายการซือ้ หรือขายขึน้ (T+3 โดย T = วันทีเ่ กิดรายการซือ้ ขาย) นอกจากนี้
ในฐานะลูกค้าผูล้ งทุน คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม หรือ “คอมมิชชัน่ ” ใน
การเป็นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ให้โบรกเกอร์ทค่ี ณ
ุ ใช้บริการ ซึง่ ปัจจุบนั
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ตลาดหลักทรัพย์ได้เปิดเสรีคา่ ธรรมเนียมในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ การ
เปิดเสรีอัตราค่าธรรมเนียม ได้เริ่มตั้งแต่ปี 2540 โดยเริ่มจากให้บริษัท
หลักทรัพย์ทม่ี ใิ ช่สมาชิก (Sub-broker) สามารถต่อรองกันได้เสรี นอกจากนี้
ยังได้ปรับในส่วนของบริษทั หลักทรัพย์ตา่ งประเทศให้เป็นอัตราทีต่ อ่ รองกันได้
โดยมีอตั ราขัน้ ต่ำที่ 0.3% และ 0.5% สำหรับลูกค้าต่างประเทศ จากนัน้ ตัง้ แต่
วันที่ 1 กันยายน 2543 ได้ปรับอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับลูกค้าทุกกลุม่ ให้
เป็นอัตราทีต่ อ่ รองกันได้ โดยมีอตั ราขัน้ ต่ำที่ 0.25% และในวันที่ 1 ตุลาคม
2543 เป็ น ต้ น มา ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ไ ด้ ป ระกาศให้ ม ี ก ารเปิ ด เสรี อ ั ต รา
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว จนกระทัง่ วันที่ 14 มกราคม 2545 ตลาดหลักทรัพย์
ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมอีกครั้ง โดยให้บริษัทสมาชิกเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมจากลูกค้าในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.25 ของมูลค่าการ
ซื้อขายสำหรับลูกค้าทุกประเภท และอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.20 สำหรับ
การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่ใช้มา
จนถึงปัจจุบนั นี้

ข้อควรระวังในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
เนื ่ อ งจากการซื ้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ม ี ก ระบวนการซั บ ซ้ อ น และ
เกีย่ วข้องกับหลายฝ่าย เพือ่ ป้องกันปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ผูล้ งทุนทุกคนควร
ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกชิ้นอย่างละเอียด
ถีถ่ ว้ น ดังนี้
1. คำสั่งซื้อ-ขายหลักทรัพย์ ในกรณีที่คุณส่งคำสั่งซื้อ-ขาย ณ
ห้องค้าหลักทรัพย์ คุณต้องมั่นใจว่าเขียนรายละเอียดต่าง ๆ ครบถ้วน
ทัง้ ชือ่ และรหัสลูกค้าของคุณ ชือ่ หลักทรัพย์ จำนวน และราคาหุน้ ทีถ่ กู ต้อง
ชั ด เจน และลงชื ่ อ กำกั บ ท้ า ยคำสั ่ ง ทุ ก ครั ้ ง สิ ่ ง ที ่ ต ้ อ งระวั ง คื อ
อย่าหยิบคำสั่งซื้อขายมาเขียนสลับกัน เพราะคุณจะเสียโอกาส เสียเงิน
และเสียอารมณ์อย่างยิ่ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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2. Contract และ Invoice เป็นเอกสารซึ่งโบรกเกอร์จะส่งมาให้
คุณลงชือ่ เพือ่ รับทราบผลการซือ้ ขายหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการ Contract
และ Invoice จะออกมาคู่กัน เพื่อแจ้งรายการที่คุณสั่งว่าได้ซื้อหรือขายหุ้น
เมือ่ ใด หุน้ อะไร จำนวนและราคาเท่าไร รวมเป็นเงินทีค่ ณ
ุ จะต้องจ่าย (กรณี
ซือ้ ) หรือได้รบั (กรณีขาย) เท่าไร หักค่า “คอมมิชชัน่ ” แล้วจะเหลือเงินเท่าใด
คุณต้องตรวจสอบตัวเลขและรายละเอียดทั้งหมดว่าถูกต้องแล้ว จึงลง
ลายมือชื่อ สำเนาเอกสารจากโบรกเกอร์ทุกชิ้น คุณจะต้องเก็บรักษา
รวบรวมให้เป็นระบบและครบถ้วน เพราะจะเป็นหลักฐานสำคัญเพื่อ
ตรวจสอบในกรณีมีเหตุผิดพลาดเกิดขึ้น
3. รายงานยอดหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชี บางครั้งคุณอาจหยุด
การซื้อขายไประยะหนึ่ง แต่ทุกสิ้นเดือนโบรกเกอร์จะแจ้งยอดหลักทรัพย์
คงเหลือในบัญชีของคุณมาให้ เหมือนกับที่ธนาคารพาณิชย์แจ้งยอดบัญชี
กระแสรายวันให้คณ
ุ ในช่วงสิน้ เดือน ซึง่ คุณจะต้องตรวจสอบความถูกต้อง
ว่าหลักทรัพย์ของคุณยังคงมีอยู่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เพราะโบรกเกอร์
อาจมีลกู ค้ามาก หรือระบบคอมพิวเตอร์อาจทำงานคลาดเคลือ่ น ทำให้ยอด
หลักทรัพย์คงเหลือของคุณผิดพลาดไป หากเกิดความผิดพลาด หรือหาก
ไม่แน่ใจ คุณอาจติดต่อกลับไปยังเจ้าหน้าทีก่ ารตลาดของโบรกเกอร์ทด่ี แู ล
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
พอสมควรแล้ ว ในบทต่ อ ไป เราจะอธิ บ ายถึ ง ความสำคั ญ ของบริ ษ ั ท
หลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์ ผู้ซึ่งมีความใกล้ชิดกับคุณมากที่สุดในการ
ซื้อ-ขายหลักทรัพย์ และคุณสมบัติของโบรกเกอร์ที่ดีที่คุณควรฝากอนาคต
การลงทุนไว้กับเขา
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การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มขี น้ั ตอน วิธกี ารและสิง่ ทีค่ วรศึกษา
ทำความเข้าใจเป็นลำดับขัน้ ดังนี้
1. สินค้าของตลาดหลักทรัพย์ เรียกโดยรวมว่า “ตราสาร” ได้แก่
หุน้ สามัญ หุน้ บุรมิ สิทธิ หุน้ กู้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิประเภท
ต่าง ๆ หน่วยลงทุน และพันธบัตร
2. บัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์มที ง้ั บัญชีเงินสด (Cash Account) และ
บัญชีให้กยู้ มื เงินเพือ่ ซือ้ หลักทรัพย์ หรือบัญชีมาร์จนิ (Margin Account)
3. ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการเช่นเดียวกับวันทำการของธนาคาร
โดยแบ่งเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ออกเป็น 2 ช่วง คือ รอบแรกตั้งแต่เวลา
เปิดที่ได้จากการสุ่มเลือกเวลาช่วง 9.55 - 10.00 น. จนปิดตลาดภาคเช้า
12.30 น. และรอบทีส่ องภาคบ่ายตัง้ แต่เวลาเปิดทีไ่ ด้จากการสุม่ เลือกเวลาใน
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. ผูล้ งทุนสามารถส่งคำสัง่ ซือ้ ขายหลักทรัพย์ได้ 3 วิธคี อื ส่งคำสัง่
ด้วยตัวเอง ณ ห้องค้าหลักทรัพย์ ส่งคำสัง่ ทางโทรศัพท์โดยมีรหัสส่วนตัว
และส่งคำสั่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยมีรหัสลูกค้า (User Name) และ
รหัสผ่าน (Password)
5. ในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนจะต้องดูจำนวน
หน่วยทีซ่ อ้ื ขาย ช่วงราคา และระดับราคาสูงสุด ต่ำสุดให้ถกู ต้อง และทบทวน
คำสัง่ ให้ละเอียดชัดเจนทุกครัง้
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บัญชีมาร์จนิ : อธิบายเพิม่ เติม
ในกรณีที่มูลค่าหุ้นที่คุณลงทุนด้วยระบบบัญชีมาร์จินตกลง
ต่ ำ จากวงเงิ น กู ้ ค รั ้ ง แรก (Initial Margin) จนถึ ง เกณฑ์ ท ี ่ ก ำหนด
โบรกเกอร์จะเรียกคุณเพื่อให้นำเงินสดมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติม
(Margin Call) เพือ่ ให้มลู ค่าหลักประกันวงเงินกูข้ องคุณอยูใ่ นอัตราส่วน
ที่กำหนด หรือที่เรียกว่า Maintenance Margin Rate หากคุณไม่นำ
เงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม โดยที่ราคาหุ้นที่คุณลงทุนอยู่นั้นตก
ลงไปเรื่อย ๆ จนถึงระดับที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ โบรกเกอร์
จะต้องนำหุน้ ของคุณออกขาย (Forced Sell) เพือ่ นำเงินสดทีไ่ ด้มาใช้เป็น
หลักประกันเพิม่ เติมเพือ่ ให้ Maintenance Margin Rate ของคุณอยูใ่ น
เกณฑ์ทก่ี ำหนด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ถ้าตลาดหลักทรัพย์กำหนด Initial Margin Rate = 50 %
Margin Call
= 35 %
Forced Sell
= 25 %
หากคุณมีความประสงค์จะซือ้ หุน้ ด้วยบัญชีมาร์จนิ มูลค่า 100,000
บาท คุณต้องวางเงินเป็นหลักประกันเบื้องต้น (Initial Margin Rate)
50,000 บาท เมื่อราคาหุ้นของคุณลดต่ำลงจนมีมูลค่าเหลือ 75,000
บาท หลักประกันของคุณจะลดลงเหลือ 25,000 บาท ซึง่ คิดจาก
50,000 - (100,000 –75,000) = 25,000 บาท หรือเท่ากับ
33.33% ซึง่ ต่ำกว่าเกณฑ์ทก่ี ำหนดไว้คอื 35%
โบรกเกอร์ของคุณจะให้คุณนำเงินมาวางเพิ่มเพื่อให้มูลค่าหลัก
ประกันของคุณครบตามเกณฑ์คอื 35% ซึง่ มีวธิ คี ำนวณคือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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75,000 X 35 = 26,250 บาท
100
ดังนัน้ คุณจะต้องนำเงินสดมาวางเป็นหลักประกันเพิม่ อีก
26,250 - 25,000 = 1,250 บาท
หากคุณไม่นำเงินสดไปวางเป็นหลักประกันเพิม่ เติม และราคาหุน้
ของคุณยังตกลงเรือ่ ย ๆ จนเหลือมูลค่าเพียง 40,000 บาท อันเป็น
ระดับทีจ่ ะถูก Forced Sell (เมือ่ มูลค่าหุน้ ลดต่ำลงเหลือเพียง 25% ของ
วงเงินกูค้ รัง้ แรก) โบรกเกอร์จะนำหุน้ ของคุณบางส่วนออกขายเพือ่
ให้ได้เงินสดมาวางเป็นหลักประกันเพิม่ แก่วงเงินกูข้ องคุณ โดยเทียบ
กับยอดมูลค่าหลักทรัพย์แล้วเกินกว่า 25% ในกรณีทถ่ี กู Forced Sell
หลายครัง้ จนกระทัง่ หุน้ ของคุณหมด คุณยังต้องรับผิดชอบภาระหนี้
ส่วนทีเ่ หลือกับแหล่งเงินกูข้ องคุณพร้อมภาระดอกเบีย้ ทัง้ หมดด้วย
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โบรกเกอร์ (Broker) คือ บริษทั นายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ทไ่ี ด้ผา่ น
การพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ รับเข้าเป็น “บริษัท
สมาชิก” ซึ่งจะสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เข้าสู่ระบบซื้อขายของ
ตลาดหลักทรัพย์ได้โดยตรง นอกจาก “โบรกเกอร์” หรือ “บริษทั สมาชิก”
แล้ว คุณอาจเคยได้ยินคำว่า “ซับโบรกเกอร์” (Sub-Broker) หรือบริษัท
นายหน้าช่วง ซึ่งทำหน้าที่รับส่งคำสั่งซื้อขายจากผู้ลงทุนเช่นเดียวกันกับ
โบรกเกอร์ แต่เนือ่ งจากซับโบรกเกอร์ไม่ได้เป็น “บริษทั สมาชิก” ของตลาด
หลักทรัพย์ จึงไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายเข้าสู่ระบบซื้อขายหลักทรัพย์
ของตลาดหลักทรัพย์ได้โดยตรง “ซับโบรกเกอร์” จะต้องส่งคำสั่งซื้อขาย
ผ่านโบรกเกอร์ก่อน โดยโบรกเกอร์จะส่งคำสั่งซื้อขายเหล่านั้นต่อไปยัง
ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัตขิ องโบรกเกอร์และซับโบรกเกอร์ทด่ี ี
เมือ่ ตัดสินใจว่าจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ คุณต้องเกีย่ วข้องกับ
บริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ทันที อาจเป็น “โบรกเกอร์” หรือ “ซับ
โบรกเกอร์” ก็ได้ เพราะกฎหมายระบุไว้ชดั เจนว่า ผูล้ งทุนจะต้องซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ผา่ นบริษทั นายหน้าเท่านัน้ โบรกเกอร์ หรือ ซับโบรกเกอร์ จะ
เป็นคนกลางระหว่างคุณกับตลาดหลักทรัพย์ ให้บริการเกีย่ วกับการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์แบบครบวงจร คือ ตั้งแต่ก่อนและหลังการซื้อขาย โดยจะให้
บริการเป็นที่ปรึกษา ชี้แนะช่องทางและให้ข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับ
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ รวมทัง้ ส่งสัญญาณเตือนต่าง ๆ โบรกเกอร์จะเป็นผูร้ บั
คำสั่งซื้อขายของคุณถ่ายทอดสู่ตลาดหลักทรัพย์ และยืนยันผลเมื่อการ
ซื้อขายจริงเกิดขึ้น และยังเป็นผู้ดูแลบัญชี ภาษี ข้อกฎหมายและระเบียบ
ปฏิบตั แิ ทนคุณในทุก ๆ รายละเอียด
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อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจสุดท้ายเพื่อสั่งซื้อสั่งขายหลักทรัพย์
ย่อมอยู่ที่ตัวคุณซึ่งเป็นผู้ลงทุน เพราะคุณคือผู้รับผลแห่งการตัดสินใจแต่
เพียงผูเ้ ดียว ไม่วา่ ผลการซือ้ ขายหลักทรัพย์นน้ั จะนำมาซึง่ กำไรหรือขาดทุน
โบรกเกอร์จะไม่มสี ว่ นร่วมรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้
ดังนั้นโบรกเกอร์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ก่อนที่คุณจะตัดสินใจ
เลือกเป็นลูกค้าของโบรกเกอร์รายใด คุณควรพิจารณาให้รอบคอบและ
รอบด้าน เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาของคุณ เราขอแยกแยะบทบาทและ
คุณสมบัตขิ องโบรกเกอร์ทด่ี ใี ห้เห็นเป็นประเด็น ๆ ดังนี้

1. พี่เลี้ยงใจดีสำหรับผู้ลงทุนหน้าใหม่ คุณไม่ต้องเกรงใจหรือ
เคอะเขินต่อการตั้งคำถามใด ๆ ที่คุณไม่รู้และอยากรู้ โบรกเกอร์มีหน้าที่
เป็นพีเ่ ลีย้ งของคุณ สอนคุณให้รจู้ กั ก้าวเดินทีละก้าว ตัง้ แต่พน้ื ฐานเรือ่ ยไป
จนถึงเทคนิคทีส่ งู ขึน้ ๆ จนกว่าคุณจะคล่อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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2. ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล และข่ า วสาร เมื ่ อ คุ ณ คุ ้ น เคยกั บ ตลาด
หลักทรัพย์ดีแล้ว โบรกเกอร์จะต้องมีความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารที่
รวดเร็วและถูกต้อง บอกคุณถึงความเคลือ่ นไหวทีน่ า่ จับตาให้คณ
ุ ทราบเพือ่
ประกอบการตัดสินใจ เช่น ถ้าคุณเป็นผู้ลงทุนระยะยาว ข้อมูลที่คุณควร
ได้รับจะเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะต่าง
ประเทศทีจ่ ะส่งผลกระทบ ต่อท้ายด้วยกลุม่ ธุรกิจทีน่ า่ จะเติบโตในอนาคต
แต่ถ้าคุณเป็นนักซื้อขายหลักทรัพย์รายวันหรือรายชั่วโมง คุณควรได้รับ
ข่าวสารที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์วินาทีต่อวินาที อาทิ อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย สภาวะทางการเมือง ดัชนีราคาหุ้น
ตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ซึง่ โบรกเกอร์จะต้องวิเคราะห์สถานการณ์
ให้คุณได้ทันต่อเหตุการณ์
3. สนองคำสั่งซื้อขายของคุณอย่างรวดเร็วและถูกต้อง โบรก
เกอร์ทกุ แห่งต้องแข่งขันกันให้บริการในด้านนีอ้ ยูแ่ ล้ว หากสามารถปฏิบตั ิ
ตามคำสั่งซื้อขายของลูกค้าได้ถูกต้องรวดเร็วแล้ว ย่อมเป็นที่พึงพอใจของ
ลูกค้า และยังมีสว่ นทำให้การซือ้ ขายเพิม่ ปริมาณมากขึน้ ด้วย ดังนัน้ ในกรณี
ที่คุณเป็นผู้ลงทุนระยะสั้น มีการซื้อขายวันละหลายครั้ง คุณควรเลือก
โบรกเกอร์ทม่ี เี จ้าหน้าทีก่ ารตลาดมากเพียงพอ เพือ่ จะได้ไม่ตอ้ งรับคำสัง่ จาก
ลูกค้าหลายรายจนเกินไป และมีโทรศัพท์มากเพียงพอ ในกรณีที่คุณใช้วิธี
ซื้อขายทางโทรศัพท์
4. มีฐานะการเงินมัน่ คงน่าเชือ่ ถือ แต่เดิมมีบริษทั สมาชิกรวม 50
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ แต่หลังจากเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจใน
ประเทศไทยปี พ.ศ. 2540 บริษัทสมาชิกถูกปิดกิจการไปหลายแห่ง ทำให้
ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกและได้รับความเสียหาย ดังนั้น การพิจารณา
ฐานะความมั ่ น คงของบริ ษ ั ท โบรกเกอร์ จ ึ ง เป็ น สิ ่ ง จำเป็ น โดยศึ ก ษา
รายละเอี ย ดดั ง กล่ า วจากข้ อ มู ล ผู ้ ถ ื อ หุ ้ น ประวั ต ิ ค วามเป็ น มา ผลการ
ดำเนินงาน ชือ่ เสียงของทีมบริหาร เป็นต้น
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5. สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย โบรกเกอร์ที่ดีควรมีสิ่ง
อำนวยความสะดวกทีเ่ พียงพอ เช่น หากคุณเป็นผูล้ งทุนทีม่ าสัง่ ซือ้ ขาย ณ
ห้องค้าหลักทรัพย์ของโบรกเกอร์ คุณต้องการคอมพิวเตอร์ที่มากเพียงพอ
มีบริการด้านข้อมูลอัตโนมัติ เช่น จอจากสำนักข่าวรอยเตอร์ จากสำนักข่าว
บิสนิวส์ หรือจอทีแ่ สดงการวิเคราะห์ดว้ ยทฤษฎีทางเทคนิคต่าง ๆ ประกอบ
และหากคุณเป็นผู้ลงทุนที่มีมูลค่าการลงทุนสูง คุณอาจต้องการความเป็น
ส่วนตัวด้วยห้องค้าหลักทรัพย์ส่วนตัว (VIP Room) หรือหากคุณเป็น
ผู้ลงทุนที่สั่งซื้อทางโทรศัพท์ คุณก็ต้องพิจารณาที่ระบบและประสิทธิภาพ
ของระบบสือ่ สารด้วย
6. ระบบเอกสารและบริการหลังการซื้อขาย งานเอกสารนับว่า
มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นเสมือนข้อตกลงอย่างเป็นทางการระหว่าง
คุณกับโบรกเกอร์ หรือคุณกับตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ ได้กล่าวมาแล้วในบท
ทีผ่ า่ นมา ส่วนบริการหลังการซือ้ ขาย ปัจจุบนั โบรกเกอร์หลายแห่งเริม่ ใช้
ระบบการตัดและโอนบัญชี เอกสารต่าง ๆ จึงต้องรัดกุม ง่ายต่อความเข้าใจ
ชัดเจนและตรวจสอบได้ตลอดเวลา
7. ทำเลที ่ ต ั ้ ง ข้ อ นี ้ ม ี ค วามสำคั ญ ยิ ่ ง สำหรั บ ผู ้ ล งทุ น ที ่ น ิ ย ม
ซือ้ ขายในห้องค้าหลักทรัพย์ คุณต้องพิจารณาระยะเวลาการเดินทาง สถาน
ทีจ่ อดรถยนต์ ความสะดวก ปลอดภัย ค่าใช้จา่ ยจิปาถะทีอ่ าจต้องคำนึง อาทิ
ค่าทีจ่ อดรถ นอกจากนีย้ งั ต้องพิจารณาสิง่ อำนวยความสะดวกอืน่ เช่น ร้าน
อาหาร ภัตตาคาร และธนาคารต่าง ๆ เป็นต้น

ข้อแตกต่างระหว่างโบรกเกอร์กบั ซับโบรกเกอร์
ต่ อ จากนี ้ เ รามาลองดู ข ้ อ แตกต่ า งหรื อ จุ ด ได้ เ ปรี ย บเสี ย เปรี ย บ
ระหว่างการใช้บริการของโบรกเกอร์กับซับโบรกเกอร์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

43

โบรกเกอร์ มีข้อได้เปรียบตรงที่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายของคุณ
ตรงเข้าสู่ระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ได้ คุณอาจได้รับบริการที่
รวดเร็วกว่า
ซับโบรกเกอร์ มีข้อดีตรงที่มักมีลูกค้าน้อยรายกว่า การให้บริการ
จึงทั่วถึงกว่า มีความใกล้ชิดและเป็นกันเองมากกว่า ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า
จะรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้าผู้ลงทุนได้ดีกว่า
ในทางปฎิ บ ั ต ิ ซั บ โบรกเกอร์ ต ้ อ งส่ ง คำสั ่ ง ซื ้ อ ขายของคุ ณ
ผ่านโบรกเกอร์ และซับโบรกเกอร์ 1 ราย สามารถส่งคำสัง่ ผ่านโบรกเกอร์
ได้ถงึ 3 แห่ง ในกรณีทร่ี ะบบคอมพิวเตอร์ของโบรกเกอร์แห่งใดแห่งหนึง่
เกิดเหตุขดั ข้อง ลูกค้าของโบรกเกอร์นน้ั ไม่สามารถส่งคำสัง่ ได้ แต่ลกู ค้าของ
ซั บ โบรกเกอร์ อ าจไม่ พ บปั ญ หานี ้ เพราะยั ง มี โ บรกเกอร์ อ ี ก 2 รายที ่
สามารถส่งคำสัง่ ผ่านได้อยู่
ในท้ า ยที ่ ส ุ ด เมื ่ อ คุ ณ เลื อ กโบรกเกอร์ ห รื อ ซั บ โบรกเกอร์ แ ล้ ว
คุณยังต้องพิจารณาตัวบุคคลที่คุณต้องติดต่อด้วย นั่นก็คือ เจ้าหน้าที่
การตลาดที่จะเป็นผู้ดูแลบัญชีการลงทุนของคุณ ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่
การตลาดเหล่านี้จะใกล้ชิดกับคุณมากที่สุด บุคคลคนนี้จะเป็นผู้ให้ข้อมูล
คำปรึกษา รับและส่งคำสั่งซื้อขาย ติดตามและยืนยันผลการซื้อขาย
44

ก้าวแรกสูก่ ารลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

ที่เกิดขึ้นให้คุณทราบ ด้วยเหตุนี้ ถ้าคุณได้เจ้าหน้าที่การตลาดที่รู้ใจกัน
และเชื่อถือได้ คุณจะเป็นผู้ลงทุนที่มีความสุข คลายความวิตกกังวลได้
ไม่ น ้ อ ยที เ ดี ย ว เราขอแนะนำข้ อ ควรคำนึ ง ถึ ง ในการเลื อ กเจ้ า หน้ า ที ่
การตลาดประจำตัวของคุณไว้ดังนี้
• ควรเป็นผูม้ สี ขุ ภาพดี ทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ ไม่ใช่คนอ่อนแอ
หรือลาป่วยบ่อย เพราะคุณจะเสียอารมณ์มาก หากไม่สามารถ
ตามตัวในยามคับขันได้
• ควรมีประสบการณ์ในอาชีพนีอ้ ย่างน้อย 2 ปีขน้ึ ไป
• เคยมีนกั วิเคราะห์ตง้ั ข้อสังเกตว่า ควรมีอายุ 27 ปีขน้ึ ไป เพราะ
เป็นวัยทีว่ ฒ
ุ ภิ าวะเพียงพอ
• ควรมีพน้ื ฐานการศึกษาทีด่ แี ละตรงสายงาน เช่น เรียนจบทาง
ด้านการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ การตลาด เป็นต้น
• สามารถตอบคำถามหรือวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ชดั เจน มีเหตุผล
น่าเชื่อถือ
• ไม่ควรมีลูกค้าในความดูแลมากเกินไป
• ได้รบั การยอมรับจากกลุม่ ลูกค้า โดยเฉพาะในเรือ่ งความ
รับผิดชอบ ความซือ่ สัตย์ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึง่ คุณ
สามารถสอบถามจากเพือ่ นผูล้ งทุนรอบข้างได้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บริษัทสมาชิก หรือ “โบรกเกอร์” คือคนกลางระหว่างผู้ลงทุน
และตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าที่รับคำสั่งซื้อขายเพื่อส่งไปยังระบบซื้อขาย
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ และให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ซื้อขายหลักทรัพย์
บริษัทนายหน้าช่วง หรือ “ซับโบรกเกอร์” ทำหน้าที่รับและส่ง
คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากผู้ลงทุนเช่นเดียวกันกับโบรกเกอร์ แต่จะต้อง
ส่ ง คำสั ่ ง ดั ง กล่ า วผ่ า นไปยั ง โบรกเกอร์ เพื ่ อ ส่ ง ต่ อ เข้ า สู ่ ร ะบบซื ้ อ ขาย
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์อกี ต่อหนึง่
คุณสมบัตขิ องโบรกเกอร์ทด่ี คี อื ให้บริการข่าวสารข้อมูลทีถ่ กู ต้อง
พอเพียง ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและซือ่ สัตย์ มีฐานะการเงิน
มัน่ คง น่าเชือ่ ถือ มีสง่ิ อำนวยความสะดวกครบถ้วนและทันสมัย
เจ้าหน้าทีก่ ารตลาดทีด่ คี วรมีประสบการณ์เพียงพอ มีพน้ื ฐานการ
ศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ มีประสิทธิภาพในการให้บริการ ให้คำแนะนำแก่
ผูล้ งทุนได้อย่างถูกต้อง และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
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ความพร้อมของการลงทุนในหุ้นนั้น นอกเหนือไปจากการรู้จัก
ตลาดหลักทรัพย์ กระบวนการซื้อขาย รวมทั้งการสมัครเป็นลูกค้าบริษัท
สมาชิกหรือโบรกเกอร์แล้ว สิ่งที่สำคัญยิ่งอีกอย่างหนึ่งคือการเข้าใจข้อมูล
พืน้ ฐานทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจซือ้ ขายหลักทรัพย์ ในบทนีเ้ ราจะ
อธิบายให้คุณเข้าใจถึงข้อมูลสำคัญที่คุณมักได้พบเห็นอยู่เสมอ ๆ เมื่อ
มีการรายงานหรือพูดถึงตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลพืน้ ฐานทีส่ ำคัญ
ข้ อ มู ล พื ้ นฐานที่ คุณ จะต้อ งเข้าใจและใช้ใ นการพิจารณาเพื ่อ
ตัดสินใจซือ้ ขายหลักทรัพย์ ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญเบือ้ งต้น 2 ประการ
ด้วยกันคือ
1. การพิจารณาภาพรวมของตลาด
การรั บ ทราบข้ อ มู ล และพิ จ ารณาภาพโดยรวมของตลาด
หลักทรัพย์ เป็นสิ่งแรกที่คุณได้พบเห็นหรือได้ยินอยู่เป็นประจำ ซึ่งมี
หัวข้อทีส่ ำคัญดังนี้
1.1 ดัชนีราคาหุน้ มีการคิดค้นกันมาหลายรูปแบบ แต่ทน่ี ยิ มใช้กนั มาก
ทีส่ ดุ ได้แก่ “ดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” หรือ
SET Index ซึง่ เป็นดัชนีราคาหุน้ ทีค่ ำนวณถัวเฉลีย่ ราคาหุน้ สามัญ
แบบถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนหุน้ จดทะเบียน หมายความว่าหุน้ ใหญ่
หรือหุน้ ทีม่ ที นุ จดทะเบียนสูง หากมีการเคลือ่ นไหวขึน้ ลงจะมีผลต่อ
การเคลื่อนไหวของ SET Index มากกว่าการเปลี่ยนแปลงขึ้นลง
ของหุน้ เล็ก หรือหุน้ ทีม่ ที นุ จดทะเบียนต่ำหรือน้อยกว่า
นอกจาก SET Index แล้ว ยังมีดชั นีราคาหุน้ อืน่ ๆ ทีม่ กี ารคิดค้นกัน
เพื่อใช้พิจารณาแนวโน้มของตลาดหลักทรัพย์อีก เช่น ดัชนี SET50 Index
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และดัชนีราคาหุน้ รายกลุม่ อุตสาหกรรม (Sectoral Indices)
เพือ่ ใช้พจิ ารณาการ
เคลือ่ นไหวของหุน้
ในแต่ละกลุ่ม
อุ ต สาหกรรมว่ า
เคลื ่ อ นไหวขึ ้ น ลง
เป็นอย่างไรในช่วง
นัน้ ๆ
1.2 ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ นอกจากดัชนีราคาหุ้นตลาด
หลักทรัพย์แล้ว ตัวเลขทีผ่ ลู้ งทุนมักได้ยนิ ควบคูก่ นั ไปคือปริมาณ
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ ซึง่ แสดงให้ผลู้ งทุนได้ทราบว่า ตลาด
หลักทรัพย์มกี ารซือ้ ขายหนาแน่นหรือคึกคักเพียงใด ถ้าภาวะตลาด
ดี ผูล้ งทุนก็จะเข้ามาซือ้ ขายกันอย่างคึกคัก ในทางตรงกันข้ามหาก
ภาวะตลาดซบเซา ผูล้ งทุนก็จะเข้ามาซือ้ ขายกันน้อยลง ดังนัน้
ปริมาณการซื้อขายจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการ
พิจารณาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
1.3 จำนวนหุน้ ทีม่ รี าคาปิดสูงขึน้ ลดลงหรือเท่าเดิม หากวันใดทีห่ นุ้
ส่วนใหญ่มรี าคาปิดสูงขึน้ จะเป็นการสะท้อนให้เห็นภาพของสภาวะ
ตลาดหลักทรัพย์ทด่ี ี ในทางตรงข้าม หากวันใดทีร่ าคาหุน้ ส่วนใหญ่
ติดลบ สภาพตลาดอาจไม่ดนี กั หรือถ้าหุน้ ส่วนใหญ่มรี าคาปิดค่อน
ข้างคงทีแ่ สดงว่าตลาดหลักทรัพย์นา่ จะมีการเคลือ่ นไหวอยูใ่ นช่วง
แคบ ๆ ซึง่ ผูล้ งทุนอาจจะพิจารณาทิศทางทีป่ ริมาณหุน้ เปลีย่ นแปลง
ไปในการวิเคราะห์ตลาดด้วยตนเองได้ อย่างไรก็ตาม ในเรือ่ งนี้
อาจเป็นการมองภาพในระยะสัน้ ๆ ผูล้ งทุนยังต้องพิจารณาปัจจัย
อืน่ ๆ มาประกอบด้วย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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2. การพิจารณาคุณภาพหุ้นรายตัว
นอกเหนือจากการพิจารณาภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ตาม
ทีก่ ล่าวมา คุณควรจะทราบด้วยว่าหุน้ ทีด่ แี ละน่าลงทุนนัน้ สามารถดูได้จาก
อะไรได้บา้ ง ซึง่ เราขออธิบายหลักการเบือ้ งต้นในการพิจารณา เพือ่ ประกอบ
การตัดสินใจในการลงทุนของคุณ ดังนี้
2.1 ราคา (Price) โดยปกติผลู้ งทุนมักเห็นราคาของหุน้ เป็นสิง่
สำคัญ เนือ่ งจากมีการเคลือ่ นไหวขึน้ ลงจากแรงซือ้ แรงขาย
อยูต่ ลอดเวลา และเมือ่ ตลาดหลักทรัพย์ปดิ ทำการ ผูล้ งทุน
มักดูราคาปิดของหุน้ ทีต่ นเองสนใจว่าเพิม่ ขึน้ ลดลง หรือ
เปลีย่ นแปลงมากน้อยเพียงใด และราคาก็หมายถึงจำนวน
เงินทีผ่ ลู้ งทุนพิจารณาว่าเหมาะสมต่อการซือ้ ขาย หรือถือ
หุน้ นัน้ ๆ ไว้หรือไม่อย่างไร แต่ในการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ
ของหุน้ ต่าง ๆ นัน้ ราคาหุน้ จะต้องนำมาวิเคราะห์รว่ มกับ
ผลการดำเนินงานอันได้แก่ กำไรต่อหุน้ การจ่ายปันผล
หรือข้อมูลอืน่ ๆ อีกหลายประการ ดังนัน้ ราคาจึงเป็นเพียง
ตัวกำหนดเพื่อประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น
2.2 ราคาปิดต่อกำไรหุน้ (P/E Ratio) เป็นเกณฑ์ทค่ี ดิ จาก
อัตราส่วน (Ratio) ราคาปิด (Close Price: P) เทียบกับกำไร
ต่อหุน้ (Earnings per share: E) ซึง่ สามารถแสดงคุณภาพใน
ระดับพืน้ ฐานของหุน้ ตัวนัน้ ๆ ได้ ค่า P/E Ratio คำนวณได้
จากการเอาราคาปิดของหุน้ ณ วันทำการหนึง่ ๆ หารด้วย
มูลค่ากำไรต่อหุน้ ของหุน้ นัน้ ๆ ดังมีสตู รดังนี้
P/E =
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ตัวเลขทีไ่ ด้เป็นการบอกว่า หุน้ หรือหลักทรัพย์ตวั นัน้ จะใช้
เวลากี่ปีในการที่ผลตอบแทนหรือกำไรสุทธิจะรวมกัน
เท่ากับราคาของมัน ณ เวลาทีท่ ำการคำนวณ
เช่น หุน้ ABC มีราคาปิด (Price: P) เท่ากับ 100 บาท และ
มีกำไรต่อหุน้ (Earnings per share: E) เท่ากับ 20 บาท ดังนัน้ ค่า
P/E Ratio จึงเท่ากับ 100/ 20 หรือ 5 เท่านัน้ เอง (ซึง่ หมายความ
ว่าหุน้ ตัวนี้ ณ เวลาทีค่ ำนวณนี้ จะใช้เวลาเพียง 5 ปีในการที่
กำไรต่อหุ้นจะรวมกันเท่ากับราคาของมัน)
หุน้ ตัวใดมีคา่ P/E Ratio ต่ำ ย่อมมีคณ
ุ ภาพทีจ่ ดั ได้วา่ ดีวา่ หุน้
ทีม่ คี า่ P/E Ratio สูง
ในทางกลับกัน สมมุตวิ า่ หุน้ DEF มีราคาปิดเท่ากับ 200
บาท และมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 20 บาท ดังนั้น ค่า P/E Ratio
ของหุน้ ตัวนีจ้ งึ เท่ากับ 200 หารด้วย 20 หรือ 10 เท่า (ซึง่ หมาย
ความว่าหุน้ ตัวนี้ ณ เวลาทีค่ ำนวณนีจ้ ะใช้เวลา 10 ปี ในการที่
กำไรต่อหุ้นจะรวมกันเท่ากับราคาของมัน) เมื่อเปรียบเทียบ
หุน้ ABC กับหุน้ DEF เราก็พอจะสรุปได้ในระดับหนึง่ ว่าหุน้
ABC มีคุณภาพดีกว่าหุ้น DEF กล่าวโดยสรุป หุ้นที่มีค่า
P/E Ratio ทีต่ ำ่ กว่า แสดงว่ามีความสามารถในการทำกำไรได้ดี
กว่า หรือราคาหุน้ ยังต่ำกว่าหุน้ ทีม่ คี า่ P/E Ratio สูง เมือ่ คิดจาก
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานหรือผลกำไร
2.3อัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) หมายถึง อัตราผล
ตอบแทนจากเงินปันผลโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งหากหุ้นตัว
ใดมี Dividend Yield สูง อาจได้รบั ความสนใจจากผูล้ งทุนมาก
กว่า เนือ่ งจากให้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลมากกว่า ซึง่
สามารถเปรียบเทียบระหว่างหุน้ แต่ละตัวได้วา่ ตัวใดน่าสนใจ
มากกว่ากัน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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อัตราเงินปันผลตอบแทนสามารถคำนวณได้จากสูตรดังนี้คือ
อัตราเงินปันผลตอบแทน = มูลค่าปันผลต่อหุน้ (Dividend) X 100
ราคาหุน้ (Market Price)
เช่น หุน้ ABC มีราคาซือ้ ขายหุน้ ละ 20 บาท ประกาศจ่าย
เงินปันผลเท่ากับ 2 บาท ดังนัน้
อัตราเงินปันผลตอบแทน หุน้ ABC = 2 X 100 = 10 %
20
2.4ปริมาณการซือ้ ขาย การทีผ่ ลู้ งทุนจะซือ้ หรือขายหุน้ ปริมาณ
การซือ้ ขายหุน้ หรือสภาพคล่องนับว่ามีสว่ นสำคัญ กล่าวคือ
หากหุน้ มีสภาพคล่องสูงหรือมีปริมาณหุน้ เข้ามาหมุนเวียนซือ้
ขายมาก การเข้าซือ้ หรือขายย่อมทำได้งา่ ย หากมีสภาพคล่อง
ต่ำ หรือมีปริมาณการซื้อขายน้อย การเข้าซื้อย่อมเป็นไปได้
ยากเพราะขาดผูเ้ สนอขาย ในทางกลับกันหากผูล้ งทุนต้องการ
ขายหุน้ แต่ไม่มผี เู้ สนอซือ้ หรือมีเพียงเล็กน้อย ก็อาจทำให้การ
ขายหลักทรัพย์นน้ั เป็นไปได้ยาก ส่งผลเสียต่อผูล้ งทุนทีม่ ี
ความเร่งรีบในการใช้เงิน ดังนัน้ การพิจารณาปริมาณการซือ้
ขายหุ้นจึงมีความจำเป็นด้วยเช่นกัน
2.5การพิ จ ารณาหุ ้ น ในเชิ ง ธุ ร กิ จ การเงิ น หมายความถึ ง การ
วิเคราะห์ดวู า่ หุน้ ทีส่ นใจลงทุนนัน้ มีศกั ยภาพในการเจริญเติบ
โต มีความมัน่ คง เข้มแข็งในทางการเงินและการบริหาร และมี
โอกาสทีจ่ ะตอบแทนผลกำไรทีค่ มุ้ ค่าแก่ผทู้ เ่ี ข้ามาซื้อหุน้ นัน้ ๆ
ไว้มากน้อยเพียงใด การพิจารณาในเรือ่ งดังกล่าวนี้ อาจจะค่อน
ข้างละเอียดซับซ้อนซึ่งเมื่อผู้ลงทุนได้ทำความเข้าใจในการ
ลงทุนเบือ้ งต้นดีพอแล้ว จึงค่อยศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมต่อไป
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ที่กล่าวมานี้ คือการพิจารณาจากสภาพตลาดและตัวหลักทรัพย์
นั้น แต่ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอีกหลายประการส่งผลต่อทิศทางการเคลื่อน
ไหวของตลาดและราคาหุน้ ซึง่ สือ่ ต่าง ๆ ได้รายงานไว้เพือ่ ให้ผลู้ งทุนทราบ
ในหัวข้อต่อไปคุณจะได้ทราบว่ามีสอ่ื อะไรบ้างทีใ่ ห้ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับ
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ก่อนจะได้กล่าวถึงปัจจัยสำคัญทีจ่ ะช่วยให้คณ
ุ
พิจารณาตัดสินใจว่าควรจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือไม่เพียงใด หรือเมือ่ ใด

แหล่งข้อมูลและข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การซือ้ ขายหลักทรัพย์
ปัจจุบันการซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์มีความแพร่หลายมากขึ้น
ผู้ลงทุนนับแสน ๆ รายติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์กัน
ทุก ๆ วัน ดังนัน้ สือ่ สารมวลชนต่าง ๆ จึงรายงานสภาวะตลาดกันทุกแขนง
ตลาดหลักทรัพย์ได้เผยแพร่และสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ลงทุนผ่าน
สถานีวทิ ยุทง้ั ภาค AM และ FM รวมทัง้ สถานีโทรทัศน์ โดยมีการรายงาน
การซือ้ ขายตลอดเวลาทำการ มีการแจ้งประกาศการจ่ายเงินปันผล เพิม่ ทุน
หรือรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เป็นต้น นอกจากนี้ ในช่วงหลังจากตลาดหลักทรัพย์ปดิ ทำการ ยังมีรายงาน
ราคาปิดและภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ด้วย
ในด้านสื่อสิ่งพิมพ์นั้น หนังสือพิมพ์รายวันเกือบทุกฉบับก็จะมี
รายงานสภาวะตลาดหลักทรัพย์ดว้ ยเช่นกัน โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์รายวัน
ภาคธุรกิจจะมีรายงานทีค่ อ่ นข้างละเอียด นอกเหนือไปจากข่าวประกาศ และ
ข่าวธุรกิจการเงินการลงทุนอืน่ ๆ
นอกจากนี้ ข่าวสารข้อมูลและรายงานการซื้อขายยังมีพัฒนาการที่
ทันสมัยเผยแพร่โดยเทคโนโลยีใหม่ ทัง้ ทาง Internet, CD ROM และระบบ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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เผยแพร่ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SETINFO) ให้
ผู้ลงทุนที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้า ซึ่งสถานที่และหน่วยงานที่สำคัญที่ให้
บริการข้อมูลแก่ผลู้ งทุน ได้แก่
1. ห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นแหล่งเก็บ
รวบรวมข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้สนใจจะลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์ตง้ั อยู่ ณ บริเวณชัน้ 1 ของอาคาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 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
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ ข่าวของบริษทั จดทะเบียน เป็นต้น ผูเ้ ข้าเยีย่ มชมใน
เว็บไซต์ยังสามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ได้ด้วย
3. ห้ อ งสมุ ด สำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตั้งอยู่ ณ ชั้น 15 อาคารดีทแฮมท์ 2 ถนนวิทยุ
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึง่ เป็นทีต่ ง้ั ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. บริษทั หลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์ สำหรับผูท้ ส่ี นใจจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ โบรกเกอร์ คือ แหล่งข้อมูลทีด่ ที ส่ี ดุ แหล่งหนึง่ ในการให้ความรู้
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียด
และข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน ทัง้ ในด้านข้อมูลพืน้ ฐานทัว่ ไป และเรือ่ ง
การซื้อขายซึ่งค่อนข้างซับซ้อน รวมทั้งปัจจัยและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน
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ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน
หลังจากทราบแหล่งข้อมูล และวิธีการศึกษาข้อมูลสำคัญ ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นแล้ว ถึงจุดนี้เราอยากให้คุณได้ทราบถึงปัจจัย
ต่าง ๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการลงทุน ซึง่ ก็มคี วามสำคัญต่อทิศทางตลาด
หลักทรัพย์ หรือมีผลต่อราคาหุน้ ทีอ่ ยูใ่ นความสนใจของคุณด้วยเช่นกัน
1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ถือเป็นปัจจัยสำคัญทีส่ ดุ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ ปัญหาทางเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาอืน่ ๆ
ได้อกี มากมาย และก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตวิทยาต่อผูล้ งทุนได้มากทีส่ ดุ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงได้แก่
สภาพคล่องทางการเงิน เมือ่ ใดก็ตามทีเ่ กิดปัญหาสภาพคล่องทางการ
เงิน หมายความว่าธุรกิจหรือกิจการทัง้ หลายขาดเงินหมุนเวียนทีจ่ ะใช้
ในการดำเนินงาน ย่อมก่อให้เกิดปัญหาอืน่ ๆ ตามมา
อัตราดอกเบี้ย เมื่อเกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน อัตราดอกเบี้ย
จะขยับตัวสูงขึน้ ทำให้ตน้ ทุนการผลิตของกิจการหรือ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ สูงขึ้นตามไปด้วย ในทาง
ตรงกันข้าม หากสภาพคล่องทางการเงินมีมาก
อั ต ราดอกเบี ้ ย จะ
ลดต่ำลง ผู้คนใน
สังคมจะมีกำลังซื้อ
มากขึ ้ น ส่ ง ผลให้
อุตสาหกรรมขยายตัว
ธุรกิจต่าง ๆ รวมถึง
การลงทุนในหลักทรัพย์ก็
จะได้รับผลดีตามไปด้วย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศหรือค่าเงิน ปัญหาอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศจะเกิดขึ้นเฉพาะอุตสาหกรรม
ที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศ หากค่าของเงินบาทอ่อนตัวลง
ย่อมทำให้ค่าใช้จ่ายในการสั่งสินค้าเข้ามาผลิตหรือจำหน่ายสูงขึ้น
ตามไปด้วย แต่สำหรับกิจการทีส่ ง่ ออกสินค้าหรือบริการอาจได้รบั ผล
ดี อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศไทยซึง่ อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ตอ้ ง
พึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบ และมีภาระหนี้สินต่างประเทศค่อนข้างมาก
ค่าเงินบาททีอ่ อ่ นตัวลงจะส่งผลในทางลบแก่ธรุ กิจ
การผลิต ซึง่ ภาพโดยกว้างอาจหมายรวมไปถึงตลาดการค้า โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในปัจจุบนั คือตลาดต่างประเทศ หากอุตสาหกรรมภาคการผลิต
และบริการของเรา สามารถผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ตรงตามความ
ต้องการของประเทศคู่ค้าได้ ทั้งยังมีราคาและคุณภาพเหมาะสมหรือ
ดีกว่าสินค้าจากประเทศคู่แข่ง มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ ได้รับการสนับ
สนุนทีเ่ ข้มแข็งจากภาครัฐ ปัจจัยเหล่านีก้ จ็ ะส่งผลให้สามารถจำหน่าย
สินค้าหรือบริการได้ดขี น้ึ นำเงินตราจากต่างประเทศเข้ามาเสริมสร้าง
สภาพคล่องได้มากขึ้น และกำลังซื้อของประชาชนที่มีมากขึ้นจะ
กระจายผลดีไปยังกิจการอืน่ ๆ ภายในประเทศได้
ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศคูค่ า้ หากอยูใ่ นสภาพดี ความต้องการสินค้าย่อมมีมากขึน้ 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
เศรษฐกิจด้านอืน่ ๆ
4. ปัจจัยเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์หรือตัวหลักทรัพย์ เช่น การเกิด
ข่าวลือ การเก็งกำไรที่มากเกินไปจนปัจจัยพื้นฐานรองรับไม่ไหว กฎ
ระเบียบที่เข้มงวดหรือหย่อนยานจนเกินไป อัตรามาร์จิน (Margin) และ
ดอกเบี้ยที่ไม่เอื้อต่อผู้ลงทุน เหล่านี้คือปัจจัยทางลบของตลาด ส่วน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวหลักทรัพย์ เช่น ผลกำไร ฐานะการเงินของบริษัท
จดทะเบียน การประกาศเพิม่ ทุน การประกาศจ่ายเงินปันผล หรือแม้แต่ขา่ ว
เกี ่ ย วกั บ ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษ ั ท จดทะเบี ย นก็ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ ราคา
หลักทรัพย์ได้ทง้ั สิน้
การวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์โดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าว
มาข้างต้น เรียกว่า “การวิเคราะห์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน” (Fundamental
Analysis) อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนอาจเคยได้ยินคำว่า “การวิเคราะห์ทาง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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เทคนิค” (Technical Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์หุ้นโดยอาศัยข้อมูล
ตัวเลขการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น และมูลค่าการซื้อขายหุ้นในช่วงระยะ
เวลาหนึ่ง ๆ มาคาดคะเนแนวโน้มของหุ้นในอนาคต การวิเคราะห์ใน
ลักษณะนี้มีรายละเอียดและวิธีการที่ซับซ้อน ผู้สนใจต้องศึกษาเพิ่มเติม
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น
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○

○

○

○
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○
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ข้อมูลพืน้ ฐานทีจ่ ำเป็นต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ ได้แก่
1. สภาพตลาดโดยรวม โดยดูจากทิศทางการเคลือ่ นไหวของดัชนี
ราคาหุน้ ปริมาณการซือ้ ขาย
2. พิจารณาคุณภาพหุ้นรายตัว โดยดูจากราคา อัตราส่วน P/E
Ratio อัตราเงินปันผลตอบแทน ปริมาณหุ้นหมุนเวียน และผลประกอบ
การของบริษทั จดทะเบียน และภาวะตลาดของธุรกิจนัน้ ๆ
แหล่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ มีทั้ง
จากวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์รายวัน เว็บไซต์ ห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์
ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษทั โบรกเกอร์
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ ได้แก่ ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ เช่น สภาพคล่องทางการเงิน อัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศ ภาวะการผลิต ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ ปัจจัยทาง
การเมือง ส่วนที่เหลือคือ ปัจจัยของตลาดหลักทรัพย์ หรือตัวหลักทรัพย์
นัน้ ๆ
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ก้าวที่ 5:
5เตรียมพร้อStep
มสำหรับ
th

รางวัลและความเสีย่ ง
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เตรียมพร้อมก่อนลงทุน
ก่อนตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ผูล้ งทุนทีด่ ตี อ้ งวางแผน
และจัดการกับภาระทางการเงินด้านอื่น ๆ ที่มีอยู่ในชีวิตให้เรียบร้อยเสีย
ก่อน เงินทีน่ ำมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ควรเป็น “เงินส่วนทีเ่ หลือ” หลัง
จากท่านได้เตรียมการขั้นพื้นฐานสำหรับชีวิตไว้เรียบร้อยแล้ว ค่าใช้จ่าย
สำคัญทีค่ ณ
ุ ควรจัดเตรียมไว้กอ่ นเข้ามาลงทุนในหลักทรัพย์ ได้แก่
1. เงินสำรองเผือ่ ฉุกเฉิน ผูเ้ ชีย่ วชาญทางการเงินเห็นพ้องต้องกันว่า
คนเราควรมีเงินเก็บสำรองไว้เผื่อใช้ในเวลาฉุกเฉิน อย่างน้อยที่สุดเท่ากับ
ค่าใช้จา่ ยรายเดือนรวมกัน 3 เดือน สมมติวา่ ในชีวติ ประจำวันของคุณและ
ครอบครัว ต้องใช้จา่ ยเงินประมาณเดือนละ 30,000 บาท คุณควรมีเงินเก็บ
สำรองเผื่อฉุกเฉินอย่างน้อยที่สุด 90,000 บาท เงินสำรองนี้ควรเก็บไว้ใน
รูปแบบทีม่ คี วามเสีย่ งน้อยทีส่ ดุ และสามารถเบิกใช้ได้ทนั ทีทต่ี อ้ งการ เช่น
การฝากในรูปบัญชีออมทรัพย์กบั ธนาคารพาณิชย์ทค่ี ณ
ุ มีความมัน่ ใจ
2. เงินประกันชีวิต ประกันอุบัติภัย ประกันสุขภาพร่างกาย และ
ทรัพย์สนิ ชีวติ ไม่แน่ไม่นอน ทรัพย์สนิ และสิง่ ทีเ่ ราครอบครองหรือมีไว้ใช้
ก็เช่นกัน ดังนัน้ ก่อนนำเงินมาลงทุนในหลักทรัพย์ คุณควรจัดทำประกัน
ชีวติ ประกันอุบตั เิ หตุ ประกันสุขภาพ ประกันภัย ประกันรถยนต์ หรือ
อืน่ ๆ ทัง้ แก่ตวั คุณเองและสมาชิกในครอบครัวให้เรียบร้อยเสียก่อน การ
ลงทุนในทรัพย์สินนอกกายไม่ถือเป็นหลักประกันที่มีความมั่นคงต่อชีวิต
และร่างกายของคุณและคนที่คุณรัก
3. เงินสำหรับแผนการในอนาคต เป็นเงินออมอีกส่วนหนึ่งที่คุณ
ควรมีไว้สำหรับแผนการในอนาคตของคุณเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคิด
ความหวัง สถานการณ์ และความจำเป็นของคุณ แผนการในอนาคตอาจ
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หมายถึง การศึกษาของคุณเอง การศึกษาของบุตร การมีบ้านหลังใหม่ใน
อีกสามปีขา้ งหน้า การต่อเติมบ้าน การมีเครือ่ งอำนวยความสะดวกบางอย่าง
เพิม่ ขึน้ ฯลฯ หากคุณมีแผนการทีช่ ดั เจนเหล่านีอ้ ยูใ่ นใจ ก็ควรจะวางแผน
เก็บเงินเพือ่ แผนการนัน้ ๆ ให้เรียบร้อยเสียก่อน ไม่ควรคิดว่าจะใช้เงินทีไ่ ด้
จากการลงทุนในหลักทรัพย์มาใช้เพื่อแผนการในอนาคตเหล่านั้น
เมื่อคุณได้เตรียมความพร้อมในเรื่องพื้นฐานของชีวิตเรียบร้อย
แล้ว ต่อไปคุณก็สามารถก้าวเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่าง
สบายใจ มั่นใจ ปลอดโปร่ง แจ่มใส สุขุมรอบคอบมากขึ้น เพราะไม่ต้อง
เครียดหรือเป็นกังวลกับเรือ่ งอืน่ ๆ ในชีวติ

รูเ้ ขา รูเ้ รา แต่กอ่ นอืน่ ต้องรูเ้ ราเสียก่อน
คุณคงเคยได้ยนิ คำกล่าวทีว่ า่ “รูเ้ ขา รูเ้ รา รบร้อยครัง้ ชนะร้อยครัง้ ”
คำกล่าวนี้มาจากตำราพิชัยสงครามของซุนวู ที่มีมาแต่โบราณ และยังคง
เป็นจริงมาจนบัดนี้ ไม่เฉพาะในเรือ่ งสงคราม แต่แทบทุกเรือ่ งในชีวติ ของ
คนเรา รวมทัง้ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ดว้ ย แต่กอ่ นทีเ่ ราจะรูเ้ ขา หรือ
รู้ใครได้ อย่างแรกที่สุดเราต้องเริ่มจาก “รู้เรา” เสียก่อน เมื่อ “รู้เรา” จน
ชัดเจนแล้ว การทีจ่ ะไป “รูเ้ ขา” ก็งา่ ยขึน้
อย่างแรก คุณจะต้องถามตัวเองก่อนว่า คุณต้องการลงทุนใน
หลักทรัพย์เพือ่ ผลตอบแทนแบบไหน เมือ่ ไร เท่าไร ซึง่ เท่ากับเป็นการวาง
เป้าหมายที่ชัดเจนของคุณไว้ โดยคำนึงถึงรายได้และเงินออมของคุณ
เองตรงนีแ้ หละ ทีจ่ ะทำให้คณ
ุ ไม่เป็นพวก “แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ” อย่าง
ที่เขามักเปรียบเปรยถึงผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่ลงทุนตามสถานการณ์
เต้นไปตามข่าวลือ โดยไม่คิดถึงศักยภาพความพร้อมและความต้องการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ของตนเอง หากคุณมีเป้าหมายทีช่ ดั เจน รูว้ า่ ตนเองมีความพร้อมทีจ่ ะลงทุน
ได้เท่าไร และต้องการผลตอบแทนมากน้อยเพียงใด เมื่อใด คุณจะมี
หลักการพื้นฐานที่แจ่มชัด
อย่างทีส่ อง คุณต้องรูจ้ กั ประเมินตัวเองว่าจะมีเวลาให้กบั การลงทุน
ในหลักทรัพย์มากน้อยเพียงใด หากมีเวลามาก คุณอาจติดตามการขึ้นลง
ของราคาและการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ได้อย่างเต็มที่ ตัดสินใจซื้อขายได้
บ่อยครัง้ แต่ถา้ คุณมีเวลาน้อย คุณคงต้องมุง่ ไปทีก่ ารลงทุนในส่วนทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลงไม่มากนัก และมุง่ ผลตอบแทนในระยะยาวมากกว่าระยะสัน้

อย่างที่สาม คุณต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าพร้อมที่จะเสี่ยงได้อย่าง
“สบายใจ” มากน้อยแค่ไหน การที่จะตอบคำถามข้อนี้ได้ คุณต้องเริ่มที่
ความพร้อมของคุณก่อน จากนัน้ ประเมินตัวเองว่าพร้อมทีจ่ ะเสีย่ งในปริมาณ
เงินมากน้อยเพียงใด ภายในระยะเวลาเท่าใด อายุ ฐานะทางการงาน และ
ครอบครัว มีสว่ นเกีย่ วข้องอยูบ่ า้ งพอสมควร เพราะถ้าคุณอายุยงั น้อย ความ
รับผิดชอบไม่มาก คุณอาจจะเสีย่ งได้มาก โดยอาศัยการลงทุนซือ้ ขายอย่าง
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รวดเร็วในระยะสัน้ แต่หากคุณมีอายุพอสมควรแล้ว และต้องการลงทุนเพือ่
ผลตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ ตรงนี้คุณอาจต้องเลือกแผนการลงทุนที่มี
ความเสีย่ งน้อย แต่ได้รบั ผลตอบแทนค่อนข้างแน่นอนและต่อเนือ่ ง
ที ่ ส ำคั ญ ไม่ น ้ อ ยไปกว่ า การรู ้ จ ั ก ตั ว เองก็ ค ื อ คุ ณ จะต้ อ งให้
โบรกเกอร์หรือเจ้าหน้าที่ของโบรกเกอร์ที่คุณเป็นลูกค้าด้วยนั้นทราบถึง
เป้าหมายและความคาดหวังของคุณด้วย การบอกเล่าให้เจ้าหน้าที่ของ
โบรกเกอร์เข้าใจในเรื่องนี้ จะทำให้เขาสามารถให้คำแนะนำและบริการที่
เหมาะสมเพือ่ ให้คณ
ุ ได้รบั ประโยชน์และผลตอบแทนในแบบทีค่ ณ
ุ ต้องการ
มากทีส่ ดุ

ผลตอบแทน
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ครึ่งหนึ่งเป็นเรื่องของเงิน อีก
ครึง่ หนึง่ เป็นเรือ่ งของเวลา ทีก่ ล่าวเช่นนีเ้ พราะในการลงทุนแต่ละครัง้ คุณ
ต้องคำนึงอยูเ่ สมอว่า จะได้รบั ผลตอบแทนเท่าไร ในช่วงระยะเวลาใด
การลงทุนทีป่ ระสบผลสำเร็จ คือ การทีค่ ณ
ุ ได้รบั ผลตอบแทนตาม
ทีต่ ง้ั ความหวังไว้ ในเวลาทีค่ ณ
ุ ต้องการ และการลงทุนจะประสบความสำเร็จ
ได้ ต้องมาจากเป้าหมายทีเ่ หมาะสม สมเหตุสมผล ไม่มากไม่นอ้ ยเกินไป เช่น
ถ้าต้องการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนขนาดซื้อคฤหาสน์ราคา 20 ล้าน
ได้ภายในสองปี ทัง้ ๆ ทีม่ เี งินลงทุนเริม่ ต้นเพียง 2 ล้านบาท อย่างนีถ้ อื ว่า
ไม่สมเหตุสมผล แต่ถา้ ด้วยเงินจำนวนเดียวกัน คุณตัง้ เป้าหมายไว้วา่ จะต้อง
ได้ผลตอบแทนอีกหนึ่งเท่าตัวภายในเวลา 20 ปี อย่างนี้เรียกว่าความ
คาดหมายต่ำเกินไป เพราะเท่ากับว่าคุณต้องการผลตอบแทนเฉลีย่ ไม่ถงึ 5%
ต่อปี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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นอกจากนี้ ในการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน คุณยังต้อง
คำนึงด้วยว่าเงินทีค่ ณ
ุ มีอยูห่ รือลงทุนไปไม่ได้มคี า่ คงที่ ส่วนใหญ่เงินจะมีคา่
ลดน้อยลง หรือที่เรียกว่า “เงินเฟ้อ” นั่นเอง อัตราเงินเฟ้ออาจอยู่ที่ระดับ
2 – 4% ต่อปีหรืออาจมากกว่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจ การตัง้ เป้าหมายและการคำนวณผลการลงทุน คุณต้องคิดหักลบ
เผื่ออัตราเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นด้วย
ดังนั้น หากคุณได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับ 12%
ต่อปี ในขณะทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อขึน้ สูงถึง 4% ต่อปีในช่วงเดียวกัน ก็เป็นอันว่า
คุณได้รับผลตอบแทนจริงๆเพียง 8% เท่านั้น และเป็น 8% ที่จะต้อง
ถูกนำไปคำนวณในภาษีเงินได้ของคุณเสียด้วย (โปรดดูรายละเอียดเรื่อง
ภาษีในบทแรกและภาคผนวก)
ในยามปกติ ผูล้ งทุนในตลาดหลักทรัพย์ควรคาดหวังผลตอบแทน
ไว้ทร่ี ะดับ 12-15% ต่อปี หากทำได้กถ็ อื ว่าประสบความสำเร็จพอสมควร
ทีเดียว คุณอาจจะสงสัยว่า ถ้าได้ผลตอบแทนประมาณนี้ สูน้ ำเงินจำนวน
เดียวกันไปปล่อยกูน้ อกระบบไม่ดกี ว่าหรือ คำตอบก็คอื คุณคงต้องคำนึงถึง
ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ด้วยว่ามากหรือน้อยกว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
หากคุณยังสงสัยต่อไปว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน
อาจให้ผลตอบแทนต่ำกว่านีไ้ ม่มากนัก แต่ดเู หมือนจะมีความมัน่ คงมากกว่า
คำตอบก็คือ คุณคงเห็นแล้วว่าสถาบันการเงินที่ใช้อัตราดอกเบี้ยเป็น
เครือ่ งมือในการบริหารงานนัน้ ตัง้ อยูบ่ นรากฐานทีง่ อ่ นแง่นเพียงใด
แต่ถ้าคุณตั้งเป้าหมายอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่านี้ คุณคงต้อง
เตรียมตัวเตรียมใจทำการบ้านและหาข้อมูลมากหน่อย และทำใจยอมรับ
ความเสี่ยงที่จะมีมากขึ้นตามมา คุณอาจเคยได้ยินว่ามีผู้ลงทุนบางคนได้รับ
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ผลตอบแทนในอัตราสูงหลายร้อยเปอร์เซนต์ เราขอบอกว่าตัวเลขดังกล่าว
เป็นข้อยกเว้นซึง่ มิได้เกิดขึน้ กับผูล้ งทุนทุกคน หรือไม่กเ็ ป็นตัวเลขยกเมฆ
โดยทัว่ ไปผลตอบแทนในระดับ 30% ต่อปี ก็นบั ว่าเป็นสิง่ มหัศจรรย์แล้ว
ในบรรดาผลตอบแทนที่เกิดจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
มีสง่ิ ทีค่ ณ
ุ ควรคำนึงถึงอยูส่ ามประการคือ รายได้ มูลค่าเพิม่ ของทุน และ
ความมัน่ คง
รายได้ (Income) คือ ผลตอบแทนในรูปตัวเงินที่มีลักษณะสม่ำ
เสมอ ในระยะเวลาทีแ่ น่นอน ได้แก่ ผลกำไรต่อหุน้ จากการประกอบการใน
แต่ละช่วง ดอกเบีย้ ทีจ่ ะได้รบั จากการซือ้ พันธบัตรหรือหุน้ กูต้ า่ ง ๆ เป็นต้น
มูลค่าเพิ่มของทุน (Capital Appreciation) หมายถึง การเติบโต
ของมูลค่าการลงทุนตามระยะเวลาจากเมื่อแรกที่คุณลงทุน หุ้นสามัญใน
กิจการที่กำลังเติบโตรุ่งเรืองจะให้ผลตอบแทนในลักษณะนี้ได้ค่อนข้างสูง
และผลตอบแทนที ่ ค ุ ณ ได้ ร ั บ ก็ ค ื อ
ส่วนต่างหรือกำไรจากการขายหุ้น
นั้นออกไปนั่นเอง หุ้นสามัญยัง
อาจให้ผลตอบแทนแบบเดียวกับ
รายได้ในรูปของเงินปันผล แต่ทง้ั นี้
อาจมี ค วามไม่ แ น่ น อน ขึ ้ น อยู ่ ก ั บ
นโยบายการดำเนินงาน และสภาวะการ
ลงทุนของกิจการแต่ละประเภท
ความมั่นคง (Safety) ในการลงทุน
ทุกประเภท ผู้ลงทุนจะต้องคำนึงเสมอว่า
มีความไม่แน่นอนประกอบอยูด่ ว้ ยเสมอ
ด้วยเหตุน้ี ผลตอบแทนทีค่ ณ
ุ ได้รบั ไม่วา่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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จะอยูใ่ นรูปแบบใด คุณควรเผือ่ ทีว่ า่ งสำหรับความไม่แน่นอนนีไ้ ว้ดว้ ย
เรื่องนี้ทำให้เราต้องกล่าวถึง ประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งของการ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ นัน่ คือ – ความเสีย่ ง

ไม่มอี ะไรเสีย่ งมากเท่ากับการไม่เข้าใจความเสีย่ ง
ดังทีก่ ล่าวในบทแรกของหนังสือเล่มนีว้ า่ การลงทุนในหลักทรัพย์
เป็นรูปแบบหนึ่งของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยง
รวมอยูด่ ว้ ย หลักง่าย ๆ ของความเสีย่ งมีอยูว่ า่ “High Risk, High Return”
นัน่ คือ ยิง่ หวังผลตอบแทนสูง ความเสีย่ งก็สงู ตามไปด้วย
คุณเท่านั้นที่จะเป็นผู้บอกว่าผลตอบแทนขนาดไหนเรียกว่าสูง
และความเสี่ยงที่คุณสามารถยอมรับได้อยู่ที่ระดับไหน เมื่อพูดถึงจุดนี้
เราคงต้องย้อนกลับไปเน้นที่จุดเริ่มต้นของการตัดสินใจลงทุน นั่นคือ
เป้ า หมายของการลงทุ น ว่ า คุ ณ ต้ อ งการผลตอบแทนมากน้ อ ยเพี ย งใด
และรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน เพราะหากขาดเป้าหมายแล้ว คุณ
จะไม่มที างรูไ้ ด้เลยว่าการลงทุนของคุณประสบความสำเร็จหรือไม่
การประเมินความเสี่ยงเป็นเรื่องสลับซับซ้อน เนื่องจากมีปัจจัย
ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งมากมายแตกต่ า งกั น ไปตามการลงทุ น แต่ ล ะประเภทหรื อ
หลักทรัพย์แต่ละแบบ ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจและวิเคราะห์หลายแง่
หลายชั้น เราขอยกตัวอย่างเรื่องความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเรื่อง
ผลตอบแทนมาให้ทา่ นลองคิด ดังนี้
• ไม่แน่นกั ทีก่ ารลงทุนทีด่ เู หมือนมัน่ คงปลอดภัย จะต้องจบลง
ด้วยผลตอบแทนตามทีค่ าดหวังไว้เสมอไป ตัวอย่างเช่น คุณอาจ
เลือกลงทุนในพันธบัตรหรือหลักทรัพย์ของกิจการทีม่ คี วาม
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มัน่ คง แต่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างน้อย โดยเชือ่ ว่าในทีส่ ดุ เมือ่ คิด
รวม ๆ แล้ว จะให้ผลตอบแทนพอสมควร แต่ความเป็นจริงทีเ่ กิด
ขึน้ ขณะนี้ ก็บอกเราว่าเหตุการณ์ในระยะยาวห้าปี สิบปี หรือยีส่ บิ
ปี อาจทำให้ผลตอบแทนทีว่ า่ นัน้ แทบไม่มคี วามหมายเลยก็ได้
ยิง่ ในยุคทีเ่ ศรษฐกิจผันแปรได้งา่ ยเช่นทุกวันนี้ และหากรวม
อัตราเงินเฟ้อเข้าไปคิดคำนวณด้วยแล้ว ผลตอบแทนทีไ่ ด้กเ็ กือบ
“ถูกกิน” เสียหมดเลยทีเดียว
• การลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ งสูงในขณะนี้ อาจทำให้ดเู หมือนหมดเงิน
ไปได้ในชัว่ ข้ามวันข้ามคืน แต่ในระยะยาว การลงทุนนัน้ อาจให้
ผลตอบแทนเฉลีย่ ค่อนข้างสูงก็เป็นได้ เช่น หากคุณลงทุนใน
หุน้ สามัญของกิจการบางประเภททีป่ ระสบผลขาดทุนใน
ช่วงหนึง่ แต่ในระยะเวลาสามสีป่ หี ลังจากนัน้ กิจการนัน้ อาจ
ฟื้นตัวและให้ผลตอบแทนแก่คุณได้มากพอสมควรเลยทีเดียว
• มีหนุ้ หรือหลักทรัพย์ประเภทหนึง่ ทีเ่ รียกกันว่า “บลูชปิ ” (Blue
Chip) ได้แก่ หุน้ ของกิจการทีค่ าดกันว่าจะเติบโตหรือทำกำไร
อย่างสม่ำเสมอ แม้ผลตอบแทนจะไม่มากเท่ากับหุน้ ทีม่ คี วาม
เสีย่ งสูงอืน่ ๆ ประเด็นนีก้ ม็ คี วามไม่แน่นอนเช่นกัน เพราะมีหนุ้
บลูชปิ จำนวนไม่นอ้ ยทีม่ อี ตั ราการเติบโตสม่ำเสมอในช่วงห้าปี
หรือสิบปีแรก แต่ราคากลับตกฮวบฮาบในช่วงต่อมา ซึง่ อาจมี
สาเหตุมาจากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ หรือการเปลีย่ นตัว
ผูบ้ ริหาร ไปจนถึงการบริหารงานทีผ่ ดิ พลาด
ด้ ว ยเหตุ น ี ้ ไม่ ว ่ า คุ ณ จะเลื อ กลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ อ ะไร สิ ่ ง
สำคัญที่สุด คือ คุณต้องไม่ประมาท หรือทึกทักเอาว่าการลงทุนนั้นจะให้
ผลตอบแทนแน่นอนตายตัว หรือไม่มีความเสี่ยงแฝงอยู่เลย ทุกครั้งที่
คิดจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ คุณต้องถามตัวเองทุกครัง้ ว่า
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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1. “หากเสีย่ งลงทุนไป เราจะได้หรือเสียมากน้อยแค่ไหน” และ
2. “หากเสี่ยงแล้วพลาด เราจะต้องสูญเสียอะไรบ้าง”
ยิง่ ถ้าการลงทุนมีความเสีย่ งมาก ๆ แล้ว คุณยิง่ ต้องตอบคำถามใน
ข้อที่สองให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และชั่งใจให้จงดีก่อนตัดสินใจ เช่น ถ้าผลลัพธ์
ของการสูญเสีย หมายถึงการสูญเสียเงินลงทุนทีม่ อี ยูไ่ ปกว่าครึง่ คุณอาจต้อง
ทบทวนยุทธศาสตร์การลงทุนของคุณเสียใหม่
คำถามข้ อ แรก เป็ น การถามเพื ่ อ ประเมิ น อั ต ราความเสี ่ ย งที ่
เกี่ยวข้องกับ “ตัวเลข” เงินลงทุนและผลตอบแทนเฉพาะกรณี แต่คำถาม
ทีส่ องเป็นคำถามทีเ่ กีย่ วข้องกับปัจจัยและสภาพแวดล้อมอืน่ ๆ ในชีวติ คุณ
ทีอ่ ยูน่ อกเหนือการลงทุนในกรณีนน้ั ๆ

คุณเป็นคนกล้าได้กล้าเสียแค่ไหน
นอกเหนือจากการประเมินกำลังเงิน และความพร้อมด้านต่าง ๆ
แล้ว ผูล้ งทุนในตลาดหลักทรัพย์ยงั ต้องรูจ้ ติ วิทยาของตัวเองด้วยว่า ตนเป็น
คนประเภทไหน กล้าได้กล้าเสียเพียงใด เริม่ ต้นด้วยการย้อนดูประสบการณ์
ที่ผ่านมาในชีวิตของคุณเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องงาน และการเงิน
บางคนอาจกล้าขับรถด้วยความเร็วสูง แต่ไม่กล้าตัดสินใจเรื่องการเงินเลย
ก็ได้ หากทีผ่ า่ นมาคุณกล้าเปลีย่ นงานบ่อย ๆ โดยไม่ตอ้ งชัง่ ใจว่าจะได้รบั
ผลตอบแทนคุม้ กับทีอ่ อกจากงานเก่าหรือเปล่า คุณก็มแี นวโน้มทีจ่ ะยอมรับ
ความเสี่ยงได้สูง แต่ถ้าคุณเป็นคนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อสักตัว ต้อง
คิดหน้าคิดหลัง สอบถามราคาจากร้านค้าอย่างน้อย 3-4 ร้านเป็นอย่างน้อย
ก็แสดงว่าคุณค่อนข้างจะระมัดระวังในเรื่องเงินทองสูงมากทีเดียว เรื่อง
แบบนีน้ อกจากตัวคุณเองแล้ว คนใกล้ชดิ อาจช่วยออกความเห็นด้วยก็ได้วา่
คุณเป็นคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน
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การรู้จักตนเองว่าเป็นคนกล้าเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน มีความสำคัญ
อย่างยิ่งต่อการเลือกและตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ข้อพึงระวัง
สำหรับคนกล้าเสีย่ ง ก็คอื คุณต้องตัง้ ขีดจำกัดของความสูญเสียทีค่ ณ
ุ สามารถ
รับได้อย่างชัดเจน มีวธิ เี ตือนตัวเองและคิดทบทวนอย่างสม่ำเสมอ ในทาง
ตรงข้าม หากคุณเป็นคนช่างวิตกกังวล จะลงทุนอะไรสักอย่าง ต้องคิด
ทบทวนหลายรอบ สงวนท่าทีอยู่เป็นเวลานาน คุณสมบัติข้อนี้ในแง่ดีคือ
ทำให้คณ
ุ เป็นคนไม่ประมาท แต่ผลเสียก็คอื คุณอาจเสียโอกาสหรือไม่เปิด
โอกาสให้ตัวเองมีทางเลือกในการลงทุนแบบใหม่ ๆ ผู้ที่เสี่ยงเกินกำลัง
และผู้ที่ระมัดระวังเกินเหตุ มักจะไม่ได้ตั้งเพดานหรือขีดจำกัดความเสี่ยง
หรือการสูญเสียในการลงทุนไว้ ทำให้การควบคุมการตัดสินใจและการ
กำหนดทางเลือกในการลงทุนไม่ดีเท่าที่ควร
ทั้งนี้และทั้งนั้น คุณเป็นคนเดียวที่จะรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ
และเป็นผูร้ บั ผลลัพธ์แห่งการตัดสินใจนัน้ นอกจากนี้ ชีวติ คุณยังมีอกี หลาย
ด้านที่ต้องคำนึงถึง อย่าให้การลงทุนมาเป็นต้นเหตุทำให้คุณต้องเป็นโรค
กระเพาะ หรือ เป็นโรคนอนไม่หลับ เป็นอันขาด

การบริหารพอร์ตการลงทุน
ผู้ลงทุนทุกคนต้องรู้จักกับคำว่า “การบริหารพอร์ตการลงทุน”
หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Portfolio Management” ฟังดูอาจเข้าใจ
ยาก แต่แท้ที่จริงแล้วการบริหารพอร์ตการลงทุนมีหลักการพื้นฐานง่าย ๆ
เพียงไม่กี่ประการ
ถ้ า เปรี ย บว่ า การลงทุ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เหมื อ นการปลู ก
สวนหย่อมสักแปลง คุณคงไม่ต้องการให้สวนหย่อมของคุณมีพืชพันธุ์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว น่าจะมีทั้งไม้ดอก ไม้ผล ให้ดูและ
รับประทานได้อย่างหลากหลาย สวนทีม่ กี ารปลูกพืชพันธุผ์ สมผสานอย่าง
เหมาะสม ย่อมมีโอกาสเจริญงอกงามมากกว่าสวนที่มีแต่พืชพันธุ์อย่างใด
อย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็อาศัยหลักการนี้เช่นเดียวกัน
การบริหารพอร์ตการลงทุนทีด่ ตี อ้ งมีความผสมผสานเพือ่ กระจายความเสีย่ ง
มีความหลากหลายในเรื่องผลตอบแทน และคงทนต่อความเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ปริมาณการลงทุน ประเภทหลักทรัพย์ที่
คุณเลือกซื้อ อัตราผลตอบแทนในรูปแบบของรายได้ หรือเงินปันผล
ตลอดจนระยะเวลาที่คุณลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภท เป็นปัจจัย
ที่คุณควรคำนึงถึงทุกครั้งที่ต้องตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดย
ต้องเข้าใจในความพร้อมของตนเอง ศึกษาข้อมูล เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของผลตอบแทน ประเมินความเสี่ยงของการลงทุนหลาย ๆ แบบ หรือ
หลักทรัพย์หลาย ๆ ตัว ก่อนตัดสินใจลงทุน
พอร์ตการลงทุนทีด่ ี ควรมีลกั ษณะพืน้ ฐานดังต่อไปนี้
• ต้องกระจายความเสีย่ งอย่างมีสมดุลย์ ไม่ควรทุม่ เงินของคุณเพือ่ การ
ลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ หรือหลักทรัพย์ตวั ใดตัวหนึง่ ทัง้ หมด
เป็นอันขาด
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•ไม่ควรหลากหลายหรือกระจัดกระจายมากเกินไป จนมีลกั ษณะ
เป็น “เบีย้ หัวแตก” ยากแก่การติดตามดูแล และอาจทำให้คณ
ุ เสียค่า
บริการมากเกินจำเป็น การลงทุนในหลักทรัพย์ในแต่ละช่วงไม่ควร
เกินกว่า 6-12 หลักทรัพย์
•ควรมีสดั ส่วนเหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของคุณ โดยมีสมดุลย์
ระหว่างการลงทุนทีห่ ลักทรัพย์ทม่ี คี วามเสีย่ งน้อย และให้ผลตอบ
แทนค่อนข้างแน่นอน กับ การลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ งสูงในระดับทีค่ ณ
ุ
ยอมรับได้ ซึง่ อาจให้ผลตอบแทนไม่แน่นอน แต่เวลาได้ผลตอบ
แทนก็ได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ สัดส่วนทีเ่ หมาะสมนีค้ ณ
ุ เท่านัน้
ที่จะเป็นคนบอกได้
•ควรมีความยืดหยุน่ ในระดับหนึง่ นัน่ คือ คุณสามารถเปลีย่ นแผน
การลงทุนได้ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปหรือเมื่อต้องการ
กระบวนการบริหารพอร์ตการลงทุนทีด่ ี ต้องประกอบด้วยการหมัน่
ติดตามประเมินและทบทวนแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอตามสถานการณ์
แบบเดียวกับทีค่ ณ
ุ ต้องหมัน่ รดน้ำ พรวนดิน เสริมปุย๋ หรือเปลีย่ นพืชพันธุ์
ในสวนหย่อมให้เหมาะสมอยูเ่ สมอ
นอกเหนือจากการวางแผนและลงทุนจริงแล้ว คุณอาจสร้างพอร์ต
การลงทุนจำลอง หรือ Hypothetical Portfolio ขึน้ มาก่อน และลองติดตาม
ผลลัพธ์สักระยะหนึ่ง ประมาณ 2-3 สัปดาห์ ก่อนตัดสินใจปรับเปลี่ยน
พอร์ตการลงทุนจริงของคุณก็ได้

บันทึก หลักฐาน และเอกสาร เพือ่ ประโยชน์ของตัวคุณ
ก่อนเริ่มลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ คุณควรตระเตรียมเครื่องไม้
เครือ่ งมือ และทีท่ างสำหรับการลงทุนให้เรียบร้อย ซึง่ ไม่ได้หมายความว่า
คุณจะต้องหาห้องหับพิเศษ หรือจัดหาซุปเปอร์คอมพิวเตอร์มาไว้ประจำตัว
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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สิ่งที่เรากำลังพูดถึงก็คือ การรู้จักจดบันทึก เก็บข้อมูล และรักษา
หลักฐานการลงทุน ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นระเบียบ
ไม่สูญหาย พร้อมที่จะหยิบขึ้นมาใช้ได้ทุกเมื่อ แม้ว่าคุณจะมีผู้ช่วย คือ
โบรกเกอร์ที่คอยให้บริการคุณอยู่แล้วก็ตาม คุณต้องสามารถบอกได้ว่า
อะไรอยูท่ ไ่ี หน คุณสัง่ ซือ้ อะไรไป เมือ่ ไร สัง่ ขายอะไรไปจำนวนเท่าใด หรือ
ขณะทีค่ ณ
ุ ลงทุนซือ้ หุน้ ตัวใดตัวหนึง่ คุณตัง้ ใจจะถือมันไว้นานเท่าใด
ข้อมูลเหล่านี้ ไม่มใี ครติดตามให้คณ
ุ ได้ดเี ท่ากับตัวคุณเอง เงินของ
คุณ การลงทุนของคุณ หลักฐานของคุณ เอกสารของคุณ ข้อมูลของคุณ
คุณเท่านัน้ ทีจ่ ะติดตามตรวจสอบได้ดที ส่ี ดุ และคุณอีกนัน่ แหละทีจ่ ะได้รบั
ประโยชน์มากที่สุดจากการบันทึกข้อมูล และการเก็บรักษาหลักฐาน
เอกสารต่าง ๆ เหล่านี้

คำแนะนำเบือ้ งต้นบางประการ
ไม่มีสูตรสำเร็จสำหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เพราะ
ถ้ามีจริง ผูท้ ค่ี น้ พบหรือรูจ้ ริงก็คงไม่อยากบอกใคร เพราะการบอกให้คนอืน่
รู้ จะทำให้คนเหล่านั้นเปลี่ยนพฤติกรรมมาลงทุนในแบบที่เขาเป็นอยู่ ซึ่ง
จะทำให้ ส ู ต รสำเร็ จ นั ้ น ไม่ ม ี ค วามหมายไปโดยปริ ย าย คำกล่ า วที ่ ว ่ า
“ผูร้ ไู้ ม่พดู ผูพ้ ดู ไม่ร”ู้ จึงใช้ได้ดสี ำหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ นอก
จากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผลจากการตัดสินใจและการ
กระทำของผู้ลงทุนแต่ละคนที่เข้ามาลงทุน ซึ่งมีเป้าหมาย ความคาดหวัง
วิธีการลงทุน ทัศนคติต่อความเสี่ยง และจิตวิทยาเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกัน
วิธีการและแผนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่เหมาะกับผู้ลงทุนรายหนึ่ง
อาจไม่เหมาะกับผู้ลงทุนรายอื่น ๆ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ยัง
ไม่รวมถึงข้อเท็จจริงที่ว่าสถานการณ์แวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกวินาที
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อย่างไรก็ตาม ในบทนี้เราอยากให้ข้อแนะนำเบื้องต้นบางประการ
ให้คณ
ุ ทราบเพือ่ ประกอบการพิจารณาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ คำแนะนำ
เหล่านี้รวบรวมจากประสบการณ์ของผู้ลงทุนชั้นนำหลายท่าน อาจไม่ได้
บอกว่าคุณควรจะซือ้ หรือขายหลักทรัพย์อะไร เมือ่ ไร อย่างไร แต่อาจบอก
คุณได้วา่ พฤติกรรมการลงทุนทีม่ แี นวโน้มนำคุณไปสูค่ วามสำเร็จมีอะไรบ้าง
และอะไรคือพฤติกรรมการลงทุนที่คุณพึงหลีกเลี่ยง
ผูล้ งทุนทีป่ ระสบความสำเร็จ มักจะ
1. ตัง้ เป้าหมาย กำหนดระยะเวลา แนวทางการลงทุนและวาง
เค้าโครงพอร์ตการลงทุนไว้อย่างชัดเจน
2. เชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ใช่เพราะอัตตาแห่งตน แต่เพราะมี
คุณสมบัติตามข้อ 1 อย่างครบถ้วน และยึดถือเป็นแนวทางในการลงทุน
อย่างสม่ำเสมอ
3. มีความอดทนพอที่จะค้นพบด้วยตัวเองว่าแนวทางการลงทุน
ทีต่ นวางไว้ ถูกหรือผิดอย่างไร
4. ยอมรับความถูกต้องและความผิดพลาดในการตัดสินใจของ
ตนอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่โยนความผิดให้ใคร
5. กระตือรือร้นทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละทำความเข้าใจสิง่ ใหม่ และพร้อม
ทีจ่ ะปรับทิศทางการลงทุน หลังจากได้ไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว
6. มีเวลาให้กบั การลงทุนของตนเพียงพอ เหมาะสมกับลักษณะ
และวิธีการลงทุนที่ตัวเองเลือกใช้
7. มี “แผนสอง” ไว้รองรับอยูเ่ สมอ หากสถานการณ์ไม่เป็นไป
ตามที่คาดหวังไว้ จะมีแผนที่ชัดเจนว่าควรปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุน
ของตนอย่างไร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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8. รู้จักอารมณ์ความรู้สึก และขีดความกล้าได้กล้าเสียของตน
โดยไม่ปล่อยให้มนั เป็นนาย แต่กไ็ ม่เก็บกดมันไว้ รูจ้ กั เรียนรูแ้ ละใช้มนั ให้
เกิดประโยชน์ตามสถานการณ์
9. ละเอียดรอบคอบในการบันทึก ติดตามข้อมูล เก็บรักษา
เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ
10. คำนึงถึงการขาดทุน การสูญเสีย ความผิดพลาด อันอาจเกิด
จากการตัดสินใจแต่ละครั้งพอ ๆ กับที่เห็นลู่ทางของผลตอบแทนและ
ความสำเร็จ
และ สิง่ ทีผ่ ลู้ งทุนทีด่ พี งึ หลีกเลีย่ ง ได้แก่
1. ไม่ตน่ื ตูมตามข่าวลือ แม้วา่ ในบางครัง้ ข่าวลือจะมีมลู ความ
จริงอยูบ่ า้ งก็ตาม
2. ไม่โอ้อวด หรือเปิดเผยแผนการลงทุนของตนให้ผู้อื่นทราบ
3. ไม่ฝากการลงทุนของตนให้ใครดูแลตัดสินใจ หรือทำการ
แทน (ยกเว้นในกรณีทใ่ี ห้โบรกเกอร์หรือบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
รวมช่วยดูแลตามจำนวนเงินลงทุนและระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้)
4. ไม่นำเอาอคติหรือความพอใจหรือไม่พอใจส่วนตัวใด ๆ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุนมาประกอบการตัดสินใจ เช่น เลือกถือหุ้น
บางตัวไว้เพราะบริษทั นัน้ สนับสนุนพรรคการเมืองทีต่ นชอบ
5. ไม่ลงทุนแบบ “ทุม่ สุดตัว” หรือ “เทหมดหน้าตัก” ให้กบั การ
ลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ หรือการตัดสินใจครัง้ ใดครัง้ หนึง่
6. ขวนขวายหาความรู้ และไม่หลงเชื่อสูตรสำเร็จ ไม่ว่าจะมา
จากมืออาชีพ นักเศรษฐศาสตร์ หรือนักโหราศาสตร์กต็ าม
7. ต้องไม่คดิ ว่าการลงทุนแบบใด หรือหุน้ ตัวใด เป็น “ของแน่”
โดยเฉพาะในระยะเวลาที่ยาวนานออกไป
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8. ไม่ น ำผลการลงทุ น ของตนไปเปรี ย บเที ย บกั บ ผู ้ อ ื ่ น ใน
ลักษณะพิสจู น์ความเก่งกล้า
9. ไม่ยึดติดกับรูปแบบ หรือวิธีการลงทุนที่เคยทำให้ตนเอง
พลาดพลัง้ หรือสูญเสีย
10. ไม่ลงทุนในสิง่ ทีต่ วั เองไม่เข้าใจ ถ้าไม่เข้าใจ ก็ตอ้ งพร้อมทีจ่ ะ
ยอมรับว่าไม่รู้ และกล้าซักถามจนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้
หากคุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่ต้นมาจนถึงบรรทัดนี้ ก็
เท่ากับได้ทราบหลักการพื้นฐานในระดับหนึ่ง และมีความเข้าใจเบื้องต้น
เพียงพอสำหรับก้าวแรกของคุณสูก่ ารลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
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บทส่งท้าย
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ในท้ายทีส่ ดุ เรามีคติพจน์ในภาษาละตินบทหนึง่ ซึง่ ผูร้ แู้ ละผูล้ งทุน
ชัน้ นำในระดับสากลจำนวนมากยอมรับและถึงกับแนะนำให้เขียนติดไว้ใน
ที่เก็บเอกสารหรือที่ทำงานของผู้ลงทุนทั้งหลายว่า

Caveat emptor.
(Let the buyer beware.)
เราอยากปิดท้ายหนังสือเล่มนี้ ด้วยคติพจน์ข้อนี้ซึ่งแปลเป็น
ภาษาไทยสำหรับผู้ลงทุนชาวไทยว่า

ผูล้ งทุน ต้องไม่ประมาท
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ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วิสยั ทัศน์ 2546
มุง่ มัน่ สูก่ ารเป็นตลาดทุนชัน้ แนวหน้าแห่งหนึง่ ในเอเชีย
ด้วยสินค้าคุณภาพทีส่ ะท้อนภาพอย่างเหมาะสมกับโครงสร้าง
เศรษฐกิจไทย พร้อมด้วยเครือ่ งมือบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิผล
ตลอดจนการบังคับใช้กฎระเบียบและการกำกับดูแลกิจการ
ในระดับมาตรฐานสากล
สถานที่ตั้ง เลขที่ 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
ประกอบด้ ว ยกรรมการที ่ ค ณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แต่งตั้ง จำนวน 5 ท่าน และกรรมการที่บริษัท
สมาชิกเลือกตัง้ จำนวน 5 ท่าน และผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ซง่ึ ได้รบั การ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการโดย
ตำแหน่ง จำนวน 1 ท่าน
ลักษณะการดำเนินงาน
• เป็นนิตบิ คุ คลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตติ ลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2517 เปิดทำการซือ้ ขายหลักทรัพย์เป็นครัง้ แรกเมือ่
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518
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• ทำหน้าทีเ่ ป็นศูนย์กลางการซือ้ ขายหลักทรัพย์ และให้บริการทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยไม่นำผลกำไรมาแบ่งปัน
• ปัจจุบนั ดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
• การดำเนินงานหลักและบริการต่าง ๆ ได้แก่ การรับหลักทรัพย์
จดทะเบียน และการดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน การ
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ การกำกับดูแลและให้บริการบริษทั สมาชิกในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ตลอดจนการส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูล
ให้แก่ผลู้ งทุน
ภาระหน้าที่
• เสริมสร้างการระดมเงินทุนระยะยาวของภาคธุรกิจเพือ่ การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ
• จัดให้มรี ะบบการดำเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส และมีความ
ยุตธิ รรม
• คุม้ ครองผลประโยชน์ของผูล้ งทุน
• ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนโดยรวมของประเทศ
การเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรระหว่างประเทศ
• สมาชิกของสมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ
(The World Federation of Exchanges : FIBV)
• สมาชิกสมทบขององค์กรคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ
(International Organization of Securities Commission (IOSCO)
• สมาชิกของสหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์ภาคพืน้ เอเชียตะวันออกและ
แปซิฟิค
(East Asian and Oceanian Stock Exchanges Federation :EAOSEF)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บริษทั ย่อย
•
•
•
•

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม เพือ่ ผูล้ งทุนต่างด้าว จำกัด
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จำกัด
บริษทั เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด

ข้อมูลของบริษัทย่อย
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ตั้ง ชัน้ 4 และ 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2359-1200-01
โทรสาร
0-2359-1259
เว็บไซต์
http://www.tsd.co.th
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยผู้บริหารที่มาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั สมาชิก และหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย จำนวนทัง้ สิน้ 11 ท่าน
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ลักษณะการดำเนินงาน
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดดำเนินการเมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2538
โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชีเพียงแห่งเดียว
ในประเทศไทย โดยใช้ ร ะบบยอดสุทธิในการชำระราคาและส่งมอบ
หลักทรัพย์สำหรับหลักทรัพย์ทซ่ี อ้ื ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ และศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย นอกจากนี้ ยัง
ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม เพือ่ ผูล้ งทุนต่างด้าว จำกัด
สถานทีต่ ง้ั

โทรศัพท์

ชัน้ 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
0-2359-1200-01 และโทรสาร 0-2359-1258

ลักษณะการดำเนินงาน
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม เพือ่ ผูล้ งทุนต่างด้าว จำกัด จัดตัง้
โดยตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ได้ ร ั บ อนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการโครงการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็น
คนต่างด้าว จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมือ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2540
และเริม่ ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ตง้ั แต่วนั ที่ 2 กรกฎาคม 2540 โดยรูปแบบ
การบริหารเป็นลักษณะกองทุนเปิด ซึง่ แต่ละกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียนบริษัทใดบริษัทหนึ่งเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
กองทุนรวมเหล่านี้จะถือครองโดยคนต่างด้าวก็ตาม แต่ก็มีสถานะเป็น
นิตบิ คุ คลทีม่ สี ญ
ั ชาติไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จำกัด
สถานทีต่ ง้ั

โทรศัพท์

ชัน้ 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
0-2359-1200-01 และโทรสาร 0-2359-1258

ลักษณะการดำเนินงาน
บริ ษ ั ท จั ด ตั ้ ง ขึ ้ น โดยตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย มี
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุน
สำหรับผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ จะดำเนินการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ
บริษทั จดทะเบียนเมือ่ ผูล้ งทุนต้องการซือ้ หรือขายคืนตราสารใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย หรือ NVDR ซึ่งจะไม่มี
ข้อติดขัดในเรือ่ งจำนวนหลักทรัพย์ทถ่ี อื ครองหรือสัญชาติผลู้ งทุนทีถ่ อื ตราสาร
ดังกล่าว สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงินได้เสมือนลงทุนโดยตรงใน
หลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนทุกประการ ไม่วา่ จะเป็นเงินปันผล สิทธิใน
การจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุน (Right/TSR) หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซือ้
หุน้ สามัญ (Warrants) แต่ไม่มสี ทิ ธิในการออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
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บริษทั เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด
สถานทีต่ ง้ั

โทรศัพท์

ชัน้ 8 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
0-2229-2084-88 โทรสาร 0-2654-5583

ลักษณะการดำเนินงาน
บริษทั เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด จัดตัง้ ขึน้ โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ให้บริการทีเ่ ป็นทางเลือกสำหรับการ
พั ฒ นาระบบรั บ ส่ ง คำสั ่ ง ซื ้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ผ ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ให้ แ ก่
บริษทั สมาชิก เพือ่ เป็นการลดค่าใช้จา่ ยและอัตราเสีย่ งในการลงทุนโดยรวม
ของธุรกิจ โดยไม่ตอ้ งลงทุนพัฒนาเครือข่ายของตนเอง โดยให้บริการพัฒนา
ระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่าย
สื่อสารที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท
หลักทรัพย์และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง รวมถึงการให้บริการ ด้านเทคโนโลยีทต่ี อ่ เนือ่ ง
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ
ทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นผู้กำกับดูแล
และกำหนดนโยบายพัฒนาตลาดทุนทัง้ ระบบ ได้แก่ การออกหลักทรัพย์
จำหน่ายให้แก่ประชาชนในตลาดแรก ธุรกิจการซื้อขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดรองและการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ ว
ข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ
กิจการ และการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้วย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง
เป็นประธานกรรมการ ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย ปลัดกระทรวง
การคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังอีกไม่นอ้ ยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 6 คน ในจำนวนนีต้ อ้ ง
เป็นผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นกฎหมาย ด้านการบัญชี และด้าน การเงิน ด้านละ
หนึง่ คน
• สมาคมบริษทั จัดการลงทุน (Association of Investment Management
Companies: AIMC) เป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีวัตถุ
ประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของบริษัทหลักทรัพย์ประเภทบริษัทจัดการ
ลงทุ น ทำหน้ า ที ่ ใ นการสร้ า งมาตรฐานและพั ฒ นาการลงทุ น และ
ตลาดทุนไทย ตลอดจนรักษาผลประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้
แก่ผลู้ งทุนในกองทุนรวม
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• สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ (Association of Securities Companies:
ASCO) เป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีวัตถุ
ประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของบริษัทหลักทรัพย์ทุกประเภท เพื่อส่ง
เสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ และให้ความร่วมมือกับ
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนและ
ธุรกิจหลักทรัพย์ของประเทศไทย สมาคมฯ ยังจัดให้มกี ารฝึกอบรมด้าน
ธุรกิจหลักทรัพย์แก่บุคลากรของสมาชิกสมาคม และจัดสอบเพื่อ
ให้ประกาศนียบัตรแก่เจ้าหน้าทีก่ ารตลาดของบริษทั หลักทรัพย์อกี ด้วย
• สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analysts Association :
SAA) เป็นสมาคมทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคม
บริษัทหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาการด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์และ
การเงิน ตลอดจนเสริมสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณและคุณภาพของ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อความก้าวหน้าของตลาดทุนไทย
• สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย (Thai Investors Association) จัดตัง้ ขึน้
ตามกฎหมายสมาคมเมื่อปีพ.ศ. 2532 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม
ความรู้ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และเผยแพร่ข่าวสารแก่ผู้ลงทุน
ตลอดจนให้ความร่วมมือและประสานงานกับองค์กรอืน่ ๆ เพือ่ ส่งเสริม
การลงทุนในหลักทรัพย์และพัฒนาตลาดทุนไทย
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of
Directors Association : IOD) ร่วมจัดตัง้ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาตลาดทุนไทย และธนาคารโลก มีวัตถุ
ประสงค์เพื่อพัฒนาและสนับสนุนบทบาทของกรรมการบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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การบริหารและกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
และเป็นศูนย์กลางให้ความรู้และจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน และคุณภาพของกรรมการบริษัทในประเทศไทยให้เป็นที่
น่าเชื่อถือแก่นักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่น
• ศูนย์ซอ้ื ขายตราสารหนีไ้ ทย (Thai Bond Dealing Center : TBDC)
เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทำหน้าที่
เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารหนี้ และเป็นหน่วยงานสำคัญ
ในการพัฒนาตลาดซื้อขายตราสารหนี้ของประเทศไทย

ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการของตลาดหลักทรัพย์
บริษัทไทยหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ลงทุนในหลักทรัพย์
ประเภทต่าง ๆ เมื่อมีเงินได้เกิดขึ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ประเภท
เงินได้

ผูล้ งทุนไทย

ผูล้ งทุนต่างชาติทไ่ี ม่ได้
ประกอบกิจการในประเทศไทย

เงินกำไร
ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ต้องนำเงินกำไร - ถูกหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยในอัตรา
จากการขาย ที่ได้มารวมคำนวณหากำไรสุทธิ เพื่อเสีย
ร้อยละ 15 เว้นแต่เงินกำไรจาก
หลักทรัพย์ ภาษีเงินได้นิติบุคคล
การขายหน่วยลงทุนหลักทรัพย์
ของกองทุนรวม ตาม พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 ไม่ต้องเสียภาษี
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ประเภท
เงินได้
เงินปันผล

ผูล้ งทุนไทย

ผู้ลงทุนต่างชาติที่ไม่ได้ประกอบ
กิจการในประเทศไทย

ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับมารวมเป็นรายได้ - ถูกหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยในอัตรา
เพียงกึ่งหนึ่ง ของจำนวนที่ได้รับ และถูกหัก ร้อยละ 10 เว้นแต่ถา้ เป็นเงินส่วน
ภาษี ณ ทีจ่ า่ ยในอัตราร้อยละ 10 และ
แบ่งกำไรจากกองทุนรวม ตาม
สามารถนำภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายมาเครดิต พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาด
ออกจากภาษีที่ต้องเสียได้ ยกเว้นกรณี
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ไม่ตอ้ ง
ต่อไปนี้
เสียภาษี
! กรณีเป็นบริษัทจดทะเบียน จะได้รับ
ยกเว้นไม่ถกู หักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย และหาก
ได้ถอื หุน้ ไว้ไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน ก่อนและ
หลังวันที่มีเงินได้จากเงินปันผล จะได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลมารวมเป็น
รายได้ในการคำนวณหากำไรสุทธิเพื่อ
เสียภาษีทั้งจำนวน
! กรณีเป็นบริษัทจำกัดที่ถือหุ้นใน
บริษัทจำกัดผู้จ่ายเงินปันผลไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 ของหุน้ ทัง้ หมดทีม่ ี
สิทธิออกเสียง และบริษัทผู้จ่ายเงิน
ปันผลมิได้ถือหุ้นในบริษัทผู้รับเงิน
ปันผล จะได้รับยกเว้นไม่ถูกหักภาษี ณ
ที่จ่าย และหากเป็นเงินปันผลที่ได้จาก
หุน้ ทีไ่ ด้ถอื ไว้ไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน ก่อน
และหลังวันที่มีเงินได้จากเงินปันผล จะ
ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลเป็น
รายได้ในการคำนวณหากำไรสุทธิเพื่อ
เสียภาษีทั้งจำนวน
! กรณีได้รับส่วนแบ่งกำไรจากกองทุน
รวม ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จะไม่ถกู หักภาษี
ณ ที่จ่าย แต่ต้องนำไปรวมคำนวณ
เพื่อเสียภาษีเงินได้ แต่ถ้าในกรณี ดังนี้
• กรณีบริษัทจดทะเบียนที่ได้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน ก่อนและ
หลังวันที่มีเงินส่วนแบ่งกำไร จะได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องนำส่วนแบ่งกำไรมารวม
เป็นรายได้ในการคำนวณหากำไรสุทธิ
เพื่อเสียภาษีทั้งจำนวน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ประเภท
เงินได้

ผูล้ งทุนไทย

ผู้ลงทุนต่างชาติที่ไม่ได้ประกอบ
กิจการในประเทศไทย

• กรณีบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ทีไ่ ด้ถอื หน่วยลงทุนไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน
ก่อนและหลังวันที่มีเงินส่วนแบ่งกำไร
จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำส่วนแบ่ง
กำไรมารวมเป็นรายได้ในการคำนวณ
หากำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีกึ่งหนึ่ง
! กรณีได้รบ
ั เงินปันผลจากบริษทั ทีไ่ ด้
รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนหรือ BOI ไม่ถกู หักภาษี ณ
ที่จ่าย และได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมา
รวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ถูกหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยร้อยละ 1 และต้องนำ - ถูกหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยในอัตรา
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
หมายเหตุ : ในกรณีของผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลต่างชาติบางประเทศนั้น อัตราภาษีดังกล่าวข้างต้นอาจได้รับการลดหย่อน
หรือยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินกำไรจากการขายหลักทรัพย์ เงินปันผล และดอกเบี้ยหุ้นกู้ ตามเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ในอนุสัญญาภาษีซ้อน ขณะเดียวกัน กรณีผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาต่างชาติอาจได้รับการลดหย่อน
หรือยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับ เงินปันผล และดอกเบี้ยหุ้นกู้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาภาษีซ้อน
ปัจจุบนั มีประเทศทีเ่ ป็นคูส่ ญ
ั ญาอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นกับประเทศไทย รวมทัง้ สิน้ 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 สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กา สาธารณรัฐสิงคโปร์
สาธารณรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สาธารณรัฐฮังการี ไซปรัส และบัลแกเรีย
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รายชื่อและที่อยู่ของบริษัทสมาชิก
หมาย
เลข

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ย่อ

1

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 29 ถนนสีลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2231-3777 โทรสาร 0-2231-3797
http://www.bualuang.co.th

BLS

2

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

TSC

3

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

ASL

4

บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBSV
989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชัน้ 14-15 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2658-1222 โทรสาร 0-2658-1441
http://www.th-dbsvickers.com

5

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

SICSEC

6

บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์รลิ ลินช์ ภัทร จำกัด
252/6 อาคารเมืองไทย-ภัทร 1 ชัน้ 6-11 ถนนรัชดาภิเษก
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร. 0-2305-9000
โทรสาร 0-2275-3040 http://www.ml.com

MLP

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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หมาย
เลข

ชือ่ บริษทั

7 บริษทั หลักทรัพย์ บีที จำกัด
44 อาคารไทยธนาคาร ชัน้ G, 23-26 ซ.หลังสวน ถ.เพลินจิต
ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2657-9000
โทรสาร 0-2657-9111 http://www.BTsecurities.com
8

BTSEC

บริษทั หลักทรัพย์ เอบีเอ็น แอมโร เอเซีย จำกัด (มหาชน) AST
175 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์ ชัน้ 3 ถนนสาทรใต้ ทุง่ มหาเมฆ
สาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2285-1666, 0-2285-1777
โทรสาร 0-2285-1900 http://www.ast.co.th

10

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

11

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

12

บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
YUANTA
540 อาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ (อาคารวรรณเพลส) ชัน้ 8-10
ถนนเพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2658-6300
โทรสาร 0-2658-6383 http://www.yuanta.co.th

13

บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชัน้ 23 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2231-1111 โทรสาร 0-2267-8260
http://www.kgieworld.com

14 บริษทั หลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
21/3 อาคารไทยวา ทาวเวอร์ ชัน้ 1 ถนนสาทรใต้
กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2285-0060, 0-2677-3333
โทรสาร 0-2285-0620 http://www.cns.co.th
90

ชือ่ ย่อ
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หมาย
เลข

ชือ่ บริษทั

ชือ่ ย่อ

15 บริษทั หลักทรัพย์ เอส จี สินเอเซีย จำกัด
SGACS
622 อาคารเอ็มโพเรียม ชัน้ 11/1-8 ถนนสุขมุ วิท 24 คลองตัน
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2658-9000
โทรสาร 0-2658-9003
16 บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชัน้ 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 บริษทั หลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชัน้ 7 ถนนเพลินจิต ลุมพินี
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2256-9898-9
โทรสาร 0-2256-9783, 0-2256-9756 http://www.kks.co.th

NATSEC

KKS

22 บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนตี ้ี จำกัด
179/109-110 ชัน้ 25 อาคารบางกอกซิต้ี ทาวเวอร์
ถนนสาทรใต้ ทุง่ มหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2286-3999 โทรสาร 0-2286-6333, 0-2286-6777
http://www.trinitythai.com

TRINITY

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

SCBS

26 บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด UOBKHST
130-132 อาคารสินธร ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2659-8000 โทรสาร 0-2263-2306
27 บริษทั หลักทรัพย์ บีฟทิ จำกัด
BFITSEC
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชัน้ 22 ถนนสาทรใต้
กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2677-4330 โทรสาร 0-2677-4328
http://www.bfit.co.th
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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28 บริษทั หลักทรัพย์ ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด
130-132 อาคารสินธร 1 ชัน้ 8 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2263-2888-9 โทรสาร 0-2263-2898
http://www.ing.com

INGT

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

AYS

30 บริษทั หลักทรัพย์ อินเทล วิชน่ั จำกัด
อาคารเมอร์ควิ รี่ ชัน้ 17 เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต ลุมพินี
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2658-5800 โทรสาร 0-2658-5799

IVS

33 บริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั ซ่า จำกัด
48/14-15 ชัน้ 8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ สีลม
บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2638-0300
โทรสาร 0-2638-0301 http://www.finansa.com

FINANSA

34 บริษทั หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PHILIP
849 อาคารวรวัฒน์ ชัน้ 15 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2268-0999, 0-2635-1700 โทรสาร 0-2268-1621
http://www.phillip.co.th
38 บริษทั หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
1550 อาคารแกรนด์อมั รินทร์ทาวเวอร์ ชัน้ 4-5
ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ ราชเทวี กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2207-0038 โทรสาร 0-2207-0404
http://www.unitedsec.com
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41 บริษทั หลักทรัพย์ เจ.พี. มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
20 อาคารบุปผจิต ชัน้ 2-3 ถ.สาทรเหนือ สีลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2684-2600 โทรสาร 0-2684-2610

JPM

42 บริษทั หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด
KIMENG
540 อาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ ชัน้ 8-10 ถ. เพลินจิต ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6301
http://www.kimeng.co.th
43 บริษทั หลักทรัพย์ บีเอ็นพี พารีบาส์ พีรกี ริน
(ประเทศไทย) จำกัด
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชัน้ 19 ถนนพญาไท ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2659-8999 โทรสาร 0-2216-3542
http://www.peregrineonline.co.th

BNPPP

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

CLSA

47 บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จำกัด (มหาชน)
287 อาคารลิเบอร์ตส้ี แควร์ ชัน้ 16 ถนนสีลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1709
http://www.seamico.com

ZMICO

49 บริษทั หลักทรัพย์ ยูบเี อส วอร์เบิรก์ จำกัด
93/1 อาคารดีทแฮล์ม ทาวเวอร์ เอ ชัน้ 13 ถนนวิทยุ ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2252-3867, 0-2651-5700
โทรสาร 0-2252-3965 http://www.ubswarburg.com

UBSW
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รายชื่อและที่อยู่ของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ชือ่ และทีอ่ ยู่

ชือ่ ย่อ

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

TFAM

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

94

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

PRIMAVEST

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

TMBAM

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

SCBAM
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ชือ่ และทีอ่ ยู่

ชือ่ ย่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีโอเอ จำกัด
BOAAM
179/6-10 อาคารบางกอกซิตท้ี าวเวอร์ ชัน้ 5 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2679-5353
โทรสาร 0-2679-5571-5 http://www.boaam.com
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2263-0800
โทรสาร 0-2263-0811-4 http://www.nasset.co.th

NASSET

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

ONEAM

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

ABERDEN

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

TISCOASSET

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
175 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์ ห้อง 2601 ชัน้ 26 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2679-6400
โทรสาร 0-2679-5995-627

BBLAM
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ชือ่ และทีอ่ ยู่

ชือ่ ย่อ

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

ING-FUND

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

KTAM

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

AJF
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กระดานต่างประเทศ (Foreign Board)
เป็นกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์ทใ่ี ช้รองรับการซือ้ ขายของผูล้ งทุนชาวต่างประเทศ
หลักทรัพย์ที่นำมาขายผ่านกระดานต่างประเทศต้องเป็นหลักทรัพย์ที่มีชื่อชาว
ต่างประเทศเป็นเจ้าของ
กระดานหลัก (Main Board)
เป็นกระดานซือ้ ขายสำหรับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ทม่ี ปี ริมาณตามหน่วยซือ้ ขาย
(Board Lot) หรือมากกว่าในปริมาณทีเ่ ป็นทวีคณ
ู ของ 1 Board Lot เช่น
2, 3, 4, … Board Lots เป็นต้น
กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)
คือกองทุนรวมทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยมีนโยบายนำเงินไปลงทุนในตราสารทุน (Equity)
ของบริษทั ต่าง ๆ เงินปันผลจากกองทุนประเภทนีจ้ ะไม่แน่นอน แต่จะมีอตั รา
สูงกว่าอัตราเงินปันผลจากกองทุนตราสารหนี้
กองทุนตราสารหนี้ (Fixed-Income Fund)
คือกองทุนรวมทีม่ นี โยบายลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ เช่น หุน้ กูป้ ระเภทต่าง ๆ
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ กู้ พันธบัตรรัฐบาล เงินฝากธนาคารพาณิชย์
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ฯลฯ ซึง่ จะมีรายได้จากดอกเบีย้ เป็นหลัก ผูล้ งทุนทีถ่ อื หน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมประเภทนีจ้ ะได้ผลตอบแทนไม่สงู มาก เมือ่ เทียบกับ
กองทุนรวมทีม่ งุ่ ลงทุนในตราสารทุน (Equity Fund) แต่จะได้รบั ผลตอบแทน
ที่แน่นอนกว่า
กองทุนปิด (Closed-Ended Fund)
คือกองทุนรวมประเภททีก่ ำหนดขนาดกองทุนไว้แน่นอนตัง้ แต่เริม่ จัดตัง้ กองทุน
เมือ่ กองทุนรวมนีข้ ายหน่วยลงทุนหมดแล้วจะไม่มกี ารออกหน่วยลงทุนใหม่มา
ขายอีก และผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนทีถ่ อื อยูไ่ ปขายคืนแก่
กองทุนได้จนกว่าจะหมดอายุกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมประเภทนีจ้ ะนำ
หน่วยลงทุนเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้หน่วยลงทุนมีสภาพคล่อง
สามารถซือ้ ขายเปลีย่ นมือได้
กองทุนเปิด (Open-Ended Fund)
เป็นกองทุนรวมประเภทไม่จำกัดขนาดกองทุน ซึง่ สามารถออกหน่วยลงทุนใหม่
ขายได้ตลอดเวลาทีม่ ผี ตู้ อ้ งการซือ้ และจะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ อื ที่
ต้องการขายคืนด้วย โดยราคาขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะใช้มลู ค่าทรัพย์สนิ
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สุทธิตอ่ หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการกำหนด กองทุนรวมประเภทนีจ้ ะไม่นำ
หน่วยลงทุนเข้าจดทะเบียนเพือ่ ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ เพราะผูล้ งทุนสามารถ
ซือ้ หรือขายหน่วยลงทุนดังกล่าวกับกองทุนรวมนัน้ ได้อยูแ่ ล้ว
กองทุนรวม (Mutual Fund)
เป็นโครงการลงทุนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ และบริหารโดยบริษทั จัดการลงทุน ในการจัดตัง้
กองทุนรวมแต่ละกอง บริษทั จัดการลงทุนจะออกหน่วยลงทุน (Unit Trusts)
เสนอขายแก่ผลู้ งทุนทัว่ ไป เพือ่ ระดมเงินไปลงทุนในตราสารการเงินประเภท
ต่าง ๆ ตามนโยบายการลงทุนทีร่ ะบุไว้ในการขออนุญาตจัดตัง้ กองทุนรวม
การขายชอร์ต (Short Selling)
คือการขายหุ้นโดยที่ผู้ขายได้ยืมหุ้นนั้นมาจากบริษัทหลักทรัพย์หรือจากสถาบัน
ทีใ่ ห้บริการยืมหุน้ ผูข้ ายชอร์ตจะต้องวางเงินประกัน (Margin) ไว้กบั บริษทั ผูใ้ ห้
ยืมหุน้ ในจำนวนไม่ตำ่ กว่าอัตราทีต่ ลาดหลักทรัพย์กำหนด และเงินจากการขาย
หุ้นจะต้องเก็บไว้ที่บริษัทนายหน้าเพื่อเป็นหลักประกันด้วย จนกว่าผู้ขายชอร์ต
จะส่งคืนหุน้ จำนวนทีย่ มื ไปครบทัง้ หมด โดยระหว่างทีย่ งั ไม่สง่ คืนหุน้ ผูข้ าย
ชอร์ตจะต้องมอบสิทธิประโยชน์ใด ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ เช่น การจ่ายเงินปันผล
หรือการให้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนให้กบั บริษทั นายหน้าของตน เพือ่ ส่งมอบต่อ
ให้แก่เจ้าของหุน้ ทีใ่ ห้ยมื อีกทอดหนึง่
การชำระค่าซื้อขายแบบยอดสุทธิ (Net Settlement)
เป็นการชำระราคาหลักทรัพย์ในลักษณะที่บริษัทหลักทรัพย์นำค่าซื้อและค่าขาย
หลักทรัพย์ตัวเดียวกันในวันเดียวกันของผู้ลงทุนรายเดียวกันมาหักกลบลบกัน
เพือ่ หายอดสุทธิ และเมือ่ ถึงวันทำการที่ T+3 ซึง่ เป็นวันชำระราคาหลักทรัพย์
ผูล้ งทุนก็เพียงแต่ชำระเงินส่วนต่างทีม่ ลู ค่าซือ้ มากกว่ามูลค่าขายเท่านัน้ การชำระ
ค่าซือ้ ประเภทนีจ้ ะช่วยให้ผลู้ งทุนไม่ตอ้ งชำระเงินเต็มจำนวนยอดทีซ่ อ้ื ทุกครัง้
ทำให้ผลู้ งทุนมีสภาพคล่องมากขึน้
การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing and Settlement)
เป็นกระบวนการทีบ่ ริษทั สมาชิกผู้ซื้อชำระราคาหลักทรัพย์และรับมอบหลักทรัพย์
ทีซ่ อ้ื จากบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษทั สมาชิก
ผู้ขายส่งมอบหลักทรัพย์และรับชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์จากบริษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึง่ ต้องกระทำในวันทำการที่ T+3
ภายหลังวันตกลงซือ้ ขายหลักทรัพย์ การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
ดังกล่าวกระทำกันโดยใช้ยอดสุทธิซอ้ื และยอดสุทธิขายของแต่ละบริษทั สมาชิก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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การซือ้ ขายรายใหญ่ (Big Lot)
เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง (อาจเป็นหุ้นหรือตราสารหนี้ก็ได้)
จำนวนเดียวโดยไม่แบ่งย่อย และมีปริมาณหรือมูลค่าการซือ้ ขายเท่ากับหรือ
สูงกว่าปริมาณหรือมูลค่าทีต่ ลาดหลักทรัพย์กำหนด ปัจจุบนั ตลาดหลักทรัพย์
กำหนดว่าการซือ้ ขายคราวละตัง้ แต่ 1 ล้านหุน้ หรือมูลค่า 3 ล้านขึน้ ไป ถือเป็น
การซือ้ ขายรายใหญ่ ซึง่ ตลาดหลักทรัพย์จดั กระดานซือ้ ขายรายใหญ่ (Big-Lot
Board) ไว้ รองรับการซือ้ ขายลักษณะนีโ้ ดยเฉพาะ
การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading)
คือการทีบ่ คุ คลทีท่ ราบข้อมูลภายในของบริษทั ทีย่ งั ไม่ได้มกี ารเผยแพร่สสู่ าธารณชน
และใช้ขอ้ มูลนัน้ เพือ่ ประโยชน์ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ซึง่ ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้มขี อ้ กำหนดห้ามมิให้บคุ คล
ภายในใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ประโยชน์ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์และกำหนดโทษไว้ดว้ ย
การได้มาซึง่ สินทรัพย์ (Acquisition of Asset)
คือการเข้าซือ้ หรือรับโอนหรือแลกเปลีย่ น เพือ่ ให้ได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั
อืน่ เช่น การซือ้ หุน้ ทุน การแลกหุน้ กัน การซือ้ ทีด่ นิ การซือ้ สิทธิการเช่าอาคาร
การซือ้ สิทธิการใช้ทด่ี นิ หรืออาคาร เป็นต้น ทัง้ นีต้ ลาดหลักทรัพย์มขี อ้ กำหนดให้
บริษทั จดทะเบียนต้องเปิดเผยข้อมูลตามนัยสำคัญแห่งการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของ
บริษัทอื่น
การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (Due Diligence)
คือการตรวจสอบและประเมินทรัพย์สนิ ตลอดจนหนีส้ นิ ของบริษทั ว่ามีมลู ค่าถูกต้อง
ครบถ้วนตามบัญชีและมีอยูจ่ ริง
การทำกำไรจากผลต่างของราคาในสองตลาด (Arbitrage)
คือการซือ้ สินค้าในตลาดทีร่ าคาถูกและขณะเดียวกันก็สง่ั ขายสินค้านัน้ (หรือ
สินค้าประเภทเดียวกันนั้น) ในจำนวนเดียวกันในอีกตลาดทีร่ าคาสูงกว่า เพือ่ รับ
ผลกำไรจากส่วนต่างของราคาในสองตลาด การทำ Arbitrage นีจ้ ะทำได้เฉพาะ
กับสินค้าทีม่ กี ารซือ้ ขายมากกว่าหนึง่ ตลาด เช่น ซือ้ ขายในตลาดปกติทส่ี ง่ มอบ
ทันที ซือ้ ขายในตลาดล่วงหน้า และซือ้ ขายในตลาด Options เป็นต้น สินค้า
ประเภทนี้ ได้แก่ เงินตราต่างประเทศ หุน้ ดัชนีราคาหุน้ พันธบัตรรัฐบาล
อัตราดอกเบี้ย และสินค้าทางด้านการเกษตรเป็นต้น
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การทำคำเสนอซื้อหุ้นต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป (Tender Offer)
เป็นการแจ้งแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรายของบริษทั ใดบริษทั หนึง่ ถึงความต้องการจะซือ้
หุน้ บริษทั ดังกล่าวจากผูถ้ อื หุน้ โดยระบุจำนวนหุน้ ราคา และกำหนดเวลาที่
ต้องการรับซือ้ ไว้ โดยทัว่ ไปการทำ Tender Offer นี้ มักจะเกิดขึน้ โดยทีผ่ ทู้ ำ
คำเสนอซือ้ มีวตั ถุประสงค์จะเข้าไปบริหารบริษทั ดังกล่าว
การปัน่ หุน้ (Manipulation)
คือการซือ้ ขายหลักทรัพย์ใด ๆ โดยบุคคลหรือกลุม่ บุคคลเพือ่ สร้างสภาพการ
ซื้อขายให้ผิดไปจากภาวะที่เป็นจริงโดยเจตนาให้ผู้อื่นซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ด้วยความเข้าใจผิด การกระทำดังกล่าวนี้ ถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ มีบทกำหนดโทษไว้ดว้ ย
การวิเคราะห์ปจั จัยพืน้ ฐาน (Fundamental Analysis)
คือ การประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ในปัจจุบนั โดยพิจารณาถึงผลตอบแทน
ที่คาดว่าจะได้รับและราคาหลักทรัพย์ที่คาดว่าจะขายได้ในอนาคต โดยผู้ลงทุน
จะซื้อหลักทรัพย์นั้นหากพบว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวต่ำกว่ามูลค่า
ตามพืน้ ฐานทีค่ ำนวณได้ และจะขายหลักทรัพย์นน้ั หากพบว่าราคาตลาดของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวสูงกว่ามูลค่าตามพืน้ ฐาน ในการวิเคราะห์ผลู้ งทุนจะต้องศึกษา
ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง และผลการดำเนิน
งาน รวมทัง้ ฐานะทางการเงินของบริษทั ผูอ้ อกหุน้
การเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชน (Public Offering)
คือการที่บริษัทนำหลักทรัพย์ของตนออกเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป โดยมี
จุดประสงค์เพือ่ ระดมเงินทุนไปขยายกิจการและเพือ่ กระจายการถือครองหลักทรัพย์
ให้ประชาชนทัว่ ไป ซึง่ จะต้องกระทำผ่านบริษทั หลักทรัพย์ทร่ี บั เป็นผูจ้ ดั จำหน่าย
หลักทรัพย์ (Underwriters) และได้รบั ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และต้องจัดทำหนังสือชีช้ วนตามหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดไว้
กำไรต่อหุน้ (Earnings Per Share/ EPS)
คือส่วนของกำไรสุทธิทแ่ี บ่งเฉลีย่ แก่หนุ้ สามัญแต่ละหุน้
กำไรส่วนทุน (Capital Gain)
คือผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการขายหุ้นออกไปในราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมา กำไร
ส่วนทุนที่ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาได้รับจากการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
ไม่ตอ้ งเสียภาษีเงินได้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

101

ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Agreement)
คือข้อตกลงระหว่างบริษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในการนำหลักทรัพย์เข้า
จดทะเบียนเพื่อให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
เครือ่ งหมายแสดงการไม่ได้รบั สิทธิตา่ งๆ (XA, XD, XI, XM XR, XW, XS)
เป็นเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์แสดงไว้บนหลักทรัพย์เป็นระยะเวลาล่วงหน้า
3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์นน้ั เพือ่ แสดงให้
ผูล้ งทุนทราบว่าในวันนัน้ ผูซ้ อ้ื หลักทรัพย์นจ้ี ะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ตามประเภท
ที่ระบุจากการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นที่กำลังจะเกิดขึ้น
โดยรายละเอียดของเครือ่ งหมายแต่ละตัวมีดงั นี้
- XA (Excluding All)
ผู้ซื้อหุ้นไม่ได้สิทธิทุกประเภทที่บริษัทประกาศให้ในคราวนั้น
- XD (Excluding Dividend)
ผูซ้ อ้ื หุน้ ไม่ได้สทิ ธิรบั เงินปันผลทีป่ ระกาศจ่ายในงวดนัน้
- XI (Excluding Interest)
ผูซ้ อ้ื หุน้ ไม่ได้สทิ ธิรบั ดอกเบีย้ ทีป่ ระกาศจ่ายในงวดนัน้
- XM (Excluding Meeting)
ผูซ้ อ้ื ไม่มสี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
- XR (Excluding Right)
ผูซ้ อ้ื หุน้ ไม่ได้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ ออกใหม่
- XW (Excluding Warrant)
ผูซ้ อ้ื หุน้ ไม่ได้สทิ ธิรบั ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซือ้ หลักทรัพย์
- XS (Excluding Short Term Warrant)
ผูซ้ อ้ื หุน้ ไม่ได้สทิ ธิรบั ใบสำคัญแสดงสิทธิระยะสัน้ ในการจองซือ้ หลักทรัพย์
เครือ่ งหมายเอช (H) ย่อมาจาก Halt Trade
เป็นเครือ่ งหมายแสดงให้ผลู้ งทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดงั กล่าวอยูร่ ะหว่างห้ามซือ้ ขาย
สำหรับช่วงเวลาซือ้ ขายรอบนัน้ โดยมีสาเหตุมาจาก
1. มีขอ้ มูลข่าวสารทีอ่ าจกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หลักทรัพย์ หรือต่อ
การตัดสินใจลงทุน หรือต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ ซึง่ ตลาด
หลักทรัพย์ยงั ไม่ได้รบั รายงานจากบริษทั และอยูร่ ะหว่างสอบถามข้อเท็จจริง
2. ภาวะการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ใดบริษทั หนึง่ น่าสงสัยว่าจะมีผลู้ งทุน
บางกลุม่ ทราบข้อมูลหรือข่าวสารทีส่ ำคัญ และอยูใ่ นระหว่างสอบถาม
ข้อเท็จจริง
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3. บริษทั ขอให้ตลาดหลักทรัพย์ขน้ึ เครือ่ งหมาย H เนือ่ งจากบริษทั อยูร่ ะหว่าง
รอการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญ
4. มีเหตุทอ่ี าจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการซือ้ ขายหลักทรัพย์นน้ั
เครือ่ งหมายเอ็นพี (NP) ย่อมาจาก Notice Pending
เป็นเครือ่ งหมายทีต่ ดิ ไว้บนหลักทรัพย์เพือ่ แสดงให้ผลู้ งทุนทราบว่า ณ เวลาขณะ
นั้น ตลาดหลักทรัพย์กำลังรอคำชี้แจงหรือรายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ดังกล่าว หรือกำลังรอการเปิดเผยงบการเงินหรือรายงานอื่นใดที่
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องรายงานตามเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
เครือ่ งหมายเอ็นอาร์ (NR) ย่อมาจาก Notice Received
ตลาดหลักทรัพย์จะติด NR ไว้บนหลักทรัพย์ทเ่ี พิง่ ถูกถอนเครือ่ งหมาย NP เพือ่
แจ้งให้ผลู้ งทุนทราบว่าตลาดหลักทรัพย์ได้รบั แจ้งข้อมูลข่าวสารหรือรายงาน
คำชีแ้ จงจากบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ดงั กล่าวอย่างพอเพียง และได้ทำการเผยแพร่
ให้สาธารณชนทราบโดยทัว่ กันแล้ว
เครือ่ งหมายเอสพี (SP) ย่อมาจาก Suspension
เป็นเครือ่ งหมายทีแ่ สดงให้ทราบว่า หลักทรัพย์ดงั กล่าวอยูร่ ะหว่างห้ามซือ้ ขาย
เป็นการชัว่ คราวเกินกว่าหนึง่ รอบการซือ้ ขาย โดยมีสาเหตุจาก
1. กรณีเช่นเดียวกับข้อ 1-3 ของการขึน้ เครือ่ งหมาย H และบริษทั ยังไม่สามารถ
ชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูลได้ทันที
2. บริษัทฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
3. บริษทั ไม่นำส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 5 วันทำการ
4. บริษทั นำส่งงบการเงินล่าช้าติดต่อกัน 3 ครัง้
5. หลักทรัพย์อยูร่ ะหว่างพิจารณาเพิกถอนหรืออยูร่ ะหว่างปรับปรุงสถานภาพ
เพื่อให้พ้นข่ายการถูกเพิกถอน
6. หลักทรัพย์จะครบกำหนดเวลาในการไถ่ถอน หรือการแปลงสภาพ หรือการ
ใช้สทิ ธิ หรือขายคืน
7. มีเหตุการณ์ทอ่ี าจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ช่วงจำกัดการเปลีย่ นแปลงราคาหุน้ ประจำวัน (Daily Price Limit)
เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้เกิดขึ้นได้ใน
แต่ละวันทำการ ช่วงจำกัดดังกล่าวนีจ้ ะทำให้มี Ceiling Price และ Floor Price
ในแต่ละวันทำการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ช่วงเวลาห้ามขายหุน้ (Silent Period)
คือช่วงระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดห้ามผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร และ/หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
จดทะเบียนใหม่ ในการนำหุน้ บริษทั ดังกล่าวทีต่ นถือครองอยูอ่ อกขาย โดยทัว่ ไป
ช่วงเวลาห้ามขายหุน้ จะประมาณ 6 เดือน นับแต่วนั แรกทีใ่ ห้มกี ารซือ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ แต่ในบางกรณี อาจจะกำหนดให้นานกว่า 6 เดือนก็ได้ แต่ไม่เกิน 3 ปี
เซอร์ขติ เบรกเกอร์ (Circuit Breaker)
เป็นมาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์นำมาใช้หยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว ใน
ยามที่การซื้อขายโดยรวมในตลาดหลักทรัพย์เกิดตกต่ำลงอย่างมากมายผิดปกติ
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ผลู้ งทุนโดยทัว่ ไปได้มเี วลาตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ระยะหนึง่
ก่อนที่จะเปิดให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ต่อไป
ดัชนีเซท 50 (SET50 Index)
เป็นดัชนีราคาหุน้ ทีแ่ สดงระดับและความเคลือ่ นไหวของราคาหุน้ สามัญ 50 ตัว
ทีม่ มี ลู ค่าตลาดสูงและการซือ้ ขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ
ดัชนีราคาหุน้ กลุม่ อุตสาหกรรม (Sectoral Indices)
คือดัชนีราคาหุน้ ของแต่ละกลุม่ อุตสาหกรรม โดยทัว่ ไปจะใช้ราคาหุน้ สามัญ
ทุกตัวทีจ่ ดั อยูใ่ นกลุม่ อุตสาหกรรมนัน้ ในการคำนวณ ปัจจุบนั ตลาดหลักทรัพย์จดั
หุน้ สามัญจดทะเบียนทัง้ หมดกระจายอยูใ่ น 31 กลุม่ อุตสาหกรรม
ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)
เป็นดัชนีราคาหุน้ ประเภททีค่ ำนวณถัวเฉลีย่ ราคาหุน้ สามัญแบบถ่วงน้ำหนักด้วย
จำนวนหุน้ จดทะเบียน โดยจะแสดงมูลค่าเฉลีย่ ของหุน้ สามัญทัง้ หมดในตลาด
หลักทรัพย์ ณ วันปัจจุบนั เทียบกับมูลค่าเฉลีย่ ของหุน้ ดังกล่าว ณ วันฐาน ค่า
เปลีย่ นแปลงของดัชนีนจ้ี งึ บอกให้ทราบถึงระดับการเปลีย่ นแปลงของมูลค่า
หุน้ สามัญทัง้ หมดในตลาดหลักทรัพย์ดว้ ย
ตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายทรัพย์สิน (Options)
อาจหมายถึงตราสารทีก่ ำหนดให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื ทีจ่ ะซือ้ ทรัพย์สนิ จากผูอ้ อกตราสาร
ซึง่ เรียกว่า “ตราสารสิทธิเรียกซือ้ ทรัพย์สนิ ” (Call Options) หรือตราสารทีก่ ำหนด
ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื ทีจ่ ะขายทรัพย์สนิ ให้ผอู้ อกตราสารนัน้ ซึง่ เรียกว่า “ตราสารสิทธิ
ให้ขายทรัพย์สนิ ” (Put Options) ก็ได้
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ตราสารหนี้ (Bond)
เป็นหลักทรัพย์ทร่ี ฐั บาล องค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษทั นำออกจำหน่าย
เพือ่ กูเ้ งินจากผูล้ งทุนโดยตรง ผูถ้ อื ตราสารหนีม้ ฐี านะเป็นเจ้าหนีอ้ งค์กรผูอ้ อก
ตราสารนัน้ และจะได้รบั ดอกเบีย้ ตอบแทนเป็นงวด ๆ ตามทีก่ ำหนดตลอดอายุ
ของตราสาร และได้รบั เงินต้นคืนเมือ่ ครบกำหนดไถ่ถอน ตราสารหนีม้ ี 2
ประเภท คือ ตราสารหนีท้ ม่ี ี หลักประกัน (Secured Bond) และตราสารหนีท้ ่ี
ไม่มหี ลักประกัน (Unsecured Bond) หรือทีเ่ รียกว่าหุน้ กู้ (Debenture)
ซึง่ นิยมออกโดยบริษทั ทีม่ ฐี านะมัน่ คง
ตลาดกระทิง (Bull Market)
ภาวะตลาดหุน้ ทีร่ าคาหุน้ โดยทัว่ ไปมีระดับสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ งเป็นระยะเวลายาว
นานไม่นอ้ ยกว่า 2 – 3 เดือน และมีปริมาณการซือ้ ขายทีม่ าก สภาพตลาดดังกล่าว
มีความคึกคักเสมือนอาการเคลือ่ นไหวของวัวกระทิง
ตลาดทุน (Capital Market)
เป็นแหล่งระดมเงินออมระยะยาว (เกิน 1 ปี) เพือ่ จัดสรรให้กบั ผูท้ ต่ี อ้ งการเงินทุน
ระยะยาว ได้นำไปใช้ในวัตถุประสงค์ตา่ ง ๆ
ตลาดรองหรือตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Secondary or Trading Market)
เป็นแหล่งกลางสำหรับการซื้อขายเปลี่ยนมือความเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ที่ได้ผ่าน
การจองซือ้ ในตลาดแรกมาแล้ว
ตลาดแรก (Primary Market)
เป็นแหล่งกลางทีผ่ ตู้ อ้ งการระดมเงินทุนระยะยาวจะนำตราสารทางการเงินหรือ
หลักทรัพย์ออกใหม่ (New Issues) ประเภทต่าง ๆ เสนอขายให้กบั บุคคล
ภายนอกหรือประชาชนโดยทั่วไป
ตลาดหมี (Bear Market)
ภาวะตลาดหุ้นที่ราคาหุ้นโดยทั่วไปมีระดับลดต่ำลงต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน
ปริมาณการซื้อขายก็มีน้อยเปรียบเสมือนการเคลื่อนไหวของหมีที่อืดอาดเชื่องช้า
ตลาดหลักทรัพย์ (Securities Market)
เป็นสถาบันหนึง่ ในตลาดรอง ทีถ่ กู จัดตัง้ ขึน้ มาเพือ่ ให้การส่งเสริมการระดม
เงินออม และจัดสรรเงินทุนในตลาดทุนอันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การเสริมสร้าง
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว สำหรับในประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งกำหนด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ระเบียบกฎเกณฑ์ เพือ่ ให้การซือ้ ขายหลักทรัพย์เป็นไปด้วยความมีระเบียบ
คล่องตัว และยุตธิ รรม อันจะเป็น การสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผลู้ งทุน
ทีป่ รึกษาทางการเงิน (Financial Advisor)
เป็นสถาบันการเงินทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. ในการให้บริการแก่บริษทั
มหาชนจำกัด เกีย่ วกับคำปรึกษา ความเห็น และการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ
เพือ่ นำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ผูถ้ อื หุน้ และประชาชนโดยทัว่ ไป
นายหน้าผู้ค้าหลักทรัพย์ (Broker-Dealer)
บริษทั หลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั ใบอนุญาตทำธุรกรรมหลักทรัพย์ ทัง้ ในฐานะ Broker
และในฐานะ Dealer
บริษทั จดทะเบียน (Listed Company)
คือบริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อให้มีการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ บริษทั ดังกล่าวต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์
กำหนดและต้องปฏิบตั ติ าม Listing Agreement
บริษทั นายหน้า (Brokerage Firm)
บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อหรือ
ขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผลู้ งทุน โดยได้รบั ค่าธรรมเนียมหรือค่า
นายหน้าจากผู้ลงทุนเป็นผลตอบแทน
บริษทั นายหน้าช่วง (Sub-Brokerage Firm/ Sub-Broker)
เป็นบริษทั หลักทรัพย์ทไ่ี ม่ได้เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ ให้บริการรับคำสัง่
ซือ้ หรือขายหุน้ จากผูล้ งทุน แล้วส่งคำสัง่ ดังกล่าวต่อไปยังบริษทั นายหน้า (Broker)
เพื่อทำการซื้อหรือขายหุ้นให้ในตลาดหลักทรัพย์
บัญชีซื้อขายหุ้นโดยวางหลักประกัน (Margin Account)
เป็นบัญชีซื้อขายหุ้นที่ลูกค้าขอเปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์เพื่อการซื้อหุ้น
โดยใช้สนิ เชือ่ จากบริษทั นัน้ และ/หรือ เพือ่ การ Short Sell ในการเปิด Margin
Account ลูกค้าจะต้องนำเงินหรือหลักทรัพย์จำนวนหนึง่ มาวางไว้กบั บริษทั
นายหน้าเพือ่ เป็นหลักประกัน ทัง้ นี้ มูลค่าของหลักประกันทีน่ ำมาวางเมือ่ เทียบ
กับวงเงินทีจ่ ะซือ้ หุน้ หรือทีจ่ ะขายชอร์ต จะต้องไม่ตำ่ กว่า Initial Margin Rate ที่
ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
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ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ระยะสั้น (Short-Term Warrant)
เป็น Warrant ประเภททีม่ อี ายุสน้ั โดยทัว่ ไปมักมีอายุไม่เกิน 2 เดือน ซึง่ บริษทั
จดทะเบียนที่ต้องการเพิ่มทุนอาจเลือกที่จะออกตราสารนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
แทนการให้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ ออกใหม่
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ (Warrant)
เป็นหลักทรัพย์ทบ่ี ริษทั กำหนดให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื ทีจ่ ะจองซือ้ หุน้ สามัญจากบริษทั
ได้ในจำนวน ราคา และตามระยะเวลาที่ระบุไว้
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant)
มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับใบสำคัญแสดงสิทธิทว่ั ไป (Warrant) โดยเป็นตราสาร
ทีใ่ ห้สทิ ธิแก่ผถู้ อื DW ในการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์รองรับ สิทธิ (Underlying
Securities) ซึง่ อาจเป็นหลักทรัพย์ (Stock) หรือดัชนีหลักทรัพย์ (Index) ใน
ราคาใช้สทิ ธิ อัตราการใช้สทิ ธิ และระยะเวลาใช้สทิ ธิทก่ี ำหนดไว้ โดยบริษทั
ผูอ้ อก DW (Issuer) จะเป็นผูก้ ำหนดว่าจะเลือกทำการส่งมอบให้แก่ผถู้ อื DW
เป็นหลักทรัพย์หรือเงินสดก็ได้ แต่การออก DW เป็นการให้สทิ ธิโดยมี
หลักทรัพย์ทจ่ี ะสามารถส่งมอบอยูแ่ ล้ว จึงไม่ตอ้ งมีการออกหลักทรัพย์มาใหม่
ดังนัน้ จึงไม่สง่ ผลกระทบต่อปริมาณหุน้ สามัญของบริษทั จึงไม่เกิด Dilution
Effect เหมือนอย่างการออก Warrant ทัว่ ไป
ปันผล (Dividend)
คือส่วนของกำไรทีบ่ ริษทั หรือกองทุนรวม แบ่งจ่ายให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญและ
หุน้ บุรมิ สิทธิ หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึง่ อาจจะจ่ายเป็นเงินปันผล (cash dividend)
หรือหุน้ ปันผล (stock dividend) ก็ได้
ผู้ค้าหลักทรัพย์ (Dealer)
คือบริษทั หลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั ใบอนุญาตทำธุรกรรมในฐานะผูค้ า้ หลักทรัพย์ ซึง่ จะ
ซือ้ และขายหลักทรัพย์เพือ่ บัญชีลงทุนของบริษทั เอง และรับความเสีย่ งจากการ
ซือ้ ขายนัน้ ในกรณีทล่ี กู ค้าซือ้ หุน้ จาก Dealer ลูกค้าก็จะได้รบั หุน้ ทีโ่ อนมาจาก
Portfolio ของ Dealer นัน้
ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter)
คือบริษัทหลักทรัพย์ที่รับทำหน้าที่จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ให้บริษัทที่ต้องการ
กระจายหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป
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มูลค่าหุน้ ตามบัญชี (Book Value)
เป็นมูลค่าของหุน้ สามัญ 1 หุน้ ทีไ่ ด้จากการประเมินค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (Net Asset
Value) ต่อหุน้ ตามงบดุลล่าสุดของบริษทั ผูอ้ อกหุน้ ซึง่ หมายความว่า หากบริษทั
นีเ้ ลิกกิจการและสามารถนำสินทรัพย์ รวมถึงหนีส้ นิ ต่าง ๆ ไปแปรเป็นเงินสดได้
ตามมูลค่าทีร่ ะบุในงบดุลนัน้ แล้ว ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั เงินคืนในจำนวนเท่ากับมูลค่า
ตามบัญชีตอ่ การถือหุน้ 1 หุน้
มูลค่าตามบัญชี =

(สินทรัพย์รวม – หนีส้ นิ รวม)
จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทออกเรียกชำระเงินค่าหุ้นแล้ว

มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization)
คือมูลค่าโดยรวมของหุน้ สามัญของบริษทั ใดๆ ทีค่ ำนวณขึน้ โดยใช้ราคาตลาด
ของหุน้ นัน้ คูณกับจำนวนหุน้ สามัญจดทะเบียนทัง้ หมดของบริษทั ดังกล่าว
มูลค่าทีต่ ราไว้ (Par Value/ Face Value/ Nominal Value)
เป็นมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ถูกระบุไว้บนใบตราสารซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดใน
หนังสือบริคณห์สนธิของแต่ละบริษทั มูลค่าทีต่ ราไว้นจ้ี ะเป็นข้อมูลทีแ่ สดงให้
ทราบถึงมูลค่าเงินลงทุนเริม่ แรกสำหรับหุน้ แต่ละหน่วย ซึง่ จะเป็นประโยชน์ใน
การวิเคราะห์ทางบัญชี และแสดงให้ทราบถึงทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น
ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็น 10 ล้านหุน้ มูลค่าตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
เป็นต้น
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (Net Asset Value/ NAV)
คือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมตามราคาตลาดในขณะใดขณะหนึง่ หักด้วยหนีส้ นิ
ของกองทุนรวมนัน้
รอบการซือ้ ขาย (Trading Session)
เป็นช่วงเวลานับตัง้ แต่ตลาดหลักทรัพย์เปิดให้มกี ารซือ้ ขายจนกระทัง่ หยุดการ
ซือ้ ขาย 1 รอบ ในปัจจุบนั ตลาดหลักทรัพย์เปิดให้มกี ารซือ้ ขาย 2 รอบ ใน 1 วัน
คือ ในช่วงเช้าจะเริม่ กันตัง้ แต่เวลาเปิดทีไ่ ด้จากการสุม่ เลือกระหว่างเวลา
9.55-10.00 น. โดยให้ซอ้ื ขายจนถึงเวลา 12.30 น. จากนัน้ จะเปิดให้มกี ารซือ้ ขาย
กันอีกครัง้ ในภาคบ่าย ตัง้ แต่เวลาเปิดทีไ่ ด้จากการสุม่ เลือกระหว่างเวลา
14.25-14.30 น. โดยให้ซอ้ื ขายจนถึงเวลาปิดทีไ่ ด้จากการสุม่ เลือกระหว่าง
16.35-16.40 น.
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ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบการซือ้ ขาย (Automated Tools for Market
Surveillance: ATOMS)
เป็นระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับอำนวย
ความสะดวกในงานตรวจสอบภาวะตลาด
ระบบเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)
เป็นระบบบัญชีลกู ค้าเงินกูเ้ พือ่ ซือ้ หลักทรัพย์ (Margin Account) โดยผูล้ งทุนที่
ต้องการกูเ้ งินเพือ่ ซือ้ หลักทรัพย์ จะต้องนำเงินสดจำนวนหนึง่ มาวางไว้กบั บริษทั
นายหน้าของตน เช่น 1,000,000 บาท จากนัน้ บริษทั นายหน้าก็จะกำหนดวงเงิน
ให้ซอ้ื หลักทรัพย์ ซึง่ จะขึน้ อยูก่ บั ระดับ Initial Margin Rate ทีก่ ำหนดไว้ หาก
Initial Margin เท่ากับ 50% วงเงินให้ซอ้ื หลักทรัพย์จะเท่ากับ 1,000,000/50% =
2,000,000 บาท ซึง่ หมายความว่า 1,000,000 บาทแรก ซือ้ ด้วยเงินสดของผูล้ งทุน
ส่วนที่เกินจากนั้นอีก 1,000,000 บาทเป็นเงินที่บริษัทสมาชิกให้กู้
ระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์
(SET Information Management System : SIMS)
เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ เป็นการรวบรวมข้อมูล
เกีย่ วกับบริษทั จดทะเบียน หลักทรัพย์จดทะเบียน งบการเงิน ข่าวสารสำคัญ
ทีไ่ ด้รบั การเปิดเผยจากบริษทั จดทะเบียน มาแยกแยะและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
เพือ่ เป็นฐานข้อมูลสำหรับเผยแพร่ทว่ั ไป โดยจะมีการปรับข้อมูลใหม่ให้ทนั
เหตุการณ์ในฐานข้อมูลทุกสิน้ วัน โดยแบ่งเป็นระบบ I-SIMS และระบบ R-SIMS
ซึง่ ผูส้ นใจสามารถเรียกดูขอ้ มูลทัง้ สองระบบได้ทห่ี อ้ งสมุดตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือดูได้จากห้องค้าโบรกเกอร์หรือซับโบรกเกอร์
ราคาตลาด (Market Price)
คือราคาหุน้ ใด ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ทีเ่ กิดจากการซือ้ ขายครัง้ หลังสุด เป็นราคา
ทีส่ ะท้อนถึงความต้องการซือ้ และความต้องการขายจากผูล้ งทุนโดยรวมในขณะนัน้
ราคาปิด (Closing Price)
คือราคาของหลักทรัพย์ใด ๆ ทีเ่ กิดจากการซือ้ ขายรายการสุดท้ายในแต่ละวัน
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั ระบบการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์จะหยุด
จับคูค่ ำสัง่ ซือ้ ขายด้วยวิธี Automated Order Matching (AOM) ณ เวลา 16.30 น.
แต่จะยังคงรับคำสัง่ ซือ้ ขายจาก สมาชิกเรียงลำดับไว้ระหว่าง 16.30 - 16.35 น.
จากนัน้ ระบบคอมพิวเตอร์จะเลือกสุม่ เวลาปิดในช่วง 16.35 - 16.40 น. และจะ
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คำนวณหาราคาปิดด้วยวิธี Call Market โดยจะนำคำสัง่ ซือ้ ขายทัง้ หมดทีค่ า้ งใน
ระบบจนถึงเวลาปิดมาคำนวณหาราคาปิด ดังนี้
1. ใช้ราคาทีท่ ำให้เกิดการซือ้ ขายได้ปริมาณมากทีส่ ดุ
2. ถ้ามีราคาตามข้อ 1 มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาใกล้เคียงกับราคาซือ้ ขายใน
ลำดับก่อนหน้าทีเ่ ริม่ ใช้วธิ ี Call Market
3. ถ้ามีราคาตามข้อ 2 มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาทีส่ งู กว่าราคาดังกล่าว
4. ถ้าช่วงทีใ่ ช้วธิ ี Call Market ไม่สามารถหาราคาปิดได้ (เนือ่ งจากการซือ้ ขายขาด
สภาพคล่อง) ให้ใช้ราคาซือ้ ขายทีเ่ กิดจากระบบ AOM ในลำดับก่อนหน้าเป็น
ราคาปิด
ราคาเปิด (Opening Price)
เป็นราคาหลักทรัพย์ทเ่ี กิดจากการซือ้ ขายรายการแรกของแต่ละวัน ราคาเปิดจะ
เกิดจากระบบ ASSET ซึง่ รวมคำสัง่ ซือ้ และคำสัง่ ขายหลักทรัพย์ทง้ั หมดทีส่ ง่ เข้ามา
ในระบบซื้อขายบนกระดานหลักช่วงเปิดตลาด โดยตลาดหลักทรัพย์ได้เปิดให้
ผูส้ ง่ั ซือ้ สัง่ ขายหุน้ ส่งคำสัง่ เข้ามา ได้ตง้ั แต่เวลา 9.30 น. และจะใช้หลักการเลือก
สุม่ หาราคาเปิดในช่วง 5 นาทีสดุ ท้ายของช่วง Pre-open ช่วงเช้า (9.55-10.00 น.)
ซึง่ มีหลักการคำนวณหาราคาเปิด ดังนี้
1. ใช้ราคาทีท่ ำให้เกิดการซือ้ ขายได้ปริมาณมากทีส่ ดุ
2. ถ้ามีราคาตามข้อ 1 มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาใกล้เคียงกับราคาซือ้ ขายใน
วันทำการก่อนหน้า
3. ถ้ามีราคาตามข้อ 2 มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาทีส่ งู กว่าราคาดังกล่าว
ซื้อขายหลักทรัพย์นอกเวลาทำการ (Off-hour Trading)
ตลาดหลักทรัพย์เปิดโอกาสให้ผลู้ งทุนมีเวลาซือ้ ขายเพิม่ ขึน้ อีก 20-25 นาที นับ
ตัง้ แต่เวลาปิดทำการซือ้ ขายประจำวันทีไ่ ด้จากการสุม่ เลือก จนถึงเวลา 17.00 น.
ด้วยการใช้วธิ ี Put-through ซึง่ ผูซ้ อ้ื และผูข้ ายเจรจาตกลงซือ้ ขายกันก่อนให้บริษทั
สมาชิกส่งคำสัง่ เข้ามาในระบบซือ้ ขายของตลาดหลักทรัพย์
ราคาพืน้ (Floor Price)
เป็นระดับราคาต่ำสุดของแต่ละหลักทรัพย์ที่จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้
สำหรับวันทำการหนึง่ ๆ ซึง่ คำนวณขึน้ จาก Daily Price Limit ของตลาด
หลักทรัพย์ ปัจจุบนั ระดับทีเ่ ป็น Floor Price คือระดับราคาทีต่ ำ่ ลง 30% จาก
ราคาปิดของวันก่อน อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดเรือ่ งราคาพืน้ จะไม่บงั คับใช้กบั
การซือ้ ขายบน Foreign Board และบน Big-Lot Board
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ราคาเพดาน (Ceiling Price)
เป็นระดับสูงสุดทีร่ าคาหุน้ จะขึน้ ไปได้ในแต่ละวันทำการ ปัจจุบนั นี้ ตลาด
หลักทรัพย์กำหนดว่าการสูงขึน้ ของราคาหุน้ ในแต่ละวันจะเกินกว่าร้อยละ 30
ของราคาปิดวันก่อนไม่ได้ เช่น ถ้าหุน้ A มีราคาปิดวัน ก่อนที่ 100 บาท ราคา
เพดานในวันนีจ้ ะเท่ากับ 130 บาท ซึง่ หมายถึงว่า วันนีก้ ารซือ้ ขายหุน้ A จะกระทำ
ทีร่ าคาสูงกว่า 130 บาท (ราคาเพดาน) ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดเรือ่ งราคา
เพดานจะไม่บงั คับใช้กบั การซือ้ ขายบน Foreign Board และบน Big-Lot Board
ราคาเสนอขาย (Offer)
คือราคาขายต่ำที่สุดของแต่ละหลักทรัพย์ที่มีการเสนอขายเข้ามาในระบบซื้อขาย
ซึง่ ณ ขณะใดขณะหนึง่ อาจจะมีราคาเสนอขายเข้ามาหลายราคา แต่ระบบซือ้ ขาย
ทีต่ ลาดหลักทรัพย์จะแสดงราคาเสนอขายต่ำทีส่ ดุ ไว้ ซึง่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์วา่
ผู้เสนอขายที่ราคาต่ำกว่าควรได้สิทธิขายก่อน
ราคาเสนอซือ้ และเสนอขาย (Quotation) : คือราคาเสนอซือ้ ทีส่ งู ทีส่ ดุ และราคา
เสนอขายทีต่ ำ่ ทีส่ ดุ ในขณะนัน้
ราคาเสนอซื้อสูงสุด (BID)
เป็นราคาเสนอซือ้ สูงสุดของหลักทรัพย์หนึง่ ณ ขณะใดขณะหนึง่ ซึง่ เวลานัน้
อาจมีราคาเสนอซือ้ เข้ามาหลายราคา แต่ระบบซือ้ ขายทีต่ ลาดหลักทรัพย์จะแสดง
ราคาเสนอซือ้ ทีส่ งู สุดไว้ ซึง่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์วา่ ผูเ้ สนอซือ้ ทีใ่ ห้ราคาสูงกว่า
ควรได้สทิ ธิซอ้ื ก่อนรายอืน่ ๆ
วันจองซือ้ หุน้ (Subscription Date)
คือวันทีบ่ ริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์กำหนดให้ผลู้ งทุนทีต่ อ้ งการซือ้ หลักทรัพย์ดงั กล่าว
ยืน่ ใบจองซือ้ และชำระเงินค่าจองซือ้
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ (Book-Closing Date)
วันที่บริษัทสั่งให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ปิดรับการโอนหุ้นของบริษัท ทั้งนี้เพื่อ
ที่นายทะเบียนหลักทรัพย์จะได้ตรวจเช็คและรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฎอยู่
ในทะเบียนหลักทรัพย์ ณ วันดังกล่าว เป็นผูไ้ ด้รบั สิทธิตา่ ง ๆ ทีบ่ ริษทั ประกาศ
มอบให้ครัง้ ล่าสุดนัน้ เช่น สิทธิรบั เงินปันผล สิทธิจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุน หรือสิทธิ
เข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นต้น เมือ่ เปิดรับการโอนหุน้ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากการปิด
พักการโอนหุน้ ครัง้ นี้ ผูท้ ม่ี ชี อ่ื เป็นผูถ้ อื หุน้ จากการโอนจะไม่ได้รบั สิทธิตา่ ง ๆ
ดังกล่าว
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วิธซี อ้ื ขายแบบจับคูอ่ ตั โนมัติ (Automatching หรือ Automatic Order-Matching)
เป็นวิธซี อ้ื ขายหลักทรัพย์ทใ่ี ห้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ทำหน้าทีน่ ำคำสัง่ ซือ้ และคำสัง่
ขายทีต่ รงกันมาจับคูก่ นั ให้เกิดการซือ้ ขาย กระบวนการนีจ้ ะไม่มกี ารแทรกแซง
จากบุคคลผูใ้ ด จึงทำให้ผซู้ อ้ื และผูข้ ายทุกคนมัน่ ใจได้วา่ จะได้รบั การปฏิบตั อิ ย่าง
เท่าเทียมกันและอย่างมีประสิทธิภาพ
สิทธิจองซือ้ หุน้ ออกใหม่ (Right/ Subscription Right)
เป็นสิทธิที่บริษัทจดทะเบียนมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในการที่จะจองซื้อหุ้น
สามัญจากการเพิม่ ทุนของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ จะได้สทิ ธิตามสัดส่วนของจำนวนหุน้ ที่
ถือครองอยู่ และราคาจองซือ้ หุน้ ใหม่ตามสิทธิจะต่ำกว่าราคาตลาดหรือต่ำกว่าราคา
ทีเ่ สนอขายแก่บคุ คลทัว่ ไป ซึง่ โดยปกติจะมีกำหนดเวลาให้ใช้สทิ ธิไม่เกิน 2 เดือน
หน่วยซือ้ ขาย (Board Lot)
หน่วยทีใ่ ช้ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์บนกระดานหลัก (Main Board) ปัจจุบนั
ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ 1 หน่วยซือ้ ขาย = 100 หุน้ ในกรณีทห่ี ลักทรัพย์ใด
มีราคาซือ้ ขายตัง้ แต่ 500 บาทขึน้ ไปเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานถึง 6 เดือน จะ
กำหนดให้มหี น่วยการซือ้ ขายเท่ากับ 50 หุน้
หน่วยลงทุน (Unit Trust)
คือหลักทรัพย์ที่ออกขายโดยบริษัทจัดการลงทุนเพื่อระดมเงินเข้ากองทุนรวมที่
จัดตัง้ ขึน้ แล้วจัดสรรเงินในกองทุนนัน้ ลงทุนในตลาดการเงินตามเกณฑ์ทก่ี ำหนด
ไว้ในหนังสือชีช้ วน
หนังสือชีช้ วน (Prospectus)
เป็นเอกสารที่บริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปต้องจัดทำขึ้นเพื่อ
เปิดเผยข้อมูลแสดงรายละเอียดเกีย่ วกับบริษทั และรายละเอียดของการเสนอขาย
หลักทรัพย์ครั้งนั้น
หลักทรัพย์จดทะเบียน (Listed Security)
คือหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั การจดทะเบียนให้เป็นสินค้าเพือ่ การซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ในครอบครอง (Portfolio)
คือหลักทรัพย์ทง้ั หมดในความครอบครองของผูล้ งทุนรายใดรายหนึง่ ทัง้ นีจ้ ะต้อง
ประกอบด้วยหลักทรัพย์จำนวนตัง้ แต่ 2 ชนิด หรือ 2 บริษทั ขึน้ ไป จุดประสงค์
ของการสร้าง Portfolio ก็เพือ่ ลดความเสีย่ งในการลงทุนด้วยการกระจายลงทุน
ในหลักทรัพย์หลายบริษัทหรือหลายประเภท
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หลักประกันของลูกค้า (Margin)
คือจำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทหลักทรัพย์เพื่อการซื้อหุ้น
โดยใช้สินเชื่อหรือเพื่อการขายชอร์ตกับบริษัทหลักทรัพย์นั้น ตลาดหลักทรัพย์
จะกำหนดอัตราขัน้ ต่ำทีล่ กู ค้าต้องวางหลักประกันไว้ เรียกว่า Initial Margin Rate
เช่น ร้อยละ 50 ของมูลค่าหุน้ ทีซ่ อ้ื หรือ ขายชอร์ต เป็นต้น
หุน้ กู้ (Debenture) คือหลักทรัพย์ทบ่ี ริษทั นำออกจำหน่ายเพือ่ กูเ้ งินจากผูล้ งทุน
โดยหุน้ กู้ จะมีกำหนดเวลาไถ่ถอนคืนทีแ่ น่นอน และผูถ้ อื หุน้ กูจ้ ะได้รบั ดอกเบีย้
ตอบแทนเป็นงวด ๆ ตามอัตราทีก่ ำหนดตลอดอายุของหุน้ กู้
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ (Subordinated Debenture)
คือหุน้ กูป้ ระเภททีผ่ ถู้ อื มีสทิ ธิได้ชำระคืนเงินค่าหุน้ ภายหลังหุน้ กูช้ นิดอืน่ ในกรณี
ที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้นั้นล้มละลาย
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ (Convertible Debenture)
เป็นหุน้ กูป้ ระเภททีม่ รี ะบุให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื ทีจ่ ะแปลงสภาพหุน้ กูน้ น้ั ไปเป็นหุน้
สามัญของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้นั้นได้
หุน้ ชัน้ ดี (Blue Chip)
คือหุ้นสามัญของบริษัทที่เป็นที่รู้จักกว้างขวาง เป็นบริษัทที่สามารถทำผลกำไร
ให้เติบโตและจ่ายปันผลได้ตอ่ เนือ่ งมายาวนาน อีกทัง้ มีชอ่ื เสียงในด้านคุณภาพ
ของผูบ้ ริหาร ของสินค้า และของการให้บริการ
หุน้ บุรมิ สิทธิ (Preferred Stock)
คือหลักทรัพย์ประเภทที่ผู้ถือมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัทเช่นเดียวกับหุ้นสามัญ
แต่จะมีสทิ ธิพเิ ศษอืน่ เช่น ได้รบั เงินปันผลในอัตราทีก่ ำหนดไว้แน่นอนและก่อน
ผูถ้ อื หุน้ สามัญ อย่างไรก็ตาม โดยทัว่ ไปผูถ้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิจะไม่ได้รบั สิทธิลง
คะแนนเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
หุน้ สามัญ (Common Stock/ Ordinary Share)
คือหลักทรัพย์ที่บริษัทออกจำหน่ายเพื่อระดมเงินทุนมาดำเนินกิจการ ผู้ถือหุ้น
สามัญจะมีสทิ ธิรว่ มเป็นเจ้าของบริษทั มีสทิ ธิออกเสียงลงมติในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ตลอดจนมีสว่ นร่วมตัดสินใจในนโยบายการดำเนินงานและปัญหาสำคัญของ
บริษทั โดยผูถ้ อื หุน้ สามัญจะได้รบั ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล, กำไร
ส่วนทุน, และสิทธิจองซือ้ หุน้ ออกใหม่ เมือ่ บริษทั เพิม่ ทุนขยายกิจการ
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อัตรามาร์จนิ ทีต่ อ้ งดำรงไว้ (Maintenance Margin Rate)
เป็นอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้เป็นเกณฑ์บังคับว่า มูลค่าหลักประกัน
ของลูกค้า (Margin) ที่วางไว้กับบริษัทหลักทรัพย์เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์
ทีซ่ อ้ื ด้วยเงินกู้ (หรือทีข่ ายชอร์ต) ไว้จะต้องเป็นอัตราทีส่ งู กว่าอัตรา Maintenance
Margin Rate ทีเ่ ป็นเกณฑ์บงั คับนี้
อัตรามาร์จนิ เริม่ แรก (Initial Margin Rate)
เป็นอัตราการวางเงินหลักประกันก่อนที่ลูกค้าจะซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินกู้หรือ
ขายชอร์ต ในการวางเงินประกันเริม่ แรกนี้ มูลค่าทีล่ กู ค้านำมาวางเมือ่ เทียบกับ
ยอดหลักทรัพย์ทซ่ี อ้ื หรือทีข่ ายชอร์ตแล้วจะต้องไม่ตำ่ กว่าเกณฑ์ Initial Margin
Rate ทีต่ ลาดหลักทรัพย์กำหนด เช่น Initial Margin Rate เท่ากับ 40% หากลูกค้า
จะซือ้ หุน้ มูลค่า 1,000,000 บาท จะต้องวางเงินมาร์จนิ 400,000 บาทเป็น
หลักประกัน
อัตราส่วนการจ่ายปันผล (Dividend Pay-Out Ratio)
คือส่วนกำไรสุทธิของบริษัทที่ได้นำมาจ่ายเป็นปันผลแก่ผู้ถือหุ้นโดย คิดเป็น
อัตราร้อยละ มีสตู รในการคำนวณดังนี้
อัตราส่วนการจ่ายปันผล = มูลค่าปันผลต่อหุ้น X 100
กำไรสุทธิตอ่ หุน้
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