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บทที่ 1
ทางเลือกในการลงทุน

วัตถุประสงค์

1.	 เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับทางเลือกในการลงทุนที่มีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์	

2.	 เพือ่ให้สามารถอธบิายถงึลักษณะทีส่�าคญัและประเภทต่างๆ	ของสนิทรพัย์

ทางการเงินที่ซื้อขายกันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์

3.	 เพือ่ให้สามารถอธบิายถงึลักษณะทีส่�าคญัและประเภทต่างๆ	ของสนิทรพัย์

จริง	และสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต�่า	

ในระบบเศรษฐกิจ	 ตลาดเป็นสื่อกลางที่ท�าให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกันเพื่อซื้อขาย

แลกเปลีย่นสนิค้า	บรกิาร	หรอืทรพัยากรอืน่ๆ	ระหว่างกนั	ตลาดทีส่�าคญัในระบบเศรษฐกจิ

อาจแบ่งออกได้เป็น	3	ประเภท	คอื	ตลาดปัจจยัการผลติ (factor markets)	ซึง่เป็นตลาด

ที่ท�าหน้าที่จัดสรรปัจจัยการผลิต	 อันได้แก่	 ที่ดิน	 แรงงาน	 สินค้าประเภททุน	 และความ

เชี่ยวชาญเข้าสู่กระบวนการผลิต	 เพื่อแลกเปล่ียนกับค่าจ้าง	 ค่าแรง	 และเงินเดือนที่ได้รับ

จากหน่วยผลิต	ซึ่งโดยทั่วไป	ได้แก่	ธุรกิจ	และรัฐบาล	ผู้บริโภคซึ่งได้รับรายได้จากปัจจัย

การผลิต	จะซื้อสินค้าหรือบริการจาก	ตลาดสินค้า (product markets)	เช่น	อาหาร	ที่อยู่

อาศัย	โทรทัศน์	และรถยนต์	จากหน่วยธุรกิจ	ท�าให้หน่วยธุรกิจมีรายได้จากการขายสินค้า

หรอืบรกิารต่างๆ	เหล่านัน้	ซึง่จะสามารถน�าไปใช้จ่ายในการผลติได้อกี	หลงัจากการจบัจ่าย

ใช้สอยแล้ว	 ผู้บริโภคบางรายอาจจะมีเงินเหลือเก็บ	 เรียกว่าเงินออม	ซึ่ง	ตลาดการเงิน 

(financial markets)	 จะท�าหน้าที่ส�าคัญในระบบเศรษฐกิจ	 คือ	 เป็นสื่อกลางในการระดม
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เงินออมจากผู้มีเงินเหลือใช้ไปให้ผู้ที่มีความต้องการใช้เงินแต่ขาดแคลนเงินทุน	 ซ่ึงอาจจะ

ได้แก่	ธุรกิจ	รัฐบาล	หรือบุคคลทั่วไป	ท�าให้ธุรกิจมีเงินไปลงทุนขยายการผลิต	รัฐบาลมีเงิน

ไปใช้ในการลงทุนเพื่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ	และบุคคลทั่วไปมีเงินไปใช้ในการซื้อบ้าน	

ท่ีดิน	 อาหาร	 โทรทัศน์	 และรถยนต์	 ซึ่งจะมีผลท�าให้ธุรกิจขยายตัว	 เกิดการเพิ่มผลผลิต	 

การจ้างงานสูงขึ้น	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	และมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	อันเป็น

ผลให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต

ในตลาดการเงนิ	ผูท้ีต้่องการใช้เงนิและขาดแคลนเงนิทนุไม่ว่าจะเป็น	บคุคล	ธรุกจิ	

หรือรัฐบาล	 จะออกหลักทรัพย์ทางการเงินหรือตราสารทางการเงินหลากหลายประเภท	 

เพื่อขายให้กับผู้ที่มีเงินออมเพื่อระดมเงินทุน	 ผู้ออมจะลงทุนซ้ือตราสารทางการเงินต่างๆ	

เหล่าน้ัน	 เน่ืองจากยังไม่มีความจ�าเป็นต้องใช้เงินในปัจจุบัน	 การเลื่อนความต้องการใช้

เงินออกไปในอนาคต	โดยเอาเงินออมให้ธุรกิจที่ขาดเงินหรือรัฐบาลไปใช้ในการลงทุนก่อน	 

จะท�าให้ผู้ออมได้รับผลตอบแทนมากขึ้น	 ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มความมั่งคั่งให้

ผู้ออมได้ในอนาคต	 จึงเห็นได้ว่า	 ตลาดการเงินสร้างทางเลือกในการลงทุนมากมายให้กับ

ผู้ออมหรือผู้ลงทุน	ทั้งการลงทุนในระยะสั้นและระยะยาว	ทั้งการลงทุนภายในประเทศและ

การลงทุนในต่างประเทศ	 ฉะนั้น	 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทางเลือกในการลงทุน	 เช่น	 

รูปแบบและลักษณะต่างๆ	ของทางเลือกในการลงทุน	ตลอดจนความแตกต่างระหว่างทาง

เลือกลงทุนในตลาดการเงินที่มีอยู่ทั่วโลกจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญ	 ความรู้ความเข้าใจดังกล่าว	 

จะช่วยให้ผู ้ลงทุนสามารถเลือกทางเลือกในการลงทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและ 

ผลตอบแทนที่ต้องการได้	

เม่ือผู้ออมหรือผู้ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนหลากหลาย	 ผู้ลงทุนย่อมต้องการ

บริหารเงินออมหรือเงินลงทุนของตนให้เกิดประสิทธิภาพ	 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

จึงเป็นทางเลือกที่ผู้ลงทุนในปัจจุบันเริ่มให้ความสนใจมากขึ้น	เพราะในตลาดหลักทรัพย์มี

สินค้าหรือตราสารทางการเงินเพื่อการลงทุนหลากหลายประเภทให้เลือก	แต่ก่อนที่ผู้ออม 

หรือผู้ลงทุนจะตัดสินใจลงทุนก็ควรที่จะต้องท�าความรู้จักกับตลาดหลักทรัพย์เสียก่อน	 

ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา	เรื่องราวต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศทั่วโลกได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�าวันที่คนทั่วไปมักจะได้ 

รับทราบจากสื่อต่างๆ	เช่น	ทางสถานีโทรทัศน์	ทางวิทยุ	และหนังสือพิมพ์ต่างๆ	อยู่เสมอ	

หลายๆ	 คนอาจจะเข้าใจความหมายของเรื่องราวที่กล่าวถึงเหล่านั้น	 แต่อีกหลายคนอาจ
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จะไม่เข้าใจว่าก�าลังพูดกันถึงเรื่องอะไร	 ดังนั้น	 การท�าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของ

ตลาดหลักทรัพย์จึงเป็นสิ่งส�าคัญ	เช่น	ตลาดหลักทรัพย์คืออะไร	ตลาดหลักทรัพย์ท�าหน้าที่

อะไร	ตลาดหลกัทรพัย์อยูท่ีไ่หนบ้าง	โดยเฉพาะส�าหรบัผูอ้อมทีต้่องการประสบความส�าเรจ็

ในการลงทนุในระดบัโลก	ย่อมต้องตดิตามข้อมลูข่าวสารจากแหล่งข้อมลูต่างๆ	เพือ่ประกอบ

การตดัสินใจลงทนุในตลาดหลักทรพัย์	รวมทัง้ตดิตามความเคลือ่นไหวของราคาหลกัทรพัย์	

เพื่อลดความเส่ียงจากการลงทุนและช่วยให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดี	 ด้วยเหตุนี้	 

ผู้ลงทุนจึงต้องรู้จักและท�าความเข้าใจกับดัชนีราคาหลักทรัพย์	 ซ่ึงเป็นตัวช้ีวัดสภาวะของ

ตลาดหลักทรัพย์โดยรวม	 สามารถน�ามาใช้ในการคาดคะเนทิศทางและแนวโน้มของตลาด	

รวมทั้งวัดผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ลงทุนได้	

เมื่อผู้ออมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว	 การลงทุน 

อย่างมีหลักการและเหตุผลจะมีส่วนช่วยให้ผู้ออมหรือผู้ลงทุนสามารถลดความเสี่ยงจาก

การลงทุน	และช่วยให้การลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้	ดังนั้น	ผู้ลงทุนควรจะต้อง

ค้นคว้าศกึษาและวเิคราะห์ข่าวสารข้อมลูต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัการลงทนุอยูเ่สมอ	เนือ่งจาก	

ข่าวสารข้อมูลต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ 

ตลอดจนผลตอบแทนของผูล้งทนุ	ซึง่อาจจะท�าให้ผูล้งทนุได้รับผลตอบแทนมากขึน้	น้อยลง	 

หรืออาจจะขาดทุนได้	 ดังนั้น	 ความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบของข่าวสารข้อมูลในตลาด

การเงินที่มีต่อผลตอบแทนจากการลงทุน	 และความมีประสิทธิภาพของตลาดทุน	 จึงเป็น

ส่ิงส�าคัญที่ผู้ลงทุนทุกคนควรทราบ	 ทั้งนี้	 เพราะในการวิเคราะห์การลงทุนไม่ว่าจะใช้วิธี

การใดๆ	ทั้งการวิเคราะห์ทางเทคนิค	(technical	analysis)	และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน	

(fundamental	 analysis)	 ต่างก็น�าแนวคิดเรื่องประสิทธิภาพของตลาดทุนมาประยุกต์ใช้	 

อาจจะท�าให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีเท่าๆ	กับตลาดหรือดีกว่า	

ในอดีตที่ผ่านมา	 ช่องทางในการลงทุนมีให้เลือกไม่มากนัก	 ผู้มีเงินออมส่วนใหญ่ 

มักจะฝากเงนิกบัธนาคาร	มผีูล้งทนุส่วนน้อยทีล่งทนุซือ้หุน้สามญั	ในปัจจบุนัตลาดการเงนิ

มีการเจริญเติบโตและพัฒนามากขึ้น	ทั้งตลาดการเงินภายในประเทศและตลาดการเงินใน

ต่างประเทศ	ท�าให้ช่องทางในการลงทุนเปิดกว้างส�าหรับผู้ลงทุนมากข้ึน	ผู้ลงทุนมีโอกาส

เลือกช่องทางการลงทุนในรูปแบบต่างๆ	 ได้มากขึ้น	 ทั้งการลงทุนที่มีอยู่ในตลาดการเงิน

และที่ไม่ได้อยู่ในตลาดการเงิน	ดังนั้น	เพื่อให้ผู้ลงทุนได้มองเห็นโอกาสต่างๆ	ในการลงทุน

ได้อย่างครบถ้วน	ความเข้าใจเกี่ยวกับช่องทางในการลงทุนต่างๆ	ในตลาดการเงิน	รวมทั้ง 
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การลงทุนที่ไม่ได้อยู่ในตลาดการเงินจึงมีความจ�าเป็นและเป็นพื้นฐานส�าคัญส�าหรับการ

ประเมินมูลค่าการลงทนุในแต่ละทางเลือก	รวมถงึการตดัสนิใจเลอืกลงทนุในกลุม่การลงทนุ

ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและผลตอบแทนของผู้ลงทุนต่อไป

ช่องทางในการลงทนุ	อาจแบ่งตามประเภทสนิทรัพย์ทีจ่ะลงทนุออกเป็นกลุม่ใหญ่ๆ	

ได้	 3	 กลุ่ม	 คือ	 การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน	 (financial	 asset)	 เช่น	หุ้นสามัญและ 

หุน้กู	้การลงทนุในสนิทรพัย์จรงิ	(real	asset)	เช่น	บ้านและทีด่นิ	และการลงทนุในสนิทรพัย์

ที่มีสภาพคล่องต�่า	(low	liquidity	investment)	เช่น	ภาพเขียน	งานศิลป์ต่างๆ	วัตถุโบราณ	

เหรียญกษาปณ์	แสตมป์	และอัญมณีที่มีค่า	เป็นต้น

1.1 การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน

การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินนั้น1	 ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นตัวเงิน	

(money)	 โดยการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่จะกล่าวถึงในบทนี้แบ่งออกได้เป็น	 

4	กลุ่ม	ดังนี้

●	 การลงทนุทีใ่ห้ผลตอบแทนแน่นอน	(fixed-income	investment)	เช่น	หุน้กู	้และ	

หุ้นบุริมสิทธิ

●	 การลงทุนในตราสารทุน	(equity	investment)	เช่น	หุ้นสามัญ	ใบส�าคัญแสดง

สิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นสามัญ	(American	depository	receipt)	และ

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ	(warrant)

●	 การลงทุนในกองทุนรวม	 ซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 หรือ	

บริษัทจัดการลงทุน	(investment	company)

●	 การลงทุนในตราสารอนุพันธ์	 (derivatives	 investment)	 เช่น	 สัญญาซ้ือขาย 

ล่วงหน้า	(futures	contract)	และออปชัน	(option)

____________________________________________

 1	สินทรัพย์ทางการเงิน	 คือ	 สิทธิเรียกร้องในรายได้หรือทรัพย์สินของธุรกิจ	 บุคคล	 หรือรัฐบาล	 ซึ่ง 

โดยทัว่ไปท�าขึน้เปน็เอกสารทีม่ผีลในทางกฎหมายและมกัจะเรยีกกนัวา่	ตราสารทางการเงนิ	สว่นใหญ ่

ออกโดยผู้ที่ต้องการกู้ยืมเงิน	ตัวอย่างของสินทรัพย์ทางการเงิน	ได้แก่	หุ้นสามัญ	หุ้นกู้	และเงินฝาก

ธนาคาร	เป็นต้น



7

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน

1.1.1 การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนแน่นอน 

การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนแน่นอน	 (fixed-income	 investment)	 หมายถึง	 

การลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนสม�่าเสมอและแน่นอนภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	

เช่น	การปล่อยเงินกู้	การฝากเงินกับสถาบันการเงิน	การลงทุนในตราสารการเงินประเภท

หุน้กู้	และการลงทนุในพนัธบตัรรฐับาล	เป็นต้น	ผูล้งทนุหรอืผูใ้ห้กูจ้ะมฐีานะเป็นเจ้าหนีข้อง

ผู้กู้ยืม	หรือผู้ที่ออกตราสาร	ซึ่งสัญญาว่าจะจ่ายผลตอบแทนให้เป็นงวดๆ	อย่างสม�่าเสมอ	

และจ่ายคืนเงนิต้นภายในระยะเวลาทีก่�าหนด	หากลกูหนีห้รอืผูอ้อกตราสารไม่สามารถจ่าย

ผลตอบแทนหรือจ่ายคืนเงินต้นได้ตามระยะเวลาที่สัญญาไว้	 เจ้าหนี้หรือผู้ถือหลักทรัพย์

ย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องร้องได้	การลงทุนที่จะท�าให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนแน่นอน	อาจแบ่ง

ประเภทตามระยะเวลาของการลงทนุออกเป็นสองประเภท	คอื	การลงทนุทีใ่ห้ผลตอบแทน

แน่นอนในระยะสั้น	และการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนแน่นอนในระยะยาว

การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนแน่นอนในระยะสั้น 

การลงทนุทีใ่ห้ผลตอบแทนแน่นอนในระยะสัน้	หมายถึง	การลงทนุทีผู่ล้งทนุจะได้รับ

ผลตอบแทนและเงินลงทุนคืนมาภายในระยะเวลาที่ไม่นานนัก	โดยทั่วไป	คือ	ภายในระยะ

เวลาไม่เกินหนึ่งปี	โดยลงทนุในตราสารการเงินในตลาดเงิน	(money	market	instruments)	

ที่มีสภาพคล่องสูง	และมีความเสี่ยงต�่า	การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนแน่นอนในระยะสั้นที่จะ

กล่าวถึง	ได้แก่	การฝากเงินธนาคาร	การซื้อบัตรเงินฝาก	และตั๋วเงินคลัง

การฝากเงินธนาคาร 

การเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารไม่ว่าจะเป็นการฝากแบบบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย์	บัญชีเงินฝากประจ�า	หรือการฝากเงินในรูปแบบอื่นๆ	กับธนาคาร	หรือสถาบันการ

เงินอื่นๆ	ที่รับฝากเงิน	คือ	การที่ผู้ลงทุนน�าเงินไปให้ธนาคารกู้ยืมซึ่งท�าให้ผู้ลงทุนได้รับผล

ตอบแทนแน่นอนในรูปของดอกเบี้ยจากธนาคาร	 การลงทุนวิธีนี้เป็นการลงทุนที่ง่ายและ

สะดวก	 มีสภาพคล่องสูงและมีความเสี่ยงต�่า	 ผู้ฝากเงินสามารถถอนเงินมาใช้ได้ทันทีเม่ือ

ครบก�าหนดเวลาทีไ่ด้ตกลงไว้กบัธนาคารและยงัได้รบัความคุม้ครองภายใต้โครงการประกนั
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เงินฝากด้วย2 แต่การฝากเงินกับธนาคารนั้น	ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนค่อนข้างต�่า	เมื่อ

เปรียบเทียบกับการลงทุนในรูปแบบอื่นๆ	 อย่างไรก็ดี	 หากผู้ลงทุนไม่มีความรู้ในเร่ืองการ

ลงทุนมากนัก	และต้องการการลงทุนที่มีความเสี่ยงต�่าและมีความปลอดภัยสูง	ก็ควรเลือก

วิธีการฝากเงินกับธนาคาร	

บัตรเงินฝาก (certificates of deposits) 

บัตรเงินฝากเป็นตราสารการเงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน	เช่น	ธนาคารพาณิชย์	

เพือ่ระดมเงินออมจากผูล้งทนุนอกเหนอืไปจากการรับฝากเงนิ	ดงันัน้	นอกจากจะลงทนุโดย

การฝากเงนิกับธนาคารตามปกตแิล้ว	ผูล้งทนุยงัสามารถลงทนุโดยการซือ้บตัรเงนิฝากจาก

ธนาคารพาณชิย์ท่ัวไปได้	บตัรเงนิฝากจะมกี�าหนดระยะเวลาการไถ่ถอนทีแ่น่นอน	โดยปกติ

มีระยะเวลาตั้งแต่	3	เดือน	ถึง	2	ปี	หรือ	3	ปี	ผู้ลงทุนไม่สามารถไถ่ถอนบัตรเงินฝากคืนได้

ก่อนก�าหนด	แต่สามารถน�าไปขายในตลาดรองได้	หากต้องการใช้เงนิก่อนทีบ่ตัรเงนิฝากจะ

ครบก�าหนด	บตัรเงนิฝากมทีัง้ประเภททีร่ะบชุือ่ผูเ้ป็นเจ้าของและไม่ระบชุือ่	มทีัง้ประเภทที่

ไม่สามารถโอนเปล่ียนมอืได้	และสามารถโอนเปล่ียนมอืได้	บตัรเงนิฝากมกัจะมกีารก�าหนด

วงเงินขั้นต�่าในการลงทุนค่อนข้างสูง	 ผู้ลงทุนจะได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าการฝากแบบ

ออมทรัพย์แต่อาจใกล้เคียงหรือสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า	อัตราดอกเบี้ยของบัตรเงิน

ฝากมีทั้งประเภทอัตราดอกเบี้ยตายตัว	 (fixed	 rate)	 และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	 (floating	

rate)	บตัรเงนิฝากประเภททีม่อีตัราดอกเบีย้ตายตวัจะท�าให้ผูล้งทนุเกดิความเสีย่งเมือ่อตัรา

ดอกเบีย้ตลาด	(market	rate)	เกดิการเปล่ียนแปลง	ดงันัน้	ธนาคารในประเทศสหรัฐอเมริกา

จึงมกีารออกบตัรเงนิฝากชนดิทีม่อัีตราดอกเบีย้เปลีย่นแปลงตามอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงนิ

หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว	 บัตรเงินฝากที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวนี้จะมีจ�านวนเงินลงทุน	 

ขัน้ต�า่ค่อนข้างสูงและต้องการลงทนุอย่างน้อยตัง้แต่	6	เดอืนขึน้ไป	ผูล้งทนุจะได้รับดอกเบีย้

ซึง่เปลีย่นแปลงทุกๆ	สปัดาห์ตามการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ตัว๋เงนิคลงัของรัฐบาล	

(U.S.	treasury	bill)	ผูล้งทนุจะไถ่ถอนบตัรเงนิฝากประเภทนีจ้ากธนาคารทีอ่อกบตัรได้เมือ่

ครบก�าหนด	หากผู้ลงทุนต้องการไถ่ถอนบัตรเงินฝากคืนก่อนก�าหนด	 อาจจะถูกปรับจาก

ธนาคารตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้
____________________________________________

 2	โครงการประกันเงินฝาก	 เป็นโครงการที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ฝากเงินกับธนาคารที่เป็นสมาชิกของ

สถาบันประกันเงินฝาก	โดยการค�้าประกันการจ่ายคืนเงินฝากภายในวงเงินที่ก�าหนดให้กับผู้ฝากเงิน	

ในกรณทีีธ่นาคารสมาชกิไม่สามารถจ่ายคนืเงนิฝากให้กบัผูฝ้ากได้	เนือ่งจากธนาคารล้มหรอืมปัีญหา	

โดยสถาบันประกันเงินฝากจะเป็นองค์กรที่ท�าหน้าที่จ่ายเงินให้แทน
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ตั๋วเงินคลัง (treasury bill) 

ตั๋วเงินคลังเป็นหลักทรัพย์ระยะสั้นของรัฐบาล	 ซ่ึงมีระยะเวลาครบก�าหนดไถ่ถอน

ไม่เกิน	 1	 ปี	 รัฐบาลออกตั๋วเงินคลังเพื่อหาเงินมาชดเชยงบประมาณที่ขาดดุลในระยะสั้น

และช�าระหนีท้ีถ่งึก�าหนด	ตัว๋เงนิคลังเป็นตราสารทีไ่ม่มกีารก�าหนดอตัราดอกเบีย้	(coupon	

rate)	ดงันัน้	การลงทนุในตลาดแรกท�าได้โดยการเข้าประมลูอตัราผลตอบแทน	โดยผูล้งทนุ

จะต้องเสนออัตราดอกเบี้ยที่จะให้กู้แก่รัฐบาลและปริมาณที่จะให้กู้	รัฐบาลจะจัดสรรตั๋วเงิน

คลงัให้ผูป้ระมลูทีเ่สนออตัราผลตอบแทนต�า่สดุก่อน	แล้วจงึจดัสรรให้ผูป้ระมลูทีเ่สนออตัรา

ผลตอบแทนสูงขึ้นไปตามล�าดับ	 ตั๋วเงินคลังเป็นตราสารที่ขายโดยมีอัตราดอกเบี้ยเป็น

ส่วนลด	 (discount	 basis)	 ผู้ลงทุนจะต้องช�าระราคาซื้อโดยหักส่วนลดหรือดอกเบี้ยออก

จากราคาตราไว้	(par	value	หรือ	face	value)	และจะได้รับช�าระคืนเงินต้นเท่ากับราคาตรา

ไว้เมื่อครบก�าหนด	ดังนั้น	ผลตอบแทนของการลงทุนในตั๋วเงินคลังจะได้จากส่วนต่างของ

ราคาซือ้กับราคาตราไว้	ส�าหรบัในตลาดรอง	ผูค้้าหลกัทรพัย์รฐับาล	(government	security	

dealer)	 ซึ่งเข้าประมูลซื้อตั๋วเงินคลังจากตลาดแรกจะท�าการขายตั๋วเงินคลังให้กับผู้ลงทุน

คนต่อๆ	 ไป	 ดังนั้น	 ผู้ลงทุนรายย่อยที่ต้องการลงทุนในตั๋วเงินคลัง	 จะสามารถซื้อตั๋วเงิน

คลังได้จากผู้ค้าหลกัทรพัย์รัฐบาล	ตั๋วเงินคลังเป็นตราสารทีป่ราศจากความเสี่ยง	(risk-free	

asset)	เน่ืองจากออกโดยรฐับาลซึง่ถอืว่าเป็นองค์กรทีม่คีวามน่าเชือ่ถือสงู	สามารถช�าระหนี้ 

ได้แน่นอน	 จึงไม่มีความเสี่ยงจากการผิดนัดช�าระหนี้	 (default	 risk	 free)	 นอกจากนั้น	 

ยังเป็นตราสารระยะสั้นและซื้อขายง่ายในตลาดรอง	 จึงท�าให้ตั๋วเงินคลังเป็นตราสารที ่

ไม่ค่อยมีความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่อง

การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนแน่นอนในระยะยาว

ผูล้งทนุทีต้่องการลงทนุเพือ่ให้ได้ผลตอบแทนแน่นอนในระยะยาวจะต้องลงทนุซือ้

ตราสารการเงนิในตลาดทนุ	(capital	markets	instrument)	ซึง่เป็นตราสารทีม่รีะยะเวลาครบ

ก�าหนดไถ่ถอนมากกว่า	1	ปีขึน้ไป	ตราสารในตลาดทนุทีใ่ห้ผลตอบแทนแน่นอนในระยะยาว

มีทั้งที่เป็นตราสารภาครัฐ	เช่น	พันธบัตรรัฐบาล	พันธบัตรองค์กรของรัฐ	พันธบัตรรัฐบาล

ท้องถิ่น	และตราสารภาคเอกชน	เช่น	หุ้นกู้	และหุ้นบุริมสิทธิ

พันธบัตรรัฐบาล (treasury bond) 

พันธบตัรรฐับาลเป็นตราสารระยะยาวทีอ่อกโดยรัฐบาล	เพือ่หาเงนิมาช�าระหนีแ้ละ

ใช้จ่ายในกรณีที่งบประมาณขาดดุล	พันธบัตรอายุปานกลาง	 (treasury	 notes)	 จะมีอาย ุ
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การลงทุนในตราสารทุน

บทที่ 1: ทางเลือกในการลงทุน

ประมาณ	1	-	10	ปี	ส่วนพันธบัตรระยะยาว	(treasury	bond)	จะมีอายุมากกว่า	10	ปีขึ้นไป	

พันธบัตรรัฐบาลมีการจ่ายดอกเบี้ยปีละ	2	ครั้ง	และจ่ายคืนเงินต้นเมื่อครบก�าหนดไถ่ถอน	 

พันธบัตรรัฐบาลเป็นตราสารที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในตลาดตราสารหนี้	 ผู ้ลงทุน 

ส่วนใหญ่	ได้แก่	ธนาคารกลางของประเทศ	ธนาคารพาณิชย์	สถาบันการเงินต่างๆ	กองทุน	 

ผู้ลงทุนต่างประเทศ	 และผู้ค้าหลักทรัพย์	 (securities	 dealer)	 ถึงแม้พันธบัตรรัฐบาล 

จะเป็นตราสารที่มีความเสี่ยงในการผิดนัดช�าระหนี้	(default	risk)	ต�่า	แต่พันธบัตรรัฐบาล

ก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของราคา	 และความเสี่ยงในเรื่องสภาพคล่อง	 

โดยเฉพาะพันธบัตรที่มีระยะเวลาไถ่ถอนยาว

พันธบัตรองค์กรของรัฐ (government agency securities)

พันธบัตรองค์กรของรัฐเป็นหลักทรัพย์ระยะยาวที่ออกโดยองค์กรต่างๆ	 ของรัฐ	 

เพือ่ระดมทุนหรอืเพือ่วัตถปุระสงค์อย่างใดอย่างหนึง่	พนัธบตัรองค์กรของรัฐมทีัง้ทีอ่อกโดย

มรีฐับาลค�า้ประกันและไม่มรีฐับาลค�้าประกนั	พนัธบตัรองค์กรของรฐัทีม่รีฐับาลค�้าประกนัจะ

มลีกัษณะและความเสีย่งเท่ากบัพนัธบตัรรฐับาล	แต่พนัธบตัรองค์กรทีไ่ม่มรีฐับาลค�า้ประกนั

จะมีความเสี่ยงสูงกว่า	ดังนั้น	จึงจ่ายผลตอบแทนมากกว่า	

พันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่น (municipals bonds) 

พนัธบตัรรฐับาลท้องถิน่เป็นตราสารระยะยาวทีอ่อกโดยรฐับาลประจ�ารฐัหรอืรฐับาล

ท้องถิน่เพือ่ระดมทนุเป็นค่าใช้จ่ายภายในรฐัหรอืในท้องถ่ินของตน	เช่น	เพือ่ใช้สร้างโรงเรียน	

ถนน	และสาธารณูปโภคต่างๆ	ในท้องถิ่น	ในประเทศสหรัฐอเมริกา	ผู้ลงทุนจะได้รับยกเว้น

ภาษจีากการลงทนุ	ถ้าลงทนุในพันธบตัรของรฐัทีต่นมถีิน่ฐานอยู	่การได้รบัยกเว้นภาษที�าให้

พันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่นจ่ายผลตอบแทนต�่ากว่าพันธบัตรอื่นๆ	ที่มีระยะเวลาครบก�าหนด 

ไถ่ถอนเท่ากันแต่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี	 การลงทุนในพันธบัตรท้องถิ่นมีความเสี่ยง 

สูงกว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล	 เน่ืองจากผู้ออกพันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่นอาจจะไม่

สามารถช�าระหนี้	ดอกเบี้ยและเงินต้น	เมื่อถึงก�าหนดระยะเวลาไถ่ถอนได้	พันธบัตรรัฐบาล

ท้องถิ่นอาจแบ่งเป็น

●	 พันธบัตรรายได้	 (revenue	 bonds)	 เป็นพันธบัตรรัฐบาลท้องถ่ินที่ออกเพื่อ

ระดมทนุไปลงทนุในโครงการใดโครงการหนึง่	โดยเงนิทีน่�ามาจ่ายดอกเบีย้และ 

จ่ายคืนเงินต้นให้แก่ผู้ถือพันธบัตรนั้น	 มาจากกระแสเงินสดที่เกิดจากรายได้

ของโครงการลงทุนนั้นๆ
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ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน

●	 พันธบัตรผูกพันทั่วไป	 (general	 obligation	 bonds) เป็นพันธบัตรรัฐบาล 

ท้องถิ่นที่ออกโดยใช้ช่ือเสียงของผู้ออกเป็นหลักประกัน	 การจ่ายช�าระหนี้

ดอกเบี้ยและเงินต้นของพันธบัตรประเภทนี้มาจากภาษีที่เก็บจากประชาชน

ภายในรัฐนั้นๆ

หุ้นกู้ (corporate bond) 

หุ้นกู้	 คือ	 ตราสารที่จ่ายผลตอบแทนแน่นอนประเภทหนึ่งที่ออกโดยธุรกิจต่างๆ	

เพื่อระดมทุนไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภททุน	เช่น	โรงงาน	อุปกรณ์	เครื่องมือ	เครื่องจักร	

หรือเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน	 หุ้นกู้ทุกประเภทจะต้องมีการก�าหนดเงื่อนไขหรือที่เรียกว่า 

ข้อก�าหนดของหุน้กู้	(indenture)	ซึง่เป็นข้อตกลงตามกฎหมายทีร่ะบภุาระผกูพนัของผูอ้อก 

หุ้นกู้ที่มีต่อผู้ลงทุน	การแบ่งประเภทของหุ้นกู้อาจท�าได้หลายวิธีทั้งนี้แล้วแต่จะใช้หลักการ 

ใดในการแบ่ง	 เช่น	 แบ่งตามอันดับความน่าเชื่อถือ	 ซึ่งจัดท�าโดยสถาบันการจัดอันดับ 

ความน่าเชื่อถือโดยดูจากโอกาสที่ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถช�าระหนี้ได้ 3	 แบ่งตามระยะ 

เวลาครบก�าหนดไถ่ถอนโดยแบ่งเป็นหุ้นกู้ระยะสั้นและหุ้นกู้ระยะยาว	 แบ่งตามเงื่อนไข

บางประการที่ระบุไว้ในข้อตกลงของการออกหุ้นกู้	 เช่น	 หุ้นกู้ที่มีการกันเงินส�ารองไว้เพื่อ

การไถ่ถอนและหุ้นกู้ที่ไม่มีการกันเงินส�ารองเพื่อการไถ่ถอน	 (sinking	 fund	 provision)	 

แบ่งเป็นหุ้นกู้ที่ผู้ออกสามารถไถ่ถอนคืนได้ก่อนครบก�าหนดและหุ้นกู้ที่ไม่สามารถไถ่ถอน

คืนได้ก่อนก�าหนด	 (call	 provision)	 เป็นต้น	 โดยประเภทของหุ้นกู้ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้	 

จะแบ่งตามระดับความเสีย่งทีจ่ะไม่ได้รบัช�าระหนี	้โดยเร่ิมจากหุน้กูท้ีมี่ระดบัความเสีย่งต�า่สดุ 

ไปจนถึงสูงสุด	ดังนี้

หุ้นกู้มีประกัน (secured bond) 

หุ้นกู้มีประกัน	 เป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับช�าระหน้ีคืนต�่าที่สุด	 เน่ืองจาก

เป็นหุ้นกู้ที่มีหลักทรัพย์ค�้าประกัน	 หลักทรัพย์ที่น�ามาเป็นหลักประกันอาจมีลักษณะต่างๆ	

กันออกไป	หุ้นกู้มีประกันจึงแบ่งประเภทตามหลักประกันได้ดังนี้

____________________________________________

 3	สถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือในต่างประเทศ	 เช่น	Moody’s	 Investor	 Service,	 Standard	

&	Poor’s	Corporation,	Duff	&	Phelps	Crediting	Company,	Fitch	 Investors	Service	สถาบัน 

การจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอืในประเทศไทย	ไดแ้ก	่Thai	Rating	and	Information	Service	หรอื	TRIS	 

หุ้นกู้ที่ถูกจัดอยู่ในอันดับที่น่าลงทุนคือ	หุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่	BBB	ขึ้นไป
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การลงทุนในตราสารทุน

บทที่ 1: ทางเลือกในการลงทุน

●	 หุ้นกู้ที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นประกัน	(mortgage	bond)	คือ	หุ้นกู้ที่ใช้สินทรัพย์

ประเภท	ทีด่นิและอาคารเป็นหลักประกนั	ในกรณทีีผู่อ้อกหุน้กูไ้ม่สามารถช�าระ

หนีไ้ด้	สนิทรพัย์ทีน่�ามาเป็นหลักประกันจะถกูน�าออกขายเพือ่น�าเงนิมาช�าระหนี้

●	 หุ้นกู้ที่มีสินทรัพย์ทางการเงินเป็นประกัน	 (collateral	 trust	 bond)	 คือ	 หุ้นกู้ 

ท่ีใช้ตราสารการเงินประเภทต่างๆ	 เป็นหลักประกัน	 เช่น	 หุ้นสามัญ	 ตั๋วเงิน	 

และหุ้นกู้ที่มีคุณภาพดี	ความเสี่ยงต�่า

●	 หุ้นกู้ที่มีสังหาริมทรัพย์เป็นประกัน	 (equipment	 trust	 bond) คือ	 หุ้นกู้ที่ใช้

สังหาริมทรัพย์บางประเภทเป็นหลักประกัน	เช่น	เรือ	รถไฟ	เครื่องบิน	เป็นต้น

หุ้นกู้ไม่มีประกัน (debenture) 

หุ้นกู้ไม่มีประกัน	เป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยไม่มีสินทรัพย์ใดๆ	เป็นหลักประกันการช�าระ

หนี้	 การลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้	 ผู้ลงทุนจะต้องพิจารณาโอกาสในการช�าระหนี้จากความ 

น่าเชื่อถือ	ฐานะทางการเงิน	และผลประกอบการของผู้ออกหุ้นกู้เป็นหลัก	ในกรณีที่ผู้ออก

หุน้กู้ไม่สามารถช�าระดอกเบีย้และเงนิต้นได้	ผูล้งทนุจะมสีทิธไิด้รับช�าระหนีห้ลงัจากทีผู่อ้อก

ได้ช�าระหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้มีประกันแล้ว

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ (subordinated bond) 

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ	 เป็นหุ้นกู้ที่มีสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้	 หลังจากที่

ผู้ออกได้ช�าระหนี้หุ้นกู้มีประกันและไม่มีประกันแล้ว	หุ้นกู้ด้อยสิทธิอาจแบ่งเป็น	หุ้นกู้ด้อย

สิทธิอันดับที่หนึ่ง	หุ้นกู้ด้อยสิทธิอันดับที่สอง	และหุ้นกู้ด้อยสิทธิอันดับที่สาม	ซึ่งเป็นหุ้นกู้

ที่มีสิทธิได้รับช�าระหนี้คืนหลังสุดจากทั้งสามประเภท

หุ้นกู้รายได้ (income bond) 

หุ้นกู้รายได้	 เป็นหุ้นกู้ที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยจ่ายไว้แน่นอน	 แต่ผู้ออกหุ้นกู้ 

จะจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ลงทุนก็ต่อเมื่อผู้ออกมีก�าไรมากพอจ่ายเมื่อถึงก�าหนดเวลาที่ต้อง

จ่ายดอกเบี้ย	 ในกรณีที่ผู้ออกไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยในงวดใดๆ	 เน่ืองจากมีรายได้ไม่เพียงพอ	 

ผู้ลงทุนจะไม่มีสิทธิฟ้องร้อง	การลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้	ผู้ลงทุนจึงไม่ได้รับความคุ้มครอง

เหมือนหุ้นกู้มีประกันและอาจได้รับผลตอบแทนช้ากว่าการลงทุนในหุ้นกู้แบบอื่น	 อย่างไร

ก็ตาม	หุ้นกู้รายได้มักจะจ่ายผลตอบแทนสูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงให้กับผู้ลงทุน	เนื่องจาก



13

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน

ได้รับความเสี่ยงมากขึ้น	 ตัวอย่างของหุ้นกู้รายได้	 ได้แก่	 พันธบัตรรายได้ของรัฐบาล 

ท้องถิ่น	(municipal	revenue	bonds)

หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible bond) 

หุ้นกู้แปลงสภาพ	 เป็นหุ้นกู้ที่มีการก�าหนดอัตราการจ่ายดอกเบี้ยไว้แน่นอน	 และ

จ่ายคืนเงินต้นเมื่อครบก�าหนดไถ่ถอนเหมือนหุ้นกู้ประเภทอื่น	 แต่จะมีลักษณะพิเศษคือ

ผู้ถือหุ้นกู้จะได้สิทธิ	 (option)	 ที่จะแปลงสภาพจากหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญได้ในราคาและระยะ

เวลาท่ีก�าหนดไว้	ตวัอย่างเช่น	ธรุกจิออกหุน้กูแ้ปลงสภาพทีม่มีลูค่าตราไว้หุน้ละ	1,000	บาท	

และก�าหนดเงื่อนไขว่า	 ผู้เป็นเจ้าของหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น

สามัญของบริษัทได้	40	หุ้น	เป็นต้น	หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นที่น่าสนใจของผู้ลงทุน	เนื่องจาก

มีลกัษณะผสมผสานระหว่างตราสารทีใ่ห้รายได้แน่นอนในฐานะเจ้าหนีก้บัสทิธใินการแปลง

สภาพเป็นเจ้าของ	เมื่อธุรกิจที่ออกหุ้นกู้มีแนวโน้มในการด�าเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต	การ

แปลงสภาพจะท�าให้ผูล้งทนุได้รบัผลตอบแทนมากขึน้ในฐานะผูถ้อืหุน้สามญั	แต่ถ้าธรุกจิมี

ผลประกอบการทีไ่ม่น่าพอใจ	ผูล้งทนุก็จะไม่แปลงสภาพ	และรับผลตอบแทนทีแ่น่นอนต่อไป

ในฐานะผูถ้อืหุน้กู	้เนือ่งจากผูอ้อกหุน้กูใ้ห้สทิธแิปลงสภาพแก่ผูล้งทนุ	หุน้กูแ้ปลงสภาพจงึมี

อัตราดอกเบี้ยต�่ากว่าหุ้นกู้ที่ไม่มีสิทธิแปลงสภาพที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน	นอกจาก

นั้นสิทธิเรียกร้องและอันดับความน่าเชื่อถือก็อยู่ในระดับต�่ากว่าหุ้นกู้ที่ไม่แปลงสภาพ

หุ้นกู้ควบใบส�าคัญแสดงสิทธิ (debenture with warrant) 

หุ้นกู้ควบใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 เป็นหุ้นกู้ที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ย	 และการ

ช�าระคืนเงินต้นไว้แน่นอนเหมือนหุ้นกู้ทั่วไป	 แต่ผู้ลงทุนได้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธ	ิ 

(warrant)	ที่จะซื้อหุ้นสามัญของธุรกิจจากธุรกิจที่ออกหุ้นกู้ได้ในราคาที่ก�าหนดและภายใน

ระยะเวลาทีก่�าหนด	ราคาทีก่�าหนดในการซือ้หุน้สามญัโดยทัว่ไปจะสงูกว่าราคาหุน้สามัญ	ณ	

วนัทีอ่อกหุน้กู	้แต่จะต�า่กว่าราคาทีค่าดว่าจะเป็นในอนาคต	ใบส�าคญัแสดงสทิธทิีผู่ล้งทนุจะได้

รบัมาเม่ือซ้ือหุน้กู	้ท�าให้การลงทนุในหุน้กูเ้ป็นทีน่่าสนใจส�าหรบัผูล้งทนุ	เนือ่งจากให้ผูล้งทนุ

มีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจและได้รับผลตอบแทนเพิ่มข้ึนในอนาคต	 ดังนั้น	 อัตราดอกเบี้ย

ของหุ้นกู้ควบใบส�าคัญแสดงสิทธิจึงต�่า	 ซ่ึงเป็นผลดีต่อผู้ระดมทุนในเร่ืองต้นทุนเงินทุน	 

นอกจากนั้น	หากผู้ลงทุนใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของธุรกิจก็จะ

ท�าให้ธุรกิจระดมทุนได้เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต
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หุ้นกู้ที่ไม่ก�าหนดอัตราดอกเบี้ย (zero-coupon bond) 

หุ้นกู้ที่ไม่ก�าหนดอัตราดอกเบี้ย	 เป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยจ่าย	 

ผู้ออกหุ้นกู้จะจ่ายคืนเฉพาะเงินต้นเมื่อครบก�าหนดไถ่ถอน	ดังนั้น	 ราคาซื้อหุ้นกู้จะได้จาก

การหาค่าปัจจุบัน	(present	value)	ของเงินต้นโดยใช้ส่วนลด	(discount	rate)	เท่ากับอัตรา

ผลตอบแทนที่ต้องการ	 (required	 rate	 of	 return)	 ตัวอย่างเช่น	 หุ้นกู้ที่ไม่ก�าหนดอัตรา

ดอกเบี้ยมีราคาตราไว้	10,000	บาท	ระยะเวลาครบก�าหนดไถ่ถอน	5	ปี	ถ้าผู้ลงทุนต้องการ

ผลตอบแทนจากการลงทุน	8%	ราคาซื้อขายจะเท่ากับ	6,756	บาท	(สมมติฐานคือ	หุ้นกู้ 

จ่ายดอกเบีย้ทกุ	6	เดอืน	ดงันัน้	ระยะเวลาการหาค่าปัจจบุนัจะเท่ากบั	10	งวด	อตัราส่วนลด 

จะเท่ากับ	4%	ปัจจัยดอกเบี้ยเท่ากับ	0.6756)

หุ้นกู้ต่างประเทศ 

ตลาดการเงนิในปัจจบุนัมลัีกษณะเป็นตลาดไร้พรมแดน	ดงันัน้	นอกจากผูล้งทนุจะ

ลงทนุในหุ้นกู้ทีอ่อกขายภายในประเทศแล้ว	ผูล้งทนุยงัสามารถลงทนุซือ้หุน้กูท้ีอ่อกขายใน

ตลาดต่างประเทศได้ทัว่โลก	การลงทนุซือ้หุน้กู้ในตลาดการเงนิต่างประเทศ	ผูล้งทนุสามารถ

ลงทุนได้ในตลาดต่อไปนี้

หุ้นกู้ต่างประเทศที่ออกขายในตลาดยูโร (Euromarkets) 

ตลาดยูโรเป็นตลาดการเงินที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้หรือ

กู้ยืมเงินสกุลต่างๆ	นอกประเทศได้	ตลาดยูโรเป็นตลาดที่ไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งเป็น

เจ้าของ	หุ้นกู้ที่ออกขายในตลาดยูโรจะเรียกว่า	ยูโรบอนด์	 (Eurobond)	ดังนั้น	ยูโรบอนด์	

คือ	 หุ้นกู้สกุลเงินของประเทศใดๆ	 ก็ได้ที่ออกขายในตลาดการเงินนอกประเทศเจ้าของ 

สกุลเงินน้ัน	 ทวีปยุโรปเป็นตลาดที่ส�าคัญของยูโรบอนด์ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงลอนดอน

ประเทศอังกฤษ	 ยูโรบอนด์มีหลายประเภท	 เช่น	 ยูโรดอลลาร์บอนด์	 (Eurodollar	 bond)	

ยูโรเยนบอนด์	 (Euroyen	 bond)	 และยูโรสเตอร์ลิงบอนด์	 (Eurosterling	 bond)	 เป็นต้น	

ตวัอย่างเช่น	บรษิทั	General	Motor	ซึง่เป็นบรษิทัทีด่�าเนนิธรุกจิอยูใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิา	

ต้องการระดมทุนจากผู้ลงทุนที่อยู่ในต่างประเทศ	ดังนั้น	จึงออกยูโรดอลลาร์บอนด์	 (หุ้นกู้

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ)	 ขายให้กับผู้ลงทุนในตลาดลอนดอน	หรือบริษัท	 Toyota	 ซ่ึงเป็น

บริษัทท่ีด�าเนินธุรกิจอยู่ในประเทศญี่ปุ่นระดมทุนจากตลาดการเงินนอกประเทศโดยการ

ออกยโูรเยนบอนด์	(หุน้กูส้กลุเงนิเยน)	ขายให้กบัผูล้งทนุในตลาดการเงนินอกประเทศผ่าน
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ตลาดลอนดอน	ดังนั้น	ผู้ลงทุนที่อยู่ในประเทศอื่นก็จะมีโอกาสลงทุนซื้อยูโรดอลลาร์บอนด์

ของบริษัท	General	Motor	หรือลงทุนซื้อยูโรเยนบอนด์ของบริษัท	Toyota	ได้ในตลาดยูโร

หุ้นกู้ต่างประเทศที่ออกขายในประเทศใดประเทศหนึ่ง 

นอกจากการลงทนุซือ้ยโูรบอนด์แล้ว	ผูล้งทนุยงัสามารถลงทนุซือ้หุน้กูท้ีผู่ร้ะดมทนุ

น�าไปออกนอกประเทศ	โดยเลือกขายเฉพาะเจาะจงในตลาดการเงนิของประเทศใดประเทศ

หนึ่งได้	(direct	issuance)	หุ้นกู้ดังกล่าวนี้มีชื่อเรียกต่างๆ	กัน	เช่น	แยงกี้บอนด์	(yankee	

bond)	ซ่ึงหมายถงึ	หุน้กูส้กลุเงนิดอลลาร์สหรฐั	ทีอ่อกโดยธรุกจิต่างชาตหิรอืรฐับาลต่างชาต	ิ 

และน�าไปขายในตลาดการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา	ซามูไรบอนด์	(samurai	bond)	คือ	

หุ้นกู้สกุลเงินเยนที่ออกโดยธุรกิจต่างชาติ	 แต่น�ามาขายในตลาดการเงินในประเทศญี่ปุ่น	

หรอืบลูดอ็กบอนด์	(bulldog	bond)	ซึง่เป็นหุน้กูส้กลุเงนิปอนด์สเตอร์ลงิองักฤษทีอ่อกขายใน

ตลาดลอนดอนโดยธุรกิจต่างชาติ	เป็นต้น	ตัวอย่างเช่น	รัฐบาลไทยออกแยงกี้บอนด์ขายใน

ประเทศสหรฐัอเมรกิา	ดงันัน้	ผูล้งทนุในประเทศสหรัฐอเมริกา	กจ็ะมโีอกาสลงทนุซือ้หุน้กูท้ี่ 

ออกโดยรฐับาลไทย	แต่ได้รบัผลตอบแทนเป็นเงนิสกลุดอลลาร์สหรัฐ	ซึง่ท�าให้ผูล้งทนุไม่ต้อง

เผชญิกบัความเสีย่งในเรือ่งของอัตราแลกเปล่ียน	ส�าหรบัในประเทศไทยจะเรยีกหุน้กูท้ีธ่รุกจิ 

ต่างชาติมาออกขายในประเทศว่า	 บาทบอนด์	 (baht	 bond)	 อีกวิธีหนึ่งของการลงทุนใน 

หุน้กูต่้างประเทศ	คือ	ผูล้งทนุซือ้หุน้กู้สกุลเงนิของต่างประเทศทีอ่อกขายโดยธรุกจิในท้องถิน่	 

เพื่อระดมทุนจากตลาดการเงินภายในประเทศของตนเอง	 ตัวอย่างเช่น	 ผู้ลงทุนชาวไทย

ลงทุนซื้อหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	 ของบริษัท	 IBM	ที่ออกขายในตลาดการเงินภายใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา	 การลงทุนในลักษณะดังกล่าว	 จะให้ประโยชน์แก่ผู้ลงทุนในการ 

กระจายความเสี่ยงในการลงทุน	แต่อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นได้

หุ้นบุริมสิทธิ (preferred stock)4

หุ้นบุริมสิทธิจัดว่าเป็นตราสารที่มีผลตอบแทนแน่นอนเนื่องจากเงินปันผลซึ่งเป็น

ผลตอบแทนของหุ้นบุริมสิทธิจะมีการก�าหนดอัตราการจ่ายไว้แน่นอนคล้ายดอกเบี้ยของ

หุ้นกู้	ตัวอย่างเช่น	หุ้นบุริมสิทธิก�าหนดจ่ายเงินปันผลในอัตรา	5%	ของราคาที่ตราไว้	หรือ	

____________________________________________

 4	หุ้นบุริมสิทธิเป็นตราสารประเภททุน	แต่มีลักษณะหลายประการที่คล้ายตราสารหนี้	ดังนั้น	จึงอธิบาย

ไว้ในหัวข้อประเภทตราสารการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนแน่นอน
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อาจก�าหนดว่าจ่ายเงินปันผล	 5	 บาทต่อหุ้น	 อย่างไรก็ตาม	 หุ้นบุริมสิทธิมีความแตกต่าง

จากหุ้นกู้ตรงทีเ่งนิปันผลไม่ได้เป็นเงือ่นไขทีจ่ะต้องจ่ายเหมอืนดอกเบีย้ของหุน้กู	้แต่ในทาง

ปฏิบัติ	ธุรกิจที่ออกหุ้นบุริมสิทธิก็มักจะจ่ายเงินปันผล	ทั้งนี้เพื่อรักษาชื่อเสียงของธุรกิจไว้	

หุ้นบุริมสิทธิมีหลายประเภท	 เช่น	 หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล	 หุ้นบุริมสิทธิชนิด

สะสมเงินปันผล	และหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ	เป็นต้น

1.1.2 การลงทุนในตราสารทุน

ตราสารทุน	(equity	instrument)	เป็นตราสารที่มีลักษณะแตกต่างจากตราสารหนี้	

กล่าวคือ	ผู้ลงทุนในตราสารทุนจะมีฐานะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ออกตราสาร	และมีส่วนได้เสีย 

หรือมีสิทธิในทรัพย์สินและรายได้ของธุรกิจ	 ซึ่งแตกต่างจากตราสารหนี้ที่ผู ้ลงทุนจะมี

ฐานะเป็นเจ้าหนี้ธุรกิจ	 และไม่มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินและรายได้ของธุรกิจที่ออกตราสาร	 

ผูถ้อืตราสารทนุจะได้รบัผลตอบแทนเรยีกว่าเงินปันผล	(dividend)	แต่ธรุกจิทีอ่อกตราสารทนุ 

ไม่มข้ีอผกูพนัว่า	จะต้องจ่ายเงนิปันผลซึง่แตกต่างจากการลงทนุในตราสารหนีท้ีว่่าผูล้งทนุ

จะได้รับดอกเบี้ยแน่นอน	ตราสารทุนที่จะกล่าวถึง	ได้แก่	หุ้นสามัญ	ใบส�าคัญแสดงสิทธิใน

ผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นสามัญ	และใบส�าคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ (common stock)

หุ้นสามัญ	เป็นตราสารทนุทีท่�าให้ผูล้งทนุมส่ีวนได้เสยีในสนิทรพัย์	รายได้และก�าไร

ของธรุกิจในฐานะทีเ่ป็นเจ้าของธรุกจิทีอ่อกหุน้สามญันัน้	ถ้าธรุกจิทีอ่อกหุน้สามญัมผีลการ

ด�าเนินงานดีเจ้าของจะได้รับผลตอบแทน	 (เงินปันผล)	 ในจ�านวนสูง	 ในทางตรงกันข้าม	 

ถ้าธุรกิจมีผลการด�าเนินงานไม่ดีเจ้าของจะได้ผลตอบแทนน้อยหรือไม่ได้เลย	 โดยเฉพาะ 

ในกรณทีีเ่กดิการขาดทนุธรุกิจจะไม่จ่ายเงนิปันผล	ผูถื้อหุน้สามัญมีสทิธเิรียกร้องหลงัเจ้าหนี้	

ดงันัน้	หากธรุกจิต้องเลกิกจิการ	เจ้าหนีก้ารค้า	เจ้าหนีเ้งนิกู	้และผูถ้อืหุน้กูจ้ะได้รบัช�าระหนี้

คนืก่อน	ผูถ้อืหุน้บรุมิสทิธจิะได้รบัช�าระหนีใ้นล�าดบัต่อมา	ส่วนผูถ้อืหุน้สามญัจะได้รบัช�าระ

เงินลงทนุคืนหลงัสดุ	และอาจจะไม่ได้รบัเงนิคนืเลยถ้าธรุกจิไม่มทีรพัย์สนิเหลอืพอ	ผูถ้อืหุน้

สามัญในฐานะที่เป็นเจ้าของธุรกิจจะได้รับสิทธิในการออกเสียงเลือกกรรมการด�าเนินงาน

ของธรุกิจ	และเข้าประชุมในฐานะผูถ้อืหุน้	เพือ่ใช้สทิธอิอกเสยีงรับรองหรือคดัค้านนโยบาย

ของกรรมการด�าเนนิงานได้	นอกจากนัน้	ยงัได้สทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุ	(preemptive	right)	

เพื่อรักษาสัดส่วนของความเป็นเจ้าของในธุรกิจ	 การลงทุนในตราสารทุนจะมีความเสี่ยง 

สูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งมีรายได้ที่แน่นอน
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การแบ่งประเภทของหุ้นสามัญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ได้มีการจัด

กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ตามประเภทของอุตสาหกรรม	 โดยก�าหนด 

หลกัเกณฑ์ข้ึนจากการศกึษาการจดักลุม่ในตลาดหลกัทรพัย์ของต่างประเทศ	โดยวเิคราะห์ถงึ 

ความเหมาะสมและประโยชน์แก่ผู้ลงทุนในการเลือกสรรหลักทรัพย์ในการลงทุน	 เช่น	 

ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการพิจารณาการลงทุนเป็นล�าดับข้ันตอน	 จากกลุ่มอุตสาหกรรม

ใหญ่ไปจนถึงย่อยก็สามารถกระท�าได้ง่ายและรวดเร็ว	 หรือในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการหา

หลักทรัพย์ที่มีความใกล้เคียงกันก็สามารถกระท�าได้ง่ายเช่นกัน	 รวมทั้งเพื่อให้ผู้ลงทุน

ต่างประเทศสามารถพิจารณาเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ในระดับกลุ่ม

อุตสาหกรรมของไทยกบัตลาดอืน่ๆ	ได้ง่าย	ซึง่เป็นผลมาจากการจดัโครงสร้างอตุสาหกรรม

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	นั้น	มีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์ของต่างประเทศ

นั่นเอง

การจัดกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ในอดีตได้มี 

การแบ่งหมวดหมู่หุ ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนออกเป็น	 30	 หมวดอุตสาหกรรม	 

โดยเกณฑ์การแบ่งจะพิจารณาจากรายได้หลักของแต่ละบริษัทว่ามาจากธุรกิจประเภท

ใดเป็นส�าคัญ	 ตัวอย่างเช่น	 หมวดธุรกิจการเกษตร	 หมวดธนาคาร	 หมวดวัสดุก่อสร้าง 

และเครื่องตกแต่ง	 เป็นต้น	 อย่างไรก็ตาม	 การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมในลักษณะดังกล่าว	 

ยังมีข้อจ�ากัดบางประการที่ท�าให้ผู้ลงทุนไม่สามารถเลือกสรรหุ้นได้โดยสะดวก	 รวมทั้ง 

ยังไม่เอื้อต่อการวิเคราะห์ในระดับภาคอุตสาหกรรม	 ด้วยเหตุนี้	 ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 

จึงเห็นควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการจัดกลุ่มอุตสาหกรรม	โดยมุ่งหวังจะให้เกิดประโยชน์

ดังต่อไปนี้	

●	 โครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมจะมีความกระชับและชัดเจนมากยิ่งขึ้น	 เพราะ 

บริษัทที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันจะถูกน�ามาเรียงใกล้กัน

●	 อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนในการสรรหาบริษัทเพื่อลงทุน	 ในกรณีที่ 

ผูล้งทนุต้องการพจิารณาการลงทนุเป็นล�าดบัขัน้ตอน	จากกลุม่อตุสาหกรรมใหญ่ 

ไปจนถึงย่อยก็สามารถกระท�าได้	 หรือผู้ลงทุนที่ต้องการหาสินค้าใกล้เคียงกัน

ก็สามารถกระท�าได้ง่าย

●	 ผู ้ลงทุนต่างประเทศสามารถพิจารณาเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของ 

หลักทรพัย์ในระดับกลุ่มอุตสาหกรรมของไทยกบัตลาดอืน่ๆ	ได้	เพราะโครงสร้าง

ที่จัดใหม่นี้สอดคล้องกับที่มีอยู่ในต่างประเทศ
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บทที่ 1: ทางเลือกในการลงทุน

ส�าหรับรูปแบบการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมแบบใหม่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	ได้เริ่มใช ้

ตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2547	 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ	 จะเพิ่มการจัดกลุ่มในระดับใหญ่ 

ท่ีเรยีกว่า	กลุม่อตุสาหกรรม	(industry	group)	ขึน้มา	เพือ่เป็นการจดัรวมหมวดอตุสาหกรรม

ท่ีมีลักษณะธุรกิจที่สอดคล้องกันมาอยู่ด้วยกัน	 และได้ท�าการปรับปรุงการจัดหมวดธุรกิจ	

(sector)	 ใหม่	 เพื่อให้หมวดธุรกิจมีความหมายที่ครอบคลุมและรองรับธุรกิจใหม่ๆ	ที่เข้า

มาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น	 รวมทั้งยังท�าให้การจัดกลุ่ม

อุตสาหกรรมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	สะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของ

อุตสาหกรรมหลักที่เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วย	 โดยจัด

เพิ่มหมวดธุรกิจที่ได้รับการก�าหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ	 เช่น	 แฟชั่น	 ยานยนต์	 

ขนส่ง	 และ	 โลจิสติกส์	 ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ได้จัดกลุ่มอุตสาหกรรม	 (industry	 group)	 

ออกเป็น	8	กลุ่มใหญ่	ซึ่งได้รวมหมวดธุรกิจ	(sector)	ต่างๆ	ที่มีลักษณะธุรกิจที่สอดคล้อง

กันมาอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน5	โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี	1	 -	1	แสดงรายละเอียด 

การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์6

การแบ่งประเภทของหุ้นสามัญนั้น	 อาจจะแบ่งเป็นหุ้นสามัญในประเทศและ 

หุ้นสามัญต่างประเทศก็ได้	แต่การแบ่งตามกลุ่มธุรกิจจะมีความเหมาะสม	และมีประโยชน์

มากกว่าส�าหรับการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน	เนื่องจากสามารถกระจายการลงทุนในหุ้น

สามัญได้อย่างครอบคลุมทั่วโลก	ดังนั้น	การลงทุนในหุ้นสามัญนั้น	ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณา

การลงทุนในตลาดทุนทุกๆ	 ตลาดทั่วโลก	 ไม่ใช่พิจารณาเฉพาะในเมืองใดเมืองหนึ่งหรือ

ประเทศใดประเทศหนึ่ง	หรือตลาดใดตลาดหนึ่งเพียงตลาดเดียว	ตัวอย่างเช่น	ถ้าต้องการ

ลงทุนซ้ือหุ้นสามัญของธุรกิจรถยนต์ก็ควรจะพิจารณาหุ้นสามัญของบริษัทรถยนต์ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศทั่วโลก เช่น ลงทุนซื้อหุ้นทั้งของบริษัท	General	Motors	บริษัท	

Ford	บริษัท	Honda	Motors	บริษัท	Porsche	บริษัท	Daimler-Chrysler	บริษัท	Nissan	

และบริษัท	Fiat	เป็นต้น	

____________________________________________

	 5	หมวดธุรกิจในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ	 จะมีการเปลี่ยนการเรียงล�าดับใหม่	 

ตามล�าดบัตัวอักษร	ส�าหรบัดชันขีองหมวดธุรกจิ	(sector	index)	นัน้	ตลาดหลกัทรพัย์ฯ	จะยงัค�านวณ

ดัชนีราคาต่อเนื่องไปดังเดิม	เพียงแต่จะปรากฏในชื่อหมวดธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนแล้วเท่านั้น
	 6	ปรับปรุง	ณ	วันที่	4	มกราคม	2548
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ตารางที่ 1 - 1 การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำาดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ

1. กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร

-	ธุรกิจการเกษตร	  
-	อาหารและเครื่องดื่ม

2. กลุ่มสินค้าอุปโภค	บริโภค -	ของใช้ในครัวเรือน	และส�านักงาน	 
-	ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	
	-	แฟชั่น

3. กลุ่มธุรกิจการเงิน 	-	ธนาคาร		 
	-	เงินทุนและหลักทรัพย์	
	-	ประกันภัยและประกันชีวิต

4. กลุ่มวัตถุดิบและสินค้า
อุตสาหกรรม

	-	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		
	-	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร		
	-	กระดาษและวัสดุการพิมพ ์
	-	บรรจุภัณฑ ์
	-	ยานยนต ์
	-	เหล็ก	

5. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง

	-	วัสดุก่อสร้าง		  
	-	พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
	-	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

6. กลุ่มทรัพยากร 	-	พลังงานและสาธารณูปโภค		  
	-	เหมืองแร่

7. กลุ่มบริการ 	-	พาณิชย์		
	-	การท่องเที่ยวและสันทนาการ		 	
	-	ขนส่งและโลจิสติกส ์
	-	การแพทย ์
	-	สื่อและสิ่งพิมพ ์
	-	บริการเฉพาะกิจ

8. กลุ่มเทคโนโลยี 	-	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	
	-	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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บทที่ 1: ทางเลือกในการลงทุน

หุ้นสามัญต่างประเทศ

ส�าหรับการลงทุนซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ	 ผู้ลงทุนหลายคนที่มีความต้องการจะ

ลงทุนซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศเพื่อบริหารความเสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุนอาจ

พบอุปสรรคเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกในการลงทุนมากกว่าการซ้ือหุ้นสามัญจากตลาด

ในประเทศ	ช่องทางการลงทุนต่างๆ	ที่จะอธิบายต่อไปนี้	จะช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าใจถึงวิธีการ

ต่างๆ	ในการซือ้หุน้สามญัต่างประเทศมากขึน้	การลงทนุซือ้หุน้สามญัต่างประเทศสามารถ

ท�าได้หลายวิธี	ดังนี้

การลงทุนซื้อใบส�าคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นสามัญ 

ธุรกิจต่างประเทศส่วนใหญ่จะไม่ได้จดทะเบียนหุ้นกับตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ

ของเรา	 ดังนั้น	 ผู้ลงทุนในประเทศจึงไม่สามารถลงทุนซ้ือหุ้นของธุรกิจต่างชาติที่ต้องการ

ได้โดยตรง	 การลงทุนซื้อใบส�าคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง	 

(depository	 receipts)	 จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะท�าให้ผู ้ลงทุนในประเทศสามารถลงทุนซื้อ 

หุ้นสามัญต่างชาติได้	 ส�าหรับในประเทศสหรัฐอเมริกาตัวกลางทางการเงิน	 เช่น	 ธนาคาร

พาณิชย์จะลงทุนซื้อหุ้นสามัญของธุรกิจต่างชาติเก็บไว้และออกใบส�าคัญแสดงสิทธิใน 

ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหุน้สามญัเหล่านัน้	ซึง่เรยีกว่า	American	Depository	Receipts	(ADR’s)	 

ขายให้ผูล้งทนุในประเทศสหรฐัอเมรกิา	ดงันัน้	ผูท้ีซ่ือ้ตราสาร	ADR’s	กจ็ะถอืว่าเป็นเจ้าของ

หุน้สามัญของธรุกิจต่างชาตแิต่ฝากไว้ทีธ่นาคาร	โดยธนาคารจะเป็นผูก้�าหนดว่า	หุน้สามญั

ต่างชาติ	1	หุ้น	มีราคาเท่ากับตราสาร	ADR’s	กี่หน่วย	(เช่น	1	หุ้น	=	5	หน่วย)	ผู้ลงทุนจะ

ซื้อตราสาร	ADR’s	กี่หน่วยก็ได้	ขึ้นอยู่กับความต้องการในการลงทุนซื้อหุ้นสามัญต่างชาติ

และสามารถน�าตราสาร	ADR’s	ดังกล่าวไปขายต่อได้ทั้งในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก	และ 

ตลาดหลกัทรพัย์แนสแดกค์	(NASDAQ)7	ตราสาร	ADR’s	จะออกขายเป็นเงนิสกลุดอลลาร์

สหรัฐ	 และเมื่อธนาคารได้รับเงินปันผลจากหุ้นสามัญต่างชาติที่ธนาคารเก็บรักษาไว	้ 

____________________________________________

	 7	NASDAQ	ย่อมาจาก	The	National	Association	of	Securities	Dealers	Automated	Quotation	 

System	เป็นตลาดรองของตราสารประเภททนุ	มลีกัษณะเป็นตลาดหลกัทรพัย์เสรหีรอืตลาดหลกัทรพัย์

ท่ีไม่เป็นทางการ	(over-the-counter)	ไม่มสีถานทีต่ัง้ของตลาดทีเ่ป็นรปูธรรม	ซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีไ่ม่ได้ 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นทางการ	เช่น	ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก	การซื้อขายหลักทรัพย์

ในตลาดนี้จะกระท�าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาด




