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ตราประจำตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มี 2 ส่วน ประกอบกันขึ้นเป็นวงกลม   
ส่วนบนเป็นสีทอง และส่วนล่างเป็นสีดำ   
การออกแบบเกิดขึ้นด้วยแรงบันดาลใจ  

จากจานโบราณใบนี้ ซึ่งมีลายสลักรูปปลาคู่  
ที่มีลักษณะเวียนว่ายหนึ่งหัวจรดหนึ่งหาง   

ว่ายวนกันต่อเนื่องไม่สิ้นสุด   
สอดคล้องกับหลักธรรมในลัทธิเต๋า  

ที่กล่าวถึงความสมดุลของสิ่งสองสิ่งที่เป็นทั้งคู่  
และสิ่งที่ตรงข้ามกัน คือ หยิน กับ หยาง   

เปรียบเหมือนสตรีกับบุรุษ ความมืดกับความสว่าง   
อันอาจอุปมาได้ถึงสัจธรรมของการซื้อขาย  
ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีอุปสงค์และอุปทาน   

มีผลตอบแทนและความเสี่ยง มีความคึกคักซบเซา   
เป็นสองสิ่งที่ท้าทายผู้ลงทุนเสมอมา  

ทุกยุคทุกสมัย 
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การจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ให้ประสบความ
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เศรษฐศาสตร์ขั้นเทพ
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 1.
รู้จัก
3
ต.
เตรียมตัว
เตรียมสตางค์
และเตรียมใจ


ใช่แล้ว!
 การจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จเราจะ

ต้องเตรียมตัวให้พร้อม...
 การลงทุนก็เหมือนกัน
 ก่อนที่จะเริ่ม

หาความรู้เก่ียวกับหุ้น
 พันธบัตร
 หุ้นกู้
 ฟิวเจอร์ส
 ออปชัน


อนุพันธ์
 หรือ
 ดัชนีอะไรก็ตาม
 จะต้องเริ่มต้นที่การเตรียมตัว

เองให้พร้อม
โดยต้องรู้จัก
3
ต.
กันก่อน


 (1) เตรียมตัวเพ่ือจะเป็นนักลงทุนท่ีดีโดยการ

กำหนด “เป้าหมายการลงทุน” ท่ีชัดเจน 

การกำหนดเป้าหมายในการลงทุนถือเป็นหัวใจสำคัญ

ในการลงทุนให้ประสบความสำเร็จ
 เพราะเป้าหมายที่ชัดเจน

จะช่วยให้เรากำหนดทิศทางการลงทุนได้ง่ายขึ้น
 ยิ่งปัจจุบัน

ทางเลือกในการลงทุนมีมากมาย
 การลงทุนแบบไร้ทิศทาง


ลงทุนตามข่าวสาร
ตามกระแส
อาจทำให้ต้องพลาดโอกาสดีๆ


ท่ีเหมาะสมกับตัวเราไปอย่างน่าเสียดาย
 ในเบื้องต้นเราจึง

ควรกำหนดเป้าหมายการลงทุนให้ชัดเจนว่า
ต้องการลงทุน

เพื่ออะไร? และต้องการจะบรรลุเป้าหมายนั้นเมื่อใด? 

ซึ่งอาจเป็นการลงทุนในระยะสั้น
 ระยะกลาง
 หรือระยะยาว



ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล
 นักลงทุนบางคน



อาจจะต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อเตรียมเงินไว้ใช้จ่ายใน



วัยเกษียณ
บางคนอาจจะลงทุนเพื่อเตรียมเงินไว้ไปศึกษาต่อ

ต่างประเทศ
หรือบางคนอาจจะลงทุนเพื่อสะสมความมั่งคั่งไว้

ให้ลูกหลาน...
 เป้าหมายการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ



ตัวเราเอง
 เป็นเรื่องที่เราต้องกำหนดให้ชัดเจนด้วยตัวเอง




ก่อนลงทุน
 นอกจากนี้
 ต้องเพิ่มความรู้
 โดยศึกษาทำความ

เข้าใจเก่ียวกับทางเลือกที่คิดจะลงทุน




ไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะ
 ความเสี่ยง


และผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่จะ

ลงทุนนั้น
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 (2) เตรียมสตางค์หรือ “เตรียมเงินลงทุนใน

จำนวนที่เหมาะสม” 

การกำหนดจำนวนเงินลงทุนที่เหมาะสมควรพิจารณา

แผนการออมและแผนการใช้จ่ายประกอบด้วย
 เพื่อไม่ให้

เกิดผลกระทบต่อสถานะทางการเงินหากผลตอบแทนไม่เป็น

ไปตามท่ีคาดหวังหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน
 เมื่อกำหนด

จำนวนเงินลงทุนที่เหมาะสมได้แล้วก็ต้องพิจารณา
 “สินทรัพย์

ลงทุน”
 อย่างรอบคอบก่อน
 แล้วจึง
 “แบ่งเงิน”
 ไปลงทุน



ในสินทรัพย์ลงทุนหลายๆ
ประเภท
หรือที่เรียกว่า
 “การจัดสรร

สินทรัพย์ลงทุน”
 (Asset
 allocation)
 เพื่อให้เกิดการกระจาย

ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
 มีข้อมูลทางวิชาการและสถิติ

มากมายระบุว่าการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนอย่างเหมาะสม

สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ดีกว่าการลงทุนใน

สินทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง
 เพราะราคาของสินทรัพย์ลงทุน

แต่ละประเภทจะตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย

เศรษฐกิจที่แตกต่างกัน
 รวมทั้งใช้เวลาในการปรับขึ้นลงของ

ราคาท่ีแตกต่างกัน
 ดังนั้น
 การลงทุนในสินทรัพย์หลาย

ประเภท
 จึงช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดทุนจำนวนมาก



ในคราวเดียวได้เป็นอย่างดี



 (3) เตรียมใจให้พร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ที่

จะมีผลกระทบต่อการลงทุน 

ถือเป็นเคล็ดลับในการลงทุนอย่างมีความสุข
 เพราะ



นักลงทุนส่วนใหญ่
 “ขาดความอดทน” และ “ไม่มีวินัย”
 ใน

การลงทุนที่ดีพอ
 จึงมักจะลงทุนไปตามสิ่งเร้าหรือตามกระแส


ไม่ได้พิจารณาการลงทุนด้วยความรอบคอบ
 เมื่อมีปัจจัยหรือ

เหตุการณ์ใดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนเกิดขึ้น
 ก็เกิด

ความกังวล
 หวาดวิตก
 กลัวความเสียหายจะเกิดขึ้นกับการ

ลงทุนของตน
ทำให้เกิดความกดดันและความเครียด
 ซึ่งไม่

เป็นผลดีต่อการลงทุนโดยรวมและต่อสุขภาพจิตส่วนบุคคล
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ตรงกันข้าม
 หากเราพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ




มีความอดทนและมีวินัยในการลงทุน
 ความผันผวนใน



ระยะสั้นจะไม่ส่งกระทบต่อสุขภาพจิตและต่อการลงทุน



ของเรามากนัก...


ใครอยากมี
 “ความม่ังคั่งทางการเงิน”
 ควบคู่ไปกับ


“ความมั่นคงทางอารมณ์”
 ก็ต้องเตรียม
 3
 ต.
 ทั้งเตรียมตัว


เตรียมสตางค
์ และเตรียมใจให้พร้อมจะได้ออกสตาร์ทบน



เส้นทางการลงทุนแสนสุขได้อย่างนักลงทุนมืออาชีพ






2.
 รู้จักตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



กลไกสำคัญในตลาดทุนของประเทศ


เงินเป็นปัจจัย

สำคัญประการหนึ่ง

ใ นกา รขั บ เ คลื่ อ น

กลไกทางเศรษฐกิจ


เพราะระบบเศรษฐกิจ


แ ล ะ ก า ร ค้ า ข า ย



ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก


ด้ ว ย เ ท ค โ น โ ล ยี



ที่ ทั น สมั ยม ากขึ้ น


จำนวนประชากรโลก

ที่เพิ่มขึ้น
 และความ

ต้ อ ง ก า ร บ ริ โ ภ ค



ที่มีมหาศาล
 ทำให้


“เงินลงทุน”
 เป็นท่ีต้องการอย่างต่อเนื่องในระบบเศรษฐกิจ



ทั่วโลก
 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนอย่าง



พวกเรา
 นอกจากจะ
 “เพ่ิมโอกาสในการสะสมความมั่งคั่ง

ให้ตัวเราเอง”
 แล้ว
 ยังช่วย
 “เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ให้แก่ประเทศ”
 ด้วย
 เพราะตลาดหลักทรัพย์เป็นแหล่ง
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ระดมเงินทุนระยะยาวที่สำคัญของภาคธุรกิจ
 บริษัทขนาด

ใหญ่ในประเทศไทยส่วนใหญ่ล้วนเข้าจดทะเบียนกับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และด้วยความหลากหลาย

ของวัตถุประสงค์ในการระดมเงินทุนของกิจการ
จึงมีหลักทรัพย์

จดทะเบียนหลายประเภทในตลาดหลักทรัพย์ให้นักลงทุน



ได้เลือกลงทุน
 ดังนั้น
 เงินของนักลงทุนจึงช่วยให้เกิดการ



ขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ


รวมทั้งยังช่วยให้ธุรกิจมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคงแข็งแรง


เพราะสามารถลดการพึ่งพาเงินกู้จากสถาบันการเงินหรือ

ธนาคารพาณิชย์ลงได้


ณ
 สิ้นปี
 พ.ศ.
 2552
 มีบริษัทจดทะเบียนในตลาด




หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำนวน
475
บริษัท
จาก
8
กลุ่ม

อุตสาหกรรม
 ได้แก่
 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 สินค้า

อปุโภคบรโิภค
ธรุกจิการเงนิ
สนิคา้อตุสาหกรรม
อสงัหารมิทรพัย์


และก่อสร้าง
 ทรัพยากร
 บริการ
 และเทคโนโลยี
 ซึ่งคิดเป็น

มูลค่าการซื้อขายกว่า
4
ล้านล้านบาทหรือเฉลี่ยวันละ
17,854


ล้านบาท
นอกจากนี้
ยังมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์


เอ็ม
 เอ
 ไอ
 จำนวน
 60
บริษัท
 มีมูลค่าการซื้อขายประมาณ


90,500
ล้านบาทหรือเฉลี่ย
372
ล้านบาทต่อวัน
มีกองทุนรวม


1,280
กองทุน
คิดเป็นมูลค่า
1.8
ล้านล้านบาท
มีตราสารหนี้

ภาครัฐและภาคเอกชนอีก
 709
 หลักทรัพย
์ คิดเป็นมูลค่า



การซื้อขายเกือบ
 4.3
 ล้านล้านบาท
และตราสารอนุพันธ์อีก


3,075,318
 สัญญา
 ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายประมาณ
 1.3




ล้านล้านบาท



นอกจากหลักทรัพย์และตราสารประเภทต่างๆ
 ใน

ตลาดหลักทรัพย์จะครอบคลุมภาคธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อ

เศรษฐกิจของประเทศแล้ว
 หากพิจารณาจำนวนนักลงทุนท่ี

ถือหลักทรัพย์โดยตรงประมาณ
1
ล้านคนและอีกกว่า
9
ล้านคน


ท่ีลงทุนทางอ้อมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 กองทุนบำเหน็จ

บำนาญข้าราชการ
กองทุนประกันสังคม
จะเห็นว่ามีผู้เกี่ยวข้อง
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และผู้ได้รับประโยชน์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวนมากทั้งทางตรง
ทางอ้อม
ทั้งในด้านการเงินการลงทุน


การผลิต
 การแปรรูป
 การจำหน่าย
 และการบริโภค
 ตลาด


หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงถือเป็นศูนย์กลางการระดม



เงินทุนที่สำคัญในระบบตลาดทุนและเป็นกลไกสำคัญในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย


“นักลงทุน”
 หรือ
 “ผู้ถือหุ้น” ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ถือเป็น
 “เจ้าของบริษัท”
 หรือ
 “เจ้าของ

ธุรกิจ”
มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินงานของบริษัท
มีสิทธิ

ออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 และสามารถตรวจสอบ

การบริหารงานของฝ่ายบริหารได
้ ซึ่งบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว


ต้องมีการดำเนินงานที่โปร่งใส
มีประสิทธิภาพ
มีความรับผิดชอบ


ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 (Stakeholder)
 ทุกฝ่าย




ภายใต้กฎกติกาที่เป็นสากล
และต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

สำคัญของบริษัทที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์


ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์
 หรือต่อการตัดสินใจ

ลงทุนอย่างถูกต้อง
 ครบถ้วน
 และทันเวลา
 เพื่อผู้ถือหุ้น




นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 และผู้ที่เก่ียวข้องสามารถประเมิน

คุณค่าในอนาคตของบริษัท
 ตลาดหลักทรัพย์และบุคคลหรือ

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจอย่าง



เหมาะสม
ดังนั้น
 โดยกลไกของตลาดหลักทรัพย์หรือตราสาร

ของบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานด
ี บริหารงาน

อย่างโปร่งใสได้มาตรฐานจะเป็นที่ต้องการของนักลงทุน




ซึ่งส่งผลดีต่อราคาของหลักทรัพย์นั้น



การลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนอย่างเราจึงมีส่วน

ช่วยให้เกิดพัฒนาการในหลายมิติทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม

ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองและส่วนรวม
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (The Stock

ExchangeofThailand:SET)เริ่มเปิดทำการซื้อขายวันแรก


ณ
ศูนย์การค้าสยามในวันที่
 30
 เมษายน
พ.ศ.
2518
 โดยทำ

หน้าท่ีเป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์และมีบทบาทใน

การสนับสนุนการออมทรัพย์และการระดมทุนระยะยาวให้แก่

ธุรกิจในภาคเอกชนและภาครัฐ
 นอกจากนี้ยังทำหน้าที่กำกับ

ดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปโดยสะดวก
 รวดเร็ว




ถูกต้องและเป็นธรรมต่อผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย
 เป็นนิติบุคคล



ท่ีดำเนินงานโดยไม่นำผลกำไรมาแบ่งปันกัน
 มีสถานะเป็น

องค์กรกำกับดูแลตัวเอง
 (Self-Regulatory
Organization:


SRO)
ปัจจุบันสินค้าหลักในตลาดหลักทรัพย์
 คือ
หลักทรัพย์

จดทะเบียนของธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ขั้นต่ำภายหลังการกระจายหุ้น
300
ล้านบาทขึ้นไป
ประมาณ


500
 บริษัทท่ีจดทะเบียนเพื่อระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์



แห่งประเทศไทย
ตลอดระยะเวลากว่า
 35
ปีที่ผ่านมา
ตลาด


หลักทรัพย์ฯ
 ได้พัฒนาระบบการซื้อขายและการให้บริการเพื่อ

อำนวยความสะดวกในการลงทุนอย่างต่อเนื่องและเพื่อตอบ

สนองความต้องการลงทุนที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
 จึงเปิดให้บริการ

ตลาดรองเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์อีกหลายประเภท
ได้แก่


ตลาดหลักทรัพย
์ เอ็ม
 เอ
 ไอ  (Market for Alternative

Investment: mai)
 ซึ่งเปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดเล็กท่ีมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วขั้นต่ำภายหลังการ

กระจายหุ้น
 20
 ล้านบาทขึ้นไป
 และมีศักยภาพในการทำ

ธุรกิจ
 มีอัตราการเติบโตสูง
 มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี
 ได้เข้า



จดทะเบียนเพื่อระดมทุนจากนักลงทุนในวงกว้างเพื่อการ

เติบโตอย่างต่อเนื่อง
 หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม
 เอ
 ไอ
กว่า
 50
บริษัท
 จึงเป็นทางเลือก



ท่ีน่าสนใจไม่น้อยสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายการ



ลงทุนไปยังธุรกิจน้องใหม่มาแรงซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี
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ทั้งบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


และตลาดหลักทรัพย์
 เอ็ม
 เอ
 ไอ
 ต่างได้รับความน่าเชื่อถือ

และเป็นที่ยอมรับ
 เนื่องจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน



ท่ีนอกจากจะต้องมีขนาดของทุนตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว




ยังต้องมีระบบการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานสากล
 รวมถึง

การกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วย


ตลาดตราสารหนี
้ 
 
 (Bond Electronic Exchange:

BEX)
 เป็นศูนย์กลางการซื้อขายตราสารหนี้หลายประเภท




ทั้งที่ออกโดยภาครัฐ
 ได้แก่
 ตั๋วเงินคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
และ

หุ้นกู้ภาคเอกชน
 รวมไปถึงตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน

ระหว่างประเทศ
 ตลาดตราสารหนี้ให้บริการด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีทันสมัยจึงช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึง

ข้อมูลและทำการซื้อขายตราสารหนี้ได้อย่างสะดวก
 รวดเร็ว

มากขึ้น


ตลาดตราสารอนุพันธ์
 
 
 (ThailandFuturesExchange:

TFEX)
 เป็นศูนย์กลางการซื้อขายตราสารอนุพันธ์
 คือ


ฟิวเจอร์ส
 (Futures)
 ออปชัน
 (Options)
 และออปชันบน

สัญญาฟิวเจอร์ส
 (Options
 on
 Futures)
 ของสินทรัพย์



อ้างอิง
 คือ
 ตราสารหนี้
 ตราสารทุน
 และสินค้าโภคภัณฑ
์

ปัจจุบัน
 ตลาดตราสารอนุพันธ์มีสินค้า
 4
 รายการ
 คือ
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1)
SET50
Index
Futures
 2)
 SET50
 Index
 Options




3)

Single
Stock
Futures
และ
4)
 Gold
Futures



ตราสารอนุพันธ์
 ถือเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่

นักลงทุนสามารถนำมาใช้ในการเพิ่มความคล่องตัวในการ

ลงทุนได้


นอกจากนี้ยังมี
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง

ประเทศไทย (Agricultural Futures Exchange of 

Thailand: AFET)
 ที่เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายสัญญา



ล่วงหน้า
 (Futures)
 ที่อ้างอิงมูลค่าสัญญาจากราคาสินค้า

เกษตร
อย่างเช่น
ข้าวหอมมะลิ
100%
ข้าวขาว
5%
ยางแผ่น

รมควันชั้น
 3
 และมันสำปะหลังเส้น
 การทำสัญญาซื้อขาย

สินค้าเกษตรล่วงหน้านอกจากจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพด้าน

ราคาให้แก่สินค้าเกษตรแล้ว
ยังเป็นช่องทางให้นักลงทุนทั่วไป

ที่ไม่ต้องการรับมอบสินค้าเกษตร
 สามารถลงทุนซื้อขาย

สัญญาล่วงหน้าเพื่อทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคา

สินค้าเกษตรได้ด้วย
 ทั้งนี้
 ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง

ประเทศไทย
 (AFET)
 ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของ

คณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
 ซึ่งมีรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน
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3.
 รู้จักทางเลือก...
สินค้าหลากหลาย


ในตลาดหลักทรัพย์


ปัจจุบันสินค้าหรือตราสารทางการเงินที่ซื้อขายกันใน

ตลาดหลักทรัพย์มีมากกว่า
 1,000
 ชนิด
 ความหลากหลาย

ของสินค้าเช่นนี้ทำให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์ทางเลือก



การลงทุนได้อย่างรอบด้านและกระจายการลงทุนได้อย่าง

สะดวกสบาย
หลักทรพัยจ์ดทะเบยีนหรอืตราสารเพือ่การลงทนุ


คือ
 เอกสารทางการเงินที่บริษัทจดทะเบียนออกจำหน่าย

เพื่อระดมเงินจากนักลงทุน
 โดยตราสารเพื่อการลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์สามารถแบ่งออกเป็น
4
กลุ่มใหญ่ๆ
คือ


(1) ตราสารทุน
 เป็นตราสารที่ให้สิทธิการเป็น


“เจ้าของกิจการ”
แก่นักลงทุน
ในฐานะเจ้าของกิจการเราจึงมี

โอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีถ้ากิจการมีผลการดำเนิน

งานด
ี และมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนหรือไม่ได้ผลตอบแทน




ถ้าผลการดำเนินงานของกิจการไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย


หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุน
ได้แก่


Ÿ 	หุ้นสามัญ นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นสามัญถือเป็น



เจ้าของกิจการท่ีแท้จริงทางการเงิน
 จึงมีสิทธิในการเข้าร่วม

ประชุมและลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ตามสัดส่วน

จำนวนหุ้นที่ถือ


Ÿ 	หุ้นบุริมสิทธิ
 มีลักษณะคล้ายกับหุ้นสามัญ




เพียงผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม



ผู้ถือหุ้น
 แต่จะได้รับผลตอบแทนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญและ



ได้เงินทุนคืนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญถ้ากิจการเลิกดำเนินการ


(2) ตราสารหนี้ เป็นตราสารที่แสดงสิทธิการเป็น




“เจ้าหนี้” ของนักลงทุน
ผู้ออกจำหน่ายตราสารหนี้จึงมีสถานะ

เป็นผู้กู้ เงินหรือ
 “ลูกหนี้”
 ผู้ลงทุนในตราสารหนี้หรือท่ี



มักเรียกว่า
 “ผู้ถือตราสารหนี้”
 ในฐานะเจ้าหนี้จะได้รับ



ผลตอบแทนเป็น
 “ดอกเบี้ย”
 หรือ
 “ส่วนลด”
 ตามที่ระบุไว้
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โดยทั่วไป
ผู้ออกตราสารหนี้จะระบุอัตราผลตอบแทน
กำหนด

วันจ่ายดอกเบี้ย
 และวันครบอายุหรือกำหนดไถ่ถอนตราสาร

ไว้อย่างชัดเจน
ตราสารหนี้สามารถแบ่งตามผู้ออกได้ดังนี้


Ÿ 	ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ




เช่น
 รัฐบาล
กระทรวงการคลัง
 หรือธนาคารแห่งประเทศไทย


ถ้าเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นมีกำหนดไถ่ถอนไม่เกิน
 1
 ปี




เรียกว่า
 ต๋ัวเงินคลัง
 แต่ถ้ามีระยะเวลาไถ่ถอนมากกว่า
 1
ปี


จะเรียกว่า
พันธบัตร
 ตราสารหนี้ภาครัฐถือเป็นหลักทรัพย์

ลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำเพราะรัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกัน


Ÿ 	ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชน
 หรือที่



เรียกว่า
หุ้นกู้
 มักออกโดยบริษัทขนาดใหญ
่มีความน่าเชื่อถือ

สูง
ข้อมูลสำคัญในการพิจารณาเพื่อลงทุนในหุ้นกู้
ก็คือ
ความ

สามารถในการชำระคืนเงินต้นและจ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุ



หุ้นกู้
 ชื่อเสียงของผู้ออก
 และอันดับความน่าเชื่อถือ
 (Credit


rating)
ของหุ้นกู้นั้น


(3) หน่วยลงทุน เป็นตราสารที่ออกจำหน่ายและ

บริหารการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน
 (บลจ.)


เพื่อระดมเงินเข้า
 “กองทุนรวม”
 ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนตาม

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน 

นักลงทุนมีฐานะเป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์สินของกองทุนรวม


จึงมีส่วนได้ส่วนเสียและได้รับผลตอบแทนตามผลการดำเนิน

งานของกองทุน
 ซึ่งจุดเด่นของการลงทุนในกองทุนรวมก็คือ


การมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนดูแลการลงทุนให้
 จึง

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาดูแลการลงทุนด้วยตัวเอง


ปัจจุบันมีกองทุนรวมมากกว่า
 1,200
 กองทุนให้นักลงทุน

เลือกลงทุนได้ตามความต้องการ
 และยังมีกองทุน
Equity

ExchangeTradedFund(EquityETF)ซึ่งเป็นกองทุนรวม

แบบเปิดที่บริหารงานโดยกลุ่มสถาบันการเงินที่เข้าร่วมลงทุน


เนื่องจาก
Equity
ETF
มีลักษณะผสมระหว่างกองทุนรวมและ

หุ้น
 รวมทั้งมีกลไกในการจัดตั้งและดำเนินการที่แตกต่างไป
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จากกองทุนรวมทั่วไป
 Equity
 ETF
 จึงช่วยให้นักลงทุน

กระจายความเสี่ยงได้ดีและมีสภาพคล่องมากกว่า


(4) ตราสารอนุพันธ์ เป็นตราสารที่มีลักษณะพิเศษ


คือ
 เป็นตราสารที่ไม่ได้อ้างอิงมูลค่าจากกระแสเงินสดของ



ตัวเองหรือไม่มีมูลค่าที่แท้จริงในตัวเอง
 แต่มูลค่าของ

ตราสารอนุพันธ์จะขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง 

(Underlying
 asset)
 อย่างเช่น
 หุ้นสามัญ
 ดัชนีหลักทรัพย์


อัตราแลกเปลี่ยน
ทองคำ
น้ำมัน
เป็นต้น
ตราสารอนุพันธ์
เป็น

สัญญาทางการเงินที่ทำขึ้นในปัจจุบันเพื่อตกลงซื้อขายหรือให้

สิทธิในการซื้อขายสินทรัพย์อ้างอิงในอนาคต
 คือ
 ทำสัญญา

ตกลงกันวันน้ีว่าจะซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงจำนวนกี่หน่วย


ที่ราคาเท่าไร
 แล้วจะส่งมอบและชำระราคากันเมื่อใด


ตราสารอนุพันธ์มีลักษณะเฉพาะคือ
มีอายุสัญญาจำกัด
 เมื่อ

ครบอายุสัญญา
 มูลค่าของตราสารก็จะหมดลง
 นอกจากนี
้

ราคาตราสารจะผันผวนไปตามราคาสินทรัพย์อ้างอิง




นักลงทุนจึงมักใช้ตราสารอนุพันธ์เป็นเครื่องมือเพื่อป้องกัน

ความเสี่ยง
 ตราสารอนุพันธ์มีให้เลือกลงทุนทั้งในตลาด




หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม
เอ
ไอ
และ

ตลาดตราสารอนุพันธ์
(TFEX)
ดังนี
้

ตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ์

 แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ได้แก่


1)
 ใบสำคัญแสดงสิทธ
ิ (Warrant)
 ที่ให้สิทธิซื้อ



หลักทรัพย์อ้างอิงตามราคา
จำนวน
และเวลาที่กำหนด


2)
 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
 (Derivative




Warrant:
DW)
คือ
Warrant
 ที่ออกโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่ใช่



ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง
เช่น
บริษัทหลักทรัพย์
เป็นต้น



3)
 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์

อ้างอิง
 (Depository
 Receipt:
 DR)
 เป็นตราสารที่ออกโดย

บริษัท
 สยามดีอาร์
 จำกัด
 เพื่อนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
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อ้างอิง
 ซึ่งนักลงทุนจะได้รับสิทธิเหมือนลงทุนในหลักทรัพย์

อ้างอิง
แต่
DR
จะมีกำหนดอายุการไถ่ถอนและนักลงทุนต้อง

ออกเสียงลงมติผ่านบริษัท
สยามดีอาร์
จำกัดเท่านั้น


4)
 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์

อ้างอิงไทย
 (Non-voting
Depository
Receipt:
NVDR)
คือ


DR
ที่ไม่ให้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 ซึ่งช่วย



ให้นักลงทุนต่างชาติ
 สามารถลงทุนได้โดยไม่ติดข้อจำกัด



เรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์


ตราสารอนุพันธ์ที่ ซื้ อขายในตลาดตราสาร 

อนุพันธ์ (TFEX)
ได้แก่


1)
 SET50
 Index
 Futures
 หรือสัญญาฟิวเจอร์สที่

อ้างอิงกับดัชนี
SET
50



2)
 SET50
 Index
Options
 หรือสัญญาออปชันที่ให้

สิทธิในการซื้อหรือขายดัชนี
SET50



3)
 Stock
 Futures
 หรือสัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับ

หุ้นสามัญตามที่กำหนด


4)
 Gold
 Futures
 หรือสัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิง




กับราคาทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์
96.5%



ตราสารทางการเงินหรือหลักทรัพย์แต่ละประเภท



มีลักษณะแตกต่างกัน
 จึงให้ผลตอบแทนและมีความเสี่ยง

ต่างกัน
 การจะเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ชนิดใดเป็นจำนวน

เท่าไรและเมื่อใดจึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการลงทุน



ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้และความคาดหวัง


ในผลตอบแทนที่จะได้รับของนักลงทุน

แต่ละคน
ซึ่งมักแปรผันไปตามปัจจัย

ที่เกี่ยวข้องในแต่ละช่วงเวลา
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4.
รู้จักความเสี่ยงและผลตอบแทน



“There
 is
 no
 such
 thing
as
a
 free
 lunch.”
 เพราะ

โลกน้ีไม่มีอะไรท่ีเราจะได้มาฟรีๆ
การลงทุนในหลักทรัพย์ใดท่ี

คาดว่าน่าจะได้ผลตอบแทนสูงย่อมจะมีความเสี่ยงสูงด้วย

เช่นกัน
 เพราะความเส่ียงคือความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึน

อย่างแน่นอน ก่อนตัดสินใจลงทุนเราจึงต้องประเมิน
“ความ

เสี่ยงที่จะยอมรับได้” อย่างรอบคอบก่อนเสมอ
 เบื้องต้นให้

ถามตัวเองว่า
ถ้าไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง และ


ถ้าต้องสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดไป จะมีผล

กระทบทางการเงินและมีผลต่อสภาพจิตใจมากน้อยเพียงใด


ความเสี่ยงในการลงทุนเป็นสิ่งที่นักลงทุนจะต้องเผชิญ




นักลงทุนที่ดีจึงต้องประเมินความเสี่ยงตลอดช่วงระยะ

เวลาที่ลงทุน
 เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หาทางเลือกการลงทุน

ที่ เหมาะสมได้
 การลงทุนที่มีประสิทธิภาพจึงหมายถึง



การสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนได้

อย่างเหมาะสมสำหรับตัวเรา นักลงทุนส่วนใหญ่ให้



ความสำคัญกับผลตอบแทนโดยไม่คำนึงถึงความเสี่ยงที่



อาจจะเกิดขึ้น
 ทำให้การลงทุนไม่บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ


เพื่อให้เข้าใจความเสี่ยงมากขึ้น
เราต้องทำความรู้จักกับ


Ÿ 	ความเสี่ยงท้ังระบบ
 (Systematic
 risk)
 เป็น




ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบในวงกว้างซึ่งอาจสร้างความเสียหาย

ได้มาก
สาเหตุท่ีทำให้เกิดความเสี่ยงทั้งระบบ
 ได้แก่
 การเกิด

โรคระบาด
ปัญหาทางการเมือง
 การเปลี่ยนแปลงของอัตรา

ดอกเบี้ย
 เหตุการณ์วินาศกรรม
 9/11
 วิกฤตต้มยำกุ้ง
 วิกฤต



ซับไพรม์
เป็นต้น


Ÿ 	ความเสี่ยงเฉพาะตัว (Unsystematic
 risk)




เป็นความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นเฉพาะกับหลักทรัพย์บางตัวหรือ



บางกลุ่มเท่านั้น
 ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์อื่น
 เช่น


ข่าวการทุจริตของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่ง
 หรือ
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การพบสารเคมีตกค้างในสินค้าชนิดหนึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อ

ราคาหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องเท่านั้น


การวางแผนการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน (Asset 

allocation) อย่างรอบคอบ
 และการกระจายการลงทุน 

(Diversification) อย่างเหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยง

เฉพาะตัวและจำกัดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้



นอกจากความเสี่ยงรวมทั้ง
 2
ประเภทแล้ว
 ยังมีความ

เสี่ยงสำคัญที่นักลงทุนควรพิจารณาก่อนลงทุนอีก
ดังนี้


Ÿ 	ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
 หรือการที่ไม่สามารถ


ขายหลักทรัพย์ได้ทันทีเมื่อต้องการใช้เงินสด


Ÿ 	ความเสี่ยงจากภาวะตลาด
 คือความผันผวนของ


ราคาหลักทรัพย์ที่เกิดจากพฤติกรรมของนักลงทุนในตลาด


Ÿ 	ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระ
ที่จะทำให้นักลงทุน
ไ
ม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหรือต้องสูญเสียเงินลงทุน


Ÿ 	ความเสี่ยงจากอำนาจในการซื้อลดลง
 การลงทุน


ท่ีให้ผลตอบแทนคงที่บางประเภทอาจไม่คุ้มกับเงินเฟ้อที่เกิด

ขึ้น


ไม่เฉพาะแต่ความเสี่ยงที่มีหลายลักษณะ
ผลตอบแทน

จากการลงทุนก็มีหลายรูปแบบเช่นกัน
 ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภท

ของหลักทรัพย์ที่ลงทุน
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์


ประกอบด้วย


Ÿ 	เงินปันผล ผู้ถือหุ้นสามัญ
 หุ้นบุริมสิทธิและ



หน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผล
 ผู้ออก



หลักทรัพย์จะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานหรือกำไร

ในแต่ละปี
 ตามนโยบายการจ่ายปันผลที่ต้องประกาศให้



นักลงทุนทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
 ซึ่งบริษัท

อาจจ่ายปันผลเป็น
เงินสด
หรือ
หุ้นปันผล
ก็เป็นได้


Ÿ 	ดอกเบี้ย คือ
 ผลตอบแทนสำหรับผู้ถือตราสารหนี
้



ผู้ออกตราสารหนี้จะจ่ายดอกเบี้ยให้แก่นักลงทุน
 ตามเวลาที่
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กำหนด
จนครบอายุตราสารหนี้ซึ่งนักลงทุนจะได้รับเงินลงทุน

คืนตามสัญญา
 การลงทุนในตราสารหนี้จึงทำให้นักลงทุน



ได้รับดอกเบี้ยในจำนวนแน่นอนตลอดระยะเวลาท่ีถือ



ตราสารหนี้



Ÿ 	ส่วนต่างจากการขายหลักทรัพย์ ที่อาจเป็นกำไร 

หรือขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์


Ÿ 	สิทธิในการซื้อหุ้นใหม่
 โดยทั่วไปเมื่อบริษัทออก



จำหน่ายหุ้นใหม่เพื่อเพิ่มทุน
 จะให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมในการ



ซื้อหุ้นใหม่ในราคาจองซื้อที่ต่ำกว่าราคาตลาดก่อนการ



ขายหุ้นใหม่ให้นักลงทุนทั่วไป
 เพื่อเป็นการรักษาสัดส่วนหรือ

อัตราการมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ถือหุ้นเดิมไว้






5.
รู้จักบริหารภาษี...
เสริมพลังความมั่งคั่ง


เน่ืองจากผลตอบแทนจากการลงทุนที่อยู่ในรูปของ

เงินสดถือเป็นรายได้ของนักลงทุน
ดังนั้น
นักลงทุนจึงควรรู้จัก

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องเกี่ยวข้องการลงทุนด้วย
ดังนี้


Ÿ 	เงินปันผล นักลงทุนสามารถเลือกได้ว่า
 (1)
 ให้



หักภาษีเงินปันผล
ณ
ที่จ่าย
10%
 โดยไม่ต้องนำเงินปันผลไป

รวมคำนวณภาษีตอนสิ้นป
ี หรือ
 (2)
 ขอใช้สิทธิเครดิตภาษี

เงินปันผล
 โดยนำเงินปันผลมารวมเป็นเงินได้เพื่อคำนวณ

ภาษีสิ้นปี

 ทั้งนี้
 ให้พิจารณาจากอัตราภาษีนิติบุคคลของ

บริษัทที่จ่ายเงินปันผลให้เราว่าสูงกว่าอัตราภาษีที่เราเสีย



หรือไม่
 ถ้าอัตราภาษีนิติบุคคลสูงกว่าอัตราภาษีเงินได้ของเรา


ก็ควรเลือกการใช้สิทธิเครดิตภาษี


Ÿ 	ดอกเบี้ยและกำไรจากการขายตราสารหนี้  

จะถูกหักภาษี
ณ
ที่จ่าย
 15%
 โดยนักลงทุนสามารถเลือกได้

ว่าจะนำไปรวมเป็นเงินได้เพื่อคำนวณภาษีตอนสิ้นปีหรือ



ไม่รวมก็ได้
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Ÿ 	กำไรจากการขายหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และ 

หน่วยลงทุน
ได้รับยกเว้นภาษี


นอกจากผลตอบแแทนโดยตรงที่ได้รับจากการลงทุน


ท้ังในรูปของเงินปันผล
ดอกเบี้ย
 กำไรจากการขายหลักทรัพย์


หรือสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนแล้ว
ยังมีหลักทรัพย์บางประเภท

ท่ีรัฐมีนโยบายส่งเสริมการออมโดยให้ประชาชนสามารถ



นำเงินที่ลงทุนมาหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาภาระภาษีลง

หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการเพิ่มผลตอบแทนสุทธิจากการลงทุนให้

แก่เรา
การลงทุนดังกล่าว
คือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

(Retirement Mutual Fund: RMF)
 และกองทุนรวม 

หุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF)
 ซึ่งเป็น



กองทุนรวมที่ ส่ ง เสริมให้ เกิ ดการออมอย่ างมี วิ นั ย ใน



ระยะยาว



เงินที่ลงทุนในกองทุนรวม RMF ไม่น้อยกว่า
5
ปีและ

ไถ่ถอนเมื่อนักลงทุนอายุเกิน
 55
 ปีไปแล้ว
 ในอัตราไม่เกิน


15%
ของเงินได้
แต่ไม่เกิน
500,000
บาทต่อปีเมื่อรวมกับเงิน

สะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญ

ข้าราชการแล้ว
 จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมเป็นเงินได้

เพื่อเสียภาษี
 และเงินลงทุนในกองทุนรวม LTF อีกในอัตรา

ไม่เกิน
15%
ของเงินได้แต่ไม่เกิน
500,000
บาทต่อปี
ก็ได้รับ

ยกเว้นภาษีเช่นกัน
 โดยมีเงื่อนไขเพียงต้องลงทุนต่อเนื่องให้

ครบ
 5
ปีปฏิทิน
 ซึ่งกองทุนรวม
 LTF
 จะครบอายุโครงการใน



ปี
2559


เพื่อให้เห็นตัวเลขผลตอบแทนจากการประหยัดภาษี

ได้ชัดเจนขึ้นว่าการลงทุนในกองทุนรวม
 LTF
 จะช่วยเรา

ประหยัดภาษีได้อย่างเป็นกอบเป็นกำเพียงใด
ลองพิจารณา

การคำนวณผลตอบแทนจากเงินสดที่ประหยัดภาษีได้
 โดย

เงินลงทุนทุก 10,000 บาท
 ที่ลงทุนในกองทุนรวม
 LTF
 จะ

ช่วยประหยัดภาษีและคิดเป็นผลตอบแทนได้
ดังนี้
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 อัตราภาษี ภาษีที่ประหยัดได้ ผลตอบแทน 


 10%
 1,000
บาท
 11.11%



 20%
 2,000
บาท
 25.00%



 30%
 3,000
บาท
 42.85%



 37%
 3,700
บาท
 58.73%



 


อย่างไรก็ดี
 ตัวเลขในตารางเป็นการยกตัวอย่าง

ประกอบการอธิบายซึ่งคำนวณเฉพาะผลตอบแทนจากเงินสด

ที่ประหยัดภาษีได้เท่านั้น
 ยังไม่ได้รวมผลตอบแทนโดยตรง

จากกองทุนรวม
 นักลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนและ

นโยบายของแต่ละกองทุนเพิ่มเติมก่อนลงทุน





6.
 รู้จักลงทุนอย่างถูกวิธี...



ด้วย
6
ขั้นตอนการลงทุนอย่างเซียน



หลั งจากวิ เ ค ราะห์ ตั ว เองแล้ วว่ า



มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการลงทุน



เพียงพอ
 มีความพร้อมทางการเงิน


เริ่ มรู้ จักตลาดหลักทรัพย์และ

สินค้าประเภทต่างๆ
 รวมทั้ง

เข้าใจเรื่องผลตอบแทนและ

ความเสี่ยงจากการลงทุน

แล้ว
 ให้พิจารณาขั้นตอนการ

ลงทุน
ดังนี้


1. กำหนดนโยบายการลงทุน
เพื่อให้การลงทุนอยู่ใน

ขอบเขตท่ีเหมาะสม
 โดยจะต้องกำหนดจำนวนเงินลงทุนที่

พอเหมาะพอดีและมีเป้าหมายการลงทุนที่ชัดเจน
 จากนั้น

ให้ประเมินผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน
 รวมทั้ง

ระดับความเสี่ยงที่จะยอมรับได้
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2. เปดิบญัชเีพ่ือการซือ้ขายหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรพัย
์

ให้บริการการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์


ARMS
(Advance
Resilience
Matching
System)
ที่ทันสมัย

และมีประสิทธิภาพสูง
นักลงทุนจึงต้องทำรายการซื้อขายผ่าน

ตัวแทนหรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อส่งคำสั่งซื้อขายเข้าไปจับคู่

ด้วยระบบอัตโนมัต
ิปัจจุบันมีบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัท

สมาชิกตลาดหลักทรัพย์
 39
 บริษัท
 ซึ่งจะเป็นตัวแทนทำ

รายการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เรา
 หน้าที่ของนักลงทุนก็คือ

ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์หรือ
โบรกเกอร์
ก่อนที่

จะสมัครเป็นลูกค้า
 เพื่อเลือกโบรกเกอร์ที่จะให้บริการแก่เรา

ได้อย่างมั่นใจ
 ซึ่งควรพิจารณาจากฐานะทางการเงินที่มั่นคง


ความน่าเชื่อถือ
 ผลการดำเนินงานของบริษัท
 ความมี

มาตรฐานและจรรยาบรรณของบุคลากร
 รวมทั้งมีใบอนุญาต

ถูกต้อง
 มีการให้บริการข้อมูล
 ข่าวสาร
 บทวิเคราะห์
 และมี

ความพร้อมในการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
 อย่าง

ครบวงจร
ที่สำคัญจะต้องดูแลสิทธิประโยชน์ให้เราอย่างเต็มที่


ทั้งนี้
 เงื่อนไข
 วงเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีและค่าธรรมเนียม

การซื้อขายของแต่ละบริษัทจะแตกต่างกันไป
 บางบริษัท



อาจกำหนดให้ต้องมีวงเงินขั้นต่ำหลักหมื่นหรือหลักแสน

สำหรับการเปิดบัญชีบางประเภท
 ในขณะที่การเปิดบัญชี



บางประเภทก็ไม่ต้องมีวงเงินขั้นต่ำ
 โดยบัญชีเพื่อการซื้อขาย

หลักทรัพย์มี
2
ประเภท
คือ


Ÿ 	บัญชีเงินสด (Cash
 account) คือ
 บัญชีที่



นักลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดเต็มตาม

จำนวนที่ซื้อ
โดยต้องชำระเงินภายใน
3
วันทำการนับจากวันที่

ซื้อหลักทรัพย
์ ทั้งนี้
 โบรกเกอร์จะเป็นผู้พิจารณาวงเงินที่

เหมาะสมสำหรับนักลงทุนแต่ละรายตามฐานะทางการเงิน


หลักประกัน
 และความสามารถในการชำระหนี้
 มีโบรกเกอร์

หลายแห่งกำหนดให้นักลงทุนต้องมีเงินสดในบัญชีตาม

จำนวนที่ต้องการซื้อหลักทรัพย์เท่านั้น
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Ÿ 	บัญชีมาร์จิน
(Margin
account)
หรือเครดิตบาลานซ์



(Credit
 balance) คือ
บัญชีที่นักลงทุนสามารถกู้ยืมเงินเพื่อ

ซื้อขายหลักทรัพย์จากโบรกเกอร์ได้บางส่วน
 โดยต้องมีเงิน

หรือหลักทรัพย์วางเป็นหลักประกันตามเงื่อนไข
 การชำระ



ค่าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชีประเภทนี้นักลงทุนจะต้องจ่าย



ดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้
 โดยวงเงินกู้ยืมอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง



ได้ตามราคาหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันไว
้ ซึ่งถ้าราคา



หลักทรัพย์ลดลงมากๆ
จนอัตรามาร์จินต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด


โบรกเกอร์อาจจะบังคับให้ลูกค้าวางหลักประกันหรือ



เรียกเงินสดเพิ่ม
 หรืออาจจะบังคับขายหลักทรัพย์ที่วาง




หลักประกันไว้ เพื่ อรักษาอัตรามาร์จินให้อยู่ ในเกณฑ์



ที่กำหนด


3. วิเคราะห์ทางเลือกในการลงทุน
 การเลือกว่าจะ

ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ชนิดใด
 จำนวนเท่าใดและเมื่อไร




เป็นหน้าที่สำคัญท่ีนักลงทุนต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง
 โบรกเกอร์


หรือบริษัทหลักทรัพย์เป็นเพียงผู้ให้ข้อมูล
 บทวิเคราะห์และ

อำนวยความสะดวกในการส่งคำสั่งซื้อขายเท่านั้น
 การ

พิจารณาทางเลือกและตัดสินใจลงทุนจึงเป็นความรับผิดชอบ

ของนักลงทุนที่จะต้องทำอย่างรอบคอบเสมอ


4. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์
เมื่อมีบัญชีเพื่อซื้อขาย

หลักทรัพย์แล้ว
 นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

ผ่านโบรกเกอร์ได้ทุกวันทำการของตลาดหลักทรัพย์
 คือ



วันจันทร์ถึงวันศุกร์
วันละ
2
ช่วง
คือ
ช่วงเช้า เวลา 10.00 น. 

– 12.30 น.
และช่วงบ่าย เวลา 14.30 น. – 16.30 น.
ซึ่ง

ก่อนเวลาทำการจริงทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย
นักลงทุนสามารถ

ส่งคำส่ังซื้อขายได้ล่วงหน้าประมาณ
 30
นาที
 หรือที่เรียกว่า

ช่วง
 Pre-Opening
ส่วนวิธีการส่งคำสั่งซื้อขายสามารถทำได้


3
วิธี
คือ
(1)
กรอกใบคำสั่งซื้อขายที่ห้องค้าหลักทรัพย์
(2)
สั่ง

ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดทางโทรศัพท์
และ
(3)
ส่งคำสั่ง


ซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของโบรกเกอร์
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สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานหลัก (Main 

board)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กำหนดให้
1
หน่วยการซื้อขายหรือ


1
Board
lot
เท่ากับ
100
หลักทรัพย์
เมื่อคำสั่งซื้อขายของเรา

ถูกส่งผ่านโบรกเกอร์ไปยังระบบการซื้อขาย
ARMS
ของตลาด

หลักทรัพย์ฯ
 แล้ว
 ระบบก็จะเรียงลำดับและจับคู่การซื้อขาย


ให้โดยอัตโนมัติ
 ตามลำดับของราคาและเวลาที่ดีที่สุด 

(Price then time priority)
 เนื่องจากระบบการซื้อขาย



หลักทรัพย์เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพสูง



จึงรองรับปริมาณการซื้อขายจำนวนมากได้
 อีกทั้งการจับคู่



คำสั่ งซื้ อขายก็ เป็นไปโดยอัต โนมัติและ เปิด เผยจึ งมี



ความโปร่งใสและเป็นธรรม


ถ้านักลงทุนต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยวิธีตกลง

ราคากันเองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
 (Put
 through)
ก็สามารถ

ทำได้บนกระดานรายใหญ่ (Big-lot board) โดยต้องมี

ปริมาณการซื้อขายตั้งแต่
 1
ล้านหุ้นหรือ
 3
ล้านบาทขึ้นไปใน

ครั้งเดียว
แต่ถ้าต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ในจำนวนที่ต่ำกว่า


1
Board
lot
หรอื
100
หลกัทรพัย
์ซึง่ไมเ่ตม็หนึง่หนว่ยการซือ้ขาย


จะต้องซื้อขายบนกระดานหน่วยย่อย (Odd-lot board) 

นอกจากนี้
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ
 ยังมีกระดานต่างประเทศ 

(Foreign board) สำหรับอำนวยความสะดวกให้นักลงทุน

ต่างชาติท่ีประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีข้อจำกัดการถือหุ้น

ของต่างชาติ
 ซึ่งการซื้อขายผ่านกระดานต่างประเทศจะ

เป็นการซื้อขายหุ้นระหว่างนักลงทุนต่างชาติด้วยกัน
 จึงไม่มี

ผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการถือครองหุ้นของ

ชาวต่างชาติ
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5. ส่งมอบและชำระราคาหลักทรัพย์ เมื่อได้รับการ

ยืนยันการซื้อขายแล้ว
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จำกัด (Thailand Securities Depository: 

TSD)
 และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด 

(ThailandClearingHouse:TCH)
จะเปน็ผูใ้หบ้รกิารดแูลและ


ดำเนินการเรื่องการชำระราคา
 การส่งและรับมอบหลักทรัพย์


ให้นักลงทุนใน
 3
 วันทำการนับจากวันที่ซื้อหรือขาย



หลักทรัพย์
 ทั้งนี้
 TSD
 และ
 TCH
 ให้ความสำคัญกับการ

บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 ซึ่งเน้นการบริหาร



ความเสี่ยงอย่างครบวงจร
 เพื่อคุ้มครองนักลงทุนและ



ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จาก

การผิดนัดชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์


6. ทบทวนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพราะ 

ราคาหลักทรัพย์สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามปัจจัย

หลายอย่างที่มากระทบ นักลงทุนจึงควรทบทวนการลงทุน



และติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอ
 เพื่อ

ประเมินและปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ที่เปลี่ยนแปลงไป
 การพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ



ก่อนลงทุนและประเมินการลงทุนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเพิ่ม

ความมั่นใจในการลงทุน
 ซึ่งจะช่วยลดความวิตกกังวลใน



การลงทุนลงได้
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7. รู้จักพื้นฐาน รู้ทันเทคนิค... What? and When?

มีปัจจัยมากมายที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ 

การจะเฟ้นหาหลักทรัพย์ดีๆ มีคุณภาพจึงต้องใช้เครื่องมือที่มี

ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ ซึ่งเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้

เราวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้อย่างรอบด้านก็คือ ความรู้ความ

เข้าใจในปัจจัยทั้งหมดที่ เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เพื่อให้

สามารถประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์นั้นๆ ได้ หรือที่เรียกว่า 

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental analysis) ที่

แบ่งการวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็น 3 ระดับ คือ 

Ÿ 	การวิเคราะห์เศรษฐกิจ เป็นการมองภาพรวม  

และแนวโน้มในระดับมหภาค ทั้งเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจใน

ประเทศ และปัจจัยด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจซึ่ง

อาจมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ เช่น สถานการณ์ทางการเมือง 

นโยบายของรัฐบาล ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ภัย

ธรรมชาติ เป็นต้น 

Ÿ 	การวิเคราะห์อุตสาหกรรม เป็นการวิเคราะห์วงจร   

ชีวิตของอุตสาหกรรม เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโต 

ศักยภาพในการแข่งขัน รวมไปถึง Demand และ Supply ใน

ตลาด เพื่อค้นหากลุ่มธุรกิจที่มีอนาคตดี น่าลงทุน 

Ÿ 	ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ บ ริ ษั ท ผู้ อ อ ก ห ลั ก ท รั พ ย์   

ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากรายงานทางการเงิน 

ประเภทธุรกิจ รวมถึงสินค้าและบริการ กระบวนการผลิต 

กลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบายการบริหารงาน จรรยาบรรณของ  

ผู้บริหาร เพื่อประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน การทำกำไร

ในอนาคตและการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของหลักทรัพย์ 

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะช่วยให้ทราบมูลค่าที่  

แท้จริงของหลักทรัพย์ เมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาดของ

หลักทรัพย์ท่ีซื้อขายกัน เราก็จะประเมินได้ว่าหลักทรัพย์นั้นมี

ราคาสูงหรือต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงหรือไม่ และหลักทรัพย์ใด
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เป็นหลักทรัพย์ท่ีน่าลงทุนบ้าง เพราะตามกลไกของตลาด

ราคาหลักทรัพย์จะปรับตัวเข้าหามูลค่าที่แท้จริงเสมอ 

การวิเคราะห์การลงทุนอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ทั่วไปและควรจะ

ใช้ควบคู่กับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ก็คือ การวิเคราะห์

ปัจจัยทางเทคนิค (Technical analysis) ที่คาดการณ์  

ราคาหลักทรัพย์จากการศึกษาปฎิกิริยาของตลาดที่มีต่อ  

ราคาหลักทรัพย์ การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคเชื่อว่า  

การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์เป็นเรื่องของจิตวิทยา

การลงทุน พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของ ราคาและปริมาณ

การซื้อขายในอดีต เป็นตัวแปรสำคัญในการวิเคราะห์  

หลักทรัพย์ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงใช้กราฟราคาและ

ปริมาณการซื้อขายในอดีตเป็นเครื่องมือในการสร้างเส้น  

แนวโน้ม แนวรับ แนวต้าน และแผนภูมิแบบต่างๆ เพื่อ  

คาดการณ์ราคาหลักทรัพย์ในอนาคต และเพื่อหาจังหวะ

การลงทุนที่เหมาะสม เพราะเชื่อว่าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ  

หลักทรัพย์ได้สะท้อนเข้าไปในราคาหลักทรัพย์แล้วและ

ประวัติศาสตร์ย่อมซ้ำรอย 

นอกจากนี้ ตัวช่วยสำคัญที่ เราสามารถใช้เป็น   

Benchmark ประกอบการวิเคราะห์การลงทุน คือ ดัชนีราคาหุ้น 

ซึ่ ง เป็นตั ว เลขสะท้อนภาพรวมของการลง ทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์ว่าราคาหลักทรัพย์โดยรวมมีการ

เปลี่ยนแปลงหรือเคล่ือนไหวไปในทิศทางใด เพิ่มขึ้นหรือ

ลดลงจากในอดีตเท่าไร โดยดัชนีราคาหุ้นหลักๆ คือ SET 

Index  SET50 Index  SET100 Index และ mai Index ซึ่ง

ดัชนีแต่ละตัวจะมีวิธีการคำนวณที่แตกต่างกันเพื่อการใช้

ประโยชน์ในการอ้างอิงที่ต่างกัน อย่างเช่น SET Index 

คำนวณจากมูลค่าตลาดรวมในวันปัจจุบันของหุ้นทุกตัวใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปรียบเทียบกับมูลค่าตลาดรวมวันฐาน

หรือวันที่ตลาดเริ่มเปิดให้บริการ คือวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 

2518 การเปลี่ยนแปลงของ SET Index จึงเป็นดัชนีสะท้อน
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การเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทั้งหมด ในขณะที่ SET50 

Index จะคำนวณจากมูลค่าตลาดของหุ้นสามัญ 50 ตัวแรกที่

มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง มีการซื้อขายมากอย่างสม่ำเสมอ 

โดยจะมีการประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่อยู่ใน SET100 

Index และ SET50 Index ที่เข้าเกณฑ์ทุก 6 เดือน นอกจาก

ดัชนีหลักแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ร่วมมือกับ FTSE 

International Limited จัดทำ FTSE SET Index Series ขึ้น 

เพื่อพัฒนาดัชนีอ้างอิงให้สอดคล้องกับความต้องการของ  

นักลงทุนท้ังในและต่างประเทศมากขึ้น ปัจจุบัน FTSE SET 

Index Series มี 6 ดัชนี ซึ่งแบ่งตามขนาดของตลาดโดย

คำนวณจากหลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตาม

มาตรฐานท่ีมีมูลค่าตลาดแตกต่างกันไป และยังมี FTSE 

SET Shariah Index ที่คำนวณจากหลักทรัพย์ซึ่งผ่านการ  

คัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลาม เพื่อให้นักลงทุนที่ต้องการ

จะลงทุนให้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามได้ใช้เป็นเกณฑ์

อ้างอิง 

 

8. รู้จักหน้าที่ของนักลงทุนที่ดี...  
รู้วิธีลงทุนอย่างเศรษฐีแสนสุข 

หลายคนอาจคิดว่าเพียงมีเงินสักหน่อยก็เปิดพอร์ต

และเป็นนักลงทุนได้แล้ว จึงไม่เคยคำนึงถึงบทบาทและหน้าที่

ของนักลงทุนอย่างแท้จริง การจะลงทุนให้ได้ผลตอบแทนดีๆ 

อย่างที่คาดหวังแบบไม่ต้องกลายเป็นแมลงเม่าบินเข้ากองไฟ

ไปในเวลาอันรวดเร็วจะต้องทำความเข้าใจในหน้าที่ของ  

นักลงทุนท่ีดีและลงมือทำอย่างเต็มที่ ซึ่งหน้าที่สำคัญของ  

นักลงทุน ก็คือ 

•	 หาความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์

ที่ลงทุน เศรษฐกิจ แนวโน้มและทิศทางการลงทุนในอนาคต 
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•	 วิเคราะห์การลงทุนอย่างรอบคอบ ไม่ลงทุนตาม

ข่าวลือ ตามกระแส แต่ควรคิดวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนทุกครั้ง 

•	 ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่ งซื้อขาย 

เอกสารสัญญา รายงานหลักทรัพย์ วงเงินคงเหลืออย่าง

ละเอียด 

•	 ติดตามข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออก

หลักทรัพย์อย่างใกล้ชิด ในฐานะผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของบริษัท  

•	 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ร่วมกิจกรรมการพบปะ

นักลงทุน (Opportunity day) และร่วมการเยี่ยมชมบริษัทเมื่อ

มีโครงการ Company visit ทุกครั้งหรือเมื่อมีโอกาส 

•	 สอบถามข้อมูลการลงทุนจากโบรกเกอร์อย่าง

สม่ำเสมอ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการลงทุน 

•	 ยึดมั่นในเป้าหมายการลงทุน ไม่หวั่นไหวไป

ตามข่าวลือหรือความผันผวนในระยะสั้น 

การลงทุนที่ประสบความสำเร็จอาจไม่ได้วัดด้วยตัวเงิน

เพียงด้านเดียว เพราะการทุ่มเททรัพยากรทางการเงิน เวลา 

ความรู้ ความสามารถไปในการลงทุนอาจส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพและเพิ่มความเครียดให้กับนักลงทุนที่ไม่สามารถ

บริหารจัดการตัวเองได้ การลงทุนที่ดีจึงควรสร้างความมั่นคง

ทางการเงินและเพิ่มความสุข ความสบายใจให้เราด้วย ซ่ึง

เคล็ดลับการสร้างพอร์ตอย่างเศรษฐีแสนสุข คือ ลงทุนอย่าง

พอดี มีวินัยในการซื้อขายและมีความสุข สนุกกับการ

เรียนรู้  
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9. รู้จักใช้สิทธิ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบรรษัทภิบาลที่ดี 
ในตลาดทุน 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นบริษัท

มหาชนที่ต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และตาม  

กฎเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด   

หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อกำหนด

ให้บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่สำคัญในการเปิดเผยข้อมูล  

เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน รวมทั้งเมื่อมี

เหตุการณ์สำคัญที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคา  

หลักทรัพย์ หรือต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น หรือต่อการ

เปลี่ยนแปลงในผลการดำเนินงาน หรือฐานะการเงินของ

บริษัทในอนาคต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์อย่างเต็มท่ี 

นักลงทุนจึงต้องรู้จักและใช้สิทธิของตนเองอย่างเหมาะสม

เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและ  

การปฏิบัติงานของผู้บริหารบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนด

และกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด การใช้สิทธิของนักลงทุน

อย่างมีประสิทธิภาพจึงช่วยให้กลไกบรรษัทภิบาลที่ดีทำงาน

ได้อย่างสมบูรณ์ในระบบตลาดทุนของประเทศ ซึ่งในฐานะ  

ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการ นักลงทุนที่ลงทุนในตราสารทุน  

มีสิทธิ ดังนี้ 

•	 สิทธิท่ีจะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมจากการ

ดำเนินงานของกิจการ 

•	 สิทธิในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญของกิจการ 

•	 สิทธิท่ีจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ 

และทันเวลาเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 
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•	 สิทธิ ในการตรวจสอบการทำงานของคณะ

กรรมการและผู้บริหารบริษัท ซึ่งถือเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น 

•	 สิทธิในการขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุม

วิสามัญ เมื่อรวมกลุ่มกันได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

•	 สิทธิท่ีจะได้รับการดูแลและแก้ไขปัญหาเมื่อไม่ได้

รับความเป็นธรรม 

นอกจากนี้ ในฐานะนักลงทุนทั่วไป เรายังมีสิทธิ  

เบื้องต้นที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้ 

•	 สิทธิที่ จะ ได้ รั บการชำระราคาและส่ งมอบ  

หลักทรัพย์ในเวลาที่กำหนด 

•	 สิทธิที่จะได้รับการยืนยันคำสั่ งซื้อขายอย่าง  

ถูกต้อง 

•	 สิทธิในการขอรับเอกสารที่เป็นหลักฐานเกี่ยวกับ

การซื้อขาย 

•	 สิทธิในการปฏิเสธไม่รับเอกสารที่ไม่ครบถ้วน

สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง 

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์และโบรกเกอร์จำนวนหนึ่งยังได้

ร่วมกันจัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ 

(Securities Investor Protection Fund: SIPF) ขึ้น เพื่อเพิ่ม

ความมั่นใจแก่นักลงทุน ในกรณีที่โบรกเกอร์หรือสมาชิก

กองทุนประสบปัญหาไม่สามารถจ่ายเงินหรือคืนสินทรัพย์

ลงทุนให้แก่นักลงทุนได้ กองทุน SIPF ก็จะจ่ายเงินชดเชย

ความเสียหายให้ตามเงื่อนไข ซึ่งนักลงทุนจะได้รับความ

คุ้มครองอัตโนมัติทันทีที่ เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ  

โบรกเกอร์ที่ เป็นสมาชิกกองทุน ดังนั้น เพื่อให้ได้รับสิทธิ

คุ้มครองจากกองทุน SIPF นักลงทุนจึงควรเลือกเปิดบัญชีกับ

โบรกเกอร์ที่เป็นสมาชิกกองทุน SIPF ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุน
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สามารถดูรายชื่อสมาชิกกองทุน SIPF ได้จาก www.set.or.th 

ที่หน้า “บริษัทสมาชิก” 

10. รู้จักหาความรู้ เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในการลงทุน 

การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด คือ การลงทุนโดย

ไม่มีความรู้ เพราะความไม่รู้ คือ “ความเสี่ยง” การมีความรู้

ความเข้าใจในการลงทุนอย่างรอบด้านจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี

ท่ีสุดให้กับเรา ปัจจัยสำคัญในการลงทุนให้ประสบความ

สำเร็จและมีความสุขจึงมาจากการมีความรู้และการพัฒนา

หาความรู้ให้กับตัวเองอย่างต่อเนื่อง หลายคนไม่กล้าลงทุน

เพราะกลัว หลายคนขาดทุนจากการลงทุนเพราะโลภ ทั้ง

ความกลัวและความโลภต่างมีพื้นฐานมาจากความไม่รู้ 

เพราะไม่รู้จักทางเลือก เพราะไม่รู้วิธีบริหารความเสี่ยง เพราะ

ไม่รู้จักวิเคราะห์บริษัท เพราะไม่รู้จักวางแผนการลงทุน ความ

กลัวและความโลภจึงเข้าครอบงำการตัดสินใจลงทุนของเรา 

แต่ถ้าเรามีความรู้ เราก็จะเข้าใจ เมื่อเข้าใจสถานการณ์ที่

เก่ียวข้องกับการลงทุน เข้าใจในหลักทรัพย์ที่จะลงทุน เข้าใจ

ผลตอบแทนที่คาดหวัง เข้าใจความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
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ความกลัวและความโลภก็จะถูกแทนที่ด้ วยความ

ระมัดระวังรอบคอบ ความสมดุล ความพอดีในการ

ลงทุนก็จะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุมีผล 

เพราะมีปัจจัยหลายด้านที่มีผลกระทบต่อราคา  

หลักทรัพย์ จึงไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าราคาหลักทรัพย์จะปรับ

เปลี่ยนไปอย่างไรและเมื่อไร การศึกษาข้อมูลจากแหล่ง  

ข้อมูลหลายๆ ทาง แล้ววิเคราะห์อย่างรอบด้านก่อน

ตัดสินใจจึงช่วยลดความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้นได ้

นอกจากน้ี ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกจำหน่ายเป็นระยะๆ 

ความหลากหลายของสินค้าเหล่านี้จึงเป็นประโยชน์ เป็น  

ช่องทางในการกระจายความเสี่ยงสำหรับผู้ที่รู้ ผู้ที่ติดตาม

ข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอได้ ซึ่งเคล็ดลับสำคัญก็คือ   

เราควรสนุกไปกับการเรียนรู้และสร้างนิสัยรักการเรียนรู้

ให้เกิดขึ้นให้ได้ 
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ท้ังน้ี ความรู้ของนักลงทุนนอกจากจะช่วยให้นักลงทุน

ดูแลตัวเองได้ดีขึน้แลว้ ยงัจะชว่ยเตมิเตม็ความมปีระสทิธภิาพ 

ของตลาดโดยรวมได้ด้วย เพราะความตระหนกตกใจที่  

ส่งผลกระทบในระยะสั้น หรือสร้างความผันผวนในช่วงสั้นๆ 

มักเกิดจากความไม่รู้ เมื่อนักลงทุนมีข้อมูล มีความรู้ มีความ

เข้าใจในกลไกการลงทุน ในกระบวนการทำงานของตลาดเงิน

ตลาดทุนอย่างเพียงพอ ความมีเสถียรภาพของตลาดก็จะ  

เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของตลาดทุนไทย  

ในระดับนานาชาติได้ด้วย 

ปัจจุบันมีแหล่งข้อมูลด้านการลงทุนมากมายที่ให้

บริการในหลายช่องทางแก่นักลงทุนทั้งหนังสือ หนังสือพิมพ์ 

นิตยสาร วารสาร บทความ เว็บไซต์ รายการวิทยุ รายการ

โทรทัศน์ การสัมมนา ฯลฯ ซึ่งสามารถแบ่งตามผู้ให้ข้อมูลได้

ดังนี้ 

•	 แหล่งข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียน เช่น ผลการ

ดำเนินงาน งบการเงิน ข่าวจากผู้บริหาร การขยายธุรกิจ 

เป็นต้น 

•	 แหล่งข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รวบรวมข้อมูลด้านการเงินการลงทุนไว้

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนมากมาย ทั้งที่เกี่ยวกับ

การลงทุน การวางแผนการเงินส่วนบุคคล ขั้นตอนการ  

ลงทุน คำศัพท์ เครื่องหมายที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ 

รวมไปถึงข้อมูลบริษัทจดทะเบียน บริษัทสมาชิก บริษัท  

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนักลงทุนสามารถหาความรู้ได้อย่างครบวงจร

ผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ www.set.or.th เว็บไซต์ 

www.TSI-Thailand.org รายการโทรทัศน์ทางสถานี Money 

Channel นิตยสาร Money & Wealth ห้องสมุดมารวย และ

การอบรมสัมมนาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพฯ และ  

ต่างจังหวัด 
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•	 แหล่งข้อมูลจากสถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัท

ประกันภัยหรือธนาคาร อย่างเช่น บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน แนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุน 

•	 แหล่งข้อมูลจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด   

หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคม

บริษัทจดทะเบียน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

เป็นต้น  

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความเชื่อมโยง

ของระบบสารสนเทศจากทั่วทุกมุมโลก ทำให้นักลงทุน

สามารถหาข้อมูลและรับข่าวสารมากมายได้ตลอดเวลา แต่

ด้วย “ปริมาณข้อมูลที่มีมากมายและเข้ามาอย่างรวดเร็ว” 

หลายครั้งก็สร้างความปวดหัวและทำให้เสียเวลาได้ไม่น้อย  

ทีเดียว นักลงทุนจึงควรคิดให้รอบคอบก่อนว่าจำเป็นต้องใช้

ข้อมูลเหล่านั้นแล้วหรือยัง ซึ่งการวางแผนการลงทุนระยะยาว 

และกำหนดช่วงเวลาในการปรับแผนการลงทุนให้ชัดเจน

จะช่วยให้ไม่ต้องตกหลุมข้อมูลกองยักษ์ได้ 
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11. รู้จักแก้ปัญหา รู้จักหาตัวช่วยและทางออกที่ลงตัว 
ในการลงทุน 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะ

กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างมีมาตรการที่เข้มงวดในการกำกับ

ดูแลบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และกลไกการ  

ซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อคุ้มครอง

นักลงทุนให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อ

ปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)   

ทุกฝ่าย และเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุน

หลักทรัพย์ แม้ว่าหลายหน่วยงานจะให้ความคุ้มครองดูแล  

นักลงทุนอย่างเต็มที่ รวมทั้งการลงทุนในหลักทรัพย์จะ  

ถูกตรวจสอบจากผู้ถือหุ้นในวงกว้างแล้วก็ตาม แต่ปัญหาจาก

การลงทุนก็อาจจะเกิดขึ้นได้ อย่างเช่น 

•	 ปัญหาจากโบรกเกอร์ เช่น เอกสารการลงทุนไม่

ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง การส่งคำสั่งซื้อขายโดยไม่ได้รับอนุญาต 

การคิดค่าธรรมเนียมไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม การไม่ได้รับ

ความสะดวกในการบริการ บริษัทไม่ทำตามข้อตกลงหรือขาด

ความรับผิดชอบ เป็นต้น  

•	 ปัญหาจากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เช่น การไม่ได้

รับเงินปันผล ผลตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์ตามที่สัญญาไว้ 

การไม่เปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานที่กำหนด การไม่ทำตาม

กฎกติกาของตลาดหลักทรัพย์ฯ ความไม่ปกติในการบริหาร

งาน เป็นต้น 
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อย่างไรก็ตาม ถ้านักลงทุนมีปัญหาหรือไม่ได้รับความ

เป็นธรรมในการซ้ือขายหลักทรัพย์ สามารถร้องเรียนหรือแจ้ง

เบาะแสเกี่ยวกับความผิดปกติในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ที่ 

•	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)  

•	 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th)  

•	 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ (www.asco.or.th) 

 นอกจากนี้ หากนักลงทุนมีปัญหา คือ ไม่มีเวลา

หาความรู้ ไม่มีเวลาติดตามข้อมูล ไม่มีเวลาดูแลพอร์ตการ

ลงทุน หรือยังไม่พร้อมที่จะดูแลการลงทุนด้วยตัวเองอาจจะ

ปรึกษา นักวางแผนการเงิน หรือ Certified Financial 

Planner (CFP) ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planner 

Association: TFPA) ในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินการ

ลงทุนที่จะช่วยวางแผนการเงินการลงทุนให้อย่างครบวงจร 

‘เพราะเราไม่ควรปล่อยโอกาสให้ผ่านเลยไปและ  

เพราะความเสี่ยงที่สุดอาจหมายถึงการไม่กล้าเสี่ยงเลย 

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อย่างรอบรู้และ  

รอบคอบ . . . จึงสร้างโอกาสและลดความเสี่ยงจากการ  

ไม่กล้าเสี่ยงได้’ 
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รายชื่อบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเลข  ชื่อบริษัท ชื่อย่อ

 1* บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BLS 
  โทรศัพท์ 0-2231-3777
  โทรสาร 0-2231-3951 

 2*  บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด  TSC 
  โทรศัพท์ 0-2633-6999  
  โทรสาร 0-2633-6900

 3 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  CGS 
  โทรศัพท์ 0-2205-7000 
  โทรสาร 0-2205-7171

 4* บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส  DBSV 
  (ประเทศไทย) จำกัด   
  โทรศัพท์ 0-2657-7000 
  โทรสาร 0-2657-7777

 5* บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน)  SICSEC 
  โทรศัพท์ 0-2627-3100 
  โทรสาร 0-2263-2043

 6 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) PHATRA 
  โทรศัพท์ 0-2693-2000 
  โทรสาร 0-2693-2388

 7* บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี  CIMBS 
  (ประเทศไทย) จำกัด   
  โทรศัพท์ 0-2657-9000 
  โทรสาร 0-2657-9111

 8* บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ASP 
  โทรศัพท์ 0-2285-1666, 0-2285-1777  
  โทรสาร 0-2285-1901

 9 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส  CS 
  (ประเทศไทย) จำกัด  
  โทรศัพท์ 0-2614-6000 
  โทรสาร  0-2614-6362

 10 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์  ML 
  (ประเทศไทย) จำกัด   
  โทรศัพท์ 0-2680-4200 
  โทรสาร 0-2680-4214
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หมายเลข  ชื่อบริษัท ชื่อย่อ

 11 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KS 
  โทรศัพท์ 0-2696-0000  
  โทรสาร 0-2696-0099

 12 บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด SCIBS 
  โทรศัพท์ 0-2624-8888 
  โทรสาร 0-2624-8899

 13* บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)  KGI 
  จำกัด (มหาชน)  
  โทรศัพท์ 0-2658-8888  
  โทรสาร 0-2658-8000

 14* บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CNS 
  โทรศัพท์ 0-2638-5000 
  โทรสาร 0-2287-6001

 15 บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำกัด ACLS 
  โทรศัพท์ 0-2658-9000  
  โทรสาร 0-2658-9292

 16* บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) TNS 
  โทรศัพท์ 0-2217-9595 
  โทรสาร 0-2217-9642

  18 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด  KTZ 
  โทรศัพท์ 0-2695-5000 
  โทรสาร 0-2631-1709

 19 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด KKS 
  โทรศัพท์ 0-2680-2222 
  โทรสาร 0-2680-2233

 22* บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด TRINITY 

  โทรศัพท์ 0-2670-9100 

  โทรสาร 0-2286-9050

 23* บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด  SCBS 

  โทรศัพท์ 0-2686-2000  

  โทรสาร 0-2263-3811
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หมายเลข  ชื่อบริษัท ชื่อย่อ

 24 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน) FSS 

  โทรศัพท์ 0-2658-9500 

  โทรสาร 0-2658-9149

 25 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด GLOBLEX 

  โทรศัพท์ 0-2672-5999 

  โทรสาร 0-2672-5888

 26 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน  UOBKHST 

  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

  โทรศัพท์ 0-2659-8000 

  โทรสาร 0-2263-2306

 27 บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน) BFITSEC 

  โทรศัพท์ 0-2200-2000  

  โทรสาร 0-2632-0191

 28 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด MACQ 

  โทรศัพท์ 0-2694-7999 

  โทรสาร 0-2694-7878

 29 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) AYS 

  โทรศัพท์ 0-2659-7000  

  โทรสาร 0-2646-1100

 30 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) IVG 

  โทรศัพท์ 0-2658-5800  

  โทรสาร 0-2658-5779

  32 บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด  FES 
  โทรศัพท์ 0-2648-1111 
  โทรสาร 0-2648-1000

 33 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด FINANSA 
  โทรศัพท์ 0-2697-3800 
  โทรสาร 0-2638-0301
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หมายเลข  ชื่อบริษัท ชื่อย่อ

 34 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)  PST 
  จำกัด (มหาชน) 
  โทรศัพท์ 0-2268-0999 
  โทรสาร 0-2635-1615

 38* บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)  US 
  โทรศัพท์ 0-2207-0038 
  โทรสาร 0-2207-0505

 41 บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน  JPM 
  (ประเทศไทย) จำกัด 
  โทรศัพท์ 0-2684-2600 
  โทรสาร 0-2684-2610

 42* บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  KIMENG 
  จำกัด (มหาชน) 
  โทรศัพท์ 0-2658-6300 
  โทรสาร 0-2658-6301

  43 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี-จีเค  CIMB-GK 
  (ประเทศไทย) จำกัด  
  โทรศัพท์ 0-2657-9000 
  โทรสาร 0-2657-9111

 45 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด  CLSA 
  โทรศัพท์ 0-2257-4600 
  โทรสาร 0-2253-0534

 47 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ZMICO 
  โทรศัพท์ 0-2695-5000  
  โทรสาร 0-2631-1709

 48 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) AIRA 
  โทรศัพท์ 0-2684-8888  
  โทรสาร 0-2256-0284

 49 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  UBS 
  โทรศัพท์ 0-2651-5700 
  โทรสาร 0-2651-5730

     * บริษัทสมาชิกที่สามารถซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดตราสารหนี้ (BEX) ได้ 
        ข้อมูล ณ เม.ย. 2553
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