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	 เชื่อว่าหลายคนคงเคยฝันเช่นน้ี	 เพราะน่ีคือความฝันท่ีใครๆ	 ก็อยากมี	 แต่ก็
ต้องยอมรับว่าความฝันแต่ละอย่างไม่ใช่จะได้มาง่ายๆ	 และต้องใช้	“เงิน” มากมาย	
ลำาพังการฝากเงินไว้ในธนาคารเพียงอย่างเดียว	คงไม่สามารถทำาให้คุณไปถึงฝั่งฝัน
หรือมั่งคั่งอย่างที่ต้ังใจไว้ได้	 เพราะดอกผลจากเงินออมเติบโตไม่ทันกับราคาสินค้า 
และค่าใช้จ่ายต่างๆ	ที่เพิ่มขึ้น	

อยากแพ็ก
กระเป๋าไปเที่ยว
เมื่อไหร่ก็ได้

อยากมีบ้าน
หลังใหญ่ๆ	หรือ
คอนโดฯ	ริมทะเล

อยากมีเงินเก็บ
ซักสิบล้าน

อยากส่งลูก
ไปเรียนต่อ
ต่างประเทศ
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การลงทุน 
ทางด่วนสู่ความมั่งคั่ง

Lesson

1



	 แต่ทราบหรือไม่ว่า...	“การลงทุน”	 สามารถเพิ่มผลตอบแทนให้กับเงินออม 
ของคุณ	ทำาให้คุณบรรลุเป้าหมายต่างๆ	 ในชีวิตได้เร็วยิ่งขึ้น	 เพราะการลงทุนเปรียบ
เสมือน	“ทางด่วนสู่ความม่ังคั่ง”	 การออกตัวท่ีดี	 ต้ังต้นได้เร็ว	 และเดินตามแผน 
ที่วางไว้	ย่อมช่วยให้ถึงเส้นชัยได้สมดังใจหวัง

	 สำาหรับผู้ลงทุนมือใหม่หรือผู้ท่ีสนใจลงทุน	 แต่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูก	 ไม่รู้จะ 
เริ่มต้นอย่างไร	ลองเริ่มจาก...

  “รู้จักตัวเอง”	 ให้ลึกซึ้งขึ้นอีกนิด	 ถามตัวเองให้แน่ใจก่อนว่า	“เป้าหมาย”	 
การลงทุนของคุณคืออะไร	 ลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทน	 เพื่อเอาชนะเงินเฟ้อ	 
เพื่อประหยัดภาษี	หรือเพื่อบั้นปลายชีวิต	ฯลฯ

	 จากน้ันค่อยพิจารณา	“เงื่อนไข” ในการลงทุน	ว่าคุณรับความเส่ียงได้แค่ไหน 
ต้องการผลตอบแทนเท่าไหร่	 มีเงินลงทุนมากน้อยเพียงใด	 หรือมีข้อจำากัดเรื่อง 
ระยะเวลาหรอืไม่	เพราะส่ิงเหลา่น้ีจะตอบไดเ้ป็นอย่างดวีา่...	ทางเลือกการลงทุนแบบไหน 
ที่จะเหมาะกับคุณมากที่สุด

	 ถัดมาก็ถึงเวลา	“รู้จักเครื่องมือ”	หรือพูดง่ายๆ	ก็คือ	รู้จักทางเลือกการลงทุน	
เพราะปัจจบัุนมีทางเลือกการลงทนุมากมาย	ท้ังหุ้นสามัญ	พนัธบัตร	หุ้นกู้	กองทุนรวม 
ทองคำา	หรอื	อสังหารมิทรพัย์	ฯลฯ	ซึง่แต่ละทางเลือกกมี็รายละเอยีดและความซบัซอ้น 
แตกต่างกันออกไป

Start

Finish

รู้จักตัวเอง

รู้จักเครื่องมือ

รู้จักจังหวะลงทุน
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Don’t put 
all eggs 

in one basket

Equity

	 การทำาความเข้าใจเก่ียวกับคุณลักษณะ	 ความเส่ียง	 และผลตอบแทน 
ตลอดจนข้อดีข้อเสียของทางเลือกต่างๆ	 จึงเป็นส่วนสำาคัญท่ีจะช่วยให้คุณ 
จัดสรรเงินลงทุนได้อย่างเหมาะสม	 และสอดคล้องกับเป้าหมายที่ ต้ังไว้	 เช่น 
ถ้าคุณมีเงินลงทุนก้อนหน่ึง	 ต้องการผลตอบแทนสูง	 และสามารถรับความเสี่ยง 
ได้มาก	อีกทั้งอายุก็ยังไม่เท่าไหร ่“หุ้น”	ก็นับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำาหรับคุณ
 
	 สุดท้ายก็ต้อง	 “รู้จักจังหวะลงทุน”	 เพราะการรู้และเข้าใจเก่ียวกับปัจจัย
ต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น	เศรษฐกิจ	การเมือง	สังคม	จิตวิทยามวลชน	หรือปัจจัยอื่นๆ	ที่มี 
ผลกระทบต่อทิศทางการลงทุน	จะทำาให้คณุสามารถกำาหนดกลยุทธก์ารลงทุนในภาวะ
ตลาดท่ีแตกต่างกัน	รวมถึงสามารถตัดสินใจลงทุนในทางเลือกท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดี 
ในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม

	 จะเห็นวา่	การลงทุนไมใ่ชเ่รือ่งยาก	คณุเองก็สามารถเริม่ลงทุนได	้อย่างไรก็ตาม 
ทุกการลงทุนย่อมมีความเส่ียง	 แต่คุณสามารถจัดการกับความเส่ียงเหล่าน้ี 
ได้ด้วยการ	“จัดสรรเงินลงทุน” (Asset	 Allocation)	 ไปในทางเลือกการลงทุน 
หลายๆ	ประเภท	ดังกฎเหล็กการลงทุนที่ว่า	“Don’t	put	all	eggs	in	one	basket” 
แปลง่ายๆ	คือ	“อย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียว”
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แบบสอบถาม

วัดความเสี่ยง 
วัดความเป็นตัวคุณ

Lesson

2

อยากรู้หรือไม่	... 
คุณรับความเสี่ยง
ได้มากน้อยแค่ไหน

ลองมาตอบแบบสอบถามง่ายๆ	
หาระดับความเสี่ยง
ที่เหมาะสมกับตัวคุณกัน
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	 	 ปัจจุบันคุณอยู่ในช่วงชีวิตใด	
			 ก.	อายุยังไม่เกิน	30	ปี	
		 	ข.	อายุเกิน	30	แต่ไม่เกิน	55	ปี	
		 	ค.	อายุเกิน	55	ปี	
 
	 	 สไตลก์ารลงทุนท่ีผ่านมาของคณุเป็นแบบไหน	
	 		 (ถ้ายังไม่เคยลงทุน	ลองเลือกแบบที่ชอบดูสิ)	
		 ก.	ช้าแต่ชัวร์	ได้น้อยดีกว่าไม่ได้	
	 แต่ไม่อยากขาดทุน	
			 ข.	แล้วแต่จังหวะและโอกาส	เสี่ยงบ้าง	
	 กำาไรพอประมาณ	
			 ค.	กล้าได้กล้าเสีย	ยอมตัดขาดทุน	
	 					แล้วลุยใหม่สร้างกำาไรสูงๆ	

1.

2.



แบบสอบถาม
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	 	 ในอีก	1	ปีข้างหน้า	คุณอยากเห็นอะไร
	 	 จากเงินลงทุน	
			 ก.	ผลตอบแทนแน่นอน	5%	
			 ข.	กำาไร	10%	แต่ถ้าโชคไม่ดีขาดทุน	
	 					ก็ยอมได้สัก	5%	
			 ค.	กำาไร	20%	แต่ถ้าโชคไม่ดีขาดทุน	
	 					ก็ยอมได้สัก	10%		

	 	 หากคุณเล่นเกมโชว์	และมาถึงทางเลือกว่าจะ 
	 	 เล่นต่อหรือหยุดเล่น	คุณจะเลือกอย่างไร	
		 	ก.	หยุดเล่นแล้วรับเงินรางวัล	30,000	บาท	
		 	ข.	เล่นต่อกับคำาถาม	2	ตัวเลือก	
	 ตอบถูกรับเงิน	60,000	บาท	
	 ตอบผิดไม่ได้อะไรเลย	
		 ค.		เล่นต่อกับคำาถาม	4	ตัวเลือก	
	 	 ตอบถูกรับเงิน	120,000	บาท	
	 	 ตอบผิดไม่ได้อะไรเลย	
 
   เจ้าของธุรกิจคนหน่ึงชวนคุณไปทำางานด้วย 
		 	 โดยให้เลือกว่าจะรับเงินเดือนที่แน่นอน 
	 	 หรือรับเป็นค่านายหน้าตามผลงานท่ีทำาได้	 
	 	 คุณจะเลือกรับผลตอบแทนแบบใด	
	 ก.	รับเงินเดือนเป็นหลัก	ค่านายหน้า
	 	 นิดหน่อย
				 ข.	 รับเงินเดือนครึ่งหนึ่ง	ค่านายหน้า
	 	 อีกคร่ึงหน่ึง
				 ค.	 รับค่านายหน้าเป็นหลัก	เงินเดือน
	 	 เล็กน้อย	

3.

4.

5.

มาดูเฉลยผลการทดสอบกัน
ข้อ	1	ไม่มีคะแนน		/	ข้อ	2	-	5	:	ก.	=	1,	ข.	=	2,	ค.	=	3



          มาดูซิว่าคะแนนของคุณอยู่ในช่วงใด เพียงแค่นี้...  
คุณก็จะทราบว่าคุณรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน 
และเหมาะกับการลงทุนแบบใด 

	 รับความเสี่ยงได้น้อย	
	 (4	ถึง	6	คะแนน)	
 
	 คุณชอบการลงทุนท่ีมีความปลอดภัยสูง	 ไม่ว่าจะ 
ลงทนุอะไรกต็าม	ต้องเห็นเงนิต้นอยู่ครบ	คณุจงึควรลงทุน 
ในสินทรัพย์ท่ีมีความผันผวนตำ่า	 เช่น	 เงินฝากประจำา 
หรือกองทุนรวมพันธบัตรระยะส้ัน	 แม้ผลตอบแทน 
ท่ีได้รับอาจไม่มากนัก	แต่การท่ีคุณทราบอย่างแน่นอน 
ว่าจะได้ผลตอบแทนเท่าใดและเม่ือไร	 ก็นับว่าคุ้มค่ากับ 
ความปลอดภัยของเงินลงทุนของคุณ

ก
ข
ค

รวมคะแนน

12 Investor’s Practice Guide คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในหุ้น



	 รับความเสี่ยงได้ปานกลาง	
	 (7	ถึง	9	คะแนน)	

	 คณุยอมรบัความเส่ียงจากการลงทุนได้ปานกลาง	
ยอมรับความผันผวนได้ในระดับหน่ึง	 แต่ต้องไม่มาก 
จนเกินไป	เพือ่แลกกับโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนมากกว่า 
เงินฝากธนาคาร	ดังน้ัน	คุณจึงควรลงทุนในสินทรัพย์ท่ี 
ให้คณุได้ท้ังการเพิม่มูลค่าในระยะยาว	 และกระแสเงนิสดที่ 
สมำา่เสมอจากการลงทุน	เช่น	หุ้นท่ีจ่ายเงนิปันผลสมำา่เสมอ 
พันธบัตรรัฐบาลระยะปานกลาง	 หุ้นกู้เอกชนท่ีมอีนัดบั
ความน่าเชือ่ถอืดีๆ 	หรอืกองทุนรวมอสังหารมิทรพัย์	แม้ว่า 
จะมคีวามผันผวนในระยะส้ันบ้าง	แต่กระแสเงนิสดท่ีได้รบั 
อย่างสมำ่าเสมอ	คงพอทำาให้คุณอุ่นใจขึ้นได้	

	 รับความเสี่ยงได้มาก	
	 (10	ถึง	12	คะแนน)	
  
	 คุณยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนได้มาก	 และ 
ไม่กังวลกับความผันผวนที่เกิดขึ้นระหว่างการลงทุน
เท่าใดนัก	 ทำาให้คุณมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
โดยคณุอาจลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีมูลค่าเพิม่ขึน้ในระยะยาว 
เช่น	 หุ้น	กองทุนรวมหุ้น	กองทุนรวมต่างประเทศ	หรือ 
หุ้นกู้เอกชนได้

	 อย่างไรก็ตาม	 แบบทดสอบทั้ง	 5	 ข้อนี้เป็นเพียงแนวทางอย่างย่อๆ	 ในการ 
วัดระดับความเส่ียงท่ีเหมาะสมกับตัวคุณเท่านั้น	 ทดลองทำาแบบทดสอบฉบับเต็ม 
ได้ที่	www.set.or.th/education
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 “หุ้น” เป็นตราสารที่กิจการออกให้แก่ผู้ถือ	 เพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการ 
โดยผู้ถือหุ้นจะมีฐานะเป็น	 “เจ้าของกิจการ”	 ซ่ึงจะมีส่วนได้เสียหรือมีสิทธิในทรัพย์สิน 
และรายได้ของกิจการ	รวมทั้งมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ
 
 ผลตอบแทน

	 แม้	“หุ้น”	จะเป็นหลักทรัพย์ท่ีผู้ลงทุนหลายคนลังเลที่จะลงทุน	เพราะกังวลกับ 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	 แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่า	 “หุ้น”	 ยังคงมีเสน่ห์สำาหรับผู้ลงทุน 
อีกหลายคนท่ีไม่ว่าจะเส่ียงแค่ไหน	ก็ต้องมีหุ้นอยู่ในพอร์ตการลงทุนเสมอ	น่ันเป็นเพราะ 
ลงทุนในหุ้นมีโอกาส...	

ได้รับเงินปันผล	เม่ือบริษัทมีผลกำาไร	
ได้รับกำาไร	เม่ือราคาหุ้นปรับตัวสูงข้ึน	
ได้รับสิทธิในการจองซ้ือหุ้นออกใหม่	เม่ือบริษัทเพ่ิมทุน

รู้จักหุ้นสักนิด 
ก่อนคิดเทรด

Lesson

3

14 Investor’s Practice Guide คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในหุ้น



ความเส่ียง

	 ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นในรูปของ	“เงินปันผล”	 และ	“กำาไรจากการ 
ขายหุ้น” จะอยู่ในระดับสูงหรือตำ่า	 ขึ้นอยู่กับ ภาวะเศรษฐกิจ	อุตสาหกรรม	 และ 
ผลประกอบการของบริษัทน้ันๆ	หากภาวะเศรษฐกิจดีบริษัทมีผลประกอบการดี 
ผู้ลงทุนก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น	ในทางตรงกันข้าม	หากภาวะเศรษฐกิจ 
ซบเซา	บริษัทมีกำาไรลดลง	ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับก็มีแนวโน้มที่จะลดลง

	 ดงันัน้	 ผู้ลงทุนจงึมีความเสีย่งในเรือ่งความไม่แน่นอนของอัตราผลตอบแทน 
ที่จะได้รับ กล่าวคือ	ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินปันผล	ได้เงินปันผลในระดับตำ่า	หรืออาจ
ขายหุ้นได้ในราคาตำ่ากว่าที่คาดไว้	

	 	 	 	 	 นอกจากน้ี	 การลงทุนในหุ้นยังมีความเส่ียงประเภทอ่ืนๆ	 อีก	 เช่น	ความเส่ียง 
ด้านสภาพคล่อง	ความเส่ียงจากอัตราเงินเฟ้อ	ฯลฯ	 ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูล 
ก่อนตัดสินใจลงทุน

กำาไรจากการขายหุ้น
เงินปันผล

B
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คุณล่ะ...	ตรวจเช็คความพร้อมก่อนลงทุน	ในหุ้นแล้วหรือยัง?

1.	มีเป้าหมายและระยะเวลาลงทุนที่ชัดเจน

2.	 ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ปานกลาง-มาก	

3.	 มีเงินเย็นที่จัดสรรไว้เพื่อลงทุนในหุ้นแล้ว

4.	 รู้จักหุ้นที่จะเลือกลงทุนเป็นอย่างดี

5.	 รู้วิธีการวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกหุ้นที่เหมาะสม

6.	 รู้วิธีและขั้นตอนการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ

7.	 รู้ว่าจะเลือกลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์ใดและ
	 รู้ค่าใช้จ่ายที่บริษัทหลักทรัพย์เรียกเก็บ

8.	 รู้แหล่งที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม	เพื่อตัดสินใจลงทุน

9.	 รู้จักสิทธิต่างๆ	ของผู้ถือหุ้น

10.	มีเวลาติดตามข่าวสารด้านการลงทุนอย่างใกล้ชิด

ก่อนจะเริ่มลงทุนในหุ้น	
ลองมาสำารวจความพร้อมของตัวคุณเองกันก่อนดีกว่า  

Checklist ก่อนลงทุนในหุ้น                                         OK
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 เช็คความพร้อม
ก่อนลงทุนในหุ้น

Lesson

4
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						 หลังจากเข้าใจลักษณะเฉพาะตัวของหุ้น	 ผลตอบแทน	 และความเสี่ยง 
จากการลงทุนในหุ้น	 รวมถึงตรวจเช็คความพร้อมของตัวเองเรียบร้อยแล้ว 
ผู้ลงทุนก็ต้องศึกษา	 และทำาความเข้าใจขั้นตอนต่างๆ	 ของการลงทุนในหุ้น 
ซึ่งมี	6	ขั้นตอน	ดังนี้

กำาหนดเป้าหมายและระยะเวลาลงทุน

วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน 
						•	วิเคราะห์เศรษฐกิจ	
						•	วิเคราะห์อุตสาหกรรม	
						•	วิเคราะห์บริษัท

ประเมินมูลค่าที่แท้จริง

หาจังหวะลงทุน

ตัดสินใจซื้อขาย

ติดตามผลการลงทุน

6 ขั้นตอน
การลงทุนในหุ้น

Lesson

5 

0603

0502

0401



	 ในขณะท่ีผู ้ลงทุน	 ข	 มีเป้าหมายในการลงทุนเพื่อให้ ได้รับผลตอบแทนท่ี 
สมำ่า เสมอในระยะยาวแสดงว ่าผู ้ลงทุน	 ข	 คาดหวังผลตอบแทนในรูปของ 
เงินปันผล	 การเลือกลงทุนใน	Value Stock ก็อาจจะเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจ 
มากกว่าเพราะเป ็นหุ ้นของบริษัทท่ีมีกิจการม่ันคง	 ทำากำาไรได้ดี 	 มีการจ่าย 
เงินปันผลอย่างสมำ่าเสมอ	 และราคาหุ้นไม่ผันผวนขึ้นลงรุนแรง	 ซึ่งผู ้ลงทุน	 ข
จะไม่ขายหุ้นในกรณีท่ีราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงตราบเท่าท่ีผู ้ลงทุน	 ข 
ยังม่ันใจในผลประกอบการของบริษัท	 และม่ันใจว่าจะได้รับผลตอบแทนในรูปของ 
เงินปันผลอย่างสมำ่าเสมอ

1
	 ขัน้ตอนแรกสุดและสำาคญัท่ีสุดของการลงทนุในหุ้น	คอื “การกำาหนดเป้าหมาย 
และระยะเวลาลงทุน”  ให้ชัดเจนโดยตอบตัวเองให้ได้ว่า...	 ในการลงทุนน้ัน 
มุ่งหวังผลตอบแทนแบบใด	 อัตราเท่าไหร่	 สามารถยอมรับความเส่ียงได้มากน้อย 
ขนาดไหน	และมีระยะเวลาลงทุนยาวนานเท่าใด

	 ท้ังน้ี	 เพราะเป้าหมายและระยะเวลาลงทุนที่แตกต่างกัน	 ย่อมส่งผลต่อ 
ผลตอบแทน	ความเสี่ยง	และสไตล์การลงทุนที่แตกต่างกัน

 ตัวอย่างเช่น ผู้ลงทุน	 ก	 มีเป้าหมายในการลงทุนเพื่อให้ ได้ผลตอบแทน 
ในระยะสั้น	 (เก็งกำาไร)	 แสดงว่าผู้ลงทุน	 ก	 คาดหวังผลตอบแทนในรูปส่วนต่าง 
ของราคาซ้ือขาย	การเลือกลงทุนใน	Growth Stock อาจจะเหมาะสำาหรับผู้ลงทุน	ก 
มากกว่า	 เพราะเป็นหุ้นของบริษัทที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง	 และมีแนวโน้มที่ 
มูลค่าของหุ้นน่าจะสูงข้ึนในอนาคต	 แต่ผู้ลงทุน	ก	 ก็อาจมีความเส่ียงสูง	 เน่ืองจาก 
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นเป็นระยะเวลาส้ันๆ	 มักมีความผันผวนมากกว่า 
การลงทุนในหุ้นเป็นระยะเวลายาวๆ

กำาหนดเป้าหมาย
และระยะเวลาลงทุน
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	 เมื่อทราบเป้าหมายและระยะเวลาลงทุนที่แน่นอนแล้ว	ก็ถึงเวลาพิจารณา 
ว่าจะเลือกลงทุนในหุ้นของบริษัทใด?	 ซ่ึงผู้ลงทุนสามารถใช้	“การวิเคราะห์ 
ปัจจัยพ้ืนฐาน”	(Fundamental	Analysis)	มากำาหนดกรอบการลงทุนให้แคบลง	 
โดยเริ่มจากวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจ	ลงมาสู่อุตสาหกรรม	 และท้ายที่สุดก็
จะสามารถเลือกบริษัทที่ควรลงทุนได้

	 หลังจากค้นพบบรษัิทท่ีน่าสนใจลงทุนแล้ว	ก็ต้องนำาราคาหุ้นของบรษัิทดงักล่าว 
มาเปรียบเทียบกับมูลค่าท่ีแท้จริงของหุ้น	 เพื่อดูว่าราคาตลาดของหุ้นสูงเกินกว่า 
ที่ควรจะเป็นหรือราคาตำ่า	เหมาะสมที่จะลงทุน

พิจารณาว่าบริษัทใดน่าสนใจลงทุนโดยดูจากลักษณะ 
และรูปแบบการดำาเนินธุรกิจ	ความสามารถในการ 
แขง่ขนัและศกัยภาพในการทำากำาไร	ทีมผูบ้รหิารและ 
บุคลากร	 รวมถึงผลประกอบการและสถานะ 
ทางการเงินของธุรกิจว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร 
มีโอกาสที่การลงทุนจะสร้างผลกำาไรหรือไม่

พิจารณาภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้ม 
ในอนาคตวา่เปน็อยา่งไร	จะส่งผลต่ออตุสาหกรรม 
แต่ละประเภทอย่างไรบ้าง	

พิจารณาภาวะอุตสาหกรรม	เพ่ือดูว่าอุตสาหกรรมใด 
มีความน่าสนใจลงทุนบ้างในภาวะเศรษฐกิจน้ันๆ 
และอุตสาหกรรมท่ีสนใจอยู่ในวงจรชีวิตช่วงใด	 และ
มีการแข่งขันมากน้อยแค่ไหน	 เพ่ือท่ีจะตัดสินใจ
เลือกลงทุน

การวิเคราะห์เศรษฐกิจ 
ดูผลกระทบต่อแต่ละ

อุตสาหกรรม	

การวิเคราะห์อุตสาหกรรม 
เลือกอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ	

การวิเคราะห์บริษัท	
ค้นหาบริษัท

ที่น่าสนใจลงทุน 

วิเคราะห์
ปัจจัยพื้นฐาน2
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	 หลังจากวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานจนได้หุ้นท่ีดีน่าสนใจลงทุนแล้ว	ขัน้ตอนต่อมาคอื 
การดูว่า หุ้นน้ันถูกหรือแพง เพื่อเลือกหุ้นท่ีให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับความเสี่ยง 
โดยหุ้นท่ีจะเลือกลงทุนน้ันควรมีราคาตลาดไม่แพงไปกว่ามูลค่าท่ีควรจะเป็น	 หรือ 
“มูลค่าที่แท้จริง”	(Intrinsic	Value)	ของหุ้นนั้น

	 วิธีการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นสามารถทำาได้หลากหลาย	ซึ่งวิธีที่นิยมใช้
โดยทั่วไปมีดังนี้

01	ประเมินมูลค่าด้วยการเปรียบเทียบ

						 คือ	 การประเมินมูลค่าหรือราคาหุ้น	 โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากค่าเฉล่ีย 
ของอัตราส่วนระหว่างราคาต่อรายการทางบัญชีต่างๆ	 ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณา 
จากอัตราส่วน	ดังน้ี

ประเมิน
มูลค่าที่แท้จริง3

ราคาตลาดต่อกำาไรต่อหุ้น	(P/E	Ratio:	PER)

	 หุ้นตัวนี้จะใช้เวลาก่ีปีท่ีผลตอบแทนหรือกำาไรท่ีบริษัท 
	 ทำาได้จะรวมกันเท่ากับเงินลงทุนท้ังหมดท่ีใช้ซื้อหุ้นไป 
	 หรือจะใช้เวลาคืนทุนกี่ปี

	 ผู้ลงทุนควรวิเคราะห์เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 
	 อุตสาหกรรมและบริษัทคู่แข่ง	 ท่ีประกอบกิจการ 
	 ประเภทเดียวกันด้วย	 เพื่อดูความสามารถใน 
	 การดำาเนินงาน	และการเติบโตของธุรกิจโดยรวม	 เช่น 
		 ถา้คา่	P/E	ของหุ้นน้ันสูงกวา่คา่เฉล่ียของอตุสาหกรรม 
	 ก็อาจจะแสดงถึงแนวโน้มผลการดำาเนินงาน	 และ 
	 การเติบโตที่ดีของกิจการในอนาคต



ราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี	(Price	to	Book	Value:	PBV)

	 เป็นราคาท่ีตลาดโดยเฉล่ียเต็มใจท่ีจะซ้ือหุ้นตัวน้ี	 โดยพิจารณาจากมูลค่าทางบัญชี 
	 ของบริษัท

	 มักนิยมใช้กับอุตสาหกรรมท่ีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สามารถสะท้อน 
	 มูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ของกิจการ	เช่น	หุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์
 
02	ประเมินมูลค่าด้วยวิธีคิดลดเงินปันผล	(Dividend	Discounted	Model)

	 คือ	การนำาเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับจากหุ้นและราคาหุ้น	ที่คาดว่าจะขายได ้
มาคำานวณให้เป็นมูลค่า	ณ	 ปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลด	 (Discount	Rate)	 เท่ากับ 
อัตราผลตอบแทนที่ต้องการจากการลงทุนในหุ้นนั้น

	 ทั้งนี้	 เงินปันผล	 ราคาหุ้นที่คาดว่าจะขายได้	 และความเส่ียงจากการลงทุน 
จะประเมินมาจากแนวโน้มกำาไรของบริษัทและแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจโดยรวม 
ในอนาคต

ควรซื้อ
เพราะราคาหุ้น

ยังถูกอยู่
(Undervalue)

ไม่ควรซื้อ
เพราะราคาหุ้น

แพงเกินไป
(Overvalue)

เมื ่อประเมินมูลค่าแท้จริง
ของหุ้นได้แล้ว	ก็นำาไป

เปรียบเทียบกับราคาตลาด 
เพื่อตัดสินใจดังนี้ มูลค่าที่แท้จริง	

มากกว่า	
ราคาตลาด	ณ	ปัจจุบัน

มูลค่าที่แท้จริง	
 น้อยกว่า 
ราคาตลาด	ณ	ปัจจุบัน

22 Investor’s Practice Guide คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในหุ้น



 “การวิเคราะห์ปัจจัยเทคนิค”	 เป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยตัดสินใจว่า “เราควร
จะซื้อหรือขายหุ้นตอนไหนดี”	 ด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมของหุ้น	 จากราคา	
ปริมาณการซื้อขาย	 และช่วงจังหวะเวลา	 เพื่อหาราคาท่ีเหมาะสมต่อการซื้อหรือ
สัญญาณซื้อ (Buy	Signal)	และการขายหรือสัญญาณขาย	(Sell	Signal)	โดยมี 
ข้อสมมติฐานว่า	

   

	 ผู้ลงทุนท่ีคาดการณ์แนวโน้มของตลาดได้ถูกต้อง	 จะสามารถวางกลยุทธ์ 
การลงทุนได้ดี	 ตัวอย่างเช่น	 หากตลาดมีแนวโน้มเป็นขาข้ึนระยะยาว	 ก็ควรซ้ือหุ้น 
เพ่ือลงทุนระยะยาว	แต่ถ้าเป็นแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้น	ก็ควรใช้กลยุทธ์เก็งกำาไรระยะส้ัน 
และถ้าตลาดมีแนวโน้มเป็นขาลง	 ก็ควรชะลอการเข้าซื้อหุ้น	 หรือควรขายหุ้น 
ที่ถือครองไว้เพื่อทำากำาไร

หาจังหวะลงทุน4

”
”

	 การขึน้ลงของราคาหุ้นได้สะท้อนถงึ
ข่าวดีข่าวร้าย	 และอิทธิพลทุกสิ่งที่เข้ามา 
กระทบตลาดไว้แล้ว	 โดยราคาหุ้นที่ขึ้นลง
จะเคล่ือนตัวไปตามแนวโน้มของตลาด
จนกว่าจะมีปัจจัยท่ีทำาให้ราคาเปลี่ยน
ทิศทาง	ทั้งนี้	 รูปแบบหรือพฤติกรรมของ
หุ้นท่ีเกิดขึ้นในอดีตสามารถนำามาใช้ใน
ปัจจุบันและอนาคตได้	 เพราะมีความเชือ่ว่า 
ประวัติศาสตร์จะซำ้ารอย
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	 โดยสรุปคือ	 ก่อนตัดสินใจซ้ือขาย	 ผู้ลงทุนควรวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด 
ให้เป็น	 เพื่อกำาหนดกลยุทธ์การลงทุน	ควบคู่ไปกับการเลือกสรรหุ้นท่ีมีปัจจัย 
พ้ืนฐานท่ีดี	ธรุกิจมีแนวโน้มเติบโตอยา่งต่อเน่ือง	แล้วใชเ้ครือ่งมอืการวเิคราะห์ปัจจัย
เทคนิคเป็นตัวช่วยกำาหนดจุดซื้อ-จุดขาย เพื่อให้ประสบผลสำาเร็จในการลงทุน

ราคาหุ้น
แนวโน้มรอง

เวลา

แนวโน้มใหญ่ขึ้น แนวโน้มใหญ่ลง

ตัดสินใจซื้อขาย5
	 หลังจากท่ีวิ เคราะห์ เ ลือกหุ้น	 และหาจังหวะ 
ในการลงทุน เรียบร้อยแ ล้ว 	 ขั้ นตอนต่อมาก็คือ 
“การตัดสินใจซื้อขาย”	โดยผู้ลงทุนต้อง	“เปิดบัญชี” 
เพื่อส่งคำาสั่งซื้อหรือขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์	
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01	บัญชีเงินสด	
						(Cash	Account)	

 	ชำาระค่าซื้อหุ้นด้วยเงินสดเต็มตามจำานวนที่ซื้อภายใน	2	วันทำาการ
 	บริษัทหลักทรัพย์จะพิจารณาวงเงินที่เหมาะสมตามฐานะการเงิน	หลักประกัน	 
	 และความสามารถในการชำาระหนี้
 	วางเงินประกันเพียง	20%	ของวงเงินอนุมัติ

บัญชีแบบไหน	ใช่ตัวคุณ

02	บัญชีแคชบาลานซ์	
	 (Cash	Balance	/	Pre-paid	/	Cash	Deposit)		

	 นำาเงินไปฝากไว้กับบริษัทหลักทรัพย์	 โดยจะได้วงเงินซื้อขายหุ้นเท่ากับจำานวน 
	 เงินที่นำาไปฝากไว้	
	 เงินฝากที่ยังไม่ได้นำาไปซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ย
	 ถ้าวงเงินไม่พอกับมูลค่าหุ้นที่ต้องการซื้อ	ก็สามารถโอนเงินเพิ่มได้	

03		บัญชมีาร์จิน้	(Margin	Account)	
	 หรอืเครดติบาลานซ์	(Credit	Balance)	

	 สามารถกู้ยืมเงินเพื่อซ้ือขายหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ได้บางส่วนโดยต้องมี 
	 เงินสดหรือหุ้นวางเป็นหลักประกัน	และจะต้องจ่ายดอกเบี้ยสำาหรับเงินกู้
	 วงเงินกู้ยืมอาจเพิ่มขึ้น	หรือลดลงได้ตามราคาหุ้นที่วางเป็นหลักประกันไว้
	 ถ้าราคาหุ้นลดลงมากๆ	 จนอัตรามาร์จิ้นตำ่ากว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนด	 บริษัท 

	 หลักทรัพย์อาจบังคับให้วางหลักประกันหรือเรียกเงินสดเพ่ิมหรืออาจจะ 
	 บังคับขาย	 (Forced	 Sell)	 หุ ้นท่ีวางเป็นหลักประกันไว้เพื่อรักษาอัตรา 
	 มาร์จิ้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำาหนด
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กรอกใบคำาขอเปิดบัญชีพร้อม 
หลักฐานท่ีใช้ในการเปิดบัญชี 
ส่งให้บริษัทหลักทรัพย์์	 และ 
รอผลการพิจารณา	 ประมาณ	 
1-2	สัปดาห์

ติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์เพ่ือขอ
เปิดบัญชีซ้ือขายหุ้นผ่านผู้แนะนำา
การลงทุนหรือผ่านอินเทอร์เน็ต
(บนเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์์)
 

เพียงเท่าน้ี	คุณก็สามารถส่งคำาส่ัง 
ซ้ือขายหุ้นผ่านผู้แนะนำาการลงทุน
หรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต	 ไม่ว่า 
คุณจะอยู่ท่ีไหนก็ตาม

เ ม่ือไ ด้รับอนุมัติ เ ปิดบัญชีแล้ว 
คุณจะได้รับเลขที่บัญชี	 และ/หรือ 
รหัสซื้อขาย	 (Pin	Number)	จาก 
บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งต้องเก็บไว้  
เป็นความลับ

1 2

3

เปิดบัญชีฟรี

4

 ขั้นตอนการเปิดบัญชี
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ช่องทางการลงทุน

01  ลงทุนผ่านผู้แนะนำาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์
 ส่งคำาสั่งซื้อขายผ่านทางโทรศัพท์หรือที่ห้องค้า
02 ลงทุนด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต
	 ส่งคำาส่ังซ้ือขายผ่านโปรแกรมซ้ือขายหลักทรัพย์	 (คอมพิวเตอร์	 โทรศัพท์มือถือ 
	 แบบ	Smartphone	หรือ	Tablet)			
 
	 ในการซ้ือขายหุ้นน้ัน	 ผู้ลงทุนจะต้องจ่ายค่านายหน้า	 (Commission)	 ให้แก่ 
บรษัิทหลักทรพัย์ตามมูลคา่ของการซือ้ขาย	ซึง่จะมีอตัราท่ีแตกต่างกนัไปตามชอ่งทาง 
การลงทุนและประเภทบัญชี
 
	 สำาหรับผู้ลงทุนท่ีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการลงทุนในหุ้นเป็นอย่างดี	 
สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนเองได้	 ก็สามารถท่ีจะเลือกช่องทาง	 “การซ้ือขาย 
หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต”	 กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการด้านการซื้อขาย 
ทางอินเทอร์เน็ต	(Internet	Trading)	ได้	

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

	 สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน	สำาเนาใบสำาคัญคนต่างด้าว	หรือสำาเนาหนังสือ 
	 เดินทาง	กรณีเป็นชาวต่างชาติ
	 สำาเนาทะเบียนบ้าน
	 สำาเนาบัตรประจำาตัวผู้เสียภาษีอากร	(เฉพาะนิติบุคคล)
	 สำาเนาใบแจ้งรายการบัญชีธนาคาร	 หรือสำาเนาสมุดคู่ฝากบัญชีออมทรัพย์ 

	 ย้อนหลัง	6	เดือน
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	วันที่ ซื้อ/ขาย ชื่อหุ้น ราคา จำานวน
หุ้น

จำานวน
เงิน

ค่านายหน้า*
+VAT 7%

ต้นทุน	/	
เงินรับสุทธิ

	กำาไร	/	
ขาดทุน

1

30

ซื้อ

ขาย

A

A

50

60

1,000

1,000

50,000

60,000

133.75

160.50

50,133.75

59,839.50

-

9,705.75

* ค่านายหน้า = 0.25% 
  (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่บริษัทหลักทรัพย์อาจเรียกเก็บเพิ่ม)

ซื้อขายหุ้นทุกครั้ง	ต้องจดบันทึก

	 หลังจากท่ีตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้นเรียบร้อยแล้ว	 ก็ควรจดบันทึกรายการ 
ซ้ือขายหุ้นเก็บไว้ทุกรายการ	 เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์และติดตามผลการลงทุน
ต่อไป

	 	 	 ผู้ลงทุนสามารถบันทึกรายการ
ซ้ือขายหุ้นผ่านบริการ	“พอร์ตลงทุน 
จำาลอง”	 (Virtual	 Portfolio)	 ได้ใน 
 www.settrade.com ซึ่งสามารถ 
ดูสัดส่วนการลงทุน	 และติดตาม
สถานะการลงทนุเพือ่เปรยีบเทียบกับ
ราคาตลาดได้อีกด้วย	

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	
เรื่องการบันทึกซื้อขายหุ้น 
ในภาคผนวก
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 ในการลงทุนให้ประสบความสำาเร็จนั้น	 ขั้นตอนที่จำาเป็นอย่างยิ่งก็คือ 
“การติดตามผลการลงทุน” ผู้ลงทุนควรต้องหมั่นตรวจสอบสถานะการลงทุน 
ของตั ว เ อ งว่ า เ ป็ น ไปตามเป้าหมายการลงทุนท่ีกำาหนดไว้ตอนต้นหรือไม่  
หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ก็จะได้ปรับพอร์ต 
การลงทุนได้ทันท่วงที

01 คำานวณหามูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามราคาตลาด	  
	 (Mark	to	Market)

02  คำานวณหาผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาที่ประเมิน

03 นำาผลตอบแทนที่ได้รับไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน	 
	 (Benchmark)

04 ปรับค่าความเสี่ยง	 (Risk-Adjusted	 Return)	 ด้วยการ 
	 คำานวณหาอัตราผลตอบแทนส่วนเกิน	 โดยการหักออก 
	 ด้วยอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง 

05 คำานวณผลตอบแทนเป็นผลตอบแทนส่วนเกินต่อหน่ึงหน่วย 
	 ความเสี่ยง

06 หาสาเหตุความแตกต่างของผลการดำาเนินงานของ 
	 กลุ่มหลักทรัพย์	และปรับปรุงการลงทุนต่อไป

ติดตามผลการลงทุน6
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เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบผลตอบแทน

วิธีคำานวณผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุน

เงินฝาก

ตราสารหนี้

ตราสารทุน

ทองคำา

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำา	12	เดือน	
เฉล่ียของ	BBL,	KBANK,	KTB,	SCB	
แหล่งข้อมูล:		www.bot.or.th

อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ	
1,	5,	10	และ	20	ปี
แหล่งข้อมูล:	www.thaibma.or.th

อัตราผลตอบแทนของ	SET	Index	หรือ	SET50	Index
แหล่งข้อมูล:	 www.set.or.th

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยในแต่ละปี
แหล่งข้อมูล:		www.goldtraders.or.th

01		 กำาหนดอัตราผลตอบแทนคาดหวังของสินทรัพย์แต่ละประเภท	(R
i
)	

	 	 โดยพิจารณาจากข้อมูลผลตอบแทนในอดีต

02	 คำานวณผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภท	 ตามสัดส่วนการลงทุน 
	 	 ในพอร์ต	(W

i
R

i
)	เช่น

ประเภทสินทรัพย์ เกณฑ์มาตรฐาน	(Benchmark)

ตราสารทุน   =		30%	x	12.0%		=	3.6%
ตราสารหนี้			 =		40%	x	5.0%				=	2.0%
เงินฝาก								 =		30%	x	1.0%				=	0.3%

พอร์ตระมัดระวัง
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03		 คำานวณอตัราผลตอบแทนคาดหวงัของพอรต์	(∑W
i
R

i
)	เชน่	อตัราผลตอบแทน 

	 	 คาดหวังของพอร์ตระมัดระวังเท่ากับ	5.9%	(3.6%	+	2.0%	+	0.3%)	

พอร์ตระมัดระวัง

แบบที่ดูเฉพาะ
ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้

พอร์ตปานกลาง พอร์ตเชิงรุก

30%
30%

30%

50%

40%

20%

70%

20%

ประเภทพอร์ต

ตราสารหนี้ ตราสารหนี้ ตราสารทุน

เงินฝาก

ตราสารทุน
ตราสารหนี้

เงินฝาก

10%
ตราสารทุน

เงินฝาก

พอร์ตระมัดระวัง พอร์ตปานกลาง พอร์ตเชิงรุก

30%

40%

30%

50%

30%

20%

70%

20%

10%

3.6%

2.0%

0.3%

6.0%

1.5%

0.2%

8.4%

1.0%

0.1%

ตราสารทุน

ตราสารหนี้

เงินฝาก

12.0%

5.0%

1.0%

ประเภท
สินทรัพย์

อัตรา
ผลตอบแทน
คาดหวังของ
สินทรัพย์

สัดส่วน
การลงทุน

(Wi)

สัดส่วน
การลงทุน

(Wi)

สัดส่วน
การลงทุน

(Wi)
WiRiWiRiWiRi

อัตราผลตอบแทนคาดหวัง	∑	WiRi																	5.9%																									7.7%																										9.5%
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ลงทุนอย่างมั่นใจ	
ต้องอ่าน	Statement ให้เป็น

รายงานการซื้อขายประจำาวัน 

ABC	SECURITIES	(THAILAND)	PLC.
CONFIRMATION	AND	CONTRACT	NOTE		[CN-20110427-xxxxx]																																			PAGE	:	01
INVESTOR	:	[หมายเลขบัญชี]	ชื่อบัญชี
TRADING	DATE	:	27/11/20xx																																										SETTLEMENT	DATE	:	03/12/20xx

																																																											 	 																				----	COMMISSION	----
#CONTRACT			 SHARE							QTY.				 PRICE/UNIT	 AMOUNT	 NET	 VAT	 NET	AMT	DUE
-------------------------------------------------------------------------------------------------
SE-26282			 XYZ											 1,200					 31.00									 37,200.00	 74.40	 5.21	 37,120.39
																																																 	 TOTAL	SELL																														 	 	 37,120.39
																													 	 	 VALUE	ADDED	TAX	7	%		 5.21

==	NET	CUSTOMER	RECEIVED	==																																																												 										37,120.39
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Please	check	all	the	transactions	in	this	report.
Contact	ABC	Securities	(Thailand)	PLC.	immediately	if	any	discrepancy	is	found.
We	will	assume	that	all	transactions	are	accurate	unless	you	contact	to	us	within	4	business
days	from	trading	date.
-----------------------------------------	END	OF	PAGE	-----------------------------------------

ตัวอย่าง

ประจำาวัน

อ่าน 
Statement 

ให้เป็น

แสดงรายการซื้อขาย	ปริมาณ	
ราคา	ค่านายหน้า	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	

และจำานวนเงินรับ	/	จ่าย		
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รายงานหลักทรัพย์คงเหลือประจำาเดือน	

ABC	SECURITIES	(THAILAND)	PLC.
MONTHLY	SECURITIES	STATEMENT		--		AS	OF	(30/12/20xx)																																	Page	01
INVESTOR	:	[หมายเลขบัญชี]	ชื่อบัญชี

SECURITIES	 ON	HAND	 AVG.COST	 MARKET	PRICE	 COST	VALUE	 MARKET	VALUE			GAIN(LOSS)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
	EFG												 		2,400						 26.30								 	15.80									 63,109.76								 37,920.00					 (25,189.76)
	HIJ											 13,000						 	2.43									 			1.79									 31,527.32								 23,270.00						 (8,257.32)
																																			 	 		Total												 94,637.08								 61,190.00

																			รายการขายที่ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ																						0.00
																			รายการซื้อที่ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ																								0.00
"สำาหรับรายการซื้อขายตั้งแต่วันที่	4	มกราคม	2553	เป็นต้นไป	บริษัทจะเรียกเก็บค่านายหน้าจากเดิมอัตรา
คงที่	เป็น	อัตราขั้นบันได	กรณีที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน"
----------------------------------------------------------------------------------------------
Please	verify	all	the	transactions	in	this	report	for	accuracy.
Contact	ABC	Securities	(Thailand)	Plc.	immediately	for	any	discrepancies	found.
If	any	details	shown	above	are	not	correct,	please	notify	us	within	5	business	day	from	the	month-end	date.
Note		:	Share	with	mark	*	will	not	be	sold,	such	as	:
								*Registered	Share		*Pledge	Share		*New	Share(PO)		*Other
---------------------------------------	END	OF	PAGE	----------------------------------------

	 ห ลั งจาก ผู้ลง ทุนซื้ อขาย หุ้น เรี ยบร้ อยแ ล้ว 	 ส่ิ ง ท่ี ไ ม่ควรมอง ข้าม ก็ คือ 
ต้องตรวจสอบ	 รายงานการซื้อขายประจำาวัน	 จากบริษัทหลักทรัพย์ว่าข้อมูล 
ถูกต้องหรือไม่	 หากพบข้อมูลไม่ถูกต้องจะต้องแจ้งกลับไปยังบริษัทหลักทรัพย์ภายใน 
ระยะเวลาที่แต่ละบริษัทกำาหนด	 นอกจากนี้ 	 ในแต่ละเดือนบริษัทหลักทรัพย์จะส่ง	 
รายงานหลักทรัพย์คงเหลือประจำาเดือน	 เพ่ือรายงานสถานะพอร์ตการลงทุน 
ว่ามูลค่าตลาดของหุ้นท้ังหมดท่ีถือครองอยู่	 มีกำาไรหรือขาดทุน	 เม่ือเทียบกับมูลค่า 
ต้นทุน	ซึ่งผู้ลงทุนสามารถใช้ข้อมูลเหล่าน้ีเพ่ือประกอบการตัดสินใจปรับพอร์ตการลงทุน
ต่อไป

ตัวอย่าง

ประจำาเดือน

แสดงชื่อหลักทรัพย์	ปริมาณ	
ราคาต้นทุน	ราคาตลาด	
มูลค่าต้นทุน	มูลค่าตลาด	

และกำาไร	/	ขาดทุน
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					 เม่ือเข้าใจข้ันตอนการลงทุนในหุ้นเรียบร้อยแล้ว	 ก็ถึงเวลาทำาความรู้จักคุ้นเคย
กับ “กฎเกณฑ์” ท่ีเก่ียวข้องกับการซื้อขายหุ้น	 ไม่ว่าจะเป็น...	วันและเวลาทำาการ 
ซือ้ขาย	กระบวนการส่งคำาสัง่ซือ้ขายและส่งมอบหุ้น	เครือ่งหมายแสดงสิทธิประโยชน	์
และข้อห้ามต่างๆ	 รวมถึงผลกระทบจาก	Corporate	Action	 เพื่อให้ไม่พลาดพลั้ง 
ทำาผิดกฎจนเสียโอกาสในการลงทุนไป

วันและเวลาทำาการซื้อขายหุ้น

	 ผู้ลงทุนสามารถส่งคำาส่ังซ้ือขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ได้ทุกวัน 
ทำาการของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 คือ	 วันจันทร์ถึงวันศุกร์	 (ยกเว้นวันหยุดทำาการ 
ธนาคารพาณิชย์)	วันละ	2	ช่วง	คือ	ช่วงเช้าและช่วงบ่าย

Pre-Open
I

Pre-Open
II

14.00 16.30 17.0012.3009.30 T1 T2 T3

Pre-Close Off-Hour
Trading

Open	I
(Morning	Session)

Open	Il
(Afternoon	Session)

Intermission

ซื้อขายอย่างมั่นใจ 
ต้องเข้าใจตลาดและกฏเกณฑ์

Lesson

6 
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ผ่านอินเทอร์เน็ต
ได้ทุกวัน		

ตลอด	24	ชั่วโมง	

	 ผู้ลงทุนสามารถส่งคำาส่ังซื้อขายได้ล่วงหน้าประมาณ	 30	 นาที	 ก่อนเวลา 
ทำาการจริ งทั้ งช่วง เช้า และช่วงบ่าย 	 หรือที่ เ รี ยกว่าช่วง 	 “Pre-Open” 
โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะนำาคำาสั่งทั้งหมดมาเรียงลำาดับและคำานวณหาราคาเปิด
 

เป็นเวลาที่ได้รับการสุ่ม
เพื่อเลือกหาเวลาเปิด
ในช่วง	09.55	-	10.00	น.

T1

T2

T3

เป็นเวลาที่ได้รับการสุ่ม
เพื่อเลือกหาเวลาปิด
ในช่วง	16.35	-	16.40	น.

เป็นเวลาที่ได้รับการสุ่ม
เพื่อเลือกหาเวลาเปิด
ในช่วง	14.25	-	14.30	น.บ่ายเช้า

	 ทั้งนี้ 	 ผู้ลงทุนยังสามารถ 
ส่งคำาส่ังซ้ือขายผ่านอินเทอร์เน็ต 
ได้ทุกวัน 	 ตลอด	 24	 ชั่ ว โมง 
โดยคำาสั่งที่ส่งเข้ามาในช่วงนอก 
เวลาทำาการของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
(Off-Hour	Trading)	จะถูกนำามา
เรียงลำาดับในระบบซื้อขายในช่วง 
Pre-Open	ของวันทำาการถัดไป
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กระบวนการซื้อขายและส่งมอบหลักทรัพย์

 กระบวนการส่งคำาสั่งซื้อขายและส่งมอบหุ้น

	 กระบวนการจะเริ่มต้นจากการที่ผู้ลงทุนส่งคำาสั่งซื้อขายหุ้น	ด้วยการโทรศัพท์ 
ไปหาผู้แนะนำาการลงทุน	 หรือส่งคำาสั่งด้วยตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ต	 ไม่ว่าจะเป็นทาง
คอมพิวเตอร์	 หรือโทรศัพท์มือถือแบบ	Smartphone	หรือ	 Tablet	 โดยท่ีคำาส่ังเหล่าน้ี
จะถูกบันทึกในระบบของบริษัทหลักทรัพย์	 (Broker)	 ก่อนส่งต่อเข้าระบบซื้อขายของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

Broker

รายงานการจับคู่
การซื้อขาย

ส่งคำาสั่งซื้อ				 ส่งคำาสั่งขาย

รับชำาระเงินค่าขาย
และส่งมอบหลักทรัพย์

ยอดขายสุทธิยอ
ดซ
ื้อส
ุทธ
ิ

ชำาระเงินค่าซื้อ
และรับมอบหลักทรัพย์

ผู้ซื้อ ผู้ขาย

InvestorInvestor

ลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ต ลงทุนผ่านผู้แนะนำาการลงทุน

ส่ง
คำา
สั่ง
ซื้อ

ส่งคำาสั่งขาย

ระบบซื้อขาย	(SET	CONNECT)

MobilePC Tablet

จับคู่คำาสั่งตาม
Price	then	Time	Priority

Broker

Marketing	Terminal Marketing	Terminal
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	 ในการส่งคำาส่ังซื้อขายหุ้นบนกระดานหลักแต่ละครั้ง	 จะต้องระบุจำานวนหุ้นเป็น 
หน่วยการซ้ือขาย	(Board	Lot)	ซึ่ง	1	หน่วยการซื้อขาย	=	100	หุ้น	รวมทั้งจะต้อง
เสนอราคาซ้ือขายหุ้นให้ถูกต้องตามช่วงราคา	(Price	Spread)	ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ	
กำาหนดดังนี้

ตำ่ากว่า

ตั้งแต่

ตั้งแต่

ตั้งแต่

ตั้งแต่

ตั้งแต่

ตั้งแต่

ตั้งแต่

2

2	-	5

5	-	10

10	-	25

25	-	100

100	-	200

200	-	400

400

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

0.01

0.02

0.05

0.10

0.25

0.50

1.00

2.00

ระดับราคาตลาด																								ช่วงราคา

	 ราคาซื้อขายหุ้นในแต่ละวันสามารถ
เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นสูงสุด	 (Ceil ing) 
หรือลดลงตำ่าสุด	 (Floor)	 ได้ไม่เกิน	30%	
ของราคาป ิดในวันทำาการก ่อนหน ้า 
ยกเว้น	การซื้อขายหุ้นท่ีเริ่มเข้าซื้อขายเป็น
วันแรก	หุ้นที่มีราคาตำ่ากว่า	1	บาท	หุ้นที่มี 
การขึ้นเครื่องหมาย	 XD,	 XR	 หรือ	 XA	 
เป็นวันแรก	หรือหุ้นที่ถูกสั่งพักการซื้อขาย
ไปเป็นระยะเวลานาน
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					 จากน้ัน	บริษัท	สำานักหักบัญชี	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	 (Thailand	Clearing 
House:	TCH)	จะแจ้งการซื้อขายกลับไปยังบริษทัหลกัทรัพย์	และบริษัทหลักทรัพย์ 
จะต้องแจ้งยืนยันผลการซื้อขายให้ลูกค้าทราบภายในวันทำาการเดียวกันนั้น	 หรือ 
อย่างช้าก่อนเปิดทำาการวันถัดไป	 โดยคำาส่ังซ้ือหรือคำาส่ังขายน้ีจะมีผลในทาง 
ปฏิบัติวันต่อวันและส้ินสุดเม่ือตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ปิดทำาการซ้ือขายประจำาวัน 

		 เมื่อผู้ลงทุนได้รับการยืนยันการซื้อขายแล้ว	TCH	จะเป็นผู้ให้บริการดูแลและ 
ดำาเนินการเรือ่งการชำาระราคาท้ังเงนิคา่ซือ้ขายหุ้นและคา่ธรรมเนยีมในการซือ้ขายหุ้น 
โดยจะสง่และรบัมอบหุน้ใหผู้ล้งทนุผา่นบรษิทัหลกัทรพัยภ์ายใน	2	วันทำาการ นบัจาก
วันที่ซื้อหรือขายหุ้น	(T+2)
  

•		 คำาส่ังเสนอขายหุ้นตาม 
	 ราคา	 และ/หรือ	 เงื่อนไข 
	 ที่กำาหนด
•		 ราคาเสนอขายหุ้นท่ีถูก 
	 ที่สุด	จะอยู่ในลำาดับแรก
•		 หากราคาเสนอขายท่ีถูก 
	 ท่ีสุด	 มีมากกว่า	1	ราคา 
		 ราคาท่ีส่ังขายก่อนจะได้ 
	 อยู่ในลำาดับแรก

  

จับคู่อัตโนมัติโดยใช้หลัก	"ราคาและเวลาที่ดีที่สุด"
		(Automatic	Order	Matching:	AOM)

SET	CONNECT
  

•		 คำาส่ังเสนอซื้อหุ้นตาม 
	 ราคา	 และ/หรือ	 เง่ือนไข 
	 ที่กำาหนด
•		 ราคาเสนอซื้อหุ้นท่ีแพง 
	 ที่สุด	จะอยู่ในลำาดับแรก
•		 หากราคาเสนอซ้ือท่ีแพง	
	 ที่สุดมีมากกว่า	1	ราคา 
	 ราคาท่ีส่ังซื้อก่อนจะได้ 
	 อยู่ในลำาดับแรก

  คำาสั่งซื้อ	(Bid) คำาสั่งขาย	(Offer)

	 	 	 	 	 คำาส่ังซื้อขายท่ีถูกส่งเข้ามาในระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 แล้ว	 
จะถูกเรียงลำาดับและจับคู่การซ้ือขายให้โดยอัตโนมัติตามหลัก	“ราคาและเวลาท่ีดีท่ีสุด” 
(Price	then	Time	Priority)
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	 กรณีมีเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุนหรือ
การซื้อขายหุ้น	 ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 จะขึ้นเครื่องหมายต่างๆ	 บนกระดานซ้ือขาย 
เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นแต่ละตัว	โดยเครื่องหมายที่สำาคัญๆ	ได้แก่

	ซื้อขายอย่างมั่นใจ	ต้องเข้าใจตลาดและกฎเกณฑ์

ความหมาย

เครื่องหมาย
แสดงการห้ามหรือการให้ผู้ลงทุนระวังในประเด็นต่างๆ

เครื่องหมาย	

T1	(Trading	Alert	Level	1)		 :	 ระดับ	1	Cash	Balance*
T2	(Trading	Alert	Level	2)	 :	 ระดับ	2	ห้ามคำานวณวงเงินซื้อขาย	
	 	 	 และ	Cash	Balance
T3	(Trading	Alert	Level	3)		 :	 ระดับ	3	ห้าม	Net	Settlement	
	 	 	 ห้ามคำานวณวงเงินซื้อขาย	และ	
	 	 	 Cash	Balance
------------------------------------------------------------
*	 Cash	 Balance	 คือ	 นักลงทุนต้องซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์
เท่านั้น	โดยวางเงินสดไว้กับโบรกเกอร์เต็มจำานวนก่อนซื้อหลักทรัพย์

ห้ามซือ้ขายหุ้นเป็นการชัว่คราว	โดยแต่ละครัง้มรีะยะเวลา
ไม่เกินกว่าหนึ่งรอบการซื้อขาย

ห้ามซือ้ขายหุ้นเป็นการชัว่คราว	โดยแต่ละครัง้มรีะยะเวลา
เกินกว่าหนึ่งรอบการซื้อขาย

บริษัทจดทะเบียนต้องรายงานและตลาดหลักทรัพย์ฯ	อยู่
ระหว่างรอข้อมูลจากบริษัท

ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ได้รับการชี้แจงข้อมูลจากบริษัท
จดทะเบียนที่ขึ้นเครื่องหมาย	NP	แล้ว	และจะขึ้น	
เครื่องหมาย	NR	เป็นเวลา	1	วัน

บริ ษัทจดทะเบียนท่ี เข ้าข ่ายถูกเพิกถอนออกจาก
ตลาดหลักทรัพย์

หุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการซื้อหุ้นเพื่อส่งมอบหุ้นท่ี
จัดสรรเกิน

บริษัทจดทะเบียนมีเหตุการณ์ท่ีอาจกระทบต่อฐานะการ
เงินและการดำาเนินธุรกิจ

หลักทรัพย์ท่ีเข้าข่ายมาตรการกำากับการซื้อขาย	 โดยจะ
บอกระดับการติดแคชบาลานซ์ของหุ้นที่มีการซื้อขายผิด
ปกติ

H	(Halt)

SP	(Suspension)

NP	(Notice	Pending)

NR	(Notice	Received)

NC	(non-Compliance)

ST	(Stabilization)

C	(Caution)

T	(Trading	Alert)
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XD	(Excluding	Dividend)					 ผู้ซื้อหุ้นไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล

XI	(Excluding	Interest)	  				 ผู้ซื้อหุ้นไม่ได้สิทธิรับดอกเบี้ย

XE	(Excluding	Exercise)	 	 แสดงการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

	 	 เพ่ือให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการนำา

	 	 ตราสารสิทธิไปแปลงสภาพ

	 	 เป็นหุ้นอ้างอิง

XR	(Excluding	Right)								 ผู้ซ้ือหุ้นไม่ได้สิทธิจองซ้ือหุ้นออกใหม่

XW	(Excluding	Warrant)						 ผู้ซื้อหุ้นไม่ได้สิทธิรับใบสำาคัญ

	 	 แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

XS	(Excluding	Short-term				 ผู้ซื้อหุ้นไม่ได้สิทธิรับใบสำาคัญ

Warrant)			 แสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นระยะสั้น

XT	(Excluding	Transferable		 ผู้ซ้ือหุ้นไม่ได้สิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน	

Subscription	Right)		 ท่ีโอนสิทธิได้

XP	(Excluding	Principal)			 ผู้ซื้อหุ้นไม่ได้สิทธิรับเงินต้นที่บริษัท

	 	 ประกาศจ่ายคืนในคราวนั้น

XM	(Excluding	Meetings)		 ผู้ซื้อหุ้นไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

XN	(Excluding	Capital		 ผู้ซ้ือหุ้นไม่มีสิทธิในการรับเงินคืน	

Return)		 จากการลดทุน

XA	(Excluding	All)		 ผู้ซื้อหุ้นไม่ได้สิทธิทุกประเภท

	 	 ที่บริษัทประกาศให้ในคราวนั้น

  

เครื่องหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

กับสิทธิประโยชน์ต่างๆ

ความหมายเครื่องหมาย	
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 Corporate Action คือ	 การท่ีบริษัทจดทะเบียน	 ประกาศดำาเนินการ 
อย่างใดอย่างหน่ึง	 โดยอาจจะเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการดำาเนินงาน 
หรือการเปล่ียนแปลงนโยบายทางการเงิน	 ซึ ่ งจะมีผลต่อมูลค่าของกิจการ	 
และกระทบต่อหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทจดทะเบียนน้ัน	 โดยอาจจะมีผลต่อมูลค่า
ส่วนของผู้ถือหุ้นและมูลค่าหุ้น	ซึ่ง	Corporate	Action	4	กรณีหลัก	ได้แก่

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก	Corporate	Action

	 การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นหรือ 
	 ราคาพาร์	 (Par	Value)	โดยการเพิ่มหรือลด 
	 มูลค่าที่ตราไว้	(Stock	Split)

	 การจา่ยปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิ 
	 (Stock	Dividend)	

	 การเพิ่มทุนโดยให้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ 
	 แก่ผูถ้อืหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถอืหุ้น	(Right 
		 Issue)

	 การจ่ายเงินปันผลพิเศษ	 (Extraordinary 
	 Dividend)	กรณีจ่ายคืนจากกำาไรสะสม
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ประเภทเงินได้																																									ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

					เงินปันผล	
			(Dividend)

กำาไร
จากการขายหุ้น	
(Capital	Gain)

  

ได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ภาษี	ณ	ที่จ่าย :	ถูกหัก	10%
ภาษีส้ินปี	:	เลือกดำาเนินการได้	2	วิธี
ก.	 ยอมให้หักภาษี	ณ	ที่จ่าย	10%	แล้วไม่ต้องนำาเงินปันผลมารวม 
	 คำานวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีตอนสิ้นปี	
ข.	 นำาเงินปันผลไปรวมคำานวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีตอนสิ้นปี	 
	 ซึ่งจะสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้

ได้รับเงินปันผลจากบริษัทท่ี ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	
(BOI)

ภาษี	ณ	ที่จ่าย	:	ถูกหัก	10%
ภาษีสิ้นปี	 :	 ได้รับการ	ยกเว้น	 ไม่ต้องนำาเงินปันผลมารวมคำานวณ
เป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีตอนสิ้นปี

ได้รับการ	 ยกเว้น	 ไม่ต้องนำาเงินกำาไรมารวมคำานวณเป็นเงินได้
เพื่อเสียภาษีตอนสิ้นปี

ภาษีจากการลงทุน
ในหุ้น

Lesson

7
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เงินได้จากเงินเดือน		 	 	 600,000

หัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว		 	 (100,000)

เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย	 	 500,000

เงินได้จากเงินปันผล	 	 	 70,000

บวก	เครดิตภาษีเงินปันผล	 	 30,000

รวมเงินได้จากเงินปันผล		 100,000

รวมเงินได้ทั้ง	2	ประเภท	 	 600,000

หัก	ค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้	 	 (60,000)

เงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษี	 	 540,000

ภาษีที่ต้องชำาระ	 	 	 33,500

หัก 	ภาษี	ณ	ที่จ่าย	

	 •	เงินเดือน	 	 	 (21,500)

	 •	เงินปันผล	 	 	 (7,000)

หัก	เครดิตภาษีเงินปันผล	 (30,000)

70,000	x
[30/(100-30)]

70,000	x 
10%

 	 ภาษีที่ต้องชำาระเพิ่มเติม	/		 	 	(25,000)
	 	 (ชำาระเกินขอคืน) 

เพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น	 มาดูตัวอย่างการคำานวณภาษีและการขอเครดิต 
ภาษีเงินปันผลกันดีกว่า... 

 เครดิตภาษีเงินปันผล

 “เงินปันผล”	 มาจากกำาไรสุทธิของบริษัท	 แต่กำาไรสุทธิน้ีได้เสียภาษีไปแล้ว 
คร้ังหน่ึงในรูปของภาษีเงินได้นิติบุคคล	 เม่ือนำามาจ่ายเป็นเงินปันผลแล้ว	 ผู้ลงทุน 
ยังต้องถูกหักภาษี	ณ	 ท่ีจ่ายอีก	 ในทางกฎหมายก็จะถือว่าเป็นการเสียภาษีซำ้าซ้อน 
เพราะฉะนั้นภาครัฐจึงอนุญาตให้ผู้ลงทุนขอ	“เครดิตภาษีเงินปันผล”	ได้
  

 เครดิตภาษีเงินปันผล	=		เงินปันผล	x
       อัตราภาษีเงินได้ของบริษัท
100-อัตราภาษีเงินได้ของบริษัท
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	 เทคนิคคร่าวๆ	 ว่าจะเลือกใช้เครดิตภาษีเงินปันผลหรือไม่ ให้พิจารณาจาก 
ฐานภาษีเงินได้ของเรา	 เปรียบเทียบกับ	อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทที่เรา 
ได้รับเงินปันผล

ถ้าฐานภาษีเงินได้ของเรา	<	อัตราภาษีเงินได้ของบริษัท

“	ควรใช้	เครดิตภาษีเงินปันผล	”  

ถ้าฐานภาษีเงินได้ของเรา	>	อัตราภาษีเงินได้ของบริษัท
“	ไม่ควรใช้ เครดิตภาษีเงินปันผล	”

					ท้ังน้ี	ผู้ลงทุนสามารถดูอตัราภาษี
เงินได้นิติบุคคลของบริษัทได้จาก 
หนังสือรับรองหักภาษี	ณ	 ท่ีจ่าย  
ซ่ึงผู้ลงทุนต้องเก็บหนังสือรับรอง 
น้ี ไ ว้ เ ป็ นห ลักฐาน เ ผ่ือกร ณี ท่ี  
กรมสรรพากรขอหลกัฐานเพิม่เติม
ภายหลังด้วย

สรรพากร
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     เมื่อลงทุนในหุ้น	 ผู้ลงทุนก็จะได้ชื่อว่าเป็น “ผู้ถือหุ้น” หรือ “เจ้าของ”  
บริษัทน้ัน	 และไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย	 ต่างก็มีสิทธิในฐานะ 
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันซึ่งสิทธิหลักๆ	 ประกอบไปด้วย “สิทธิขั้นพื้นฐาน”  
และ	“สิทธิในการบริหารบริษัท”

สิทธิขั้นพื้นฐาน

   สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 ท้ังในช่วงก่อนและหลังจากตัดสินใจ 
	 	 ลงทุน	ผ่าน...
 	 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้น	และแบบแสดงรายการ	ข้อมูลประจำาปี	
	 	 (แบบรายงาน	56-1)	
 	 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	งบการเงิน	และรายงานประจำาปี

  สิทธิในการได้รับเงินปันผล	 เมื่อบริษัทมีกำาไรจากการดำาเนินกิจการ	 บริษัท 
	 จ ะนำ ากำ า ไ รนั ้ น ไปจั ดสรร เป็ นผลตอบแทนคืนให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท 
	 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท	 ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม 
	 ผู้ถือหุ้นก่อน

  สิทธิในการจองซื้อหุ้นออกใหม่ 	 เมื่อบริษัทจัดหาเงินทุนโดยการเพิ่มทุน 
	 ในส่วนของเจ้าของ	 บริษัทจะให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนบุคคลภายนอก 
	 ซ้ือในราคาท่ีกำาหนดไว้	 การให้สิทธิเช่นน้ีเป็นการปกป้องผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิม 
		 ไม่ให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของและอำานาจในการควบคุมกิจการลดน้อยลง 
	 เม่ือมีหุ้นออกจำาหน่ายมากข้ึน

ฉลาดลงทุน 
ต้องรู้จักสิทธิ

Lesson
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สิทธิในการบริหารบริษัท

	 นอกจากสิทธิข้ันพ้ืนฐานต่างๆ	 แล้ว	 ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการมีส่วนร่วม 
บริหารงานของบริษัท	ไม่ว่าจะเป็น...	

 	การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	
 	การออกเสียงตัดสินใจในเรื่องสำาคัญๆ	ของบริษัท	
 	การเพิ่มวาระการประชุม	
 	การเพิกถอนมติที่ประชุม	
 	การฟ้องร้องคดี	
 	การได้รับความคุ้มครองต่างๆ	จากกฎหมายหลักทรัพย์

	 แ ต่หากจะพูดถึงสิทธิในการบริหารบริษัท ท่ีสำา คัญและไ ม่ควรพลาด 
ท่ีจะใช้สิทธิน้ี	 น่ันก็คือ	 “สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 และการออกเสียง 
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น”โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธินี้ผ่าน	 “การประชุมสามัญ 
ประจำาปี” ท่ีบริษัทมักจะจัดให้มีข้ึนอย่างน้อยปีละคร้ัง	ราวๆ	 เดือนมีนาคมและเมษายน 
ของทกุป	ีหรอืผ่าน	“การประชมุวสิามญั”	ซึง่จะจดัขึน้เป็นระยะตามท่ีบรษิทัเห็นสมควร

	 ผู้ถือหุ้นควรทำาความเข้าใจข้อมูลต่างๆ	 ในหนังสือเชิญประชุมและวาระ 
การประชุมอย่างละเอียด	 เพื่อนำาไปประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในเรื่อง 
ต่างๆ	ทั้งนี้	หากติดธุระจำาเป็นก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้
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	 หากพบเบาะแสการกระทำาผิดหรือปัญหาอื่นใด
เกี่ยวกับการลงทุน	ผู้ลงทุนสามารถแจ้งได้ที่...	

	 กรณีพบเบาะแสในธุรกิจหลักทรัพย์	หรือธุรกิจ	
	 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
	 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน	 (Help	 Center) 	 ของ 
	 สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ 
	 ตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	 โทร.	0	2033	9999	หรือ	 
	 Hotline	1207	หรืออีเมลไปยัง	info@sec.or.th	

	 กรณีพบเบาะแสเก่ียวกับการใช้บริการทางการเงิน	 
	 เงินตราต่างประเทศ	และการโอนเงินตราต่างประเทศ 
 เว็บไซต์ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน	 (ศคง.) 
	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	www.1213.or.th	 หรือ	 
	 Hotline	1213

	 กรณีพบเบาะแสเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่	หรือการกู้ยืม	
	 เงินนอกระบบ	
	 เว็บไซต์ส่วนป้องปรามการเงินนอกระบบ
	 สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	www.fpo.go.th	หรือ	 
	 Hotline	1359
 
 

ถูกละเมิดสิทธิ...	ติดต่อใคร
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	 การลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูงทีสุ่ด	คอื	การลงทนุโดยไมม่คีวามรู	้การมคีวามรู ้
ความเข้าใจในการลงทุนอย่างรอบด้านจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุด		

	 ปัจจุบันมีแหล่งข้อมูลด้านการลงทุนมากมายท่ีให้บริการแก่ผู้ลงทุน	 
ท้ังหนังสือ	 หนังสือพิมพ์	 นิตยสาร	 วารสาร	 บทความ	 เว็บไซต์	 รายการวิทยุ	 
รายการโทรทัศน์	การอบรมสัมมนา	ฯลฯ	ซึ่งสามารถแบ่งตามผู้ให้ข้อมูลได้ดังนี้

แหล่งข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เช่น	 ข้อมูลการลงทุน	 ข้อมูล
บริษัทจดทะเบียน	 บริษัทสมาชิก	 บริษัทท่ีเก่ียวข้อง	 ความรู้ด้านการวางแผนการเงิน 
และการลงทุน	ฯลฯ
• www.set.or.th
•	www.settrade.com
• www.set.or.th/education
•	ห้องสมุดมารวย	
•	INVESTORY	พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน

แหล่งข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียน เช่น	 ผลการดำาเนินงาน	 งบการเงิน	 ข่าวจาก 
ผู้บริหาร	การขยายธุรกิจ	ฯลฯ

แหล่งข้อมูลจากสถาบันการเงิน	 บริษัทหลักทรัพย์	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน 
บริษัทประกันชีวิต	 บริษัทประกันภัย	 หรือธนาคาร	 เช่น	 บทวิเคราะห์หุ้น	 ผลิตภัณฑ์ 
ทางการเงิน	แนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุน	ฯลฯ

รู้จักหาความรู้ 
สร้างภูมิคุ้มกัน
การลงทุน

Lesson
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Social Media

www.facebook.com/set.or.th
@SET_Thailand
@SET	Thailand 
Youtube.com/setgroupofficial
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แหล่งข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 เช่น	 สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	สมาคมบริษัทจดทะเบียน	
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	ฯลฯ	

ต้องการข้อมูล
บริษัทจดทะเบียน

ต้องการเรียนรู้
เร่ืองการวางแผน	
การเงินการลงทุน	

ผ่านหลักสูตรออนไลน์	
(SET	e-Learning)

ต้องการข้อมูล
ภาวะตลาดและ
บทวิเคราะห์

ต้องการข้อมูล
อบรมสัมมนา	หรือ
เรียนรู้ออนไลน์
ด้านการลงทุน

	 	 	 ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี	ทำาให้ผู้ลงทุนสามารถหาข้อมูลและรับข่าวสาร 
ได้ตลอดเวลา	 แต่ด้วย	 ปริมาณข้อมูลที่มีมากมายและเข้ามาอย่างรวดเร็วก็ทำาให้ 
เสียเวลาได้ไม่น้อยทีเดียว	ดังน้ัน	 ผู้ลงทุนจึงควรคิดให้รอบคอบก่อนว่าจำาเป็นต้องใช้ 
ข้อมูลเหล่าน้ันแล้วหรือยัง	 ซึ่งการวางแผนการลงทุนระยะยาวและกำาหนดช่วงเวลา 
ในการปรับแผนการลงทุนให้ชัดเจน	จะช่วยให้ไม่ต้องตกหลุมข้อมูลกองยักษ์ได้

www.settrade.com

www.set.or.th/education www.set.or.th/elearning

www.set.or.th
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ภาคผนวก





	 ทุกครั้ง ท่ี มีการซื้อขายหุ้น	 ผู้ลงทุนจะได้รับ	
รายงานการซื้อขายประจำาวันและรายงานหลักทรัพย์
คงเหลือประจำาเดือนจากโบรกเกอร์	 ซึ่งเปรียบเสมือน
ใบเสร็จรับเงินว่า	 ได้ซื้อหรือขายหุ้นไปก่ีหุ้น	 ท่ีราคา

	 ทุกครัง้ท่ีจดบันทึกการซือ้ขายหุ้น	จะสะท้อนให้เห็น	
พฤติกรรมการลงทุนของตนเอง	 ว่าแท้จริงแล้วสไตล์
การลงทุนท่ีผ่านมาเหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุน 
ท่ีต้ังใจไว้หรือไม่	 เช่น	 แรกเริ่มต้ังใจว่า	 ต้องการลงทุน

เท่าไหร่	 เสียค่าธรรมเนียมท้ังหมดเท่าไร	 และสรุปยอดหุ้นคงเหลือในแต่ละเดือน  
ผู้ลงทุนต้องตรวจสอบกระทบยอดซือ้ขายวา่ถกูต้องตรงกันหรอืไม	่และสรปุแล้ว
ได้กำาไร/ขาดทุนจากการซ้ือขายตลอดเดือนน้ันเท่าไหร่	 จากน้ันนำาไปคำานวณ
ราคาต้นทุนต่อหุ้นตามข้ันตอนในสมุดออมหุ้น	หากพบข้อมูลไม่ถูกต้อง	ควร
แจ้งให้โบรกเกอร์ทราบภายในระยะเวลาที่แต่ละบริษัทกำาหนด

ระยะยาวเพือ่ให้มีเงนิปนัผลไว้ใชย้ามเกษียณ	แต่ทนไม่ไหวต้องขายทุกครัง้ท่ีราคา
หุ้นพุ่งขึ้นแรง	แล้วลืมเอาเงินกำาไรที่ได้กลับมาลงทุนต่อตามแผนที่วางไว้	จึงอาจ
ทำาให้ไม่บรรลุเป้าหมายนี้ได้	ดังนั้น	ก็ต้องทบทวนตนเองอีกครั้งว่า	ควรจะปรับ
พฤติกรรมการซื้อขายหุ้นใหม่หรือไม่

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายงานจากโบรกเกอร์

สะกดรอยตามพฤติกรรม
การซื้อขายหุ้นของตนเอง

5 เหตุผล... 
ควรบันทึกการซื้อขายหุ้น
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	 สุดท้าย	ถา้พบโอกาสทีจ่ะสรา้งผลตอบแทนไดม้ากขึน้ใน
ช่วงตลาดขาขึ้น	ก็ควรจะพิจารณาปรับพอร์ตลงทุน	โดยเพิ่ม
สัดส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มดีให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์	ในทางตรงข้าม	ถ้าผลตอบแทนที่ได้รับไม่ตรง

	 ทุกครัง้ท่ีจะตัดสินใจซือ้หุ้นเดมิเพิม่หรอืขายหุ้นทีมี่อยู่ใน
พอร์ต	สมุดออมหุ้นจะช่วยเปรียบเทียบให้เห็นว่า	ราคาตลาด	
ณ	เวลานั้น	 เหมาะสมที่จะซื้อ/ขายหรือยัง	 เมื่อเทียบกับราคา
ในช่วงสถานการณ์เดียวกันในอดีต	 ซึ่งหากอยากเห็นภาพ 

	 การกลับมานั่งทบทวนสมุดออมหุ้น	ทุกรอบ	3	เดือน	6	เดือน	
หรือ	 1	 ปี	 เป็นกระบวนการสำาคัญท่ีทำาให้รู้สรุปผลตอบแทนจาก
การลงทุนในช่วงที่ผ่านมา	โดยวัดผลง่ายๆ	จากการคำานวณอัตรา 
ผลตอบแทนรวมของพอร์ตหุ้น	(Total	Portfolio	Return)	แล้วนำา

บันทึกประวัติศาสตร์
ราคาหุ้นในพอร์ต

ติดตามวัดผล
การลงทุน

ปรับพอร์ตลงทุน
ได้ทันสถานการณ์

ที่ชัดเจนขึ้น	อาจนำาราคาหุ้นที่ซื้อไว้แต่ละช่วงมา	Plot	เป็น	Graph	ก็ไม่ว่ากัน	
ท้ังน้ี	เม่ือคดิวา่ได้ราคาทีเ่หมาะสมแล้ว	ก็ต้องไม่ลืมทีจ่ะวเิคราะห์ปจัจยัพืน้ฐาน
ใหม่ๆ	ที่เข้ามากระทบราคาหุ้น	และเปรียบเทียบกับมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นจาก
บทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ต่างๆ	ประกอบการตัดสินใจทุกครั้งด้วย

มาเปรยีบเทียบเกณฑม์าตรฐาน	เชน่	อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจำาในชว่งเวลา
เดียวกัน	ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรพัย์*	(SET	TRI)	ดชันีผลตอบแทน
รวม	SET50	 (SET50	TRI)	หรือ	ดัชนีผลตอบแทนรวมรายอุตสาหกรรม	
(Industry	TRI)	 เป็นต้น	ทั้งนี้	ต้องไม่ลืมย้อนกลับมาเทียบกับเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ด้วยว่า	ผลตอบแทนที่ได้เป็นไปตามอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังไว้หรือไม่

ตามที่คาดหวังในช่วงตลาดขาลง	ก็อาจลดสัดส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรม
ท่ีได้รับผลกระทบ	หรืออาจเปล่ียนวิกฤตเป็นโอกาสด้วยการลงทุนในช่วงหุ้น
ดีราคาถูก	 ซึ่งนอกจากจะทำาให้ไม่พลาดโอกาสในการเพ่ิมผลตอบแทนแล้ว	 
ยังอาจช่วยลดต้นทุนการถือครองหุ้นที่มีอยู่เดิมได้อีกด้วย

	 *	หมายเหตุ:	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์	(SET	Total	Return	Index:	SET	TRI)	คือ	การคำานวณผล
ตอบแทนทุกประเภทของการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นค่าดัชนี	 ท้ังผลตอบแทนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ท่ี
ลงทุน	(Capital	Gain/Loss)	สิทธใินการจองซือ้หุ้น	(Rights)	และเงนิปันผล	(Dividends)	โดยมีสมมติฐานเพิม่เติมวา่เงินปนัผล
ที่ได้รับนี้จะถูกนำาไปลงทุนในหลักทรัพย์ด้วย	(Reinvest)	(ที่มา:	www.set.or.th)
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	 เม่ือเห็นถึงข้อดีของการบันทึกรายการซ้ือขาย 
หุ ้นท้ัง	 5	 ประการแล้วก็ถึงเวลา...ออกสตาร์ทสู ่ 
ความม่ังคัง่ด้วย	“การบนัทึกรายการ”	โดยมี	3	ขั้นตอน
ง่ายๆ	 ท่ีจะช่วยให้เข้าใจแนวคิดการคำานวณราคา 
ต้นทุนเฉล่ียของหุ้นและการติดตามวัดผลตอบแทน
จากการลงทุนด้วยฝีมือคุณเอง

ขั้นตอน
ในการบันทึกรายการ
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สรุป	 “จำานวนหุ้น และ	 ราคาต้นทุน
เฉล่ีย”	 ของหุ้นทุกตัวที่อยู่ในพอร์ต	
เพื่อคำานวณ	 “ผลกำาไร/ขาดทุน” 
โดยเทียบกับราคาปิดของหุ้นในวันท่ี
สรุปพอร์ต	ทำาให้ได้ “ติดตามวัดผล”  
การลงทุนในช่วงท่ีผ่านมา	เพ่ือทบทวน 
“กลยุทธ์	 และ	ปรับพอร์ตลงทุน”	 ให้
สอดคล้องกับสไตล์การลงทุนและ
ระดับการยอมรับความเส่ียงของ
ตนเองที่อาจเปลี่ยนแปลงไป

เริ่มต้น	 “จดบันทึกการซื้อขายหุ้น 
รายวัน	 และ	 เงินปันผลท่ีได้รับ” โดย
ต้องไม่ลืมจดค่าธรรมเนียมการ 
ซื้อขายหรือภาษีหัก	ณ	 ท่ีจ่ายเอาไว้	 
ใช้ตรวจสอบรายงานการซื้อขาย		 
จากโบรกเกอร์

คำานวณ “ราคาต้นทุนเฉล่ียของหุ้น” 
โดยบันทึกจำานวนและราคาซื้อขาย
ของหุ้นแต่ละตัวแยกกันไว	้ท้ังยอด 
ท่ีมีอยู่เดิม	 ยอดท่ีทำารายการใหม่ 
และยอดคงเหลือในพอร์ต	 ใช้หาว่า
ตอนน้ีถือหุ้นท่ีต้นทุนเฉล่ียเท่าไหร่ 
ก่อนตัดสินใจลงทุนต่อ

สรุปพอร์ตหุ้นทั้งหมด

3

สรุปหุ้นในพอร์ตรายตัว

2

บันทึกการซื้อขายหุ้น
ประจำาวัน

1
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วิธีบันทึกรายการ
ว/ด/ป	 	 =	 ซื้อขายหุ้นวันไหน	จดไว้ทุกวัน	จะได้ไม่หลงลืม	 	 ค่าธรรมเนียม/ภาษี	 =		ยอดซื้อ/ขาย	คูณ	(ค่านายหน้า	+	VAT	7%)	รวมเป็น	ค่าธรรมเนียมจ่าย
ซื้อ/ขาย		 =		 ทำาธุรกรรมด้านไหน	จดไว้เสมอ	ไม่ให้สับสน	 	 	 	 	 							 	 					โบรกเกอร์/ภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย	10%	ของเงินปันผล
ชื่อย่อหุ้น =		 ซื้อขายหุ้นตัวไหน	จดไว้เป็นชื่อย่อ	 	 มูลค่าซื้อ/ขายสุทธิ	 =		จำานวนเงิน	บวก/ลบ	ค่าธรรมเนียม	รวมเป็น	มูลค่าซื้อ/ขายสุทธิ
กลุ่มอุตสาหกรรม	 =		 ซื้อขายหุ้นในอุตสาหกรรมไหน	จดไว้เตือนใจให้กระจายความเสี่ยง	 	 	 	 ราคาต้นทุนเฉลี่ยต่อหุ้น =		มูลค่าซื้อ/ขายสุทธิ	หารด้วย	จำานวนหุ้น	รวมเป็น	ราคาต้นทุนเฉลี่ยต่อหุ้น		 							
ราคา 	 =		 ซื้อขายที่ราคาเท่าไหร่	จดไว้ให้ถูกต้อง	 	 	 					ที่ซื้อขายแต่ละครั้ง
เงินปันผลต่อหุ้น	 =		 จดเงินปันผลที่ได้ทุกครั้ง	ไว้ติดตามดอกผลที่ได้จากหุ้น	 	 	
จำานวนหุ้น	 	 =				ซื้อขายที่จำานวนเท่าไหร่	จดไว้ให้ครบ             
จำานวนเงิน =				ราคาหุ้น	คูณ	จำานวนหุ้น	รวมเป็น	ยอดซื้อยอดขาย

ราคา
(Price)

กลุ่ม
อุตสาหกรรม

(Sector)

เงินปันผล
ต่อหุ้น

(Dividend)

ชื่อย่อหุ้น
(Symbol)

ซื้อ/ขาย
(Buy/Sell)
ได้ปันผล

(Dividend)

ว/ด/ป
(Date)

(B)(A)

รวม

ซื้อ

ซื้อ

ซื้อ

ซื้อ

ซื้อ

ได้ปันผล	

ขาย

AAA

BBB

CCC

AAA

CCC

AAA

AAA

ทรัพยากร

ธุรกิจการเงิน

เทคโนโลยี

ทรัพยากร

เทคโนโลยี

ทรัพยากร

ทรัพยากร

50.00

15.00

5.00

55.00

4.00

50.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

01/01/55

02/01/55

03/01/55

15/01/55

25/01/55

28/01/55

30/01/55

ขั้นตอนที่	1	:	บันทึกการซื้อขายหุ้นประจำาวัน

ตัวอย่าง	ตารางบันทึกรายการซื้อขายหุ้นรายวัน	(Daily	Statement)
เงินลงทุนตั้งต้น	(Initial	Cash)	=	500,000.00	บาท

คำาแนะนำาการบันทึกรายการ
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วิธีบันทึกรายการ
ว/ด/ป	 	 =	 ซื้อขายหุ้นวันไหน	จดไว้ทุกวัน	จะได้ไม่หลงลืม	 	 ค่าธรรมเนียม/ภาษี	 =		ยอดซื้อ/ขาย	คูณ	(ค่านายหน้า	+	VAT	7%)	รวมเป็น	ค่าธรรมเนียมจ่าย
ซื้อ/ขาย		 =		 ทำาธุรกรรมด้านไหน	จดไว้เสมอ	ไม่ให้สับสน	 	 	 	 	 							 	 					โบรกเกอร์/ภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย	10%	ของเงินปันผล
ชื่อย่อหุ้น =		 ซื้อขายหุ้นตัวไหน	จดไว้เป็นชื่อย่อ	 	 มูลค่าซื้อ/ขายสุทธิ	 =		จำานวนเงิน	บวก/ลบ	ค่าธรรมเนียม	รวมเป็น	มูลค่าซื้อ/ขายสุทธิ
กลุ่มอุตสาหกรรม	 =		 ซื้อขายหุ้นในอุตสาหกรรมไหน	จดไว้เตือนใจให้กระจายความเสี่ยง	 	 	 	 ราคาต้นทุนเฉลี่ยต่อหุ้น =		มูลค่าซื้อ/ขายสุทธิ	หารด้วย	จำานวนหุ้น	รวมเป็น	ราคาต้นทุนเฉลี่ยต่อหุ้น		 							
ราคา 	 =		 ซื้อขายที่ราคาเท่าไหร่	จดไว้ให้ถูกต้อง	 	 	 					ที่ซื้อขายแต่ละครั้ง
เงินปันผลต่อหุ้น	 =		 จดเงินปันผลที่ได้ทุกครั้ง	ไว้ติดตามดอกผลที่ได้จากหุ้น	 	 	
จำานวนหุ้น	 	 =				ซื้อขายที่จำานวนเท่าไหร่	จดไว้ให้ครบ             
จำานวนเงิน =				ราคาหุ้น	คูณ	จำานวนหุ้น	รวมเป็น	ยอดซื้อยอดขาย

หมายเหตุ:  		 -	ค่านายหน้า	=	0.25%	(ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ	ที่บริษัทหลักทรัพย์อาจเรียกเก็บเพิ่ม)	
	 	 -	เงินปันผล	จะถูกหักภาษี	ณ	ที่จ่าย	10%	ซึ่งสามารถนำาไปเครดิตภาษีเงินปันผลตอนสิ้นปีได้
	 	 -	ใช้เครื่องหมาย	“ลบ”	(	-	)	สำาหรับจำานวนเงินที่จ่ายออกไป
	 	 -	ผลลัพธ์จากการคำานวณจะใช้เป็นทศนิยม	2	ตำาแหน่ง	(ปัดเศษ)

จำานวนหุ้น
(Volume)

จำานวนเงิน
(Value)

ค่าธรรมเนียม/ภาษี
 (Commission 

Fee/Tax)

มูลค่าซื้อ/ขายสุทธิ
(Net Buy/Sell)

เงินปันผลรับสุทธิ
(Net Dividend)

ราคาต้นทุนเฉลี่ย
ต่อหุ้น

(Average Cost)

(C) (D)
=	(AxB)+(AxC)

(E)
=	Dx0.0025x1.07

(F)
=	D+E

(G)
=	F/C

2,000

2,000

30,000

2,500

20,000

4,500

1,000

-100,000.00

-30,000.00

-150,000.00

-137,500.00

-80,000.00

4,500.00

60,000.00

-433,000.00

-267.50

-80.25

-401.25

-367.81

-214.00

-450.00

-160.50

-1,941.31

-100,267.50

-30,080.25

-150,401.25

-137,867.81

-80,214.00

4,050.00

59,839.50

-434,941.31

50.13

15.04

5.01

55.15

4.01

												-	

59.84

            -

บันทึกธุรกรรมทั้งหมดของหุ้นทุกตัวที่อยู่ในพอร์ต	
ก่อนจะนำาข้อมูลไปบันทึกแยกเป็นรายหุ้นใน	
“ตารางสรุปหุ้นในพอร์ตรายตัว”	ต่อไป
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ขั้นตอนที่	2	:	สรุปหุ้นในพอร์ตรายตัว

ตัวอย่าง	ตารางสรุปหุ้นในพอร์ตรายตัว	(Stock	Inventory)
ชื่อย่อหุ้น				AAA																				ชื่อบริษัท					ทริปเปิ้ลเอ	จำากัด	(มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม				ทรัพยากร

วิธีบันทึกรายการ
วันที่ 	 =	 ซื้อขายหุ้น	หรือ	ได้รับเงินปันผล	ในวันไหน	จดไว้ให้ชัดเจน
ซื้อ/ขาย/ปันผล	 =	 ทำาธุรกรรมด้านไหน	จดไว้เสมอ	ไม่ให้สับสน
จำานวนหุ้น	 =	 มีหุ้นอยู่จำานวนเท่าไหร่	จดไว้ให้ครบ	ทั้งที่มีอยู่เดิม	ซื้อใหม่	หรือขายออกไป
	 	 	 และสรุปยอดคงเหลือ
ราคาหุ้น		 =	 ราคาต้นทุนเฉลี่ยที่	ซื้อ/ขาย/ถือ	หุ้นอยู่เท่าไหร่	จดไว้ให้ถูกต้อง	
	 	 	 (นำามาจาก	ขั้นตอนที่	1	ราคาต้นทุนเฉลี่ยต่อหุ้น	(G))
มูลค่าหุ้น	 =	 มูลค่าต้นทุนเดิม	 รวม/หัก	 มูลค่าต้นทุนที่	 ซื้อ/ขายใหม่	 สรุปแล้วมูลค่า 
	 	 							ต้นทุนของหุ้นในพอร์ตเท่าไหร่	(นำามาจาก	ข้ันตอนท่ี	1	มูลค่าซ้ือ/ขายสุทธิ	(F))

รวม

ราคา
(Price)

ซื้อ/ขาย
(Buy/Sell)

ได้ปันผล
(Dividend)

ว/ด/ป
(Date)

เดิม คงเหลือ

ใหม่ ใหม่

ราคาหุ้น (Price)จำานวนหุ้น (Volume)

เดิม เฉลี่ย
ต้นทุน

ซื้อสุทธิ
(รวม

Com. + VAT)
ขายซื้อ

ขายสุทธิ
(หัก

Com. + VAT)

(A) (B) (C) (E) (F) (G)(D)
=A+B-C

(H)
=M/D

01/01/55

15/01/55

28/01/55

30/01/55

ซ้ือ

ซื้อ

ได้ปันผล

ขาย

0

2,000

4,500

4,500

2,000

2,500

0

0

0

0

0

1,000

0.00

50.13

52.92

52.92

50.13

55.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

59.84

2,000

4,500

 4,500

3,500

3,500

50.13

52.92

52.92

52.92

52.92
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บันทึกตารางเพื่อคำานวณราคาต้นทุนเฉลี่ยของหุ้น
ทุกตัวที่อยู่ในพอร์ต	จากนั้นนำายอดรวมไปสรุปไว้

ใน	“ตารางสรุปพอร์ตหุ้นทั้งหมด”	ต่อไป

หมายเหตุ:	 -		ราคาซื้อ/ขายสุทธิต่อหุ้น	จะคำานวณจาก	มูลค่าซื้อ/ขายสุทธิ	หารด้วย	จำานวนหุ้น
	 	 -		เมื่อซื้อหุ้นเพิ่ม	จะต้องคำานวณราคาต้นทุนเฉลี่ยของหุ้น	โดยนำา	มูลค่าต้นทุนคงเหลือ	หารด้วย	 
	 	 				จำานวนหุ้นคงเหลือ	(การขายหุ้นไม่ทำาให้ราคาต้นทุนเฉลี่ยของหุ้นเปลี่ยนแปลง)
	 	 -		เมื่อขายหุ้นออก	จะต้องคำานวณมูลค่าต้นทุนคงเหลือ	โดยนำา	มูลค่าต้นทุนพอร์ตเดิม	(I)	
  	ลบ	มูลค่าต้นทุนเดิมของหุ้นตามจำานวนท่ีขายไป	(L	=	จำานวนหุ้นท่ีขาย	คูณ	ราคาต้นทุนเฉล่ียของหุ้น)
	 	 -	 กำาไร/ขาดทุนที่เกิดจากการขาย	จะคำานวณจาก	 มูลค่าขายสุทธิ	 (K)	ลบ	 มูลค่าต้นทุนเดิมของหุ้น 
	 	 	 ตามจำานวนที่ขายไป	(L)	

กำาไร/ขาดทุนที่เกิดจากการขาย	 =	สรุปขายหุ้นแล้ว	 ได้กำาไร/ขาดทุนเท่าไหร่	 (คิดเป็น	%	 เมื่อเทียบกับ	  
	 	 											มูลค่าต้นทุนเดิมของหุ้นตามจำานวนที่ขายไป	(L))
กำาไรจากเงินปันผล	 	 =			สรปุจำานวนเงนิปันผลไว	้ใชค้ำานวณผลตอบแทน	(คดิเป็น	%	เม่ือเทียบกับ 
	 	 											มูลค่าต้นทุนคงเหลือในพอร์ต	(M))

0.00

100,267.50

238,135.31	

238,135.31

0.00	

0.00	

4,050.00
1.70%

0.00

4,050.00

0.00	

0.00	

4,500.00	

0.00

4,500.00 

0.00	

0.00	

0.00		

6,920.54

13.08%

6,920.54

0.00

0.00

0.00		

59,839.50

59,839.50

100,267.50

137,867.81

0.00		

0.00	

238,135.31

0.00

0.00

0.00		

52,918.96

52,918.96

100,267.50

238,135.31

238,135.31	

185,216.35

185,216.35

ใหม่

กำาไรจากเงินปันผล 
(Dividend)

ขายสุทธิ
(หัก

Com. + VAT)

ซื้อสุทธิ
(รวม

Com. + VAT)

หักมูลค่า
ต้นทุนเดิม

(กรณี
ขายหุ้น)

มูลค่า
ต้นทุน

คงเหลือ
ในพอร์ต

หลัง
หักภาษี 
10%

ก่อน
หักภาษี 
10%

เดิม

มูลค่าหุ้น (Value)

(I) (J) (K) (O) (P)
=Ox0.9

(L)
=CxE

(M)
=I+J-L

(N)
=K-L

กำาไร/ 
ขาดทุน

ที่เกิดจาก
การขาย

(Realized
Profit/
Loss)
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วิธีบันทึกรายการ
ชื่อย่อหุ้น	 =	 มีหุ้นตัวไหนอยู่ในพอร์ตบ้าง	จดไว้เป็นชื่อย่อ
จำานวนหุ้น	 =	 มีหุ้นคงเหลืออยู่จำานวนเท่าไหร่	จดไว้ให้ครบ	
	 	 	 (จาก	ขั้นตอนที่	2	รวมจำานวนหุ้นคงเหลือ	(D))
ราคาต้นทุนเฉลี่ยต่อหุ้น =	 ราคาต้นทุนเฉลี่ยที่ถือหุ้นอยู่เท่าไหร่	จดไว้ให้ถูกต้อง	
	 	 	 (จาก	ขั้นตอนที่	2	รวมราคาต้นทุนเฉลี่ย	(H))
มูลค่าต้นทุน	 =	 มูลค่าต้นทุนรวมของหุ้นที่ถืออยู่คิดเป็นเท่าไหร่
		 	 	 (จาก	ขั้นตอนที่	2	รวมมูลค่าต้นทุนคงเหลือในพอร์ต	(M))
ราคาตลาด	 =	 ราคาตลาด	(ราคาปิด)	ของหุ้น	ณ	วันที่จดบันทึกสรุปตอนสิ้นเดือน
มูลค่าตลาด	 =	 ราคาตลาด	คูณ	จำานวนหุ้น	รวมเป็น	มูลค่าตลาดที่ซื้อขายกันอยู่จริง	
	 	 	 ณ	วันที่จดบันทึกสรุปตอนสิ้นเดือน

กลุ่ม
อุตสาหกรรม
(Sector)

จำานวนหุ้น

(Volume)

มูลค่าต้นทุน
(Net	Cost)

ราคาตลาด
(Market	
Price)

มูลค่าตลาด
(Market	
Value)

สัดส่วน
ในพอร์ต
(%)

ราคาต้นทุน
เฉลี่ยต่อหุ้น
(Average	
Cost)

ชื่อย่อหุ้น
(Symbol)

AAA

BBB

CCC

รวม
ทั้งพอร์ต

ทรัพยากร

ธุรกิจการเงิน

เทคโนโลยี

3,500

2,000

50,000

52.92

15.04

4.61

185,216.35

30,080.25

230,615.25

445,911.85

210,000.00

31,000.00

240,000.00

481,000.00

60.00

	15.50

4.80

43.66%

6.44%

49.90%

100.00%

หุ้นคงเหลือ	(Stock	Inventory)

ตัวอย่าง	ตารางสรุปพอร์ตหุ้นทั้งหมด	(Stock	Portfolio)

เงินลงทุนตั้งต้น	(Initial	Cash)	 					=			500,000.00	บาท	
รวมมูลค่าต้นทุน	(Net	Cost)	 =			445,911.85	บาท	
กำาไร/ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง	(Realized	Profit/Loss)						=							6,920.54		บาท	
ผลตอบแทนรวมของพอร์ต	(Total	Portfolio	Return)		=					46,058.69	บาท	

ขั้นตอนที่	3	:	
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เงินสดคงเหลือ	(Cash	Balance)					 =			54,088.15	บาท
รวมมูลค่าตลาด	(Market	Value)				 =			481,000.00	บาท
กำาไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น				 =			35,088.15	บาท
(Unrealized	Profit/Loss)

สัดส่วนในพอร์ต	 =	 คำานวณสัดส่วนของแต่ละหุ้นในพอร์ตไว้	ใช้ปรับพอร์ต	
	 	 	 (มูลค่าตลาดของหุ้น	หารด้วย	มูลค่าตลาดรวมของพอร์ต)
กำาไรจากเงินปันผล	 =	 สรุปจำานวนเงินปันผลไว้	ใช้คำานวณผลตอบแทน	
	 	 	 (จาก	ขั้นตอนที่	2	รวมกำาไรจากเงินปันผลหลังหักภาษี	(F))
กำาไร/ขาดทุน =				สรุปขายหุ้นแล้ว	ได้กำาไร/ขาดทุนเท่าไหร่	
ท่ีเกิดจากการขาย	 	 (จาก	ขั้นตอนที่	2	รวมกำาไรที่เกิดจากการขาย	(N))
กำาไร/ขาดทุน =				สรุปกำาไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	ณ	วันที่จดบันทึกสรุปตอนสิ้นเดือน	 
ที่ยังไม่เกิดขึ้น	 	 (มูลค่าตลาด	ลบ	มูลค่าต้นทุน)	
ผลตอบแทนรวม		 =				สรุปผลตอบแทนรวมจาก	กำาไร/ขาดทุน	ที่เกิดขึ้นจริง	และ	กำาไร/ขาดทุน
	 	 						 ที่ยังไม่เกิดขึ้น	

หมายเหตุ:		ผลตอบแทนจากการลงทุน	คิดเป็น	%	โดยเทียบกับ	
	 มูลค่าต้นทุนของหุ้นคงเหลือในพอร์ต

การขายหุ้น
(Sell)

รวม
(Total)

เงินปันผล
(หลังหักภาษี)
(Dividend)

กำาไร/ขาดทุน
ท่ียังไม่เกิดข้ึน
(Unrealized	
Profit/Loss)

ผลตอบแทนรวม
(Total	Return)

กำาไร/ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริง	(Realized	Profit/Loss)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	(Investment	Return)

4,050.00
2.19%

0.00

0.00

 4,050.00
0.91%

6,920.54
3.74%

0.00

0.00

6,920.54
1.55%

24,783.65
13.38%

919.75
3.06%

9,384.75
4.07%

10,970.54
5.92%

0.00

0.00

10,970.54
2.46%

35,754.19
19.30%

919.75
3.06%

9,384.75
4.07%

46,058.69
10.33%

สรุปการถือครองหุ้นทุกตัวในแต่ละเดือน	เพื่อติดตามผลตอบแทน
จากการลงทุนทั้งหมด	พร้อมทบทวนกลยุทธ์	และอาจพิจารณา

ปรับพอร์ตลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
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(B)

ว/ด/ป
(Date)

ซื้อ/ขาย
(Buy/Sell)
ได้ปันผล

(Dividend)

ชื่อย่อหุ้น
(Symbol)

กลุ่ม
อุตสาหกรรม

(Sector)

(A)

เงินปันผลต่อหุ้น
(Dividend)

ราคา
(Price)

รวม

ตารางบันทึกรายการซ้ือขายหุ้นรายวัน	(Daily	Statement)

เงินลงทุนตั้งต้น	(Initial	Cash)	 =		
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(C) (E)
=	Dx0.0025x1.07

(G)
=	F/C

(D)
=	(AxB)+(AxC)

(F)
=	D+E

มูลค่าซื้อ/ขายสุทธิ
(Net Buy/Sell)

เงินปันผลรับสุทธิ
(Net Dividend)

ราคาต้นทุน
เฉลี่ยต่อหุ้น

(Average Cost)

จำานวนหุ้น
(Volume)

จำานวนเงิน
(Value)

ค่าธรรมเนียม/ภาษี
 (Commission Fee/

Tax)

B

เริ่มต้นบันทึกรายการ
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ราคา
(Price)

เดิม คงเหลือ

ใหม่ ใหม่

ราคาหุ้น	(Price)จำานวนหุ้น	(Volume)

เดิม เฉลี่ย
ต้นทุน

ซื้อสุทธิ
(รวม Com. 

+ VAT)
ขายซื้อ

ขายสุทธิ
(หัก Com. 

+ VAT)

ว/ด/ป
(Date)

ซื้อ/ขาย
(Buy/Sell)

ได้ปันผล
(Dividend)

(E) (F) (G) (H)
=M/D

(A) (B) (C) (D)
=A+B-C

รวม

ตารางสรุปหุ้นในพอร์ตรายตัว	(Stock	Inventory)

ชื่อย่อหุ้น 

ชื่อบริษัท		...................  

กลุ่มอุตสาหกรรม		..........................................    
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B

เริ่มต้นบันทึกรายการ

ใหม่

กำาไรจากเงินปันผล	
(Dividend)

ขายสุทธิ
(หัก Com. 

+ VAT)

ซื้อสุทธิ
(รวม Com. 

+ VAT)

หักมูลค่า
ต้นทุนเดิม

(กรณี
ขายหุ้น)

มูลค่า
ต้นทุน

คงเหลือ
ในพอร์ต

หลังหักภาษี 
10%

ก่อนหักภาษี 
10%เดิม

มูลค่าหุ้น	(Value) กำาไรขาดทุน
ที่เกิดจาก
การขาย
(Realized
Profit/Loss)

(N)
=K-L

(I) (J) (K) (L)
=CxE

(M)
=I+J-L

(O) (P)
=Ox0.9
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หุ้นคงเหลือ	(Stock	Inventory)

สรุปพอร์ตหุ้นท้ังหมด	(Stock	Portfolio)
เงินลงทุนตั้งต้น	(Initial	Cash)	 =		
รวมมูลค่าต้นทุน	(Net	Cost)	 =		
กำาไร/ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง	(Realized	Profit/Loss)	 =		
ผลตอบแทนรวมของพอร์ต	(Total	Portfolio	Return)	 =	 

กลุ่มอุตสาหกรรม
(Sector)

จำานวนหุ้น
(Volume)

มูลค่าต้นทุน
(Net	Cost)

ราคาตลาด
(Market	Price)

มูลค่าตลาด
(Market	
Value)

สัดส่วน
ในพอร์ต
(%)

ราคาต้นทุน
เฉลี่ยต่อหุ้น
(Average	
Cost)

ชื่อย่อหุ้น
(Symbol)

หุ้นคงเหลือ	(Stock	Inventory)

รวม
ทั้งพอร์ต
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เงินสดคงเหลือ	(Cash	Balance)	 =	
รวมมูลค่าตลาด	(Market	Value)	 =	
กำาไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(Unrealized	Profit/Loss)				=	
หมายเหตุ:	ผลตอบแทนจากการลงทุน	คิดเป็น	%	โดยเทียบกับมูลค่าต้นทุนของหุ้นคงเหลือในพอร์ต

การขายหุ้น
(Sell)

รวม
(Total)

เงินปันผล
(หลังหักภาษี)
(Dividend)

กำาไร/ขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน
(Unrealized	Profit/Loss)

ผลตอบแทนรวม
(Total	Return)

กำาไร/ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริง	(Realized	Profit/Loss)	

ผลตอบแทนจากการลงทุน	(Investment	Return)



 หลังจากท่ีได้บันทึกรายการต่างๆ	 ลงในสมุดออมหุ้น 
เล่มน้ีแล้ว	ขอให้คุณลองกลับมาน่ังทบทวนและวิเคราะห์กลยุทธ ์
การลงทุนของตนเองว่า	 มีข้อดี	 ข้อเสียอย่างไร	จากน้ันถ้าเห็น 
โอกาสท่ีจะแก้ ไขข้อบกพร่องหรือสร้างผลตอบแทนท่ีดีข้ึน 
ก็อาจจะถึงเวลาปรับปรุงตกแต่งพอร์ตลงทุนให้ไฉไลกว่าเดิม 
แล้วก็ได้...

ทิ้งท้าย
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อ่านจบแล้ว
อยากได้ความรู้เพิ่มเติม
ต้องไปหาแหล่งข้อมูล

ที่ไหนดี?

เรียนรู้ง่ายๆ	ได้ที่
www.set.or.th/education
แถมยังเข้าร่วมสังคมออนไลน์

กับเราได้ที่
www.facebook.com/set.or.th
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www.set.or.th/education
www.facebook.com/set.or.th


