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คำนำ 

หนังสือเลมนี้ไดเขียนขึ้นจากประสบการณการสอนวิชาการลงทุนในตลาดหลักทรัพย (Trading and 

Investment) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Courses) รหัส GE107 สำหรับนักศึกษาทุกคณะ ชั้นป 

ที ่ 1 และปท่ี 2 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยหมวดวิชาศึกษาทั่วไปน้ี เปนกลุมวิชาเลือกตามความสนใจท่ี

เสริมสรางความเปนมนุษยที ่สมบูรณมีความรู รอบ รู กวาง เขาใจ และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ ื ่น ส ังคม 

ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดำเนินชีวิตอยู

อยางมีคุณธรรมและเปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 

นอกจากนี้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยหอการคาไทยยังใหความสำคัญในการเสริมสรางให

นักศึกษา มีความรูและทักษะดานธุรกิจและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคใน

ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเปนสิ่งท่ีจำเปนและสำคัญสำหรับนักศึกษายุคน้ี โดยมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาเก่ียวกับทักษะชีวิต อาชีพ และการดำรงอยูในอนาคตอยางสมดุล ดังน้ันการเรียนหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปจึงมีลักษณะจรณทักษะ (Soft Skill) หรือมีทักษะทางสังคม โดยการเรียนการสอนจะมุงใหเกิดปฏิสัมพันธตอ

กันระหวางผูสอนและผูเรียน (Action Learning) สอนใหฝกคิดและทำงานเปนกลุมผานโครงการ (Project-Based 

Learning) การตั้งคำถาม (Problem-based Learning) และการแกปญหาดวยการลองผิดลองถูกบนสถานการณ

เสมือนจริง (Learning On The Jobs) อยางตระหนักรูถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  

หนังสือเลมนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อใชประกอบการสอนในระดับปริญญาตรี ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการ

วางแผนการเงินสวนบุคคล การลงทุนและวิเคราะหหลักทรัพยเบ้ืองตน ตลาดการเงิน สถาบันและเครื่องมือทางการ

เงินหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของ นักศึกษาสามารถนำไปประยุกตใชไดตามความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อให

นักศึกษาไดเรียนรูศาสตรการลงทุนเบื้องตนและเขาถึงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เริ่มจากการรูจักตนเองวา

ตองการเปนนักลงทุนประเภทใด จากนั้นรู จักขอมูลสำคัญที่เกี่ยวของ อาทิเชน ตัวชี ้วัดเศรษฐกิจ การซื้อขาย

หลักทรัพย ปจจัยที่มีผลตอการดำเนินธุรกิจและราคาหลักทรัพย จิตวิทยาและพฤติกรรมการลงทุน กลยุทธการซื้อ

ขายหุนแบบตาง ๆ การใชแอปพลิเคชันตาง ๆ ในการวิเคราะห การจัดพอรตโฟลิโอลงทุนและการจำลองการซื้อขาย

หลักทรัพย ซึ่งในแตละบทประกอบไปดวยวัตถุประสงคการเรียนรู บทนำ เน้ือหา ตัวอยาง และแหลงท่ีมาขอมูลเพ่ือ

สืบคนตอไป ผูเขียนหวังวาหนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนกับนักศึกษาและผูสนใจเริ่มตนวางแผนการเงินสวนบุคคล 

หรือผูเริ่มตนลงทุน หรือคนท่ีอยากเรียนรูการเปน“เมานอย” ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนอยางยิ่ง 

 

 

 

 

 

ผศ.เรวดี พานิช 

           1 สิงหาคม 2565 

  



 
      

 



บทนำ 

เรื่องการลงทุนเปนสวนหนึ่งของการวางแผนการเงินสวนบุคคล เปนการเตรียมความพรอมสูความมั่นคง

ทางการเงินซึ่งควรเริ่มจากการออมและการใชเงินอยางมีวินัยตั้งแตเด็ก ๆ (Generation “Z”) เพราะเมื่อเขาสูวัย

ทำงานก็จะตองรูวิธีการวางแผนและจัดสรรเงินใหเพียงพอตอการใชจายในแตละวัน โครงการในอนาคต รวมถึงการ

เก็บออมเพื่อการเกษียณอายุ การวางแผนการเงินที่ดีจึงทำใหสามารถดำเนินชีวิตในแตละชวงวัยไดอยางดี ซึ่งความ

รอบรูพื้นฐานทางการเงินดานตาง ๆ อาทิ ความรูการวางแผนการลงทุน (Investment Planning) ในตราสารหรือ

หลักทรัพยเพ่ือการลงทุน การวิเคราะหและการบรหิารกลุมหลกัทรัพย การจัดการความเสี่ยงสวนบุคคล การวางแผน

การประกันชีวิต ประกันสุขภาพ รวมถึงวางแผนภาษี มรดก การเลือกใชแหลงเงินทุนเพื่อเกษียณอายุงาน ซึ่ง

ประกอบดวยกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ และกองทุนรวมเพ่ือ

การเลี้ยงชีพ เปนองคความรูท่ีควรมีเพ่ือใหแผนทางการเงินท้ังหมดสอดคลองตามเปาหมายชีวิตท้ังในระยะสั้น กลาง

และระยะยาว ท้ังน้ีข้ึนกับขอจำกัดของแตละบุคคลในการดำเนินชีวิตใหมีแบบแผนท่ีสมบูรณ 

จากคำอธิบายรายวิชา (Course Description) “การลงทุนในตลาดหลักทรัพย” มีเปาหมายเพื ่อให

นักศึกษาหรือผูสนใจเริ่มตนลงทุนไดรูจักเศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย 

ขอมูลสำคัญท่ีควรพิจารณาในการซื้อขายหลักทรัพย ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการดำเนินธุรกิจและราคาหลักทรัพย  กล

ยุทธการซื้อขายหุนแบบตาง ๆ การใชแอปพลิเคชันตาง ๆ ในการวิเคราะห การจัดพอรตโฟลิโอลงทุนและการจำลอง

การซื้อขายหลักทรัพย 

จุดมุงหมาย (Objectives) เพ่ือตองการใหนักศึกษามีความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการเขาถึงการลงทุนในตลาด

หลักทรัพยและสามารถสรางองคความรูเพือ่ตอยอดตอไปไดในระดับที่สูงขึ้น ตามความสนใจใฝรูและความมุงมัน่ใน

การพัฒนาตนเอง 

เพ่ืออธิบายเคาโครงเน้ือหาของหนังสือ “การลงทุนในตลาดหลักทรัพย” ซึ่งเรียบเรียงใหเหมาะกับผูเริ่มตน

สนใจและตองการจัดสรรเงินเพื่อลงทุนสรางความมั่นคง มั่งคั่งใหกับชีวิตตนเอง โดยเฉพาะการเขาสูการลงทุนใน

ตลาดหลักหลักทรัพยหรือตลาดหุน เน้ือหาในหนังสือเลมน้ี เริ่มตนจากการสำรวจตนเองดวยการตั้งคำถาม “4-3-2-1 

Start!” วาดวยขอสงสัย 4 What - 3 How - 2 For Whom ซึ่ง เปนการเกริ่นนำเพื่อใหเห็นภาพรวมทั้งหมดของ

หนังสือในบทที่ 1 เหตุใด…จึงตองลงทุน เริ่มเรียนรูสภาพเศรษฐกิจซึ่งเปนสิ่งจำเปนที่นักลงทุนมือใหมตองทำความ

รูจักในบทท่ี 2 ภาวะเศรษฐกิจและเคร่ืองชี้วัด จากความรอบรูในเศรษฐกิจไทยและตางประเทศ นำไปสูเครื่องมือท่ี

เปนดัชนีช้ีนำ ชี ้ตามเศรษฐกิจสำคัญ ๆ โดยเฉพาะดัชนีตลาดหลักทรัพยเปนหนึ่งในเครื ่องมือที่นำมาพยากรณ

เศรษฐกิจในปถัดไป จากน้ันมาทำความรูจักตลาดหลักทรัพยท่ีเปนอยูปจจุบันและอนาคตท่ีเปลี่ยนแปลงไปพรอมยุค

สมัยและเทคโนโลยีในบทท่ี 3 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 1.0 สู 2.0 ในบทตอมาวาดวยการเขาถึงวิธีการซื้อ

ขายหลักทรัพยในตลาด รูจักประเภทของหลักทรัพยและสินคาท่ีซื้อขายกันท้ังตลาดหุน (Equity) และตลาดอนุพันธ 

(TFEX) ในบทที่ 4 วิธีการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดรอง และบทที่ 5 วิธีการซื้อขายอนุพันธในตลาดสัญญาซ้ือ

ขายลวงหนา ทำความรูจักคำสั่งซื้อขายสัญญาประเภทตาง ๆ ที่นิยมกัน ทำความเขาใจเงือ่นไข กฎเกณฑการเทรด

กอนเริ่มเก็งกำไรในตลาด สวนบทที่สนุกมากที่สุดคือบทที่ 6 ตลาดจำลองการซื้อขายหลักทรัพยและบันทึกหุน 

ลงทุนกับตลาดจำลอง (Click2Win) เปนวิธีปฏิบัตกิารเสมือนจริง ดวยการทดลองเขาซื้อขายในตลาดไดในเวลาจริง 

(Real Time) เปนโปรแกรมแอปพลิเคชันที่ใชงานไดสะดวกและรวดเร็ว ทั้งยังเปนการทดลองฝกปฏิบัติการบันทึก



 
      

การซื้อขายหุนและคำนวณรายรับรายจายท่ีเกิดข้ึนในแตละครั้ง มีการทำรายการแยกประเภทหุนเพ่ือหาขอสรุปของ

หุนในพอรตโฟลิโอ หุนตัวใดทำกำไรและหุนตัวใดทำขาดทุน การบันทึกหุนทำใหเกิดประสบการณของการลงทุนเพ่ือ

พัฒนาตนเองดวยการสำรวจจุดออนของตนเอง บทตอไปวากันดวยเรื่องสำคัญอีกเรือ่งหน่ึงท่ีนักลงทุนรุนใหมใหความ

สนใจคือบทที่ 7 พฤติกรรมการลงทุนและกลยุทธการซื้อขายหุน กลาวถึงจิตวิทยาและพฤติกรรมของนักลงทนุที่มี

อคติทำใหการตัดสินใจซื้อขายในสถานการณตาง ๆ ท่ีไมเปนไปตามเหตุผลและนำไปสูผลลัพธที่ไมพึงปรารถนา 

อางอิงจากงานวิจัยทางการเงินเชิงพฤติกรรมรวมถึงกลยุทธตาง ๆ ท่ีไดจากการทดลองเชิงพฤติกรรมทางการเงินของ

นักลงทุน ซึ่งเหมาะท่ีจะเรียนรูเพ่ือสังเกตพฤติกรรมตนเอง รูเทาทันอารมณตนเองและไมพลาดทาเสียทีกับ “ตลาด” 

(Mr. Market) ลวงตาไดงาย ๆ ในเนื้อหาบทตอไป เปนการรวบรวมปจจัยที่มีผลในการตัดสินใจลงทุนดวยวิธีการ

วิเคราะหหลักทรัพยเบื้องตนดวยปจจัยพื้นฐานและปจจัยทางเทคนิค รวมถึงลักษณะขอมูลขาวสารในตลาดที่มี

ประสิทธิภาพและไมมีประสิทธิภาพ ในบทที่ 8 ขอมูลขาวสารและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุน และบท

สุดทายเปนการเรียนรูการจัดพอรตโฟลิโอ (Portfolio) จัดสรรเงินลงทุนแสวงหาผลตอบแทนตามเปาหมายในแบบ

ฉบับ (Style) การลงทุนของแตละคนที่แตกตางกัน โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนไปไดในอนาคต 

จากตัวอยางพอรตโฟลิโอท่ีทำการทดลองลงทุนจริง เพ่ือเปนแนวทางในการเลือกลงทุนและตระหนักรูในผลตอบแทน

ที่ยั่งยืน บทท่ี 9 การจัดสรรสินทรัพยเพื่อการลงทุน ทั้งน้ีหนังสือเลมนี้ยังนำเสนอเครื่องมือ (Application) การ

ลงทุนตาง ๆ ของตลาดหลักทรัพย (SET) อาทิ Streaming Pro Program (Click2Win), EFIN จากสถาบัน E-Fin 

school หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเตรียมพรอมใหเกิดการตอยอดเขารวมกิจกรรม Opportunity Day ฟงการแถลง

ผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งจัดเปนประจำตามปฏิทิน 0

1ทุกไตร

มาส หรือรวมทำกิจรรมกับพิพิธภัณฑเรียนรูการลงทุนแหงแรกของประเทศไทย (Inventory Museum) ตึก B ช้ันใต

ดิน อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอนในหองเรียน  

นอกจากนั้น ยังนำผลงานวิจัยตาง ๆ ของเรวดี พานิช ที่เกี่ยวของมาเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู อาทิเชน 

บทความวิจัย“ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวระหวางดัชนีตลาดหลักทรัพยท่ัวโลกในชวงเวลาการเปลี่ยนแปลง

เปนโลกาภิวัตนสมัยใหม” ตีพิมพในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ปที่ 37 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-

ธันวาคม 2560 บทความวิจัย“กลไกความเชื่อมโยงของตลาดหลักทรัพยอเมริกากับตลาดเกิดใหมในภูมิภาคเอเชยี” 

ตีพิมพในวารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย (สสอท.) ปที ่ 25 ฉบับที่ 1 เดือน

มกราคม-มิถุนายน 2562 บทความวิจัย“เจตคติผูบริหารบริษัทไทยที่มีตอการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน ตามเปาหมาย

การพัฒนาขององคการสหประชาชาติ ค.ศ. 2015-2030” ตีพิมพในวารสารวิชาการสสอท.ปที่ 26 ฉบับที่ 2 เดือน

กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 บทความวิจัย“การศึกษาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทไทยที่มีนโยบายการ

จัดการธุรกิจยั ่งยืนตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนขององคการสหประชาชาติ ค.ศ. 2015-2030” ตีพิมพใน

วารสารวิชาการสสอท. ปท่ี 27 ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 และบทความวิจัย“ความสัมพันธเชิงพลวัต

ระหวางผลตอบแทนและผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนกลุมธุรกิจยั่งยืนที่ถูกจัดอันดับดาน

สิ่งแวดลอม สังคมและธรรมาภิบาลในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” ตีพิมพในวารสารวิชาการสสอท. ปที่ 28 

ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 เปนตน 

 
1 Opportunity Day (Online) https://classic.set.or.th/streaming/vdos-oppday. 
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บทท่ี 1 เหตุใด…จึงตองลงทุน 

(Introduction to Trading and Investment) 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 เพื่ออธิบายมูลเหตุที่มาของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย ซึ่งเรียบเรียบใหเหมาะกับผูเริ่มตนสนใจและ

ตองการจัดสรรเงินเพื่อลงทุนสรางความมั่นคงมั่งคั่งใหกับชีวิตตนเอง ตั้งตนจากคำถามในการสำรวจตนเองเพ่ือ

วางเปาหมายการลงทุนในแบบฉบับท่ีตอบโจทยตนเองได 

 

เนื้อหาในบทท่ี 1 ประกอบดวย 

1.1. เหตุใด…เราจึงตองลงทุน 

1.2. เราตองการเปนนักลงทุนประเภทใด 

1.3. เราตองรูจักอะไรบางกอนเขาสูตลาด 

 

บทนำ 

เริ่มตนจากทฤษฎี เศรษฐศาสตรมหภาคที่วา ความขัดแยงระหวางสวนใหญและสวนยอย (Fallacy of 

Composition) เรื่องครัวเรือนแตละครอบครัวมักนยิม ใชจายประหยัดและพยายามเก็บออมจากรายไดที่มีอยู ทั้งน้ี

เมื่อครัวเรือนสวนใหญตั้งใจออมเงินมากขึ้น สงผลใหเงินออมในประเทศเพิ่มขึ้น แตในระยะตอมาปรากฏวาเงินออม

ของประเทศกลับลดลง เพราะเหตุใด คำตอบคือ เมื ่อครัวเรือนเก็บออมมาก การบริโภคจากรายไดที ่มีอยู  จึง

จำเปนตองลดลง เมื่อการบริโภคลดลง สินคาหรือบริการในทองตลาดขายไดลดลง เมื่อนั้นผูประกอบการธุรกิจผลิต

สินคาหรือบริการมีรายไดลดลง มีสินคามากเกิน จึงลดการผลิต และพยายามลดตนทุนการผลิตลง กระทบครัวเรือน

ที่ตนทุนคาแรง เปนปจจัยสำคัญในการผลิตที่มาจากครัวเรือน ผูผลิตอาจลดคาจาง ลดชั่วโมงการทำงาน หรือลด

จำนวนแรงงาน (Lay Off) ถึงขั ้นนี ้ เศรษฐกิจหดตัวไดเพราะปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนลดลง จน

ประชาชนไมมีเงินเก็บออม หนำซ้ำยังตองดึงเงินออมที่สะสมไวมาใชจาย หรือวาขอเครดิตเงินอนาคตมาใช เปน

หนี้สิน รายไดติดลบ ดังนั้นคำตอบของการออมเงิน ที่มากขึ้น หรือ การรณรงคใหออมเงิน กลับทำใหเศรษฐกิจ

โดยรวมชะลอตัวลง 

การลงทุนเปนคาใชจายประเภทหนึ่งที่เปนฟนเฟองใหเกิดรายไดประชาชาติ ดวยการลงทุนมีทั้งทางตรง

และการลงทุนทางออม การลงทุนทางตรงทำใหเกิดการผลิตสินคาหรือบริการในอนาคต ลงทุนในสิ่งกอสราง ที่อยู

อาศัย โรงงาน เครื่องจักร สาธารณูปโภค ซึ่งในเน้ือหาการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเลมน้ี เปนการลงทุนทางออม ถือ

เปนการลงทุนทางการเงิน (Financial Investment) เพราะการลงทุนทางออม ไมมีผลในการเพ่ิมผลผลติโดยตรง แต

การซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหุน ทำใหหลักทรัพยเกิดมูลคาที่มากขึ้นไดจากราคาท่ีเพิ่มสูงขึ้น การขายทำกำไรใน

สวนตาง เกิดสภาพคลองในระบบเศรษฐกิจอีกตอหนึ่ง แตในทางกลับกันตลาดอาจซบเซาจากวิกฤตการณตาง ๆ ได 

ดัชนีราคาลวงลงมามีผลใหระบบเศรษฐกิจชะลอตัวไดเชนกัน 
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1.1 เหตุใดเราจึงตองลงทุน 

การลงทุนเปนเรื่องสำคัญที่ตองหาความรู ดวย 2 เหตุผล คือ หนึ่งเพื่อรักษาคาเงิน ใหมีมูลคาคงเดิมแม

เวลาจะผานไป เชน เงิน 100 บาทสามารถซื้อ ขาวขาหมูคากิ ได 1 กลอง เมื่อเวลาผานไป เราควรที่จะยังคงใชเงิน

จำนวนเทาเดิมซื้อสินคาหรือบริการไดเทาเดิมเชนกัน   

ความเปนจริง เราจะพบวาในชีวิตประจำวัน เราจะจายเงินเพื่อคารถโดยสาร คาอาหาร คาโทรศัพท คา

เสื้อผา เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากภาวะของแพง หรือ เกิดภาวะเงินเฟอในชวงเศรษฐกิจเตบิโตในประเทศไทยยอนหลังไป 

30 ป เปรียบเทียบราคาของใชประจำวันถัวเฉลี่ยท่ีคนไทยบริโภค  

 

ตารางท่ี 1 ราคาสินคาและบริการป พ.ศ. 2538 เทียบกับป พ.ศ. 2565 

สินคาและบริการ หนวย ราคาป พ.ศ. 2538 ราคาป พ.ศ. 2565 เปลี่ยนแปลง 

มามา บาท/ซอง 4.50 6.00 + 33% 

กวยเตี๋ยว บาท/ชาม 10 50 +400% 

คาแรงข้ันต่ำ บาท/วัน 145 331 +128% 

น้ำมันเบนซิน95 บาท/ลิตร 9 52 +477% 

สบูลักสกอน (Lux) บาท/กอน 6 15 +150% 

 Mac book (Top) บาท/เครื่อง 170,000 124,900 -26.53% 

 

จะพบวา ราคาอาหารท่ีเปลี่ยนแปลงไปกวารอยละ 400 พิจารณาจากคากวยเตี๋ยว อาหารชามโปรดคนไทย 

ในขณะที่คาแรงเฉลี่ยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปลี่ยนไปรอยละ 128 ซึ่งนอยกวาราคาอาหารที่บริโภค 

ขณะที่น้ำมันเชื้อเพลิงเปลี่ยนแปลงไป รอยละ 477 เปนตนทุนการผลิตที่สำคัญของการคมนาคมขนสงสินคา และ

บริการ รวมถึงการผลิตไฟฟาและน้ำปะปาซึ่งเปนสินคาสาธารณูปโภคจำเปน จนรัฐบาลตองเขามาดูแลราคาตลาด 

แตดูเหมือนสินคาประเภทเทคโนโลยีจะมีราคาถูกลง หรือเปลี่ยนแปลงลดลงไดรอยละ 26 ของใชที่มีเทคโนโลยี

พัฒนาการมาอยางรวดเร็วและท้ิงเทคโนโลยีเกา ๆ จนไมสามารถกลับไปใชไดอีก  

แลวเราจะทำอยางไรในการรักษามูลคาของเงิน ใหคงที่อยูได คนไทยนิยมเก็บเงินในการฝากไวที่สถาบัน

การเงิน โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย ในป พ.ศ. 2538-2565 (ค.ศ. 1995-2019) ถาคนไทยฝากเงินฝากประจำ (12 

เดือน) จากเงิน 100 บาท ตนปจะกลายเปน 240 บาทปลายปเดียวกัน (ธปท., 2565) ทำใหเงินสดท่ีถือไว นำไปฝาก

เงินกับธนาคารได เพิ่มขึ้นรอยละ 140 ในรอบ 27 ป (หรือคิดเปนผลตอบแทนรอยละ 5.19 ตอป) คนสวนใหญรุน 

Generation BB (Baby Boom) และ X จึงมักเก็บเงินไวใชยามเกษียณดวยวิธีเงินฝากธนาคาร  

ป พ.ศ. 2565 เงินฝากประจำ (12 เดือน) เฉลี่ยรอยละ 1.25 (ธนาคารกสิกรไทย ประกาศที่ 007/2565 

เริ่มใชตั้งแต 21 กุมภาพันธ 2565) ผลตอบแทนผูฝากเงิน 27 ปผานไปลดลงรอยละ 75 สวนเงินฝากออมทรัพยใน

ปจจุบัน อยูที่รอยละ 0.25 เห็นตัวเลขดอกเบี้ยเงินที่เก็บไวที่ธนาคารแลวไมทำใหเกิดการงอกเงยของเงินไดทันกับ

รายจายคาของใชของกินในเวลาเดียวกัน พิจารณาผลของเงินเฟอเทียบกับเงินฝากประจำรายปทบตน ตั้งแตป พ.ศ. 

2538 - 2565 พบวามูลคาท่ีแทจริงของเงินฝากท่ีไดรับหรือรายไดจริงเหลือนอยลง จากกราฟในป พ.ศ. 2563 รายได

จากอัตราดอกเบ้ียเงินฝากเพ่ิมข้ึน 2.4 เทา ขณะท่ีราคาสินคาเพ่ิมข้ึน 1.9 เทา ดังน้ันรายไดจริงเพ่ิมข้ึน 0.65 เทา 
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ภาพท่ี 1 อัตราการเพ่ิมข้ึนของดอกเบ้ียเงินฝากเปรียบเทียบราคาสินคาท่ีแพงข้ึนกับรายไดสุทธิท่ีแทจรงิ 

ท่ีมา: พรพุฒิ สุริยะมงคล, 2565 

 

อาการน้ีเรียกวา เงินเฟอ ศัพททางเศรษฐศาสตรท่ีทุกคนเผชิญกับมันโดยไมรูตัว อัตราเงินเฟอตั้งแตป พ.ศ. 

2538 ถึงป พ.ศ. 2565 ดังน้ี 

 

ภาพท่ี 2 เงินเฟอประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2538 ถึงป พ.ศ. 2565 

ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย, ม.ป.ป. 
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ภาพท่ี 3 ดัชนีผูบริโภค (CPI) เปรยีบเทียบกับราคาอาหาร (Food) ราคาอสังหาริมทรัพย (Housing) 

และราคาขนสง (Transport) ตั้งแตป พ.ศ. 2549-2564 

ท่ีมา: ศูนยวิเคราะหเศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน), ม.ป.ป. 

 

จากตารางขางตน โดยยอนไปดูเงินเฟอเมื่อป พ.ศ. 2550 (ค.ศ.2007) ชวงที่เกิดวิกฤติแฮมเบอรเกอรหรือ

ซับไพรม (Subprime Crisis) ขณะนั้น ราคาน้ำมันสูงใกลเคียงปจจุบัน พ.ศ. 2565 ท่ี 110-120 ดอลลารสรอ.ตอ

บารเรล สงผลใหเงินเฟอไทย (CPI) ปรับตัวข้ึนจากรอยละ 2.17 ไปถึงรอยละ 5.19 ทำใหตนทุนสินคาตาง ๆ ท้ังการ

บริโภคอุปโภคปรับตัวเพ่ิมข้ึน ตนทุนอาหารใหปรับตัวเพ่ิมข้ึนสูงจากรอยละ 4.08 ถึงรอยละ 11.56 คาขนสงเพ่ิมข้ึน

จาก 2.72 เปนรอยละ 6.38 จากน้ัน เงินเฟอก็ติดลบ ลดลงเปนรอยละ -0.83 และเมื่อวิกฤตน้ำทวม ในป พ.ศ. 2554 

สงผลใหเงินเฟอปรับตัวลดลงอีกกระลอกจากรอยละ 3.81 เปนที่ระดับรอยละ 3 แสดงใหเห็นวาเงินเฟอที่ผานมา

เพิ่มขึ้นและลดลงอยางรวดเร็ว สวนเงินเฟอในป พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2563 รอยละ 1.24 เปนรอยละ 

4.72 สงผานไปสูตนทุนอาหาร จากรอยละ -0.12 เปนรอยละ 4.07 ไปสูตนทุนท่ีอยูอาศัยจากรอยละ -1.69 เปนรอย

ละ 3.28 และท่ีมากท่ีสุดคือ ภาคขนสง เงินเฟอปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2562 รอยละ -4.53 เปนรอยละ 10.22  

 แมวาเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารจะเพิ่มขึ้นไดโดยเฉลี่ย แตเงินเฟอก็ทำใหคาอาหารคาน้ำมันคาขนสง

เพิ่มขึน้ไดมากกวารายรับที่เปนดอกเบี้ยเงินฝาก บางปอาจแตกตางกันไมมากนัก และบางปก็ตางกันจนทำใหรายได

ติดลบได ดังนั้นหาก ตองการหาผลตอบแทนจากรายไดทางใดก็ตาม มีสูตรงาย ๆ ที่ประมาณการวา มนุษยธรรมดา

จะตองการ รายไดเทาใดคือ นำรายไดที่คาดการณไว เปรียบเทียบกับ อัตราเงินเฟอบวกดวยดอกเบี้ย คิดเปนอตัรา

การเปลี่ยนแปลงรายป ถารายไดที่คาดการณวาจะไดนั้น มีอัตราการเพิ่มขึ้น มากกวา อัตราเงินเฟอและอัตรา

ดอกเบี้ยแลวเปนเรื่องดี ยอมรับได หากนอยกวา จะทำใหตองคิดทบทวนอีกครั้งวา ควรจะรับรายไดนั้นหรือไม 

โดยทั่วไปมักเปรียบเทียบทางเลือกหลาย ๆ ทาง เชน การหาแหลงที่มาของเงิน การนำเงินไปเก็บ ออม หรือลงทุน 

ดวยเครื่องมือทางการเงินตัวใด 
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รายไดท่ีคาดการณ (%) = อัตราเงินเฟอ (%) + อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 12 เดือน (%) 

 

ดังนั้น จึงสรุปไดวา หากเราปลอยใหเงินที่ไดมา ไมสามารถทำผลตอบแทนที่ชนะเงินเฟอได แสดงวาเรา

ไมไดมีรายไดเพ่ิมข้ึนเลย เน่ืองจากรายไดท่ีรับมาตองนำไปจายซื้อขาวของท่ีมีราคาแพงข้ึนมากกวารายไดท่ีไดมากข้ึน 

น้ันเอง และเราจึงตองหาวิธีทำเงินใหงอกเงย เพ่ือเอาชนะเงินเฟอ ซึ่งจะสามารถรักษาคาของเงินใหคงอยูได หรือทำ

ใหเราศักยภาพในการใชจายไดเทาเดิม หรือเรียกวา มีสวัสดิการความเปนอยูท่ีเทาเดิมได การแสวงหาผลตอบแทนท่ี

มากกวาอัตราเงินเฟอและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จึงจะทำใหฐานะทางการเงินมั่นคงและมั่งคั่งได การลงทุนจึงเปน

ทางเลือกท่ีนาจะมีโอกาศในการสรางผลตอบทนไดคุมคาเงินตามท่ีตองการ 

จากประวัติการปรับฐานของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หลายชวงเวลาที่ผานมา มีจุดที่เกิด

วิกฤตทำใหตลาดหุนอยูในขาลง หลังจากนั้นปรับตัวเปนตลาดขาขึ้นจะเห็นผลตอบแทนที่ไดหลังตลาดปรับฐานแรง 

จากขาดทุนกลับสวนทางเปนกำไรได ทำใหอัตราผลตอบแทนผันผวนสูง เปลี่ยนแปลงสูงสุดถึงต่ำสุด รอยละ -/+ 

100-200 อยูในชวงระยะเวลา 3-5 ป  

ผลตอบแทนระยะยาวหลังปรับฐานแรงเมื่อเกิดวิกฤตตมยำกุงท่ีมีจุดเริ่มตนจากหน้ีเสียหรือหน้ีสงสัยจะสูญ 

(NPL: Non-Performing) จากการเปดเสรีเศรษฐกิจการเงิน (BIBF1) ของธุรกิจในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2539-

2541 ดัชนี SET ปรับลงจาก 1,400 จุด มาอยูที ่ 200 จุด ลดลงรอยละ -86 ในระยะ 2 ปที ่เกิดวิกฤตการเงิน

ภายในประเทศ เมื่อผานไป 5 ปราคาดัชนี SET ปรับสูงข้ึนจาก 200 จุด ไปอยูท่ี 700 จุด เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 250 

กลับสูภาวะใกลเคียงคาเฉลี่ยตลาดได  ในขณะท่ีเมื่อเกิดวิกฤตจากตางประเทศ ไมวาจะเปนวิกฤตหุนเทคโนโลยีของ

สหรัฐอเมริกา (Dot-Com Bubble) ในป พ.ศ. 2542 หรือวิกฤตฟองสบูธุรกิจอสังหาริมทรัพยในสหรฐัอเมรกิา (Sub-

Prime) ในป พ.ศ. 2551 สงผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยผานดัชนี SET ไมมากนัก โดยเฉลี่ยปรับตัวรับแรงกระแทก

ลดลงรอยละ 25-50 และมีระยะเวลาปรับตัวสูภาวะปกติไดในระยะ 1-2 ป ซึ่งเร็วกวาวิกฤตท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศ 

 

ภาพท่ี 4 ดัชนี SET ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ตั้งแตเปดตลาด พ.ศ. 2518 

ท่ีมา: SCBS Investment Research, Bloomberg (อางถึงใน กวี ชูกิจเกษม, 2559) 

 
1 BIBF (International Banking Facilities) วิเทศธนกิจหรือกิจการเก่ียวกับทรัพยสินตางประเทศ หรือการกูยืมดอกเบี้ยต่ำจากตางประเทศในป พ.ศ. 2540 ทำให

เกิดสภาพคลองและการเก็งกำไรในธุรกิจหลักทรัพยและอสังหาริมทรัพยจนเกิดฟองสบูในไทย 
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Albert Einstrin อัลเบิรต ไอนสไตน กลาววา สูตรคณิตศาสตรท่ีมีพลังมากท่ีสุดและมหัศจรรยท่ีสุดท่ีมีการ

คนพบคืออัตราดอกเบี้ยทบตน และที่สำคัญ “ผลตอบแทนมีพลังของดอกเบี้ยทบตน” (Compound interest was 

not only man’s greatest invention, but it was also the most powerful force) แมหลักฐานไมพบวาเปน

การคิดคนของไอนสไตน “จริงหรือไม” แตปฏิเสธไมไดวาดอกเบ้ียทบตนคือความมหัศจรรยหน่ึงของโลก แตอาจเปน

ความนากลัวของลูกหนี้ ตามหลักฐานพบวาดอกเบ้ียทบตนเกิดขึ้นในชวงศตวรรณที่ 14 ในหนังสือ Merchant’s 

Handbook เปนคูมือสำหรับการคาระหวางประเทศ โดย Francesco Balducci Pegolotti ชาวอิตาลี ขอเสียขอ

เดียวสำหรับดอกเบ้ียทบตนคือ นักลงทุนตองใชความอดทนในการรอ เน่ืองจากตองใชเวลานานถึงจะเห็นผลชัดเจน 

 

ภาพท่ี 5 Albert Einstein กับสิ่งมหัศจรรย “อัตราดอกเบ้ียทบตน” 

ท่ีมา: Wikipedia, 2022 

 

เรื่องของดอกเบี้ยทบตนยังมีความเกี่ยวของกับกฎของตัวเลข 72 หรือ “The Rule of 72”ซึ่งใชคำนวณ

ระยะเวลาลงทุนท่ีจะทำใหมูลคาเงินลงทุนเริ่มตนเติบโตข้ึนเปน 2 เทา วิธีคือใชตัวเลข 72 หารดวยอัตราผลตอบแทน

แบบทบตนที่คาดวาจะไดรับตอปท่ีรอยละ 10 เชนตัวอยางเงินลงทุน 1 ลานบาท จะเติบโตเปน 2 ลานบาท ถาทบ

ตนไปเรื่อย ๆ เปนเวลา 7.2 ป 

ความจริงของ พลังของดอกเบ้ียทบตน มี 2 สวน คือ (1) ดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนในแตละปและผานไปยิ่งมากยิ่ง

นานยิ่งดี โดยผลตอบแทนที่ไดแตละปทบเขาไปในเงินตนและรวมพลังออกดอกผลอยางตอเนื่องทบตนตามรอบท่ี

หมุนไป และอีกสวนเปนพลังบ่ันทอนคุณภาพชีวิตคือ (2) การสรางหน้ีสินตองจายดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนใหแกเจาหน้ีอยาง

มหาศาลในลักษณะเดียวกัน พลังท่ีมากท่ีสุดในจักรวาลของอัลเบิรต ไอนสไตน  

จากตัวอยาง หากเงินลงทุน 1 บาท ไดผลตอบแทนรอยละ 2 ผานไป 30 ป ได 1.78 ลานบาท จากการทบ

ตนของอัตราดอกเบี้ยแตหาก นำเงินลงทุนไปไวในแหลงที่ทำรายไดใหผลตอบแทนที่มากขึ้น รอยละ 5,10,15,20 

หรือรอยละ 26 จะไดเงินลงทุนกลับมาแตกตางกันตามพลังดอกเบี้ยทบตน 4.12,16, 58, 198 และ 814 ลานบาท 

ตามลำดับ ดังนั้นจะเห็นไดวา หากนักลงทุนเริ่มตนเก็บออมและลงทุนในระยะเวลายาววัยเด็กในการลงทุนท่ีมี
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ผลตอบแทนดี จะมีโอกาสสรางรายไดเปน Passive Income2 และมีความเปนอิสระภาพทางการเงินไดเร็วในชวง

อายุ 40-50 ป โดยไมตองรอใหทำงานจนเกษียณอายุ ความนาสนใจจึงอยู ที่นักลงทุนมองเห็นโอกาสการสราง

ผลตอบแทนดวยการลงทุนจากแหลงใด พบวา ในตลอดระยะเวลาเกือบ 50 ปที่ผานมา การลงทุนในตลาดหุนถ่ัว

เฉลี่ยใหผลตอบแทนสูงท่ีสุดรอยละ 10-12 เมื่อเปรียบเทียบกับตราสารการเงินชนิดอ่ืน ๆ แตมีความผันผวนมากท่ีสดุ 

ในระยะเวลาสั้น 6 เดือนถึง 1 ป อาจเห็นผลตอบแทนลดลงหรือติดลบได ท้ังน้ีข้ึนกับสภาพตลาดเปนขาข้ึนหรือขาลง

ตามวัฏจักรธุรกิจ สวนระยะยาวมากกวา 5-10 ปข้ึนไป ผลตอบแทนถ่ัวเฉลี่ยเกิดผลกำไรได (รายละเอียดในบทท่ี 9) 

 

 

ภาพท่ี 6 ผลตอบแทนท่ีแตกตางกัน รอยละ 2, 5, 10, 15, 20 และ 26 ทบตน 

ท่ีมา: กวี ชูกิจเกษม, 2559 

 

1.2 เราตองการเปนนักลงทุนประเภทใด 

การลงทุนทางการเงิน (Financial Investment) หมายถึง การท่ีนักลงทุนนำเงินที่มีอยูไปซื้อหลักทรัพย

ประเภทตาง ๆ ซึ่งหลักทรัพยดังกลาวกอใหเกิดรายไดกับนักลงทุนนั้น ซึ่งการลงทุนทางการเงินโดยทั่วไปมักจะทำ

ผานกลไกของตลาดการเงิน วัตถุประสงคของการลงทุนทางการเงิน เพื่อจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน

รูปแบบของดอกเบี้ย เงินปนผล กำไรจากการซื้อขายหุน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ กลาวโดยสรุปคือการลงทุนมุงหวัง

ผลตอบแทนในรูปแบบของผลตอบแทนทางการเงิน ซึ่งอยูภายใตความเสี่ยงที่ผลตอบแทนจะไมไดตามที่คาดหวังไว 

การลงทุนมีระยะเวลาสั้น กลาง ยาวขึ้นกับวัตถุประสงคการลงทุนเพื่อเปาหมายใด  ยกตัวอยางการลงทุนประเภท

ใหญ ๆ ไดแก 

 

 

 
2 Passive income คือรายไดที่ใชเวลาทำงานเพื่อแลกเงิน ไดรับผลตอบแทนจากสินทรัพยที่ถือครอง เชน คาเชาจากอสังหาริมทรัพย เงินปนผลจากหุน กองทุน

รวม ดอกเบี้ยจากพันธบัตร หุนกู เปนตน 
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1) การลงทุนเพ่ือการบริโภค (Consumer Investment) 

2) การลงทุนในธุรกิจ (Business or Economic Investment) 

3) การลงทุนในหลักทรัพย (Financial or Securities Investment) 

การลงทุนเพ่ือการบริโภค เปนการซื้อสินคาประเภทคงทนถาวร (Durable Goods) เชน รถยนต เครื่องดูด

ฝุน เครื่องซักผา ตูเย็น โทรทัศน ฯลฯ การลงทุนในลักษณะน้ีนักลงทุนหวังความพอใจในการใชทรัพยสินเหลาน้ัน

มากกวาสวนตางของราคาสินทรัพยที่จะเพิ่มขึ้น การซื้อบานเปนที่อยูอาศัย ถือไดวาเปนการลงทุนอยางหนึ่งของ

ผูบริโภค หรือที่เรียก ลงทุนใน อสังหาริมทรัพย (Real Estate Investment) เงินที่จายซื้อเปนเงินที่ไดจากการออม

หรือเงินกูจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อที่อยูอาศัย การซื้อบานเปนที่อยูอาศัยนอกจากจะใหความพอใจแกเจาของแลว 

ในกรณีที่อุปสงค (Demand) ในที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้นมากกวาอุปทาน (Supply) มูลคาของบานที่ซื้อไวอาจสูงขึ้น หาก

ขายจะไดกำไรซึ่งถือไดวาเปนเพียงผลพลอยไดมิใชการสราง Passive Income 

การลงทุนในธุรกิจ หมายถึงการซื้อทรัพยสินเพื่อประกอบธุรกิจหารายได โดยหวังวาอยางนอยที่สุดรายได

ที่ไดนี้เพียงพอที่จะชดเชยกับความเสี่ยงในการลงทุน มีขอสังเกตวาเปาหมายในการลงทนุของธุรกิจก็คือกำไร กำไร

จะเปนตัวดึงดูดใจนักลงทุนนำเงินมาลงทุน การลงทุนจึงเปนการนำเงินออม (Saving) ที่สะสมไว (Accumulated 

Fund) หรือเงินกูยืมจากธนาคาร (Bank Credit) มาลงทุนเพ่ือจัดสรางหรือจัดหาสินคาประเภททุน ซึ่งประกอบดวย

เครื่องจักร อุปกรณ และสินทรัพยประเภทอสังหาริมทรัพย ไดแก ลงทุนในที่ดิน โรงงาน อาคารสิ่งปลูกสราง เพ่ือ

นำมาผลิตสินคาและบริการเพ่ือสนองความตองการของผูบริโภค ธุรกิจมุงหวังกำไรจากการลงทุนเปนผลตอบแทน 

การลงทุนในหลักทรัพย การลงทุนตามความหมายทางการเงินหรือการลงทุนในหลักทรัพยเปนการซื้อ

สินทรัพย (Asset) ในรูปของหลักทรัพย (Securities) ไดแก ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bills) พันธบัตร (Bond)  ตั๋วเงิน 

(Bills/Note)  หุนกู (Debenture) หุน (Stock Share) กองทุนรวม (Mutual Funds) ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน 

(Warrants) หุนกูและหนวยลงทุน การลงทุนในลักษณะน้ีเปนการลงทุนทางออมซึ่งแตกตางจากการลงทุนของธุรกิจ 

ผูมีเงินออมเมื่อไมตองการท่ีจะเปนผูประกอบธุรกิจเอง หรือผูออมเองยังมีเงินไมมากพอ นักลงทุนอาจนำเงินท่ีออมได

ซื ้อหลักทรัพยลงทุน โดยไดผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยหรือเงินปนผลแลวแตประเภทหลักทรัพยที ่ลงทุน 

นอกจากน้ีนักลงทุนอาจไดผลตอบแทนอีกลักษณะหน่ึงคือ กำไรจากการขายหลักทรัพย (Capital Gain) หรือขาดทุน

จากการขายหลักทรัพย (Capital Loss) อัตราผลตอบแทนท่ีนักลงทุนไดจากการลงทุนเรียกวา Yield ซึ่งไมได

หมายถึงอัตราดอกเบ้ียหรือเงินปนผลท่ีไดรับเพียงอยางเดยีว แตไดคำนึงถึงกำไร-ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย ท้ังน้ี

ขึ้นอยูกับความเสี่ยง (Risk) ของหลักทรัพยลงทุนนั้น ๆ โดยนักลงทุนจะเลือกหลักทรัพยที่ใหผลตอบแทนสูงสุด ณ 

ระดับความเสี่ยงหน่ึง (รายละเอียดในบทท่ี 9) 

ประเภทของนักลงทุนแบงออกเปนประเภทใหญ ๆ คือ นักลงทุนประเภทสถาบัน (Institutional 

Investors) และนักลงทุนประเภทบุคคล (Individual Investors) 

1.2.1 นักลงทุนประเภทสถาบัน (Institutional Investors)  

หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล ไดแก ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสิน

ของตนเองหรือเพื่อการจัดการโครงการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย 

และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร บริษัทประกันภัย ธนาคารแหงประเทศไทย กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน

การเงิน กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม กองทุนตางประเทศ 
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1.2.2 นักลงทุนประเภทบุคคล (Individual Investors) 

หมายถึง นักลงทุนรายยอยโดยทั่วไป โดยมีลักษณะตางจากนักลงทุนประเภทสถาบันที่สำคัญไดแก มีทุน

ทรัพยหรือจำนวนเงินลงทุนนอยกวา ทำใหกระจายการลงทุนไดนอยกวาและมีความเสี่ยงมากกวา มีอำนาจในการ

ตอรองดานราคาหลักทรัพยและคานายหนานอยกวา มีความรูความชำนาญและขาวสารขอมูลนอยกวาหรือชากวา 

ขั้นตอนการคนหาสไตล การลงทุน ของนักลงทุนบุคคล เริ่มจาก การทำความรูจักตัวเองกอนการลงทุน 

ประเมินตนเองจากความรูความสามารถท่ีมีในการยอมรับความเสี่ยงของตนเองไดในระดับใด เพ่ือใชเปนแนวทางใน

การลงทุนใหเหมาะสมกับตนเอง ประเภทของนักลงทุนบุคคลแบงตามความเสี่ยงท่ีทนได เปน 3 แบบดังน้ี 

1.2.2.1 Aggressive Investor  

คือนักลงทุนสามารถทนตอความเสี่ยงไดสูงโดยคาดหวังท่ีจะไดรับผลตอบแทนท่ีสูงมากข้ึน 

1.2.2.2 Moderate Investor  

คือนักลงทุนสามารถทนตอความเสี่ยงไดปานกลาง ยอมรับความเสี่ยงไดเทากับอัตราผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึน 

1.2.2.3 Conservative Investor  

คือนักลงุทนสามารถทนตอความเสี่ยงไดนอย จะยอมรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นก็ตอเมื่อผลตอบแทนสูงกวา

ความเสี่ยงท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประเภทของนักลงทุนบุคคลแบงตามลักษณะการลงทุน (Style) แบงได 2 กลุ มคือกลุ มนักลงทุน 

(Investor) กับกลุมนักเก็งกำไร (Speculator)  

1.2.2.4 Value Investor  

คือนักลงทุนท่ีเนนลงทุนบริษัทท่ีมีพ้ืนฐานดี โดยเนนท่ีแนวโนมผลการดำเนินงานในอนาคตท่ีดี ราคาหุนยัง

ไมแพง และลงทุนระยะยาว 

1.2.2.5 Yield Investor  

คือนักลงทุนท่ีเนนหุนท่ีใหผลตอบแทนเงินปนผลสูง และถือหุนระยะยาวเพ่ือรับเงินปนผล 

1.2.2.6 Momentum Investor  

คือนักเก็งกำไร ที่เนนรอบการซื้อขาย ตามปจจัยดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม หรือการใชเหตุการณ 

(Event) ตาง ๆ มาเก็งกำไร 

1.2.2.7 Speculate Investor  

คือนักเก็งกำไร ที่เนนการเก็งกำไรเปนสำคัญ อาจจะพิจารณาปจจัยพื้นฐานรวมดวย อยางไรก็ตามนักเก็ง

กำไรมักนิยมใชการวิเคราะหขอมูลราคาหลักทรัพยยอนหลังหรือใชเครื่องมือทางเทคนิคในการเทรดระยะสั้น 

ความแตกตางระหวางนักเก็งกำไรกับนักลงทุน นักลงทนุจะตัดสินราคาตลาดดวยการพิจารณามูลคา สวน

นักเก็งกำไรจะใหมูลคาหุนจากการดูราคาตลาด แมวาในความเปนจริงมีการเก็งกำไรในตลาดหุน แตอยาเก็งกำไร

อยางโงเขลา เก็งกำไรอยางเอาเปนเอาตาย เก็งกำไรโดยใชเงินกู (Margin) เก็งกำไรโดยขาดวินัย “จำไววา นักเก็ง

กำไร ทำเงินใหโบรกเกอร (Broker) นั้นคือสาเหตุที่พวกเขาดูแคลนนักลงทุนและปาวรองความนาสนใจของการเก็ง

กำไร”คนที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนหุน ตองรูวาเราเปนใคร ตองรูวาลงทุนอยางไร และตองยึดมั่นใน

แนวทางของตัวเอง เปนคำกลาวของคุณกวี ชูกิจเกษม นักลงทุนหุนคุณคา (VI: Value Investor) นักวิเคราะหยอด

เยี่ยม นักกลยุทธยอดเยี่ยมระดับประเทศและผูเขียนหนังสือ “เพาะหุนเปน เห็นผลยั่งยืน” (กวี ชูกิจเกษม, 2559) 
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ตารางท่ี 2 ตัวอยางนักลงทุนระดับโลกท่ีควรรูจัก 

The World Greatest and Richest Investor: Return: 26% Per Year One of the World Greatest Speculator: Return: 30% Per Year 
 

 

Warren Edward Buffett, Born: 30 August 1930 

 

 

George Soros, Born: 12 August 1930 

The World-Famous Fund Manager: Return: 29% Per Year Trader Who Made Baring Bankruptcy: loss 1.2 billion $ 
 

  
Peter Lynch, Born: 19 January 1944 

 

 
Nick Leeson, Born: 25 February 1967 

 

1.3 เปาหมายของการลงทุน  

จุดประสงคในการลงทุนของนักลงทุนแตกตางกัน ตามความตองการและภาวะแวดลอมของนักลงทุน แบง

จุดประสงคของนักลงทุนไดดังน้ี 

 1) เพื่อความปลอดภัยของเงินลงทุน (Security of Principal) การรักษาเงินลงทุนเริ่มแรกใหคงไวแลว ยัง

หมายรวมถึงการปองกันความเสี่ยงซึ่งเกิดจากอำนาจซื้อลดลงอันเปนผลจากภาวะเงินเฟออีกดวย ไดแกการลงทุนใน

หลักทรัพยท่ีมีเวลากำหนดคืนเงินตนจำนวนแนนอน เชน พันธบัตรรัฐบาล หุนกู หุนบุริมสิทธิท่ีมีกำหนดเวลาไถถอน

ของบริษัทท่ีมั่นคง และการลงทุนในหุนสามัญของบริษัทท่ีมีฐานะมั่นคงและกำลังขยายตัว 

 2) เพ่ือรายไดท่ีมั่นคง (Stability of Income) ลงทุนในหลักทรัพยท่ีใหรายไดสม่ำเสมอ เชน ดอกเบ้ีย หรือ

เงินปนผลหุน เพื่อท่ีนักลงทุนสามารถทำแผนการใชเงินไดวา เขาจะนำรายไดที่ไดนี้ไปใชเพื่อการบริโภคหรือเพ่ือ

ลงทุนใหมตอไป  

 3) เพ่ือความงอกเงยของเงินลงทุน (Capital Growth) นักลงทุนมักจะพยายามจัดการใหเงินทุนเพ่ิมพูนข้ึน 

ความงอกเงยของเงินทุนจะเกิดขึ้นไดจากการลงทุนในหุนของบริษัทที่กำลังขยายตัว (Growth Stock) หรือการนำ

รายไดท่ีไดรับไปลงทุนใหม (Reinvestment) ยกตัวอยางเชน การนำดอกเบ้ียและเงินปนผลท่ีไดรับไปลงทุนใหม เพ่ือ

ปรับฐานะของนักลงทุนในระยะยาวใหดีข้ึน เพ่ือรักษาอำนาจซื้อใหคงไว และเพ่ือใหการจัดการคลองตัวข้ึน 
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 4) เพ่ือความสามารถในการเปลี่ยนเปนเงินสดไดทันที (Liquidity) นักลงทุนตองการลงทุนในหลักทรัพยท่ีมี

สภาพคลองสูง เพ่ือสำรองเงินใหพรอมท่ีจะนำไปใชจายหรือลงทุนอ่ืน ๆ ไดทันที จะตองยอมรับวา หลักทรัพยลงทุน

ท่ีมีสภาพคลอง (Liquidity) สูง ผลตอบแทน (Profitability) มักจะต่ำ 

 5) เพื่อการกระจายเงินลงทุน (Diversification) เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยตางๆ 

กลยุทธการควบคุมผลตอบแทนการลงทุนในแตละปที่สม่ำเสมอ แมเกิดเหตุการณจากปจจัยภายนอกที่ควบคุมไมได

มากระทบตลาดการเงินหรือตลาดทุน 

 6) เพื่อลดหยอนภาษี (The Tax Break) นักลงทุนอาจเลี่ยงการเสียภาษีเงินไดจากเงินไดพึงประเมิน โดย

ลงทุนในหลักทรัพยท่ีไดรับการยกเวนภาษี เชน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) กองทุนรวมเพ่ือสงเสริมการออมระยะ

ยาว (SSF) และกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ใชสิทธิหักลดหยอนไดไมเกินรอยละ 15 ของรายไดตอป และไม

เกิน 300,000 บาทตอป และการซื้อประกันชีวิต ใหสิทธิเรานำเบี้ยประกันชีวิตมาคำนวณลดหยอนภาษีตามท่ี

จายเงินซื้อกรมธรรมประกันชีวิต แตตองไมเกิน 100,000 บาทตอป เปนตน กฎหมายตางประเทศมีอัตราภาษีท่ีเก็บ

จากกำไรจากการขายหลักทรัพย (Capital Gain) ซึ่งในประเทศไทย กฎหมายยกเวนการเก็บภาษีรายไดที่เกิดจาก

ผลตางกำไรในตลาดหุน 

ปจจัยที่กำหนดจุดประสงคการลงทุนของนักลงทุน มีหลายดานซึ่งเกิดจากความแตกตางกันในแตละคน 

ไดแก อายุของนักลงทุน (The Age Of The Investor) นักลงทุนที่มีอายุนอย (25-40 ป) มักจะกลาเสี่ยงและสนใจ

ลงทุนในหลักทรพัยที่กอใหเกิดความงอกเงยแกเงินลงทุน แตนักลงทุนที่มีอายุ 40-50 ป สนใจลงทุนในหลักทรัพยท่ี

ใหรายไดประจำ และนักลงทุนท่ีมีอายุมากกวา 60 ป พอใจลงทุนในหลักทรัพยท่ีใหรายไดแนนอน ความรับผิดชอบ

ที่มีตอครอบครัว (Marital Status And Family Responsibilities) นักลงทุนที่มีครอบครัวแลวตองรับผิดชอบตอ

สมาชิกซึ่งมีมากกวาการเปนโสด จึงจำเปนที่จะตองลงทุนในหลักทรัพยที่มั่นคง ใหรายไดแนนอน สุขภาพของนัก

ลงทุน (The Health Of The Investor) ปญหาเรื่องสุขภาพมีผลตอการกำหนดนโยบายลงทุน นักลงทุนที่มสีุขภาพ

ไมสมบูรณยอมตองการรายไดที่เกิดขึ้นในปจจุบันมากกวาในอนาคต และนิสัยการใชจายสวนตัวของนักลงทุน 

(Personal Habit) คนที่มีนิสัยตระหน่ี ไมชอบเสี่ยงอาจลงทุนในหลักทรัพยของธุรกิจที่มีการเติบโตดีในอนาคต 

ในทางตรงกันขามนักลงทุนท่ีใชจายฟุมเฟอยยอมตองการไดรายไดท่ีแนนอนเพ่ือมาจุนเจือรายจายท่ีเกิดข้ึนระยะสั้น 

นอกจากน้ีควรเขาใจเรื่อง “จริตคน2

3” เชนกัน ยกตัวอยางจริตตาง ๆ ท่ีมีผลกับการตัดสินใจลงทุนไดแก โทสะจริตคอื

คนประเภทโกรธงาย ข้ีโมโห คนใจรอน คุณสมบัติน้ีมักจะประเมินมลูคาไดแมนยำ เลนเทรดทำการเก็งกำไรไดดี ท้ังน้ี

ตองมีวินัยกับตนเองสูงเชนกัน ขณะท่ีวิตกจริตคือคนชางกังวลสงสัย ฟุงซาน คนคิดมาก ไมควรเทรดหุนรายวัน คนท่ี

มีศรัทธาจริตคือสภาวจิตใจที่มีความเชื่อถือศรัทธาเปนหลัก ก็ตองเลือกเชื่อแหลงขอมูลหรือนักวิเคราะหที่นาเชื่อถือ

ได หากหลงทางเช่ือคนผิดจะเสียหายได เปนตน และปจจัยสุดทายคือ ความสมัครใจในการลงทุน (Willingness 

To Accept Risks Of Investment) นักลงทุนอาจตองเตรียมตัวเตรียมใจที่จะเผชิญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคต เชน ความเสี่ยงในธุรกิจ ตลาด อุตสาหกรรม อัตราดอกเบี้ย และอำนาจซื้อที่เปลี่ยนแปลง เปนตน หรือ

ความจำเปนของนักลงทุน (Investor’s Needs) เชนความจำเปนทางดานการเงิน บางสถานการณเรงเราใหเกิดการ

ลงทุนเพ่ือสนองความตองการของตนเอง เพ่ือนำไปคืนหน้ีสิน หรือเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เปนตน  

 

 
3 จริต 6 ศาสตรในการอานใจคนโดย ดร.อนุสร จันทพันธ และดร.บุญชัย โกศลธนากุล มี 6 ประเภทคือ โทสะจริต โมหะจริต วิตกจริต ราคะจริต ศรทัธาจริต พุทธิ

จริต มาจากคัมภีรวิสุทธิมรรค เขียนโดยพระอุปติสสเถระ ชาวศรีลังกา แปลเปนภาษาไทยโดยพระราชวรมุนี (ประยูร ธมมจิตโต) 
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เปาหมายในการลงทุน (Gold Achievement) ที่จะนำเงินลงทุนไปใชตามวัตถุประสงค นักลงทุนตอง

วางแผนใหสอดคลองกันระหวางระยะเวลาท่ีลงทุนกับจังหวะของการใชจายในอนาคตแบงไดเปน 4 รูปแบบ ดังน้ี  

1.3.1 การลงทุนท่ีมีระยะเวลาการลงทุนสั้น เปาหมายการลงทุนมีความสำคัญมาก  

เชน เงินวางมัดจำ (Down Payment) บานที่อยูอาศัย เงินทุนเพื่อการศึกษาประจำป หลักทรัพยและ

ทรัพยสินท่ีควรลงทุน ไดแก ตราสารท่ีใกลเคียงเงินสดและมีความเสี่ยงต่ำ เชน ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น 

บัตรเงินฝาก ตั๋วเงินท่ีธนาคารค้ำประกันหรือรับรอง โดยมีสภาพคลองสูงและความเสี่ยงต่ำ 

1.3.2 การลงทุนท่ีมีระยะเวลาการลงทุนสั้น เปาหมายการลงทุนมีความสำคัญนอย  

เชน ตองการไปทองเท่ียว หารายไดเสริมเพ่ือการบันเทิง อาจจะใชกลยุทธเก็งกำไรสินทรัพยทุกประเภทท่ีมี

สภาพคลอง เชนหุนหรือตราสารอนุพันธและสินคาโภคภัณฑท่ีมีความเสี่ยงสูง 

1.3.3 การลงทุนท่ีสามารถสรางผลตอบแทนเปนจำนวนมากในระยะสั้น ๆ  

การลงทุนในลักษณะน้ี เปนโอกาสท่ีไมมีบอยครั้งนัก แตเกิดข้ึนไดระยะสั้น หลักทรัพยและสินทรัพยท่ีควร

ลงทุน ไดแก ตราสารอนุพันธ หุนท่ีมีเบตา (beta: ß) สูง 

1.3.4 การลงทุนท่ีมีระยะเวลาการลงทุนยาว เปาหมายการลงทุนมีความสำคัญมาก  

เชน การมีท่ีอยูเปนของตนเอง การมีชีวิตท่ีดีในวัยเกษียณ หลักทรัพยและทรัพยสินท่ีควรลงทุน ควรมีความ

เสี่ยงต่ำมากกวาหลักทรัพยท่ีมีความเสี่ยงสูง 

1.3.4.1 กลยุทธแบงเงินตามเปาหมายของชีวิต เปนการจัดสรรเงินเพ่ือมีเงินออมสำหรับลงทุน 

 

ตารางท่ี 3 เงินทองตองวางแผน เงินออม 4 เปาหมาย 4 บัญชี 

บัญชี เปาหมาย 

บัญชีท่ี 1  เงินออมเพ่ือใชในยามฉุกเฉิน อยางนอยเตรียมไวสำรองจายจำนวนเทากับคาใชจายประจำรายเดอืน 

6-12 เดือน ข้ึนกับลักษณะแหลงรายไดท่ีมั่นคงของแตละคน  

บัญชีท่ี 2 เงินออมเพ่ือความสุข จัดสรรเปนรางวัลสำหรบัการทำงานและเก็บออมสวนหน่ึงตามอัตภาพ หรือใช

เงินตามอายุท่ีเหมาะสมแตละชวงเวลา 

บัญชีท่ี 3 เงินออมเพื่อเกษียณ เก็บระยะยาวแบบไมนำออกมาใชเลยในระยะ 30 ป อาจอยูในรูปของจายเงิน

สะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD: Providence Fund) การสะสมหุนสหกรณออมทรัพย หรือ 

การสะสมหุน หลักทรัพย หรือสินทรัพยแบบ DCA (Dollar Cost Average) หรือการผอนบานท่ีอยู

อาศัย อสังหาริมทรัพย เปนตน 

บัญชีท่ี 4 เงินออมเพื่อลงทุน การสรางรายไดคูขนานแบบใหเงินทำงานเปน Passive Income เพื่อรองรับ

คาใชจายท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนาในระยะเวลาสั้น กลาง ยาวของชีวิต และเปนเงินท่ีงอกเงยเพ่ือนำไปใช

สำหรับ บัญชี 1, 2 และ 3 ได กอนที่จะใหเงินทำงานจึงตองมีเงินเก็บใหไดในระดับหนึ่ง จึงจะเห็น

ผลตอบแทนที่นำมาใชในเปาหมายชีวิตไดเชน การสรางครอบครัว การศึกษาบุตร การศึกษาตอ

ตางประเทศ เปนตน 

ท่ีมา: ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2556 
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 1.3.4.2 วิธีการสรางเงิน ตามทฤษฎีเงิน 3 ถัง (3 Buckets Strategy) ในการวางแผนการเงิน 

 

 

ภาพท่ี 7 “3 Bucket Strategy” 

ท่ีมา: Pratica della mercatura, 2022 

 

 Patrick Richter, CFP, Managing director, Mariner Wealth Advisors (2020) อธิบายวิธีการสรางเงิน

อยางมีประสิทธิภาพจากบัญชีการลงทุน เพื่อใหเกิดอิสระภาพทางการเงินหรือเกิด Passive Income ดวยกลยุทธ

การออมดวยวิธีสรางเงิน 3 ถัง ท่ีแตกตางกัน  

 ถังที่ 1 (Bucket 1) เก็บเงินระยะสั้นเพ่ือใชใน 1-2 ป หรือเปนเงินสำรองสำหรับใชจายในยามฉุกเฉิน ตก

งานไมมีรายได จึงเปนถังที ่ตองมีเงินพอสำหรับใชจายในระยะ 1-2 ป หรือบัญชี 1 วิธีการคำนวณเงินเทากับ 

คาใชจายตอปท่ีเราตองใช น้ันเอง และถังท่ี 1 เก็บไวในบัญชีเงินฝากออมทรัพยหรืออ่ืน ๆ ท่ีมีสภาพคลองสูง สามารถ

นำออกมาใชไดเลย ผลตอบแทนในถังท่ี 1 จึงต่ำประมาณรอยละ 0-1 ยกตัวอยาง หัวหนาครอบครัว นายคิดดี ทรัพย

รุงเรือง คำนวณรายจายประจำทุกเดือน 20,000 บาท และคาใชจายรายป 60,000 บาท ดังน้ัน ถังท่ี 1 ควรมีเงินอยู

เทากับ (20,000 × 12 เดือน) + 60,000 บาท เปนอยางนอย เงินในถังท่ี 1 จึงมจีำนวน 300,000 บาท 

 ถังท่ี 2 (Bucket 2) เก็บเงินระยะกลาง เพ่ือใชใน 3-7 ปขางหนา หรือบัญชีท่ี 2 เชนโครงการซื้อบาน หรือ

แตงงานอีก 5 ป ขางหนา โครงการไปศึกษาตอตางประเทศอีก 3 ปขางหนา หรือโครงการใชจายเพ่ือบุตรในอีก 7 ป

ขางหนา เปนตน เงินถังสองนี้สามารถนำไปเก็บใน กองทุนตราสารหนี้ ตราสารทุน หุนปนผล ที่ใหผลตอบแทน

สม่ำเสมอและผลประกอบการของธุรกิจมั่นคง ผลตอบแทนท่ีคาดหวังรอยละ 3-5 เพ่ือนำผลตอบแทนแตละป ไปเติม

ในถังท่ี 1 ใหไดจำนวนเงินคงท่ีเมื่อเวลาผานไป (มีการใชจายจากถังท่ี 1 ตามแผนรายจายประจำป) ยกตัวอยาง นาย

คิดดี ทรัพยรุงเรือง จะเก็บเงินในถังที่ 2 เพื่อใชจายในแผนการเงินที่วางไว อีก 5 ป จำนวนเงินที่เก็บจึงเทากับ 

จำนวนเงินถังท่ี 1 × 5 ป เทากับ  300,000 × 5 = 1,500,000 บาท แลวนำเงินกอนน้ี ไปซื้อกองทุนอสังหาริมทรัพย 

(Property Fund) และซื้อสะสมหุนปนผลที่จะมีปนผลทุกป ผลตอบแทนรอยละ 5-6 ตอป จึงทำใหเกิดรายได 

(Passive Income) ปละ 1,500,000 × 5% = 75,000 บาท (เปนรายไดสุทธิท่ีหักคาใชจายภาษีและอ่ืน ๆ แลว)  

 ถังที่ 3 เก็บเงินระยะยาว เพื่อใชใน ปที่ 7 เปนตนไป หรือ 10 ปขางหนา เปนระยะยาวนานมากพอที่จะ

รับความเสี่ยงในระยะเวลายาวได หรือบัญชีท่ี 3 เก็บไวเพ่ือเกษียณงาน อิสระภาพทางการเงินท่ีไมคำนึงถึงรายไดพอ

กับคาใชจายหรือไม สามารถทำงานท่ีรักแบบไมมีรายไดมากไดอยางสบายใจ การวางแผนเงินท่ีเก็บในถังท่ี 3 น้ี นำไป

ลงทุนในหุน ทองคำ เงินสกุลดิจทิัล (Bitcoin) ที่มีความผันผวนระยะสั้นมากแตผลตอบแทนเติบโตไดในระยะยาว ท่ี
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ใหผลตอบแทนรอยละ 8-12 เพื่อนำผลตอบแทนแตละป ไปเติมในถังที่ 1 ใหไดจำนวนเงินคงที่เมื่อเวลาผานไป (มี

การใชจายจากถังที่ 1 ตามแผนรายจายประจำป) ยกตัวอยาง นายคิดดี ทรัพยรุงเรือง จะเก็บเงินในถังที่ 3 เพื่อใช

จายเงินท่ีวางไวตามแผนเกษียณงานประจำ อีก 10 ปจำนวนเงินท่ีเก็บ จึงเทากับ จำนวนเงินถังท่ี 1 × 10 ป เทากับ  

300,000 × 10 = 3,000,000 บาท แลวนำเงินกอนนี ้ ไปลงทุนหุ นเติบโต (Growth Stock) หรือกองทุนหุน

ตางประเทศ กองทุนสวนตัว (Private Fund) หรือทำธุรกิจ ไดผลตอบแทน รอยละ 8-12 ตอป (อางอิงจาก

ผลตอบแทนเฉลี่ยตลาดหุนไทย SET ระยะกวา 40 ปยอนหลังท่ีรอยละ 11-12) ไดผลตอบแทนเฉลี่ยตอป 3,000,000 

× 8% = 240,000 บาท (อยางต่ำเนื่องจากมีความเสี่ยงและมีความผันผวนระหวางป) ดังนั้น นำเงินผลตอบแทนไป

สะสมใหกับเงินถังท่ี 1 ในแตละป ใหถังท่ี 1 คงเดิม เมื่อมีการใชจายประจำทุกป  

 จะเห็นไดวา กระบวนการคือสรางเงินไดท่ีมาจากผลตอบแทนเงินถังท่ี 2 และถังท่ี 3 ทุกปเพ่ือไปเติมเงินใน

ถังที่ 1 ยอมแสดงวาวิธีการนี้ทำให นักลงทุนวางแผนใหเกิดรายไดเพื่อไปใชจายดวยเงิน 3 ถัง นั้นเอง จากตัวอยาง 

นายคิดดี ทรัพยรุงเรือง เมื่อมีเงินออมครบท้ัง 3 ถังแลว จะเกิดผลตอบแทนในถังท่ี 2 เปนเงิน 75,000 บาท และถังท่ี 

3 เปนเงิน 240,000 บาท รวม 315,000 บาท โดยประมาณ เขาสูถังท่ี 1 เปนประจำทุกป ดังน้ันหากไมมีรายไดใน 1 

ป นักลงทุนยอมมีเงินมาจากถังเก็บออมดังกลาว เปนหนทางสูความเปนอิสระภาพทางการเงิน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับวินัย 

ความอดทนและการแสวงหาความรูในแหลงลงทุนท่ีใหผลตอบแทนไดตามท่ีวางไวของเงิน 3 ถัง น้ันเอง 

 ในคำถามขี้สงสัย ของนักลงทุนตัวนอยวา “ถาตองการเก็งกำไรในตลาดหุนหรืออนุพันธหรือตลาดอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราหรือตลาดเงินดิจิทัลจะใชเงินจากสวนไหน” จากตัวอยางขางตนเห็นวา เงินที่วางแผนไวนั้นมี 

พอใชสำหรับหมุนเวียนเปนคาใชจายประจำรายปเทาน้ัน หากตองการเก็งกำไร เพ่ือใชเงินท่ีไมไดวางแผนไวกอนหนา

ยอมตองคำนึงถึงความเสี่ยงที่มากที่สุดที่จะเปนไดคือเงินสูญเสียทั้งพอรตโฟลิโอ ดังนั้นวิธีการทำจิตใจใหแข็งแกรง

ขณะท่ีเทรดอยางมีวินัย ในตลาดผันผวนสูงน้ัน นักเก็งกำไรจึงควรสราง เงิน 3 ถังใหเสร็จเรียบรอยเสียกอน แลวคอย

สรางเงินถังที่ 4 สำหรับการเก็งกำไรตอไป (อยางนอยที่สุดตองมีถังท่ี 1 เปนเงินฉุกเฉิน การเลนเก็งกำไรจึงจะ

ปลอดภัย) เปนการสรางความยืดหยุนใหชีวิตมีความสุข มีภูมิตานทาน เหมือนเปนรากฐานของบานท่ีมั่นคงได แมวา

จะไมประสบความสำเร็จในการเทรด หรือเผชิญกับภาวะการขาดทุนในระยะเวลานาน ก็จะไมลมละลาย ไมเปน

ภาระแกตนเองและครอบครัวหรือสังคมตอไป  

 จากเปาหมายการลงทุนกับทางเลือกใชเครื่องมือทางการเงินตาง ๆ ยกตัวอยาง หากนำเงินไปลงทุนใน

ตลาดเงิน การลงทุนที่ทำผานธนาคารหรือสถาบันการเงิน อาทิ การฝากเงินเพื่อไดดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบ้ีย

เงินฝากประจำเฉลี่ย 5 ธนาคารไทย สมมติท่ี รอยละ 1.82 เริ่มตนท่ี เงิน 1,000 บาทจะใชเวลา 52 ป จึงจะไดเงิน 1 

ลานบาท แตหากเลือกท่ีจะซื้อพันธบัตรท่ีใหดอกเบ้ีย รอยละ 5.36 ก็จะใชเวลา 30 ป จึงจะไดเงิน 1 ลานบาทเชนกัน 

หรือหากใชเงินลงทุนในตลาดหุนคาเฉลี่ย (อัตราผลตอบแทนจากดัชนีผลตอบแทนรวม (SET TRI) ท่ีรอยละ 12.88 ก็

จะใชเวลา 19 ปเพื่อใหไดเงิน 1 ลานบาท (SET, คำนวณผลตอบแทนแบบอัตราเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) ป พ.ศ. 

2549-2559) ดังนั้น นักลงทุนท่ีวางแผนและหวังผลตอบแทนในระดับตาง ๆ ยอมรูดีวาการเลือกเครื่องมือในตลาด

เงินและตลาดทุนเปนเรื่องสำคัญท่ีจะนำไปสูความสำเร็จการตั้งเปาหมายทางการเงินได  

 จากกราฟผลตอบแทนและความเสี ่ยง ภาพท่ี 8 แสดงใหเห็นวา เงินฝากในตลาดเงิน ตราสารหน้ี ให

ผลตอบแทนต่ำแตมีสภาพคลองสูง ในลำดับตอไปคือตราสารหนี้ตางประเทศ กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย ให

ผลตอบแทนสูงมากกวาเงินฝาก เกิดเปนรายไดที่สม่ำเสมอเปนประจำได แตสภาพคลองลดลง และในลำดับสุดทาย

คือหุนท่ีเติบโตจากธุรกิจท่ีมีอนาคต ตราสารทุนหุน ทองคำ และอ่ืน ๆ เปนทางเลือกท่ีใหผลตอบแทนไดมากกวาตรา

สารหน้ีและเงินฝาก อยางไรก็ตามผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุดมาคูกับความเสี่ยงและความผันผวนท่ีมากท่ีสุดเชนกัน  
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ภาพท่ี 8 เปาหมายการลงทุนกับทางเลือกใชเครื่องมือทางการเงิน 

ท่ีมา: ตอนท่ี 31 จัดพอรตกองทุนรวมเพ่ือทุกเปาหมายในชีวิต, 2557 

 

1.4 เราตองรูจักอะไรบางกอนเขาสูตลาด 

เริ่มตนจากการตั้งคำถาม สิ่งที่นักลงทุนเริ่มตนตองรูจักจากคำถาม กฎ 4-3-2-1 มาจาก 4 What 3 How 

2 For Whom 1 Start เพ่ือเปนหลักตั้งตนท่ีสำคัญ 

1.4.1 ตลาดหุนคืออะไร (What) 

การซื้อขายหุนในตลาด แยกเปน 2 ตลาดคือตลาดแรกและตลาดรอง ตลาดแรกบริษัทมีการแบงหุนในคน

วงในครอบครัว ญาติหรือเพ่ือนท่ีรูจักกัน ถือหุนบริษัทโดยนำเงินทุนมารวมกันในสัดสวนตาง ๆ ซึ่งหากธุรกิจเกิดกำไร

ก็ไดรับสวนแบงเปนเงินปนผลตามสัดสวนหุนที่ถือครอง หากวาเงินทุนไมพอจะดำเนินกิจการหรือขยายกิจการ 

เจาของธุรกิจก็จะนำธุรกิจเขามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเพื่อระดมทุนจากประชาชน เปนการนำหุนออกมา

ขายอีกครั้ง หรือหุนมือสอง ในตลาดมือสองก็วาได ตลาดหุนจึงเปนตลาดรอง ซื้อขายกันบนกระดานอิเล็กทรอนิกส 

บนอินเทอรเน็ต การที่บริษัทจะสามารถระดมทุนจากการเสนอขายหุนใหประชาชน (Initial Public Offering: IPO) 

และเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดบริษัทตองมีการเตรียมความพรอมในหลายดาน และตองดำเนินการตาม

กฎหมาย ประกอบดวย 2 ตลาดคือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือ SET เปนแหลงระดมทุนธุรกิจขนาดใหญ

ที่จดทะเบียนทุนชำระแลวหลัง IPO ตั้งแต 300 ลานบาทขึ้นไป ในขณะที่ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอหรือ MAI เปน

แหลงระดมทุนธุรกิจขนาดกลางและเล็ก มีทุนชำระแลวหลัง IPO ตั้งแต 50 ลานขึ้นไปและสินคาที่ซื้อขายกันคือหุน

ของบริษัท (รายละเอียดบทท่ี 3) 

1.4.2 ซ้ือหุนแลวผูถือหุนจะไดอะไร บริษัทท่ีนำหุนมาขายในตลาดไดอะไร (What) 

เมื่อนักลงทุนซื้อหุนแลว สิ่งที่ไดรับมี 2 สวน สวนแรกคือความเปนเจาของกิจการ และสวนที่สองคือสวน

ตางราคา (Capital Grain) จากการที่ราคาตลาดปรับตัวขึ้น และไดจากการถือหุน โดยปนผลใหผูถือหุนคิดเปน

สัดสวนของราคาตลาด ณ ปน้ัน ๆ ซึ่งอาจจายปนผล 2, 3 หรือ 4 ครั้งตอป ข้ึนกับความพรอมของบริษัท หากบริษัท

เติบโต ราคาหุนจะสูงข้ึนไดตามผลประกอบการ ทำใหเงินปนผลท่ีจายใหกับผูถือหุนเพ่ิมข้ึนดวย ในระยะยาวเงินปน
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ผลที่ไดรับคุมกับเงินตนที่ลงทุนซื้อหุนไว จนเรียกวาไดหุนฟรี รับปนผลตอเนื่อง สงตอหุนเปนมรดกได และไมกังวล

กับราคาหุนท่ีผกผันข้ึนลงอีกตอไป 

ตลาดหุนเปนตลาดท่ีทำใหผูมีเงินกับผูตองการเงินมาเจอกัน สำหรับเจาของบริษัทถามีแผนงานท่ีจะลงทุน

ขยายงาน เพราะเห็นโอกาสการตลาดวายังสามารถเตบิโตไปไดอีกมากมาย แตเงินตัวเองก็ไมพอ หน้ีสินก็เต็มบริษัทกู

เพิ่มอีกไมได ทางเลือกทางหนึ่งคือการนำบริษัทเขามาจดทะเบียนระดมทุนในตลาดหลักทรัพย โดยยอมเสียสัดสวน

การถือหุนลงนิดหนอย แตไดเงินเพิ่มทุนจากผูถือหุนกลุมใหมที่เขามา นำเงินไปใชหนี้สินเดิมลงทุนใหกิจการเติบโต

ตอไป 

ตารางท่ี 4 สินคา (Product) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สินคาท่ีมีในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย SET MAI 

จำนวนบริษัทจดทะเบียน 541 150 

จำนวนหลักทรัพยจดทะเบียน 2,213 198 

หุนสามญั 606 150 

หุนบุริมสิทธ์ิ 9 1 

ใบสำคัญแสดงสิทธ์ิ (Warrant) 102 47 

ใบสำคัญแสดงสิทธ์ิอนุพันธ (DW) 1,477 - 

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) 17 - 

หนวยลงทุน 2 - 

ท่ีมา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2565 

1.4.3 สงคำสั่งซ้ือขายอยางไร เคร่ืองมือ Application มีอะไร (What) 

เริ่มจากการเปดบัญชีเพื่อซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพย (บล.) เรียกวา โบรกเกอร สามารถทำธุรกรรมผาน

ทางออนไลน (Online) จะใชเจาหนาที่ของโบรกเกอรหรือไม สามารถเลือกได แบงลักษณะบัญชีที่ซื้อขายผาน

ออนไลนไดดวยตัวเองวา Internet Trade และโทรสั่งซื้อขายผานเจาหนาที่ตัวแทนแนะนำการลงทุน (Marketing) 

แตละแบบมีคาธรรมเนียมบวกเขากับมูลคาการซื้อและการขายในแตละครั้ง ไมเทากัน แตละโบรกเกอรมีแอปพลิเค

ชัน (Application) ใหบริการ เชน บล.ไอรา จำกัด (มหาชน) (AIRA) บล.เอเชีย พลัส จำกัด (AWS) บล.บัวหลวง 

จำกัด (มหาชน) (BLS) เปนตน  

เปดบัญชีเลือกได 3 แบบ บัญชีแคชบาลานซ (Cash Balance) หรือ Pre-Paid เปนบัญชีการฝากเงินสดไว

กับโบรกเกอร ซื้อไดตามจำนวนเงินที่มีอยูในบัญชี สวนบัญชีเงินสด (Cash Account) ลูกคาวางเงินประกันรอยละ 

20 แตซื ้อขายไดรอยละ 100 ชำระเต็มจำนวนภายใน 2 วันทำการ (T+2) และบัญชีมารจิน (Credit Balance 

Account) ใชเครดิตลูกคาวางหลักประกันกูยืมเงินจากโบรกเกอรโดยมีดอกเบ้ีย 

ทำการซื้อขายผาน Application ใชคำสั่งเฉพาะเชน ในตลาดหุน (SET) มีการสั่งคำสั่งเสนอซื้อ (Bid) และ

เสนอขาย (Offer) กอนจะไดซื้อขายจริง (Buy/Sell) สวนในตลาด TFEX มีคำสั่งเฉพาะในการซื้อขายสัญญาเชนกัน 

ไดแก เปดสถานะ ซื้อ (Buy) ในสัญญาลวงหนา (Future) เรียกวา Long Position และเปดสถานะ ขาย (Sell) 
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เร ียกว า Short Position หรือหากเปนตลาด Option จะมีคำสั ่งท ี ่ เร ียกว า Put และ Call Option เป นตน 

(รายละเอียดบทท่ี 4 และ 5) 

“ทดลองเลนหุน” ผาน Streaming Pro ในชื่อวา Click2Win ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปน

การจำลองตลาดเสมือนจริงใหนักลงทุนไดคุนเคยกับกระดานหุนจริง สามารถซื้อขายไดในเวลาที่ใกลเคียงตลาดเปด

ปดในวันทำการ และเปดบัญชีเงินสำรองใหเริ ่มตนที ่ 5 ลานบาททั ้งตลาด Equity (หุน) และตลาดอนุพันธ 

(Derivative) (รายละเอียดบทท่ี 6) 

 

ภาพท่ี 9 Streaming Pro Application ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ท่ีมา: Settrade, ม.ป.ป. 

 

1.4.4 ราคาหุนเปนอยางไร เปลี่ยนแปลงไดอยางไร (What) 

ราคาหุนจะเคลื่อนไหวตามแรงซื้อและแรงขายตามตลาด เหมือนวาจะเปนไปตามทฤษฎีอุปสงคอุปทานใน

เศรษฐศาสตรจุลภาค (Demand & Supply) แตอยางไรก็ดีตลาดหุนไทยยังอยูในตลาดประสิทธิภาพระดับกลาง 

(รายละเอียดบทท่ี 8) และมีก.ล.ต.ทำหนาท่ีตรวจสอบผูเลนในตลาดเพ่ือความโปรงใสในการเขาซื้อขายทำกำไรไมให

นักลงทุนรายยอยเสียเปรียบ ดังน้ันความผันผวนระยะสั้นของราคาเกิดจากการคาดการณผลประกอบการในอนาคต

ของกิจการ ธุรกิจ จากขาวสารสถานการณบานเมืองท้ังในและนอกประเทศ รวมถึงอารมณความโลภ ความกลัวของ

นักลงทุนในตลาด ถาในระยะยาวราคาหุนควรจะขึ้นกับความเปนจริงของผลการดำเนินงานในแตละปของกิจการ

หากผลประกอบการมีกำไรเพิ่มขึ้นตอเนื่องอยางสม่ำเสมอ หรือกิจการเติบโตเรื่อย ๆ ราคาหุนก็จะปรับตัวสูงขึ้นได 

สอดคลองกับเงินปนผลที่เพิ่มขึ้นราคาหุนขึ้นลงมีผลตอผูถือหุนที่จะไดรับเงินปนผลตามสัดสวน (Dividend Yield) 

และเกิดสวนตางของราคาเก็งกำไร (Speculation) จึงทำใหเกิดสภาพคลองในตลาด (รายละเอียดบทท่ี 2 และ 7) 

1.4.5 มีวิธีการเลือกหุนท่ีดี กี่วิธี ทำอยางไร (How) 

เปนศาสตรข้ันสูงท่ีนาเรียนรูมาก เพราะการซื้อหุนเพ่ือสรางโอกาสการทำกำไร หรือรับปนผลตอเน่ือง ระยะ

ยาว ตองมีขอมูลกอนการตัดสินใจซื้อ หรือตัดสินใจขายหุนออกจากพอรตโฟลิโอ (Portfolio) ดวยเหตุผลที่ไม

สามารถเก็บหุนท่ีไมมีอนาคตไวทำใหขาดทุนได ลักษณะของการวิเคราะหหุนแบงเปน 2 วิธีไดแก การศึกษาเก่ียวกับ

ประเภทธุรกิจ (Business Model) ภาวะตลาด ผลประกอบการ ฯลฯ เรียกวาการวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐานของบริษัท 

(Fundamental Analysis) และอุตสาหกรรมรวมถึงสภาวะเศรษฐกจิ สวนอีกวิธีคือการใชความเคลื่อนไหวราคาหุน

หรือหลักทรัพย ยอนหลังดวยคาสถิติ นำมาแสดงเปนกราฟเสน เรียกวาการวิเคราะหทางเทคนิค (Technical 

Analysis) นอกจากนั้น วิธีการประเมินมูลคาสินทรัพย (Valuation) เปนวิธีที่จะทำใหนักลงทุนตัดสินใจซื้อหุนท่ี
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ระดับราคาเหมาะสม ตองเปนราคาท่ีเทากับมูลคาหลักทรัพยแทจริง ซึ่งมีกระบวนการซับซอนเปนศาสตรข้ันตอไปใน

ชั้นเรียนที่สูงขึ้น การเลือกใชวิธีการตาง ๆขึ้นกับประเภทนักลงทุนและกลยุทธระยะสั้น กลาง ยาวของนักลงทุน 

(รายละเอียดบทท่ี 8) 

1.4.6 กลยุทธการลงทุนในตลาดหุนมีอะไรบาง (How) 

มีวิธีการหาผลตอบแทนในตลาดหุนหลายรูปแบบไดแก กลยุทธการเทรดหรือเก็งกำไรหาผลตางของราคา

หุนระยะสั้น การลงทุนหุนปนผลเพ่ือผลตอบแทนสม่ำเสมอระยะยาวหรือกลยุทธหุนหานทองคำ การลงทุนหุนเติบโต

ท่ีมีมูลคาเพ่ิมข้ึนตามกาลเวลา (Value Invest) กลยุทธการออมหุนดวยวิธีเก็บสะสมหุนแทนเงินสดเปนประจำอยาง

มีวินัยและมีเปาหมาย (Dollar Cost Average: DCA) แตละกลยุทธตองมีการทบทวนจัดสัดสวนในพอรตโฟลิโอ อยู

เสมอ (Rebalance Portfolio) เพ่ือผลตอบแทนตามเปาหมายท่ีวางไว 

1.4.7 หาขอมูลวิเคราะหหุนจากท่ีไหน ไดอยางไร (How) 

การวิเคราะหไดจากการเขาใจเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศ รูจักปจจัยพื้นฐานของธุรกิจและแนวโนม

การเติบโตในอุตสาหกรรม รูจักการประเมินมูลคาหุนที่แทจริง การจับจังหวะการลงทุนดวยความเคลื่อนไหวของ

ราคา ใชเครื ่องมือในการวิเคราะหปจจัยทางเทคนิค หาไดจากเว็ปไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(www.set.or.th), สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (www.sec.or.th) รายงาน 56-1 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำปของบริษัท, morningstarthailand.com, สถาบันไทยพัฒน (www.thaipat.org), 

efin Stock Pick Up Application (www.efinancethai.com), และธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ อาทิ 

บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน) (SCC-th.listedcompany.com) (รายละเอียดบทท่ี 6 และ 8) 

1.4.8 ลงทุนเพ่ือใคร วางแผนลงทุนอยางไร (For Whom) 

วางเปาหมาย ลงทุนเพ่ือสรางรายไดเสริม (Passive Income) ลงทุนเพ่ือศึกษาตอ เพ่ือแตงงาน เพ่ือการมี

บุตร เพื่อสรางบานอยูอาศัยเปนของตัวเอง เพื่อรถยนตสวนตัว เพื่อสรางธุรกิจสวนตัว เพื่อเกษียณ เพื่ออิสระภาพ

ทางการเงินกอนวัย 60 ป เพ่ือดูแลพอแม ญาติผูใหญ เพ่ือสังสรรคนันทนาการและบันเทิง การวางแผนทำใหทราบวา

การลงทุน มีจุดมุงหมายใหผลตอบแทนกับใคร 

1.4.9 เร่ิมลงทุนดวยเงินเทาไร (For Whom) 

ในตลาดหุน (SET) นักลงทุนตองคำนวณราคาหุนและจำนวนหุนที่ตองการ ขั้นต่ำหุนในกระดานตองซื้อ 1 

Board Lot เทากับ 100 หุน และตองจายคาธรรมเนียม (Commission) การซื้อขายใหกับโบรกเกอร (Broker) ไม

ต่ำกวา 50 บาท บางโบรกเกอรก็คิดข้ันต่ำแตคิดตามอัตราเปนรอยละ 0.25 และ 0.15 หรืออัตราพิเศษข้ึนกับจำนวน

เงินลงทุน ฉะนั้นเงินขั้นต่ำเริ ่มตนไดตั้งแตเงินหลักสิบบาท หรือหากมาตรฐานซื้อขายผานโบรกเกอรประมาณ 

30,000 บาท จึงจะคุมกับคาธรรมเนียมข้ันต่ำ (รายละเอียดบทท่ี 4) 

ในตลาดอนุพันธ (Derivative) นักลงทุนตองมเีงินลงทุนข้ันต่ำสูงมากกวาการซื้อขายในตลาดหุน เชน การ

ซื้อขายฟวเจอร (Future) นักลงทุนมีการวางเงินประกันกอนซื้อขาย การซื้อขายนับเปนจำนวนสัญญาและการใช

สิทธิในสินคาอางอิงที่มีใหเลือกลงทุนแตกตางกัน เชน ดัชนี SET 50 นักลงทุนตัดสินใจซื้อ (Long Open) ในตลาด 

TFEX ประเภท Future ที่ 900 จุด จำนวน 1 สัญญา จะวางเงินประกันขั้นตน 20,000 บาท เปนตน (รายละเอียด

บทท่ี 5) 
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บทท่ี 2 ภาวะเศรษฐกิจและเครื่องช้ีวัด 

(Economic Indicators) 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู 

เพื่อทำความรูจักเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทย ผานดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจสำคัญ ๆ ในทาง

เศรษฐศาสตรมหภาค ซึ่งใชเปนเครื่องมือในการตัดสินใจลงทุนในสภาวการณตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปเปนรอบวัฏ

จักรท่ีเรียกวา วัฏจักรเศรษฐกิจ หรือสามารถประยุกตไดกับธุรกิจ หรือการดำเนินชีวิตได 

 

เนื้อหาในบทท่ี 2 ประกอบดวย 

2.1 ภาวะเศรษฐกิจโลก 

2.2 ภาวะเศรษฐกิจประเทศไทย 

2.3 ดัชนีช้ีวัดเศรษฐกิจ 

2.4 วัฏจักรเศรษฐกิจ 

2.5 นโยบายของรัฐบาล 

 

บทนำ 

เนื้อหาในบทนี้กลาวถึง ภาวะเศรษฐกิจโลก ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ วัฏจักร

เศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐบาลท่ีจะมีผลตอภาวะเศรษฐกิจ ท่ีจะเช่ือมโยงกับการดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งขอมูลท่ี

นำมาอางอิงถึง เปนแหลงที ่มาจากธนาคารแหงประเทศไทย สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมถึง

กระทรวงตาง ๆ ที่เปนองคกรหลักในการเผยแพรขอมูล ที่นาเชื่อถือ นอกจากนี้ยังประกอบดวย กรณีศึกษา การ

วิเคราะหขาวสารเศรษฐกิจโลกมองแนวโนมเศรษฐกิจไทย อยางเชื่อมโยงเพื่อฝกทักษะการนำตัวเลขดัชนีชี้วัดทาง

เศรษฐกิจไปใชประมาณการณเพ่ือตัดสินใจวางแผนในสถานการณจริง จากผูเช่ียวชาญเฉพาะทางดานเศรษฐกิจ ชวง

ป พ.ศ. 2565 ระยะที ่มีการแพรระบาดเชื ้อไวรัสโควิด 19 กลายพันธุ อยางตอเนื ่องตั ้งแตจุดเริ ่มตนในเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จากวิกฤตทางดานสาธารณสุขในบางประเทศ กลายเปนการแพรระบาดท่ัวโลก การหยุดยั้ง

ภาวะการติดเชื้ออยางรุนแรงนำไปสูปญหาทางสังคม ปญหาเศรษฐกิจที่ลุกลามในวงกวาง กระทบการดำเนินชีวิต

ผูคน จนสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิตเปนแบบใหมที่เรียกวา “New Normal” ยุค 2020 การวิเคราะห

ภาพรวมทางเศรษฐกิจครอบคลุมประเด็นสำคัญ ๆ ดังน้ี 
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2.1 วิเคราะหภาวะเศรษฐกิจโลก 

  ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจโลก ประเทศสำคัญที ่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย ไดแก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (European Union: EU) ประเทศญี ่ปุ นและประเทศจีน หรือเรียกกลุ มประเทศ 

G3+Chaina ในประเด็นที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจโลก ไดแก สถานการณความไมสงบทางการเมืองในภูมิภาคตาง ๆ 

การแขงขันทางการคา การเคลื่อนยายเงินทนุ สินคาหรือบริการ การลงทุนทางตรงในการขยายธุรกิจและการลงทุน

ทางออมจากเงินลงทุนในสินทรัพยทางการเงิน   

  ขอมูลตาง ๆ ถูกเผยแพรจากองคกรสากลไดแก ธนาคารโลก (World Bank Group) ธนาคารกลางแตละ

ประเทศ เชน ธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank: ECB) สหรัฐอเมริกา (Federal Reserve: FED) ญี่ปุน 

(Bank of Japan: BOJ) ไทย (Bank of Thailand: BOT) ฯลฯ กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International 

Monetary Fund: IMF) องคการการคาโลก (WTO) สหประชาชาติ (UN) 

  ภาวะเศรษฐกิจโลกบงช้ีไดจากตัวเลขเศรษฐกิจโลกที่สำคัญ เชน ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP)  

มูลคาการคา (Export-Import) ภาวะเงินเฟอ (Inflation) อัตราการวางงาน (Unemployment Rate) ผลิตผล

อุตสาหกรรม (Industrial Production) การคาปลีกคาสง (Retail Sale) เปนตน ตัวเลขเหลานี้ องคกรภาครัฐบาล

มักตองการควบคุมใหมีเสถียรภาพมากที่สุด แตสิ่งที่เกิดขึ้นอาจมีความผันผวน ไมแนนอนขึ้นกับปจจัยหลายอยางท่ี

เก่ียวของกันเปนวัฏจักรธุรกิจ (Business Cycle) สงผลทางจิตวิทยาตอการคาดการณท้ังเชิงบวกและลบตอตลาดเงิน 

ตลาดทุน การพิจารณาภาวการณทางเศรษฐกิจโลกสามารถติดตามตัวเลขเศรษฐกิจโลกสำคัญตาง ๆ ดังน้ี 

2.1.1 ตัวเลขทางเศรษฐกิจท่ีแสดงการเจริญเติบโตของประเทศ 

  ซึ่งใชเปนตัวแทนของรายไดที่จะเกิดในประเทศ หรือเปนการคำนวณมูลคาสินคาและบริการขั้นสุดทายท่ี

ผลิตไดในประเทศในแตละป เปนท่ีมารายไดประชาชาติเบ้ืองตน (Gross Domestic Product: GDP) และอัตราการ

เติบโตของรายไดประชาชาติ (GDP Growth (%)) เปนหลักสากล เพื่อวัดความร่ำรวย ความมีกินมีใชของประเทศ 

แนวโนมการพัฒนาของประเทศเชิงปริมาณหรือตัวเลข นอกจากนี้การวัดการพัฒนาการของประเทศเชื่อมโยงถึง

ความสุขของประชาชนในประเทศดวยการสรางดัชนีความสุขเปนเชิงคุณภาพมาเปนทางเลือกในการตัดสินใจ   

2.1.2 ตัวเลขภาวะเงินเฟอ (Inflation)  

  ซึ่งใชดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) หรือดัชนีราคาผูผลิต (PPI) เปนตัวแทนการรายงานราคาสนิคาโดยทั่วไปใน

ทองตลาด ทำใหทราบวารายไดที่แทจริง (Real GDP) นั้นมากขึ้นหรือลดลงเมื่อพิจารณาอำนาจการซื้อสินคาหรือ

บริการที่เกิดขึ้น ซึ่งหากมีการรายงานเงินเฟอสูงมากกวารอยละ 5 แสดงวาอำนาจการซื้อของประชาชนในประเทศ 

ลดลงรอยละ 5 เชนกัน แมวาตัวเลขรายได (Nominal GDP) ยังคงเพิ่มขึ้นอยูก็ตาม อยางไรก็ดีภาวะเงินเฟอออน ๆ 

(นอยกวารอยละ 5) จัดวาเปนปจจัยเสริมใหเกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจที่ดี โดยที่ผูประกอบการธุรกิจ มีรายรับ

เพิ่มขึ้นจากราคาสินคาที่เพิ่มขึ้น เกิดการขยายการผลิตหรือใชหนี้เงินกูธุรกิจหรือเพิ่มเครดิตทางธุรกิจ รวมถึงเกิด

กำไร จายเงินปนผล จายเงินเดือน คาจาง โบนัสมากข้ึน แนวโนมราคาหลักทรัพยเพ่ิมสูงข้ึนในตลาดหลักทรัพย เกิด

การหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจใหเกิดการขยายหลายเทาตัว (Multiplier) อยางไรก็ตาม หากเกิดตัวเลขภาวะเงินเฟอ

ติดลบ บงชี้ถึงภาวะเงินฝด (Deflation) ที่เกิดขึ้น เปนภาวะที่ราคาสินทั่วไป มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ใน

สถานการณที่เศรษฐกิจชะลอการเติบโต เกิดความกังวลไมมีสภาพคลอง ประชาชนไมจับจายใชสอย เปนไดใน

ประเทศที่พัฒนาแลวที่มีการเติบโตสูงมาก นอกจากนี้ ยังมีภาวะผิดปกติคือ ภาวะที่เงินเฟอสูงเกิดขึ้นพรอมกับการ
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ชะลอตัวทางเศรษฐกิจจากการวางงานสูงเรียกวา Stagflation ซึ่งเคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผานมา ที่รู จักกันในวิกฤต

น้ำมัน (ค.ศ.1979) และในป พ.ศ. 2566 นักเศรษฐศาสตรหลายสำนักคาดการณวาเศรษฐกิจจะชะลอตัวจากการแพร

ระบาดเชื้อโควิด19 ในชวง 3 ปกอนหนาทำใหธุรกิจ อุตสาหกรรมตองหยุดผลิต เงินเดือนลดลง ผูบริโภคชะลอการ

จับจายใชสอย แตเกิดน้ำมันคาเดินทางแพงขึ้น อาหารแพงขึ้น ดวยปจจัยสงครามระหวางรัสเซียกับสหรัฐอเมริกา 

ตอเน่ืองตั้งแตตนป 2565 เกิดภาวะเงินเฟอท่ัวโลก  

  ยกตัวอยาง ภาวะเงินเฟอรอยละ 5 หมายถึง สินคาโดยรวมราคาเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องติดตอกันนาน

มากกวา 3 เดือนหรือไตรมาส ดวยเหตุจากวัตถุดิบ คาแรง (Cost Push Inflation) ขาดแคลน ราคาสูง หรืออาจมา

จากผูบริโภคในตลาดตองการสินคาชนิดนั้นมากผิดปกติ อาทิ ชวงป พ.ศ. 2563-2565 มีวิกฤตสถานการณการแพร

ระบาดของเช้ือไวรัส Covid 19 สินคาประเภทสุขภัณฑ อุปกรณปองกันและตรวจเช้ือทางการแพทย อาหารเสริมภูมิ

ตานทาน ยารักษาเฉพาะทางเปนท่ีตองการอยางมาก มีการกักตุน เก็งกำไร ตลาดมืดเกิดข้ึนได ทำใหเงินท่ีมีเดิม 100 

บาทเคยซื้อสินคาหรือบริการได 1 หนวย กลับทำใหผูซื้อตองใชเงินเปนจำนวนมากขึ้นอีกรอยละ 5 หรือ 105 บาท

ซื้อสินคาหรือบริการได 1 หนวยเทาเดิม บงช้ีวาเงินมีคาลดลง หากเราวัดการเติบโตของประเทศดวยรายไดท่ีเปนตัว

เงิน จึงควรคำนึงภาวะเงินเฟอที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจดวยเพื่อไมใหเกิดภาพลวงตา (Illusion Effect) ในการ

ตัดสินใจ 

2.1.3 ตัวเลขอัตราดอกเบ้ียนโยบาย (Policy Interest Rate)  

  เปนตัวแทนของการวางแนวทางนโยบายการเงินเพ่ือควบคุมปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ หากปริมาณเงิน

หมุนเวียนมาก ดอกเบี้ยในตลาดจะถูกลงและธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) จะมีแนวโนมขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพ่ือ

รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน ใหราคาสินคาคงที่ ไมเกิดภาวะเงินเฟอในอนาคต และในทางตรงกันขามมีการ

เปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกัน ซึ ่ง ธปท. ใชอัตราดอกเบี้ยธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคีระยะ 1 วัน 3

4 

(Bilateral Repurchase Transaction) (ธนาคารแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.ข) เปนตัวแทนอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

ประกาศอยางเปนทางการใหสถาบันการเงินทราบและปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบายการเงินแหงชาติ เปนการสง

สัญญาณทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เพราะ อัตราดอกเบี้ยมผีลตอการการกูยืม การลงทุนและภาระหนี้ทั้งภาคธุรกิจและ

ครัวเรือน หากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจะเปนคาใชจายหรือตนทุนการดำเนินธุรกิจ ที่เพิ่มขึ้น จึงเปนการชะลอการลงทุน 

ชะลอการบริโภคและอุปโภค ใชไดดีในสภาวการณที่เศรษฐกิจรอนแรง มีปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบมากเกินไป 

การแปลงเงินไปในสินทรัพยทั้งตลาดทุนและตลาดเงิน เกิดภาวะฟองสบูราคาสินทรัพย เกิดการเก็งกำไรอยาง

กวางขวางในสินทรัพยเกินพื้นฐานความเปนจริง และในขณะเดียวกัน การลดอัตราดอกเบี้ย เปนเครื่องมือที่กระตุน

เศรษฐกิจใหเกิดการลงทุน ขยายเครดิต การอุปโภคบริโภคขยายตัวทางครัวเรือนและภาคธุรกิจ อยางไรก็ตาม การ

เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย มีผลจากปจจัยภายนอกประเทศโดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (FED) 

ปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ยเปนสัญญาณ ทางนโยบายการเงินโลก ดวยเหตุวาปริมาณเงินทั่วโลกเคลื่อนยายได 

โดยเฉพาะเงินเคลื่อนยายจากที่ที่มีผลตอบแทนต่ำกวาไปหาที่ที่มีผลตอบแทนสูง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงอัตรา

ดอกเบี้ยในประเทศมหาอำนาจทุนนิยม จึงมีอิทธิพลตอการปรับดอกเบี้ยนโยบายในสวนภูมิภาคแตละประเทศ

เชนกัน 

 

 
4 อัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วันเริ่มใชเปนอัตราดอกเบี้ยนโยบายในชวงวันที่ 23 พ.ค. 2543 ถึง 16 ม.ค. 2550 หลังจากนั้นไดเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

นโยบายเปนอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน 
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2.1.4 ตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัด (Balance of Payments)  

  เปนสวนหนึ่งของธุรกรรมระหวางประเทศ ซึ่งแตละประเทศเชื่อมโยงกันทางการคา และการลงทุนอยาง

หลีกเลี่ยงไมได ดุลบัญชีเดินสะพัดประกอบดวยดุลการคาและดุลบริการ คิดจากมูลคาการสงออกและนำเขาสินคา

และบริการระหวางประเทศ เปนรายไดหลักของประเทศไทยมาหลายทศวรรษ มูลคาการสงออกเฉลี่ยมากถึงรอยละ 

70 ของ GDP ดุลบัญชีเดินสะพัดเปนสวนหนึ่งของดุลการชำระเงิน ซึ่งรวบรวมปริมาณเงินตางประเทศที่เคลื่อนยาย

เขาออกในธุรกรรมตาง ๆ กับผู มีถิ ่นฐานในตางประเทศและในประเทศ อยางไรก็ดีการสงออก การใหบริการ

ทองเท่ียวเปนแหลงท่ีมาของรายไดเขาประเทศ ขณะท่ีการนำเขาเปนการสูญเสียเงินตราตางประเทศ หากเปนเรื่องดี

ก็ตอเมื่อการนำเขาน้ันเปนการลงทุนเครื่องจักรกลหรือการสรางสาธารณูปโภค (Infrastructure) สำคัญของประเทศ  

2.1.5 อัตราแลกเปลี่ยนทางการ (Exchange Rates)  

  เปนตัวเลขที ่เชื ่อมโยงกับธุรกรรมระหวางประเทศ เนื ่องจากแตละประเทศใชเงินสกุลตางกัน การ

เปรียบเทียบคาเงินเพ่ือใชแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคาและบริการ จึงมีความเก่ียวของกันกับคาเงินท่ีเรียกวา คาเงินบาท

แข็งคา หรือคาเงินบาทออนคา เมื่อเปรียบเทียบกับสกุลตางประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนมี 2 ระบบ คือ อัตรา

แลกเปลี่ยนคงท่ี (Fixed Rate) และอัตราแลกเปลี่ยนลอยตวั (Float Rate) สวนประเทศไทย เคยใชอัตราแลกเปลีย่น

คงที่ (Fixed Rate) ในชวงกอน พ.ศ. 2540 ในอัตรา 25 บาทตอดอลลารสรอ. เพื่อรักษาเสถียรภาพทางดานราคา 

โดยการแทรกแซงคาเงินบาทดวยธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนใหคงที่มายาวนาน หลัง

เกิดวิกฤตตมยำกุง พ.ศ. 2540 จากฟองสบูสินทรัพยอสังหาริมทรัพยแตก เงินทุนกูดอกเบ้ียต่ำจาก BIBFs5 และอัตรา

แลกเปลี่ยนบาทไทยถูกโจมตีคาเงินบาทจากกองทุนเก็งกำไรตางชาต ิทำใหสูญเสียเงินตราตางประเทศ จนตองยอม

ปลอยใหอัตราแลกเปลี่ยนเปนไปตามตลาดโดยท่ีธนาคารแหงประเทศไทย คอยควบคุมระดับท่ีเหมาะสมเทาน้ัน 

 

 
   

  ยกตัวอยาง อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว อัตราแลกเปลี่ยน 35 บาทตอดอลลารสรอ. ณ 31 ธันวาคม 

25X1 ตอมา ณ 31 ธันวาคม 25X2 อัตราแลกเปลี่ยน 30 บาทตอดอลลารสรอ. หมายถึง คาเงินบาทแข็งคาขึ้นใน

ขณะท่ีเงินดอลลารสรอ.ออนคาลง ดวยวาเราสามารถใชเงินบาทจำนวนนอยลงเปนไปเพ่ือแลก เหรียญดอลลารสรอ. 

1 เหรียญเทาเดิม แสดงใหเห็นวา เงินบาทมีมูลคามากข้ึน สอดคลองกับเศรษฐกิจประเทศไทยดีข้ึนจากรายไดเพ่ิมข้ึน 

เชน รายไดมาจากการสงออกมากขึ้น ธุรกิจขยายการลงทุน การจับจายใชสอยมากเกิดสภาพคลอง หรือ อีกสาเหตุ

 
5 BIBFs (Bangkok International Banking Facilities) คือ กิจการวิเทศธนกิจไทย ประกอบกิจการเกี่ยวกับทรัพยสินตางประเทศ นายวิจิตร สุพินิจ อดีตผูวาการ

ธนาคารแหงประเทศไทย ผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการเงิน (Funding Center) ในภูมิภาคเอเชีย ทำหนาที่ระดมทุนจากตางประเทศและจัดสรรใหผูกู

ภายในประเทศหรือผูกูในกลุมอาเซียน เริ่มผอนคลายการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เม่ือ 16 ก.ย. 2535 มีผลบังคับใชประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการประกอบ

กิจการ BIBF ของธนาคารพาณิชยไทย 
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อาจเปนไปไดจากการที่ เงินสกุลดอลลารสรอ. นั้น ออนคาลงทั่วโลก จากการพิมพเงินหรือใชนโยบาย QE6 เพ่ิม

สภาพคลองหลังวิกฤตแฮมเบอรเกอร (Hamburger Crysis) ค.ศ. 2008 ทำใหปริมาณเงินมากในระบบเศรษฐกิจ มี

ผลตอคาเงินลดลง ทำใหมีผลตอเงินสกุลอ่ืน ๆ ท่ัวโลกก็เปนไปไดเชนกัน 

2.1.6 ตัวเลขอัตราการวางงาน (Unemployment Rate)  

  แสดงภาวะการณที่บุคคลในวัยทำงาน มีความสามารถและสมัครใจทำงานแตไมมีงานทำในชวงนั้น ๆ มี

ความเปนไปไดวาเกิดการวางงานชั่วคราว วางงานจากเศรษฐกิจ วางงานตามฤดูกาลและวางงานแอบแฝง ซึ่ง

เปรียบเทียบกับกำลังแรงงานทั้งหมด ที่มีความพรอมและตองการทำงานหรืออยูในวัยแรงงาน 15 ปบริบูรณ หากมี

ตัวเลขการวางงานสูง มีผลกระทบตอผลผลิตหรือรายไดของประเทศลดลง มีผลตอการออม การลงทุนในภาค

ครัวเรือนลดลง รายไดจากการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลลดลง ขณะท่ีมีคาใชจายประกันสังคม สวัสดิการสำหรับคนตก

งานมากขึ้น และเปนเครื่องมือที่ออนไหวในเชิงการเมือง อัตราการวางงาน คิดจากสัดสวนของจำนวนผูวางงานตอ

กำลังแรงงานทั้งหมด คูณดวย 100 (หนวย:รอยละ) จากการสำรวจแรงงาน (Labor Force Survey: LFS) ของ

สำนักงานสถิติแหงชาติ 

  ยกตัวอยาง ลักษณะของการวางงานประเภทตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 3 รูปแบบ ไดแก (1) การวางงานโดยเปดเผย 

(Open Unemployment) (2) การว างงานตกค าง (Residual Unemployment) (3) การว างงานแอบแฝง 

(Disguised Unemployment) ซึ่งการวางงานชั่วคราว เชน คนที่รอบรรจุงาน หรืออยูระหวางเจ็บปวย การ

วางงานตามฤดูกาล เชน อาชีพเพาะปลูก กอสราง ประมง การวางงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ

ระบบเศรษฐกิจ เชน การเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิตหรือรสนิยมของผูบริโภค รวมทั้งขนาดของประชากร การ

วางงานเนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี เชน นำเครื่องจักรมาใชแทนคน การวางงานเน่ืองจากวัฏจักรธุรกิจ 

เชน เมื่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ การวางงานจะมีมาก การวางงานตกคางเปนกรณีที่ผูวางงานไมสามารถทำงานได

อยางเต็มท่ี เชน รางกายไมเอ้ืออำนวย พิการ ทุพพลภาพ การวางงานแอบแฝง บุคคลท่ีทำงานต่ำกวาระดับความรู

ความสามารถ หรือมีชั่วโมงการทำงานนอยเกินไป เชน การลงแขกทำนาแบบโบราณซึ่งใชแรงงานจำนวนมากเกิน 

หากลดคนลงยังคงไดผลผลิตเทาเดิม การวางงานแอบแฝงมักจะเกิดข้ึนกับงานท่ีมีลักษณะชวยกันทำงานโดยไมมีการ

จายคาแรงแตจะแบงปนผลผลิตกัน 

 

  

 
6 มาตรการผอนคลายทางการเงิน (Quantitative Easing: QE) เปนมาตรการที่รัฐบาลของประเทศพัฒนาแลวนำมาใชในการแกปญหาทางเศรษฐกิจ โดยธนาคาร

กลางใชในการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศโดยเขาซื้อสินทรัพยทางการเงินจากสถาบันการเงิน สรางเม็ดเงินใหมโดยการพิมพธนบัตรเพ่ิม เขาซื้อพันธบัตรรัฐบาล

ระยะสั้น ดำรงอัตราดอกบี้ยต่ำ เปนการเพ่ิมสภาพคลอง ญ่ีปุนเปนประเทศแรก นำ QE มาใชเพ่ือแกปญหาเงินฝดใน ค.ศ. 2001 และหลังวิกฤตการเงิน ค.ศ.2007 

หลายประเทศพัฒนาแลวเชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สหภาพยุโรป นำ QE มาใชหลายครั้ง 
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ตารางท่ี 5 เครื่องช้ีภาวะเศรษฐกิจท่ีสำคัญของโลก (World Economic Indicators) 

 

 
ท่ีมา: ทีมสถิติภาคตางประเทศ ธนาคารแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.ก 

 

2.2 ภาวะเศรษฐกิจประเทศไทย 

  โดยท่ัวไป เมื่อเศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโต อำนาจการจับจายใชสอยของประชากรก็จะดีข้ึน สงผลดี

โดยตรงแกบริษัทผูผลิตในประเทศ มีสภาพคลองทางการเงนิและมีกำไร ราคาหลักทรัพยของบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยก็จะปรับขึ้นดวย เปนการสะทอนผลการดำเนินงานของบริษัทที่คาดวาจะดีขึ้นในอนาคต แตถา

สภาพเศรษฐกิจซบเซาหรือตกต่ำก็จะเกิดผลในทางตรงขาม ดวยเหตุน้ีการลงทุนในบริษัทใดควรพิจารณาสภาวการณ

ในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศพรอมกัน เพื่อพิจารณาความเปนไปของสถานการณทางเศรษฐกิจที่บริษัทน้ัน

จะเผชิญ 
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ภาพท่ี 10 เครื่องมือช้ีวัดทางเศรษฐกิจไทย (Thailand Macroeconomics Indicators) 

พ.ศ. 2560-2566* 

ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.ก 

 

      

ภาพท่ี 11 อัตราการเจรญิเตบิโต พ.ศ. 2561-2564 

ท่ีมา: Tappe, 2022. 

ภาพท่ี 12 เครื่องมือการใชนโบยายการคลัง 

ท่ีมา: Tappe, 2022 

 
   ป พ.ศ. 2565 หลังการแพรระบาดเช้ือไวรัส (Covid 19) ตั้งแตจุดเริ่มตนเมื่อปลายป พ.ศ. 2562 อัตราการ

เติบโตเศรษฐกิจ (Thailand’s GDP Growth Rate) ลดลงตั้งแตไตรมาสแรกของ ป พ.ศ. 2563 และลดมากถึงรอย

ละ 12.1 ในไตรมาสที่สอง ชวงที่การแพรเชื้อโควิด 19 กระจายอยางรุนแรงในประเทศไทยเปนครั้งแรกสรางความ
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ตระหนก และตื่นกลัวของประชาชนและธุรกิจ มีการออกนโยบายเพ่ือปดพ้ืนท่ี (Lock Down) เช่ือวาเปนการลดการ

ติดเช้ือดวยการแพรกระจายในกลุมคนดวยการสัมผัสและละอองฟุง 

  การใชนโบยายการคลังแบบขยายตัวหรืองบประมาณขาดดุล (ติดลบ) ตอเนื่องในชวงการแพรระบาดเช้ือ

ไวรัสโควิด 19 และในป พ.ศ. 2564 ใชงบประมาณขาดดุล รอยละ 10.5 ของ GDP และการดำรงอัตราดอกเบ้ีย

นโยบายคงที่ ที่รอยละ 0.50 มายาวนานตอเนื่อง (20 พ.ค. 63-65) นโยบายการเงินที่ออกจากธนาคารแหงประเทศ

ไทย ทั้งนี้เพื่อกระตุนเศรษฐกิจขาลง ผยุงสภาพคลองในระบบเศรษฐกิจมหภาค จึงเปนการควบคุมและพยายาม

รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจโดยการใชเครื่องมอืสำคัญในภาวะวิกฤต เศรษฐกิจที่เผชิญกับสถานการณโรคระบาดครั้ง

ใหญอีกครั้งชวงทศวรรษน้ี 

 

ภาพท่ี 13 อัตราดอกเบ้ียนโยบาย (1-Day Bilateral Repurchase Rate) 

ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.ข 

 

   กระทรวงพาณิชยรายงานอัตราเงินเฟอทั่วไป (The Headline Inflation Rate) พุงสูงขึ้นอยางรวดเร็ว 

จาก ป พ.ศ. 2562-2563 เปนรอยละ 3.4 ในเดือนเมษายน 2564 ไดแรงหนุนจากราคาพลังงานโลกท่ีปรับเพ่ิมสูงข้ึน 

ขณะที่เงินเฟอพื้นฐาน (The Core Inflation Rate) มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นในทิศทางเดียวกันรอยละ 0.3 (ไมคำนวณ

ราคาพลังงาน) ในราคาสินคาอาหาร เชนเนื้อหมูสด ผลไมและผัก เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบในทองถิ่น แมเงิน

เฟอทั่วโลกจะเกิดขึ้นเร็วกวาที่เคยเปน ตั้งแตวิกฤตการเงินโลก พ.ศ. 2551 แตภาวะเงินเฟอในประเทศไทย พ.ศ. 

2564-2565 ยังรักษาระยะไมสูงเร็วมากนัก ในเศรษฐกิจรอการฟนตัวกับอุปสงคในประเทศที่ซบเซา ดวยอัตราการ

วางงานท่ีสูงข้ึนและภาระหน้ีครัวเรือนท่ีสูง เกินรอยละ 60 ของ GDP 
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ภาพท่ี 14 อัตราเงินเฟอ และอัตราเงินเฟอพ้ืนฐาน ประเทศไทย ตั้งแต พ.ศ. 2562-2564 

ท่ีมา: World Bank Group, 2021 

 

   ดัชนีการอุปโภคภาคเอกชน (Private Consumption Index: PCI) เปนดัชนีช้ีภาวะอุปสงคภายในประเทศ 

บงชี้ทิศทางการอุปโภคบริโภค หรือการจับจายใชสอยของประชาชน ภาคธุรกิจรวมถึงการใชจายทองเที่ยวของ

นักทองเท่ียวชาวตางชาติ ท่ีเปนกำลังซื้อโดยรวมของภาคเอกชน จะเห็นไดวา ดัชนีลดต่ำลง (ติดลบ) -13 จุดในเดือน

เมษายน 2563 และกลับมาใกลจุดเดิมผันผวนรอบ ศูนย(0) การบริโภคมีแนวโนมชะลอการใชจายดวยความไมมั่นใจ

ในรายไดในอนาคต หรือพฤติกรรมการจับจายใชสอยลดลงตลอดชวงการระบาดไวรัสโควิด 19 สอดคลองกับปริมาณ

คาปลีกและการทองเที่ยวบันเทิง (Retail & Recreation) รวมถึงปริมาณการคาขายในรานชำและรายขายยาทั่วไป 

มีแนวโนมลดลง จากความเช่ือมั่นผูบริโภคท่ีลดต่ำลง 

 

 
 

ภาพท่ี 15 ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนและดัชนีความ

เช่ือมั่นผูบรโิภค 

ท่ีมา: Reuters, 2022 

ภาพท่ี 16 คาปลีกและบันเทิง เปรียบเทียบกับราน

ของชำและรานขายยา 

ท่ีมา: Reuters, 2022 
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ภาพท่ี 17 การฟนตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจรายสาขาธุรกิจ ประเทศไทย ป 2563-2566 

ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย, 2565 

 

   มาตรการภาครัฐและนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ ป พ.ศ. 2563 มีความสำคัญตอการฟนตัวของเศรษฐกิจโดย

มาตรการสาธารณสุขเพื่อการควบคุมโรคระบาดเอื้อใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจฟนตัวตอเนื่อง จากอัตราฟนตัวในป 

พ.ศ. 2562 (Recovery Rate 2021=100) และในป พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 เศรษฐกิจสาขาธุรกิจตาง ๆ ชะลอตัว

ลดลงในชวงกลาง (Semi-Lockdown) และปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่ 4 เกินจากป พ.ศ. 2562 โดยเปรียบเทียบ 

โดยเฉพาะ ธุรกิจ IC และ Semiconductor เครื่องใชไฟฟา เคมีภัณฑ เหล็ก ยาง อาหารเครื่องดื่ม ขนสง วัสดุ

กอสราง ปโตรเลียม การคา รานอาหารภัตตาคาร แตธุรกิจโรงแรม อสังหาริมทรัพย รถยนตและเครื่องนุงหมยังฟน

ตัวไดตอเนื่องแตไมเทากับการเติบโตกอนหนาการระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทั้งนี้ สอดคลองกับการสูญเสียรายได 

(Income Loss) ของแรงงานนอกภาคเกษตรท่ียังคงลดลง (ติดลบ) โดยเฉพาะ ลดลงมากท่ีสุด -968 พันลานบาทใน

ป พ.ศ. 2564 อยางไรก็ดี รายไดมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทำใหติดลบนอยลง ในการประมาณการณหลังชวงโควิด 19 

ระบาด ป พ.ศ. 2565-2566 

 

2.3 ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ 

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ ทั้งดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ ดัชนีพองวัฏจักรธุรกิจ และดัชนีชี้ตามเศรษฐกิจ มีวัตถุประสงค 

เพื่อนำมาใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหทิศทางเศรษฐกิจปจจุบัน และคาดการณ แนวโนมเศรษฐกิจระยะสั้น 

(Short-Term Economic Forecasts) ในระยะที่สามารถประมาณการณไดลวงหนา ระหวางการดำเนินไปของ

เศรษฐกิจ และตัวสรุปจบยืนยันผลตามความจริงท่ีเกิดนำไปเปนประสบการณ ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร นโยบายและ

การวางแผนงานตอไป  

ดัชนีช้ีวัดเศรษฐกิจ โดยท่ัวไปมักจะวัดวงจรของแตละคลื่นเศรษฐกิจ โดยนับจุดต่ำสุดหน่ึงผานจุดสูงสุดไปสู

จุดต่ำสุดถัดไป (Trough-Peak-Trough) มีประโยชนในการดูจุดวกกลับ (Turning Point) หรือจุดสูงสุด (Peak) และ 

ต่ำสุด (Trough) ของวัฏจักรเศรษฐกิจ และใชคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจในระยะ 3 - 4 เดือนขางหนา และควรใช
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ดัชนีพองเศรษฐกิจและดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจรวมกับเครื่องมืออ่ืน ๆ อาทิ แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค เปนตน ในการ

วิเคราะหแนวโนมเศรษฐกิจ (Hertzberg & Beckman, 1989) 

2.3.1 ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ  

ประกอบดวย ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม พื้นที่รับอนุญาตกอสรางใหมดัชนีปริมาณการสงออก

สินคา ดัชนีความเช่ือมั่นภาคธุรกิจ ดัชนีความเช่ือมันผูบริโภค ดัชนีราคาหลักทรัพยดัชนีตลาดหลักทรัพย ปริมาณเงิน 

(M2) ในราคาคงที่ คำสั่งซื้อใหมของสินคาอุปโภคบรโิภคและวัตถุดิบ สัญญาและคำสั่งซื้อเครื่องมือโรงงาน (ณ ราคา

คงท่ี) ดัชนีใบอนุญาตกอสรางบานใหม และดัชนีราคาน้ำมัน สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได (ธนาคารแหงประเทศ

ไทย, 2565) คุณสมบัติของดัชนีช้ีนำสามารถ บอกแนวโนม คาดเดาสถานการณทางเศรษฐกิจลวงหนาได ในชวงกอน 

12-24 เดือน เชน ดัชนีตลาดหลักทรัพย SET มีมูลคาการซื้อขาย มากเกิน 50,000 ลานบาท ติดตอกันหลายเดือนใน

ปน้ี คาดการณไดวาเศรษฐกิจจริงจะดีในปหนา เน่ืองจากสภาพคลองท่ีเกิดข้ึนในการซื้อขายหลักทรัพยทำใหเกิดกำไร

เปนรายไดจากนั้น มนุษยทองคำ (Broker) นักลงทุน นักเก็งกำไร จับจายใชสอยโดยเฉพาะมักนำเงินไปลงทุนตอ 

(Reinvest) ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย หรืออื่นๆ ทำใหมีการผลิตเพิ่มขึ้นตอมา จึงเรียกวาเปนดชันีชี้นำตลาด

หรือช้ีนำเศษฐกิจไดลวงหนา 

 

  

ภาพท่ี 18 ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย                               

30 เม.ย. 2518 ถึง 31 ธ.ค. 2564 

ท่ีมา: CEIC Data, 2021 

ภาพท่ี 19 อัตราการเปลีย่นแปลงตอป (%YOY) ของ

ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ท่ีมา: CEIC Data, 2021 

 

2.3.2 ดัชนีพองเศรษฐกิจ หรือดัชนีพองวัฏจักรธุรกิจ (Coincident Economics Index: CEI)  

เปนดัชนีแสดงทิศทางเศรษฐกิจปจจุบัน โดยมีคลื่นวัฏจักรสอดคลองกับระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงของ

ภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจริง ธนาคารแหงประเทศไทยและสำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีการสราง

ดัชนีพองวัฏจักรธุรกิจ ประกอบดวย มูลคาการนำเขาสินคา (ณ ราคาคงท่ี) มูลคาการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี

การคา ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีศุลกากร (ณ ราคาคงท่ี) ปริมาณจำหนายรถยนต รถจักรยานยนต ดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรม ยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (ณ ราคาคงท่ี) ดัชนียอดขายปลีก จำนวนลูกจางท่ีอยูในบัญชีเงินเดือน 

ภาคนอกเกษตรกรรม เปนตน 
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2.3.3 ดัชนีชี้ตามเศรษฐกิจ (Lagging Economics Index: LEI)  

เปนดัชนีที่มีลักษณะที่เกิดขึ้นหลังการเกิดจุดวกกลับ (Peak) ของภาวะเศรษฐกิจ ถึงแมวาดัชนีตามภาวะ

เศรษฐกิจจะมีประโยชนตอการวิเคราะหการทำงานของระบบเศรษฐกิจ แตนักพยากรณจะใหความสนใจตอดัชนีช้ีนำ

ภาวะเศรษฐกิจมากกวา เพ่ือนำมาพยากรณความผันผวนทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งดัชนีช้ีตามเศรษฐกิจ 

ประกอบดวย ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) และ รายไดตอหัว (GDP Per 

Capita) ระยะเวลาเฉลี่ยของการวางงาน (รายสัปดาห) อัตราสวนของสินคาคงคลังตอยอดขาย (ในราคาคงที่) ดัชนี

ตนทุนแรงงานตอหนวยผลผลิตในอุตสาหกรรม อัตราดอกเบี ้ยเฉลี ่ยไพรมเรท (Prime) เง ินกู คงคางของ

ภาคอุตสาหกรรมและการคา (ในราคาคงท่ี) อัตราสวนของเงินผอนคงคางของผูบริโภคตอรายไดสวนบุคคล เปนตน  

ยกตัวอยาง ดัชนีผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัวประชากร หรือรายไดตอประชากร แสดงใหเห็นอำนาจซื้อหรือ

ความร่ำรวยของประเทศน้ันจากรายไดเฉลี่ยตอหัวประชากรในประเทศ จากตัวอยางเปนการศึกษาวิจัยความสัมพันธ

เชื่อมโยงของตลาดหลักทรัพยเกิดใหมที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญกับตลาดสหรัฐอเมริกา นำไปสูการสืบคน

ความสัมพันธเชิงพลวัตที่มาของรายไดประชากรหรือความร่ำรวยของประเทศที่แตกตางกันแตมีทิศทางเติบโตท่ี

สอดคลองกัน (เรวด ีพานิช, 2562) และคำอธิบายดัชนีเศรษฐกิจตาง ๆ ดังน้ี 

 

 

ภาพท่ี 20 USA and Asia’s Emerging Economics: GDP Per Capita (USD) 

ท่ีมา: CEIC Data, 2021 (อางถึงใน เรวดี พานิช, 2560) 

 

1) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) 

เปนตัวชี้วัดมูลคาของผลผลิต ลักษณะสินคาและบริการทั้งหมดที่ผลิตขึ้นในประเทศไมวาปจจัยการผลิต 

จะเปนของประเทศใด และเปนตัวช้ีวัดการใชจายของหนวยเศรษฐกิจตางๆ ตอสินคาและบริการท่ีผลิตข้ึน  

GDP = C+I+G+(X-M) ประกอบดวย การบริโภค (Consumption) เปนรายจายเพื ่อการบริโภคของ

ภาคเอกชน เปนคาใชจายในการซื้อสินคาและบริการของบุคคลและองคกรภาคเอกชน   

การลงทุน (Investment: I) เปนรายจายเพ่ือการลงทุน กอใหเกิดผลผลิตเพ่ิมข้ึนมาในระยะตอไป รายจาย

รัฐบาล (Government Expenditure: G) เปนรายจายเพื่อการลงทุนและการบริโภคของรัฐบาล การสงออกสุทธิ 



 
 41  

(Net Export: (x-m)) เปนผลตางระหวาง มูลคาของสินคาสงออกและมูลคาสินคานำเขา ในระบบเศรษฐกิจเปด เปน

รายจายสำคัญ แสดงรายไดหลักของประเทศ 

รายไดตอหัว (GDP Per Capital) ของคนไทย สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดมีการ

แถลง พบวาในชวงที่เกิดการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยในแตละป มีรายละเอียดรายไดตอหัวของคนไทย มี

แนวโนมเพิ่มขึ ้น ดังน้ี ป พ.ศ. 2562-2565 รายไดตอหัวคนไทย อยูที ่ 243,705.-, 224,962.-, 232,176.- และ 

244,838.- บาทตอคนตอป (ประมาณการณ) ตามลำดับ 

 
 

ภาพท่ี 21 ผลิตภณัฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) 

ท่ีมา: สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ม.ป.ป. 

 

2) ผลผลิตอุตสาหกรรม (Industrial Production) 

ผลผลิตอุตสาหกรรมมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับภาวะเศรษฐกิจและวัฏจักธุรกิจ 

  3) ดัชนีราคาผูผลิต (Production Price Index: PPI) 

  ดัชนีแสดงการเปลี่ยนแปลง ราคาสินคาจากผูผลิตจำแนกเปนราคากลุมผลิตภัณฑและราคาในแตละชวง

การผลิตตั้งแตวัตถุดิบไปจนถึงสินคาสำเร็จรูป นอกจากน้ียังเปนเครื่องมือบงบอกภาวะเงินเฟอท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 

  4) ดัชนีราคาผูบริโภค (Consumer Price Index: CPI) 

  ดัชนีแสดงการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคาและบริการในแตละงวด นอกจากนี้ยังเปนเครื่องมือบงบอกถึง

ภาวะเงินเฟอท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดหรือดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภค (Consumer Confidence Index: CCI) เปนตัวเลขท่ี

แสดงใหเห็นกำลังซื้อของตลาดในอนาคตมีความตองการหรือกลาจับจายใชสอยมากนอยเพียงใด ณ สถานการณทาง

เศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนปจจุบัน ประเมินยอดขายในอนาคตหรือคาดการณสภาพคลองการเงินในตลาดอุปโภคบริโภค 

  5) ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (Private Consumption Index) 

  ตัวช้ีวัดการเปลี่ยนแปลงการใชจายของภาคเอกชน คำนวณจากยอดจำหนายและมูลคานำเขาสินคาอุปโภค

บริโภครวมท้ังภาษีมูลคาเพ่ิม 
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  6) อัตราการวางงาน 

  เปนดัชนีบงบอกทิศทางการขยายตัวหรือหดหัวของสภาพเศรษฐกิจ ออกโดยสำนักงานสถิติแหงชาติ 

เปดเผยขอมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไทยเปนรายไตรมาส เชนป พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 ผูวางงาน

เพ่ิมจาก 2.63 ลานคนเปน 3.78 ลานคน การวางงานสูงสุดในรอบ 5 ป คิดเปนรอยละ 2 ของประชากรวัยทำงาน 

  7) อัตราดอกเบ้ีย 

  เปนดัชนีสะทอนถึงสภาพคลองของตลาดเงิน โดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวหรือจากอัตรา

ดอกเบ้ียนโยบาย (The 1-Day Bilateral Repurchase Rate) 

  8) ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ (Business Sentiment Index หรือ BSI) 

  ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจมาจากขอมูลจากการสำรวจภาวะธุรกิจประจำเดือน หรือท่ีเรียกวา “การสำรวจ

ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ” (Business Sentiment Survey) ซึ่งรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับภาวะธุรกิจ ของบริษัทตาง ๆ 

ทั่วประเทศเพื่อนำมาวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ชี้ใหเห็นความตองการและปญหาของบริษัทผูประกอบการ 

และหากลยุทธในการจัดทำนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค ตลอดจนประเมินสถานการณทางเศรษฐกิจท่ีจะ

กระทบตอเศรษฐกิจจริง (Real Sector) ซึ่งจัดทำโดยธนาคารแหงประเทศไทย เปนการสำรวจกลุมตัวอยางธุรกิจ

ขนาดกลางและใหญท่ีมีเงินทุนจดทะเบียนอยางต่ำ 200 ลานบาท ประมาณ 1,150 ราย ท้ังภาคการผลิต การคาและ

การบริการ เก่ียวกับผลประกอบการ คำสั่งซื้อ การลงทุน การจางงาน ตนทุนและการผลิต ไดสรางดัชนีภาวะปจจุบัน

และใน 3 เดือนขางหนา โดยมีเกณฑดัชนีเทากับ 50 หากดัชนีมากกวา 50 หมายถึงความเชื่อมั่นทางธุรกิจดีขึ้นและ

หากนอยกวา 50 หมายความวาความเช่ือมั่นทางธุรกิจแยลง  

  9) อัตราการเติบโตการนำเขาและสงออก (Import-Export) 

  ดัชนีบงบอกท่ีมาของรายไดของประเทศ เพราะการสงออกคิดเปนรายไดประมาณรอยละ 7 ของ GDP การ

สงออกเติบโตดี นั้นสะทอนใหเห็นเศรษฐกิจภายในประเทศจะมีการบริโภคมากขึ้น มีการลงทุนในตลาดทุน มีสภาพ

คลองทางการเงินมากขึ้น หรือในทางกลับกัน หากมีการนำเขามากขึ้น พิจารณารายละเอียดของสินคาที่นำเขาหาก

เปนสินคาทุน เพื่อการผลิต การจางงานภายในประเทศจะเพิ่มขึ้น แตหากเปนสินคาอุปโภคบริโภค หรือสินคา

ฟุมเฟอย แสดงใหเห็นเศรษฐกิจชวงเติบโต ควรระมัดระวังการใชจาย 

2.4 วัฏจักรเศรษฐกิจ 

  วัฏจักรเศรษฐกิจ หรือ Economic Cycle หรือ Business Cycle หมายถึง ล ักษณะการหมุนเวียน

เปลี่ยนแปลงขึ้นลง ซ้ำ ๆ กัน ของภาวะเศรษฐกิจในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง จำแนกเปน 4 ระยะซึ่งจะขยายและ

หดตัวไปตามวัฏจักร ในแตละระยะมีเหตุการณทางเศรษฐกิจท่ีแตกตางกัน  และไมจำเปนตองใชเวลาเทากันเสมอไป

อาจใชเวลาในแตละชวงขาข้ึน-ลงอยูระหวาง 2-5 ป หรือแตละรอบทุก ๆ 10 ป ข้ึนอยูกับความรุนแรงของวิกฤต 

           สาเหตุการเกิดวัฏจักรเศรษฐกิจ เกิดจากปจจัยภายนอกระบบเศรษฐกิจและปจจัยภายในระบบเศรษฐกิจ 

ไมสามารถบังคับการเกิดวัฏจักรเศรษฐกิจได แตเมื่อเกิดวัฏจักรเศรษฐกิจในระยะที่ไมพึงปรารถนาแลว ก็สามารถ

ปองกันและแกไขไดโดยใชนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไว สาเหตุจาก

ปจจัยภายนอกคือ พิจารณาจากอุปสงครวม (Aggregate Demand: AD) เกิดจากปจจัยดานอุปสงคเปลี่ยนแปลง 

(AD Shock) จะทำใหอุปทานรวม (Aggregate Supply: AS) เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงจะเปนไปอยางชา ๆ มี

ผลทำใหเศรษฐกิจแกวงขึ้นลงกลายเปนวัฏจักรเศรษฐกิจ เกิดจากหลายสาเหตุดังนี้ ทฤษฎีนวัตกรรม (Innovation 

Theories) ไดแก การคนพบนวัตกรรมใหม และความลาสมัยของนวัตกรรเทคโนโลยีเกา ทฤษฎีดานจิตวิทยา 
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(Psychological Theory) เมื ่อนักลงทุกมองโลกในแงดีจะเกิดการลงทุนเศรษฐกิจหมุนเวียนสภาพคลองสูงข้ึน 

ทฤษฎีปริมาณเงิน (Monetary Theory)  เปนนโยบายการคลังของรัฐลดหรือเพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ  

ทฤษฎีวงจรสินคาคงคลัง (Inventory Theory) เกิดขึ้นในระยะเศรษฐกิจฟนตัว ผูคนจับจายใชสอย ซื้องายขาย

คลองทำใหสินคาคงคลังลดลงจนตองเพ่ิมการผลิตมากข้ึนสนองความตองการ หากเศรษฐกิจชะลอตัวสินคาคงคลังจะ

เหลือคางจำนวนมาก ทฤษฎีการบริโภค (Consumption Theory) เมื่อประชาชนมีการบริโภคต่ำเกินไป สินคาท่ี

ผลิตขึ้นมาจะเหลือและลนตลาด ซึ่งวัฏจักรธุรกิจแบงเปน 4 ระยะ ไดแก ระยะรุงเรือง ระยะหดตัวหรือถดถอย 

ระยะตกต่ำ และระยะฟนตัวหรือขยายตัว ดังน้ี 

2.4.1 ระยะรุงเรือง (Boom or Peak) 

  เปนจุดสูงสุดของวัฏจักรเศรษฐกิจ การผลิตและการบริโภคมีประสิทธิภาพสูงสุด ธุรกิจมีกำไรสูง อัตรา

ดอกเบี้ยพุงขึ้นสูง การผลิตและความเชื่อมั่นทรงตัว มีความขาดแคลนทั้งแรงงานและวัตถุดิบ ทำใหตนทุนการผลิต

และระดับราคาสินคาเพิม่สูงขึ้น และขณะที่เงินเฟอเพิ่มมากขึ้น ลูกจางจะรองขอเงินคาจางมากข้ึน ซึ่งทำใหเกิดผล

กระทบเปนลูกโซท่ีทำใหเงินเฟอเพ่ิมมากข้ึนไปอีกเรียกวา Upward Spiral Effect 

2.4.2 ระยะหดตัวหรือถดถอย (Contraction) 

 ทิศทางการลงทุนมีแนวโนมเปนขาลง เปนชวงที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) 

การจางงาน และ ความตองการสินคาโดยรวมลดลง ธุรกิจเริ่มขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน เมื่อราคาสินคาแพงเกินไป 

อุปสงคจะเริ่มหยุดชะงักเมื่อบริษัทและผูบริโภคหยุดการใชจาย เมื่ออุปสงคหดตัว ภาคเอกชนจึงจำเปนตองลด

คาใชจายโดยการเลิกจาง การหดตัวของเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นเปนเวลานาน เรียกวา ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหรือ 

Depression 

2.4.3 ระยะตกต่ำ (Recession) 

  เปนจุดต่ำสุดของภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย ความตองการสินเชื่อ และ ความเชื่อมั่นตกต่ำ ความ

ตองการสินคาลดลง กำไรของธุรกิจลดลง การวางงานสูงข้ึน การขยายตัวทางธุรกิจต่ำ อุปสงคที่ลดลงทำใหผูผลิต

จำเปนตองลดราคาสินคาลงมา เงินเฟออาจจะติดลบ GDP ติดลบ และการวางงานเพ่ิมสูงข้ึนอยางมาก เศรษฐกิจเขา

สูภาวะถดถอย ซึ่งเมื่อสถานการณตาง ๆ ดีขึ้นแลว ราคาสินคาและบริการที่ถูกลงจะชวยกระตุนอุปสงคใหกลับมา 

และนำกลับไปสูชวงการขยายตัวอีกครั้งหนึ่ง  ในชวงนี้มักมีมาตรการของรัฐบาลเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ นโยบายทาง

เศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมการผลิตเริ่มเขามามีบทบาท 

2.4.4 ระยะฟนตัวหรือขยายตัว (Recovery or Expansion) 

  เปนชวงที่การผลิต อัตราการจางงาน อัตราดอกเบี้ย ความตองการสินเชื่อ และ ความเชื่อมั่นเริ่มเพิ่มข้ึน 

รายไดและรายจายของครัวเรือนสูงขึ้น ทิศทางการลงทุนมีแนวโนมเปนขาขึ้น คา GDP ที่แทจริงเพิ่มขึ้น มีอัตราการ

เติบโตสูงข้ึนกวาท่ีผานมา 

 วัฏจักรเศรษฐกิจมีประโยชนในการพยากรณภาวะเศรษฐกิจลวงหนา เพื่อวางแผนการบริหารประเทศ 

เครื่องมือที่นิยมไดแกดัชนี (Index) 3 ประเภท ดัชนีชีน้ำภาวะเศรษฐกิจลวงหนา (Leading Indicator) เชน ราคา

หุน (Stock Price) การซื้อบาน (New Housing) ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจ ดัชนีชี้ตามหลังภาวะเศรษฐกิจ (Lagging 
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Indicator) เช น อ ัตราการว างงาน กำไรของก ิจการ (Business Profit) หน ี ้ของธ ุรก ิจ (Business Loan) 

ความสามารถในการซื ้อเทียบกับเงินเฟอของผู บร ิโภค (Consumer Price Index) และดัชนีพองเศรษฐกิจ 

(Coincident Indicator) เชน อัตราดอกเบ้ีย การซื้อสินคาปลีก (Retail Sales) 

 

ภาพท่ี 22 วัฏจักรทางเศรษฐกิจ (Economic Cycle) 

ท่ีมา: Kuhn, 1994 

 

 

ภาพท่ี 23 Economic Cycle & GDP & Inflation & Asset Allocation 

ท่ีมา: ศูนยวิจัยกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย, 2553 
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ยกตัวอยาง ดัชนีหลักทรัพยทั่วโลก (16 ประเทศ) ในชวงกวา 50 ปตั้งแตเริ่มตนกอตั้งตลาดในแตละประเทศ มี

ลักษณะเปนวัฏจักรทางเศรษฐกิจท่ีสัมพันธเช่ือมโยงถึงกันเปนโลกาภิวัตน (เรวด,ี 2560) 

 

ภาพท่ี 24 World Equity Market Index In 1949-2016 

ท่ีมา: CEIC Data, 2017  (อางถึงใน เรวดี พานิช, 2560) 

 

2.5 นโยบายของรัฐบาล 

 นโยบายของภาครัฐบาลมีผลตอเศรษฐกิจ และเปนเครื่องหมายบงชี้ทิศทางและแนวโนมการเติบโตของ

เศรษฐกิจภายในประเทศ มีผลตอการบริโภคของประชาชนในประเทศ มีผลตอความตองการลงทุนทั้งภายในและ

ตางประเทศ มีผลตอการไหลเขาและออกของปริมาณเงินในตลาดเงินและตลาดทุน สงผลตอภาคการผลิต การจาง

งาน และความกินดีอยูดีของประชากร แบงนโยบายหลักสำคัญ 2 นโยบายคือ นโยบายการคลัง  (Fiscal Policy) 

และนโยบายการเงิน (Monetary Policy) พิจารณาดังน้ี 

 

ตารางท่ี 6 นโยบายการคลัง (Fiscal Policy) และนโยบายการเงิน (Monetary Policy) 

ลำดับ นโยบายการคลัง (Fiscal Policy) นโยบายการเงิน (Monetary Policy) 

1. รายรับรายจายของรัฐบาล การลงทุนสาธารณะ 

การจัดการงบประมาณเกินดุล หรือการหาเงิน

ชด เ ช ย งบ ป ร ะ ม าณ ส  ว นท ี ่ ข า ด ด ุ ล  โ ด ย

กระทรวงการคลัง 

กำหนดนโยบายการเงินโดย ธนาคารแหงประเทศ

ไทย เพื่อรักษาเสถียรภาพดานราคาและอัตรา

ดอกเบี ้ย การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

2. เครื่องมือ : ภาษี  งบประมาณรายจายประจำป เครื่องมือ : ปริมาณเงินในระบบ  อัตราดอกเบ้ีย 

3. กระตุนเศรษฐกิจดวย การใชงบประมาณขาดดุล 

(รายจายมากกวารายได) ชะลอเศรษฐกิจดวยการ

ใชงบประมาณเกินดุล(รายจายนอยกวารายได)  

กระตุนเศรษฐกิจดวย นโยบายการเงินผอนคลาย 

เชน ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ชะลอเศรษฐกิจ

ดวย นโยบายการเงินเข็มงวด  

4. มีผลตอพฤติกรรมทางเศรษฐกิจเร็ว ฉับพลัน ใชระยะเวลานานกวานโยบายการคลัง 
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กรณีศึกษา: สัญญาณวิกฤติเศรษฐกิจโลกสูเศรษฐกิจไทย 

  กวี ชูกิจเกษม รองกรรมการผูจัดการบริษัทหลักทรัพยกสิกรไทย จำกัด (Vee Investment Academy, 

2564) กลาววา“บางครั้งสัญญาณวิกฤติเศรษฐกิจโลกครั้งใหญหรือ Great Depression คอนขางจะชัดเจนแตนัก

ลงทุนมักไมเห็นสัญญาณน้ัน เพราะใชเวลานานมาก กวาจะเกิดข้ึนใหเห็นไดดังน้ันบางครั้งเราจึงเหมือน กบถูกตมใน

น้ำรอน กวาจะรูก็สายเสียแลว เมื่อวิกฤติน้ันเกิดข้ึนจริง” (กวี ชูกิจเกษม, 2564) 

  สัญญานวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ 4 รูปแบบคือ ภาระหนี้ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอและการเมืองโลก 

วงจรเศรษฐกิจขาขึ้น สังเกตไดจากปริมาณเงินที่มากขึ้น หรือเงินเฟอที่มากขึ้นในแตละป วัดไดจากอัตราการเตบิโต

ของเศรษฐกิจโลก (GDP Growth) วงจรเศรษฐกิจรอบใหญแฝงดวยวงจรเศรษฐกิจเล็ก ๆ มากมาย ผานมาไดทุกครั้ง

ดวยรัฐบาลอุดหนุนเงินใหประชาชนเพื ่อกระตุ นเศรษฐกิจ เชนการพิมพเงิน (Quantitative Easing: QE) ให

ประชาชน ทำใหเกิดการกอหนี้เพิ่มขึ้นจนกระทั้งถึงวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ (Great Depression) สิ่งที ่จะเห็น

ตามมาคือ GDP และหนี้ลดลงมาพรอมกัน วงจรวัฏจักรเศรษฐกิจทำใหคนรวย รวยขึ้น คนจน จนลงเพราะ คนสวน

หน่ึงประมาทกับผลตอบแทนในสินทรัพยฟองสบูท่ีเกิดข้ึน จนไมไดระมัดระวังตัวกลายเปนเหยื่อใหกับคนอีกกลุมท่ีมี

แผนเตรียมพรอมรับวิกฤตไวแลว ดวยทุกประเทศในโลกน้ีใชระบบทุนนิยมซึ่งเปนวงจรเศรษฐกิจเดียวกัน  

  สัญญาณที่ 1 หนี้เพิ่มขึ้นไมหยุดหลังวิกฤต Subprime ค.ศ. 2008 ในสหรัฐอเมริกา เกิดหนี้ภาครัฐบาล

ประเทศพัฒนาเพิ ่มขึ ้นอยางตอเนื ่อง ขณะที ่เศรษฐกิจเติบโตแตหนี้ไมลดลง ในขณะเดียวกันตลาดเกิดใหม 

(Emergency Market) สรางหน้ีโดยการพิมพเงินเพ่ือดันเศรษฐกิจกลับข้ึนไปโดยทำซ้ำ ๆ วนไป 

  สัญญาณที่ 2 ดอกเบี้ยมีแนวโนมสูงขึ้น การคาดการณเงินเฟอจะเพิ่มขึ้นจากการพิมพเงิน ดังนั้นดอกเบ้ีย

กลับมาเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต ค.ศ. 2020 โดยท่ี FED เปนผูนำในการขึ้นดอกเบี้ยและมีผลใหอัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มข้ึน

ท่ัวโลกเพ่ือปองกันไมใหเงินไหลออกจากประเทศตนเองไปสูแหลงท่ีใหผลตอบแทนมากกวา 

  สัญญาณท่ี 3 ความไมเทาเทียมของการกระจายรายไดนำไปสูความไมเทาเทียมทางสังคมท่ัวโลก 

  สัญญาณท่ี 4 การเมืองโลกมกีารเปลี่ยนแปลงอำนาจใหม มีสงครามทาทายอำนาจเดิม 

คำสั่ง นศ.หาตัวแปรเศรษฐกิจท่ีเปนขอมูลเตอืนภัยท้ัง 4 สัญญาณเพ่ือคาดการณสถานการณเศรษฐกิจไทยในปจจุบัน 

        และตีความเศรษฐกิจแบบ “ตมกบ” เปนอยางไร   
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บทท่ี 3 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 1.0 สู 2.0 

(Stock Exchange 1.0 to 2.0) 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

ทำความรูจักตลาดซื้อขายหลักทรัพยในประเทศไทยและรูจักตลาดหลักทรัพยอนาคตที่จะเกิดขึ้น เรียกวา

การเปลี่ยนผานตลาดหลักทรัพยยุคแรกหรือ 1.0 เปนตลาดหลักทรัพยในยุคใหมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือเรียกวา 

2.0 เปนความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพยท่ีสำคัญท่ีควรทำความเขาใจกอนการซื้อขายหลักทรัพย 

 

เนื้อหาในบทท่ี 3 ประกอบดวย 

3.1 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ยุค 1.0  

3.2 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

3.3 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ยุค 2.0 

3.4 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัลในตลาดหลักทรัพยยุค 2.0 

 

บทนำ 

บทบาทของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในการพัฒนาตลาดรองเปนบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจทั้งจุลภาคและมหภาพของประเทศ โดยตลาดหลักทรัพยฯ เปนตัวกลางการซื้อขายตราสารทางการเงิน 

ระดมเงินทุนทั้งตลาดเงินและตลาดทุนใหกับผูประกอบไทยใหไดมีโอกาสหาแหลงทุนที่มีตนทุนดอกเบี้ยต่ำ และเปด

โอกาสใหนักลงทุนบุคคลทั่วไปไดเขาถึงธุรกิจดวยเงินลงทุนต่ำ ทำใหเกิดสภาพคลองในระบบการเงิน โดยตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยไดพัฒนาตลาดเพ่ือซื้อขายหลักทรัพยท่ีมีทุนจดทะเบียนมากกวา 300 ลานบาทในตลาด 

SET หากทุนจดทะเบียนไมถึง 300 ลานบาท แตมีมากกวา 20 ลานบาท ก็สามารถเขามาระดมทุนไดในตลาด MAI 

นอกจากนั้น ยังมีการซื้อขายตราสารอนุพันธผานตลาด TFEX แมวาในปจจุบัน มีการยกเลิกตลาดสินคาเกษตร

ลวงหนาหรือ AFET โดยใหบริการซื้อขายรวมกันไดกับตลาด TFEX ในประเภทสินคาอางอิงท่ีเรียกวา Community 

Underlying และ 1 มี.ค. 2563 เปนตนไป ไดยุติการใหบริการซื้อขายตราสารหนี้ผานตลาดซื้อขายตราสารหน้ี 

(TBX) โดยใหบริการแบบ Over-The-Counter: OTC จึงเห็นความหลากหลายและการปรับตัวเพื่อทำใหมาตรฐาน

ตลาดเปนไดในระดับสากล นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงสูโลกดิจิทัล (Digital) เปนบริบทใหมของธุรกิจในยุคนี้ ทำ

ใหตลาดหลักทรัพยท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เรียกวาตลาดหลักทรัพย 2.0 

  



 
50  

3.1 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ยุค 1.0 

  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบดวย 3 ตลาด ไดแก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Stock 

Exchange of Thailand: SET) ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment: MAI) และตลาด

สัญญาซื้อขายลวงหนา (Thailand Futures Exchange: TFEX)  

3.1.1 องคประกอบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ตลาดหลักทรัพยมีองคประกอบ คือ สินคา ผูซื้อผูขาย ผูชวยอำนวยความสะดวก และตลาด ซึ่งหมายถึงหอง

คาหลักทรัพย รวมถึงระบบที่ทำใหผูซื ้อและผูขายทำการซื้อขายกัน แตในปจจุบัน การสงคำสั่งเสนอซื้อ/เสนอขาย

สามารถกระทำผานระบบอินเทอรเน็ตได ดังนั้น ตลาดหลักทรัพยในความหมายเชิงกายภาพจึงลดบทบาทลง ทั้งน้ี 

องคประกอบสำคัญของตลาดหลักทรัพย ไดแก 

1) สินคา คือ หลักทรัพยจดทะเบียน เปนหลักทรัพยที่ออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด ที่เขาจดทะเบียนและทำ

การซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยใหม หลักทรัพยจดทะเบียนท่ีมีการซื้อขาย ในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) ดังน้ี  

1.1) หุนสามัญ (Common Stock) เปนตราสารที่ออกโดยบริษัทมหาชน จำกัด (บมจ.) ที่ตองการระดม

เงินทุนไปจากประชาชน โดยผูถือหุนสามัญมีสิทธิรวมเปนเจาของบริษัท มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ

ในท่ีประชุมผูถือหุนตามสัดสวนของหุนท่ีถือครองอยู และสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ตามกฎหมาย 

1.2) หุนบุริมสิทธิ (Preferred Stock) เปนตราสารที่ออกโดยบริษัทมหาชน จำกัด (บมจ.) มีลักษณะเปน

กึ่งเจาหนี้และกึ่งเจาของบริษัท โดยผูถือหุนบุริมสิทธิมีสวนรวมเปนเจาของกิจการเชนเดียวกับหุน

สามัญ โดยมีสิทธิบางประการเหนือหุนสามัญ และสิทธิอ่ืน ๆ ตามกฎหมาย 

1.3) ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือวอแรนท (Warrant) เปนตราสารที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่ให

สิทธิผู ถือวอแรนทในการซื้อหุ นสามัญของบริษัท ตามราคาใชสิทธิ และอัตราใชสิทธิ ภายใน

ระยะเวลาท่ีกำหนดไวลวงหนา 

1.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที ่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย หรือ เอ็นวีดีอาร (Non-Voting 

Depository Receipt: NVDR) เปนตราสารที่ออกโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด มีสถานะเปน

หลักทรัพยจดทะเบียนโดยอัตโนมัต ิ(Automatic List) และมีหลักทรัพยอางอิง (Underlying Asset) 

เปนหุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอน

สิทธิไดท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

 2) ผูซื้อขาย คือ นักลงทุน เปนองคประกอบที่สำคัญที่สุด โดยนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยอาจแบงไดตาม

ขนาดของปริมาณการซื้อขาย เชน การแบงประเภทของนักลงทุนเปนนักลงทุนรายยอย นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุน

ตางประเทศ หรืออาจแบงเปน นักลงทุนระยะสั้น นักลงทุนระยะยาว และนักเก็งกำไร ซึ่งเปนการแบงตามพฤติกรรมการ

ถือครองทรัพย เปนตน 

 3) ตัวแทนนายหนา คือ บริษัทสมาชิก เปนบริษัทหลักทรัพยที่ไดใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจนายหนาคา

หลักทรัพย ซึ ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไดรับอนุมัติใหเขาเปนสมาชิกที่เรียกวา โบรกเกอร (Broker) โดยบริษัท

หลักทรัพยจะมีหนาท่ี ซื้อขายหลักทรัพยตามคำสั่งของลูกคาและตามขอกำหนดของระบบการซื้อขาย ดูแลเรื่องการเงิน

ในการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาใหถูกตองครบถวนและตรงตามกำหนดเวลา บริการรับฝากหลักทรัพย ดูแลบัญชีซื้อ
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ขายหลักทรัพยของลูกคา รับผิดชอบและดำเนินการซื้อขาย แกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในการซื้อขาย ใหขอมูลท่ีผานการ

วิเคราะห เพื่อการประกอบการตัดสินใจใหแกลูกคา และบริการอื่น ๆไดแก การใหการปรึกษาลงทุน และการจัดการ

กองทุนสวนบุคคล การจัดจำหนายหลักทรัพย การยืมและใหยืมหลักทรัพย และการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท

หลักทรัพยจะมีรายไดจากคาธรรมเนียมในการซื้อขาย หรือท่ีเรียกวา คานายหนา (Commission) ในอัตรารอยละ 0.25 

ของมูลคาของการซื้อขาย และอัตราไมต่ำกวารอยละ 0.15 สำหรับการซื้อขายหลักทรัพยผานอินเตอรเน็ต 

3.1.2 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) 

 ตลาดเงินทุนจัดตั้งเปนครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปพ.ศ. 2496 โดยบริษัทตางประเทศ ตอมาปพ.ศ. 2505 มี

การจัดตั้งตลาดของไทย“ตลาดหุนกรุงเทพ” (Bangkok Stock Exchange) ในรูปหางหุนสวนจำกัดและจดทะเบียนเปน

บริษัทจำกัด การซื้อขายหลักทรัพยในชวงป พ.ศ. 2507-2516 มีสภาพคลองนอย 35 หลักทรัพย มูลคาการซื้อขาย

หลักทรัพยเฉลี่ยปละ 50 ลานบาท ในขณะที่คาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย (Commission) หุนสามัญ บุริมสิทธิ

อัตรารอยละ 1.25 ของมูลคาการซื้อขาย ป พ.ศ. 2515 ออกกฎหมายกำหนดใหสถาบันการเงินประเภทธุรกิจเงินทุนและ

ธุรกิจหลักทรัพยเขามาอยูภายใตการกำกับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) ใหการซื้อขายหลักทรัพยทั้งหมดรวมเปนแหลงเดียวและเปดโอกาสใหประชาชน

ไดเห็นวิธีการประมูลราคาหลักทรัพยได โดยใหภาครัฐมีบทบาทในการสนับสนุนการปฏิรูปตลาดหุนที่มีอยูเดิม โดย

แตงตั้ง “คณะกรรมการจัดตั้งตลาดหุน” ข้ึนจากตัวแทนภาคเอกชนโดยมีธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูประสานงาน กับ

ตลาดหลักทรัพยรูปแบบธุรกิจเอกชน สวนภาครัฐทำหนาท่ีเปนผูกำกับดูแลตามกฎหมาย 

 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ทำหนาท่ีกำกับและดูแลตลาดแรก โดยบริษัทใด

ที ่ตองการออกหลักทรัพยใหมเสนอขายหุ นตอประชาชนครั ้งแรก (Initial Public Offering) ตองขออนุมัต ิจาก

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และดำเนินการตามเกณฑที่กำหนด จากนั้น ตรวจสอบ

สถานะทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทน้ันกอนท่ีจะอนุมัติใหบริษัททำการออกหลักทรัพยขายแกประชาชนได

หลังจากการเสนอขายหุนตอประชาชนครั้งแรก หลักทรัพยจะทำการซื้อขายในตลาดรองไดก็ตอเมื่อผูออกหลักทรัพยน้ัน

ไดรับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  ตลาดหลักทรัพยฯ เริ ่มดำเนินการวันที่ 20 พฤษภาคม 2517 มีการประกาศใช “พระราชบัญญัติตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2517” โดยมีวัตถุประสงคสำคัญ คือ สงเสริมการออมและระดมทุนระยะยาว เปน

ตลาดกลางเสริมสภาพคลองใหหลักทรัพย โดยทำหนาท่ีเปนศูนยกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพยประเภทตาง 

ๆ ที่ออกโดยบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย รวมทั้งใหการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ปรับโครงสรางธุรกิจของ

บริษัทอยางมีระบบและมีความยุติธรรม เพื ่อสรางดัชนีใหเปนดัชนีชี ้วัดการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ ทั้งนี ้ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยมีสภาพเปนนิติบุคคลและเปนสถาบันเอกชนท่ีดำเนินการโดยไมนำผลกำไรมาแบงปน และมี

มติแตงตั้งให นายศุกรีย แกวเจริญ เปนกรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนทานแรก สำหรับ

หลักทรัพยท่ีจะซื้อขายในตลาดหลักทรัพยทำไดเฉพาะหลักทรัพยจดทะเบียนเทาน้ัน  

 ในวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Securities Exchange of Thailand) 

ไดเปดทำการซื้อขายข้ึนอยางเปนทางการครั้งแรก ณ ช้ัน 4 อาคารศูนยการคาสยาม โดยมีหลักทรัพยจดทะเบียนเขาซื้อ

ขายจำนวน 16 หลักทรัพย67 เปนหลักทรัพยภาคเอกชน 14 หลักทรัพยและหลักทรัพยภาครัฐบาล 2 หลักทรัพย วิธีการ

 
7 บริษัทจดทะเบียนครั้งแรก ไดแก ธ.กรุงเทพ จำกัด บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทดุสิตธานีจำกัด บริษัทบางกอกอินเวสเมนจำกัด บริษัทเบอร

ลี่ยุคเเกอรจำกัด ปูนซีเมนตไทยจำกัด บริษัทเคอะเมตัลบอกซจำกัด บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแกว จำกัด 
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ซื้อขายหลักทรัพยเปนแบบการประมูลราคาดวยการจดแจงราคาเสนอซื้อ/เสนอขายบนกระดานซื้อขายในหองคา

หลักทรัพย หรือท่ีเรียกวาการซื้อขายแบบเคาะกระดาน (Post on Board) และมีระยะเวลาการซื้อขายหลักทรัพย ตั้งแต 

10.30 น. ถึง 12.30 น. ตอมาในปพ.ศ. 2526 ไดยายที่ทำการมายังอาคารสินธร ถ. วิทยุ และไดเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ

เปน"The Stock Exchange of Thailand" (SET) เมื ่อวันที ่ 1 มกราคม พ.ศ. 2534 แลวจึงยายมายังอาคารตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ถ. รัชดาภิเษก เขตคลองเตย เมื่อป พ.ศ. 2541 ตอมาในปพ.ศ. 2559 ไดยายมา ณ อาคาร

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแหงใหม ถ. รัชดาภิเษก เขตดินแดง เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 

 บทบาทตลาดหลักทรัพยตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลาดหลักทรัพยมี

หนาท่ีเปนศูนยกลางการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียน และพัฒนาระบบตาง ๆ ท่ีจำเปนเพ่ืออำนวยความสะดวกในการ

ซื้อขายหลักทรัพย พรอมท้ังดำเนินธุรกิจใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับการซื้อขายหลักทรัพย เชน การทำหนาท่ีเปนสำนักหักบัญชี 

(Clearing House) ศูนยรับฝากหลักทรัพย นายทะเบียนหลักทรัพย หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ี

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 โครงสรางการบริหารงานของตลาดหลักทรัพยฯ มีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยูภายใต

การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) โดยเปนผูกำกับนโยบายและควบคุม

การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ มีมติแตงตั้งให ดร.ภากร ปตธวัชชัย เปนกรรมการ

และผูจัดการตลาดหลักทรัพยฯ คนท่ี 13 ดำรงตำแหนง 1 มิ.ย. 2561 ถึง 2567 

 

 

ภาพท่ี 25 โครงสรางการกำกับดูแลตลาดทุน พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

ท่ีมา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, ม.ป.ป. 

  

 3.1.2.1 การดำเนินงานหลักของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 1) การรับหลักทรัพยจดทะเบียน หลักทรัพยที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย ตองเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

โดยผูออกหลักทรัพยจดทะเบียน คือ บริษัทจดทะเบียนซึ่งเปนบริษัทมหาชนจำกัด ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ใหเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยรับเขาเปนบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ หรือ MAI ตามหลักเกณฑ 
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 2) การใหบริการระบบการซื้อขายหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยทำหนาที ่เปนศูนยกลางในการซื้อขาย

หลักทรัพยและใหบริการอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวของ การซื ้อขายกระทำผานระบบ ASSET (Automated for the Stock 

Exchange of Thailand) และใหบริการการชำระราคาและการสงมอบหลักทรัพยโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 

(ประเทศไทย) จำกัด (TCH) ซึ่งเปนบริษัทยอยของตลาดหลักทรัพย เพื่อสนับสนุนใหระบบการซื้อขายหลักทรัพยมี

ประสิทธิภาพ มากยิ่งข้ึน 

 

 3) การคุมครองผลประโยชนของนักลงทุน มีกระบวนการดำเนินงานดังน้ี 

 การกำกับดูแลการเปดเผยขอมูลสำคัญของบริษัทจดทะเบียน ไดกำหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองเปดเผย

ขอมูลสำคัญท่ีกระทบตอผลประโยชนของนักลงทุนและสรางกระบวนการกำกับดูแลกิจการท่ีดีตามแนว“บรรษัทภิบาล” 

ขอมูลสำคัญท่ีบริษัทจดทะเบียนตองเปดเผย ไดแก ผลประกอบการงบการเงินและรายงานทางการเงินตาง ๆ 

 การกำกับดูแลและตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย เพื่อใหการซื้อขายหลักทรัพยเปนไปอยางเปนระเบียบ 

ยุติธรรมและนาเช่ือถือของนักลงทุน เชน การติดตามสภาพการซื้อขายหลักทรัพยและสังเกตพฤติกรรมของหลักทรัพยท่ี

มีการเคลื่อนไหวผิดปกติ พัฒนาระบบสัญญาณเตือนความผิดปกติของการซื้อขาย ตรวจสอบการสรางราคาอันเปนเท็จ 

การใชขอมูลภายใน หรือการสรางขาวลือใหนักลงทุนเขาใจผิด เปนตน ท้ังนี้ มีกระบวนการเปดเผยขอมูลและแสดง

เครื ่องหมายตาง ๆ ไวบนกระดานซื้อขายหลักทรัพยเพื ่อแจงใหนักลงทุนทราบถึงความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของ

หลักทรัพย  

 การดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทสมาชิก เพื่อใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทสมาชิก (Broker) เปนไปตาม

มาตรฐานและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามระเบียบและขอบังคับของตลาดหลักทรัพย เชน การซื้อขายหลักทรพัยดวย

บัญชีเงินสด หรือบัญชีมารจิ้น การเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพยหรือคานายหนา การดูแลรักษา

ผลประโยชนของลูกคา เปนตน 

 4) การเผยแพรและการใหบริการขอมูลสารสนเทศ เพ่ือใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีถูกตอง 

ครบถวน และทันตอถานการณ ตลาดหลักทรัพยจึงไดเผยแพรขอมูลขาวสารและใหบริการสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ 

เชน โทรทัศน วิทยุ อินเทอรเน็ต สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ  

 5) สงเสริมความรูเพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลในธุรกิจหลักทรัพย นักลงทุนและผูสนใจท่ัวไปโดยไดจัดกิจกรรม

ตาง ๆ เพ่ือสงเสริมความรูใหแกผูเก่ียวของอยางตอเน่ือง สนับสนุนในดานทุนการศึกษา ทุนวิจัย และจัดโครงการอบรม

ตาง ๆ ใหแกอาจารย นักเรียน นักศึกษา และการทดสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาง ๆ ในธุรกิจหลักทรัพย 

ตลาดหลักทรัพยจึงมีการจัดตั้งบริษัทยอยข้ึน เพ่ือทำหนาท่ีสนับสนุนในดานอ่ืน ๆ ดังน้ี 

 (1) บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) เปนศูนยกลางการซื้อขาย

สัญญาซื ้อขายลวงหนาเกี ่ยวกับตราสารทุน ตราสารหนี ้ สินคาโภคภัณฑ และดัชนีราคาประเภทอื ่น ๆ ภายใต

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ท้ังน้ี TFEX ไดรับอนุญาตการเปนศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา

จาก ก.ล.ต. เมื่อ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 

 (2) บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เปนศูนยกลางในการใหบริการที่ตอเนื่องจาก

การซื้อขายหลักทรัพยอยางครบวงจร โดยมีบริการ 2 ประเภทหลัก ไดแก ศูนยรับฝากหลักทรัพย เปนศูนยกลางในการ

รับฝากหลักทรัพยไวในระบบไรใบหลักทรัพยทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และนาย
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ทะเบียนหลักทรัพย ทำหนาที่ในการดูแลและรักษาขอมูลหลักทรัพย และจัดทำทะเบียนผูถือหลักทรัพยใหมีความ

ถูกตอง โดยใชระบบคอมพิวเตอรเช่ือมโยงกับระบบงานรับฝากหลักทรัพย 

 (3) บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH) เปนศูนยกลางในการชำระราคาและสงมอบตราสาร

การเงินในตลาดทุนไทย โดยเขาแทนท่ีเปนคูสัญญา (Central Counterparty) และรับประกันการชำระราคาและสงมอบ

ในทุก ๆ รายการซื้อขายที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) รวมถึง 

ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (TFEX) ลดความเสี่ยงโดยรวม เสริมสรางความเชื่อมั่นในการซื้อขายใหแกผูรวมตลาดทุก

ฝาย รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาตลาดทุนไทยในระยะยาว 

 (4) บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (Settrade) มีวัตถุประสงคเพื ่อทำหนาที ่ใหบริการระบบซื้อขาย

หลักทรัพยผานอินเทอรเน็ต และเทคโนโลยีการลงทุนแกบริษัทหลักทรัพย เพื ่อเพิ ่มชองทางการสงคำสั่งซื ้อขาย

หลักทรัพยและอำนวยความสะดวกแกนักลงทุน รวมท้ังการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวของกับธุรกิจหลักทรัพย 

ตลอดจนเปนตัวแทนขายและดูแลงานการตลาดขอมูลของตลาดหลักทรัพยฯ ใหเผยแพรไปยังนักลงทุนและหนวยงาน

ตาง ๆ ในตลาดทุนไทย 

 (5) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด (TNVDR) ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสารเอ็นวีดีอาร ซึ่งเปนหลักทรัพย

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยโดยอัตโนมัติเพ่ือขายใหแกนักลงทุน และนำเงินที่ไดจากการขายเอ็นวีดีอารไปลงทุนใน

หลักทรัพยอางอิงไทยที่เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย โดยนักลงทุนสามารถรับสิทธิประโยชนทาง

การเงิน ทุกประการไมวาจะเปนเงินปนผล สิทธิในการจองซื้อหุนเพิ่มทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญ 

(Warrant) แตไมมีสิทธิในการออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน 

 (6) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมเพ่ือนักลงทุนตางดาว จำกัด (TTF) เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการ

ลงทุนของนักลงทุนชาวตางประเทศในตลาดหลักทรัพยฯ โดยเปนทางเลือกใหแกผูทุนชาวตางประเทศในการลงทุน

ในหลักทรัพย ผานกองทุนรวมอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการลงทุนซื้อขายหลักทรัพยในกระดานตางประเทศ

โดยตรง ท่ีมีอยูในปจจุบัน 

 (7) บริษัท เซ็ท เวนเจอร โฮลดิ้ง จำกัด (SVH) ประกอบธุรกิจดวยการถือหุน (Holding Company) เพ่ือ

ทำหนาที่ในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจในกลุมที่เปนธุรกิจใหมและธุรกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน (New Business & Infrastructure Development) ท้ังหมด 

 (8) บริษัท ฟนเน็ต อินโนเวช่ัน เน็ตเวิรค จำกัด (FinNet) ประกอบธุรกิจใหบริการระบบงานโครงสรางพ้ืนฐาน

ของการชำระราคาสำหรับตลาดทุน เปนสถาบันตัวกลางเช่ือมตอธุรกรรมดานการชำระเงินกับธนาคารพาณิชย 

 (9) บริษัท ไลฟฟนคอรป จำกัด (Live) ประกอบธุรกิจใหบริการครบวงจรเพื่อผูประกอบการขนาดเล็กให

เติบโตและเขาถึงแหลงเงินทุน ใหความรู สงเสริมศักยภาพทางธุรกิจ ใหบริการระบบเพื่อระดมทุน (Fund Raising) 

ใหบริการชองทางซื้อขายหลักทรัพยสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และธุรกิจ Startup 

 (10) บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอรม จำกัด (DAP) ประกอบธุรกิจใหบริการระบบเครือข าย

อิเล็กทรอนิกส ระบบงานสนับสนุนและบริการอ่ืนท่ีรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและดิจิทัล  

 (11) บริษัท ศูนยซื้อขายสินทรัพยดิจิทัลไทย จำกัด (TDX) ประกอบธุรกิจเปนศูนยซื้อขายสินทรัพยดิจิทัล 

เพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพยดิจิทัล ไดรับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. ตาม พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย

ดิจิทัล พ.ศ. 2561  
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 (12) บริษัทหลักทรัพยเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จำกัด (มหาชน) ทำหนาท่ีเปนศูนยกลางในการระดมทุนท้ังระยะ

สั้นและระยะยาว และใหกูยืมแกผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยและนักลงทุนในหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยฯ ถือหุน

สัดสวนรอยละ 40.65 

 (13) บริษัท ทริส คอรปอเรช่ัน จำกัด สถาบันจัดอันดับเครดิต เพ่ือใหเปนผูประเมินความนาเช่ือถือของตรา

สารหน้ี สำหรับเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน ตลาดหลักทรัพยฯถือหุนสัดสวนรอยละ 13.34 

 (14) บริษัท เนช่ันแนลดิจิทัลไอดี จำกัด ทำหนาท่ีใหบริการเช่ือมโยงฐานขอมูลเก่ียวกับการพิสูจนและยืนยัน

ตัวตนทางดิจิทัลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการคา ตลาดหลักทรัพยฯ  ถือหุน

สัดสวนรอยละ 7.5 

 (15) บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหนาที่เปนศูนยกลางสงเสริมและพัฒนา Startup ประเทศ

ไทย ตลาดหลักทรัพยฯ ถือหุนสัดสวนรอยละ 11 

 

    

ภาพท่ี 26 กลุมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและโครงสรางการถือหุน 

ท่ีมา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, ม.ป.ป. 

 

 3.1.2.2 ดัชนีตลาดหลักทรัพย  

 การจัดทำดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ เพ่ือเสริมสภาพคลองไดแก SET, SET Industry Group Index and Sector 

Index, SET50, SET100, SETHD, sSET, SETTHSI, SETCLMB และ SETWB นอกจากนั้น ดัชนีที่จัดทำขึ้นเพื่อสะทอน

ความเคลื่อนไหวของหลักทรัพยไดแก ดัชนีรายกลุมอุตสาหกรรม (SET Industry Group Index and Sector Index) 

และเพ่ือยกระดับดัชนีของตลาดทุนไทยใหมีสูตรการคำนวณตามมาตรฐานสากล ไดแก FTSE, SET, FTSE ASEAN  
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                      ภาพท่ี 27 สถิติดัชนี SET 18 เม.ย. 2518-31 ก.ค. 2564 ระยะเวลา 46 ป 

ท่ีมา: CEIC DATA, 2021 

 

1) ดัชนีราคา SET50 Index และ SET100 Index 

 จัดทำเพื่อเปนดัชนีราคาหุนที่ใชแสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุนสามัญ 50 และ 100 ตัวที่มี

มูลคาตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง การซื้อขายมีสภาพคลองสูงอยางสม่ำเสมอ และมีสัดสวนผูถือหุน

รายยอยผานเกณฑท่ีกำหนด ทำการคำนวณทุก ๆ 6 เดือน  

 2) ดัชนีราคา SET High Dividend 30 Index 

 พัฒนาดัชนี SET High Dividend 30 Index ขึ้นเพื่อสะทอนความเคลื่อนไหวราคาของกลุมหลักทรัพยหุนที่มี

มูลคาตามราคาตลาดสูง (Market Capitalization) มีสภาพคลองสูงอยางสม่ำเสมอ และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปน

ผลสูงและตอเน่ือง เผยแพรจันทรท่ี 4 กรกฎาคม 2554 เปนตนไป 

 3) ดัชนีราคา sSET Index 

ดัชนีราคาหุนท่ีสะทอนความเคลื่อนไหวของราคาหุนสามัญซึ่งอยูนอกเหนือดัชนี SET50 และ SET100 ท่ีมีอยู

เดิม ตลาดหลักทรัพยฯ จัดทำดัชนีราคา sSET ขึ้นเพื่อใหจำนวนบริษัทจดทะเบียนเปนที่รู จักของนักลงทุนมากยิ่งข้ึน 

สามารถนำไปใชเปนดัชนีอางอิงได โดยเผยแพรคาดัชนี sSET ตั้งแตตนป 2560 มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด 

(Market Capitalization) อยูในลำดับตั้งแต 90 ขึ้นไปแตไมเกินลำดับที่ 98 ของหุนสามัญ ทั้งตลาดเมื่อเรียงลำดับจาก

มากไปนอย ไมไดอยูใน SET 100 สัดสวนผูถือหลักทรัพยรายยอย (Free-Float) ไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนชำระ

แลว จำนวนหุนซื้อขายไมนอยกวารอยละ 0.5 ของจำนวนหุนจดทะเบียนของบริษัท ไมต่ำกวา 9 เดือน ไมจำกัดจำนวน 

 4) ดัชนีราคากลุมอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ 

ดัชนีราคารายกลุมอุตสาหกรรม (SET Industry Group Index) เปนดัชนีราคาหลักทรัพยที่ใชสะทอนการ

เคลื่อนไหวของหลักทรัพยที ่อยูในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน ดัชนีราคาหมวดธุรกิจ (Sector Index) เปนดัชนีราคา

หลักทรัพยท่ีใชสะทอนการเคลื่อนไหวของหลักทรัพยท่ีมีพ้ืนฐาน (Fundamental) เดียวกัน  

 5) ดัชนี SET CLMV Exposure (SETCLMV) 

ดัชนีที ่สะทอนการเคลื่อนไหวราคาของกลุมหลักทรัพยของบริษัทที่มีรายไดจากประเทศในกลุม CLMV 

(กัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนาม) พิจารณาจากขอมูลลาสุดที่บริษัทจดทะเบียนเปดเผยตอตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่ง

รวมถึงรายไดท่ีบริษัทจดทะเบียนเปดเผยในงบการเงินประจำป แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) อยางนอย

รอยละ 10 ของรายไดรวมของบริษัทหรือมีมูลคาไมนอยกวา 100 ลานบาท เปนหลักทรัพยที่มีมูลคาตามราคาตลาด 

(Market Capitalization) ไมต่ำกวา 5,000 ลานบาท 
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 6) ดัชนี SET THSI (SETTHSI) 

ธุรกิจอยางยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: 

ESG) มีความนาสนใจมากขึ้นในกระแสการลงทุนยุคปจจุบัน โดยเมื่อป พ.ศ. 2558 ตลาดหลักทรัพยฯ ไดจัดทำรายช่ือ

หุนยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) เพ่ือเปนทางเลือกสำหรับนักลงทุนท่ีตองการลงทุนในหุน

ของบริษัทจดทะเบียนดาน ESG รวมถึงการคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียอยางครอบคลุมทั้งดานสังคมและสิ่งแวดลอม มี

กระบวนการบริหารจัดการเพ่ือสรางความยั่งยืนใหแกองคกร เชน การบริหารความเสี่ยง การจัดการหวงโซอุปทาน และ

การพัฒนานวัตกรรม ตลาดหลักทรัพยฯ จึงจัดทำดัชนี SETTHSI ขึ้น เพื่อเปนดัชนีที่สะทอนการเคลื่อนไหวราคาของ

กลุมหลักทรัพยของบริษัทท่ีมีการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืนซึ่งมีขนาดและสภาพคลองผานตามเกณฑท่ีกำหนด เปนบริษัท

ที่อยูในรายชื่อหุนยั่งยืนปลาสุดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เปนหลักทรัพยที่มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด 

(Market Capitalization) ไมนอยกวา 5,000 ลานบาท มีสัดสวนผูถือหลักทรัพยรายยอย (Free-Float) ไมนอยกวารอย

ละ 20 ของทุนชำระแลว 

 

ตารางท่ี 7 โครงสรางกลุม 8 อุตสาหกรรมและหมวด 28 ธุรกิจ (ปรับปรุงตั้งแตวันท่ี 19 กรกฎาคม 2465 เปนตนไป) 

ชื่อกลุมอุตสาหกรรม 

(Industry Group Name) 
Sector Name (English) ชื่อหมวดธุรกิจ (ไทย) 

ชื่อยอดัชนี 

Sector Index 

Agro. & Food Industry 

[AGRO] 

เกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร 

Agribusiness ธุรกิจการเกษตร AGRI * 

Food & Beverage อาหารและเคร่ืองด่ืม FOOD * 

Consumer Products 

[CONSUMP] 

สินคาอุปโภคบริโภค 

Fashion แฟชั่น FASHION 

Home & Office Products ของใชในครัวเรือนและสำนักงาน HOME 

Personal Products & 

Pharmaceuticals 

ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ PERSON 

Financials [FINCIAL] 

ธุรกิจการเงิน 

Banking ธนาคาร BANK 

Finance & Securities เงินทุนและหลักทรัพย FIN 

Insurance ประกันภยัและประกันชีวิต INSUR 

Industrials [INDUS] 

สินคาอุตสาหกรรม 

Automotive ยานยนต AUTO 

Industrial Materials & Machinery วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร IMM 

Packaging บรรจุภัณฑ PKG 

Paper & Printing Materials กระดาษและวัสดุการพิมพ PAPER 

Petrochemicals & Chemicals ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ PETRO 

Steel เหล็ก STEEL 

Property & 

Construction 

[PROPCON] 

อสังหาริมทรัพยและ

กอสราง 

Construction Materials วัสดุกอสราง CONMAT 

Construction Services บริการรับเหมากอสราง CONS 

Property Development พัฒนาอสังหาริมทรัพย PROP 

Property Fund & REITs กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ

กองทรัสตเพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย 

PF&REIT 
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ชื่อกลุมอุตสาหกรรม 

(Industry Group Name) 
Sector Name (English) ชื่อหมวดธุรกิจ (ไทย) 

ชื่อยอดัชน ี

Sector Index 

Resources  

[RESOURC]  

ทรัพยากร 

Energy & Utilities  พลังงานและสาธารณูปโภค ENERGY 

Mining เหมืองแร MINE 

Services  

[SERVICE] บริการ 

Commerce พาณิชย COMM 

Health Care Services การแพทย HELTH 

Media & Publishing ส่ือและส่ิงพิมพ MEDIA 

Professional Services บริการเฉพาะกิจ PROF 

Tourism & Leisure การทองเที่ยวและสันทนาการ TOURISM 

Transportation & Logistics ขนสงและโลจิสติกส TRANS 

Technology  

[TECH]  

เทคโนโลย ี

Electronic Components ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ETRON 

Information & Communication 

Technology 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ICT 

ท่ีมา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2564  

 

 7) ดัชนี SET Well-Being Index (SETWB) 

ดัชนีท่ีสะทอนการเคลื่อนไหวของกลุมหลักทรัพย 30 หลักทรัพยใน 7 หมวดธุรกิจท่ีประเทศไทยมีศักยภาพใน

การแขงขันและเปนธุรกิจท่ีนักลงทุนตางชาติใหความสนใจ ซึ่งการเติบโตของธุรกิจเหลานี้มีผลตอการขยายตัวของ

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) นำมาสูการสรางรายไดแกคนในประเทศ และชวย

ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีใหคนไทย โดยเริ่มเผยแพรดัชนีตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2562 

หลักทรัพยใน 7 หมวดธุรกิจ ซึ่งประกอบดวย หมวดธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) หมวดธุรกิจพาณิชย 

(Commerce) หมวดธุรกิจแฟชั่น (Fashion) หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) หมวดธุรกิจ

การแพทย (Health Care Service) หมวดธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนาการ (Tourism & Leisure) และหมวดธุรกิจ

ขนสงและโลจิสติกส (Transportation & Logistics) และมีกำไรอยางนอย 2 จาก 3 ปลาสุด เมื่อพิจารณาจากงบการเงิน

รวม มีสัดสวนผูถือหลักทรัพยรายยอย (Free-Float) ไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนชำระแลว จำนวนหุนซื้อขายไมนอย

กวารอยละ 0.5 ของจำนวนหุนจดทะเบียนของบริษัท เปนเวลาไมต่ำกวา 9 ใน 12 เดือน มูลคาตามราคาตลาดสูงสุด 30 

อันดับแรก 

 8) ดัชนี FTSE SET  

 เกิดขึ้นภายใตความรวมมือระหวางตลาดหลักทรัพยฯ และ FTSE Group โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนการ

ยกระดับดชันีของตลาดทุนไทยใหมีสูตรการคำนวณท่ีเปนไปตามมาตรฐานสากล และสอดคลองกับความตองการของนัก

ลงทุนท้ังในและตางประเทศใหมากข้ึน รวมท้ังเพ่ือรองรับการสรางสรรคนวัตกรรมทาง การเงินใหม ๆ ประกอบดวยดัชนี   

8.1) FTSE SET Large Cap ประกอบดวยหลักทรัพย 30 ตัวแรกในกระดานหลัก (SET Main Board) เรียง

ตาม Market Cap ท่ีผานเกณฑการคัดเลือก (Free Float & Liquidity Screening) 

8.2) FTSE SET Mid Cap หลักทรัพยที่อยูในรอยละ 90 แรกของกระดานหลักเรียงตาม Market Cap ที่ผาน

เกณฑการคัดเลือก และไมอยูใน FTSE SET Large Cap  
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8.3) FTSE SET Small Cap หลักทรัพยที่อยูในรอยละ 98 แรกของกระดานหลัก เรียงตาม Market Cap ท่ี

ผานเกณฑการคัดเลือก และไมอยูใน FTSE SET Large Cap และ FTSE SET Mid Cap Index  

8.4) FTSE SET All- Share ประกอบดวยหลักทรัพยทุกตัวท่ีอยูใน FTSE SET Large Cap Index, FTSE SET 

Mid Cap Index และ FTSE SET Small Cap Index  

 9) ดัชนี FTSE ASEAN  

 เปนดัชนีที่สรางขึ้นภายใตโครงการความรวมมือครั้งแรกของตลาดหลักทรัพยอาเซียนทั้ง 7 แหง คือ ตลาด

หลักทรัพยมาเลเซีย ตลาดหลักทรัพยอินโดนีเซีย ตลาดหลักทรัพยฟลิปปนส ตลาดหลักทรัพยโฮจิมินห ตลาดหลักทรัพย

ฮานอย ตลาดหลักทรัพยสิงคโปร และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสินคาภายใตแบ

รนด “อาเซียน” ใหเปนตลาดท่ีนาสนใจสำหรับการลงทุน 

9.1) ดัชนี FTSE ASEAN ประกอบไปดวยหลักทรัพยจำนวน 180 หลักทรัพย เกณฑมูลคาหลักทรัพยตาม

ราคาตลาด (Market Capitalization) ตองไมนอยกวา 100 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

9.2) ดัชนี FTSE ASEAN 40 เปนดัชนีเพื่อนำไปใชในการสรางสินคาที่อางอิงดัชนี เชน กองทุน ETF หรือ

สัญญาอนุพันธประเภทตาง ๆ ทั้งนี้ จะตองเปนหลักทรัพยที่อยูในดัชนี FTSE ASEAN และตองมีเกณฑ

สภาพคลองของการซื้อขาย ไมนอยกวารอยละ 20 ของจำนวนหุนที่สามารถซื้อขายไดภายหลังการปรับ

คาการกระจายหุนใหแกนักลงทุนรายยอยแลว ในรอบ 12 เดือนท่ีผานมา 

9.3) ดัชนี FTSE ASEAN All-Share เปนดัชนีอางอิงเพ่ือใชวัดผลการลงทุนในบริษัทขนาดใหญ กลาง และเล็ก 

ของตลาดหุนอาเซียน 

9.4) ดัชนี FTSE ASEAN All-Share Ex Developed เปนดัชนีอางอิงเพื่อใชวัดผลการลงทุนในบริษัทขนาด

ใหญ กลาง และเล็ก ของตลาดหุนอาเซียน (ยกเวนตลาดหลักทรัพยสิงคโปร)  

10) ดัชนีผลตอบแทนรวม (TRI) 

ดัชนีผลตอบแทนรวม คือ การคำนวณผลตอบแทนทุกประเภทของการลงทุนในหลักทรัพยใหสะทอนออกมา

ในคาดัชนี ท้ังผลตอบแทนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพยท่ีลงทุน (Capital Gain/Loss) สิทธิในการจองซื้อ

หุน (Rights) และเงินปนผล (Dividends)  

 

3.1.3 ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment: MAI) 

 MAI เปนตลาดหลักทรัพยแหงท่ี 2 ของประเทศไทย กอตั้งเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2542 และเปดทำการ

ซื้อขายวันแรกเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2544 มีจุดประสงคการทำงานโดยทั่วไปเหมือนกับ SET คือ ทำหนาที่เปน

ตลาดทุน เพื่อใหกิจการตาง ๆ สามารถระดมเงินทุนเพิ่มเติมจากสาธารณะได มีจุดมุงหมาย ในกิจการขนาดกลางและ

ขนาดยอม (SME) และกิจการเก่ียวกับนวัตกรรม โดยมีการกำหนดทุนชำระแลวข้ันต่ำลดลง จาก 300 ลานบาท เปน 20 

ลานบาท เพ่ือเปดโอกาสใหกิจการขนาดเล็ก ท่ีไมสามารถเขาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได สามารถระดมทุน และ

อุตสาหกรรมการรวมลงทุน (Venture Capital) เพื่อเพิ่มจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ผูจัดการตลาด

หลักทรัพยคนปจจุบันคือ นายประพันธ เจริญประวัติ 

 วัตถุประสงคของการดำเนินการของตลาดหลักทรัพยใหม คือเปดโอกาสใหบริษัทขนาดกลางและขนาดยอม

สามารถระดมทุนผานตลาดทุนได สนับสนุนการปรับโครงสรางลูกหน้ีภายหลังการแปลงหน้ีเปนหุนแลว ภายหลังกิจการ

ของลูกหน้ีมีผลประกอบการดีข้ึนและมีการเขาจดทะเบียนในตลาด สนับสนุนใหธุรกิจรวมลงทุน (Venture Capital) เขา

มาลงทุนมากข้ึน ประการสดุทายเปนการเพ่ิมสินคาใหแกนักลงทุนในตลาดและกระจายความเสี่ยงใหแกนักลงทุน 
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ภาพท่ี 28 สถิติดัชนี MAI 17 กันยายน 2544 - เมษายน 2558 

ท่ีมา: CEIC DATA, 2564 

 

3.1.4 ตลาดสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Thailand Futures Exchange: TFEX)  

ธุรกรรมอนุพันธในประเทศไทยไดมีการดำเนินการมาเปนระยะเวลานานแลว ซึ่งโดยมากเปนไปในลักษณะการ

ตกลงระหวางคู สัญญาดวยกันเอง ระหวางธนาคารพาณิชยกับผู ประกอบการที่ตองการปองกัน ความเสี ่ยง เชน 

ผูประกอบการท่ีมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงจาก อัตราดอกเบ้ีย ธุรกรรมอนุพันธ

ในอดีตจึงมักจำกัดอยูเฉพาะกลุมของผูที่เกี่ยวของหลังจากที่พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 มีผล

บังคับใช ตลาดหลักทรัพยฯในฐานะท่ีเปนหนวยงานหลักของตลาดทุนไทย ไดจัดตั้ง บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) 

จำกัด (มหาชน) หร ือ Thailand Futures Exchange (TFEX) ขึ ้นเม ื ่อว ันที ่  17 พฤษภาคม 2547 โดยมีเง ินทุน

ประกอบการเริ่มตนที่ 100 ลานบาท เพื่อดำเนินการเปนศูนยกลางการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาหรืออนุพันธ  โดย

ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาไดรับใบอนุญาตประกอบการ เปนศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาจากคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548 ตอมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จำกัด 

(มหาชน) ไดเปลี่ยนช่ือเปน บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

         ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนามีบทบาทสำคัญในการสรางเสถียรภาพในตลาดการเงินและระบบเศรษฐกิจ 

เนื่องจากอนุพันธสามารถนำมาใชในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีนักลงทุนหรือผูประกอบการตองเผชิญไดอยางมี

ประสิทธิภาพ อนุพันธสามารถอางอิงกับราคา หรือดัชนีราคาของสินคา หรือสินทรัพยทางการเงินตาง ๆ ท่ีมีความสำคัญ

ตอเศรษฐกิจโดยรวม ไมวาจะเปนดัชนีราคาหลักทรัพย อัตราดอกเบ้ีย ราคาพันธบัตร อัตราแลกเปลี่ยนราคาน้ำมัน ราคา

ทองคำ ราคาสินคาเกษตร เปนตน ดวยความหลากหลายของสินทรัพยอางอิงน้ี ทำใหอนุพันธสามารถใชจัดการกับปจจัย

ความเสี่ยงตาง ๆ ไดอยางคลองตัว เชน ในภาคการผลิต ผูผลิตสามารถใชอนุพันธท่ีอางอิงกับสินคาตาง ๆ ในการควบคุม

ราคาตนทุนสินคา ตนทุนราคาวัตถุดิบและตนทุนการผลิต สามารถใชควบคุมราคาจัดจำหนายสินคารวมถึงสามารถ

ควบคุมปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ภายนอก เชน ควบคุมราคาอัตราแลกเปลี่ยน เปนตน ในภาคการเงินนักลงทุนหรือผูท่ีประกอบ

ธุรกิจตองเผชิญความเสี่ยง จากอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลี่ยน และการลงทุนในหลักทรัพย การใชอนุพันธทางการเงิน 

ชวยใหนักลงทุนและผูท่ีประกอบธุรกิจในตลาดทุน สามารถบริหารความเสี่ยงดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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        ประการสุดทายตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา เปนเครื่องมือท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุน 

อนุพันธทางการเงินน้ันสามารถนำมาซื้อขาย เพ่ือทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคา หรือทำกำไรจากทิศทางการข้ึน

ลงของตัวแปรทางการเงินตาง ๆ ได ไมวาจะเปนดัชนีราคาหลักทรัพย อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยน สามารถใช

เปนเครื่องมือประกอบกลยุทธจัดการการลงทุนในแบบท่ีหลากหลายและคลองตัว  

3.1.4.1 เปาหมายหลักในการดำเนินธุรกิจ 

1) เปนศูนยกลางการซื้อขายอนุพันธที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ทำใหนักลงทุนและผูประกอบการใน

ธุรกิจสามารถใชเปนเครื่องมือบริหารความเสี่ยงในการบริหารเงินลงทุนและธุรกิจของตนไดอยางมีประสิทธิภาพและมี

ตนทุนท่ีสมเหตุสมผล 

2) เปนทางเลือกของการลงทุน ภายใตระบบการซื้อขายที่มีความยุติธรรม โปรงใส และมีสภาพคลอง รวมท้ัง

มั่นใจใน ระบบการชำระราคาสำหรับทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยจะมีสำนักหักบัญชีที ่มี

ความมั่นคงเปนคูสัญญา 

3) มีแหลงขอมูลที่สะทอนความคาดหวังของตลาดที่มีตอราคาหลักทรัพยในอนาคต สงผลใหนักลงทุนและ

ผูประกอบการสามารถวางแผนการดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.1.4.2 การดำเนินงาน บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา 

เปนศูนยกลางการซื้อขายอนุพันธเกี่ยวกับตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินคาโภคภัณฑประเภทอื่น ๆ  ภายใต

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยมีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนหนวยงานกำกับดูแล สินคาท่ีสามารถ

จัดใหมีการซื้อขายไดตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 คือ ฟวเจอรส (Futures) 

ออปช่ัน (Options) และออปช่ันบนสัญญาฟวเจอรส (Options on Futures) ของสินทรัพยอางอิงประเภทตาง ๆ ไดแก  

อางอิงกับตราสารทุน ไดแก ดัชนีราคาหลักทรัพยหลักทรัพยอางอิงกับตราสารหน้ี ไดแก พันธบัตรรัฐบาล อัตราดอกเบ้ีย 

และอางอิงกับราคาหรือดัชนีราคาอ่ืน ๆ ไดแก ทองคำ โลหะเงิน น้ำมันดิบ อัตราแลกเปลี่ยน ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกำหนด 

3.1.4.3 องคประกอบตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา มีดังน้ี 

1) สินคา (Product) สำหรับประเทศไทย การซื้อขายสินคาอนุพันธจะซื้อขายในตลาด TFEX แบงเปน 12 

ประเภท (ตลาดหลักทรัพยฯ,2564) ไดแก SET50 Index Future, SET50 Index Option, Single Stock Future, 

Sector Index Futures, Gold Online Future, Gold Future (10 Bath & 50 Bath), Gold-D, Silver Online 

Future, Japanese Rubber Futures, Rubber Futures (RSS3D Futures & RSS3 Futures), Interest Rate 

Future, USD Future. และมีการจัดบริการเกี่ยวกับการซื้อขายใหเปนไปตามพัฒนาการของตลาดในตางประเทศและ

เปนสากลมากขึ้น ไดแก การใหบริการซื ้อขายแบบรายใหญ (Block Trading Transaction) การขยายเวลาซื้อขาย 

(Extended Trading Hours)   

 2) นักลงทุน (Diversity of Participants) กลุมนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนท่ัวไปและการรวมมือศึกษาและ

ลดอุปสรรคและเง่ือนไขของกฎเกณฑการลงทุนของนักลงทุนสถาบันประเภทตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความสะดวกและรวดเร็ว

แกนักลงทุน รวมท้ังเง่ือนไขการลงทุนของนักลงทุนตางประเทศ   
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 3) สภาพคลอง (Liquidity) กำหนดกลยุทธเพื่อเสริมสรางสภาพคลองในการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขาย

ลวงหนาดวยการสนับสนุนใหมีผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker) จากสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาและนัก

ลงทุนสถาบันท่ีมีศักยภาพ เพ่ือทำหนาท่ีดูแลการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาใหมีสภาพคลองอยูเสมอ  

 

ภาพท่ี 29 กระบวนการซื้อขายในตลาดอนุพันธ (TFEX) 

ท่ีมา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2564 

 

3.2 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

3.2.1 เง่ือนไขการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ  

การระดมทุนดวยหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยฯ หรือตลาดรอง บริษัทใดหน่ึงตองเปลี่ยนจากบริษัท จำกัด 

ดวยการจดทะเบียนเปน มหาชน มีทางเลือกจดทะเบียนใน 2 ตลาดมีเง่ือนไขดังน้ี 

1) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand: SET) เมื ่อบริษัทมีทุนจด

ทะเบียนมากกวา 300 ลานบาท และสามารถกระจายนักลงทุนได มากกวา 1,000 ราย  

2) ตลาดหลักทรัพย MAI (Market for Alternative Investment) มีทุนจดทะเบียนมากกวา 20 ลานบาท

แตไมเกิน 300 ลานบาท กระจายนักลงทุนเกินกวา 300 ราย 

3.2.2 การเพ่ิมทุนโดยการเสนอขายหุนสามัญออกใหม  

ดวยวิธีการเสนอขาย 4 รูปแบบ ไดแก 

1) การเสนอขายใหแกประชาชนท่ัวไป (Public Offering: PO) ไดแกการเสนอขายหุน IPO  

2) การเสนอขายใหแกนักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement: PP) ไดแกนักลงทุนสถาบันหรือนัก

ลงทุนทั่วไปจำนวนไมเกิน 50 รายหรือเปนการเสนอขายที่มีมูลคาไมเกิน 20 ลานบาทในรอบ 12 เดือน เปนการ

ระดมเงินทุนกอนใหญ ในเวลารวดเร็วดวยการเจรจาโดยตรงกับกลุมเปาหมาย 

3) การเสนอขายใหแกผูถือหุนของบริษัท ตามสัดสวนการถอืหุน (Rights Offering: RO) ในกรณีนี้ ไมเกิด 

Dilution Effect ของผูถือหุนจากการเพิ่มทุนใหผูถือหุนรายใหม และโดยทั่วไปราคาเสนอขายจะต่ำกวาราคาตลาด 

เพื่อจูงใจใหผูถือหุนรักษาสัดสวนการถือหุนโดยการซื้อหุนเพิ่มทุน สวนผูถือหุนที่ไมไดเพิ่มทุนเพื่อรักษาสัดสวน จะ
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เสียประโยชนจาก Dilution Effect จากราคาเสนอขายหุนท่ีต่ำกวาราคาตลาด ท้ังน้ีราคาหุนอาจตกไปยังราคาเสนอ

ขายทันที ท่ีมีการประกาศราคาเพ่ิมทุน 

4) การเสนอขายใหแกกรรมการหรือพนักงานของบริษัท (Employee Stock Option Program: ESOP) 

มีภาระภาษีที่เกี่ยวของของกรรมการหรือพนักงานที่จะตองเสียภาษีทันที หากมีสวนตางกำไรจากราคาเสนอขายกับ

ราคาตลาด 

3.2.3 วิธีการเสนอขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพย 

เมื่อธุรกิจเลือกการระดมทุนโดยการขายหุนของบริษัทน้ัน ผูประกอบการกำลังใชแหลงเงินทุนโดยท่ีไมตอง

เสียดอกเบ้ีย เพราะไมไดไปกูธนาคาร ในขณะท่ีจะมีนักลงทุนรายใหมๆ เขามาเปนผูถือหุนรวมกันในกิจการ 

ตัวอยาง สมมติวาแตเดิมกิจการน้ี ผูประกอบการเองถือหุนอยู 100% บริษัทมีหุนท้ังหมด 10,000 หุน หุน

ละ 100 บาท ซึ่งหมายความวาจะมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ถาผูประกอบการตองการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เปน 2,000,000 บาท ผานการขายหุนเพ่ิมทุนอีก 10,000 หุน ใหแกนักลงทุนท่ัวไป ผูประกอบการก็จะไดเงินมาเพ่ิม

ในบริษัท ในขณะที่สัดสวนการถือหุนของผูประกอบการในบริษัทนี้จะลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง ในกรณีที่บริษัทมีขนาด

ใหญถึงระดับหนึ่ง บริษัทจะสามารถเสนอขายหุนใหกับสาธารณะได แตตองยึดกับกฎเกณฑของ สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ซึ่งเราจะเรียกการขายหุนเพิ่มทุนสวนนี้วา Initial 

Public Offering หรือ หุน IPO สวนราคาขายหุนเพิ่มทุนของกิจการนั้นจะไดเทาไรก็ขึ้นอยูกับความสนใจของนัก

ลงทุนที่จะมารวมลงทุนกับบริษัท เชน ถาราคาขายหุนเพิ่มทุนเทากับ 150 บาท กิจการก็จะไดเงินจากการขายหุน

เพ่ิมทุน 1,500,000 บาท ถึงแมวาทุนจดทะเบียนในสวนเพ่ิมทุนจะเปน 1,000,000 บาทก็ตาม 

3.2.4 ผูท่ีเกี่ยวของ เมื่อผูประกอบการตัดสินใจจะระดมทุนโดยการเสนอขายหุน IPO มีผูท่ีเกี่ยวของคือ 

1) ท่ีปรึกษาทางการเงิน ทำหนาท่ีคลายพ่ีเลี้ยง โดยชวยตรวจสอบสถานะของกิจการ รวมท้ังยื่นแบบคำขอ

และหนังสือช้ีชวนการออกและเสนอขายหลักทรัพย  

2) ผูตรวจสอบหรือที่ปรึกษากฎหมาย ใหคำแนะนำในการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ระบบบัญชีและ

แปรสภาพบริษัทจำกัดใหเปนบริษัทมหาชน 

3) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ทำหนาที่ตรวจสอบขอมูลของ

กิจการท่ีจะเสนอขายหลักทรัพย หลังจากท่ีไดรับอนุญาตแลว ผูประกอบการตองขายหุนใหเสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน 

4) ผูจัดจำหนายหลักทรัพย เปนบริษัทหลักทรัพยที่จะชวยขายหลักทรัพยใหแกนักลงทุนทั่วไป โดยท่ี

ปรึกษาทางการเงินอาจทำหนาท่ีเปนผูจัดจำหนายดวยได 

5) นักลงทุน ผู ที ่สนใจจองซื ้อหุ น ซึ ่งมีทั ้งนักลงทุนรายบุคคล นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ ซึ่งกิจการท่ีเสนอขายหุน IPO จะรวมกับท่ีปรึกษาทางการเงิน ทำการสำรวจความตองการซื้อหลกัทรพัย 

(Book Building) กับนักลงทุนสถาบันเพ่ือกำหนดชวงราคาเสนอขายหุน 

6) ตลาดหลักทรัพย ทำหนาที่เปนตลาดรองในการซื้อขายหลักทรัพยหลังผานการจำหนายหุน IPO ตาม

เกณฑ ก.ล.ต. ระบุวา ถาเปนหุนรัฐวิสาหกิจตองไมมสีวนท่ีจัดสรรเปนพิเศษใหกับผูมีอุปการคุณ โดยถือวาประชาชน

ทุกคนเปนผูมีอุปการคุณ ตองเปนการจัดสรรแบบวิธีสุมเลือกใหแกประชาชน แตถาเปนหุนของบริษัทเอกชนทั่วไป 

ก.ล.ต. จะไมมขีอกำหนด อยางไรก็ตามเมื่อจัดสรรหุน IPO ใหผูมีอุปการคุณ บริษัทหลกัทรัพยก็ตองเปดเผยรายช่ือ

ใหคนท่ัวไปไดทราบดวย นักลงทุนสวนใหญมักคิดวา หุน IPO ท่ีซื้อไวเมื่อเขามาซื้อขายวันแรกในตลาด ราคาจะตอง
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เพิ่มขึ้นเสมอ ในความเปนจริงราคาหุนขึ้นอยูกับการเติบโตของกิจการ ในบางกรณีการซื้อขายหุน IPO ในวันแรก 

อาจจะตกลงจากราคา IPO ก็เปนได ถาราคาหุน IPO น้ันถูกกำหนดท่ีราคาแพงเกินไปรวมถึงสภาวะตลาดขาลง  

 

3.3 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยุค 2.0 

เปนตลาดอนาคตเมื่อบล็อกเชนเทคโนโลยี (Blockchain Technology) เกิดข้ึนและมีความเสถียรแลว ใน

อนาคตนักลงทุนสามารถซื้อขายทรัพยสินทุกชนิดในรูปแบบเดียวกับหุนได แตใชเวลาโอนเงินซื้อขายหลักทรัพยสั้น

ลงเปน T+0 จากเดิม T+2 หรือหลังจากทำธุรกรรมสำเร็จ 2 วันทำการ  

ในอนาคตหองคอนโด 1 หอง คน 1 ลานคนสามารถเปนเจาของหองพรอมกันได แทนที่จะเปนถือใบหุน 

แตเปนการถือเหรียญซึ่งก็คือใบหุน 2.0 นักลงทุนที่ถือเหรียญจะไดเงินปนผลตามจำนวนที่เปนเจาของเหรียญ ซึ่ง

สามารถซื้อขายทรัพยสินท่ีจับตองได เชน ท่ีดิน อสังหาริมทรัพย ทองคำ เพชร และลิขสิทธ์ิ แบรนด เปนตน อาทิเชน 

วงนักรองเกาหลีที่นิยม ออกเหรียญของวงตัวเองใหแฟนคลับซื้อ เมื่อมีการโฆษณาจนเกิดรายไดทุกเดือน วงนักรอง

เกาหลีก็สามารถปนผลใหกับผูถือเหรียญแทนท่ีจะเปนการปนผลใหกับเจาของบริษัทเพียงเจาเดียว ฉะน้ันในอนาคต

หุนบริษัทจะเปน สวนหน่ึงของ Digital Assets ท้ังหมด บริษัทท่ีทำหนาท่ีเปน Digital Assets Exchange หรือตลาด  

MAI ทำหนาที่ใหนักลงทุนมาเจอกันระหวางคนซื้อกับคนขาย สินทรัพยดิจิทัลที่มีอยู (Digital Coin) ซึ่ง

ตองมีใบอนุญาต Digital Assets Exchange License จาก ก.ล.ต. และมีบริษัท IB เปนที่สรางหุ น สรางเหรียญ 

เพื่อที่จะ Represent Assets เหมือนกับตลาดหลักทรัพย 1.0 ทำหนาที่ Underwrite หุนใหมเขาตลาด ตองได 

Primary Market License จาก ก.ล.ต. และมีบริษัทสรางบล็อกเชนซอฟตแวรตาง ๆ ใหกับบริษัทในตลาด เชน ตรา

สารหน้ี สามารถซื้อขายตราสารหน้ีไดเหมือนหุน ไมตองถือโฉนดตราสารหน้ี ทุกอยางเปนนอิเลก็ทรอนิกสโดยไมตอง

ระดมทุน และมีบริษัทท่ีสราง Crypto Mutual Fund กองทุนสินทรัพยดิจิทัล สำหรับนักลงทุนท่ีตองการใหผูจัดการ

กองทุนดูแลพอรตฟอลิโอแทนตัวเองทั้งที ่เปนการลงทุนระยะสั้นและระยะยาว ทำใหตองผาน Mutual Fund 

License และ Advisory License นอกจากน้ัน ยังมีบริษัทท่ีเปนศูนยกลางการเผยแพรขอมูลขาวสารในวงการบลอ็ก

เซน เพ่ือประชาสัมพันธใหความรู ในลักษณะท่ีเปนคลายกับ ชอง Money Channel 2.0  

การเปลี่ยนแปลงในดานกฎหมายท้ังธนาคาร มหาวิทยาลัย องคกรภาครัฐ ก.ล.ต. ธนาคารกลาง สรรพากร 

ทำใหประเทศไทยเปนประเทศแรก ๆ ที่ออกกฎหมายดานนี้อยางถูกตอง มีความชัดเจน เปดรับฟงมากขึ้นและ 

ก.ล.ต. กำลังจะออก License เกี่ยวกับ Crypto Mutual Fund กับ Exchange ที่เปดดำเนินการอยูในเมืองไทย 

ขณะนี้ ที่ไดรับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือ ก.ล.ต. เปนกลุม

บริษัทศูนยซื้อขายสินทรัพยดิจทิัลไทย จำกัด (Digital Assets Exchange Company Limited) เปนบริษัท ในกลุม

ตลาดหลักทรัพยฯ ใหบริการศูนยซื้อขายดิจิทัล ภายใต พรก.สินทรัพย ดิจิทัล พ.ศ. 2561 รองรับการเสนอขาย การ

ซื้อขาย แลกเปลี่ยน สินทรัพยดิจิทัลประเภท โทเคนดิจิทัล เพื่อสรางทางเลือกในการระดมทุนทั้งของบริษัทมหาชน

และบริษัทจำกัด และเปดโอกาสแกนักลงทุนในการลงทุนสินทรัพยประเภทใหมเรียกชื่อวา TDX บริษัทเอกชน

ผูประกอบการธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลในประเทศไทย ภายใตการกำกับ ก.ล.ต. มากกวา 20 ราย ไดแก 
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3.3.1 ผูประกอบการธุรกิจศูนยซ้ือขายสินทรัพยดิจิทัล จำนวน 6 ราย ไดแก  

1) Bitkub 

2) Satang Pro  

3) Zipmex 

4) Upbit  

5) Z.comEX 

6) ERX  

3.3.2 นายหนาสินทรัพยดิจิทัล (Digital Asset Broker) จำนวน 6 ราย ประกอบดวย 

1). บริษัท คอยส ทีเอช จำกัด (Coins TH) 

2). บริษัท บิทาซซา จำกัด (Bitazza) 

3). บริษัท ซาโตชิ จำกัด (KULAP) 

4). บริษัท อัพบิต เอ็กซเชนจ (ประเทศไทย) จำกัด (Upbit) 

5). บริษัท ซิปเม็กซ จำกัด (Zipmex) 

6). บริษัท จีเอ็มโอ-แซด.คอม คริปโทนอมิคซ (ประเทศไทย) จำกัด (Z.comEX) 

3.3.3 ผูใหบริการระบบเสนอขายโทเค็นดิจิทัล (ICO Portal) จำนวน 6 ราย ประกอบดวย 

1).บริษัท ลองรูท (ประเทศไทย) จำกัด (Longroot) 

2).บริษัท ที-บ็อกซ (ไทยแลนด) จำกัด (T-BOX) 

3).บริษัท เอ็กซสปริง ดิจิทัล จำกัด (XSPRING Digital) 

4).บริษัท บิเธิรบ จำกัด (BiTherb) 

5).บริษัท คิวบิกซ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด (Kubix) ยังไมเริ่มประกอบธุรกิจ 

6).บริษัท แฟรคช่ัน (ประเทศไทย) จำกัด (Fraction) ยังไมเริ่มประกอบธุรกิจ 

3.3.4 ผูคาสินทรัพยดิจิทัล (Digital Asset Dealer) จำนวน 1 ราย ไดแก  

1) บริษัท คอยส ทีเอช จำกัด (Coins TH)   

3.3.5 ท่ีปรึกษาสินทรัพยดิจิทัล (Advisory Service) จำนวน 1 ราย ไดแก  

1) บริษัท คริปโตมาย แอดไวเซอรี่ จำกัด (Crypto mind Advisory) 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต.ในการประชุมเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 มีมติเสนอแนะตอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลัง เพ่ือพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตการประกอบธุรกิจของ Huobi ซึ่งปจจุบันเปลี่ยนช่ือเปนบริษัท 

ดีเอสแด็ค (ประเทศไทย) จำกัด โดยในระหวางน้ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.มีมติสั่งการให Huobi ระงับการใหบริการเปน

ศูนยซื้อขายสินทรัพยดิจิทัลช่ัวคราวตอไปจนกวาจะถูกเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจ และในระหวางท่ีถูกระงับ

การใหบริการดังกลาว Huobi ตองดำเนินการคืนทรัพยสินท้ังหมดใหแกลูกคาภายใน 3 เดือน 

สำหรับการเสนอขายโทเค็นดิจิทัลตอประชาชนเปนครั้งแรก (ICO) พบวาในป พ.ศ. 2564 มีโทเค็นดิจทัิล

เพื่อการลงทุน 1 บริษัทคือ เหรียญ SiriHub Token (บริษัท เอสพีวี 77 จำกัด) มูลคา 2,400 ลานบาท โดยตลาด

สินทรัพยดิจิทัลทั่วโลกมีมูลคาตามมารเก็ตแคปประมาณ 2.63 ลานลานดอลลารสรอ. กวารอยละ 45.48 มาจาก 

Bitcoin และมีมูลคาการซื้อขายลาสุด 98.54 พันลานดอลลารสรอ. ตอวัน โดยราคาสินทรัพยดิจิทัลท่ีมีมูลคาซื้อขาย

สูงสุด 5 อันดับแรกในรอบสัปดาห ในแตละ Exchange ของไทย เทียบกับราคาตลาดโลก 

  

ภาพท่ี 30 ราคาสินทรัพยดิจิทัลในศูนยซื้อขาย 

(EXCHANG) ไทย เทียบกับราคาตลาดโลกท่ีมีมลูคาซื้อ

ขายสูงสุด 5 ลำดบั 

ท่ีมา: คอยนมารเก็ตแคบ, ม.ป.ป. 

ภาพท่ี 31 อัตราผลตอบแทนสินทรัพยเปรยีบเทียบท่ัวโลก 

(เมื่อวันท่ี 25 ต.ค. 2564) 

ท่ีมา: สำรวจ 22 บจ. ประกาศแผนลงทุนคริปโทฯหวังผล

ยาวหรือข่ีกระแสชวงสั้น, 2565 

 

3.3.6 บริษัทจำกัดท่ีลงทุนในสินทรัพยดิจิทัล  

1) บมจ.เอเจ แอดวานซ เทคโนโลยี (AJA) ประกาศลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน (Bitcoin Mining) 

โดยทยอยจัดซื้อเครื่องขุด จำนวน 200 เครื่อง งบลงทุนรวมไมเกิน 900 ลานบาท 

2) บมจ.แอสเซทไวส (ASW) ตั้งบริษัทยอยเพื่อศึกษาและลงทุนเกี ่ยวกับสินทรัพยดิจิทัล โดยเนนท่ี

เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) 

3) บมจ.บรุคเคอร กรุป (BROOK) ลงทุนในสินทรัพยดิจิทัลตาง ๆ ทั้งเหรียญที่มีความมั่นคงทางมูลคา 

(Stable Coin) เชน บิทคอยน อีเธอเรียม (Ethereum) ไบแนนซ (Binance) ฯลฯ และเหรียญที่มีความเสี่ยงสูงข้ึน 

รวมถึงมีแผนลงทุนในเหมืองขุดเหรียญฯ 

4) บมจ.คันทรี่ กรุป โฮลดิ้งส (CGH) เขาถือหุน "คริปโทมายด กรุป" รอยละ 25 ตั้งบริษัทยอยเพื่อลงทุน

โครงการสินทรัพยดิจิทัล รวมถึงโครงการท่ีเก่ียวของกับ Metaverse  

5) บมจ.โคแมนซี่ อินเตอรเนช่ันแนล (COMAN) ตั้งบริษัทยอยลงทุนธุรกิจเหมืองขุดสกุลเงินดิจิทัล (คริปโท

เคอรเรนซี) เพ่ือจำหนายตอ 
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6) บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (GRAMMY) จับมือพันธมิตรเปดตลาดขายเพลงบน NFT (ขายเพลงดวยสัญญา

บล็อกเชน) 

7) บมจ.กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท (GULF) สงบริษัทยอยจับมือกับกลุม Binance เพื่อศึกษาและ

จัดทำแผนธุรกิจศูนยซื้อขายสินทรัพยดิจิทัล (Digital Asset Exchange) 

8) บมจ.เจ มารท (JMART) ออกเหรียญ JFIN Coin ใชในระบบนิเวศ (Ecosystem) เพ่ือแลกเปลี่ยนสินคา

และบริการในเครือ 

9) บมจ.จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น (JTS) ปรับวัตถุประสงคของบริษัทเพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจท่ี

เก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทัลในอนาคต รวมถึงลงทุนธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน 

10) ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) บริษัทยอย"คิวบิกซ" (Kubix) ไดรับใบอนุญาตผูใหบริการระบบเสนอขาย

โทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ขณะท่ีอีกหน่ึงบริษัทยอย "บีคอน เวนเจอร" (Beacon) เขาลงทุนในคริปโตมายด กรุป 

11) บมจ.เอ็ม วิชั่น (MVP) ขายหุนเพิ่มทุนแกบุคคลในวงจำกัด (PP) โดยจะนำเงินที่ไดไปใชขยายธุรกิจท่ี

เก่ียวของกับเทคโนโลยีบล็อกเชน รวมถึงสินทรัพยดิจิทัล 

12) บมจ.เอ็นอาร อินสแตนท โปรดิวซ (NRF) ตั้งบริษัทยอยในสหรัฐเพื่อลงทุนในธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล 

รวมถึงธุรกิจเหมืองขุดคริปโทเคอรเรนซี 

13) บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอรตี้ (ORI) เตรียมออกเหรียญ P COIN เพ่ือเปนเหรียญอรรถประโยชน (Utility 

Token) หลังจากท่ีกอนหนาน้ีประกาศรับชำระคาบานดวยคริปโทเคอรเรนซ ี3 สกุลหลัก ไดแก บิทคอยน อีเธอเรียม 

และเทเทอร (Tether) 

14) บมจ.อารเอส (RS) เปดตัวเหรียญ Pop Coin เพื่อใชใน Ecosystem ของบริษัท เชน การซื้อสินคา

และบริการ โดยมีแผนตอยอดแคมเปญตาง ๆ ในอนาคต 

15) บมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY) ตั้งบริษัทยอยลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวของกับสินทรัพยดิจิทัล ซึ่งรวมถึง 

คริปโทเคอรเรนซี ปจจุบันอยูระหวางขอใบอนุญาตตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสำนักงาน ก.ล.ต. 

16) ธนาคารไทยพาณิชย (SCB) สงบริษัทยอย บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จำกัด (SCBS) ถือหุนใน 

"บิทคับ ออนไลน" (Bitkub Online) ผูใหบริการเทรดสินทรัพยดิจิทัล Bitkub ในสัดสวนรอยละ 51 

17) บมจ.แสนสิริ (SIRI) ลงทุนใน บมจ.เอ็กซสปริง แคปปตอล (XPG) เพื่อตอยอดธุรกิจดานการเงินและ

หลักทรัพย รวมถึงสินทรัพยดิจิทัล 

18) บมจ.ตงฮั้ว โฮลดิ้ง (TH) ประกาศตั้งประธานเจาหนาที่เทคโนโลยี (CTO) ซึ่งเปนผูมีความเชี่ยวชาญ

ดานสินทรัพยดิจิทัลเพ่ือรองรับแผนธุรกิจดังกลาวในอนาคต 

19) บมจ.ยู ซิตี้ (U) มีแผนนำสินทรัพยดิจิทัลท่ีมีสินทรัพยค้ำประกันมาจัดตั้งเปนกองทรัสต (REITs)  

20) บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น (WHA) อยูระหวางศึกษาออกโทเคนดิจิทัลทั้ง Utility Token และ

โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) เพื่อใชประโยชนในกลุมธุรกิจ ซึ่งสวนใหญเปนอสังหาริมทรัพย

และสาธารณูปโภคท่ีมีรายไดประจำ 

21) บมจ.เอ็กซสปริง แคปปตอล (XPG) ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลครบวงจร ทั้งผูคา

โทเคนดิจิทัล นายหนาโทเคนดิจิทัล ICO Portal นายหนาคริปโทเคอรเรนซีและผูคาคริปโทเคอรเรนซี โดยเปนท่ี

ปรึกษาในการออกและเสนอขาย “โทเคนดิจิทัลเพ่ือการลงทุนสิริฮับ” (SiriHub Investment Token) ซึ่งเปนโทเคน

ดิจิทัลแรกของไทย 



 
 69  

22) บมจ.ซิกา อินโนเวช่ัน (ZIGA) ลงทุนธุรกิจเหมืองบิทคอยน ตั้งเปาหมายขยายกำลังการขุดเปน 1,400-

1,500 เครื่องในชวงไตรมาส 2 และ 3 ของปน้ี จากเริ่มตนท่ี 200 เครื่อง ตั้งเปาหมายเพ่ิมกำลังการผลิตระยะยาว 

แมวาสินทรัพยดิจิทัลจะเปนเงินแหงโลกอนาคต แตนักลงทุนควรพิจารณาใหรอบคอบกอนจะซื้อสินทรัพย 

เพ่ือคาดหวังผลตอบแทนจากผลตางของราคาท่ีมากแลว ยังตองพิจารณาสวนอ่ืน ๆ ดวย 

 

3.4 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ สินทรัพยดิจิทัลในตลาดหลักทรัพย 2.0 

คริปโทเคอรเรนซี (Cryptocurrency) คือหนวยขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีถูกสรางข้ึนโดยมีความประสงคจะใช

เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เพื่อใหไดสินคา บริการหรือสิทธิใด ๆ หรือใชแลกเปลี่ยนสินทรัพยดิจิทัล (Digital) 

เชน Bitcoin สวนโทเคนดิจิทัล (Token Digital) คือหนวยขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ถูกสรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

กำหนดสิทธิของบุคคลในการเขารวมลงทุนในโครงการหรือกิจการหรือกำหนดสิทธิในการไดมาซึง่สินคาหรือบริการ

หรือสิทธ์ิอ่ืนใดท่ีเฉพาะเจาะจง เชน Utilities Token, Securities Token และ Equity Token ท้ังคริปโตเคอรเรนซี่ 

(Cryptocurrency) และโทเคนดิจิทัล (Token Digital) เรียกวา สินทรัพยดิจิทัล (Digital Asset) 

3.4.1 ผูประกอบการธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล มี 3 ฝายหลัก ไดแก Exchange, Broker และ Dealer  

1) Exchange หมายถึง Exchange Platform แพลตฟอรมรุ นใหมสำหรับการซื้อขายสินทรัพยดิจิทัล

ใหบริการซื้อ ขายและเก็บสะสมสินทรัพยดิจิทัลแกบุคคลทั่วไป ในรูปแบบบริษัทจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย 

Exchange ในตลาดเงินสกุลดิจิทัลมีลักษณะเปน แพลตฟอรมหรือเว็บไซตท่ีมีคูแลกเปลี่ยนระหวางเงินท่ีเปนธนบัตร 

(Fiat) และเงินสกุลดิจิทัล (อาทิเชน Bitcoin, Litecoin, Ethereum เปนตน) เพ่ืออำนวยความสะดวกในการซื้อขาย

แลกเปลี่ยน Exchange Platform มี 2 รูปแบบ คือ Centralized Exchange คือ การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย 

ซึ ่งจะทำงานในลักษณะเดียวกันกับสถาบันธนาคารสมัยใหม มีความนาเชื ่อถือและปลอดภัย นอกจากนี้ การ

แลกเปลี่ยนเหลานี้จะปฏิบัติตามกฎและขอบังคับที่บังคับใชอยางเขมงวดเพื่อผลลัพธที่ดีที่สุด อยางไรก็ตามสกุลเงิน

ดิจิทัลและสินทรัพยดิจิทัลท้ังหมดของนักลงทุนจะะถูกจัดเก็บโดยบุคคลท่ีสาม ดังน้ันจะมีการรวมอำนาจการตัดสินใจ

ไวที่หนวยงาน หรือบุคคลเพียงกลุมเดียว ทำใหเกิดความเสี่ยงได สวน Decentralized Exchange เมื่อระบบ

แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบรวมศูนยมีความเสี่ยง การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (Decentralized) จะชวย

ใหผูใชบริการลดความเสี่ยงตาง ๆ ได ไมตองฝากหรือถอนเงินเพื่อใชบริการ ธุรกรรมจะเปนแบบ Peer-to-Peer 

ท้ังหมด และไดรับการจัดการโดยสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) หรือ ไมมีการควบคุมขององคกรใดองคกรหน่ึง  

2) Broker หรือนายหนาคือตัวแทนรับซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพยดิจิทัล  

3) Dealer คือผูขายเงินสกุลดิจิทัล (Cryptocurrency และ Token Digital) หรือสินทรัพยดิจิทัล สวนอ่ืน 

ในทางกฎหมายที่ออกโดยรัฐบาล เชน ผูใหบริการระบบเสนอขาย Token Digital มีหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง

ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย Token Digital และรางหนังสือชี้ชวนรวมถึงกลั่นกรองผูออก ICO และ 

ICO ซึ่ง ก.ล.ต.เรียกวา ICO Portal (วาณิชธนากร หรือที่ปรึกษาทางการเงินในตลาดสินทรัพยดิจิทัล) เรียกวา 

Investment Banking Division ในระบบการเงินดั่งเดิม  

3.4.2 กฎหมาย 2 ฉบับท่ีเกี่ยวของกับคริปโตเคอรเรนซ่ี (Cryptocurrency) (กลต., 2565) ไดแก  

1) พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล (Digital) ป พ.ศ. 2561 เรื่องสกุลเงิน  

Cryptocurrency, ICO, Exchange, ขอกำหนดและบทลงโทษ 
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2) พระราชกำหนด แกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฏากร (ฉบับท่ี 19) พ.ศ. 2561 เรื่องภาษีท่ีเก่ียวของ 

กฎหมาย 2 ฉบับ ระบุลักษณะของหลักทรัพย เชน ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยไดแก ตั๋วเงินคลัง 

พันธบัตร หุน หนวยลงทุน เปนตน โดยไมนับวาเปนสินทรัพยดิจิทัล (Cryptocurrency และ Token Digital) ผู

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพยดิจิทัลและ ICO Portal ถือเปนสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยการปองกนัและ

ปราบปรามการฟองเงิน สวนนักลงทุนหรือผูรับบริการแลกเปลี่ยนทำธุรกรรมรับคาตอบแทนตาง ๆ เปน เงินสกุล

ดิจิทัล จำเปนท่ีจะตองไดมาจากผูประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายเทาน้ัน เพ่ือปองกันการ

ฟอกเงินหรือการเลี่ยงภาษี และประเด็นสุดทายกำหนดใหคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ก.ล.ต.) มีอำนาจหนาท่ีออกระเบียบขอบังคับ กำหนดหลักเกณฑตาง ๆ เก่ียวกับการเสนอขาย Token Digital และ

การประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล  

3.4.3 สาระสำคัญเกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลตอประชาชน (ICO)  

ผูออก ICO ไดตองเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด และไดรับอนุญาตจาก 

ก.ล.ต.และตองยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและรางหนังสือช้ีชวนตอสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งผู

ออก ICO จะลงทุนตามประเภทและภายใตเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเทานั้น ดังนั้นการเสนอ

ขาย ICO จึงตองเสนอแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายโทเคนดจิิทัลและรางหนังสือช้ีชวนให ก.ล.ต. อนุมัติกอน

และตองขายผาน ICO Portal เทานั้น โดยที่ ก.ล.ต. เปนองคกรที่มีสิทธิกำหนดการยื่นแบบฯ ของ Token แตละ

แบบท่ีแตกตางกัน แตอยางไรก็ดีหาก ก.ล.ต.พบวาผูออก ICO แจงขอมูลเท็จหรือคลาดเคลื่อนไมตรงกับแบบฯ หรือ

หนังสือชี้ชวน ก.ล.ต. มีอำนาจระงับหรือเพิกถอนการอนุญาตทันทีแตไมมีผลยอนหลัง ฉะนั้นผูออก ICO ตองจัดทำ

รายงานเก่ียวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน รวมถึงเปดเผยขอมูลท่ีมีผลตอสิทธิประโยชนของผูถือสินทรัพย

ดิจิทัล  

3.4.4 สาระสำคัญเกี่ยวกับผูประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล  

ผูประกอบธุรกิจตองมีแหลงเงินทุนท่ีเพียงพอสำหรับการประกอบธุรกิจและรองรับความเสี่ยงในดานตาง ๆ 

ตองมีมาตราการรักษาความปลอดภัยจากการโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และตองมีระบบบัญชีที่เหมาะสมกับ

กิจการและจัดใหมีการสอบบัญชีโดยผูสอบบัญชีที ่สำนักงาน ก.ล.ต.ใหความเห็นชอบ ที่สำคัญคือมีมาตรการ 

KYC/CDD8 และมาตรการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายหรือการฟอกเงิน และมีการจัดทำบัญชี

ทรัพยสินของลูกคาแยกจากทรัพยสินของบริษัท ทั้งนี้ หากไมปฏิบตัิตาม ก.ล.ต. กำหนด จะสั่งระงับการดำเนินงาน

ท้ังหมดหรือบางสวนเปนการช่ัวคราวจนถึงการเพิกถอนการอนุญาต 

3.4.5 สาระสำคัญเกี่ยวกับการปองกันการกระทำอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซ้ือขายสินทรัพยดิจิทัล  

1) หามใหขอมูลเท็จเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและราคา  

2) หามนำขอมูลเท็จหรือขอมูลไมครบถวนมาใชวิเคราะหหรือคาดการณฐานะทางการเงิน 

3) หามมิใหบุคคลภายในเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลอ่ืน 

 
8 Know Your Client: KYC (การทำความรูจักลูกคา) และ Client Due Diligence (การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา) วิธีปฏิบัติที่จะทำใหทราบ

ถึงตัวตนที่แทจริงของลูกคา และตรวจสอบการฟอกเงินหรือกอการรายทางการเงินในตลาดทุน และรายงานธุรกรรมตองสงสัยตอ ปปง. (สำนักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน) ทันท ีประกาศขอกำหนดจาก ก.ล.ต. บังคับใช ป พ.ศ. 2550 
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4) หามใชขอมูลภายใน ซื้อขายสินทรัพยดิจิทัล (บุคคลผูถือ Token มากกวารอยละ 5 ของมูลคาบริษัท 

ผูบริหาร ญาติพ่ีนองสามีภรรยา หรือบริษัทแมบริษัทลูก) 

5) หามผูบริหารหรือพนักงานของนายหนาซื้อขาย สงคำสั่ง แกไขคำสั่ง หรือยกเลิกคำสั่ง หรือเปดเผย

ขอมูลการซื้อขายของลูกคา 

6) หามสงคำสั่งซื้อขายที่จะทำใหนักลงทุนทั่ว ๆ ไปเขาใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขาย หรือ

หามสงคำสั่งซื้อขายในลักษณะท่ีผิดปกติจากสภาพตลาด (ปนราคา) 

7) ใหสังเกตพฤติกรรมการเปดบัญชีรวมกัน การยอมใหคนอื่นใชบัญชี จายเงินแทนกัน นำเงินหรือ

สินทรัพยมาค้ำประกันแทนกัน สันนิษฐานไวกอนวาเปนการกระทำผิด 

3.4.6 สาระสำคัญเกี่ยวกับโทษทางแพงและอาญา 

1) หากออก ICO โดยไมไดรับอนุญาต หรือขายโดยไมผาน ICO Portal โทษจำคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับ

เปนเงินไมเกิน 2 เทาของมูลคา ICO หรือท้ังจำท้ังปรับ 

2) หากออก ICO โดยไมยื่นแบบแสดงขอมูล และหนังสือช้ีชวนใหถูกตองโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และ

ปรับอีกไมเกินวันละหน่ึงหมื่นบาทตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

3) หากผูประกอบการธุรกิจใหขอมูลเปนเท็จในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและราง

หนังสือช้ีชวน จำคุกไมเกินหาป และปรับเปนเงินไมเกิน 2 เทาของราคา ICO  

4) หากมีการปลอยขาย ICO กอนท่ีแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายและรางหนังสือช้ีชวนท่ียื่นไวตอ

สำนักงาน ก.ล.ต.มีผลใชบังคับ โทษจำคุกไมเกินหน่ึงปหรือปรับเปนเงินไมเกินหน่ึงเทาของราคา ICO  

5) หากกระทำความผิดในขอ 1-4 และถูก ก.ล.ต. ระงับ แลวยังกระทำตอ โทษจำคุกไมเกินสองปหรือปรับ

เปนเงิน 2 เทาหรือท้ังจำท้ังปรับ 

3.4.7 สาระสำคัญเกี่ยวกับภาษีท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพยดิจิทัล 

1) ผลตอบแทนที่ไดจากการทำกำไร จากการถือ สินทรัพยดิจิทัล คิดเปนรายไดพึงประเมินในลักษณะ

เดียวกับดอกเบ้ียรับหรือเงินปนผล (มาตรา 40 (4)) โดยหักภาษี ณ ท่ีจายรอยละ 15  

2) ผลประโยชนท่ีไดรับจากการโอน สินทรัพยดิจิทัล เฉพาะท่ีตรีาคาเปนเงินไดเกินกวาท่ีลงทุน คิดเปน

รายไดพึงประเมินในลักษณะเดียวกับดอกเบ้ียรับหรือเงินปนผล (มาตรา 40 (4)) โดยหักภาษี ณ ท่ีจายรอยละ 15 
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บทท่ี 4 วิธีการซ้ือขายหลักทรัพยตลาดรอง  

(How to trade in the secondary market) 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

ใหนักศึกษาเกิดความเขาใจกระบวนการซื้อและขาย การชำระราคา สงมอบหลักทรัพยรวมถึงกฎเกณฑ

ตาง ๆ ของ ก.ล.ต.ที่จะมีผลตอการซื้อขายหลักทรัพย ในตลาด SET และ TFEX เปนการเรียนรูขอมูลสำคัญในการ

ซื้อขายหลักทรัพย 

 

เนื้อหาในบทท่ี 4 ประกอบดวย 

4.1 กฎเกณฑการซื้อขายหลักทรัพย 

4.2 การชำระราคาและการสงมอบหลักทรัพย 

4.3 ดัชนีเครื่องช้ีภาวะตลาดหลักทรัพย  

4.4 ภาษีท่ีเก่ียวของกับการซื้อขายหลักทรัพย 

 

บทนำ 

ยุคกอตั้งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยป พ.ศ. 2518 ไดนำระบบการซื้อขายแบบประมูลราคาอยาง

เปดเผย (Open Auction) ดวยวิธีการเคาะกระดานในหองคาหลักทรัพย วันที่ 31 พฤษภาคม 2534 ตลาด

หลักทรัพยไดนำระบบการซื้อขายหลักทรัพยดวยคอมพิวเตอร หรือ ระบบ ASSET (Automated System for the 

Stock Exchange of Thailand) มาใชแทน มี 3 สวนหลัก คือ 1) ระบบคอมพิวเตอรของตลาดหลักทรัพย 2) ระบบ

คอมพิวเตอรของบริษัทสมาชิก 3) ระบบเครือขายการสื่อสาร (SETNET) เปนระบบเครือขายเฉพาะท่ีใชในการติดตอ

ระหวางตลาดหลักทรัพยและบริษัทสมาชิก ป พ.ศ. 2551 ตลาดหลักทรัพยฯ ปรับปรุงระบบการซื้อขายใหมเรียกวา

ระบบ ARMS (Advanced Resilience Matching System วันที่ 3 กันยายน 2555 ตลาดหลักทรัพยฯ ไดพัฒนา

ระบบการซื้อขายหลักทรัพยใหม มีช่ือเรียกวา SET CONNECT เขาสูระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพยไดโดยไมผาน

เจาหนาท่ีรับอนุญาตของบริษัทสมาชิก โดยวิธีจับคู โดยอัตโนมัติ (Automated Order Matching หรือ AOM) 

เทานั้น ประกอบดวย การซื้อขายหลักทรัพยผานระบบซื้อขายและการชำระราคาและสงมอบหลักทรัพย (มิวเซียม 

ไทยแลนด, 2565)            
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ภาพท่ี 32 โครงสรางการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย 

ท่ีมา: ชยุต ปริญญาธนกุล, 2564. 

 

โครงสรางการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ เริ่มจากผูซื้อและผูขายสงคำเสนอซื้อเสนอขายผาน

บริษัทสมาชิก (Broker) และ Broker จะนำคำสั่งซื้อขายเขาสูระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย เมื่อจบัคูกันได 

(Execute) ระบบจะสงรายงานยืนยันการซื้อขายให Broker และ Broker จะแจงใหลูกคาทราบอีกตอหนึ่ง โดย 

BROKER BROKER 

ผู้ซือ้ 

บริษัท สาํนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จาํกดั 

คาํสั่งซือ้ คาํสั่งขาย 

• TCH แจ้งการซือ้ขายให้ Broker 

• Broker แจ้งยืนยันการซือ้ขายให้ลูกค้า 

ยอดขายสุทธ ิ

 

ยอดซือ้สุทธ ิ

 

บริษัท สาํนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จาํกดั 
การชาํระราคาและส่งมอบหุน้ 

ผู้ขาย 

TCH 

TCH 

Execution 

รายงานการซือ้

วัน T 

วัน 

T+1 

วัน 

T+3 
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Broker ของผูซื้อหลักทรัพย มีหนาที่เรียกเก็บเงินจากลูกคาและเปนผูชำระเงินคาซื้อหลักทรัพยนั้นใหกับ บริษัท 

สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH) ซึ่งเปนตัวกลางในการชำระเงินและรับมอบหรือสงมอบหลักทรัพยใหกับ

บริษัทหลักทรัพย สวน Broker ของผูขายหลักทรัพย มีหนาที่โอนหลักทรัพยของลูกคาใหกับ TCH เพื่อให TCH 

ดำเนินการสงมอบหุนใหกับ Broker ของผูซื้อและ Broker ของผูซื้อจะรับหลักทรัพยนั้นเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพย

ของลูกคาตอไป 

4.1 กฎเกณฑการซ้ือขายหลักทรัพย  

4.1.1 ชวงเวลาการซ้ือขาย (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.ก) 

ตลาดหลักทรัพยเปดทำการซื้อขายหลักทรัพยทุกวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดทำการของธนาคาร

พาณิชย) แบงการซื้อขายหลักทรัพยเปนในเวลาทำการปกติ และนอกเวลาทำการ ในเวลาทำการแบงการซื้อขาย

หลักทรัพยออกเปนวันละ 2 รอบ คือ การซื้อขายชวงเชา (Morning Session) และการซื้อขายชวงบาย (Afternoon 

Session) โดยระบบการซื้อขายจะกำหนดเวลาเปดปดทำการซื้อขายดวยวิธีการสุมเลือก (Random)  

ในกรณีการซื้อขายหลักทรัพยนอกเวลาทำการ (Off-Hour Trading) ตั้งแตเวลาปดการซื้อขายประจำวัน

จนถึงเวลา 17.00 น. เพื่อใหนักลงทุนและบริษัทสมาชิกซื้อขายหลักทรัพยได เปนการอำนวยความสะดวกใหนัก

ลงทุนสามารถบริหารและปรับพอรตการลงทุนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ดวยวิธีการซื้อขายที่เรียกวา Trade Report ซึ่ง

แบงเปน 3 ประเภทนักลงทุนไดแก  

1) ซื้อขายหลักทรัพยท่ัวไป (Trade Report-Off-hour) มีปริมาณซื้อขายต่ำกวา 1 ลานหุนและมีมูลคาซื้อ

ขายต่ำกวา 3 ลานบาท ใหซื ้อขาย ณ ราคาปดหรือราคาเฉลี่ยของวันนั้น ซึ ่งเกิดจากวิธี Automatic Order 

Matching: AOM เทาน้ัน 

2) ซื้อขายหลักทรัพยรายใหญ (Trade Report-Big Lot) มีปริมาณซื้อขายตั้งแต 1 ลานหุนหรือมูลคาซือ้

ขายตั้งแต 3 ลานบาทขึ้นไป ราคาซื้อขายเปนไปตาม Celling& Floor ของหลักทรัพยหลัก กรณีอื่น ๆ ตองไดรับ

อนุญาตและรายงานตอตลาดหลักทรัพยฯ เชน ซื้อขายราคาเกินรอยละ 15 ของราคาปดวันกอนหนา เปนตน 

3) ซื้อขายหลักทรัพยท่ีถือครองโดยนักลงทุนตางประเทศ (Trade Report- Foreign) มีการซื้อขายต่ำกวา 

1 ลานหุน และมลูคาซื้อขายต่ำกวา 3 ลานบาท ราคาซื้อขายมากกวาหรือนอยละรอยละ 60 ของราคาปดวันกอน

หนา (+/-60%) 

4.1.2 วิธีการซ้ือขาย 

การซื้อขายหลักทรัพยผานระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพยฯ มี 2 วิธี ไดแก 

 1) Automatic Order Matching (AOM) เปนวิธีการที่บริษัทสมาชิก (Broker) สงการเสนอซื้อและการ

เสนอขายดวยคอมพิวเตอรเขามายังระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพยฯ โดยระบบคอมพิวเตอรของตลาด

หลักทรัพยฯ จะทำการเรียงลำดับและจับคูคำสั่งซื้อขายที่สงเขามาโดยอัตโนมัติ การเรียงลำดับคำสั่งซื้อขาย ระบบ

คอมพิวเตอรจะเก็บคำสั่งซื้อขายไวตั้งแตเวลาท่ีสงคำสั่งซื้อขายจนถึงสิ้นวันทำการและจัดเรียงคำสั่งซื้อขายตามลำดับ

ของราคาและเวลาที่ดีที่สุด (Price Then Time Priority) คำสั่งซื้อจะจัดเรียงจากราคาสูงสุดไวในลำดับที่หนึ่ง และ

หากราคาเสนอซื้อมีมากกวาหนึ่งรายการ ใหจัดเรียงตามลำดับเวลา กรณีคำสั่งขายจะจัดเรียงจากราคาต่ำสุดไวใน

ลำดับท่ีหน่ึง และหากมีการเสนอขายในแตละราคามากกวาหน่ึงรายการใหจัดเรียงตามลำดับเวลา 

 การจับคูการซื้อขาย (Matching) เปนการจับคูคำสั่งซื้อขายที่มีการจัดเรียงไว โดยระบบการซื้อขายจะ
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ตรวจสอบวาคำสั่งนั้นสามารถจับคูกับคำสั่งดานตรงขามไดทันทีหรือไม ถาคำสั่งนั้นสามารถจับคูไดทันที (ราคาใน

ลำดับแรกมีคาเทากันหรือเปนราคาที่ดีกวา) ระบบจะทำการจับคูให แตถาคำสั่งนั้นไมสามารถจับคูได ระบบจะ

จัดเรียงคำสั่งซื้อขายตามหลักการ Price Then Time Priority  

ตารางท่ี 9 ตัวอยางการจัดเรียงลำดับราคาการเสนอซื้อและเสนอขายในชวงเวลาหน่ึง 

คำส่ังเสนอซื้อ (Bid) คำส่ังเสนอขาย (Offer)  คำส่ังเสนอซื้อ (Bid) คำส่ังเสนอขาย (Offer) 

คำส่ัง เวลา ราคา คำส่ัง เวลา ราคา  ลำดับ คำส่ัง เวลา ราคา ลำดับ คำส่ัง เวลา ราคา 

A 10.10 102 F 10.05 109  1 B 10.20 103 1 J 10.35 104 

B 10.20 103 G 10.20 108  2 D 10.40 103 2 H 10.25 107 

C 10.30 100 H 10.25 107  3 A 10.10 102 3 G 10.20 108 

D 10.40 103 I 10.30 108  4 C 10.30 100 4 I 10.30 108 

E 10.45 100 J 10.35 104  5 E 1.045 100 5 F 10.05 109 

 

ตัวอยาง คำสั่ง A จะมีการสงคำสั่งเขามา เวลา 10.10 น. ที่ราคา 102 บาท แตมีคำสั่ง B ที่มีราคาสูงกวา 

คือ 103 บาท เขามา แมวาจะสงคำสั่งมาในเวลา 10.20 น. หากยังไมมีการจับคูในคำสั่ง A จะมีการเรียงลำดับใหม 

เพราะคำสั่ง B เปนคำสั่งใหราคาสูงกวา และในกรณีที่มีคำสั่งซื้อขายเขามาในราคาเดียวกัน เชน คำสั่ง C ที่เวลา 

10.30 น.และราคา 100 บาทจะเปนคำสั่งท่ีอยูในลำดับกอนคำสั่ง E ท่ีเวลา 10.45 น.และราคา 100 บาท และพบวา

ไมมีรายการใดที่สามารถจับคูการซื้อขายกันได เนื่องจากราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุด (ราคาสูงสุด) ยังต่ำกวาราคาเสนอ

ขายท่ีดีท่ีสุด (ราคาต่ำท่ีสุด) และคำสั่งเสนอซื้อและเสนอขายจะตั้งรอ จนกวาจะมีคำสั่งใหมท่ีจะทำใหมีการจับคูได  

2) Trade Report เปนวิธีการซื ้อขายที ่ผ ู ซ ื ้อและผู ขายไดทำการเจรจาตอรองเพื ่อตกลงซื ้อขายกัน 

(Dealing) แลวจึงบันทึกรายการซื้อขายนั้นเขามา ในระบบการซื้อขาย (Trade Report) โดยบริษัทสมาชิกสามารถ

ประกาศโฆษณา (Advertise) การเสนอซื้อหรือเสนอขายของตนผานระบบการซื้อขายได การซื้อขายดวยวิธี Trade 

Report แบงเปน 2 ประเภทคือ การซื้อขายระหวางสมาชิก (Two-Firm Trade Report) โดยเมื่อมีการตกลงซื้อขาย

กันแลว ใหสมาชิกผูขายและสมาชิกผูซื้อบันทึกรายการซื้อขายเขามาในระบบการซื้อขายและการซื้อขายโดยสมาชิก

ผูซื้อและผูขายเปนรายเดียวกัน (One-Firm Trade Report) โดยเมื่อสมาชิกสามารถจับคูการซื้อขายระหวางผูซื้อ

และผูขายไดแลว ใหสมาชิกบันทึกรายการซื้อขายเขามาในระบบการซื้อขาย  

การบันทึกการซื้อขายดวยวิธี Trade Report แบงเปน การบันทึกการซื้อขายรายใหญ (Trade Report-

Big Lot) การบันทึกการซื้อขายหลักทรัพยท่ีบุคคลตางดาวเปนผูถือ (Trade Report-Foreign) การบันทึกการซื้อเพ่ือ

สงมอบหลักทรัพยที่ผิดนัด (Trade Report-Buy-in) การบันทึกการซื้อเพื่อสงมอบหลักทรัพยที่ลูกคาของสมาชิกผิด

นัด (Trade Report-Member Buy-in) การบันทึกการซื้อขายนอกเวลาทำการประจำวัน (Trade Report-Off-

Hour) 
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4.1.3 ขั้นตอนการซ้ือขาย 

การซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด SET นักลงทุนตองทำผานระบบของตลาดหลักทรัพยฯ ดังน้ี      

1) นักลงทุนตองเปดบัญชีสำหรับซื้อขายหลักทรัพยท่ีบริษัทสมาชิก (Broker) หรือบริษัทหลักทรัพยท่ีไมใช

สมาชิก (Sub-Broker) 

2) เมื่อลูกคาตองการสงคำสั่งซื้อขายหลักทรัพยตองกรอกใบคำสั่งซื้อขาย และมอบใหเจาหนาท่ีรับอนุญาต

ของบริษัทสมาชิก (Marketing) เปนผูบันทึกคำสั่งผานระบบซื้อขายแตถาเปนประเภท Internet trade จะสงคำ

สั่งซื้อขายดวยตัวเอง ผานรหัส (code) เฉพาะตน 

3) เจาหนาท่ีรับอนุญาต (Trader) สงรายละเอียดของคำสั่งผานระบบซื้อขาย  

4) ข้ันตอนในการชำระราคาและสงมอบหลักทรัพย (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.ข) 

- กำหนดเวลาชำระคาซื้อและคาขาย ในวันทำการท่ี 2 (T+2)9 

- การชำระราคาแบบยอดสุทธิ (Net Settlement) เมื่อเกิดรายการซื้อและขายภายในวันเดียวกัน 

หากยอดซื้อมากกวายอดขาย ลูกคาจะตองชำระยอดซื้อสุทธิ หรือหากยอดซื้อนอยกวายอดขาย 

บริษัทจะตองจายยอดขายสุทธิ โดยชำระในวันท่ี T+2 

- กำหนดเวลาสงมอบในรายการซื้อ บริษัทจะสงมอบหลักทรัพยใหลูกคาภายในวันที่ T+3 ทั้งน้ี 

บริษัทตองไดรับการชำระคาซื้อจากลูกคากอนจึงสงมอบ และการรับมอบหลักทรัพยที่ขายใน

กรณีลูกคาทั่วไปตองสงมอบหลักทรัพยใหแก บริษัทสมาชิกภายใน 12.00 น.วันที่ T+1 แตหาก

เปนลูกคาตางประเทศหรือ บลจ.กองทุนรวม ชำระราคาโดยตรงกับ TCH ภายในวันท่ี T+3 

4.1.4 ประเภทคำสั่งซ้ือขาย 

1) Limit Price Order 

เปนคำสั่งซื้อขายท่ีนักลงทุนตองการสั่งใหซื้อหรือขายหุนตามราคาท่ีนักลงทุน ระบุไว สามารถสงคำสั่งการ

ซื้อขายไดในชวงกอนเปดตลาด ระหวางการซื้อขายและกอนปดตลาด Market Price: MP 

เปนคำสั่งซื้อขาย ณ ราคาตลาดท่ีใชเมื่อนักลงทุนตองการซื้อหรือขายทันที ณ ราคาท่ีดีท่ีสุดในขณะน้ัน โดยระบบซื้อ

ขายจะถือวาคำสั่ง Market Order เปนการเสนอซื้อ ณ ราคาเสนอขายต่ำสุด หรือเปนการเสนอขาย ณ ราคาเสนอ

ซื้อสูงสุด ดังน้ันหากไมมีคำสั่งซื้อหรือขาย ดานตรงขามรอการจับคูอยู คำสั่ง Market Order น้ันจะถูกยกเลิกหรือสั่ง

ไมได แตหากมีคำสั่งซื้อหรือขายดานตรงขามรอการจับคูอยู จะสามารถจับคูซื้อขายไดทันทีท่ีเขามาในระบบ  หากไม

สามารถจับคูการซื้อขายไดหมดทั้งจำนวน  ระบบการซื้อขายจะยกเลิกจำนวนหลักทรัพยที่เหลืออยูทั้งหมดโดย

อัตโนมัติ และสามารถสงคำสั่งซื้อขายไดเฉพาะชวงเวลาเปดทำการซื้อขายเทาน้ัน 

2) ATO (At the Open) / ATC (At the Close) 

ATO เปนคำสั่งซื้อขายที่ใชเมื่อนักลงทุนตองการซื้อหรือขายหลักทรัพยทันทีที่ตลาดเปดการซื้อขาย ณ 

ราคาเปด โดยสามารถสงคำสั่งซื้อขายไดเฉพาะในชวงเวลากอนเปดตลาด (Pre-Open) ท้ังภาคเชาและภาคบาย 

ATC เปนคำสั่งซื้อขายท่ีใชเมื่อนักลงทุนตองการซื้อหรือขายหลักทรัพยทันทีท่ีตลาดปดการซื้อขาย ณ ราคา

ปด สามารถสงคำสั่งซื้อขายไดในชวงกอนปดตลาด (Pre-Close) คำสั่ง ATO และ ATC ที่ไมไดรับการจับคู ระบบ

 
9 ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยทำการปรับระยะเวลาชำระราคาและสงมอบหลักทรัพยจาก 3 วันทำการเปน 2 วันทำงาน (T+3 เปน T+2) เริ่มวันที่ซื้อขาย 2 

มี.ค. 2561 สำหรับบัญชีหลักทรัพยประเภทบัญชีเงินสด (Cash Account)  
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การซื้อขายจะทำการยกเลิกจำนวนที่เหลือทั้งหมด การเรียงลำดับคำสั่งประเภท ATO และ ATC ในระบบการซื้อ

ขายเพ่ือการคำนวณหาราคาเปดหรือราคาปด จะอยูในลำดับกอนคำสั่งประเภทระบุราคา (Limit Price Order) 

3) IOC (Immediate or Cancel)  

เปนคำสั่งซื้อขายท่ีนักลงทุนตองการสั่งใหซื้อหรือขายหุนตามราคาท่ีนักลงทุนระบุไวในขณะนั้น โดยทันที 

หากซื้อหรือขายไดไมหมดทั้งจำนวนที่ตองการ สวนที่เหลือจะถูกยกเลิก IOC มีขอกำหนดเพิ่มเติม คือ สงคำสั่งได

ในชวงตลาดเปดทำการซื้อขายเทาน้ัน ตองระบุราคาซื้อขายท่ีแนนอน ไมสามารถใชคำสั่งท่ีมีเง่ือนไขน้ีรวมกับ ATO, 

ATC, Market Order, Special Market Order, Market to Limit Order และ Iceberg ใชไดสำหรับการซื้อขาย

หลักทรัพยหลักและหลักทรัพยท่ีถือครองโดยนักลงทุนตางประเทศเทาน้ัน 

4) FOK (Fill or Kill) 

เปนคำสั่งซื้อขายท่ีนักลงทุนตองการซื้อหรือขายหุนในราคาที่กำหนด โดยตองการใหไดทั ้งจำนวน ท่ี

ตองการ หากไดไมครบก็จะไมซื้อขายเลยโดยใหยกเลิกคำสั่งนั้นไปทั้งหมด FOK มีขอกำหนดเพิ่มเติมคือ สงคำสั่งได

ในชวงตลาดเปดทำการซื้อขายเทาน้ัน ตองระบุราคาซื้อขายท่ีแนนอน ไมสามารถใชคำสั่งท่ีมีเง่ือนไขน้ีรวมกับ ATO, 

ATC, Market Order, Special Market Order, Market to Limit Order และ Iceberg ใชไดสำหรับการซื้อขาย

หลักทรัพยหลักและหลักทรัพยท่ีถือครองโดยนักลงทุนตางประเทศเทาน้ัน ไมอนุญาตซื้อขายหลักทรัพยหนวยยอย 

5) Iceberg  

เปนคำสั่งซื้อขายท่ีนักลงทุนที่ตองการสงคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพยที่มีปริมาณสูงเปนคำสั่งเดียว แตไม

ประสงคจะแสดงจำนวนหลักทรัพยท้ังหมดในคราวเดียว โดยระบบซื้อขายจะชวยทยอยสงคำสั่ง โดยแบงเปนจำนวน

หลักทรัพยเปนคำสั่งยอยท่ีมีจำนวนและราคาเดียวกันเขาสูระบบซื้อขายโดยอัตโนมัติ คำสั่ง Iceberg จะสงไดเฉพาะ

ในชวงเวลาทำการซื้อขายโดยตองเปนคำสั่งประเภทระบุราคา (Limit Price) ท่ีไมมีเง่ือนไขอ่ืน และมีคำสั่งยอยไมเกิน 

100 คำสั่ง หากจับคูซื้อขายไดไมหมดในแตละชวงทำการซื้อขายจะถูกยกเลิก รวมท้ังกรณีท่ีมีการข้ึนเครื่องหมาย H 

(Halt) ในหลักทรัพยน้ัน ๆ คำสั่ง Iceberg จะถูกยกเลิกเชนกัน 

4.1.5 สัญลักษณ (Sign) ในการซ้ือขายหลักทรัพย  

ตลาดหลักทรัพยฯ ใชสัญลักษณพิเศษเพ่ือกำกับการซื้อขายหลักทรัพยและแจงนักลงทุนถึงสถานการณและ

เง่ือนไขพิเศษท่ีอาจสงผลกระทบตอหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียน 

1) XD (Excluding Dividend) ราคาที่เสนอซื้อหรือขายเปนราคาที่ไมรวมถึงเงินปนผลที่บริษัทผูออก

หลักทรัพยใหแกผูถือหลักทรัพยในการปดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย 

2) XI (Excluding Interest) ราคาที ่เสนอซื ้อหรือขายเปนราคาที ่ไมรวมถึงดอกเบี ้ยที ่บริษัทผู ออก

หลักทรัพยใหแกผูถือหลักทรัพยในการปดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย  

3) XR (Excluding Right) ราคาท่ีเสนอซื้อหรือขายเปนราคาท่ีไมรวมถึงสิทธิในการจองซื้อหุนใหมท่ีบริษัท

ผูออกหลักทรัพยใหแกผูถือหลักทรัพยในการปดสมุดทะเบียน 

4) XW (Excluding Warrants) ราคาที่เสนอซื้อหรือขายเปนราคาที่ไมรวมถึงสิทธิในการไดรับใบสำคัญ

แสดงสิทธิอายุเกิน 2 เดือนแตไมเกิน 10 ป ท่ีบริษัทผูออกหลักทรัพยใหแกผูถือหลักทรัพยในการปดสมุดทะเบียนพัก

การโอนหลักทรัพย 
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5) XT (Excluding Transferable Subscription Rights) ราคาที่เสนอซื้อหรือขายเปนราคาที่ไมรวมถึง

สิทธิในการไดรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ท่ีบริษัทผูออกหลักทรัพยใหแกผูถือหลักทรัพยในการ

ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย 

6) XA (Excluding All) ราคาที่เสนอซื้อหรือขายเปนราคาที่ไมรวมถึงสิทธิประโยชนมากกวา 1 สิทธิเชน

เงินปนผล สิทธิในการจองหุนใหม หรือสิทธิในการไดรับใบสำคัญแสดงสิทธิ เปนตน ท่ีบริษัทผูออกหลักทรัพยใหแกผู

ถือหลักทรัพยในการปดสมุดทะเบียน 
7) NP (Notice Pending) เปนเครื่องหมายที่แสดงใหนักลงทุนทราบวา บริษัทจดทะเบียนมีขาวสารหรือ

สารสนเทศตองช้ีแจงหรือรายงานตอตลาดหลักทรัพยฯ ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ซึ่งตลาดหลักทรัพยฯอยูระหวาง

รอคำช้ีแจงหรือรายงานเพ่ิมเติมจากบริษัทจดทะเบียน 

8) NR (Notice Received) เปนเครื่องหมายที่แสดงใหนักลงทุนทราบวาบริษัทจดทะเบียนไดชี้แจงหรือ

รายงานขาวสารหรือสารสนเทศ 

9) NC (Noncompliance) เปนเครื่องหมายที่แสดงใหนักลงทุนทราบวาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียน

เขาขายอาจถูกเพิกถอน 

10) H (Trading Halt) เปนเครื่องหมายแสดงการหามซื้อขายหลักทรัพย จดทะเบียนเปนการชั่วคราวโดย

แตละครั้งมีระยะเวลาไมเกินกวาหน่ึงรอบการซื้อขาย ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ 

11) SP (Suspension) เปนเครื่องหมายแสดงการหามซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนเปนการช่ัวคราว โดย

แตละครั้งมีระยะเวลาเกินกวาหน่ึงรอบการซื้อขาย ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ 

12) ST (Stabilization) เปนเครื่องหมายที่แสดงใหนักลงทุนทราบวาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบยีนที่มี

การซื้อหลักทรัพยเพ่ือสงมอบหลักทรัพยท่ีจัดสรรเกิน 

4.1.6 หนวยการซ้ือขาย 

 ตลาดหลักทรัพยฯ กำหนดใหบริษัทสมาชิก (Broker) จะระบุจำนวนหลักทรัพยเปนหนวยการซื้อขาย 

(Board Lot) โดยทั่วไป 1 Board Lot = 100 หลักทรัพย (หุน) สวนการเสนอซื้อขายที่มีจำนวนนอยวา 1 Board 

Lot กำหนดให Broker ซื้อขายแบบหนวยยอย (Odd Lot) แตหากมีกรณีหลักทรัพยราคา 500 บาทข้ึนไป (ตอเน่ือง 

6 เดือน) จะกำหนดให 1 Board Lot = 50 หุน  

4.1.7 กฎเกณฑเกี่ยวกับราคาหลักทรัพย 

 1) การคำนวณหาราคาเปด (Opening Price) และราคาปด (Closing Price)  

  ตลาดหลักทรัพยฯ กำหนดใหมีการคำนวณราคาเปดและปดของแตละหลักทรัพยโดยใชวิธี Call Market 

ในเวลาเปดหรือปดทำการซื้อขายที่ไดจากวิธีการสุมเลือกเวลา (Random) มีหลักการสำคัญในการคำนวณราคาปด

หรือราคาเปดของหลักทรัพย คือ เปนราคาที่ทำใหเกิดการซื้อขายมากที่สุดเมื่อแรกเปดทำการซื้อขายประจำวัน ใน

กรณีที่ราคามีมากกวาหนึ่งราคา ใหใชราคาท่ีใกลเคียงราคาซื้อขายครั้งสุดทายมากที่สุด และในกรณีที่ราคาซื้อขาย

ครั้งสุดทายมีหลายราคาใหใชราคาท่ีสูงกวา 

 2) ชวงราคา (Spread) 

นักลงทุนตองดูราคาซื้อขายครั้งสุดทายของหลักทรัพยน้ัน เพ่ือจะเสนอราคาซื้อขายไดถูกตอง 

 



 
80  

ตารางท่ี 10 ชวงราคาหลักทรัพยท่ีซื้อขายในตลาด 

ระดับราคาหลักทรัพย ชวงราคา 

ต่ำกวา 2 บาท 0.01 

มากกวา 2 และต่ำกวา 5 บาท 0.02 

มากกวา 5 และต่ำกวา 10 บาท 0.05 

มากกวา 10 และต่ำกวา 25 บาท 0.10 

มากกวา 25 และต่ำกวา 50 บาท 0.25 

มากกวา 50 และต่ำกวา 100 บาท 0.50 

มากกวา 100 และต่ำกวา 200 บาท 1.00 

มากกวา 200 และต่ำกวา 400 บาท 2.00 

มากกวา 400 และต่ำกวา 800 บาท 4.00 

มากกวา 800 ข้ึนไป  6.00 

ท่ีมา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2565  

ตัวอยาง หากนักลงทุนตองการเสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพยใด ตองดูราคาซื้อขายครั้งสุดทายของ

หลักทรัพยน้ันดวย เพ่ือจะไดเสนอราคาซื้อขายไดตรงตามชวงราคา เชน หลักทรัพย XYZ มีราคาซื้อขายครั้งสุดทาย

ที่ 40 บาท นักลงทุนจะตองเสนอซื้อหรือเสนอขายเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก 40 บาท ครั้งละ 0.25 บาท เชน 39.75 

บาท หรือ 40.25 บาท เปนตน 

 3) การกำหนดราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย (Ceiling & Floor) 

 ตลาดหลักทรัพยไดมีการกำหนดใหราคาเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพยในแตละวันสามารถเปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้นหรือลดลงไดสูงสุดไมเกินรอยละ 30 ของราคาปดในวันทำการกอนหนา เพื่อใหการซื้อขายหลักทรัพยนั้นไม

เกิดความผันผวนของราคามากจนเกินไป ซึ ่งเปนแนวปฏิบัติหนึ ่งที ่ชวยคุ มครองนักลงทุน และเปนการสราง

เสถียรภาพของตลาด  

 ตัวอยาง หากหลักทรัพย A มีราคาปดครั้งกอน 40 บาท ราคา Ceiling และ Floor เปนรอยละ 30 ของ

ราคาปด คือ 40 x 0.30 = 12 บาท ดังน้ัน ราคาสูงสุด (Ceiling) = 40 + 12 = 52 บาท และราคาต่ำสุด (Floor) = 

40 – 12 = 28 บาท  

4.1.8 การเปดบัญชีซ้ือขาย 

สำหรับนักลงทุนสามารถแบงบัญชีซื้อขายเปน 3 ประเภท ดังน้ี 

1) บัญชีเงินสด (Cash Account) 

เป นบ ัญช ีท ี ่ต  องชำระค  าหล ักทร ัพย  เต ็มจำนวนด วยเง ินสด โดย  Broker จะพ ิจารณาอน ุม ัต ิวงเ งิน 

ท่ีนักลงทุนจะใชซื้อหลักทรัพยจากหลักฐานการเงิน แตตองฝากเงินเปนหลักประกันรอยละ 15  

ตัวอยาง ถาไดรับอนุมัติวงเงิน 100,000 บาท ตองวางหลักประกัน 15,000 บาท แตถาวางหลักประกันไม

ครบจะไดรับอนุมัติวงเงินไมถึงตามที่อนุมัติไวกอนหนา ซึ่งหลักประกันนี้ จะเปนเงินสดหรือหลักทรัพยก็ได ถาเปน

เงินสด นักลงทุนจะไดรับดอกเบี้ยดวย ขอดีของบัญชีประเภทนี้อยูที่การชำระเงินคาซื้อหุน ซึ่งไมตองชำระเงินทันที
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ทั้งนี้จะตองชำระคาซื้อหลักทรัพยภายใน T+ 2 จากวันที่ซื้อ ซึ่งนักลงทุนสามารถโอนเงินหรือตัดเงินผานบัญชีเงิน

ฝากธนาคารอัตโนมัติ สวนในกรณีที่ขายหลักทรัพยนักลงทุนจะไดรับชำระคาขายหลักทรัพยจาก Broker ภายใน 

T+ 2 จากวันท่ีขายหลักทรัพย 

2) บัญชีเงินสด (Cash Balance Account) 

เป นบ ัญช ีท ี ่ น ั กลงท ุนสามารถซ ื ้ อหล ักทร ัพย  ได  เท  าก ับจำนวนเง ินท ี ่นำมาฝากไว ก ับ  Broker ก อน 

การซื้อหลักทรัพย ท้ังน้ีเงินฝากของนักลงทุนจะไดรับดอกเบ้ียเงินฝากตามอัตราท่ี Broker กำหนด 

3) บัญชีเครดิตบาลานซ (Credit Balance Account) 

เ ป  นบ ัญช ี เ ง ิ นก ู  ย ื ม เพ ื ่ อซ ื ้ อ ขายหล ั กทร ั พย   ซ ึ ่ ง ต  อ ง เ ส ี ยอ ั ต ร าดอก เบ ี ้ ย ต าม ท่ี  Broker กำหนด 

โดยนักลงทุนจะตองวางเงินสดหรือหลักทรัพยจดทะเบียนเปนประกัน 

บัญชีมารจิ้น (Margin Account) หรือตลาดหลักทรัพยฯ ไดนำระบบเครดิตบาลานซ (Credit Balance 

System) มาใชสำหรับนักลงทุนที่ตองการกูยืมเงินจาก Broker เพื่อซื้อหลักทรัพย หรือตองการยืมหลักทรัพยเพ่ือ

ขายชอรต (Short sale) โดยบัญชีมารจิ้นเปนการเพ่ิมอำนาจในการลงทุนโดยมีการจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 

ระบบ Credit Balance พิจารณาสถานะของลูกคาและสภาวะการลงทุนเปน Portfolio โดยไมคำนึงถึง

ตนทุนแตละหลักทรัพย แตกำหนดใหนักลงทุนนำเงินสดหรือหลักทรัพยอ่ืน ๆ วางเปนหลักประกันการชำระหน้ี โดย

มีมูลคาอยางนอยเทากับอัตรามารจิ้นเริ่มตน (Initial Margin) หากจำนวนเงินสดที่ลูกคาวางเปนหลักประกันสูงกวา

ยอดหน้ี จะเรียกวา Credit Balance นักลงทุนจะไดรับดอกเบี้ยจาก Broker และหากจำนวนเงินสดที่วางเปน

หลักประกันนอยกวายอดหนี ้จะเรียกวา Debit Balance ซึ ่งนักลงทุนตองจายดอกเบี ้ยเงินกู ย ืมให Broker 

นอกจากนั้น การปรับมูลคาในบัญชี Credit Balance จะปรับมูลคาตามราคาตลาด (Mark to Market) ทุกวันทำ

การ เพ่ือใหสะทอนอำนาจซื้อหลักทรัพย (Purchasing Power) ตามมูลคาตลาดของหลักทรัพย  

การเรียกหลักประกันเพ่ิมและการบังคับชำระหน้ี (Margin Call) ในกรณีมูลคาหลักทรัพยในบัญชีนักลงทุน 

ลดลงจนต่ำกวามูลคาหลักประกันที่ตองดำรงไว บริษัท Broker ตองเรียกใหเจาของบัญชีนำเงินสดหรือทรัพยสินมา

วางเปนประกันเพิ่ม จนทำใหสินทรัพยไมต่ำวามูลคาหลักประกันที่ตองดำรงไวโดยเรียกภายในวันทำการถัดไปจาก

วันท่ีสินทรัพยต่ำกวามูลคาหลักประกันท่ีตองดำรงไว และตองดำเนินการเพ่ิมเงินสดภายใน 5 วันทำการ ทรัพยสินท่ี

สามารถนำมาวางเปนหลักประกันเพิ่มไดแก เงินสด หลักทรัพยจดทะเบียน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

หรือพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย ตั๋วสัญญาใชเงินเปนผูออก บัตรเงินฝากท่ีธนาคารพาณิชย  

วิธีการคำนวณอัตรามาจิ้น ในระบบ Credit Balance (กลต., 2565) ดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 Initial Margin Rate (IM) คืออัตรามารจิ้นเริ่มตน เปนอัตราสวนข้ันต่ำของจำนวนเงินสดหรือ

หลักทรัพยที่นักลงทุนตองชำระเพื่อซื ้อหลักทรัพย จำนวนเงินสดที่นักลงทุนวางมากนอยกวายอดหนี้จะถูกคิด

ดอกเบ้ีย ก.ล.ต. กำหนดใหไมต่ำกวารอยละ 50 ของมูลคาหลักทรัพย น่ันคือหากลูกคาตองการซื้อหลักทรัพยตัวหน่ึง

มูลคา 100,000 บาท จะตองวางเงินประกันไวขั้นต่ำ 50,000 บาท เปนตน โดยอาจกำหนด IM ของหุนแตละกลุม

แตกตางกันไดตามปจจัยพ้ืนฐาน และความเสี่ยงทางดานสภาพคลอง 

ข้ันตอนท่ี 2 Maintenance Margin Rate (MM) คือ สัดสวนระหวางมูลคาหลักประกันของนักลงทุนเทียบ

กับมูลคาของหลักทรัพยในบัญชีของนักลงทุน ซึ่งกำหนดเปนเกณฑขั้นต่ำและหากสัดสวนนี้ลดลงต่ำกวาที่เกณฑ

กำหนดไว นักลงทุนจะตองนำเอาเงินสดหรือหลักทรัพยมาวางไวกับ Broker เพื่อเปนหลักประกันเพิ่มเติม เรียกวา 

Margin Call เพื่อใหสัดสวนดังกลาวเพิ่มขึ้นจนไมต่ำกวาเกณฑที่กำหนด ซึ่งในเกณฑกำหนดเอาไวที่รอยละ 35 โดย
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ในแตละสิ้นวัน Broker จะทำการปรับมูลคาหลักทรัพยในบญัชีของลูกคาตามราคาตลาดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่เปน

จริง (Mark to Market)  

 จะเห็นไดวา แมบัญชีในแบบเครดิตบาลานซจะชวยเพิ่มอำนาจซื้อของลูกคาและเพิ่มความคลองตัวในการ

ลงทุน แตมีความซับซอนกวาบัญชีประเภทอ่ืน โดยเฉพาะในกรณีท่ีมูลคาหลักทรัพยลดลงไปมากจะถูกเรียก margin 

call หากนำหลักประกันมาวางเติมไมทันเวลากำหนดก็จะถูกบังคับขายหลักประกันได (Force Sell) 

 

4.2 การชำระราคาและการสงมอบหลักทรัพย 

การชำระราคาและการสงมอบหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จะทำภายในวันที่ 2 ถัดจาก

วันที่มีการทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย (จะใชสัญลักษณ T+2) ในปจจุบันการชำระราคาและการสงมอบ

หลักทรัพยทุกรายการระหวางบริษัทหลักทรัพยกับบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด จะตองดำเนินการ

ภายในวันท่ี 3 ถัดไปจากวันท่ีเกิดรายการ 

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Thailand Clearing House Co.,Ltd (TCH) ทำหนาที่เปน

สำนักหักบัญชี ตราสารทุน และสัญญาซื้อขายลวงหนา กลาวคือเปน ศูนยกลางการชำระราคา สำหรับตราสารท่ีซื้อขาย

ในตลาดหล ักทร ัพย แห งประเทศไทย (SET) ตลาดหล ักทร ัพย   เอ ็ม เอ ไอ (MAI) (รายละเอ ียดเพ ิ ่มเต ิมใน 

http://www.set.or.th/tch/th/tch.html) 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัดหรือ "Thailand Securities Depository Company 

Limited (TSD) เปนศูนยกลางในการรับฝากหลักทรัพยไวในระบบไรใบหลักทรัพยทั้งตราสารทุน โดยมีบริการรับฝาก

หลักทรัพย ถอนหลักทรัพย โอนหลักทรัพย จำนำ และเพิกถอนจำนำหลักทรัพย และใหบริการนายทะเบียนหลักทรัพย 

ทำหนาท่ีในการดูแลและรักษาขอมูลหลักทรัพย  

 

4.3 ดัชนีเคร่ืองชี้ภาวะตลาดหลักทรัพย 

  ดัชนีราคาหุน เปนคาสถิติที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องชี้วัดที่สะทอนภาพรวมการเคลื่อนไหวของระดับ

ราคาซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพย วามีการเปลี่ยนแปลงข้ึนลงอยางไรในปจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับวันท่ีเริ่มมีการ

คำนวณราคาหุนน้ัน (วันฐาน) หรือวันกอนหนา  

4.3.1 ประเภทของดัชนีราคาหุน  

แบงตามหลักเกณฑตลาดหลักทรัพยท่ัวโลกเพ่ือใชอางอิง คำนวณได 3 ประเภท 

1) ดัชนีราคาหุน แบบถวงน้ำหนักดวยมูลคาตลาด (Market Capitalization Weighted Index) คำนวณ

โดยการนำมลูคาตามราคาตลาดของแตละหลักทรัพย (P X Q) มาถวงน้ำหนัก ดังนั้น การเคลื่อนไหวของคาดัชนีจึง

แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของมูลคาตลาดของหลักทรัพยโดยรวม หุนที่มีมูลคาตลาดสูงจะมีอิทธิพลตอดัชนี

ราคามากกวาหุนท่ีมีมูลคาตลาดต่ำ เชน SET Index, Hang Seng Index, Straits Times Index และ NYSE Index  

2) ดัชนีราคาหุน แบบถวงน้ำหนักดวยราคาตลาด (Price Weighted Index) คำนวณโดยการหาคาเฉลี่ย

ของราคาหุนท่ีมีการซื้อขายในแตละวัน ซึ่งหุนแตละตัวจะถวงน้ำหนักดวยราคาตลาด ดังน้ัน หากหุนท่ีมีราคาสูงมีการ

เคลื่อนไหวมาก จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงในดัชนีราคาหุนมาก เชน Nikkei 225, DJIA สหรัฐอเมริกา  
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3) ดัชนีราคาหุ น แบบไมถ วงน้ำหนัก (Equally Weighted Index) คำนวณโดยการหาอัตราการ

เปลี่ยนแปลงของราคาหุนและนำมาหาคาเฉลี่ย ซึ่งทำใหหุนทุกตัวสงผลกระทบตอคาดัชนีเทากัน เชน The Value 

Line Index สหรัฐอเมริกา 

4.3.2 ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยไทย (SET Index)  

เปนดัชนีที ่สะทอนการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยทั ้งหมด (Composite Index) วันฐานวันท่ี 30 

เมษายน 2518 มีสูตรดังน้ี 

 

 

4.3.3 มาตรการกำกับดูแลในชวงซ้ือขาย (Circuit Breaker)  

 ตลาดหลักทรัพยมีระบบการปองกันผลกระทบของระบบการซื้อขายอันเน่ืองมาจากการปรับตัวลดลงของ

มูลคาหลักทรัพยอยางรวดเร็วในวันนั้น ๆ ที่อาจมาจากสาเหตุที่ไมคาดคิด โดยจะมกีารปดทำการซื้อขายหลักทรัพย

อัตโนมัติช่ัวคราว ตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

ครั้งที่ 1 เมื่อดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย (SET Index) เปลี่ยนแปลงลดลงถึงรอยละ 10 ของคาดัชนี

ปดในวันทำการกอนหนา  ตลาดหลักทรัพยจะพักการซื้อขายหลักทรัพยท้ังหมดเปนเวลา 30 นาที 

ครั้งที่ 2 เมื่อ SET Index เปลี่ยนแปลงลดลงถึงรอยละ 20 ของดัชนีปดในวันทำการกอนหนา ตลาด

หลักทรัพยจะพักการซื้อขายเปนเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากทำงานครั้งท่ี 2 ของ Circuit Breaker ตลาดเปดใหทำการ

ซื้อขายตอไปจนถึงเวลาปดทำการปกติ และหากเหลือเวลาไมถึง 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมง ใหหยุดพักการซื้อขายเพยีง

ระยะเวลาท่ีเหลือในรอบการซื้อขายน้ัน แลวใหเปดการซื้อขายไดตามปกติในรอบถัดไป 

 

4.4 ภาษีท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือขายหลักทรัพย 

เมื ่อนักลงทุนเขามาซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย นักลงทุนมีหนาที่ตองเสียภาษีอากรตามท่ี

กฎหมายกำหนดไว นักลงทุนไทยและนักลงทุนตางชาติท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย เสียภาษีอากรดังน้ี 

4.4.1 นักลงทุนไทยบุคคลธรรมดา 

ไดรับการยกเวนภาษี เมื่อไดกำไรจากการขายหลักทรัพย หากไดเงินปนผลจากบริษัทจดทะเบียนหรือ

บริษัทจำกัด ตองเสียภาษีรอยละ 10 หรือเลือกใหหักรอยละ 10 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย หรือเลือกนำเงินปนผลไปรวมเสีย

ภาษีปลายปถาไดรับเงินปนผลจากกองทุนรวมและอาจไดรับยกเวนภาษี ถาไดรับเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการ

สงเสริม BOI สวนดอกเบ้ียท่ีไดจากเงินลงทุนฝากไวกับบริษัทสมาชิกคิดรอยละ 15 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 

4.4.2 นักลงทุนไทยท่ีเปนนิติบุคคล  

ไมมีภาษีหัก ณ ที่จาย แตตองนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลตามกฎหมายกำหนด หากได

เงินปนผลตองเสียภาษีรอยละ 10 หัก ณ ท่ีจาย สวนดอกเบ้ียท่ีไดจากเงินลงทุนฝากไวกับบริษัทสมาชิกคิดรอยละ 1 

ภาษีหัก ณ ท่ีจายหรือไมมีภาษีหัก ณ ท่ีจาย  

ดัชน ีSET = มูลคาตลาดรวมของหุนสามัญทุกตัว ณ วันปจจุบัน 

 

มูลคาตลาดรวมของหุนสามัญทุกตัว ณ วันฐาน x 100 
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4.4.3 นักลงทุนตางประเทศท่ีเปนบุคคลธรรมดา  

ไดรับยกเวนภาษีสำหรับกำไรจาการขายหลักทรัพย แตเสียภาษีรอยละ 10 หัก ณ ท่ีจายสำหรับเงินปนผล

และเสียภาษีรอยละ 15 หัก ณ ที่จายสำหรับดอกเบี้ยรับ หากเปนนิติบุคคล ตองเสียภาษีรอยละ 15 หัก ณ ที่จาย

สำหรับกำไรจากการขายหลักทรัพยและรอยละ 10 หัก ณ ท่ีจายสำหรับเงินปนผล และเสียภาษีรอยละ 15 หัก ณ ท่ี

จายสำหรับดอกเบ้ียรับเชนกัน  

ตารางท่ี 11 ภาษีอากรของนักลงทุนไทยและนักลงทุนตางชาติท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย 

ภาษี (รอยละ: 

%) 

นักลงทุนไทย นักลงทุนตางประเทศ 

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

กำไรจากการ

ขายหลักทรัพย

(Capital Grain) 

ยกเวนภาษี ไมมภีาษีหัก ณ ท่ีจาย 

แตตองนำไปรวม

คำนวณเพ่ือเสียภาษี

เงินไดนิติบุคคล ตาม

กฎหมายกำหนด 

ยกเวนภาษี 

 

15% 

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 

เงินปนผล 10% 

หักภาษี ณ ท่ีจาย 

10% 

หักภาษี ณ ท่ีจาย หรือ

ไดรับการยกเวนภาษี 

10% 

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 

10% 

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 

ดอกเบ้ีย 15% 

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 

1% 

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 

หรือไมมีภาษีหัก ณ ท่ี

จาย 

15% 

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 

15% 

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 

ท่ีมา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2564 

4.4.4 ภาษีมูลคาเพ่ิม  

นักลงทุนจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากบริษัทหลักทรัพยท่ีใหบริการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยใน

อัตรารอยละ 7 ของคาธรรมเนียมหรือคานายหนา 

4.4.5 อากรแสตมป  

การโอนใบหุน ใบหุนกู และพันธบัตรที่มีตราสารการโอน ผูโอนตองติดอากรแสตมปอัตรา 1 บาททุก 

จำนวน 1,000 บาท ตามราคาหุนที่ชำระแลว ยกเวนการโอนหลักทรัพยจดทะเบียนที่บริษัทศูนยรับฝากหลักทรพัย 

(ประเทศไทย) จำกัด เปนนายทะเบียนหรือโอนในระบบไรใบหุนหรือการโอนพันธบัตรรัฐบาลหรือหนวยลงทุนไมตอง

ติดอากรแสตมป 
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4.4.6 คานายหนา (Commission)  

สำหรับนักลงทุนจายใหกับตัวแทนนายหนา คือ บริษัทสมาชิก เปนบริษัทหลักทรัพยที่ไดใบอนุญาตให

ประกอบธุรกิจนายหนาคาหลักทรัพย ที่เรียกวา โบรกเกอร (Broker) โดยตั้งแตวันที่ 14 มกราคม 2545 ตลาด

หลักทรัพยฯ กำหนดใหบริษัทสมาชิกเรียกเก็บคาธรรมเนียม ในการเปนนายหนาการซื้อขายหลักทรัพย ในอัตรารอย

ละ 0.25 ของมูลคาของการซื้อขาย และอัตราไมต่ำกวารอยละ 0.15 และตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2560 เปนตนไป 

เปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต (regulatory fee) สำหรับลูกคารายยอย

ทุกราย จากเดิมอัตรารอยละ 0.0018 เปนอัตรารอยละ 0.0010  

กรณีที่ไมมีรายการซื้อขาย หรือ สงคำสั่งซื้อขายแลวไมเกิดการจับคู จะไมมีคาธรรมเนียมใด ๆ เกิดขึ้นใน

วันนั้น ทั้งนี ้ ในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมนั้น บริษัทจะรวมเรียกเก็บคาธรรมเนียมที่เกี ่ยวของ สวนแรกคือ

คาธรรมเนียมตลาดหลักทรัพยฯ (SET Trading Fee) อัตรารอยละ 0.005 ของมูลคาการซื้อขายตอวัน สวนตอมาคือ

คาธรรมเนียมการชำระราคาและสงมอบหลักทรัพย (TSD Clearing Fee) อัตรารอยละ 0.001 ของมูลคาการซื้อขาย

ตอวัน และสวนสุดทายคาธรรมเนียมการกำกับดูแลอัตรารอยละ 0.001 ของมูลคาการซื ้อขายตอวัน รวม

คาธรรมเนียมทั้งหมดเทากับรอยละ 0.007 คาธรรมเนียมขั้นต่ำ สวนใหญ Broker คิดคาธรรมเนียมขั้นต่ำ 50 บาท

ตอวัน ถาเริ่มลงทุนไมเกิน 25,000 บาท  Broker ไมคิดคาธรรมเนียมขั้นต่ำ ไดแก บริษัทหลักทรัพยไทยพาณิชย 

(SCBS), บริษัทหลักทรัพยบัวหลวง (BLS) และ บริษัทหลักทรัพยเอสบีไอ ไทย ออนไลน (SBITO) อัตราการคิด

คาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพยเปนแบบข้ันบันไดระหวาง สงคำสั่งซื้อขายผานเจาหนาท่ี (Marketing) และการ

ซื้อขายผานอินเทอรเน็ต (Internet Trade) 

ตารางท่ี 12 คาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย 

มูลคาการซ้ือขายตอวัน

(หนวย: บาท) 

การซ้ือขายผาน

เจาหนาท่ี 

การซ้ือขายผานอินเทอรเน็ต 

บัญชีวงเงิน (Cash) บัญชีเติมเงิน (Prepaid) 

มูลคานอยกวา 5 ลบ. 0.257%+VAT7% 0.207%+VAT7% 0.157%+VAT7% 

มูลคา 5-10 ลบ. 0.227%+VAT7% 0.187%+VAT7% 0.137%+VAT7% 

มูลคา 10-20 ลบ. 0.187%+VAT7% 0.157%+VAT7% 0.117%+VAT7% 

มูลคามากกวา 20 ลบ. 0.157%+VAT7% 0.127%+VAT7% 0.107%+VAT7% 

ท่ีมา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย,  ม.ป.ป.ก 

กรณีศึกษา (Case study) ทำความรูจักสินคา (Products) รายชื่อหุน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (SET) 

ท่ีไดรับการจัดอันดับดานสิง่แวดลอม (Environment)  สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) จาก THSI, 

DJSI, Arabesque S-Ray, Moody’s ESG Solution, MSCI ESG Research, Refinitiv, S&P 500 Index และ Set 

THSI Index จำนวน 213 บมจ. (สำรวจ ณ 31 มี.ค. 2565)  

หลังจาก UN ประกาศเปาหมาย SDGs หลายองคกรในประเทศไทยที่มีสวนเกี่ยวของโดยเฉพาะตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ไดประกาศเจตนารมณเขารวมกับ UN พ.ศ. 2557 และเครือขายความรวมมือ

สากล เพื่อมาเผยแพรพัฒนาความรูดานความยั่งยืน (SD) ใหกับบริษัทมหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

(บมจ.) โดยใหความสำคัญกับ ESG เพ่ือท่ีบมจ.ไดนำแนวทางไปบริหารจัดการองคกรและเปดเผยขอมูลตอผูมีสวนได

สวนเสีย ตั้งแตป พ.ศ. 2558 และพัฒนาใหมีการคัดเลือกบมจ.ท่ีมีคุณสมบัติ “หุนยั่งยืน” (Thailand Sustainability 
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Investment: THSI) และดัชนี SET THSI ป พ.ศ. 2561 รวมถึงการเปดเผยขอมูลดานความยั่งยืน (SD Report) 

และแบบ 56-1 รายงานเดี่ยว (One Report) บังคับใชรอบระยะบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่บมจ.

ตองจัดทำและเผยแพรป พ.ศ. 2565 การศึกษาของเรวดี พานิช (2564) พบวา บมจ.ที่ไดรับการจัดอันดับ ESG คิด

เปนรอยละ 36 ของบมจ.ท้ังหมด เปนจำนวนมากท่ียังไมสามารถเขาสูธุรกิจท่ียั่งยืนตามเกณฑท่ีตั้งไวได การสงเสริม

ดวยการชี้ใหเห็นถึงจุดแข็ง ในการสรางรายไดหรืออัตราผลตอบแทนของบริษัทในระยะยาวจึงเปนแรงจูงใจที่ดี ใน

การปรับกระบวนทัศนและโครงสรางการบริหารจัดการใหธุรกิจสามารถเขาสูการเติบโตแบบยั่งยืนที่คำนึงถึง ESG 

แสดงผลตอบแทนเปรียบเทียบระหวางหลักทรัพย ESG 100 กับผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยไทย (SET) พบวา 

ESG100 มีผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกวาหุ นใน SET ตั้งแต ค.ศ. 2558-2564 โดยเฉพาะหลังป พ.ศ. 2563 แมวาใน

สถานการณนั้นเกิดวิกฤตการแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ยังคงเห็นแนวโนมผลตอบแทน ESG100 เพิ่มสูงขึ้นใน

อัตราเรงมากกวา SET, SET50 หรือ SET100 อยางชัดเจน สอดคลองกับการศึกษาของเรวดี พานิช (2565) 

คำสั่ง จงแยกหุน ESG ตามประเภทอุตสาหกรรมและธุรกิจเพื่อตรวจสอบสัดสวนหุน ESG ตอหุนทั้งตลาดเพ่ือ

วิพากษถึงเหตุของการพัฒนาธุรกิจเปนธุรกิจยั่งยืนหรือแรงจูงใจในการนำธุรกิจสูการจัดอันดับดาน ESG  

ตารางท่ี 13 หุน ESG ในตลาด SET และ MAI ไดรับการจดัอันดับสากล ณ วันท่ี 31 มี.ค. 2565 

 Symbol Industry Sector 

Environment Social and Government (ESG) International Standards 

THSI DJSI 
Arabesque 

S-Ray® 
MSCI S&P 

Vigeo 

Eiris 

1 AAV Services Transportation & Logistics / - / - - - 

2 ACE Resources Energy & Utilities - - / - - - 

3 ADB Industrial Industrial / - - - - - 

4 ADVANC Information & Technology Communication Technology / / / / / / 

5 AEONTS Financials Finance & Securities - - / / / - 

6 AGE Resources Energy & Utilities / - - - - - 

7 AH Industrials Automotive / - - - - - 

8 AKP Services Services / - - - - - 

9 AMATA Property & Construction Property Development / - / / / - 

10 AMATAV Property & Construction Property Development / - / - - - 

11 AOT Services Transportation & Logistics / / / / / / 

12 AP Property & Construction Property Development - - / - / - 

13 ARROW Property & Construction Property & Construction / - - - - - 

14 ASIAN Agro & Food Industry Food & Beverage / - - - - - 

15 AWC Property & Construction Property Development / - / / / - 

16 BA Services Transportation & Logistics - - - - / - 

17 BAFS Resources Energy & Utilities / - / - / - 

18 BAM Financials Finance & Securities - - / / / - 

19 BANPU Resources Energy & Utilities / / / / / / 

20 BAY Financials Banking / - / - - - 

21 BBL Financials Banking / - / - / / 

22 BCH Services Health Care Services - - / - / - 

23 BCP Resources Energy & Utilities / - / / / - 

24 BCPG Resources Energy & Utilities / - / / - - 

25 BDMS Services Health Care Services / / / / / / 

26 BEAUTY Services Commerce - - - - / - 

27 BEC Services Media & Publishing - - / - - - 

28 BEM Services Transportation & Logistics / - / / / - 

29 BEYOND Services Tourism & Leisure - - / - - - 

30 BGC Industrials Packaging / - - - - - 

31 BGRIM Resources Energy & Utilities / - / / / - 

32 BH Services Health Care Services - - / / / / 
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 Symbol Industry Sector 

Environment Social and Government (ESG) International Standards 

THSI DJSI 
Arabesque 

S-Ray® 
MSCI S&P 

Vigeo 

Eiris 

33 BJC Services Commerce / / / / / - 

34 BLA Financials Insurance / - - - / - 

35 BLAND Property & Construction Property Development - - - / - - 

36 BPP Resources Energy & Utilities / - / - / - 

37 BTS Services Transportation & Logistics / / / / / / 

38 BWG Services Professional Services / - - - - - 

39 CBG Agro & Food Industry Food & Beverage - - / / / - 

40 CENTEL Services Tourism & Leisure / - / - / - 

41 CFRESH Agro & Food Industry Food & Beverage / - - - - - 

42 CHG Services Health Care Services - - / - - - 

43 CK Property & Construction Construction Services / - / / / - 

44 CKP Resources Energy & Utilities / - / - - - 

45 COLOR Industrial Industrial / - - - - - 

46 COM7 Services Commerce / - - - - - 

47 CPALL Services Commerce / / / / / / 

48 CPF Agro & Food Industry Food & Beverage / / / / / / 

49 CPN Property & Construction Property Development / / / / / / 

50 CPNREIT Property & Construction Property Fund & REITs - - - - / - 

51 CRC Services Commerce / - - / / - 

52 CSC Industrials Packaging / - - - - - 

53 DCC Property & Construction Construction Materials - - - / / - 

54 DELTA Technology Electronic Components - / / / / - 

55 DOHOME Services Commerce - - / - - - 

56 DRT Property & Construction Construction Materials / - - - - - 

57 DTAC Information & Technology Communication Technology - - / - / - 

58 DUSIT Services Tourism & Leisure - - / - - - 

59 EA Resources Energy & Utilities / - / / / - 

60 EASTW Resources Energy & Utilities / - / - / - 

61 EGCO Resources Energy & Utilities / / / / / - 

62 EPG Property & Construction Construction Materials / - / - - - 

63 ERW Services Tourism & Leisure - - / - - - 

64 ESSO Resources Energy & Utilities - - / - - - 

65 FPT Property & Construction Property Development / - - - - - 

66 GCAP Financials Finance & Securities / - / - - - 

67 GFPT Agro & Food Industry Agribusiness / - / - / - 

68 GGC Industrials Petrochemicals & Chemicals - - / - - - 

69 GL Financials Finance & Securities - - - - / - 

70 GLOBAL Services Commerce / - / - / - 

71 GPSC Resources Energy & Utilities / - / / / - 

72 GULF Resources Energy & Utilities / - / / / - 

73 GUNKUL Resources Energy & Utilities / - / - / - 

74 HANA Technology Electronic Components / - / / / - 

75 HMPRO Services Commerce / / / / / / 

76 HTC Agro & Food Industry Food & Beverage / - - - - - 

77 ICC Consumer Products Fashion - - / - - - 

78 ICHI Agro & Food Industry Food & Beverage - - / - / - 

79 ILINK Technology Information Communication Tech. / - - - - - 

80 INTUCH Technology Information Communication Tech / - / / / - 

81 IRC Industrials Automotive / - - - - - 

82 IRPC Resources Energy & Utilities / / / / / - 

83 ITEL Technology Information Communication Tech / - - - - - 

84 IVL Industrials Petrochemicals & Chemicals / / / / / / 

85 JAS Technology Information Communication Tech - - / / / - 

86 JMART Technology Information Communication Techn - - - - / - 

87 JMT Financials Finance & Securities - - - - / - 
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 Symbol Industry Sector 

Environment Social and Government (ESG) International Standards 

THSI DJSI 
Arabesque 

S-Ray® 
MSCI S&P 

Vigeo 

Eiris 

88 JWD Services Transportation & Logistics / - / - - - 

89 KBANK Financials Banking / / / - / / 

90 KCE Technology Electronic Components - - / - / - 

91 KEX Services Transportation & Logistics / - - - - - 

92 KGI Financials Finance & Securities - - - - / - 

93 KKP Financials Banking / - / / / - 

94 KSL Agro & Food Industry Food & Beverage - - / - - - 

95 KTB Financials Banking / - / / / / 

96 KTC Financials Finance & Securities / - / / / - 

97 LH Property & Construction Property Development - - / / / - 

98 LHFG Financials Banking / - - - / - 

99 LIT Financials Finance & Securities / - - - - - 

100 LPF Property & Construction Property Fund & REITs - - - - / - 

101 LPN Property & Construction Property Development / - / - / - 

102 M Agro & Food Industry Food & Beverage - - - - / - 

103 M-CHAI Services Health Care Services / - - - - - 

104 MAJOR Services Media & Publishing / - / / / - 

105 MAKRO Services Commerce - - / - / - 

106 MBK Property & Construction Property Development - - - - / - 

107 MC Services Commerce - - - - / - 

108 MCOT Services Media & Publishing - - / - - - 

109 MEGA Services Commerce - - / - / - 

110 MINT Agro & Food Industry Food & Beverage / / / / / / 

111 MSC Technology Information Communication Tech / - - - - - 

112 MTC Financials Finance & Securities / - / / / - 

113 NRF Agro & Food Industry Food & Beverage / - - - - - 

114 NSI Financials Insurance / - - - - - 

115 NVD Property & Construction Property Development / - - - - - 

116 NWR Property & Construction Construction Services - - / - - - 

117 NYT Services Transportation & Logistics / - - - - - 

118 OR Resources Energy & Utilities - - - / - - 

119 ORI Property & Construction Property Development / - / - - - 

120 OSP Agro & Food Industry Food & Beverage / - / / / - 

121 OTO Services Services / - - - - - 

122 PCSGH Industrials Automotive / - / - - - 

123 PLANB Services Media & Publishing / - / - - - 

124 PM Agro & Food Industry Food & Beverage / - / - - - 

125 PPP Property & Construction Construction Materials / - - - - - 

126 PPS Property & Construction Property & Construction / - - - - - 

127 PR9 Services Health Care Services / - - - - - 

128 PSH Property & Construction Property Development / - / - / - 

129 PSL Services Transportation & Logistics - - / / - - 

130 PT Technology Information Communication Tech / - - - - - 

131 PTG Resources Energy & Utilities / - / - - - 

132 PTL Industrials Packaging - - - - / - 

133 PTT Resources Energy & Utilities / / / / / / 

134 PTTEP Resources Energy & Utilities / / / / / / 

135 PTTGC Industrials Petrochemicals & Chemicals / / / / / / 

136 QH Property & Construction Property Development - - / / / - 

137 RATCH Resources Energy & Utilities / - / / / - 

138 RBF Agro & Food Industry Food & Beverage - - / - - - 

139 RS Services Commerce / - / - / - 

140 S Property & Construction Property Development / - - - / - 

141 S & J Consumer Products Personal Products Pharmaceuticals / - - - - - 

142 SABINA Consumer Products Fashion / - - - - - 

143 SAK Financials Finance & Securities / - - - - - 
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 Symbol Industry Sector 

Environment Social and Government (ESG) International Standards 

THSI DJSI 
Arabesque 

S-Ray® 
MSCI S&P 

Vigeo 

Eiris 

144 SAMART Technology Information Communication Tech - - - - / - 

145 SAT Industrials Automotive / - / - - - 

146 SAWAD Financials Finance & Securities - - / / / - 

147 SC Property & Construction Property Development / - / - / - 

148 SCB Financials Banking / / / / / / 

149 SCC Property & Construction Construction Materials / / / / / / 

150 SCCC Property & Construction Construction Materials / - - - / - 

151 SCG Resources Energy & Utilities / - - - - - 

152 SCGP Industrials Packaging / - - / / - 

153 SELIC Industrial Industrial / - - - - - 

154 SF Property & Construction Property Development - - - - / - 

155 SIRI Property & Construction Property Development / - / / / - 

156 SNC Industrials Industrial Materials & Machinery / - - - - - 

157 SNP Agro & Food Industry Food & Beverage / - - - - - 

158 SPALI Property & Construction Property Development - - / / / - 

159 SPCG Resources Energy & Utilities - - - - / - 

160 SPRC Resources Energy & Utilities - - / - / - 

161 SSC Agro & Food Industry Food & Beverage - - / - - - 

162 SSSC Industrials Steel and Metal Products / - - - - - 

163 STA Agro & Food Industry Agribusiness / - / - / - 

164 STEC Property & Construction Construction Services - - / / / - 

165 STGT Consumer Products Personal Products Pharmaceuticals / - / / / - 

166 SUPER Resources Energy & Utilities - - / - - - 

167 SVI Technology Electronic Components - - - - / - 

168 SYNEX Technology Information Communication Tech / - - - - - 

169 SYNTEC Property & Construction Construction Services / - / - - - 

170 TASCO Property & Construction Construction Materials / - / - - - 

171 TCAP Financials Banking - - / / / - 

172 TFG Agro & Food Industry Food & Beverage / - - - - - 

173 TFMAMA Agro & Food Industry Food & Beverage / - - - - - 

174 THANI Financials Finance & Securities / - / / - - 

175 THCOM Technology Information Communication Tech / - / - / - 

176 THIP Industrials Packaging / - - - - - 

177 THREL Financials Insurance / - - - - - 

178 TIPCO Agro & Food Industry Food & Beverage / - - - - - 

179 TIPH Financials Insurance - - - - / - 

180 TISCO Financials Banking / - / - / - 

181 TKN Agro & Food Industry Food & Beverage - - / - / - 

182 TMILL Agro & Food Industry Agro & Food Industry / - - - - - 

183 TMT Industrials Steel and Metal Products / - - - - - 

184 TNL Consumer Products Fashion / - - - - - 

185 TOA Property & Construction Construction Materials / - / - / - 

186 TOG Consumer Products Personal Products Pharmaceuticals / - - - - - 

187 TOP Resources Energy & Utilities / / / / / / 

188 TPBI Industrials Packaging / - - - - - 

189 TPCS Industrials Industrial Materials & Machinery / - - - - - 

190 TPIPL Property & Construction Construction Materials - - - - / - 

191 TPIPP Resources Energy & Utilities - - / - / - 

192 TQM Financials Insurance / - / - / - 

193 TRUE Information & Technology Communication Technology / / / / / / 

194 TSC Industrials Automotive / - - - - - 

195 TSTH Industrials Steel and Metal Products / - / - - - 

196 TTA Services Transportation & Logistics - - - / / - 

197 TTB Financials Banking / - / - / / 

198 TTCL Property & Construction Construction Services / - - - - - 

199 TTW Resources Energy & Utilities / - / / / - 
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 Symbol Industry Sector 

Environment Social and Government (ESG) International Standards 

THSI DJSI 
Arabesque 

S-Ray® 
MSCI S&P 

Vigeo 

Eiris 

200 TU Agro & Food Industry Food & Beverage / / / / / / 

201 TVD Services Services / - - - - - 

202 TVO Agro & Food Industry Food & Beverage / - / - / - 

203 TWPC Agro & Food Industry Agribusiness / - - - - - 

204 U Property & Construction Property Development - - - - / - 

205 UAC Industrials Petrochemicals & Chemicals / - - - - - 

206 UNIQ Property & Construction Construction Services - - - - / - 

207 UTP Industrials Paper & Printing Materials - - - - / - 

208 VGI Services Media & Publishing / - / - / - 

209 VNT Industrials Petrochemicals & Chemicals - - - / - - 

210 WHA Property & Construction Property Development / - / / / - 

211 WHART Property & Construction Property Fund & REITs - - - - / - 

212 WHAUP Resources Energy & Utilities / - / / - - 

213 ZEN Agro & Food Industry Food & Beverage / - - - - - 

ท่ีมา: เรวด ีพานิช, 2565 
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บทท่ี 5 วิธีการซ้ือขายอนุพันธในตลาดสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

(How to trade on TFEX: Thailand Futures Exchange)  

 

วัตถุประสงคประสงคการเรียนรู 

เพ่ือใหนศ.ไดทำความรูจักและเขาใจวิธีการเขาสูตลาดหลักทรัพยอีกตลาดหน่ึง น้ันคือ ตลาดอนุพันธ หรือ

ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาในประเทศไทย หรือเรียกวา ตลาด TFEX เปนทางเลือกในการลงทุนเพ่ือตองการจัดการ

กับความเสี่ยงในตลาดหุน ไดเปนอยางดี อยางไรก็ตาม การซื้อขายหลักทรัพยนอกจากจะเปนตลาดหุน (Equity) 

แลว ยังมีตลาดอนุพันธ (TFEX) ดวย 

 

เนื้อหาในบทท่ี 5 ประกอบดวย 

5.1 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับอนุพันธ  

5.2 สินคาในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (TFEX)  

5.3 กระบวนการซื้อขายอนุพันธ  

5.4 วิธีการเทรดอนุพันธในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (TFEX) 

 

บทนำ 

ในชวงตลาดหุนผันผวน มีเครื่องมือทางการเงิน ในตลาดการเงินชนิดหนึ่งซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจาก

ความผันผวนไดทั้งขาขึ้นและขาลง เรียกวา สัญญาซื้อขายลวงหนา และนักลงทุนสวนใหญยังสามารถเพิ่มโอกาสใน

การลงทุน เพิ่มผลตอบแทนในพอรตโฟลโิอ โดยวิธีการเปดปดสัญญาในตลาดหรือการเก็งกำไรได ผานตลาดสญัญา

ซื้อขายลวงหนา เรียกวา Thailand Future Exchange (TFEX) ซึ่งทำหนาที่เปนศูนยกลางซื้อขายอนุพันธ ที่อางอิง

กับตราสารทุน ตราสารหน้ีและสินคาโภคภณัฑ สินคาเกษตร ดัชนี ราคาตาง ๆ ภายใต พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายลวงหนา 

พ.ศ. 2546 ไดแก สินคาโภคภัณฑ อาทิ ทองคำ น้ำมันดิบ ขาว ยางพารา หลักทรัพยประเภทหุน ดัชนีตลาดหุน 

พันธบัตรรัฐบาล ดอกเบ้ีย และอัตราแลกเปลีย่น เปนตน นอกจากน้ัน ตลาด TFEX มีบทบาทในการสรางเสถียรภาพ

ในตลาดเงินและระบบเศรษฐกิจ ดวยตลาดซื้อขายลวงหนาน้ันเก่ียวของกับตราสารอนุพันธ ตราสารท่ีเสี่ยงมากท่ีสุด 

ผูถือครองตราสารอยูในสถานะ คูสัญญาระหวางสองฝาย ซึ่งสัญญาอางอิงกับสินทรัพยตัวใดตัวหน่ึง ความเสี่ยงข้ึนกับ

สิทธิท่ีไมมีตัวตน ไมใชเจาของ หรือไมเปนเจาหน้ีใคร 
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5.1 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับอนุพันธ 

5.1.1 ลักษณะตราสารอนุพันธ 

ตราสารอนุพันธ คือ สัญญาหรือขอตกลงที่อยูในรูปของสิทธิ ในการซื้อขายสินทรัพยอางอิง ตามราคา 

ปริมาณ และเวลาที่ตกลงไว ซึ่งเปนสัญญาที่สงมอบสินคาและชำระเงินในอนาคต มูลคาของสัญญาขึ้นอยูกับมูลคา

ของสินทรัพยอางอิง ดังนั้นสัญญาซื้อขายลวงหนา จะไมมีมูลคาในตัวเอง มูลคาจะขึ้นอยูกับสินทรัพยหรือตัวแปรท่ี

สัญญาซื้อขายลวงหนาน้ันไปอางอิง ซึ่งเรียกวา Underlying Asset สำหรับประเทศไทย การซื้อขายสินคาอนุพันธจะ

ซื้อขายในตลาด TFEX แบงเปน 12 ประเภท ไดแก SET 50 Index Future, SET 50 Index Option, Single Stock 

Future, Sector Index Futures, Gold Online Future, Gold Future (10 Bath & 50 Bath), Gold-D, Silver 

Online Future, Japanese Rubber Futures, Rubber Futures (RSS3D Futures & RSS3 Futures), Interest 

Rate Future, USD Future. (บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), 2564ก) 

 ตราสารอนุพันธ มีวัตถุประสงคเพื่อบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หรือเรียกวา Hedging การ

ประกันความเสี่ยงในการลงทุน แตดวยคุณลักษณะการลงทุนที่มีอัตราทด หลายเทาตัว (Leverage) ลงทุนนอย ได

กำไรมาก (หรือขาดทุนไดมากเชนกัน) หรืออาจอธิบายไดวา Leverage เปนสัญญาท่ีใชหลักประกันวางเพียงบางสวน

ในการลงทุนจริง จึงใชเงินลงทุนต่ำดวยการวางหลักประกันขั ้นต่ำประมาณรอยละ 10-15 ของมูลคาสัญญา 

ผลตอบแทนท่ีไดรับจึงมีท้ังกำไร และขาดทุน มีสัดสวนสูงเมื่อเทียบกับเงินท่ีลงทุนตั้งตน นักลงทุนจึงนิยมใชตราสาร

อนุพันธในการทำกำไรระยะสั้น หรือเก็งกำไร (Speculative) มากกวาการบริหารความเสี่ยง  

 Hull (2017) ผูเขียนตำราเรียนเรื่อง ตราสารอนุพันธที่ไดรับความนิยมทั่วโลกใหคำนิยามวา Hedging คือ 

“A Trade Designed to Reduce Risk” หรือการคาขายที่ถูกออกแบบมาเพื่อใชลดความเสี ่ยง โดยการทำผาน

เครื่องมือท่ีเรียกวา ตราสารอนุพันธ (Derivatives) ซึ่งหมายถึงสินทรัพยทางการเงินท่ีมูลคาข้ึนอยูกับสินทรัพยอางอิง 

(Underlying Asset) เชน เงินตราตางประเทศ ตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือ สินคาโภคภัณฑ (บุญทิวา ชีวะตระกูล

กิจ และ ประภาพร ฝูงวานิช, 2556) โดยตราสารอนุพันธท่ีนิยมไดแก ตราสารแรก Forward คือผูสงออกทำสัญญา

ซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคาร ในอนาคตดวยอัตราแลกเปลี่ยนและจำนวนเงินที่ตกลงกันไวใน

ปจจุบัน สงมอบเงินภายใน 2 วันทำการ (Spot) ตราสารตอมาคือ Swap คือผู ประกอบการ ทำสัญญา 2 ฝาย 

(ธนาคารเปนตัวกลาง) มีความตองการแลกเปลี่ยนเงินตางสกุลในปจจุบันกอนจะแลกกลับในอนาคตตามจำนวนเงิน 

วันสงมอบ และอัตราแลกเปลี่ยนท่ีระบุไวในสัญญา ผูประกอบการใชเปนเครื่องมือในการบริหารสภาพคลองเงินตรา

ตางประเทศได และตราสารสุดทาย Option คือสิทธิในการซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคลาย Forward แต

ผูถือ Option สามารถเลือกท่ีจะใชสิทธิในการซื้อขายหรือไมใชก็ได จึงมีความยืดหยุนมากกวา  

ตัวอยาง 1 ผูสงออกซื้อสิทธิขาย (Put Option) เงินตราตางประเทศ  

อัตราแลกเปลี่ยน 30 บาท/ดอลลารสรอ. ในอีก 3 เดือนขางหนา หากเงินบาทแข็งคาเปน 29 บาท/

ดอลลารสรอ. ผูสงออกจะเลือกที่จะใชสิทธิขาย แตการใชสิทธิตองมีคา Premium ทุกครั้ง ปจจัยสำคัญที่ทำให

ผูประกอบการทำธุรกรรมปองกันความเสี่ยงนอย (คธาฤทธิ์ สิทธิกูล และ ณชา อนันตโชติกุล, 2553) คือ การขาด

ความรูความเขาใจในการปองกันความเสี่ยง มีความมั่นใจวาคาเงินจะไมผันผวนดวยการแทรกแซงของการใชนโยบาย

รัฐ ประกอบกับคาใชจายในการทำธุรกรรมปองกันความเสี่ยงคอนขางสูง สอดคลองกับงานวิจัยอาชนัน เกาะไพบูลย 

(2556) ท่ีพบวาผูประกอบการไมนิยมปองกันความเสี่ยงเน่ืองจากเห็นวาเปนเรื่องยุงยากและมีคาธรรมเนียมแพง 
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ตัวอยาง 2 แนวคิดตราสารอนุพันธ 

ใบจองซื้ออสังหาริมทรัพยหรือที่อยูอาศัย เปนสัญญาที่จายเงินสดบางสวนหรือวางมัดจำ 100,000 บาท

แลวไดถือใบจองซื้อ ในราคาท่ีตกลงกันท้ังสองฝาย มูลคา 1 ลานบาท สำหรับ บานทาวนโฮม 1 หลังพ้ืนท่ี 22 ตร.วา 

เพ่ือมาซื้อจริงในอนาคตอีก 6 เดือนขางหนา เมื่อบานสรางเสร็จ จะมีการสงมอบบานกัน ตามกำหนดเวลา ดังน้ัน ใบ

จองซื้อทาวนโฮม เปน ตราสารอนุพันธ ตัวหนึ่ง เปนสิทธิที่จะซื้อเพื่อสงมอบของในอนาคต วันครบกำหนดแตกตาง

จากนักลงทุนถือเงินสดไปซื้อทาวโฮม 1 หลัง มูลคา 2 ลานบาท การทำธุรกรรมซื้อขายเสรจ็สิ้นเปนปจจุบัน ณ วันน้ัน 

จายเงินแลวไดอยูบานเลย (Spot) ไมใชตราสารอนุพันธ 

เมื่อราคาทาวนโฮมมีแนวโนมราคาจะแพงขึ้น ดวยประกาศเวนคืนพื้นที่ใกลเคียงเพื่อสรางรถไฟฟา ผาน

หนาหมูบาน ทำใหอุปสงคตลาดบานในพ้ืนท่ีน้ันเพ่ิมข้ึน ราคาบานสูงข้ึน จากราคา 1 ลานบาทเปน 1,200,000 บาท 

มีนักลงทุนสนใจตองการซื้อทาวนโฮมในหมูบาน แต Developer แจงวาขายหมดแลว หากนักลงทุนตองการ ตองไป

หาในตลาดมือสองขายใบจองซื้อบาน หากไดราคาใบจองซื้อท่ีตกลงกันได 300,000 บาท คนจองยอมขาย นักลงทุน

คนใหมยอมซื้อ เพื่อจะไดสงมอบบานในราคาสุทธิ 1.2 ลานบาท ราคาสินทรัพยเพิ่มขึ้นรอยละ 20 ขณะที่ใบจอง

ราคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 200 จะเห็นวาในทิศทางราคาสินทรัพยขาข้ึน ตราสารอนุพันธทำกำไรจากผลตางราคาไดหลาย

เทาของราคาสินทรัพยจริง แตขณะเดียวกันสถานการณราคาสินทรัพยขาลง ตราสารอนุพันธสามารถขาดทุนได

หลายเทาของราคาสินทรัพยเชนกัน ดังน้ัน มูลคาของตราสารอนุพันธ จะข้ึนอยูกับ ระดับราคาสินคาอางอิง (Under 

Lying Asset) อธิบายไดวา เมื่อราคาสินคาอางอิงเพิ่ม ราคาตราสารอนุพันธจะเพิ่มขึ้นมากกวาราคาสินคาอางอิง 

เมื่อราคาสินคาอางอิงลด ราคาตราสารอนุพันธจะลดลงมากกวาราคาสินคาอางอิงท่ีลดลงเชนกัน  ตราสารอนุพันธจึง

มีความเสี่ยงสูงมากท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับตราสารชนิดอ่ืน  

ตัวอยาง 3 ออปช่ัน (Option) ประโยชนในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management/ Hedging) 

กรณี 1 นักลงทุนมีพอรตหุนในกลุมดัชนี SET50 นักลงทุนคาดการณวา ตลาดขาลงหรือหุนตกใน 3 เดือน

ขางหนา นักลงทุนจึงทำการ Hedging ปองกันความเสี ่ยงโดยการ ขาย (Short Position) ในสัญญาฟวเจอรส 

(SET50) ในตลาด TFEX ดังนั้น หากอีก 3 เดือน “หุนตก” เปนความจริงตามคาดการณไวแลว นักลงทุนจะขาดทุน 

หุนในตลาด SET แตจะมีโอกาสไดกำไรในตลาด TFEX หักลบกันเปนศูนยหรือใกลเคียงศูนย เปนการลดความเสี่ยงท่ี

จะสูญเสียเงินตน แตจะไมไดกำไรเชนกัน   

กรณี 2 ตรงกันขามกันนักลงทุนบางคน อาจมองตลาดหุน แตกตางกัน จึงคาดการณวา ตลาดหุนมี

แนวโนมจะขึ้นในอีก 3 เดือน นักลงทุนกลุมนี้ ซื้อ (Long Position) ในสัญญา ฟวเจอรส: SET50 ในตลาด TFEX 

ดังน้ัน หากตลาดหุนข้ึน ตามท่ีคาดไวจะไดผลกำไร 2 ตอ หรือหากคาดผิดจะขาดทุนไดทันที ลักษณะน้ีเรียกเปนการ

เก็งกำไร ไมใชวิธีการถัวความเสี่ยง เพราะฉะนั้นการปองกันความเสี่ยงใน 2 ตลาดทำได ในกรณีที่คาดวาตลาดหุน 

(หลัก) จะตกต่ำลงจึง Hedging ดวย Short Position ในตลาดอนุพันธ เหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหมหัดขับ 

ตัวอยาง 4 ประโยชนของฟวเจอร (Future) เพ่ือการเก็งกำไร (Speculative)  

นายชิโนแวก โควิด มีเงินลงทุน จำนวน 200,000 บาท และคาดการณวา ดัชนี SET50 ท่ีระดับ 1,000 จุด 

หรือตลาดหุนนาจะปรับตัวข้ึนในอีก 3 เดือนขางหนา นายชิโนแวค โควิด มีทางเลือก 2 ทางในการลงทุนคือลงทุนใน

ตลาด SET หรือลงทุนในตลาด TFEX หาก เลือกทางท่ี 1 เรียกวาลงทุนโดยตรง ดวยวิธีการซื้อหุนดัชนี SET50 หรือ

ซื้อกองทุนหุนรวมดัชนี SET50 ลงทุนดวยจำนวน 200,000 บาท ซื้อหุนหรือกองทุนเต็มมูลคาและไดสิทธิถือครอง
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เปน “เจาของ” เลือกทางที่ 2 เรียกวาลงทุนโดยผานอนุพันธ เพื่อเก็งกำไรในตลาด TFEX ซื้อฟวเจอรส: SET 50 ท่ี

ราคา 1,000 จุด   1 สัญญา มูลคา 200,000 บาท วางเงินประกันรอยละ 10 เทากับ 20,000 บาท ซื้อสัญญามีพันธะ

ผูกพันในเวลากำหนด แตไมไดสิทธิถือครองหุนหรือกองทุน 

กรณี 1 ดัชนี SET50 ในอีก 3 เดือน เพิ ่มขึ ้น เปน 1,050 จุด ทางเลือกที่ 1 มูลคาพอรตหุน เพิ ่มข้ึน 

ประมาณรอยละ 5 จาก 1,050-1,000/1,000×100% คิดเปนมูลคาพอรตโฟลิโอ เพิ่มขึ้น 5%×200,000 = 10,000 

บาท (จะขายออกหรือไม ไมมีวันหมดอายุการถือครอง) ทางเลือกที่ 2  อีก 3 เดือน ภายในกำหนดเวลาสัญญา 

ตัดสินใจทำกำไร ดวยวิธีการ ปดสถานะ ซื้อ (Long) ฟวเจอรส ดวยการ ขาย (Short) ฟวเจอรสท่ี 1,050 จุด ไดกำไร

จากมูลคาเต็มในตลาดหุน SET50 คือรอยละ 5 ของ SET50 ที่ 200,000 ได 10,000 บาท ขณะที่การคำนวณกำไร

ในตลาด TFEX คิดจากดัชนี [(1,050-1,000)×200] = 10,000  บาท จากเงินลงทุน วางเงินประกันไปรอยละ 10 ได

กำไรไป 10,000/20,000×100 = 50% ใน 3 เดือน หรือคิดเปนผลตอบแทนรอยละ 200 ตอป (ดังนั้น หากวางเงิน

ประกันต่ำกวาน้ีจะทำใหผลกำไรสูงกวาได) สรุปอนุพันธไดกำไรมากกวาตลาดหุน 

กรณี 2 ดัชนี  SET50 ในอีก 3 เดือน ลดลง เปน 950 จุด ทางเลือกที่ 1 มูลคาพอรตหุน ลดลง ประมาณ

รอยละ 5 จาก 950-1,000/1,000×100% คิดเปนมูลคาพอรตโฟลิโอ ลดลงรอยละ -5 คิดเปนมูลคา -5%×200,000 

= -10,000 บาท (จะตัดขายหรือไม ไมมีวันหมดอาย)ุ ทางเลือกท่ี 2 อีก 3 เดือน ภายในกำหนดเวลาสัญญา ตัดสินใจ

ทำกำไร ดวยวิธีการ ปดสถานะ ซื้อ (Long) ฟวเจอรส ดวยการ ขาย (Short) ฟวเจอรสที่ 950 จุด คิดจากดัชนี 

[(950-1,000)×200] = -10,000 บาท จากเงินลงทุน วางเงินประกันไปรอยละ 10  รับขาดทุน -10,000/20,000×100 

= -50% ใน 3 เดือน หรือคิดเปนผลตอบแทนรอยละ -200 ตอป (ดังนั้น หากวางเงินประกันต่ำกวานี้จะทำใหผล

ขาดทุนสูงกวาได) สรุป อนุพันธรับผลขาดทุน มากกวาตลาดหุน 

สรุปตราสารอนุพันธ มีลักษณะเดน 3 ประการ คือ ประการแรกอนุพันธเปนสัญญาที่มีสินทรัพยอางอิง 

(Underlying Asset) ประการตอมาอนุพันธใชเงินลงทุนนอย มีโอกาสไดผลตอบแทนสูง (Leverage) และประการ

สุดทายเปนสัญญาท่ีมีอายุจำกัด (Maturity) กำหนดเวลาชัดเจน (1, 2, 3, … เดือน) การรับสิทธิประโยชนตาง ๆ ทำ

ไดภายในกำหนดเวลา เมื่อพนกำหนดสัญญาจะหมดอายุและผูถือสัญญาจะหมดสิทธิไปดวย 

5.1.2 ประเภทของตราสารอนุพันธ 

ตราสารอนุพันธแบงเปน 4 ประเภท ไดแก สัญญาซื ้อขายลวงหนา 2 รูปแบบ คือ สัญญาฟอเวิรด 

(Forward) และสัญญาฟวเจอรส (Future)  นอกจากน้ันคือ ออปชัน (Option) และสวอป (Swap) 

5.1.2.1 สัญญาซื้อขายลวงหนา เปนสัญญาท่ีจะซื้อขายสินคาอางอิง โดยตกลงราคากันในวันน้ี เพ่ือสงมอบ

สินคาและชำระเงินในอนาคต เปนภาระหนาท่ีของผูซื้อ (ชำระราคา) และผูขาย (สงมอบสินคา) มี 2 ลักษณะสัญญา

ท่ีแตกตางกัน ดังน้ี 

1) สัญญาฟอเวิรด (Forward) เปนสัญญาที่ทำขึ้นระหวางคูสัญญา 2 ฝาย รูปแบบที่ตกลงกันเอง โดยฝาย

หนึ่งทำสัญญาวาจะซื้อและอีกฝายทำสัญญาวาจะขาย ตามราคาที่ตกลงกันไว ซึ่งจะเกิดการสงมอบสินคาและชำระ

เงินคาสินคา ในอนาคตขางหนา ตัวอยาง ดีแลนบอกขาย นาิกา Rolex รุน Cosmography Daytona Men’s 

Watch ราคา 1 ลานบาทใหเพื่อนสนิทชื่อเดมี่ สองคนตกลงกันวาจะจายเงินและรับของกันอีก 1 เดือนขางหนา 

เรียกวาการเกิดสัญญาฟอเวิรดระหวางดีแลนและเดมี่ สามารถเกิดความเสี่ยงของคูสัญญาท่ีวา เมื่อถึงเวลากำหนดรับ

ของโอนเงินแลวมีคนใดคนหน่ึงผิดนัด เชน ดีแลนไมสงของหรือสงนาิกาผิดรุนใหเดมี่ หรือเดมีรับของแลวไมโอนเงิน

หรือโอนเงินไมครบตามท่ีตกลงกัน เปนตน 
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2) สัญญาฟวเจอรส (Future) เปนสัญญาท่ีมีการซื้อขายกันอยางเปนทางการในตลาด TFEX มีกฎระเบียบ

สำหรับนักลงทุนที่เขามาซื้อขายอยางชัดเจน โอกาสในการผิดนัดชำระหนี้ไมมี โดยสำนักหักบัญชี (TCH) ตลาด

หลักทรัพยฯ จะทำหนาที่เปนคูสัญญาตรงขามกับผูทำสัญญาเพื่อรับประกันการทำตามสัญญาและจะลดความเสี่ยง

ของตนโดยจะมีการเรียกเก็บเงินประกันจากคูสัญญาท้ังสองฝาย ถาฝายใดทำผิดสัญญาจะถูกยึดเงินประกัน 

5.1.2.2 ออปชั่น (Option) เปนสัญญาที่ผูขายออปชันใหสิทธิ แกผูซื้อหรือผูถือออปชันในการซื้อ (Call) 

หรือขาย (Put) สินคาอางอิง ตามราคา จำนวน และระยะเวลาที่ระบุไว ในสัญญาออปชั่นนี้ ผู ซื ้อ ตองจายคา 

Premium กอนไดสิทธิถือครองและสามารถเลือกท่ีจะใชสิทธิน้ัน หรือไมก็ได ซึ่งหากผูซื้อใชสิทธิน้ัน ผูขายจะมีภาระ

ผูกพัน ในขณะที่ หากผูซื้อไมใชสิทธิ ถือวาผูซื้อสละสิทธิ์ ผูขายไมมีภาระผูกพันใด ๆ Option แบงเปน 2 ประเภท 

ไดแก สัญญาท่ีใหสิทธิในการซื้อ เรียกวา Call Option และสัญญาท่ีใหสิทธิในการขาย เรียกวา Put Option 

  5.1.2.3 สวอป (Swap) มีลักษณะเปนสัญญาแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในอนาคตของคูสัญญา 

สามารถใชจัดการความเสี่ยงไดดี และมีสถาบันการเงินทำหนาท่ีเปนตัวกลางระหวางการแลกเปลี่ยน  

ตัวอยาง สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) เฉพาะดอกเบ้ียจายหรือรับระหวางฝาย

หนึ ่งจายเปนอัตราดอกเบี ้ยคงที ่ (Fixed Interest Rate) กับอีกฝายหนึ ่งจายอัตราดอกเบี ้ยลอยตัว (Floating 

interest Rate) เพ่ือปรับกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจายใหมีความสอดคลองกัน โดยฝายท่ีจายกระแสเงินสด

แบบลอยตัวจะจายมากหรือนอยอางอิงกับมูลคาสินทรัพยท่ีสัญญาผูกอยูเพ่ือลดความเสี่ยงขององคกร  

ตัวอยาง สัญญาแลกเปลี่ยนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลตาง ๆ เรียกวา Currency Swap ตราสาร

อนุพันธชนิดนี้ ใชเพื่อประกันความเสี่ยงสำหรับนักธุรกิจหรือผูประกอบการที่ตองลงทุนในตางประเทศทำธุรกิจท่ี

เก่ียวกับสกุลเงิน การคาระหวางประเทศ นักลงทุนท่ัวไปมักไมใชในการประกันความเสี่ยงหรือเพ่ือเก็งกำไร 

 

5.1.3 ลักษณะของสัญญาฟวเจอร (Future)  

สัญญาที่มีการซื้อขายที่นิยมในตลาด TFEX หลักการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา (Future) แบงเปน 2 

กรณีดังน้ี (บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), 2564ค)  

1) กรณี 1 หากคาดวาราคาสินคาอางอิงจะปรับตัวเพิ ่มสูงขึ ้น การลงทุนดวยการซื้อสัญญา (Long 

Position) จากน้ันทำการขายเพ่ือทำกำไร เมื่อราคาสินคาอางอิงปรับตัวสูงข้ึนตามท่ีคาดไว กอนสัญญาหมดอายุ 

2) กรณี 2 หากคาดวาราคาสินคาอางอิงจะปรับตัวลดลง การลงทุนดวยการขายสัญญา (Short Position) 

จากน้ันทำการซื้อกลับเพ่ือทำกำไร เมื่อราคาสินคาอางอิงปรับตัวลดลงตามท่ีคาดไว กอนสัญญาหมดอายุ  

ลักษณะของสัญญา Future สินทรัพยอางอิง (Underlying Asset) เชน หุน ทองคำ เงินตราตางประเทศ 

ในตลาด TFEX ม ี  SET50 Index Future, Single Stock Future, Sector Index Future, Gold Future, Silver 

Online Future, Japanese Rubber Future, Rubber Future (RSS3D, RSS3), USD Future และ Interest Rate 

Future  
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ตัวอยาง ลักษณะสัญญาซื้อขายลวงหนา (Future) 

 
ภาพท่ี 33 ลักษณะสัญญา SET50 Future 

ท่ีมา: บริษัท ตลาดสญัญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), 2564ค 
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5.1.4 ลักษณะของออปชัน (Option) 

5.1.4.1 ตัวอยางออปชัน (Option) คูปองหองพักโรงแรม คูปองอาหารบุฟเฟตมื้อเท่ียงโรงแรม 

เปนสัญญาที่เจาของโรงแรมใหสิทธิแกลูกคา ซื้อคูปอง หรือขายคปูองในราคา สวนลดรอยละ 60 จำนวน

ครัวเรือนละ ไมเกิน 5 ใบ ภายใน 31 ธันวาคม 25XX ลูกคาจาย Premium เงินสวนเพิ่มเพื่อไดสิทธิถือคูปองนั้น ๆ 

เชน ราคา คูปอง 789 บาทตอใบ แลวเมื่อใชสิทธิ จึงจะชำระคาบริการหรืออาหารตามสวนลดที่เสนอใหบนหนา

คูปองอีกครั้งหนึ่ง ลูกคาสามารถเลือกที่จะใชคูปอง ภายในกำหนดเวลาหมดอายุ หรือไมใชก็ได ถาไมใชกไ็มตองเสีย

คาบริการหรืออาหารตามจริงแตไดสวนลด ตามหนาคูปอง แตหากลูกคาใชสิทธิ โดยนำคูปองไปใชบริการภายในเวลา 

เจาของโรงแรมมีภาระผูกพัน ตามเง่ือนไขในคูปองท่ีตองลดคาบริการรอยละ 60  

  

ภาพท่ี 34 ตัวอยางคูปอง Option 

5.1.4.2 ประเภทของ Option 2 แบบ คือสิทธิในการซื้อ (Call Option) และสิทธในการขาย (Put Option) สิทธิ 

Option ท่ีซื้อขายในตลาด TFEX กำหนดสญัลักษณท่ีมีความหมาย ประกอบดวยตัวยอ ดังน้ี 

1) ประเภทของสิทธิ ไดแกสิทธิท่ีจะซื้อในอนาคตเรียกวา C (Call) สิทธิท่ีจะขายในอนาคตเรียกวา P (Put)  

2) สินทรัพยอางอิง (Underlying Asset) ไดแก S 

3) ราคาใชสิทธิ (Exercise Price/Strike Price) เรียกวา X หรือ K 

4) วันครบกำหนดอายุ (Maturity Date) ใชสัญลักษณ T  

5) ขนาดสัญญา (Contract Size) 

 
สิทธิในการซ้ือ เรียกวา  “Call Option” สิทธิในการขาย เรียกวา “Put Option” 

 

 

ภาพท่ี 35 การซื้อขายสิทธิออปชัน Call Option และ Put Option 

ท่ีมา: บริษัท ตลาดสญัญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), 2564 
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ตารางท่ี 14 สถานะของ Option เมื่อเวลาผานไปการตัดสินใจของผูถือครองจะใชสิทธิหรือไมใชสิทธิ 

สถานะ 
ซื้อ 

(Call) 
การตัดสินใจของผูถือ Call 

ขาย 

(Put) 

การตัดสินใจของผูถือ 

Put 

In-the-Money ST > 

X 

ใชสิทธิ; ราคาตลาด > ราคาใชสิทธิ X > ST ใชสิทธิ 

At-the-Money ST = 

X 

ใชสิทธิหรือไมใชสิทธิ; ราคาตลาด = ราคา

ใชสิทธิ 

X = ST ใชสิทธิ หรือไมใชสิทธิ 

Out-of-the-

Money 

ST < 

X 

ไมใชสิทธิ; ราคาตลาด < ราคาใชสิทธิ X < ST ไมใชสิทธิ 

หมายเหตุ: ST  หมายถึง ราคาตลาดของสินทรัพยอางอิง ณ เวลา T (วันครบอายุ) X หมายถึง ราคาใชสิทธ ิ(ราคาที่ตกลงกันไวกอนหนา) 

ท่ีมา: บริษัท ตลาดสญัญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), 2564 

 

5.1.4.3 สถานะของ Option เมื่อเวลาผานไปการตัดสินใจของผูถือครอง จะใชสิทธิหรือไมใชสิทธิ 

In-the-Money เมื่อราคาตลาด (ST) มากกวา (>) ราคาใชสิทธิ (X) มีโอกาสใชสิทธิสูง กรณี Call Option 

เชน SET50 ราคา/ดัชนี ปจจุบัน 900 จุด Call Option ราคา/ดัชนี 980 จุด เรียกวาผูถือครองมีสถานะ In-the-

Money หรือไดกำไร สามารถซื้อไดถูกกวาตลาด ดวยการใชสิทธิ แตตองพิจารณา คา Premium หรือคาธรรมเนียม

จายไปกอนจะไดสิทธิมาดวย หักลบสวนน้ีแลวจึงไดกำไร ในกรณีตรงกันขามกัน คือ ใชสิทธิ Put Option เมื่อ ราคา

ตลาด นอยกวา ราคาใชสิทธิ ผูถือครองจะไดสิทธิขายในราคาท่ีแพงกวาตลาด 

 

5.1.4.4 สิทธิของผูซื้อและภาระผูกพันของผูขายสิ้นสุดลงตามเง่ือนไข 2 ประการ ดังน้ี 

ประการแรกสิทธิของผู ซื ้อ (Long Position) สิ้นสุดเมื ่อมีการใชสิทธิตามสัญญาออปชั่น หรือออปชัน

หมดอายุโดยไมไดใชสิทธิทำการขาย หรือเพื่อลางสถานะ ประการที่สองภาระของผูขาย (Short Position) สิ้นสุด

เมื่อมีการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาออปชันเสร็จสิ้นหรือออปชันหมดอายุโดยไมถูกใชสิทธิ และทำการซื้อ

เพ่ือลางสถานะ 
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ภาพท่ี 36 ลักษณะสัญญา SET50 Option 

ท่ีมา: บริษัท ตลาดสญัญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), 2564 

 

5.2 สินคาในตลาดสัญญาซ้ือขายลวงหนา (TFEX)  

การซื้อขายในตลาด TFEX มีลักษณะคลายคลึงกับตลาด Equity โดยมีการซื้อขายผานบริษัทนายหนา 

(Broker) ซึ่งสินคาใน TFEX ซื้อกอนขายหรือขายกอนซื้อไดสองทาง ทั้งนี้ผูซื้อและผูขายเปนผูตกลงกันเพื่อซื้อขาย

สินทรัพยอางอิง โดยระบุสัญญา ถึงประเภท จำนวน ราคาของสินคา ในวันน้ีจนถึงอนาคตท่ีสงมอบสินคา ระหวางผู

ซื้อและผูขายมีภาระผูกพันกัน ผูซื้อมีภาระตองซื้อสินคาเมื่อถึงเวลาที่กำหนดและผูขายมีภาระตองขายเมื่อเวลาท่ี

กำหนด การสรางสถานะในสัญญา Future สามารถทำไดท้ังสองฝง จะขายกอนหรือซื้อกอนก็ทำได เรียกสถานะซื้อ

วา Long Position ของผูซื้อ และเรียกสถานะขายวา Short Position ของผูขาย สวนการเปด-ปดสัญญา Future 

เปนการเขามาทำสัญญาซื้อขายลวงหนาใหมเรียกวาการเปดสถานะในสัญญานั้น ๆ และเมื่อเปดสัญญา (Open) ไป

แลวและไดกำไรในสัญญาน้ัน ๆ จนพอใจ จึงปดสัญญา (Close) หรือตองการหยุดการขาดทุน ผูซื้อสามารถออกจาก

ตลาดหรือเรียกวาปดสถานะในสัญญาน้ัน  
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การซื้อขายสินคาอนุพันธจะซื้อขายในตลาด TFEX แบงเปน 12 ประเภท ไดแก SET50 Index Future, 

SET50 Index Option, Single Stock Future, Sector Index Futures, Gold Online Future, Gold Future (10 

Bath & 50 Bath), Gold-D, Silver Online Future, Japanese Rubber Futures, Rubber Futures (RSS3D 

Futures & RSS3 Futures), Interest Rate Future, USD Future. 

สัญลักษณ คือ ช่ือยอของ “สินคาอางอิง” +  “เดือน” + “ปท่ีหมดอายุ” 

ตารางท่ี 15 ตัวยอและเดือนท่ีสญัญาสิ้นสุดอายุในตลาด TFEX 

เดือน ตัวยอ เดือน ตัวยอ เดือน ตัวยอ เดือน ตัวยอ 

มกราคม 

กุมภาพันธ 

มีนาคม 

F 

G 

H 

เมษายน 

พฤษภาคม 

มิถุนายน 

J 

K 

M 

กรกฎาคม 

สิงหาคม 

กันยายน 

N 

Q 

U 

ตุลาคม 

พฤศจิกายน 

ธันวาคม 

V 

X 

Z 

 

ตัวอยาง การใชสัญลักษณ สญัญาซื้อขายสินคาตราสารอนุพันธในตลาด TFEX 

1) SET 50 Index Future – Code S50 

: S50M22 หมายถึง SET50 Index Future ท่ีจะครบกำหนดอายุเดอืนมิถุนายนป ค.ศ. 2022 

2) SET 50 Index Option – Code S50C/S50P 

  สัญญาท่ีใหสิทธิในการซื้อ เรียกวา Call Option สัญญาท่ีใหสิทธิในการขาย เรยีกวา Put Option    

: S50M22C750 หมายถึงประเภทของ Call Option ท่ีอางอิงในดัชนี SET 50 ท่ีครบกำหนดอาย ุ

  เดือนมิถุนายนป ค.ศ. 2022 และราคาท่ีใชสิทธ์ิขาย 750 จุด 

: S50M22P750 หมายถึงประเภทของ Put Option ท่ีอางอิงในดัชนี SET 50 ท่ีครบกำหนดอายุเดือน 

  มิถุนายนป ค.ศ. 2022 และราคาท่ีใชสิทธ์ิซื้อ 750 จุด 

3) Single Stock Future – Code ชื่อยอหุนรายตัว 

: ADVANCM22 หมายถึง สญัญาฟวเจอรส Stock Future หุนรายตัว ADVANCE จะครบอายเุดือน   

  มิถุนายน ป ค.ศ. 2022 

4) Gold Online Future, Gold Future, Gold – D – Code GF 

: GFM22 ซื้อขายทองขนาด 50 บาท จะครบอายุเดือนมิถุนายน ป ค.ศ. 2022 

: GF10M22 ซื้อขายทองขนาด 10 บาท จะครบอายุเดือนมิถุนายน ป ค.ศ. 2022 

5) Interest Rate Future – Code TGB (5Y Gov Bond), BB (BIBOR) 

: TGB5M22 ดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาลลวงหนา 5 ป (5Y Gov Bond Future) 

: BB3M22 ดอกเบ้ีย BIBOR 3 เดือนลวงหนา จะครบอายุเดือนมิถุนายน ป ค.ศ. 2022 

6) USD Future – Code USD 

: USDM22 เงินสกุลดอลลารสรอ. จะครบอายเุดือนมิถุนายน ป ค.ศ. 2022 

7) Sector Index Future – Code ชื่อยอกลุมอุตสาหกรรม ตลาดหุน 

: BANKM22 กลุมธนาคาร COMMM22 กลุมคาปลีก ENERGM22 กลุมพลังงาน FOODM22   

  กลุมอาหารเครื่องดื่ม ICTM22 กลุมเทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ ท่ีจะครบอายเุดือนมิถุนายน ป ค.ศ. 2022 

 



 
 103  

8) Japanese Rubber Future – Code JRF 

: JRFM22 สัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีอางอิงกับราคายางแผนรมควันช้ัน 3 (RSS) ลวงหนาในตลาดลวงหนาประเทศ

ญี่ปุน (JPX) หรือตลาด TOCOM จะครบอายเุดือนมิถุนายน ป ค.ศ. 2022 

9) Rubber Future – Code RSS 

: RSS3M22 สัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีอางอิงกับราคายางแผนรมควันช้ัน 3 ลวงหนาในตลาด TFEX ท่ีจะครบอายุ

เดือนมิถุนายน ป ค.ศ. 2022  

10) Silver Online Future – Code SV 

: SVM21 สัญญาราคาโลหะเงินเดอืนมิถุนายน ป ค.ศ. 2022 

 

5.3 กระบวนการซ้ือขายอนุพันธ 

5.3.1 ชวงเวลาซ้ือขาย   

วันทำงาน วันจันทร-วันศุกร (ยกเวนวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย) วันละ 2 ชวง คือ ชวงเชา-บาย 

สำหรับสินคาอนุพันธทั่วไป ไดแก SET 50 Index Future, SET50 Index Option, Sector Index Future, Single 

Stock Future, Interest Future, USD Future และชวงกลางคืน สำหรับการซื้อขายเฉพาะ Gold Futures 

 

ตารางท่ี 16 เวลาซื้อขายสินคาอนุพันธท่ัวไป ชวงเวลาซื้อขาย ชวงเชา บาย และค่ำ (เฉพาะ Gold Future) 

 Morning Afternoon Night 

Preopen:  9.15 น.- 9.45 น. 13.45 น.-14.45 น. 19.15 น.-19.30 น. 

Session  9.15 น.-12.30 น. 14.15 น.-16.55 น. 19.30 น.-22.30 น. 
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5.3.2 กลไกการซ้ือขายและการชำระราคา 

 

ภาพท่ี 37 ระบบซื้อขายตราสารอนุพันธในตลาด TFEX 

ท่ีมา: บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ม.ป.ป.ง 

 

5.3.2.1 การจับคูคำสั่งซื้อขาย  

ใชหลักการเดียวกันกับ การซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ดวยวิธีการจับคูอัตโนมัติ Price Then Time 

Priority เรียกวาหลักราคาและเวลาท่ีดีท่ีสุด ในระบบ SET Connect   

กรณี คำสั่งซื้อ (Bid) ราคาเสนอซื้ออนุพันธที่แพงที่สุดจะอยูในลำดับแรก และหากมีมากกวา 1 รายการ 

ราคาท่ีเสนอซื้อกอนจะไดอยูในลำดับแรก 

กรณี คำสั่งขาย (Offer) ราคาเสนอขายอนุพันธที่ถูกที่สุดจะอยูในลำดับแรก  หากมีมากกวา 1 รายการ 

ราคาท่ีเสนอขายกอนจะไดอยูในลำดับแรก 

เมื่อระบบทำการจับคูคำสั่งซื้อขายแลว ระบบจะสงรายละเอียดรายการซื้อขายผานไปยัง บริษัทสำนักหัก

บัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (Thailand Clearing House : TCH) เพื่อทำหนาที่ในการชำระราคา คิดกำไรขาดทุนใน

แตละวัน และรับจายเงิน สรางความเชื่อมั่นใหกับผูซื้อขาย โดยเขามาเปนคูสัญญาใหกับโบรกเกอร และเปนผู

รับประกันชำระราคาตามจำนวนและเวลาที่กำหนดไว เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญา โดย TCH จะ

กำหนดใหโบรกเกอรตองวางเงินหลักประกัน (Margin) กับ TCH ซึ่งโบรกเกอรก็จะกำหนดใหลูกคาตองวางเงิน

ประกันไวกับโบรกเกอรอีกตอหน่ึง 
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นอกจากนี้ TCH จะกำหนดให ผูมีฐานะในตลาดอนุพันธทั้งผูซื้อและผูขาย จะตองรับรูกำไรหรือขาดทุน

จากฐานะดังกลาวทุกวัน จนกวาฐานะในสัญญาจะถูกปดเรียกวา Market-to-Market โดยทุกสิ้นวันตลาดจะกำหนด

ราคาท่ีใชชำระราคาอนุพันธแตละตัว เรียกวา Settlement Price จากน้ัน TCH จะนำราคา Settlement Price มา

คำนวณขาดทุนกำไรท่ีเกิดข้ึน แลวหักออกจากบัญชีหลักประกันหรือโอนเขาในบัญชีหลักประกัน 

5.3.2.2 วิธีการสงมอบหรือชำระราคา (Settlement Method)  

ตราสารอนุพันธเปนสัญญาขอตกลงราคาซื้อขายท่ีไมมีการสงมอบสินคาอางอิง ไมวาจะเปน ทองคำ โลหะ

เงิน ยางพารา หุนรายตัว สวนอัตราดอกเบี้ย ดัชนีตลาด ไมมีตัวตนที่จะสงมอบ แตจะคำนวณกำไรขาดทุนเปน

จำนวนเงิน และสงมอบเงินดังกลาว เมื่อสัญญาครบกำหนด แมการซื้อขาย Gold Futures ใน TFEX จะไมมีการสง

มอบทองคำจริง และใชว ิธ ีจ ายชำระราคากันเปนเงินสดตามสวนตางของราคาซื ้อขายที ่เก ิดขึ ้น แตว ันน้ี  
ผูประกอบการรานคาทอง อาทิ บมจ.โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเมนท บจก.จีที โกลด บูลเลี่ยน และบจก.วายแอลจี 

โกลด เปนตน ไดเปดบริการพิเศษใหแกผูที่ซื ้อขาย Gold Futures ใน TFEX สามารถแลกทองคำไดจริงในราคา

พิเศษกับรานคาทองท่ีเขารวมโครงการ เมื่อครบกำหนดอายุสัญญา Gold Futures เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหกับนักลงทุน 

ผูประกอบธุรกิจรานคาทอง หรือผูที่ตองการทำธุรกรรมทองคำในอนาคต ใหสามารถแลกซื้อขายทองคำหรือบริหาร

ความเสี่ยงไดตรงกับความตองการมากยิ่งข้ึน  

 

 
 

ภาพท่ี 38 ราคาท่ีใชชำระราคา (Settlement Price) 

ท่ีมา: บริษัท ตลาดสญัญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), 2564ง 

 

การสงคำสั่งซื้อขายแตละครั้ง จำเปนตองรูชวงราคา (Minimum Tick Size) จำนวนซื้อขายและประเภท

คำสั่ง (Daily Price Limit) วันซื้อขายวันสุดทาย (Last Trading Day) ตราสารอนุพันธในตลาด TFEX มีวันกำหนด

หมดอายุสัญญา ดังนั้นวันซื้อขายวันสุดทายจะเปนกอนวันสุดทายของเดือน เชน GF10M22 ซื้อขายทองขนาด 10 

บาท จะครบอายุเดือนมิถุนายน ป ค.ศ. 2022 แสดงวานักลงทุนสามารถซื้อขายวันสุดทายได ในวันที่ 29 มิถุนายน 

ป ค.ศ. 2022 หรือ พ.ศ. 2564 

5.3.2.3 ชวงการเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดในแตละวัน (Ceiling/Floor Price)  

หรือในตลาด TFEX เรียกวา Price Limit  การกำหนดราคาสูงสุดและต่ำสุดในวันซื้อขาย คำนวณจากสูตร

คำนวณ Ceiling/Floor Price ดังน้ี 

= (ราคาท่ีใชชำระราคาของวันทำการกอนหนา × 30%) +/- ราคาท่ีใชชำระราคาของวันทำการกอนหนา 
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ภาพท่ี 39 ตัวอยางการกำหนดชวงเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดต่ำสดุในวัน ดัชนี SET50 

ท่ีมา: บริษัท ตลาดสญัญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), 2564ง) 

5.3.2.4 การวางหลักประกัน (Margin) 

Margin ในตลาด Equity คือ การยืมเงินจากโบรกเกอร สวน Margin ในตลาดอนุพันธ Future คือเงินมัด

จำหรือเงินข้ันต่ำกอนการซื้อขาย เงินมารจิ้น (Margin) หรือเงินหลักประกัน มี 2 ชนิด ไดแก  

1) Initial Margin (IM) หลักประกันเริ่มตนท่ีวางกอนซื้อขาย ท่ีนักลงทุนวางไวกับโบรกเกอร 

2) Maintenance Margin หลักประกันรักษาสภาพ ถาเงินลงทุนที่มีในพอรตโฟลิโอต่ำกวาหลักประกัน

รักษาสภาพ นักลงทุนจะถูกเรียกใหเติมเงินเรียกวา Margin Call ใหมีเงินลงทุนกลับมาเทากับ เงินลงทุนท่ี

หลักประกันเริ่มตน (Initial Margin) แตถาไมมีการเติมเงินจะถูกบริษัทนายหนา บังคับใหปดสถานะขาดทุนเรียกวา 

Force Close และมีการคำนวณเงินลงทุนทุกวันทำการเรียกวา Mark to Market หากนักลงทุนมีกำไรจะโอนเงิน

สวนกำไรเขาบัญชีในวันทำการถัดไป และหากมีการขาดทุนจะมีการหักเงินออกจากบัญชีเชนกัน ท้ังน้ี สำนักหักบัญชี

จะวางระบบบริหารความเสี่ยงไว เพื่อเปนการลดความเสียหายที่อาจเกิดจากการเขาไปรับความเสี่ยงจากคูสัญญา 

กรณีผิดสัญญา โดยสำนักหักบัญชีจะกำหนดใหโบรกเกอร ตองวางเงินหลักประกัน (Margin) ในขณะที่โบรกเกอรก็

จะกำหนดใหลูกคาตองวางเงินประกันไวกับโบรกเกอรอีกตอหนึ่ง  โดยทุกสิ้นวันตลาดก็จะกำหนดราคาที่ใชชำระ

ราคาสำหรับอนุพันธแตละตัวเรียกวา Settle Price จากนั้นสำนักหักบัญชีจะนำราคา Settlement Price นี้มา

คำนวณกำไรขาดทุนท่ีเกิดข้ึน แลวโอนเขาหรือหักออกจากบัญชีเงินหลักประกัน 

 กรณีการซื้อขายฟวเจอรส (Future) ทั้งผูซื้อและผูขายจะตองวางเงินหลักประกัน ซึ่งโบรกเกอรจะเปนผู

กำหนด อัตราหลักประกันซื้อขายแบงเปน 2 ประเภท คือ สัญญาที่เปดสถานะดานเดียว (Outright) และสัญญาท่ี

เปดสถานะ 2 ดาน (Spread) ในสินคาอางอิงเดียวกันแตตางอายุสัญญา มีสถานะซื้อ (Long Position) และมีสถานะ

ขาย (Short Position) และในกรณีท่ีตลาดผันผวนอยางรุนแรง ระหวางวันท่ีราคาเคลื่อนไหวข้ึนลงอยางมาก จะตอง

มีเงินประกันข้ันต่ำท่ีเรียกวา Force Close Out Margin (FC)  

ตัวอยาง อัตราหลักประกันแบบ Outright ของ SET50 (17 ก.พ. 2560) วางหลักประกันขั้นต่ำที่ 8,550 บาท หรือ

อาจจะเพ่ิมข้ึนเปน 10,000 บาท หรือลดลงเปน 7,000 บาทข้ึนกับสภาพเศรษฐกิจ สวน MM วางหลักประกัน 5,965 

บาท และมีระดับเงินประกันขั้นต่ำในกรณีตลาดผันผวนรุนแรง ที่ 2,565 บาท  ในขณะท่ีอัตราหลักประกันแบบ 

Spread 2,137 บาท 
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ภาพท่ี 40 อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายลวงหนาสินคาอางอิง 23 เม.ย. 2564 

ท่ีมา: SBI Thai Online, 2021 

  

กรณีออปชั่น (Option) ผูซื้อ (Call Option) ไมจำเปนตองวางเงินประกันขั้นต่ำ (IM) กอนซื้อ เนื่องจาก

สามารถจำกัดผลขาดทุนได จึงไมมีความเสี่ยงวาจะผิดสัญญา เพราะผูซื้อไดจายคาพรีเมี่ยม (Premium) เปนการซื้อ

ออปช่ันตั้งแตตอนแรก และเมื่อสัญญาครบกำหนดอายุ ผูซื้อก็จะสามารถเลือกไดวาจะใชสิทธิออปช่ันหรือไม หรือจะ

ปลอยใหออปชั่นหมดอายุไป แตสำหรับผูขาย (Put Option) ถือวามีความเสี่ยงที่จะผิดสัญญามากกวา เนื่องจาก 

กรณน้ีีผูซื้อออปช่ันขอใชสิทธิ ผูขายจะตองปฏิบัติตามสัญญาโดยยอมใหผูซื้อใชสิทธิ ซึ่งถาหากผูขายจะขาดทุน ผูขาย

ออปชั่นมีแนวโนมที่จะผิดสัญญา ดังนั้นในการขายออปชั่น ผูขายจะตองวางเงินประกันขั้นตน (IM) กอนการขายใน

ระดับท่ีโบรกเกอรกำหนด 
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5.2.3.5 คาธรรมเนียมการซื้อขาย (Transaction Cost) 

ตารางท่ี 17 คาธรรมเนียม ท่ีเก่ียวของกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาในตลาด TFEX 

ประเภท คาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียมของตลาด TFEX และ                

บริษัท TCH 

คาธรรมเนียมการซ้ือขาย (Trading Fee) และ 

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการชำระหนี ้(Clearing Fee) 

เชน SET50 Future: 7%, Bank Index Future: 20% 

คาธรรมเนียมใชราคาสินคาอางอิง คาธรรมเนียมการใชขอมูล (Data Licensing Fee) 

คานายหนาโบรกเกอร TFEX ไมมีนโยบายกำหนดคานายหนา แต Broker กำหนดคานายหนาไดอิสระ 

 

ตารางท่ี 18 คาธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาในตลาด TFEX 

สินคา 

คาธรรมเนียม (บาท/สัญญา) 

คาธรรมเนียมที่เก่ียวกับการซ้ือขาย (Exchange Fee) คาธรรมเนียมการ

ใชขอมูล (Data 

Licensing Fee) 
Trading & 

Clearing Fee 
Trading Fee Clearing Fee 

SET50 Index Future 6.00 4.20 1.80 - 

SET50 Index Option 4.00 2.80 1.20 - 

Sector Future: Bank Index Future 20.00 14.00 6.00 - 

Single Stock Future     

ที่ราคาต่ำกวา 100 บาท 0.50 0.35 0.15 - 

ที่ราคามากกวา 100 บาท 0.50 3.50 1.50 - 

Gold Futures     

50 Bath  35.00 24.50 10.50 5.00 

10 Bath  7.00 4.90 2.10 1.00 

Gold-D Futures 5.00 3.50 1.50 - 

Gold Online Futures 14.00 9.80 4.20 2.00 

Silver Online Future 4.00 2.80 1.20 0.50 

RSS3 Future 20.00 14.00 6.00 - 

Japanese Rubber Future 4.00 2.80 1.20 - 

Interest Rate Future:  

5 Year Gov. Bond Future 

10.00 7.00 3.00 - 

หมายเหตุ คาธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงตั้งแต ม.ค. 2564 เปนตนไป 

ท่ีมา: บริษัท ตลาดสญัญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ม.ป.ป. 
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5.4 วิธีการเทรดอนุพันธในตลาดสัญญาซ้ือขายลวงหนา (TFEX) 

วิธีการเทรดผานโปรแกรมซื้อขายอนุพันธในตลาด TFEX (Streaming/Option Wizard) มีข้ันตอนดังน้ี  

5.4.1 เปดบัญชีซ้ือขาย 

นักลงทุนตองเปดบัญชีกับโบรกเกอรท่ีข้ึนทะเบียนกับตลาดหลักทรพัยฯ คนละบัญชีกับตราสารทุนแบบ

ออนไลน เพ่ือใหมีการยืนยันตัวตนดวยบัตรประชาชน ทะเบียนบาน เพ่ือใหมีการหักบัญชีเงินฝากธนาคารในการทำ

ธุรกรรมการซื้อขาย นอกจากน้ันการวางหลักประกันเพ่ือซื้อขายอนุพันธเปนเรื่องสำคญัเพ่ือปองกันการผิดนัดชำระ 

กรณีของการซื้อขายฟวเจอรและขายออปชัน ไมเกินรอยละ 10-15 ของมูลคาสญัญา ตามกำหนดของโบรกเกอร 

สวนกรณีซื้อออปชัน จายคาพรีเมีย่มเพ่ือซื้อสิทธิเปนการจำกัดการขาดทุน จึงไมตองวางหลักประกัน 

ตารางท่ี 19 ข้ันตอนการซื้อขายตราสารอนุพันธ แยกตาม FUTURE และ OPTION  

ขั้นตอน 
FUTURE OPTION 

ผูซ้ือและผูขาย ผูซ้ือ ผูขาย 

1 เปดบัญชีซื้อขายอนุพันธ 

2 วางเงินประกัน สงคำสั่งซื้อ วางเงินประกัน 

3 สงคำสั่งซื้อ ขาย จายคาพรีเมี่ยม สงคำสั่งขาย 

4 สรุปกำไรขาดทุนทุกวัน ปดสถานะ สรุปกำไรขาดทุน 

5 ปดสถานะ  ปดสถานะ 

 

คำสั่งสำคญัในการซื้อขายตราสารอนุพันธใน TFEX (Streaming Pro) 

1) Market Order ใชสำหรับซื้อขายทันที ณ ราคาท่ีดีท่ีสุด ถาจับคูไมครบท้ังจำนวน จะยกเลิกสวนท่ีเหลือ

ท้ังหมด (นักเก็งกำไรสถาบันหรือนักลงทุนเงินทุนมากนิยมใช ซึ่งมีความเสี่ยงสูงสุด) 

2) Limit Order ใชสำหรับซื้อขาย ณ ราคาท่ีกำหนดไว (เปนคำสั่งท่ีนิยม) 

3) Stop Order ใชสำหรับกำหนดราคาไว ณ ระดับหนึ่งจะซื้อขายเมื่อราคาขยับขึ้นลงไปถึงจุดนั้น เพ่ือ

จำกัดผลขาดทุนหรือปกปองผลกำไร เลือกคำสั่งที่ Condition แบงเปน Stop Market Order และ Stop Limit 

Order เมื่อราคาหุนลดต่ำกวาระดับ Stop Loss ระบบจะสั่งขายหุนท่ีราคาตลาดเพ่ือปองกันความสูญเสียเกินกวาท่ี

ตั้งใจไว แตในกรณีท่ีราคาไหลลงเร็วจนต่ำกวาจุด Stop Loss เรียกวา Slippage จะขาดทุนสูงกวาท่ีตั้งใจ  

5.4.2 การสรุปกำไรขาดทุนทุกวัน 

โบรกเกอร (Broker) จะใชราคาท่ีใชชำระราคาประจำวัน (Daily Settlement Price) ในการคำนวณกำไร 

ขาดทุนใหลูกคา เรียกวา Mark-to-Market หาก Daily Settlement Price มากกวา ราคาเปดสถานะ สถานะซื้อได

กำไร แตสถานะขายจะขาดทุน และในทางตรงกันขาม หาก Daily Settlement Price นอยกวา ราคาเปดสถานะ 

สถานะซื้อขาดทุน แตสถานะขายจะไดกำไร ซึ่งมีผลกับเงินประกันข้ันต่ำเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได หาก ขาดทุน จนทำให

เงินประกันในบัญชีลดลงต่ำกวาระดับ MM (เงินประกันข้ันต่ำ) นักลงทุนตองนำเงินไปวางเพ่ิมเงินในบัญชีอยูท่ีระดับ 
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IM (เงินประกันขั้นตน) ถานำเงินมาเพิ่มไมได สถานะสัญญาจะถูกปดในวันถัดมา ในทางกลับกัน หากไดกำไรนัก

ลงทุนสามารถถอนเงินสวนท่ีเกินหลักประกันข้ันตน (IM) ออกไปได  

5.4.3 การปดสถานะ (Offset Position)  

เมื่อซื้อหรือขายสัญญาไดแลว นักลงทุนสามารถปดสถานะได 2 แบบ คือ ปดสถานะกอนเพื่อรับรูกำไร 

หรือ ถือสัญญาจนหมดอายุ โดยวิธีการซ้ือสัญญา ปดสถานะดวยการขายสัญญา ในทางตรงกันขาม หากเริ่มดวยการ

ขายสัญญา ปดสถานะดวยการซื้อสัญญา โดยที่สัญญาตองเปนประเภทเดียวกัน เดือนเดียวกัน ราคาใชสิทธิราคา

เดียวกัน 

ตัวอยาง วิธีการสรุปกำไรขาดทุนรายวัน วันท่ี 1 มิ.ย.XX ซื้อ SET50 FUTURE ท่ีครบกำหนดเดือน ก.ย.XX จำนวน     

1 สัญญา ท่ีราคา 980 จุด (กำหนดคา IM เทากับ 8,550 คา MM เทากับ 5,985 และคา เทากับ FC 2,565) 

 รายการที่เกิดขึ้น 
ราคาที่ใช 

ชำระราคา 
กำไร / ขาดทุน 

 
วางเงินเพิ่ม 

ยอดเงิน 

ในบัญชี 

1 ซ้ือ SET50 Futures  980 จุด     8,550 

 ปรับปรุงกำไรขาดทุน 982.00 (982 - 980) x 200 = +400   8,950 

2 ปรับปรุงกำไรขาดทุน 975.00 (974 - 982) x 200 = -1,400   7,550 

 ไดกำไร 400         ยอดในบัญชีเพิม่เปน (8,550 + 400)      8,950 บาท 

 ไดขาดทุน 1,400    ยอดในบัญชีลดลงเหลือ (8,950 - 1400) 7,550 บาท  

3 ปรับปรุงกำไรขาดทุน 954.00 (954 - 975) x 200 = -4,200   3,350 

 วางเงินประกันเพิ่ม    5,200 8,550 

 ต่ำกวา 5,985 บาท 

                               ตองวางเงินเพ่ิม (8,550 – 3,350)      5,200 บาท  

ภาพท่ี 41 การสรุปกำไรขาดทุนรายวัน 

ท่ีมา: บริษัท ตลาดสญัญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ม.ป.ป. 
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กรณีปดสถานะกอนครบกำหนด ขาย SET50 Future เพ่ือสถานะที่ราคา 985.0 

 รายการที่เกิดขึ้น 
ราคาที่ใช 

ชำระราคา 
กำไร / ขาดทุน วางเงินเพิ่ม 

ยอดเงิน 

ในบัญชี 

1 ซ้ือ SET50 Futures ที่ 980 จุด    8,550 

 ปรับปรุงกำไรขาดทุน 982.00 (982 - 980) x 200 = +400  8,950 

2 ปรับปรุงกำไรขาดทุน 975.00 (974 - 982) x 200 = -1,400  7,550 

3 ปรับปรุงกำไรขาดทุน 954.00 (954 - 975) x 200 = -4,200  3,350 

 วางเงินประกันเพิ่ม   5,200 8,550 

4 ขายฟวเจอรสที่ 985 จุด  (985 - 954) x 200 = +6,200  14,750 

สถานะปดลงไดเงินคืน 14,750 บาท กำไร 1,000 บาท หรือ 11.70% 

กรณีถือสัญญาจนครบกำหนด ราคาทีใ่ชชำระราคาคือราคาวันซ้ือขายสุดทาย (Final Settlement Price) 

 รายการที่เกิดขึ้น 
ราคาที่ใช 

ชำระราคา 
กำไร / ขาดทุน วางเงินเพิ่ม 

ยอดเงิน 

ในบัญชี 

1 ซ้ือ SET50 Futures ที่ 980 จุด    8,550 

 ปรับปรุงกำไรขาดทุน 982.00 (982 - 980) x 200 = +400  8,950 

2 ปรับปรุงกำไรขาดทุน 975.00 (974 - 982) x 200 = -1,400  7,550 

3 ปรับปรุงกำไรขาดทุน 954.00 (954 - 975) x 200 = -4,200  3,350 

 วางเงินประกันเพิ่ม   5,200 8,550 

… … …  … … 

T-1 ปรับปรุงกำไรขาดทุน 954.00   8,550 

T ปรับปรุงกำไรขาดทุน 959.00 (959 - 954) x 200 = +1,000  9,550 

ภาพท่ี 42 การปดสถานะซื้อ SET50 Futures 2 แบบ 

ท่ีมา: บริษัท ตลาดสญัญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ม.ป.ป. 

สรุปกลยุทธของนักลงทุนในการซื้อขายตราสารอนุพันธ ตองคำนึงถึง สภาพคลองของสัญญา ซึ่งขึ้นกับ 

ระยะเวลาวันสงมอบ หากระยะเวลาใกลถึงวันสงมอบจะมีสภาพคลองสูงท่ีสุด และสภาพคลองของสัญญาจะมีผลตอ

ราคา และการปดสถานะสัญญา หากตลาดมีสภาพคลองสูง ราคาสินคาอางอิงจะสูง การปดสถานะสัญญาจะทำได

งายกวาขณะที่ตลาดมีสภาพคลองต่ำ นอกจากนั้น จำนวนเงินลงทุน มีผลตอ จำนวนเงินที่ไดกำไรหรือขาดทุนใน

อนาคต เพราะตองเผื่อเงินทุนในกรณีที่ถูกเรียกวางหลักประกันเพิ่มระดับ IM (เมื่อมูลคาสินคาอางอิงลดลงรอยละ 

30) และ MM (เมื่อมูลคาสินคาอางอิงลดลงรอยละ 70) 

 

 

 

 

 

สถานะปดลง 

ไดเงินคืน 9,550 บาท 
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บทท่ี 6 ตลาดจำลองการซ้ือขายหลักทรัพยและบันทึกหุน 

(Stock Market Simulator and Trading Account) 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู 

เพื่อใชประกอบการเรียนรูวิธีการใชแอปพลิเคชัน (Application) เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย 

กระบวนการซื้อขายหลักทรัพย และเปดโอกาสการเรียนรูภาคปฏิบัติไดจริง สงเสริมใหเกิดความอยากรูและเรียนรู

จากความผิดพลาดจนเกิดเปนทักษะความเขาใจดวยตนเอง  

 

เนื้อหาในบทท่ี 6 ประกอบดวย 

6.1 โปรแกรมจำลองซื้อขายหลักทรัพย: หุนและอนุพันธ 

6.2 โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย Streaming Pro 

6.3 โปรแกรมวิเคราะหหุนและอนุพันธ E-Fin Stock Pickup 

6.4 วิธีบันทึกรายการซื้อขายหุนสำหรับนักลงทุนรายบุคคล 

 

บทนำ 

โลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วดวยเทคโนโลยี พัฒนาการซื้อขายหลักทรัพยจากระบบเคาะกระดานมาสู

ระบบการซื้อขายดวยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและแอปพลิเคชัน จนใชหุนยนตแทนคนได (Robot Trade) หรือ

การนำปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) มาใชเทรดและตรวจจับการเทรดที่ผิดปกต ิ ในบทเรียนนี้เปน

การแนะนำเบื้องเกี่ยวกับเครื่องมือการเทรดซึ่งประกอบดวย วิธีการใชแอปพลิเคชัน (Application) เกี่ยวกับการ

ลงทุนในตลาดหลักทรัพย ที่นิยมและปฏิบัติไดจริง เพื่อสงเสริมใหเกิดความอยากรู อยากลองผิด ลองถูกจากความ

ผิดพลาดจนเกิดเปนทักษะความเขาใจดวยตนเอง ดวยการเขาถึงโปรแกรมจำลองซื้อขายหลักทรัพย: หุนและอนุพันธ 

ที่เรียกวา Click2Win เสมือนตลาดจริง ระบบมีความเสถียรและมีความนาเชื่อถือจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย จากนั้นทำความรูจักโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย Streaming Pro และโปรแกรมวิเคราะหหุนและอนุพันธ E-

Fin Stock Pickup นำเสนอขอมูลดานปจจัยพื้นฐานทางการเงิน การวิเคราะหดวยกราฟเทคนิค เขาใจงาย สะดวก

รวดเร็ว ใชไดทั้ง PC, iPad และ iPhone เหมาะกับนักลงทุนรุนใหม (Gen Z & Millennial) นอกจากนี้ ยังนำเสนอ

วิธีการบันทึกรายการซื้อขายหุน เหมือนทำบัญชีรายรับรายจายสวนตัว เพ่ือใหนักลงทุนสามารถยอนหลังดูขอมูลการ

เคลื่อนไหวในพอรตท่ีผานมา ไดบทสรุปเปนรูปแบบการเทรดท่ีเหมาะสมเฉพาะตน 
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6.1 โปรแกรมจำลองซ้ือขายหลักทรัพย: หุนและอนุพันธ 

การเลนหุนจำลองแบบไมตองเปดบัญชีซื ้อขายจริง ลองเทรดหุนไดแบบไมมีคาใชจายใด ๆ การใช 

Streaming Click2Win แอปพลิเคชันพอรตโฟลิโอจำลอง (Simulation) สามารถสรางสนามซอมเทรดหุนไดเหมือน

จริงกอนนักลงทุนจะลงสนามจริง  

Streaming Click2Win เปนแอปพลิเคชันจำลองการเลนหุนให นักลงทุนไดลองซื้อลงขาย โดยใชขอมูลหุน

ในตลาดจริง เหมือนไดลงทุนจริงแตไมตองใชเงินจริง เพราะโปรแกรมจะมีเงินจำลองให นักลงทุนมือใหมทดลองเลน

จำนวน 10 ลานบาท แบงเปน สำหรับเลนหุน 5 ลานบาทและอนุพันอีก 5 ลานบาท นอกจากน้ี หนาจอเทรด ราคา

หุน การเคลื่อนไหวตลาด เหมือนกัน เพราะเปน Real time  การใชโปรแกรมน้ี เปนการเปดโอกาสใหกับนักลงทุนได

เรียนรูเกิดประสบการณแบบไมตองเจ็บตวัจริง มีเงินจำลองใหจัดพอรตโฟลิโอดวยตัวเองในจำนวนท่ีใชไดจรงิ ใชเวลา

แตละรอบบัญชี 1 ไตรมาสหรือทุก 3 เดือน ระบบก็จะ Reset ใหม ชวยใหนักลงทุนไดคุนเคยกับเครื่องมือและ

ประเมินตนเองกับความถนัดที่ถูกจริตกับตัวตนจริง ๆ ไดโดยลดความเสี่ยงจากการผิดพลาดลงจากการลงทุนจริงใน

ครั้งแรก 

Streaming Click2Win ดาวนโหลด Download on the App Store หรือ GET IT ON Google Play 

สามารถเริ่มใชโปรแกรมไดทั้งระบบ iOS และ Android ตามลำดับ หลังจากนั้น เปดแอป Streaming Click2Win 

เพ่ือ Login เขาสูระบบ เลือก login ไดท้ัง APPLE ID, Facebook, Gmail หรือ LINE หรือ SET Member  

• https://apps.apple.com/th/app/streaming-Click2Win/id1429432721 

• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.settrade.streaming.trial&hl=en 

SET Member หากเขาใชบริการของตลาดหลักทรัพยโดยการสมัครเปนสมาชิก จะไดรับบริการสวนอ่ืน ๆ 

อาทิ บทเรียนออนไลน (SET E-learning) การสืบคนคลังขอมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนตั้งแตเริ่มกอตั้ง

ตลาดหลักทรัพย ป พ.ศ. 2518 (Set Smart) และขอมูลการซื้อขายทุกผลิตภัณฑครบถวนทั้งหุ น กองทุนรวม 

อนุพันธ (SETTRADE) รวมถึงอ่ืน ๆ ในเครือขาย SET โดย การเขาถึงโปรแกรมจำลองการซื้อขายหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ช่ือ“Click2Win” สามารถสืบคนและดาวนโหลด (Download) โปรแกรมทดลองซื้อขาย

หลักทรัพยหุน(Equity) และอนุพันธ (Derivative) ไดจาก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยผานชองทาง 

• http://Click2Win.settrade.com/SETClick2Win/index.jsp 

นอกจากนี้ ยังสามารถสืบคนและดาวนโหลด (Download) โปรแกรมทดลองซื้อขายหลักทรัพย ไดจาก 

Application: App Store ใน Google Play โดยการค นหา (Search) Streaming for iPhone, Streaming for 

Android, Options Starter, SET Application, Settrade App, Stream Fund+ หรืออ่ืน ๆ เชน ขอมูลหุนไทย K-

Cyber Trade, Thanachart Think Trade, KTBST Trade, DooStock, Olymp Trade, Stock Market News 

Tracker  ในการซื้อขายสินทรัพยอ่ืน ๆ ท่ีมากกวาหุนของธุรกิจไทยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

ข้ันตอนการลงทะเบียนเขาเลน Click2Win 

1) คลิกไปท่ี www.set.or.th/member เพ่ือทำการสมัครสมาชิก SET Member 

2) ระบุขอมูลสวนบุคคล (ใชเลขบัตรประชาชน) และกด “ตกลงเง่ือนไขการใชบริการ” 
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3) ระบบจะจัดสง email เพ่ือยืนยันการสมัครสมาชิกไปยังอีเมลท่ีระบุไวในข้ันตอนการสมัคร 

4) ยืนยันตัวตนตาม email ที่ไดใหไว (Email อาจอยูใน Junk Folder และ Spam Folder) หากไมทำการ

ยืนยันตามลิงคที่ระบบสงไปใหภายใน 3 วัน ระบบจะทำการลางขอมูลการสมัคร เสมือนวาคุณยังไมไดทำ

การสมัคร SET Member มากอน 

5) นำ Email ท่ีผานการยืนยันตัวตนแลว เขาใชงานท่ี www.settrade.com/Click2Win เพ่ือ Login เขาระบบ 

กฎกติกาการเลนและจดัลำดับ ตลาดหุนใน Click2Win เหมือนกับ Streaming Click2Win (Broker) และ

มีขอจำกัดคือซื้อขายไดเฉพาะหุนสามัญ และ ETF ไมสามารถซื้อขาย Warrant ไดทุกชนิดรวมถึงธุรกรรมตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ สวนคาธรรมเนียม (Commission Fee) คิดรอยละ 15 ของจำนวนเงินท่ีลงทุนและคาภาษีมูลคาเพ่ิม คิด

รอยละ 7 ของคาธรรมเนียม (Commission Fee) การรับเงินปนผลเปนเงินสดหรือเปนหุนสามัญเทาน้ัน นอกจากน้ี 

ผูสมคัรจะตองมีการสงคำสั่งซื้อขายท่ีจับคูไดไมนอยกวา 5 หลักทรัพยตอเดือน จึงจะไดรับการจดัอันดบัประจำรอบ 

(Ranking) 

Streaming Click2Win Version 1.4 (Update 23 มิ.ย. 2565) เสนอโดย Settrade.Com Co., Ltd. เปน 

Application สำหรับจำลองการซื้อขายหุนและอนุพันธสามารถ Login ผานชองทาง Facebook, Line หรือ Gmail 

มีเมนูหลัก 5 สวนคือ Realtime, Buy/Sell, Portfolio, My Menu และ Sense ดังน้ี 

1) Realtime สำหรับนักลงทุนคนหาขอมูลในตลาดหุนและอนุพันธ เพ่ือสรางรายการท่ีสนใจ  

2) Favorite เพื่อจัดอันดับ Top ranking ประกอบดวยขอมูลพื้นฐานและสถิติหุน ขอมูลการเสนอซื้อ

เสนอขาย และความเคลื่อนไหวของการซื้อขายของหุนหรืออนุพันธ 

3) Buy/Sell สำหรับนักลงทุนจำลองการซื้อขายในตลาดหุนและอนุพันธ 

4) Portfolio สำหรับตรวจสอบกำไรขาดทุนของหุนหรืออนุพันธท่ีถืออยูและสถานะของคำสั่งท่ีสง 

5) My Menu สำหรับดูขอมูลพ้ืนฐานและสถิติยอนหลังของหุนหรืออนุพันธและเปดบัญชีซื้อขาย 

6) Sense เปนแหลงขอมูลเก่ียวกับขาวสารและการใชงานแอพพลิเคช่ันผาน Notification 

 

 

 

ภาพท่ี 43 หนาเว็บไซด (Website) โปรแกรมทดลองซื้อขาย Click2Win 

ท่ีมา: บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด, 2565ข 
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ภาพท่ี 44 ตัวอยางแอปพลิเคชันท่ีใชในการซื้อขายหลักทรัพย 

ท่ีมา: บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด, 2565ค 

 

6.2 โปรแกรมซ้ือขายหลักทรัพย Streaming Pro 

Streaming Pro โปรแกรมซื้อขายหุนและอนุพันธ เรียลไทมที่ถูกสรางขึ้นมา เพื่อตอบสนองความตองการ

ของนักลงทุนดวยประสิทธิภาพความเร็วและการออกแบบ ใหติดตามภาวะตลาด ทั้งขอมูลพื้นฐาน ขาวสารจาก

ตลาด และราคาเรียลไทม (Realtime) รองรับการใชงานผานเบราเซอร (Browser) ที่ใช Flash ไดแก Internet 

Explorer (IE6.0+), Mozilla Firefox หรือแมแตใชงานบนหนาจอ Wide Screen ผานระบบปฏิบัติการท้ัง Android 

Windows และ iOS สามารถใชไดท้ังบน Tablet เครื่อง PC และ MAC สามารถสืบคนและดาวนโหลด (Download) 

ไดจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด, 2565ข) มีลักษณะท่ีนาสนใจ ดังน้ี 

6.2.1 วิธีการใชโปรแกรมซ้ือขายหุน (Equity) Streaming Pro 

1) คำสั่งซื้อขาย อัตโนมัติ 

 Auto-fill Price เมื่อเลือกซื้อหรือขาย โปรแกรมจะใส ราคาเคาะซื้อหรือเคาะขายใหอัตโนมัติ 

 Arrow Key กดลูกศรข้ึนลงก็สามารถเปลี่ยนราคาไดโดยไมจำเปนตอง “คีย” 

 Last Order จะคางคำสั่งลาสุดไว สำหรับสงคำสั่งซ้ำเพ่ิมเติม เพ่ือความรวดเร็วในการซื้อขายอยางตอเน่ือง 

 Save PIN สามารถบันทึก PIN ไวสำหรับใชทำรายการถัดไปไดทันที  

2) สวนตาง ๆ ของโปรแกรม 

 Market Watch ติดตามรายการซื้อขายลาสุดในตลาด แนวโนมตลาดหรือเฝาดูเฉพาะตัวท่ีสนใจ  

 Portfolio ทุกพอรตโฟลิโอท้ังในหุนและอนุพันธ พรอมคาดการณกำไรขาดทุนแบบเรียลไทม 

 Bids Offers ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายดีท่ีสุด 3 และ 5 อันดับในขณะน้ันพรอมกราฟ 

 Ticker รายการซื้อขายลาสุด โดยสามารถเลือกดูแบบแยกรายตลาด หรือตัวท่ีสนใจ 

 Quote ดูราคาซื้อขายรายตัว พรอมขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของ 

 News ขาวสารเก่ียวกับตลาดทุนจากตลาดหลักทรัพยฯ 
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ภาพท่ี 45 หนากระดานเทรดบนแอปพลิเคชัน Streaming Click2Win 

ท่ีมา: บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด, 2565ข 

หนากระดานรวม (Sum) 

หนากระดานเฉพาะรายหุน (Quote) 
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ภาพท่ี 46 หนาจอ Market Watch และ Portfolio เมื่อมีคำสั่งซื้อ และรอจับคูเขาเก็บหุนในพอรตโฟลิโอ 

ท่ีมา: บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด, 2565ข 



 
 119  

 ตัวอยาง การสงคำสั่งซื้อ (Buy) JUBILE, KBANK, SOLAR และ CFRESH เสนอซื้อในตลาดและรอจับคูข้ึน

สถานะ (Status) Queuing เมื่อจับคูได (Match) จะข้ึนสถานะ (Status) Pending ในหนาจอ Market Watch หาก

ไดหุนมาอยูในบัญชี (Portfolio) เรียบรอยแลว จะสามารถตรวจสอบไดในหนาจอ Portfolio ซึ่งจะรายงานราคาและ

มูลคาปจจุบัน (Market Price/Volume) เทียบกับตนทุนซื ้อ (Average Cost) เทากับ Unrealized P/L แสดง

สัดสวนและมูลคา ณ ปจจุบันแตยังไมมีการรับรู กำไรหรือขาดทุน เนื ่องจากนักลงทุนยังไมมีคำสั ่งขายจริง 

นอกจากน้ัน กราฟวงกลมแสดงสัดสวนการถือครองหลักทรัพยท่ีมีท้ังหมดหรือเรียกวาการสรางพอรตโฟลิโอ โดยการ

จัดการใหเปนไปตามสัดสวนเปาหมายท่ีกำหนดไวดวยการวางแผนกอนหนา ไดดวย 

6.2.2 วิธีการใชโปรแกรมซ้ือขายอนุพันธ (TFEX): Streaming / Option Wizard  

 

ภาพท่ี 47 Streaming Pro: TFEX (Derivative) บนอุปกรณ (Mobile Device) 

ท่ีมา: บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด, 2565ค 

จากภาพแสดงหนาจอ SUM เมื่อวันท่ี 22 เม.ย. 2564 เวลา 19.31.58 น. สวนท่ีเปนภาพรวมตลาดใน

เวลานอกทำการ จะเห็นวา ตลาด TFEX ข้ึนสถานะ Close มสีินคาชวงค่ำเทาน้ันท่ีตลาดเปดทำการไดแก Precious 

Metal Futures  ท่ีเปด Open สนิคา GEM21 และ GF10M21  สัญญาฟวเจอรซื้อขายทองคำ 50 และ 10 บาท ท่ี

จะครบกำหนดอายุในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 มูลคาตลาดรวม 5,167 สัญญา 

สวนหนาจอ Portfolio  แสดงสัญญาที่นักลงทุนถือครองไวแลว เปนประเภท Single Stock Future  

ไดแก CPALLM21, Set50 Index Future และสกุลเงินดอลลารสรอ. USDM21 อยางละ 10 สัญญา เมื่อพิจารณา

กำไรขาดทุนในพอรตโฟลิโอ สถานะซื้อ (long position) จะเห็นวา CPALLM21 และ S50M21 ขาดทุนรอยละ 5  

(-5.05%) และ 1 (-1.6%) ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบระหวางตนทุน กับราคาตลาด ขณะเดียวกัน USDM21 กำไร

รอยละ 51 (+0.51%) โดยยังไมมีการรับรูกำไรหรือขาดทุนเพราะยังไมมีการปดสถานะหรือขาย (Short Position) 
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ภาพท่ี 48 ตัวอยางหนาจอการสงคำสั่งซื้อขายอนุพันธ ในตลาด TFEX: Derivative 

ท่ีมา: บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด, 2565ข 

 

 6.3 โปรแกรมวิเคราะหหุนและอนุพันธ E-Fin Stock Pickup 

การใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลปจจัยพื้นฐานและเทคนิค จากบริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด หรือ E-Fin 

School จาก E-Finance Thai ผานชองทาง https://www.onlineasset.co.th/ โดยใชผลิตภัณฑตาง ๆ ของ E-

Fin ผานบริษัทหลักทรัพยที่รับบริการของบริษัทได โดยติดตอบริษัทหลักทรัพย (Broker) ที่เปนนายหนา หรือนัก

ลงทุนเปนสมาชิก ท้ังน้ีนโยบายการใหบริการข้ึนกับบริษัทหลักทรัพย (Broker) จะเปนผูกำหนด ยกตัวอยางเชน บล.

ไอรา จำกัด (มหาชน) (AIRA) บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (BLS) บล.ฟนันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FSS) บล.

กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KS) บล.เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (MBKET) บล.หยวนตา 

(ประเทศไทย) จำกัด (YUANTA) ติดตามไดท่ี https://www.E-Financethai.com/E-Fintools/mybroker.aspx  

โปรแกรมวิเคราะหหลักทรัพย E-Fin Stock Pickup วิเคราะหหุนใน 4 ดานใหญ ไดแก ดานกราฟเทคนิค 

ซึ่งมี Indicator ใหเลือกใชมากกวา 130 ชนิด ดานขาวสารการลงทุน สามารถคนหาขาวยอนหลังไดสูงสุดถึง 180 

วัน รวบรวมและวิเคราะหปจจัยพื้นฐานของธุรกิจมาสรางเปนฟงกชันเพื ่องายตอการเขาใจ (คูมือการใชงาน: 

http://www.E-Financethai.com/E-Fintools/manual.aspx) 

ว ิธ ีการเข าใช งานโปรแกรม E-Fin Stock Pickup เข าไปท ี ่  http://www.E-Financethai.com นำ 

Username และ Password ที่ไดรับมา Log In ดังภาพ จากนั้น กดที่เมนู E-Fin Stock Pickup และกดปุม Start 

เพิ ่มเริ่มใชงาน  สวน E-Fin Mobile เหมาะสำหรับใชงานบนอุปกรณ Smart Device ทั้ง iPhone และ Tablet 

สามารถคนหาขอมูลหุนและดูกราฟแบบเรียลไทมได ทั้งระบบ iOS และ Android ติดตั้ง E-Fin Mobile ที่ App 

Store หรือ Play Store เขาใชงานดวยการ Login เชนกัน 
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ภาพท่ี 49 Login เขาใชงานโปรแกรม E-Fin Stock Pickup 

ท่ีมา: สำนักขาวอีไฟแนนซไทย, ม.ป.ป. 

 

ตัวอยาง การใชฟงกชันวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental Analysis) บนโปรแกรม 

 

 

ภาพท่ี 50 Fundamental: MTI 

ท่ีมา: สำนักขาวอีไฟแนนซไทย, ม.ป.ป. 
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จากภาพ ฟงกชันการวิเคราะหเขาจาก Fundamental> Analysis> Net Profit Analysis หรือเลือกดัชนี

ที่ตองการ ยกตัวอยางการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานของหุนบริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI ใน

ตอนที่ดัชนี SET ที่ 1,254.17 ในวันที่ 25 กันยายน 2563 แบงเปน 3 สวน คือ ปจจัยรุกของธุรกิจคือ รายรับของ 

MTI เติบโตในระดับเกรด A เปนอันดับ 105 จากจำนวนหุนในตลาด 617 ตัว นอกจากน้ัน ทำอัตราสวนกำไรเติบโต

ในระดับเกรด A เปนอันดับ 59 จาก 617 ตัว เปนไปในทิศทางเดียวกัน แสดงวา MTI มีรายรับมากกวารายจายดมีาก 

ทำใหเกิดกำไรเปนไปตามรายได แตการจายปนผลไดระดบัเกรด C ท่ีรอยละ 3.49 แสดงวามีการขยายธุรกิจจึงปนผล

ใหผูถือหุนนอย สรุป G Score คะแนนการเติบโตธุรกิจไดระดับ 6 เกรด A ดีมาก ธุรกิจโตเปนอันดับ 76 ของตลาด  

ปจจัยรับคือ อัตราสวน D/E หน้ีสินตอรายไดสูงมากถึง 3.71 เทาตัว ธุรกิจกอหน้ีมากเปนเงินประกันท่ีรับมาเพ่ือท่ีจะ

จายคืน ตองระมัดระวังชวงลูกคาประกันภัยเครมคืนโรคระบาดโควิด 19 ในสถานการณนี้ แตอยางไรก็ดี คาอัตรา

ผลตอบแทนตอหุน (ROE) ยังอยูในระดับเกรด A ภาพรวมที่ F score ไดเกรด B ที่ระดับ 6  สวนที่สาม อัตรา

ผลตอบแทนในระยะ 3-5 ปน้ีติดลบ แตระยะยาวเปนบวก รอยละ 8 ควรระมัดระวังการถือสั้น  

 

  

ภาพท่ี 51 Technical : CPALL ดวยเครื่องมือ SMAV และ ZIGZAG 

ท่ีมา: สำนักขาวอีไฟแนนซไทย, ม.ป.ป. 

นอกจากนี้ยังวิเคราะหกราฟจากตัวอยาง การใชฟงกชันวิเคราะหทางเทคนิค (Technical Analysis) กับ

หุน CPALL (CP All Public company limited) บริษัทซีพีออลล จำกัด (มหาชน) วิเคราะหกราฟแทงเทียนราคา

ยอนหลังรายวัน รายงานมูลคาการซื้อขายสูงสุด (High) 68 บาท และต่ำสุด (low) 66.78 บาท ราคาเปด 67.75 

บาท และปดที่ 67 บาท สัญญาณเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMAV) ระยะ 5 วันตัดเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ ระยะ 15 และ 

35 ตัดขึ้นใหสัญญาณขาขึ้นและตัดลงใหสัญญาณขาลง ประกอบกับมูลคาซื้อขาย (volume) หนาแนนในชวงกราฟ

ซิกแซก แนวรับท่ีราคา 58.65 บาทและแนวตาน ท่ีราคา 66.40 บาท  
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6.4 วิธีบันทึกรายการซ้ือขายหุนสำหรับนักลงทุนรายบุคคล 

6.4.1 เพราะเหตุใด…นักลงทุนมือใหมจึงควรบันทึกการซ้ือขายหุน 

1) เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของรายงานจากโบรกเกอร (Broker) 

 นักลงทุนจะไดรับรายงานการซื้อขายประจำวันและรายงานหลักทรัพยคงเหลือประจำเดือน จาก โบรก

เกอร ทุกครั้งที่มีการซื้อขายหุนเปนใบเสร็จรับเงิน จึงตองตรวจสอบยอดซื้อขายวาถูกตองตรงกันหรือไม หากไม

ถูกตองจะตองแจงกลับไปยังโบรกเกอรภายในระยะเวลาที่แตละบริษัทกำหนด ดังน้ัน นักลงทุนจึงควรทำบันทึก

รายการซื้อขายฉบับสวนบุคคลไวตรวจสอบดวยตนเอง 

2) เพ่ือทบทวน สังเกตพฤติกรรมการซื้อขายหุนของตนเอง 

 การจดบันทึกการซื้อขายหุนจะสะทอนใหเห็นพฤติกรรมการลงทุนของตนเองที่ผานมา ไดบรรลุตาม

เปาหมายการลงทุนที่ตั้งใจหรือไม เชน ตองการลงทุนระยะยาวเพื่อรับเงินปนผล แตมีพฤติกรรมซื้อขายระยะสั้น 

รับรูกำไรขาดทุนกอนไดรับปนผล มักจะขายทุกครั้งที่ราคาหุนขึ้นแรงแลวลืมเอาเงินกำไรที่ไดกลับมาลงทุนตอตาม

แผนท่ีวางไว ดังน้ัน การจดบันทึกเปนการทบทวนแผนการลงทุนและปรับพฤติกรรมใหไดตามเปาหมาย 

3) เพ่ือบันทึกประวัติศาสตรราคาหุนในพอรต 

 ทุกครั ้งที ่จะตัดสินใจซื ้อหุ นเดิมเพิ ่มหรือขายหุนที ่มีอยู ในพอรตโฟลิโอ การบันทึกที่ผานมาจะชวย

เปรียบเทียบราคาตลาด ณ เวลาน้ัน เหมาะสมท่ีจะซื้อขายหรือไม เมื่อเปรียบเทียบกับราคาในอดีต นอกน้ันยังนำมา

วิเคราะหปจจัยพื้นฐานใหมๆ ที ่มีการเปลี่ยนแปลงไดตามเวลา เพื ่อเปรียบเทียบกับมูลคาที ่แทจริงของหุน 

ประกอบการตัดสินใจทุกครั้ง เนื่องจากแตละคนมีราคาเขาซื้อตางเวลากัน ราคาจึงตางกันแมจะเปนตัวหุนเดียวกัน 

การติดตามราคาหุนจึงเปนลักษณะเฉพาะตน 

4) เพ่ือจัดพอรตโฟลิโอลงทุนใหไดตามเปาหมาย 

 การทบทวนบันทึก ทุก 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ป เพื่อคำนวณผลตอบแทนการลงทุนที่ผานมา ทำใหได

คำตอบวาพอรตโฟลิโอ ท่ีลงทุนน้ัน ชนะตลาดหรือชนะเงินเฟอ โดยการนำมาเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนตาม

เกณฑมาตรฐาน เชน ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย (SET TRI10) หรือคาเชา

อสังหาริมทรัพยกรณีท่ีเปนทางเลือกในการลงทุนของตนเอง 

5) ปรับเปลี่ยนพอรต ฯ ไดตามสถานการณเศรษฐกิจ 

 การบันทึกสรุปหุนในพอรต ฯ ทำให สามารถเพิ่มหรือลดสัดสวนการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมดี 

หรืออุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกทางลบ ไดเพ่ือรักษาสัดสวนของพอรตการลงทุนใหเปนไปตาม

เปาหมายท่ีวางไวได เรียกวา การทำ Rebalance Portfolio เชน ถาหุน XYZ ราคาข้ึนจนทำใหมูลคารวมในพอรตโฟ

ลิโอ เกินสัดสวนเดิม ก็ทำการ Rebalance ดวยการขายออก บางสวนโดยรักษามูลคาใหมีสดัสวนเทาเดมิ และนำเงิน

ท่ีไดจากการขายไปซื้อหุนอ่ืนท่ีราคาตกลง ซึ่งมูลคาหุนน้ันจะลดลงดวย จึงทำการซื้อเพ่ิมเปนการรักษาสัดสวนการถือ

ครองหุนทุกตัวใหเทาเดิม 

 

 

 
10 SET Total Return Index หรือดัชนีผลตอบแทนรวม เปนการคำนวณผลตอบแทนทุกประเภทของการลงทุนในหลักทรัพยใหสะทอนออกมาในคาดัชนี เปน

เปอรเซ็นรายป เพ่ือใชอางอิงผลตอบแทนมาตรฐาน คนหา TRI ของตลาด ดัชนี SET ทุกตัวและกลุมอุตสาหกรรม ไดที่  

https://www.set.or.th/th/market/index/tri/overview 
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6.4.2 ขั้นตอนการบันทึกรายการซ้ือขายหุน 

การบันทึกรายการซื้อขายหลักทรัพย เหมือนการซื้อขายสินคาหรือบันทึกรายรับรายจาย ที่ทำเปนบันทึก

ประจำวัน ทุกวันที่มีธุรกรรมเกิดขึ้น จากนั้นก็รวบรวมธุรกรรมเดียวกันมาสรุปเปนลักษณะการทำบัญชีรายวันและ

บัญชีแยกประเภท น้ันเอง และท่ีสำคัญมากท่ีสุดในการบันทึกคือการสรุปเงินลงทุนในรอบปเปนอัตราผลตอบแทนท่ี

ไดรับจริง หรือท่ีไดขาดทุนจริง ในแตละป  

ขั้นตอนท่ี 1 บันทึกการซ้ือขายหุนประจำวัน  

 เริ่มตน จดบันทึกการซื้อขายหุนรายวันและเงินปนผลที่ไดรับ โดยตองไมลืมจดคาธรรมเนียมการซื้อขาย

และภาษีมูลคาเพิ่มที่บริษัทนายหนา (Broker) หัก ณ ที่จายไวแลว หากนักลงทุนใชบัญชีเงินสด (Cash Balance) 

ทุกครั้งท่ีมีคำสั่งซื้อ ระบบเทรดจะหักเงินในบัญชีทันที ไมวาคำสั่งน้ันจะจับคูไดหรือไม (Match) และหากเงินในบัญชี

ไมพอจะไมสามารถสงคำสั่งซื้อได นักลงทุนจึงตองวางแผนคำนวณราคาหลักทรัพยท่ีตองการซื้อกับมูลคา (P×Q) ให

อยูในงบประมาณของตนเอง สวนคาธรรมเนียม (Commission Fee) อินเตอรเน็ตเทรด เทากับรอยละ 0.15 ของ

มูลคาซื้อขาย สวนภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) คิดรอยละ 7 ของคาธรรมเนียมซึ่งจะตองเสียทั้งซื้อและขาย (กรณีที่นัก

ลงทุนใชบริการเจาหนาที่ตัวแทนขายของบริษัทนายหนา หรือ Marketing Trade คิดคาธรรมเนียมรอยละ 0.25 

ของมูลคาซื้อขาย ในนักลงทุนรายบุคคล หากเปนรายใหญจะมีอัตราคาธรรมเนียมท่ีแตกตางไป) 

  ตัวอยาง 1 พอรตโฟลิโอลงทุนมูลคา 1 ลานบาท หากนักลงทุนสงคำสั่งเสนอซื้อ (BID) หุน XYZ ราคาหุน

ละ 10 บาทเปนจำนวน 10,000 หุน คิดเปนมูลคา 100,000 บาท จะตองจายเงินทั้งหมด 3 สวนดวยกันคือ มูลคา

หุน คาธรรมเนียม (Commission Fee) และภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) ที่บริษัทนายหนาเรียกเก็บกับนักลงทุน ดังน้ัน 

เงินที่นักลงทุนจายในรายการนี้ คิดเปนจำนวนที่ตองจายเพื่อซื้อหุน XYZ เทากับ 100,000 + (100,000×0.15%) 

+ [(100,000×0.15%)×7%] = 100,000 + 150 + 10.50 = 100,160.50 บาท (หรือคำนวณคาธรรมเนียมรวมกับ

ภาษีมูลคาเพิ่มไดเทากับรอยละ 0.1605 หรือ 0.1605%) เมื่อนำไปหักเงินลงทุนตั้งตน 1 ลานบาท เหลือเงินสุทธิใน

บัญชีเทากับ 1,000,000 – 100,160.50 = 899,839.50 บาท ดังน้ัน ทุกครั้งท่ีมีการทำรายการธุรกรรมซื้อ หรือ ขาย 

ก็ตาม ตองคำนวณเงินท่ีนักลงทุนตองจายจริง 

 ตัวอยาง 2 พอรตโฟลิโอลงทุนมูลคา 1 ลานบาท หากนักลงทุนสงคำสั่งเสนอขาย (OFFER) หุน XYZ ท่ี

ราคาหุนละ 11 บาทเปนจำนวน 10,000 หุน คิดเปนมูลคาท่ีจะไดรับ 110,000 บาท (กรณีน้ีนักลงทุนตองมีหุน XYZ 

ถือครองอยูในพอรตโฟลิโอกอนหนาและมีจำนวนครบถวนตามที่สงคำสั่งขาย) นักลงทุนจะตองไดรับเงิน เขามาใน

บัญชีทั ้งหมด 3 สวนดวยกันคือ มูลคาหุ นท่ีไดขายไป คาธรรมเนียมที ่ต องจาย (Commission Fee) และ

ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) ที่จายใหบริษัทนายหนา กรณีขายหุนนักลงทุนตองจายคาธรรมเนียมและภาษีมูลคาเพ่ิม

เหมือนกรณีซื ้อหุ น ดังนั ้น เงินที่นักลงทุนไดรับในรายการนี้ คิดเปนจำนวน  110,000 - (100,000×0.15%) - 

[(110,000×0.15%)×7%] = 110,000 – 165 - 11.55 = 109,823.45 บาท เมื่อนำไปหักเงินลงทุน จากการซื้อหุน 

XYZ เปนเงิน 100,160.50 บาท เหลือเงินสุทธิเปนกำไรในบัญชีเทากับ  109,823.45 - 100,160.50 = 9,662.95 

บาท เมื่อนำไปรวมกับเงินลงทุนตั้งตน 1 ลานบาทที่ยังคงเหลือเงินสุทธิในบัญชีเทากับ 899,839.50 บาท (ตัวอยาง 

1) จะทำใหบัญชีมีเงินเพ่ิมข้ึน เทากับ 899,839.50 + 109,823.45 = 1,009,662.95 บาท และน้ีคือเงินคงเหลือสุทธิ

เมื่อทำธุรกรรม 2 รายการผานไป 

จากตัวอยางแสดงใหเห็นวา เมื่อมีการซื้อและขายทุกครั้งนักลงทุนตองเสียคาธรรมเนียม ทำใหกำไรที่ได

ปกติน้ัน นอยลง น้ันคือ จากตัวอยาง ขายหุน XYZ ไดราคา 11 บาทตอหุน มากกวาตอนท่ีซื้อมาในราคา 10 บาทตอ
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หุน ฉะนั้น จึงไดกำไร เทากับ 1 บาทตอหุน และจำนวนหุนที่มีอยูเทากับที่ขายไป  10,000 หุน จึงนาจะไดกำไร

เทากับ 10,000 บาท แตความเปนจริงนักลงทุนไดรับกำไรเทากับ 9,662.95 บาท เน่ืองจากถูกหักคาธรรมเนียมการ

ซื้อและขายไป เทากับ 337.05 บาท และในกรณีท่ี นักลงทุนขายขาดทุนจะทำให มูลคาการขาดทุนลดลงไปมากกวา

ปกติดวยสวนท่ีเปนคาธรรมเนียมน้ันเอง ดังน้ัน ทุกครั้งท่ีมีการทำรายการธุรกรรมซื้อหรือขายก็ตาม ตองคำนวณเงิน

ท่ีนักลงทุนจายจริง 

หากมีการจายปนผลของหุนที่มีอยู จะทำรายการรับเขาบัญชี ทำใหเงินสุทธิมากขึ้น การจายปนผลจะมี

ประกาศใหผูถือหุนลวงหนา และมีการจายเปนรายป หรือรายครึ่งป หรือรายไตรมาส ข้ึนกับนโยบายการจายเงินปน

ผลของบริษัทจดทะเบียนท่ีนักลงทุนถือหุนอยู 

ขั้นตอนท่ี 2 สรุปหุนในพอรตรายตัว 

 เปนการทำรายการแยกประเภทหุนที่ลงทุนในพอรตโฟลิโอทั้งหมด ในรอบป หรือรอบที่วางแผนไว (ราย

ไตรมาสหรือรายเดือน) นำรายการในบันทึกรายวันมารวบรวมและสรุปเปนรายการซือ้ขายหุนรายตัว หากมีหุนถืออยู

จำนวนมาก จะทำใหการแยกประเภทมจีำนวนมากดวย (โดยปกติการจัดพอรตโฟลิโอ เบ้ืองตนไมควรเกิน 5-10 หุน

เพื่อนักลงทุนจะมีเวลาทำการบาน ติดตามหุนที่ลงทุนไดทันสถานการณ) เปนการคำนวณ ราคาตนทุนเฉลี่ยของหุน 

แตละตัวแยกกันไว ท้ังยอดท่ีมีอยูเดิม ยอดท่ีทำรายการใหมและยอดคงเหลือในพอรตโฟลิโอ เพ่ือหาตนทุนเฉลี่ยและ

สรุปกำไรขาดทุนท่ีไดจากการตัดสินใจเลือกหุน 

ขั้นตอนท่ี 3 สรุปพอรตหุนท้ังหมด  

 สรุปจำนวนหุนและราคาตนทุนเฉลี่ย ของหุนทุกตัวที่อยูในพอรตโฟลิโอเพื่อคำนวณ ผลกำไรหรือขาดทุน 

โดยเปรียบกับราคาปดของหุนในวันที่สรุปพอรต เพื่อติดตามวัดผลการลงทุนในชวงที่ผานมาสรุปอัตราผลตอบแทน

เปนเปอรเซ็นตอป เปนการทบทวนกลยุทธและปรับพอรตโฟลิโอลงทุน ใหสอดคลองกับสไตลการลงทุนและการ

ยอมรับความเสี่ยงท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไป 
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6.4.3 ตัวอยางการบันทึกการซ้ือขายหลักทรัพย (หุนและอนุพันธ) 

ขั้นตอนท่ี 1 : บันทึกการซ้ือขายหุนประจำวัน (Daily Statement) 

ตารางท่ี 20 บันทึกรายวัน (Daily Statement) 

ว/ด/ป 

(Date) 

ซื้อ/ขาย 

(Buy/Sell) 

ไดปนผล 

(Dividend) 

ช่ือยอยหุน 

(Symbol) 

กลุมอุตสาหกรรม 

(Sector) 

ราคา 

(Price) 

เงินปนผล 

ตอหุน 

(Dividend) 

(A) (B) 

01/01/65 ซื้อ AAA ทรัพยากร 50.00 0.00 

02/01/65 ซื้อ XYZ ธุรกิจการเงิน 15.00 0.00 

03/01/65 ซื้อ COT เทคโนโลยี 5.00 0.00 

15/01/65 ซื้อ AAA ทรัพยากร 55.00 0.00 

25/01/65 ซื้อ COT เทคโนโลยี 4.00 0.00 

28/01/65 ไดปนผล AAA ทรัพยากร 50.00 1.00 

30/01/65 ขาย AAA ทรัพยากร 60.00 0.00 

รวม 

 

จำนวนหุน 

(Volume) 

จำนวนเงิน 

(Value) 

คาธรรมเนียม/ภาษี 

(Commission Fee/Tax) 

มูลคาซื้อ/ขายสุทธิ 

(Net Buy/Sell) 

และเงินปนผลรับสุทธ ิ

(Net Dividend) 

ราคาตนทุนเฉล่ีย 

ตอหุน 

(Average Cost) 

(C) (D) 

= (A×B) + (A×C) 

(E) 

= D×0.25% × (1+7%) 

(F) 

= D+E 

(G) 

= F/C 

2,000 -100,000.00 -267.50 -100,267.50 50.13 

2,000 -30,000.00 -80.25 -30,080.25 15.04 

30,000 -150,000.00 -401.25 -150,401.25 5.01 

2,500 -137,000.00 -367.81 -137,867.81 55.15 

20,000 -80,000.00 -214.00 -80,214.00 4.01 

4,500 4,500.00 -450.00 4,050.00 - 

1,000 60,000.00 -160.50 59,839.50 59.84 

 -433,000.00 -1,941.31 -434,941.31 - 

ท่ีมา: ปรับปรุงมาจาก (อลิศรา ฮัววานิช และ กฤติยา สุทธิช่ืน, 2561) 

หมายเหตุ 

1. เงินลงทุนตั้งตน (Initial Cash) = 500,000.00 บาท 

2. คาธรรมเนียม (Commission Fee) แบบ Marketing Trade รอยละ 25 ของมูลคาซื้อขาย 

3. คาภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีบริษัทนายหนาคิดกับนักลงทุน (VAT) รอยละ 7 ของคาธรรมเนียม  

4. รายการรับ หรือ ขายออก ใหสัญลักษณ (+) รายการจาย หรือ ซื้อเขา ใหสัญลักษณ (-)  

คำอธิบายศัพทข้ันตอนท่ี 1 

ว/ด/ป   = ซื้อขายหุนวันไหน จดไวทุกวัน จะไดไมหลงลืม 

ซื้อ/ขาย   = ทำธุรกรรมดานไหน จดไวเสมอ ไมใหสับสน 
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ช่ือยอหุน   = ซื้อขายหุนตัวไหน จดไวเปนช่ือยอ 

กลุมอุตสาหกรรม  = ซื้อขายหุนในอุตสาหกรรมไหน จดไวเตือนใจใหกระจายความเสี่ยง 

ราคา   = ซื้อขายท่ีราคาเทาไหร จดไวใหถูกตอง 

เงินปนผลตอหุน  = จดเงินปนผลท่ีไดทุกครั้ง ไวติดตามดอกผลท่ีไดจากหุน 

จำนวนหุน  = ซื้อขายท่ีจำนวนเทาไหร จดไวใหครบ 

จำนวนเงิน  = ราคาหุน คูณ จำนวนหุน รวมเปน ยอดซื้อยอดขาย 

คาธรรมเนียมและภาษี     = ยอดซื้อขาย คูณ (คานายหนา + VAT 7%) รวมเปนคาธรรมเนียมจายให  

                                       โบรกเกอร และหากมีเงินปนผลหักภาษี ณ ท่ีจาย 10% ของเงินปนผล 

คานายหนา (Marketing Trade)  = 0.25%  

คานายหนา (internet Trade)    = 0.15%  

มูลคาซื้อหรือขายสุทธิ      = จำนวนเงิน บวกหรอืลบ คาธรรมเนียม รวมเปน มูลคาซื้อหรือขายสุทธิ 

ราคาตนทุนเฉลี่ยตอหุน    = มูลคาซื้อหรือขายสุทธิ หารดวย จำนวนหุน รวมเปน ราคาตนทุนเฉลี่ย   

                                       ตอหุนท่ีซื้อขายแตละครั้ง 

ซื้อหรือขาย   = ชำระเงินคาหุนหรือรับเงินคาหุนไดในระยะเวลา 2 วันทำการ 

รายการซื้อ   = จะตองคำนวณคาธรรมเนียมและภาษีมารวมดวยท้ังหมดเปนยอดซ้ือสุทธิ 

รายการขาย   = จะตองคำนวณคาธรรมเนียมและภาษี หักออกจากรายไดเปนยอดรับสุทธิ 

 

ขั้นตอนท่ี 2 : สรุปหุนในพอรตรายตัว (Stock Inventory) 

ตารางท่ี 21 ช่ือยอหุน…AAA…ช่ือบริษัท..AAA จำกัด (มหาชน) กลุมอุตสาหกรรม……ทรัพยากร……. 

ว/ด/ป 

(Date) 

ซื้อ/ขาย 

(Buy/Sell) 

ไดปนผล 

(Dividend) 

จำนวนหุน (Volume) ราคาหุน (Price) 

เดิม 
ใหม คง 

เหลือ 
เดิม 

ใหม เฉล่ีย

ตนทุน ซื้อ ขาย ซื้อสุทธิ ขายสุทธ ิ

(A) (B) (C) 
(D) 

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

(H) 

= M/D 

01/01/55 ซื้อ 0 2,000 0 2,000 0.00 50.13 0.00 50.13 

15/01/55 ซื้อ 2,000 2,500 0 4,500 50.13 55.15 0.00 52.92 

28/01/55 ไดปนผล 4,500 0 0 4,500 52.92 0.00 0.00 52.92 

30/01/55 ซื้อ 4,500 0 1,000 3,500 52.92 0.00 59.84 52.92 

รวม 3,500  52.92 
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(ตอ) 
มูลคาหุน กำไร/ขาดทุน 

ท่ีเกิดจาก 

การขาย 

(Realized 

Profit /Loss) 

กำไรจากเงินปนผล (Dividend) 

เดิม 

ใหม หักมูลคาตน

ทุนเดิม 

(กรณีขาย

หุน) 

มูลคาตนทุน

คงเหลือในพอรต 

กอน 

หักภาษี 

10% 

หลัง 

หักภาษี 

10% 
ซื้อสุทธ ิ ขายสุทธ ิ

(I) (J) (K) (L) 

= C×E 

(M) 

= I+J-L 

(N) 

= K-L 

(O) (P) 

= O×0.9 

0.00 100,267.50 0.00 0.00 100,267.50 0.00 0.00 0.00 

100267.50 137,867.81 0.00 0.00 238,135.31 0.00 0.00 0.00 

238,135.31 0.00 0.00 0.00 238,135.31 0.00 4,500.00 4,050.00 

238,135.31 0.00 59,839.50 52,918.96 185,216.35 6,920.54 0.00 0.00 

 238,135.31 59,839.50 52,918.96 185,216.35 6,920.54 4,500.00 4,050.00 

ท่ีมา: ปรับปรุงมาจาก (อลิศรา  ฮัววานิช และ กฤติยา สุทธิช่ืน, 2561) 

 

หมายเหตุ   

1. ราคาซื้อหรือขายสุทธิตอหุน จะคำนวณจาก มูลคาซื้อหรือขายสุทธิ หาร ดวยจำนวนหุน 

2. เมื่อซ้ือหุนเพ่ิม จะตองคำนวณราคาตนทุนเฉลี่ยของหุน โดยนำมูลคาตนทุนคงเหลือ หารดวย จำนวนหุนคงเหลือ 

(การขายหุนไมทำใหราคาตนทุนเฉลี่ยของหุนเปลี่ยนแปลง) 

3. เมื่อขายหุนออก จะตองคำนวณมูลคาตนทุนคงเหลือ โดยนำ มูลคาตนทุนพอรตโฟลิโอเดิม (I) ลบ มูลคาตน

ทุนเดิมของหุนตามจำนวนท่ีขายไป (L = จำนวนหุนท่ีขายคูณราคาตนทุนเฉลี่ยของหุน) 

4. กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการขาย จะคำนวณจาก มูลคาขายสุทธิ (K) ลบ มูลคาตนทุนเดิมของหุนตามจำนวนท่ี

ขายไป (L) 

5. กำไรที่ไดจากการขายหุน AAA 1,000 หุน เทากับ 6,920.54 คิดเปนอัตราผลตอบแทนรอยละ 13.08 ของ เงิน

ลงทุนจำนวน 52,918.96 บาท  

 

คำอธิบายศัพทข้ันตอนท่ี 2 

วันท่ี   = ซื้อขายหุน หรือไดรับเงินปนผล ในวันไหน จดไวใหชัดเจน 

ซื้อหรือขายหรือปนผล = ทำธุรกรรมดานไหน จดไวเสมอ ไมสับสน 

จำนวนหุน  = มีหุนอยูจำนวนเทาไหร จดไวใหครบ ท้ังท่ีมีอยูเดิม ซื้อใหม หรือขาย 

                                       ออกไป และสรุปยอดคงเหลือ 

ราคาหุน   = ราคาตนทุนเฉลี่ยท่ี ซื้อหรือขายหรือถือ หุนอยูเทาไหร จดไวใหถูกตอง    

                                       (นำมาจาก ข้ันตอนท่ี 1 ราคาตนทุนเฉลี่ยตอหุน (G)) 

มูลคาหุน  = มูลคาตนทุนเดิม รวมหรือหัก มูลคาตนทุนท่ี ซื้อหรือขายใหม สรุปแลว  

   มูลคาตนทุนของหุนในพอรตโฟลิโอเทาไหร  

   (นำมาจาก ข้ันตอนท่ี 1 มูลคาซื้อหรือสุทธิ (F)) 

กำไร/ขาดทุน  = สรุปขายหุนแลว ได กำไรหรือขาดทุน เทาไหร (คิดเปนรอยละ (%) เมื่อเทียบกับ 

ท่ีเกิดจากการขาย       มูลคาตนทุนเดิมของหุนตามจำนวนท่ีขายไป)                                         
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กำไรจากเงินปนผล = สรุปจำนวนเงินปนผลไวใชคำนวณผลตอบแทน (คิดเปนรอยละ     

                                      (%) เมื่อเทียบกับมูลคาตนทุนคงเหลือในพอรตโฟลิโอ (M)) 

 

ขั้นตอนท่ี 3 : สรุปพอรตหุนท้ังหมด 

เงินลงทุนตั้งตน (Initial Cash)   = 500,000.00 บาท 

รวมมูลคาตนทุน (Net Cost)    = 445,911.85 บาท 

กำไรท่ีเกิดข้ึนจริง (Realized Profit) (จากหุน AAA) = 6,920.54 บาท 

ผลตอบแทนรวมของพอรต (Total Portfolio Return) = 46,058.69 บาท* 

คิดเปนอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนตั้งตน (ตอป) = 9.21 % * 

 

ตารางท่ี 22 มูลคาหุนคงเหลือในพอรตโฟลโิอ ท่ียังไมไดรับรูผลกำไร 

หุนคงเหลือ(Stock Inventory) 

ช่ือยอยหุน 

(Symbol) 

กลุม

อุตสาหกรรม 

(Sector) 

จำนวนหุน 

(Volume) 

ราคาตนทุนเฉล่ีย 

ตอหุน 

(Average Cost) 

มูลคาตนทุน 

(Net Cost) 

ราคาตลาด 

(Market 

Place) 

มูลคาตลาด 

(Market Value) 

สัดสวน 

ในพอรต 

(%) 

AAA ทรัพยากร 3,500 52.92 185,216.35 60.00 210,000.00 43.66% 

XYZ ธุรกิจการเงิน 2,000 15.04 30,080.25 15.50 31,000.00 6.44% 

COT เทคโนโลยี 50,000 4.61 230,615.25 4.80 240,000.00 49.90% 

รวมพอรต    445,911.85  481,000.00 100.00% 

ท่ีมา: ปรับปรุงมาจาก (อลิศรา  ฮัววานิช และ กฤติยา สุทธิช่ืน, 2561) 

 

ตารางท่ี 23 สรุปผลตอบแทนจากการลงทุน 

ผลตอบแทนจากการลงทุน (Investment Return) 

กำไร/ขาดทุนที่เกิดข้ึนจริง (Realized Profit / Loss) กำไร/ขาดทุน 

ที่ยังไมเกิดข้ึน 

(Unrealized 

Profit / Loss) 

ผลตอบแทนรวม 

(Total Return) 

เงินปนผล 

(หลังหักภาษี) 

(Dividend) 

การขายหุน 

(Sell) 

รวม 

(Total) 

4,050.00 6,920.54 10,970.54 35,088.15 46,058.69 

= 0.81% = 1.38% = 2.19% = 7.02% = 9.21% 

หมายเหตุ  

* ผลตอบแทนรวมของพอรตโฟลิโอ และอัตราผลตอบแทนของพอรตโฟลิโอ คำนวณจาก มูลคากำไรที่ยัง

ไมไดรับรูในหุนคงเหลืออยูทั้งหมดมีมูลคาเทียบกับมูลคาตลาดเทากับ 481,000 - 445,911.85 = 35,088.15 บาท 

รวมกับมูลคากำไรที่เกิดจากการขายหุน AAA ไปจำนวน 1,000 หุน ไดกำไรมา 6,920.54 บาท และรวมกับเงินปน

ผลหุน AAA ทีไดรับมาหักภาษี ณ ที่จาย เทากับ 4,050 บาท รวมทั้ง 3 รายการ จึงไดผลตอบแทนรวม 46,058.69 

บาท และคิดเปนอัตราผลตอบแทนเมื่อเทียบกับเงินตั้งตน 500,000 บาท จึงไดรอยละ 9.21 ตอป 

 

คำอธิบายศัพทข้ันตอนท่ี 3 

ช่ือยอหุน    = มีหุนตัวไหนอยูในพอรตบาง จดไวเปนช่ือยอ 
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จำนวนหุน = มีหุนคงเหลืออยูจำนวนเทาไหร จดไวใหครบ (จาก ข้ันตอน   

     ท่ี 2 รวมจำนวนหุนคงเหลือ (D)) 

ราคาตนทุนเฉลี่ยตอหุน  = ราคาตนทุนเฉลี่ยท่ีถือหุนอยูเทาไหร จดไวใหถูกตอง  

               (จากข้ันตอนท่ี 2 รวมราคาตนทุนเฉลี่ย (H)) 

 

มูลคาตนทุน   = มูลคาตนทุนรวมของหุนท่ีถืออยูคิดเปนเทาไหร 

                  (จากข้ันตอนท่ี 2 รวมมูลคาตนทุนคงเหลือในพอรต (M)) 

ราคาตลาด   = ราคาตลาด คูณ จำนวนหุน รวมเปน มูลคาตลาดท่ีซื้อขาย 

                                                  กันอยูจริง ณ วันท่ีจดบันทึกสรุปตอนสิ้นเดือน 

กำไรจากเงินปนผล (ข้ันตอนท่ี 2 (F))  = สรุปจำนวนเงินปนผลไว ใชคำนวณผลตอบแทน 

กำไร/ขาดทุน ท่ีเกิดจากการขาย = สรุปขายหุนแลว ไดกำไร/ขาดทุนเทาไหร  

(ข้ันตอนท่ี 2 (N))  

กำไร/ขาดทุน ท่ียังไมเกิดข้ึน  = สรุปกำไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึน ณ วันท่ีจดบันทึกสรุปตอน 

                                                  สิ้นเดือน (มูลคาตลาด ลบ มูลคาตนทุน) 

ผลตอบแทนรวม    = สรุปผลตอบแทนรวมจากกำไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ียังไมเกิดข้ึน 

 

กรณีศึกษา พอรตโฟลิโอ ทดลอง (Click2Win Simulation) ผูเรียนในช้ันเรียน GE107 ลงทุนตั้งแตเดือนมกราคมถึง

มีนาคม พ.ศ. 2564 เปนระยะ 3 เดือน ดวย Streaming Click2Win โดยทำการซื้อขายตลาดหุน (Equity) มีเงินตั้ง

ตน 5 ลานบาท ลงทุนในหุนสามัญ 7 ตัว ทำรายการบันทึกรายวัน แยกหุนรายตัวและสรุปพอรตโฟลิโอ 3 ข้ันตอน  

โดยการซื้อขายหุนที่ลงทุนถือครองไมมีรับปนผล ดังนั้นเงินสดที่ไดทั้งหมดทำกำไร 432,856 บาท พบวา 

การเพิ่มเติม ชองคำนวณเงินคงเหลือในแตละรายการทำใหทราบจำนวนเงินที่จะวางแผนในการซื้อหุนเพิ่มหรือขาย

หุนใหเปนไปตามเปาหมายไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากน้ันพบวา การบันทึกตัวเลขรายรับจายท่ีเกิดข้ึนจริงไม

ตรงกับตัวเลขในระบบเทรด มีสวนเกินเกิดข้ึน + 5,000 บาท ในบัญชี 
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บทท่ี 7 พฤติกรรมการลงทุนและกลยุทธการซ้ือขายหุน  

(Behavioral Finance and Stock Trading Strategy) 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู 

เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูหลักการทางจิตวิทยาเพื่อตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย ซึ่งเปนขอมูลสำคัญท่ี

ควรพิจารณาในการซื้อขายหลักทรัพย โดยเฉพาะนักลงทุนระยะสั้นหรือนักเก็งกำไร 

เพื่อใหนักศึกษาไดสำรวจตัวเองและทำความเขาใจพฤติกรรมการตัดสินใจในสถานการณตาง ๆ ท่ีจะ

เกิดขึ้นไดในตลาด โดยใชกลยุทธจากงานวิจัย การทดลองลงทุนผานตลาดหลักทรัพยจำลอง แลวนำมาทบทวน 

ปรับแกไขเพ่ือใหการตัดสินใจแมนยำและลดความเสี่ยงจากปจจัยท่ีไมแนนอน ในตลาด 

 

เนื้อหาในบทท่ี 7 ประกอบดวย 

7.1 ศาสตรแหงพฤติกรรม 

7.2 การวิจัยท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมการลงทุน 

7.3 รูปแบบพฤติกรรมของนักลงทุนรายยอย 

7.4 กลยุทธการซื้อขายหุน 

 

บทนำ 

คำกลาวของศาสตราจารย ดร. ริชารต เทลเลอร (Thaler, R. H., 2015) “การศึกษาที่ผานมาเกินกวา 40 

ป พบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตาง ๆ อยางมากมายทำใหแนวคิดเศรษฐศาสตรพฤติกรรมไมใชศาสตรทางเลือกอีก

ตอไปนั้นคือ เศรษฐศาสตรที่ยึดหลักวาผูคนมีพฤติกรรมเหมือนกับมนุษยธรรมดาไมถือเปนการทำเรื่องไรสาระอีก

ตอไป และเศรษฐศาสตรพฤติกรรมจะกลายเปนเศรษฐศาสตรกระแสหลัก หลายคนแปลกใจที่การนำพฤติกรรม

ศาสตรมาใชกับเศรษฐศาสตรน้ัน สรางความเปลี่ยนแปลงในสาขาการเงินไดมากท่ีสุดในป 1980” จากแนวคิดกระแส

หลักที่วา ตลาดการเงินเปนตลาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เปนตลาดที่ทำกำไรจากสวนตางไดงายที่สุด และเปน

ตลาดที่คนมีพฤติกรรมขาดสติเกิดขึ้นนอยที่สุด แตขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นคือ นักลงทุนตัดสินใจอยางไรสติในขณะท่ี

เผชิญกับตลาดขาลงหรือเกิดภาวะวิกฤต (Panic) ขณะเดียวกันนักลงทุนคึกคักเกิดแรงบันดาลใจเพื่อทำกำไรใหได

สูงสุดในเวลาที่ตลาดกระทิงหรือตลาดขาขึ้น ขอมูลเชิงประจักษที่เกิดขึ้น จึงเห็นไดวาขอเท็จจริงกับสมมติฐานเรื่อง

ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพเปนไปไดยาก สวนทางเศรษฐศาสตรกระแสหลัก 

 

7.1 ศาสตรแหงพฤติกรรม 

งานวิจัยและการทดลอง เพ่ืออธิบายพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกของผูคนในชีวิตจริงหลาย ๆ บริบทไดเริ่ม

เกิดขึ้นในชวงป ค.ศ. 1979 อาจจะกลาวไดวา ผลงานในยุคนั้นกลายเปนแรงบันดาลใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

หลักการและแนวคิดเรื่อง “มนุษยมีเหตุผลในการตัดสินใจเสมอ” ของเศรษฐศาสตรคลาสสิก (Classic) เปนการให

ความสนใจกับพฤติกรรมท่ีบิดเบ้ียวอันเกิดจากอคติทางจิตวิทยา สภาวะแวดลอมทางสังคมหรือลักษณะทางกายภาพ 
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(Physical) แตละคนแตกตางกัน ในหนังสือเก่ียวกับเศรษฐศาสตรพฤติกรรมของศาสตราจารย Danial Kahneman 

และ Amos Tversky ศาสตราจารยชาวยิวที่ไดรับรางวัลอัลเฟรด โนเบล สาขาเศรษฐศาสตรในป ค.ศ. 2002 ใน

ทฤษฎีความคาดหวังที่ชื่อวา Prospect Theory จากบทความเรื่อง Prospect Theory An Analysis of Decision 

Under Risk กลายเปนทฤษฎีที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในบรรดาผลงานวิจัยของศาสตราจารย 2 ทาน ในหลักการ

พ้ืนฐานของสาขาเศรษฐศาสตรพฤติกรรม  

Danial Kahneman เปนนักจิตวิทยา ผูซึ่งสนใจศึกษาความแตกตางระหวางการคิด 2 ระบบของมนุษย 

การคิดอยางรวดเร็ว (ระบบ 1) กับการคิดอยางเชื ่องชา (ระบบ 2) ซึ ่งเปนลักษณะเฉพาะของการคิดโดยใช

สัญชาตญาณกับการคิดอยางรอบคอบในคนเดียวกัน เปนองคประกอบพื้นฐานของกระบวนการตัดสินใจและ

ทางเลือกซึ ่งแบงเปน 2 ระบบ ที ่มีความแตกตางกันระหวางกระบวนการแบบอัตโนมัติของ “ระบบ 1” กับ

กระบวนการแบบควบคุมของ “ระบบ 2” นำไปสูการทดลองปรากฏการณตาง ๆ ท่ีมีผลตอสมองการคิดการตัดสนิใจ

ที่มักจะอยูเหนือเหตุและผล ทำใหเกิดการคนพบแนวใหมที่แตกตางจากเศรษฐศาสตรดั่งเดิม แตเปนสิ่งที่องคกร

สามารถพัฒนาคุณภาพทางเลือก ดวยวิธีการสะกิด (Nudge) ความคิด จากคนที่ใชสัญชาตญาณคิดอยางรวดเร็ว 

(ระบบ 1) กลายเปนคนที่มีเหตุผล เปนวิธีการโนมนาวเพื่อนำไปสูการบรรลุเปาหมายของนโยบายที่ออกแบบเพ่ือ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งถายทอดในหนังสือ Thinking Fast And Slow เขียนในป ค.ศ. 2011 กลาวถึง ทฤษฎี

คาดหวัง (Prospect Theory)  

 

ภาพท่ี 52 The Prospect Theory 

ท่ีมา: Kahneman and Tversky, 1979 
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แนวคิดหลักของทฤษฎีความคาดหวัง คือผูคนตอบสนองตอการสูญเสียตางจากการไดรบั จากภาพแสดงให

เห็นลักษณะของกราฟอรรถประโยชน (Utility) หรือความพอใจเมื่อไดรับเงิน 100 ดอลลารสรอ. กับเสียเงิน 100 

ดอลลารสรอ. เสนกราฟมีลักษณะเปนรูปตัว S ที่ไมสมมาตรกัน ตางกันที่ความชัน (Slope) ของแกน X และ Y ใน 

Quarter 1 (คา +, +) หรือหมายถึงการไดรับเงิน (Gain) ทำใหเกิดความพอใจเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง ขณะที่การ

สูญเสียเงินหรือ Loss (แกน X และ Y ใน Quarter 3 คา -,-) ทำใหความพอใจลดลงในอัตราเรง แสดงใหเห็นวา

ปฏิกิริยาตอบสนองของอรรถประโยชนตอการสูญเสียรุนแรงกวาการไดรับ เรียกวาพฤติกรรม “การเกลียดชังความ

สูญเสีย” จากการทดลองหลายครั ้งของ Kahneman and Tversky (as cited in Novemsky & Kahneman, 

2005) พบวา คาเฉลี่ยอัตราสวนการเกลียดชังความสูญเสีย อยูระหวาง 1.5-2.5 เทา ซึ่งเปนไปไดวานักลงทุนบางคน

อาจเกลียดชังหรือยอมรับความสูญเสียไดมากกวาคาเฉลี่ยข้ึนกับการฝกทักษะทางอารมณตอการตอบสนองกับความ

ผันผวนของราคาสินทรัพยท่ีเกิดข้ึน ซึ่งวัดจากดัชนีความตื่นตัวทางอารมณ (SoKo-Hessner et al., 2009)  

เมื่อคนเกิดความกลัวขาดทุน (Loss Aversion) มากกวาการไดรับ (Gain) คาเฉลี่ยถึง 2 เทา จึงมีผลตอการ

เลือกท่ีจะเสี่ยงมากข้ึน เมื่ออยูในสถานการณท่ีตองสูญเสีย ซึ่งสัมพันธกับปรากฏการณ “การทำบัญชีในใจ” (Mental 

Accounting) ของ Richard H. Thaler ผูเขียนหนังสือ Misbehaving: The Making of Behavioral Economics 

ในป ค.ศ. 2015 (Thaler, 2015) พบวา คนมีเหตุผลท่ีเรียกวา “Econ Man” แบงรายจายไวเปนกองแยกกันเหมือน

ใสเงินเหรียญในขวดแกวโดยจัดสรรเงินไวใชจายในรายการตาง ๆ ที่ตองการในแตละเดือนหรือป สะทอนใหเห็นวา 

พฤติกรรมคนทั่วไปมักตั้งงบประมาณรายจายเปนรายการที่ไมปนกันอยางชัดเจน เชน บางคนปฏิเสธที่จะไปเที่ยว

สังสรรคนอกบานดวยเหตุผลวา ไมมีเงินชวงปลายเดือน (Salary Man) แตขณะเดียวกันคนนั้นกลับซื้ออาหารบำรุง

สุขภาพอยางดีไปฝากญาติผูใหญ หรือคนรูจักเจ็บไขไดปวยได โดยไมปฏิเสธดวยเหตุผลเชนที่กลาวมาขางตน ซึ่ง

ข ั ดแย  งก ับความสมเหต ุ สมผลทาง เศรษฐศาตร ท ี ่ ว  า เ ง ิ น เป นส ิ ่ งท ี ่ ทดแทนก ัน ได  อย  า งสมบ ู รณ   

(Fungible/Substitutable) และบอยครั้งท่ีการทำบัญชีในใจไมเกิดประโยชนสูงสุด แตคนธรรมดาก็ยังเลือกทำ  

Benartzi and Thaler (1995) ใชทฤษฎีความคาดหวังโดยเฉพาะสวนท่ีคำนึงถึงนักลงทุนวาเปนพวกหลบ

เลี่ยงความสูญเสีย (Loss Aversion) และจัดการบัญชีในใจ (Mental Accounting) เพื่ออธิบาย สวนชดเชยความ

เสี่ยงของการลงทุนในหุนระหวางสินทรัพยไมมีความเสี่ยง เชน พันธบัตรรัฐบาล กับสินทรัพยที่มีความเสี่ยงมากเชน 

หุ น ส วนชดเชยตามบัญชีจ ิตใจแตละคนแตกตางกัน นอกจากนั ้น The Prospect Theory สามารถอธิบาย

ปรากฏการณตาง ๆ ในตลาดการเงินที่เกิดขึ ้นกับนักลงทุนซึ่งไมสามารถใชหลักความสมเหตุสมผลได อาทิเชน 

Priming Effect, Ideomotor Effect, Cognitive Ease, Mental Shotgun, Anchoring Effect, Sunk-Cost 

Fallacy ฯลฯ ขอยกตัวอยางปรากฏการณตาง ๆ ผานการทดลองในงานวิจัยท่ีนาสนใจ ดังน้ี 

7.2 การวิจัยท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงทุน 

Disposition Effect พฤติกรรมนักลงทุนท่ีเกลียดการสูญเสยี (Loss Aversion) จาก Prospect Theory มี

แนวโนมท่ีจะขายหุนท่ีมีกำไร (ไมเกินรอยละ 5-10 ของเงินลงทุน) เพ่ือรับรูกำไรอยางรวดเร็วและมักเลือกท่ีจะถือหุน

ท่ีขาดทุน (จนมีมูลคาเหลือรอยละ 5-10 ของบัญชี) เปนเวลานานเกินไปหรือเปนความคิดของนักลงทุนในตลาดท่ีวา 

“ไมขายไมขาดทุน” ซึ ่งกระทำสวนทางกับตำราทางเทคนิค (Technical Analysis) ทฤษฎีดาว (Dow Theory) 

เรียกวา“Cut Loss And Let Profit Run” กลาวไวใหนักลงทุนตัดขายหุน เพื่อปองกันการขาดทุนจำนวนมากเมื่อ

ราคาตกลงมา (ต่ำกวาราคาที่ซื้อ) ในภาวะตลาดหมีและปลอยใหเกิดกำไรไปยาว ๆ เมื่อราคาหลักทรัพยขาขึ ้นใน
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ตลาดกระทิง อยารีบรอนขายที่กำไรนอยเกินไปนั้นเอง งานวิจัยชวงแรก ๆ ของ Shefrin and Statman (1985) ท่ี

นำ Prospect Theory มาอธิบายปรากฏการณ Disposition Effect พฤติกรรมเริ่มจากการใชระบบบัญชีในจิตใจ 

(Mental Accounting) เพ่ือกำหนดจุดอางอิง (Reference Point) กำไรหรือขาดทุน โดยจุดอางอิงมักจะเปนราคาท่ี

ซื้อหลักทรัพยมา จากนั้นจะตัดสินใจซื้อหรือขายภายใตทฤษฎีความคาดหวัง ซึ่งสะทอนพฤติกรรมเลี่ยงความเสี่ยง

ในชวงกำไรและเปนผูแสวงหาความเสี่ยงในชวงขาดทุน ในเวลาตอมากวา 10 ป งานวิจัยของ Terrance Odean ช่ือ

บทความเรื ่อง Are Investors Reluctant to Realize Their Losses? Odean (1998) ศึกษาขอมูลซื ้อขายของ

ลูกคาหลักทรัพยแบบ Internet Trade จำนวน 10,000 บัญชี ระหวางป ค.ศ. 1987-1993 พบวา นักลงทุนรายยอย

มีแนวโนมท่ีจะขายหุนท่ีมีกำไรมากกวาการขายหุนท่ีขาดทุน ซึ่งสอดคลองกับปรากฏการณ Disposition Effect โดย

ส ัดส วนของการร ับร ู กำไร (Proportion of Gains Realized: PGR) ส ูงกว าขาดทุน (Proportion of losses 

Realized: PLR) อยูประมาณ รอยละ 14.8 และ 9.8 ตามลำดับ สัดสวนการรับรูกำไรขาดทุนมีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะท่ีการศึกษาในลักษณะคลายกันของ Grinblatt and Keloharju (2001) สนใจการ

ซื้อขายของนักลงทุนรายยอยในตลาดหุนฟนแลนด ชื ่อ What Makes Investors Trade? ศึกษาดวยวิธี Logit 

Regression วัดการถือครองหลักทรัพยในบัญชีที่ไดกำไรหรือขาดทุนเปนเปอรเซ็นโดยแบงการสังเกตเปน 2 สวน 

(Panel) คือไมแยกสัดสวนการรับรูกำไรขาดทุน (Panel B) และบัญชีการเกิดข้ึนจริงท่ีมีการรับรูกำไรขาดทุน (Panel 

A) พบวา นักลงทุน (Realized Holding :Panel A) จำนวนมากขายทำกำไร (Take Profit) ในชวงนอยกวารอยละ 

5 (≤5%) แตตอนท่ีมูลคาบัญชีขาดทุน นักลงทุนจะไมตัดขาดทุน ณ ตอนน้ัน แตจะรอขายในอนาคตเพ่ือหวังโอกาสท่ี

อาจจะกำไรหรือคุ มทุน เปนไปตามปรากฏการณพฤติกรรมเกลียดการสูญเสีย กราฟจึงมีลักษณะไมสมมาตร 

(Asymmetry)  

 

  

ภาพท่ี 53 ผลการศึกษา PGR และ PLR 

ท่ีมา: Odean, 1998 

ภาพท่ี 54 Realized Holding Period Capital Gains 

and Losses 

ท่ีมา: Grinblatt & Keloharju, 2001 
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การศึกษาในประเทศไทย รศ.ดร.คณิสร แสงโชติและคณะนักวิจัยเรื ่อง Digital Assets in Thailand: 

Insights From Transaction-Level Exchange Data เผยแพรในงาน Capital Market Symposium 2021 ของ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ไดทำการศึกษาปรากฏการณ Disposition 

Effect ในกลุ มนักลงทุนไทยโดยใช คา PGR และ PLR ตาม Odean (1998) แบงตามขนาดบัญชีการลงทุน

หลักทรัพย พบวา นักลงทุนที่เขาตลาดใหม (เปดบัญชี 0-1,500 บาท) คาสัดสวนการรับรูกำไรขาดทุนในบัญชีไม

แตกตาง เพราะไมใชอารมณความรูสึก(Emotion) มากนักในการซื้อขาย ดวยจำนวนเงินลงทุนนอย แตบัญชีที่มี

พฤติกรรมรับรูกำไรและเกลียดการสูญเสียแตกตางกันสูงอยางมีนัยสำคัญ มีขนาดเงินลงทุน 1,500-100,000 บาท  

 

ภาพท่ี 55 Disposition effect is weaker for very small and very large portfolios. 

ท่ีมา: คณิตสร แสงโชติ, รุงเกียรติ รัตนบานช่ืน และ วรประภา นาควัชระ, 2564 

 

 

ภาพท่ี 56 Indifference Map, Endowment Effect 

ท่ีมา: Kahneman, 2012 

 

ปรากฏการณ Endowment Effect จากทฤษฎี Prospect Theory ตามทฤษฎีอรรถประโยชน (Utility 

Theory) อธิบายลักษณะของอรรถประโยชนที่ลดนอยถอยลงหนวยทาย  (Diminishing Marginal Utility) แตละ

เสนคือความพอใจเทากนั จุด 1 มีความความพอใจนอยกวาจุด A และ B หรือ A และ B มีความพอใจเทากัน แมวา
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จุด A จะมีรายไดสูงกวาจุด B หรือกลาววา ถา A ลดรายไดลงมาเทากับจดุ B แลว จะยังมีความพอใจเทากันอยูอีก

หรือไม ในความเปนจริงแลว คนท่ีมีของสิ่งหน่ึงเยอะ ๆ อยูแลว ก็ไมอยากจะสูญเสียมันไป คนท่ีมีเงินเดือนเยอะ ๆ ก็

ไมอยากรับเงินเดือนนอยลงเพ่ือแลกกับวันหยุดท่ีเพ่ิมมากข้ึน เพราะการสูญเสียเปนเรื่องใหญ ยิ่งถาตองสูญเสียสิ่งท่ีมี

ไวใช มีไวสะสมจะยิ่งเสียดาย เรียกปรากฏการณน้ีวา Endowment Effect 

ปรากฏการณ Possibility Effect & Certainty Effect จากทฤษฎี Prospect Theory 

HIGH 

PROBABILITY 

Certainty Effect 

GAINS 

95% change to win $10,000 

Fear of disappointment 

RISK AVERSE 

Accept unfavorable settlement 

LOSSES 

95% change to win $10,000 

Hope of large gain 

RISK SEEKING 

Reject favorable settlement 

LOW 

PROBABILITY 

Possibility Effect 

5% change to win $10,000 

Hope of large gain 

RISK SEEKING 

Reject favorable settlement 

5% change to win $10,000 

Fear of disappointment 

RISK AVERSE 

Accept unfavorable settlement 

ภาพท่ี 57 The Fourfold Pattern 

ท่ีมา: Kahneman, 2012 

 

ปรากฏการณความเปนไปได (Possibility Effect) คือคนใหคากับความเปนไปได อันนอยนิดที่เพิ่มข้ึน

เพราะมันก็ยังดีกวาไมไดอะไรเลย นี่คือเหตุผลที่ทำไมคนถึงซื้อหวย เพราะถึงแมโอกาสถูกรางวัลใหญจะมีนอยมาก 

แตถาไมซื้อไมมีโอกาส เรายอมท่ีจะเสียเงินเพ่ือโอกาสอันเล็กนอย เหมือนกับการซื้อประกัน ซึ่งคนซื้อรูวาโอกาสท่ีจะ

เปนโรครายหรือเกิดอุบัติเหตุนั้นนอยมาก ๆ แตก็มีโอกาส เพิ่มจากรอยละ 0 ไปรอยละ 5 นั้นถือวาสงผลตอจิตใจ

มาก คนเราจึงยอมจายเบ้ียประกันแพง ๆ เพ่ือกำจัดความไมสบายใจออกไป 

ปรากฏการณความแนนอน Certainty Effect สมมติวาใหเราเลือกระหวางโอกาสรอยละ 95 ที่จะไดรับ

เงิน 10,000 บาท กับโอกาสรอยละ 100 ท่ีจะไดรับ 9,500 บาท เราจะเลือกขอ 2 เพราะอยางนอยเราก็ไดเงินแน ๆ 

ไมตองเสี่ยงหรือหากลองเปลี่ยนคำถาม กลายเปนมีโอกาสรอยละ 95 ท่ีจะเสีย 10,000 บาท กับ เสีย 9,500 บาทแน 

ๆ การเลือกขอ 2 นั้นทำใหแยกวาเพราะเลือกที่จะเสียแนนอน ดังนั้นหากจะ “เสีย” คนมักชอบที่จะเสี่ยงมากกวา 

เพ่ือจะขอโอกาสลุนอีกรอยละ 5 ท่ีจะ “ไมเสีย” อะไร 

มาถึงบทสรุปในงานวิจัยของ วัลลภ คุมประดิษฐและขวัญ เพชรสวาง (2560) นักวิจัยคนไทยที่สนใจ

แนวคิดของเศรษฐศาสตรพฤติกรรมในการพัฒนาแบบจำลองทางเศรษฐศาสตรมหภาพ  พบวาพฤติกรรมมนุษยที่มี

ความเบี่ยงเบนและมีความลำเอียง (Bias) มาจาก 3 สาเหตุไดแก มนุษยมีความจำกัดการรับรูและการคิด ความไม

เทาเทียมกันของสังคมมีผลตอการตัดสินใจมนุษย และการควบคุมอารมณตนเองของมนุษยที่แตกตางกัน ภายใน

ขอจำกัดการคิดและรับรู (Cognitive Bias) นำไปสูการตัดสินใจเบี่ยงเบนไดหลายรูปแบบ อางอิงจาก Kahneman 

and Tversky (1979) 1) การตัดสินใจแบบคิดลัด (Heuristic) : คนสวนใหญมักจะไมประเมินความเสี่ยงในเหตุการณ
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ที่เผชิญและใชตัวอยางเพียงเล็กนอยเปนตัวแทนประชากรทั้งหมดเรียกวา “การคิดลัด” ในการตัดสินใจบนขอมูล

ขาวสารที่จำได รวมถึง “การดวนสรุป” (Jumping to Conclusion) และ “หนามืดตามัว” (Halo Effect) ท่ีทำให

เกิดความผิดพลาดได 2) การตีกรอบการรับรู (Framing Effect) : มนุษยจะเลือกรับรูภายใตกรอบในบริบทท่ีตนเอง

รับรูได ทั้งที่เปนทางเลือกที่ใหผลลัพธไมแตกตางกัน กับวิธีอื่น 3) ความลำเอียงสนับสนุนตัวเอง (Confirmatory 

Bias) : มีการตีความและอางอิงในแนวทางที่จะสนับสนุนความคิด ความเชื่อหรือสมมติฐานที่ตนเองตั้งไวกอนหนา 

การมองหาแตสิ่งที่จะยืนยันความคิดตัวเอง ยิ่งทำใหปกใจเชื่อความคิดตัวเอง เกิดอาการมั่นใจเกินจริงได 4) ความ

เช่ือมั่นเกินจริง (Overconfidence) : Barber and Odean (2000) ช้ีใหเห็นวาหุนท่ีมีการซื้อขายบอยไดผลตอบแทน

สุทธิ รอยละ 11.4 ตอป ขณะที่ผลตอบแทนตลาดอยูที่รอยละ 17.9 ตอป เกิดจากความมั่นใจในการซื้อขายของนัก

ลงทุนมากเกินไป และนักลงทุนรอยละ 40 มีความเชื่อมั่นเกินกวาความสามารถของตนที่มีอยู ขณะที่นักลงทุนรอย

ละ 20 มีความเชื่อมั่นต่ำกวาความสามารถที่ตนมีอยู (Burks et al., 2009) และ 5) พฤติกรรมการซื้อตามฝูงชน 

(Herd Behavior) เชนการคาดการณราคาสินทรัพยที่สูงกวามูลคาพื้นฐาน จนราคาปรับตัวสูงขึ้นเปนวิกฤตฟองสบู

และนำไปสูความเสียหายในตลาดหุนได 

 

7.3 รูปแบบพฤติกรรมของนักลงทุนรายยอย 

การศึกษามากมายไดแสดงหลักฐานเชิงประจักษท่ีแสดงใหเห็นวานักลงทุนในโลกความเปนจรงิมีพฤติกรรม

การลงทุนท่ีแตกตางจากนักลงทุนในทฤษฎีทางการเงินมาตรฐาน นักลงทุนในโลกความเปนจริงมีแนวโนมท่ีจะลงทุน

แบบกระจายความเสี่ยงท่ีนอยเกินไปทำใหตองแบกรับความเสี่ยงอันจะเกิดข้ึนแตลดลงไดจากการกระจายความเสี่ยง 

(A Well-Diversified Portfolio)  

นักลงทุนจะซื้อขายหลักทรัพยท่ีบอยเกินไป และหลักฐานเชิงประจักษแสดงใหเห็นวาการซื้อขายท่ีบอยน้ัน

ทำผลตอบแทนไดนอยกวากลยุทธซื้อแลวถือ (Buy and Hold) ดวยเกิดตนทุนคาธรรมเนียมทั้งซื้อและขายสองทาง

ที่ทำใหผลตอบแทนสุทธิที่ไดลดลง ซึ่ง ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน สรุปไววาเปนการขับเคลื่อนดวยอคติทาง

จิตวิทยาที่เรียกวาตัวรบกวน (Noise Trading) ไมใชขอมูลขาวสารที่เปนปจจัยใหนักลงทุนตัดสินใจซื้อหรือขายหุน 

(Informed Trade)  

นอกจากนี้ นักลงทุนรายยอยมีแนวโนมที่จะซื้อหรือขายตาม ๆ กัน หรือซื้อขายหลักทรัพยจากอคติทาง

จิตวิทยาท่ีคลาย ๆ กัน เชน นักลงทุนมีแนวโนมท่ีจะขายหลักทรัพยท่ีมีสวนตางไดกำไรเล็กนอย เพ่ือทำกำไรออกไป

อยางรวดเร็ว และมักจะถือหลักทรัพยที่ขาดทุนไวนานเกินหรือการที่ตัดสินใจซื้อหลักทรัพยจากขาวหุนพาดหัวใน

หนาหนังสือพิมพ หรือราคาท่ีเคลื่อนไหวเพ่ิมข้ึนอยางหวือหวา แทนการวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐานของธุรกิจและคำนวณ

ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น กอนการตัดสินใจซื้อหลักทรัพย (ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน, 2563) ดังน้ัน

ในสวนตอไปน้ีจะนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษของพฤติกรรมนักลงทุนรายยอยท่ีพบบอย 4 รูปแบบ ดังน้ี  

7.3.1 พฤติกรรมการซ้ือขายท่ีมากเกินไป  

เปนพฤติกรรมที่ขัดแยงกับทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีสมมติฐานวานักลงทุนมีเหตุมีผล “ภายใต

ทฤษฎีราคาหลักทรัพยยอมสะทอนขอมูลขาวสารทันทีตลอดเวลา ทำใหไมมีผูเลนใดในตลาดท่ีมีขอมูลมากกวาคนอ่ืน 

เมื่อไมมีขอมูลใหม ๆ เขามา การซื้อขายหลักทรัพยจึงควรมีปริมาณไมมากนัก” จากผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อ

ขายหลักทรัพยของนักลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา (Barber & Odean, 2000) จำนวน 6,000 บัญชี แบบไมใช
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นายหนาในการซื้อขาย (Internet trade) ตั้งแตป ค.ศ. 1991-1996 เพ่ือตรวจสอบแรงจูงใจในการซื้อขายหุนในกลุม

รายยอย พบวา นักลงทุนรายยอยมีปริมาณ (Volume) ในการซื้อขายสูงถึงรอยละ 75 ของมูลคาหุนในพอรตโฟลิโอ 

ตอป (การซื้อขายสวนที่เกิน 1,000 ดอลลารสรอ. จะเสียคาธรรมเนียมใหนายหนาและตลาดรอยละ 3-4 คาเฉลี่ย

ผลตอบแทนสุทธิของตลาด หลังหักคาใชจายในการทำธุรกรรมเทากับรอยละ 16.4 ตอป) กลุมนักลงทุนท่ีซื้อขายมาก

ท่ีสุดมีผลตอบแทนเฉลี่ยไดรอยละ 11.4 ในขณะท่ีกลุมนักลงทุนท่ีซื้อขายนอยท่ีสุดในกลุมมีผลตอบแทนเฉลี่ยรอยละ 

18.5 แสดงใหเห็นวานักลงทุนมีการซื้อขายมากเพื่อทำกำไร แตผลตอบแทนสุทธิที ่ไดไมคุ มคา เพราะตองเสีย

คาธรรมเนียมระหวางการซื้อและขายหลายครั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนตามตลาดครั้งแรกและไมทำการซื้อ

ขายใด ๆ ตอจากนั้นปลอยใหราคาเคลื่อนไหวไปโดยอาจมีการซื้อขายนอยครั้ง จะทำใหผลตอบแทนไดดีมากกวา 

นอกจากนี้ Barber and Odean (2001) ยังพบวานักลงทุนเพศชายมีการซื้อขายหลักทรัพยมากกวาเพศหญิง ชาย

โสดมีปริมาณการซื้อขายรอยละ 77 เทียบกับหญิงรอยละ 53 โดยเปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิกับเกณฑมาตรฐาน

ของนักลงทุนเพศชายไดต่ำกวาเกณฑรอยละ 2.65 ในขณะท่ีนักลงทุนเพศหญิงไดต่ำกวาเกณฑรอยละ 1.72  

ผลการศึกษาสอดคลองกับอคติที่วานักลงทุนมีความมั่นใจที่สูงเกินเหตุ (Overconfidence) นักลงทุนมี

ความเชื่อวาตัวเองมีขอมูลที่ดีมากพอที่จะตัดสินใจทำการซื้อขาย ทำใหซื้อขายบอยครั้งหรือมีความถ่ีคำสั่งซื้อขาย

มากข้ึนเทาน้ันโดยท่ีผลตอบแทนเปนไปในทิศทางตรงขาม และเพศชายมีความมั่นใจมากเกินไปสูงกวาเพศหญิง 

7.3.2 พฤติกรรมการขายหลักทรัพยเพ่ือทำกำไรเร็วเกินไป (Disposition Effect)  

  พฤติกรรมการขายหลักทรัพยเพ่ือทำกำไรเร็วเกินไปสอดคลองกับอคติทางการเงินเชิงพฤติกรรม ท่ีเรียกวา 

ระบบบัญชีในใจ (Mental Accounting) การหลีกเลี่ยงความเสียใจ (Regret Aversion) และการควบคุมตนเอง 

(Self-Control) จากผลการศึกษา (Odean, 1998) การซื้อขายจากบัญชีลูกคาหลักทรัพยประเภทสงคำสั่งดวย

ตนเอง (Discount Broker) สหรัฐอเมริกา จำนวน 10,000 บัญชี ตั้งแตป ค.ศ. 1987-1993 พบวา นักลงทุนมักขาย

หุนเพื่อรับรูกำไร และนักลงทุนมักไมเต็มใจที่จะขายหุนที่ขาดทุนเพื่อรับรูขาดทุน นอกจากนั้นนักลงทุนมีความเช่ือ

แบบไมสมเหตุสมผลจากปจจัยเชิงจิตวิทยาวาราคาหุนจะเปนเคลื่อนไหวรอบคาเฉลี่ย (Mean Reversion) ดังน้ันนัก

ลงทุนจึงรีบขายทำกำไร หุนที่ขึ้นมาเกินคาเฉลี่ย และเก็บหุนที่ขาดทุนไวในพอรตโฟลิโอ ตอไปแตอยางไรก็ตามผล

การศึกษากลับแสดงใหเห็นวาหุนท่ีขายทำกำไรไปน้ัน ใหผลตอบแทนมากกวาหุนขาดทุนท่ีนักลงทุนถือไว อยูรอยละ 

3.4 ตอป  

ปรากฏการณขัดแยงกันที่พบในกลุมนักลงทุนตลาดสหรัฐอเมริกา ประการแรก นักลงทุนขายหุนขาดทุน

เพ่ือใหไดผลประโยชนทางภาษี (Tax-Loss Selling) ในเดือนธันวาคมของทุกป สวนใน 11 เดือนอ่ืน ๆ ท่ีเหลือ พบวา

นักลงทุนมีแนวโนมขายหุนท่ีมีกำไรมากกวาการขายหุนท่ีขาดทุน เปนไปตามพฤติกรรม Disposition Effect  

ประการที่สอง นักลงทุนขายหุนที่กำไรดวยเหตุผล จากการดูผลประกอบการของธุรกิจและคาดการณวา

กิจการจะไมสามารถมีผลกำไรในอนาคตไดอีก ราคาหุนไดสะทอนขอมูลเชิงบวกแลวและราคาหุนสูงเกินจริงแลว 

สวนนักลงทุนไมขายหุนที่ยังขาดทุนอยู ดวยเหตุผลเชนเดียวกันกับการวิเคราะหและประเมินหลักทรัพยแลววา มี

แนวโนมเติบโตไดและผลประกอบการจะกลับมาดีไดในอนาคต ราคาหุนยังไมสะทอนรับกับขอมูลเชิงบวก ราคาต่ำ

กวาความเปนจริง ผลการศึกษาจึงขัดแยงกับความเช่ือท่ีมีอคติทางจิตวิทยาท่ีวาราคาหุนกลับคืนสูคาเฉลี่ย  

ประการที่สาม พื้นฐานของความมีเหตุผลทำใหนักลงทุนเลือกที่จะขายหุนทำกำไรและถือหุนที่ขาดทุน

ตอไป ดวยพื้นฐานหลักการกระจายความเสี่ยงที่ด ี(Asset Allocation) นักลงทุนรายบุคคลมีขอจำกัดดานเงินทุนท่ี

ทำใหไมสามารถลงทุนในหุนหลาย ๆ ตัวเพ่ือการกระจายความเสี่ยงท่ีดีได จึงมักลงทุนในหุนไมก่ีตัวเทาน้ัน และหาก
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ตัวใดราคาปรับขึ้นมามากกวาตัวอื่น ๆ ทำใหมูลคาหุนตัวนั้นมีสัดสวนเกินเปาหมายในแผนการจัดพอรตโฟลิโอ ของ

นักลงทุน ดังน้ัน นักลงทุนจึงเลือกท่ีจะปรับพอรตโฟลิโอใหรักษาสัดสวนการถือครองหุนท่ีเหมาะสมเชนเดิม โดยการ

ขายหุนท่ีราคาสูงข้ึนไปบางสวน เหตุผลน้ีจึงทำใหพฤติกรรมขัดแยงกับการศึกษา 

คำอธิบายเพิ่มเติมในปรากฏการณ (Disposition Effect) นี้คือ พื ้นฐานตนทุนการซื้อขายหลักทรัพย 

(Trading Costs) ดวยหลักทรัพยที่มีราคาต่ำมักจะมีตนทุนในการซื้อขาย (Commission And Tax) ในสัดสวนที่สูง

โดยเปรียบเทียบ ดังนั้น หลักทรัพยที่นักลงทุนถือแลวขาดทุนจึงมักเปนหลักทรัพยที่มีราคาลดต่ำลง นักลงทุนจึงมกั

ไมเต็มใจขายหลักทรัพยท่ีขาดทุนและมีราคาต่ำ เพ่ือหลีกเลี่ยงตนทุนคาธรรมเนียมท่ีมีสัดสวนสูงกวาหุนราคาสูงท่ีนัก

ลงทุนเลือกที่จะขายทำกำไร ผลการศึกษาในกลุมนักลงทุนพบวานักลงทุนยังคงมีแนวโนมขายหุนที่ทำกำไรได

มากกวาหุนท่ีขาดทุนไมวาราคาหุนท่ีทำกำไรไดจะสูงหรือต่ำก็ตาม  

ทฤษฎี Prospect Theory เมื่อฟงกชันอรรถประโยชน (Utility Curve) เปนบวกในชวงท่ีไดรับหรือไดกำไร 

ลักษณะโคงคว่ำ (Concave) แสดงความเปนผูกลัวความเสี่ยง (Risk Averse) จึงมักตัดสินใจเลือกการรับรูกำไรแบบ

แนนอนมากกวาการถือหุนรอกำไรในอนาคตตอไปขางหนา ซึ่งมีความเปนไปไดวากำไรอาจหายไปหรือกำไรอาจ

เพิ่มขึ้นไดมากกวาก็ได  ในกรณีเมื่อฟงกชันอรรถประโยชน (Utility Curve) เปนลบในชวงที่สูญเสียหรือขาดทุน 

ลักษณะโคงหงาย (Convex) แสดงความเปนผูแสวงหาความเสี่ยง (Risk Seeking) จึงเลือกที่จะเสี่ยงถือหุนขาดทุน

ตอไปมากกวาการจะขายรับรู ขาดทุนแบบแนนอน รู ส ึกสูญเสียแยมากกวาความรู ส ึกไดรับมา จึงหลีกเลี ่ยง

สถานการณท่ีจะสูญเสียไปเพ่ือรอลุนอนาคตขางหนา อาจจะพลิกสถานการณจากรายเปนดีข้ึนไดหรือหากไมเปนดัง

หวัง ก็ไดทำใจสูญเสียเปนระยะเวลาหน่ึงมาแลว  

นักลงทุนมืออาชีพในตลาดอนุพันธ ซื ้อขายฟวเจอร (Future) กับพันธบัตรรัฐบาล (Bond) สหรัฐ

สหรัฐอเมริกา (Coval & Shumway, 2005) พบวา นักลงทุนมืออาชีพที่ไดกำไรในชวงเปดตลาดเชาจากการซื้อขาย 

จะมีแนวโนมท่ีจะรับความเสี่ยงนอยลงในการซื้อขายเก็งกำไรชวงบาย สวนนักลงทุนท่ีขาดทุนในชวงเชาจะมีแนวโนม

ท่ีจะเสี่ยงมากข้ึนในการซื้อขายเก็งกำไรชวงบายเพ่ือหลีกเลี่ยงขาดทุนในการซื้อขายวันน้ัน (Net Value) สรุปวา เมื่อ

พอรตโฟลิโอ มีกำไรนักลงทุนจะมีแนวโนมเปนพวกกลัวความเสี่ยง (Risk Averse) แตถาขาดทุนนักลงทุนจะมี

แนวโนมเปนพวกแสวงหาความเสี่ยง (Risk Seeking)  

7.3.3 พฤติกรรมการเลือกซ้ือหลักทรัพย ท่ีดึงดูดความสนใจ10

11 (Attention Effect)  

แรงจูงใจของนักลงทุนในการซื้อขายหุนตางกัน เพราะการซื้อหุนนั้นมีหุนหลายตัวมากมายใหเลือกซื้อ 

แรงจูงใจมาจากขอมูลขาวสารหรือจากสภาพคลองท่ีมีมากเกิน สวนแรงจูงใจของการขายหุนน้ัน มีขอจำกัดเรื่องหุนท่ี

มีอยูและไมสามารถขายเกินจำนวนที่มีได (โดยที่การขายชอรต Short selling12 มีตนทุนที่แพง) การขายหุนจาก

ขาวสารเชิงลบท่ีไดรับมาหรือขายหุนเพ่ือตองการนำเงินไปใชในกิจกรรมอ่ืน ดังน้ันเมื่อจะซื้อหุน ผูคนจะมีทางเลือกท่ี

เปนไปไดมากกวาการขาย ทำใหปจจัยภายนอกตาง ๆ สามารถดึงดูดความสนใจของนักลงทุนในการตัดสินใจซื้อหุน

 
11 Attention Effect อคติความสนใจเกี่ยวของกับแนวโนมที่นักลงทุนรายยอยจะใหความสนใจกับบางสิ่งบางอยาง โดยจะไมสนใจสิ่งที ่อยู รอบตัวอื่น ๆ  ซึ่ง

ผลกระทบที่เกิดจากอคติความสนใจนี้ ไมเพียงแตการรับรูในสภาพแวดลอมเทานั้น แตยังรวมไปถึงการมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจดวย 
12 Short Selling คือ การขายเพื่อเก็งกำไรในกรณีที่เราคาดการณวาหุนจะลง โดยการยืมหุนจากโบรคเกอรมาขายออกไปกอนเมื่อหุนตกจะซื้อหุนตัวนั้นกลบัใน

ราคาที่ต่ำกวาและคืนหุนที่เรายืมมาใหกับโบรคเกอร กำไรที่ไดจากสวนตางระหวางราคาหักตนทุนดอกเบี้ยจาย (3-6% ตอป) เปนการเพ่ิมชองทางใหนักลงทุนไดทำ

กำไรจากหุนขาลง หรือ Securities Borrowing and Lending (SBL) เปดบัญชีซื้อขายหุนประเภท Credit Balance และวางเงินหลักประกันตามที่โบรคเกอร

กำหนด ทำสัญญา “ยืม” และ “ใหยืม” หลักทรัพยกับทางโบรคเกอร กรณียืมหุนก็จะเสียดอกเบี้ยและคาดำเนินการตาง ๆ แตหากเปนผูใหยืมหุนก็จะไดรับ

ดอกเบี้ย ซึ่งตรงกันขามกับ การซื้อหุนเพ่ือเก็งกำไรในกรณีที่คาดการณวาหุนจะข้ึนวิธีนี้ไมมีตนทุนดอกเบี้ยกูยืมจากโบรกเกอร  
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นั้นได ผลการศึกษา Barber and Odean (2002) พบวา นักลงทุนรายยอยมีแนวโนมที่จะซื้อหุนที่ดึงดดูความสนใจ 

(Attention Effect) มากวาการตัดสินใจซื้อของนักลงทุนสถาบัน 12

13 เพราะนักลงทุนสถาบันมักตองใชเวลาทำการ

วิเคราะหหุ นจำนวนมากเพื ่อคนหาหุ นเมื ่อเทียบกับนักลงทุนรายยอยที ่ถูกครอบงำดวย (Attention Effect) 

นอกจากนั้น นักลงทุนสถาบันยังใชวิธีการ Short Selling ไดงายกวารายยอย การศึกษาพบวา นักลงทุนรายยอย 

(ประเภทไมมีคาธรรมเนียมนายหนา) ทำการซื้อเปนจำนวน “สองเทา” ของการขายหุนท่ีดึงดูดความสนใจ ไดแกหุน

ที่มีปริมาณการซื้อขายที่สูงมากติดอันดับรอยละ 5 อันดับแรก หรือหุนที่มีผลตอบแทนที่ต่ำสุดติดอันดับรอยละ 5 

อันดับสุดทาย ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการซื้อขายของนักลงทุนสถาบันไมไดถูกโนมนำโดยปจจัยที่ดึงดูดความ

สนใจมากนัก 

7.3.4 พฤติกรรมการลงทุนท่ีกระจายความเสี่ยงแบบงายเกินไป  

การศึกษา (Benartzi & Thaler, 2001) เกี่ยวกับแผนการลงทุนสำหรับเกษียณ ของสมาชิกแผนการออม

แยกเปน 170 แผน ในสหรัฐอเมริกา กลุ มตัวอยาง 1,500,000 คน พบวาการจัดสัดสวนการลงทุน (Asset 

Allocation) ในพอรตโฟลิโอไมเหมาะสมกับผูเลือกลงทุนหรือผูเกษียณ ดวยเหตุผลทางจิตวิทยาท่ีผูคนมักใชกฎอยาง

งาย (Heuristics) ในการตัดสินใจเลือกและเชื่อวาเปนการตัดสินใจแบบสมเหตุสมผล ภายใตกฎนี้ ผูคนมีแนวโนมท่ี

จะเลือกทุกอยาง ๆ ละเล็กนอยเปนจำนวนเฉลี่ย ๆ เทา ๆ กัน (Diversification Heuristics) จากผลการทดลองให

ผู คนจัดสรรเงินลงทุนในสถานการณที่มีทางเลือกให 2 ทางที่แตกตางกันในรายละเอียดของกองทุนรวมแตละ

ประเภท เชน กองทุนหุน กองทุนตราสารหนี้ กองทุนผสม ผลปรากฏวาคนสวนใหญเลือกสถานการณตาง ๆ ใน 2 

ทางเลือกแตละทางอยางละ รอยละ 50 (50:50) จึงเปนพฤติกรรมที่สอดคลองกับ Heuristic ที่ผูคนมีแนวโนมจะ

เลือกลงทุนในทุกทางเลือกอยางละเทา ๆ กันโดยไมคำนึงถึงแผนการลงทุนตามเปาหมายของตนเอง ผลการเลือก

กองทุนของสมาชิกพบวา สมาชิกรอยละ 49 ลงทุนในแผนการลงทุนที่มีสัดสวนกองทุนหุนต่ำ แสดงใหเห็นวานัก

ลงทุนตองการกระจายความเสี่ยงแบบงาย ๆ ดวยการกระจายเงินลงทุนไปในแตละกองทุนท่ีมีใหเลือกเทา ๆ กัน 

จากพฤติกรรมการลงทุน ในกลุมทดลองตัวอยางนักลงทุนชาวอเมริกาขางตน นักวิจัยพบหลักฐานเชิง

ประจักษวา เกิดอคติทางจิตวิทยา 4 แบบไดแก Self Confident, Mental Accounting, Attention Effect และ 

Heuristics ที่พบบอยในชวง ค.ศ. 1990 - ค.ศ. 2010 เปนตนแบบใหนักลงทุนไดลองสำรวจตนเองวาเปนเชนน้ัน

หรือไม พฤติกรรมที่พบไดในชีวิตประจำวันของการลงทุน เปนพฤติกรรมที่ไมสามารถอธิบายไดดวยทฤษฎีการเงิน

กระแสหลัก แตสามารถอธิบายไดดวยทฤษฎีการเงินเชิงพฤติกรรม (Behavioral Finance)  

นอกจากที่กลาวมาขางตนแลวนั้น ยังไดรวบรวมอคติทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการลงทุนในลักษณะอ่ืน  

สรุปมาได 5 กลุมปรากฎการณท่ีสงผลตอการตัดสินใจลงทุนดังน้ี  

7.3.5 อคติทางจิตวิทยาท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนลักษณะอ่ืน ๆ  

1) ปรากฏการณ “Dunning Kruger Effect” โงแตอวดฉลาด หรือปรากฏการณ “The IKEA Effect” 

การหลงใหลบางสิ่งบางอยาง เพราะไดทำการสรางสิ่งนั้นดวยตัวเอง หรือ Ostrich Effect “ไมดู” “ไมแดง” “ไม

ดอย” เกิดจากคติที่เรียกวา Overconfidence Bias มีความมั่นใจเกินไปจนหมดตัว หรือ “Outcome Bias” อคติ

 
13 นักลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 4/2560 ไดแก ธนาคารแหงประเทศไทยธนาคารพาณิชย ธนาคารที่มี

กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ ้น บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร บริษัทหลักทรัพย บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต กองทุนรวม และเพิ่มเติมที่ 

https://www.setinvestnow.com/th/glossary/institutional-investor 
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จากผลลัพธที่อางอิงมาจากที่ใดที่หนึ่งที่ตนเองมีความเชื่อมั่น หรือ “Hindsight Bias” เกงหลังเกมสพูดอะไรก็ถกูไป

หมด หรือ “Self-Attribution Bias” ขาดทุนเพราะโชครายแตกำไรเพราะเราเกง หรือ “Confirmation Bias” มัก

ชอบหาเหตุผลเขาขางตัวเอง หาคนสนับสนุนความคิดที่เหมือนตนเอง จนอาจผิดพลาดทำใหลงทุนขาดทุน หรือ 

“Cognitive Dissonance Bias” หาเหตุผลหลอกตัวเอง หรือ “Mental Accounting Bias” บัญชีในใจ เงินแตละ

กอน มีคาควรแกการใชจายในแตละเรื่องไมเทากัน ราคาที่จะซื้อ หรือราคาที่อยากจะขาย อยูในใจแลวเกิดจากการ

วางแผนหรือจากอดีตท่ีไดประสบการณมา “Cognitive Dissonance Bias” หาเหตุผลหลอกตัวเอง  

2) ปรากฏการณ “Anchoring Effect” ขาดทุนเพราะยึดติดกับตัวเลข เกิดจากอคติที่เรียกวา Recency 

Bias เปนภาพจำของแตละคน ท่ียังฝงใจ จดจำไดไมลืม หรือ “Aver Ability Bias” หรือ “Familiarity Bias” ซื้อหุน

เพราะคุนเคย หรือ “Affinity Bias” เลือกหุนท่ีชอบ รูสึกดี หรือรูจักมากอน แตซื้อถือไมเคยไดกำไร  

3) ปรากฏการณ “House-Money Effect” เสี่ยงไดเพราะเพิ่งกำไรมา หรือเปนความหลงผิดที่เรียกวา 

Gambler’s Fallacy เหตุผลแบบนักพนัน ซึ่งตรงกันขามกับปรากฏการณ “Snake-bite Effect” นักลงทุนมีอาการ

กลัวการลงทุนในตลาดหุน ตลาดสกุลเงินดิจิทัล (Digital currency) หรือ คริปโตเคอรเรนซี (Cryptocurrency) รูสึก

ไมดีและเข็ดขยาดกับการขาดทุน จากการตัดสินใจผิดพลาดในระหวางการลงทุนทำใหตองสูญเสียเงินหรือสินทรัพย

อ่ืน ๆ หรือคนท่ีรักครอบครัว อนาคต หนาท่ีการงานไป ในทฤษฎี Prospect Theory เกิดจากอคติ Loss Aversion 

bias หลีกเลี ่ยงความสูญเสีย กลัวการเสีย (ความสุขเมื ่อไดไมเทากับทุกขเมื ่อสูญเสียเปนเทาตัว) หรือ Regret 

Aversion Bias กลัวพลาดไปซะทุกเรื่อง หรือ Status Quo Bias “อยูแบบนี้ก็ดีอยูแลว” ไมกลาเปลี่ยนแปลง ไม

ตัดสินใจ (No Move On) 

4) ปรากฏการณ Disposition Effect หรือ Sunk Cost Effect “ลงทุนไปตั ้งเยอะ จะใหเลิกเนี ่ยนะ” 

ตัดสินใจไมขายหุนเมื่อหุนตก (Cut loss) ยอมถือหุนท่ีขาดทุน “ตัวแดง” แตกลับตัดสินใจรีบขายหุนท่ีกำลังว่ิง “ตัว

เขียว” ออกจากพอรตโฟลิโอ ไมปลอยใหเกิดกำไร (Let Profit Run)  

5) ปรากฏการณ Bandwagon Effect หุนขึ้นเพราะ “เขาวาดี” หรือ “Hot-Seat Effect” ตัดสินใจผิด

เพราะ “ถูกกดดัน” เรงเราใหตัดสินใจ หรือ FOMO Effect “จอดรถกอนขอข้ึนดวย” กลัวตกรถ กลัวไมไดซื้อหุน ตัว

นี ้มาแรง “ของมันตองมี” เหมือนคนอื่น ๆ หรือ “Decoy Effect” หลงกลเพราะตัวหลอก การลอดวยราคาท่ี

เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนตอเน่ืองในระยะเวลาหน่ึง (ปนหุน) ทำใหเกิดความโลภ จึงตัดสินใจเขาซื้อหุนเพ่ือหวังวาราคาจะ

ว่ิงข้ึนไปไดอีกไกล หรือ “Power of Story Effect” อิทธิพลของเรื่องเลา เกิดจากพฤติกรรม “Herding Behavior” 

ซื้อตามคนสวนใหญไมนาจะผิด หรือซื้อตาม ๆ กัน มีความคิดวาคนสวนใหญทำอะไรก็นาจะถูก หรืออคติ “Expert 

and Authority Bias” ซื้อหุนตามเซียน ซื้อตามผูรู (Guru) ซื้อหุนตามนักวิเคราะห (Analyst) หรือมีพฤติกรรมหลง

ผิดที่เรียกวา Conjunction Fallacy “ชางเช่ือม” เชื่อมโยงเหตุการณ (มีความเกี่ยวกันหรือไม ตามขอเท็จจริงไม

สามารถพิสูจนได) “ดวนสรุป” จากการไดยิน ไดฟง ไดเห็น ไดรับขอมูลมา ตามท่ีปรากฏตรงหนา “นาจะดีแลว” แต

ไมไดพิจารณาใหละเอียด รอบคอบ ก็อาจทำใหตัดสินใจผิดพลาด (ศรุติ โชติเสรีวิทย, 2564) 
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7.4 กลยุทธการซ้ือขายหุน (Stock Trading Strategy) 

เพ่ือเรียนรูวิธีการซื้อขายอยางมีระเบียบแบบแผน ในระยะสั้นและระยะยาว ตามพฤติกรรมนักลงทุนบุคคล 

โดยอางอิงจากบทความวิจัยระหวาง ป ค.ศ. 2019-2021 กลยุทธการซื้อขายเพ่ือการตัดสินใจลงทุน แบงเปนกลยุทธ

ระยะสั้น และกลยุทธระยะยาว 

7.4.1 กลยุทธระยะสั้น  

งานวิจัยการสำรวจพฤติกรรมของนักลงทุนบุคคลท่ีเนนการลงทุนระยะสั้นในตลาดหุนไทย โดย ดร.สันติ กี

ระนันทน กรรมการผูจัดการบริษัททริส คอรปอเรชั ่น จำกัด (Tris Corporation Co., Ltd.) ประเทศไทยเปน

ผูดำเนินการสำรวจและวิเคราะหขอมูล ท้ังน้ีมีจุดประสงคเพ่ือทำความเขาใจมุมมองและหาปจจัยท่ีนักลงทุนบุคคลใช

ในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพยในแตละครั้ง นำไปสูพฤติกรรมที่สงผลตอความสำเร็จหรือความผิดพลาดของการ

ลงทุน จากการสัมภาษณนักลงทุนบุคคลจำนวน 215 คน ในหองคาหลักทรัพยเขตกรุงเทพมหานครและ

สมุทรปราการ กลุมนักลงทุนมีมูลคาบัญชี (Portfolio) ระหวาง 100,000-10,000,000 บาท ตั้งแต 11 ส.ค. 2553 - 

5 ต.ค.2553 ถือครองหลักทรัพยเฉลี่ยระยะสั้น นอยกวา 3 เดือน ผลการศึกษาแบงพฤติกรรมของนักลงทุน 3 ชวง

คือ พฤติกรรมกอน-ระหวาง-หลังการลงทุน พบวาพฤติกรรมท่ีนำไปสูการทำกำไรไดสำเร็จ ดังน้ี  

นักลงทุนระยะสั้นควรมีการวางแผนการลงทุน มีการหาความรู ความเขาใจเรื่องวิธีการซื ้อขาย เลือก

ชองทางการซื้อขาย มีการกระจายการลงทุนในสินทรัพยที่หลากหลาย และกำหนดอัตราการขาดทุนที่ยอมรับได ไว

ลวงหนา กอนเริ่มตนลงทุน สวนระหวางการลงทุน นักลงทุนควรใชเครื่องมือวิเคราะหทางดานปจจัยพื้นฐานของ

ธุรกิจตัดสินใจและกราฟราคาทางเทคนิคจับจังหวะเขาออก นอกจากนั้น ควรทยอยเขาซื้อหลักทรัพยหลายครั้ง

ในชวงขาข้ึน ไมเขาซื้อครั้งเดียวจำนวนมาก และไมควรซื้อขายบอยครั้งในสัปดาห ในตลาดขาลงควรชะลอการลงทุน

และลดมูลคาการลงทุนในพอรตโฟลิโอติดตามสถานการณและบทวิเคราะหเปนประจำ สำคัญที่สุดคือมีวินัยกับ

แผนการลงทุนที่ไดวางไวกอนหนา ในชวงหลังการลงทุน นักลงทุนที่มีการจดบันทึกรายการซื้อขายและติดตามบท

วิเคราะห ทำใหเกิดผลดี ดวยการบันทึกทำใหมองเห็นจุดผิดพลาดในอดีตและเปนสัญญานเตือนภัยในการตัดสินใจ

ลงทุนครั้งตอไป นอกจากนั้นยังสงผลใหเกิดการประเมินแผนการลงทุนที่เกิดจริงกับที่วางไว เพื่อการเปลี่ยนแปลง 

ปรับปรุง และเรียนรูใหม ๆ 

 

ตารางท่ี 24 กลยุทธนักลงทุนบุคคลระยะสั้นสูความสำเร็จในการทำกำไร-พฤติกรรมกอน ระหวาง หลังลงทุน 

  พฤติกรรมการลงทนุของนกัลงทนุบุคคล กระทำ กอน ลงทนุ (ปริมาณ: รอยละ) 

พฤติกรรมทีน่ำไปสูการทำกำไรไดสำเร็จได พฤติกรรมทีน่ำไปสูการผลขาดทุน 

(1) มีการหาความรูเกี่ยวกับการซ้ือขายหลักทรัพย 

รอยละ 82   

มีการคนหาความรูเรื่องวิธีการสงคำส่ังซ้ือขาย เครื่องหมายตาง 

ๆ ในตลาด การรับเงินปนผลในระดับต่ำหรือไมมีความรูกอน

ลงทุน 

(2) มีแนวทางการวางแผน มีหลักเกณฑการลงทุน รอยละ 82  รอยละ 59 ไมมีการวางแผนการลงทุน  

(3) กำหนดอัตราขาดทุนที่ยอมรับได ไวลวงหนาในใจ อยูที่รอยละ 1-5  รอยละ 23 ไมกำหนดอัตราการขาดทุนที่ยอมรับไดและสวน

ใหญกำหนดขาดทุนรอยละ 6-10 

(4) เลือกชองทางที่ใชในการซื้อขาย ใชชองทางการเทรดแบบไมมี

เจาหนาที่การตลาด (Internet Trade) ติดตามบทวิเคราะหเปน

เลือกซื ้อขายผานเจาหนาที ่การตลาด มีคำสั ่งซื ้อและขาย 

บอยครั้ง โดยติดตามบทวิเคราะหไมประจำทุกวัน ไมบอยครั้ง

เทาการส่ังซ้ือ 
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ประจำทุกวัน สงคำส่ังซ้ือขายดวยตนเองไมบอยครั้ง และหากมีการ

ใชเทคนิคประกอบการตัดสินใจซ้ือขายจะมีผลกำไรเพ่ิมขึ้น 

(5) กระจายการลงทุนไปยังสินทรัพยอื่นดวย เชนตราสารหนี้ กองทุน

ตราสารหนี้และหุน 

มีการกระจายการลงทุนในสินทรัพยอื่นๆนอยหรือ ลงทุนทาง

เดียว 

 พฤติกรรมการลงทนุของนกัลงทนุบุคคล กระทำ ระหวาง ลงทุน (ปรมิาณ: รอยละ) 

พฤติกรรมทีน่ำไปสูการทำกำไรไดสำเร็จได พฤติกรรมทีน่ำไปสูการผลขาดทุน 

(1) รอยละ 52 มีวินัยในการลงทุนตามแผนที่วางไว รอยละ 29 มีวินัยในการลงทุนตามแผนที่วางไว อีกรอยละ 71 

ไมสามารถปฏิบัติตามแผนได 

(2) มีการวิเคราะหปจจัยทางเศรษฐกิจ การเมืองและอุตสาหกรรม 

(Macro Economics) 

ไมรูจักเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย ใชขอมูลเชิงวิเคราะห นอย

กวาอีกกลุม 

(3) มีการวิเคราะหโดยใชปจจัยพื้นฐาน ไดแก ดูผลการดำเนินงาน

บริษัท ผู นำในอุตสาหกรรม แนวโนมการเติบโตบริษัท ฐานะ

การเงินและนโยบายการจายปนผล 

ลงทุนโดยไมรูจักธุรกิจของหุนตัวนั้น ๆ ใชขอมูลเชิงวิเคราะห

พื้นฐานและปจจัยทางเทคนิคนอยถึงปานกลางประกอบการ

ตัดสินใจ 

(4) มีการวิเคราะหโดยใชกราฟเทคนิค ไดแก มีการใชคาเฉล่ียเคล่ือนที่ 

(Moving Average) ราคาและมูลคาการซื้อขาย (Price-Volume) 

จุดแนวรับ แนวตาน  จับจังหวะตลาดในการเขาซ้ือขาย และเขาซ้ือ

หุ นเมื่อราคาต่ำกวาราคาเปาหมาย (Target Price) ใชหลักการ

ประเมินมูลคาที่แทจริง (จะเขาซื้อหุนเมื่อ MACD สูงขึ้นในแดน

บวกและมี Volume เพ่ิมมากขึ้น จังหวะขายดูแนวรบัแนวตานขาย

เมื่อ RSI Over Bought) 

ซื้อหุนที่มีปริมาณซื้อขายมาก (Most Active Volume) ซื้อหุน

ดวยการไลราคา ตามราคาที่กำลังขึ้นและขายเมื่อหุนไมมีการ

ปรับตัวเพ่ิมขึ้นอีก จากนั้นทำการซ้ือหุนตัวอื่นตอไป  

 

(5) ใชขอมูลจากเจาหนาที่การตลาดและคำแนะนำจากนักวิเคราะห มีการใชขอมูลจากขาวลือ ประกอบการตัดสินใจซื้อขายแตละ

ครั้งมากกวาอีกกลุม 

(6) นักลงทุนรอยละ 75 ทยอยเขาซื้อแตละหลักทรัพยเฉลี่ย 2-5 ครั้ง

ตอสัปดาห ในชวงตลาดขาขึ ้น (Bullish Market) เพื ่อแบงเงิน

ลงทุนเปนกอน (แบงไม) ไมซื ้อขายดวยเงินทุนกอนใหญหรือ

ทั้งหมดของพอรตโฟลิโอ 

นักลงทุนรอยละ 56 ทยอยซ้ือแตละหลักทรัพย เฉล่ีย 2 ครั้งตอ

สัปดาห ในตลาดขาขึ้น ซ้ือขายบอย ครั้งละปริมาณมาก 

(7) ชะลอการซ้ือขายในชวงตลาดขาลง (Bearish Market) โดยการลด

มูลคาการซื ้อขายตอเดือน ลดจำนวนหลักทรัพยที ่ถ ือครองใน

พอรตโฟลิโอ ลดระยะเวลาถือครองหลักทรัพยสั ้นลง ใชวิธีการ

ทยอยขายหลักทรัพยออกไปบางสวน เพราะยอมรับความเสี่ยงได

ต่ำกวานักลงทุนอีกกลุม และเมื่อเผชิญกับวิกฤตการณ เชน วิกฤต 

Subprime ค.ศ. 2008 หรือเหตุการณจลาจลในกรุงเทพมหานคร 

(แยกราชประสงค พ.ศ. 2553) มีการบริหารพอรตโฟลิโอ เพื่อลด

ผลกระทบในชวงส้ัน 

ชะลอการซื้อขายในชวงตลาดขาลง (Bearish Market) วิธีการ

ไมแตกตางกัน แตมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดพอรตโฟลิโอ 

ไดบางสวน นอยกวานักลงทุนอีกกลุม มีการบริหารพอรตโฟลิ

โอลงทุนเมื่อเกิดวิกฤตในตลาดชวงสั้นๆ ไดชากวานักลงทุนอีก

กลุม เพราะยอมรับความเส่ียงไดมากกวา 

 

 พฤติกรรมการลงทนุของนกัลงทนุบุคคล กระทำ หลัง ลงทนุ (ปริมาณ: รอยละ) 

พฤติกรรมทีน่ำไปสูการทำกำไรไดสำเร็จได พฤติกรรมทีน่ำไปสูการผลขาดทุน 

(1) นักลงทุนรอยละ 80 มีการบันทึกรายการซื้อขายหลักทรัพย เปน

รายวันที่มีรายการซ้ือขายและธุรกรรม (Transaction)  

นักลงทุนรอยละ 57 มีการบันทกึรายการซ้ือขายหลักทรัพย  

(2) รอยละ 57 มีการติดตามขอมูลบทวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพย

เปนประจำทุกวัน ขณะที่รอยละ 4 ไมเคยติดตามอานบทวิเคราะห 

รอยละ 35 มีความถี ่ในการติดตามขอมูลบทวิเคราะหของ

บริษัทหลักทรัพย ขณะที ่ร อยละ 23 ไมเคยติดตามอานบท

วิเคราะห 

ท่ีมา: สันติ กีระนันทน, 2553 
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7.4.2 กลยุทธระยะสั้น-ยาว  

7.4.2.1 ปรากฏการณ Monday Effect 

งานวิจ ัยตอมาเปนบทความวิจ ัยของ Nattawut Jenwittayaroje, Ph.D., CFA เร ื ่อง The Study of 

Monday Effect in the Stock Exchange of Thailand เปนการศึกษาปรากฏการณ Monday Effect14  ในดัชนี 

SET, SET50, sSET และ MAI ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตั้งแตป ค.ศ. 1975-2019 ผลการศึกษาแสดง

ใหเห็นวา ชวง 40 ป ผลตอบแทนของตลาดในวันจันทรโดยเฉลี่ยมีคาติดลบและต่ำสุดเมื่อเทียบกับวันทำการอื่น ๆ 

ในสัปดาห โดยมีคาที ่รอยละ -0.126 ตอวัน ซึ ่งโดยเฉลี่ยแลวผลตอบแทนของดัชนี SET ในวันจันทรต่ำกวา

ผลตอบแทนของ 4 วันที่เหลือที่ รอยละ 0.2 ตอวัน และพบปรากฏการณ “Monday Effect” ในทุกตลาดยกเวน 

sSET การคำนวณผลตอบแทนเฉลี่ยรวมการจายเงินปนผลในการวิเคราะห เปนการทดสอบทฤษฎีทางการเงินเชิง

พฤติกรรม ใหเห็นหลักฐานเชิงประจักษวาตลาดหุนไทยไมมีประสิทธิภาพ14

15จึงเกิดโอกาสในการทำผลตอบแทนแบบ

ผิดปกติได อยางไรก็ดีปรากฏการณ “Monday Effect” ในตลาดหุนไทยสอดคลองกับผลการศึกษาในตลาดหุนอ่ืน

ทั่วโลก เชน ดัชนีหุน S&P 500 ของสหรัฐอเมริกาป ค.ศ. 1953-1977 (French, 1980) ตลาด Nikkei ของญี่ปุนป 

ค.ศ. 1970-1983 ตลาด FTSE สหราชอาณาจักรป ค.ศ. 1950-1983 แคนาดาป ค.ศ. 1976-1983 และออสเตรเลีย 

ค.ศ. 1973-1982 (Jaffe & Westerfield, 1985) ตลาดหุนฮองกง สิงคโปร มาเลเซียและฟลิปปนส ชวงป ค.ศ. 

1976-1988 (Aggarwal & Rivoli, 1989) 

French (1980) คนพบวาตลาดไมมีประสิทธิภาพและทำกำไรผิดปกต ิ(Abnormal Return) จากการขาย

ดัชนีหุน S&P500 ในวันศุกรเย็นและซื้อกลับในวันจันทรเย็นเรื่อยไปจะใหผลตอบแทนตอปสูงถึงรอยละ 13.4 เมื่อ

เทียบกับกลยุทธซื้อแลวถือ (Buy and Hold) จะไดผลตอบแทนเฉลี่ยท่ีรอยละ 5.5 ตอป (S&P500) 

Jaffe and Westerfield (1985) และ Aggarwal and Rivoli (1989) พบวา ผลตอบแทนท่ีลดลง (ติดลบ) 

ในวันจันทรของตลาดสหรัฐอเมริกา ยังพบวาหลายประเทศในเอเชีย เชน ญี่ปุน ฮองกงสิงคโปร มาเลเซีย ฟลิปปนส 

อินโดนีเซีย ออสเตรเลียเปนตน (ตลาดหุนจีน ยังไมเปดในเวลาเก็บขอมูลวิจัย) มีผลตอบแทนในวันอังคารติดลบดวย

เชื่อวาอาจจะเกิดจากความแตกตางกันของโซนเวลา (Time Zone Difference) จึงไดรับผลกระทบ (Spillover) 

จากวันจันทรท่ีผลตอบแทนติดลบในสหรัฐอเมริกา สงตอมายังวันอังคารในประเทศและตลาดตาง ๆ ในเอเชีย 

อธิบายไดวา บริษัทที่มีขาวเชิงลบเกิดขึ ้นและเลือกที่จะประกาศขาวรายน้ันในเย็นวันศุกรหรือวันสุด

สัปดาห เพื่อหลีกเลี่ยงการตอบสนองเชิงลบจากนักลงทุนในตลาด จึงเกิดแรงขายที่มากกวาปกติในเชาวันจันทรของ

นักลงทุนรายยอย นักลงทุนตางชาติ สถาบันภายในภายนอกประเทศ ประกอบกับสภาพคลองที่นอยในวันจันทร 

(Dyl & Maberly 1988; Damodaran 1989) และทายท่ีสุด พบวา นักเก็งกำไร (Speculative Short Sellers) เปน

สามเหตุของ “Monday Effect” เพราะนักขายชอรตมีแนวโนมที่จะปดสถานะขายชอรตดวยการซื้อหุนกลับคืน

สถานะชอรตในวันศุกรเย็น และทำการเปดสถานชอรตใหมอีกครั้งในวันจันทร จึงทำใหผลตอบแทนวันจันทรมี

แนวโนมท่ีจะติดลบหรือต่ำกวาวันทำการอ่ืน ๆ Chen and Singal (2003) จึงเกิดพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน

ท่ีคลาย ๆ กันปรากฏการณท่ีคนพบแสดงใหเห็นถึงโอกาสสรางกลยุทธการลงทุนเพ่ือทำกำไรแบบผิดปกติได 

 

 
14 Monday Effect หรือ Day of the Week Effect คือปรากฏการณที่พบวาผลตอบแทนในวันจันทรโดยเฉลี่ยมักจะติดลบและต่ำกวาวันทำการอ่ืน ๆ ของสัปดาห 
15 ตลาดที่มีประสิทธิภาพ ของ Fama (1991) การลงทุนยอมไดผลตอบแทนตามความเสี่ยงของการลงทุนเทานั้น ไมสามารถใชขอมูลอื่น ๆเชน ขอมูลภายใน 

(Inside Information) ขอมูลอดีตหรือสาธารณะ เพ่ือวิเคราะหหาผลตอบแทนหรือหุนราคาต่ำเกินจริงได 
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ภาพท่ี 58 ผลตอบแทนเฉลี่ย (% ตอวัน) ในแตละวันทำการของดัชนีหุนตาง ๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย ในชวงเวลาท่ีดัชนีน้ันจัดตั้งข้ึนจนถึงกุมภาพันธ ค.ศ. 2019 

ท่ีมา : ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน, 2562 

 

นักลงทุนสามารถใชกลยุทธการลงทุนไดหลายแบบดวยกัน เชน กลยุทธท่ี 1 (เรียกวา ซื้อและถือหุนทุกวัน

ยกเวนวันจันทร) ยกตัวอยาง นักลงทุนทำการซื้อหุน 100,000 บาทที่ราคาปดในวันจันทรและถือไปขายทั้งหมดใน

ราคาปดวันศุกร และทำการวนซ้ำไปเรื่อย ๆ ทั้งป กลยุทธที่ 2 (เรียกวา ซื้อและถือหุนทุกวันยกเวนวันจันทร แต

ขายชอรตหุนในวันจันทร) ทำการซื้อหุน 100,000 บาทที่ราคาปดในวันจันทรและถือไปขายทั้งหมดในราคาปดวัน

ศุกรและทำการขายชอรตอีก 100,000 บาท ในราคาปดวันศุกร จากนั้นทำการปดสถานะขายชอรตที่ราคาปดวัน

จันทรและทำการซื้อหุน 100,000 บาทที่ราคาปดในวันจันทร วนซ้ำไปเรื่อย ๆ ท้ังป เปนตน กลยุทธดังกลาวนี้ยอม

สรางผลตอบแทนเฉลี่ยตอปท่ีสูงกวาผลตอบแทนเฉลี่ยแบบซื้อแลวถือ ตามตลาด จากน้ันควรคำนึงถึงตนทุนตาง ๆ ท่ี

เกิดข้ึนจากการใชกลยุทธ ดังกลาว เชน คาธรรมเนียมจากการซื้อขาย ตนทุนสวนตางราคาขายกับราคาซื้อ (Bid-Ask 

Spread) ตนทุนของการยืมหุนมาขายชอรต เปนตน  

นอกจาก “Monday Effect” เปนปรากฏการณราคาหุนเปลี่ยนแปลงซ้ำ ๆ ในแตละวันในสัปดาห (Day 

of The Week Effect) แลวยังพบวาในแตละเดือนของป (Calendar) พบวามีปรากฏการณ “January Effect” ท่ี

มักพบวาผลตอบแทนในเดือนมกราคมโดยเฉลี่ยมักจะสูงกวาเดือนอ่ืน ๆ อีก 11 เดือนท่ีเหลือ  

 

7.4.2.2 ปรากฏการณ Sell in May and Go Away 

งานวิจัยตอไป ทดสอบพฤติกรรมตลาดของ Asst.Prof. Nattawut Jenwittayaroje, Ph.D., CFA เรื่อง 

The Study of the Profitability of Practical “Sell in May and Go Away” Trading Strategies in the Stock 

Exchange of Thailand เปนการศึกษาการทำกำไรในทางปฏิบัติของกลยุทธ “การขายหุนในเดือนพฤษภาคม” ท่ี

เรียกวา “Sell in May” ศึกษาดัชนี SET 50 ป ค.ศ. 1995- 2018 พบหลักฐานเชิงประจักษของปรากฏการณนี้วา

ผลตอบแทนรวมเฉลี่ยของ SET50 ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม น้ันมีคารอยละ -1.36/6 เดือน ตรงกันขามกับ
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ผลตอบแทนเฉลี่ยในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน ซึ่งสูงถึงรอยละ 9.74/6 เดือน และยังพบวาการลงทุนใน

กองทุนเปดไทย SET 50 ผานตลาด TDEX16 เปรียบเทียบกับการลงทุนสัญญาซื้อขายลวงหนาบนดัชนี SET 50 ผาน 

SET50 Index Futures ในกลยุทธ “Sell in May” ไดคาแอลฟา (Jensen’s Alpha)17 สูงถึง รอยละ 0.2-5.7 ตอ 6 

เดือนหรือรอยละ 0.4-11.4 ตอป ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับตลาดหุนสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก 37 ประเทศผาน

ดัชนีหุน MSCI รายเดือนแตละตลาดป ค.ศ. 1970-1998 พบหลักฐานเชิงประจักษผลตอบแทนตลาดหุนในยุโรปและ

สหรัฐอเมริกา ในชวงพฤศจิกายนถึงเมษายนสูงกวาชวงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 5-6 

(Bouman & Jacobsen, 2002) และงานวิจัยอ่ืนๆท่ีสนับสนุนกลยุทธดังกลาวเปนปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนจริง เชนใน

ระดับรายอุตสาหกรรม การศึกษาโดย Jacobsen and Visaltanachoti (2009) ใน 49 อุตสาหกรรมของตลาดหุน

ประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงป ค.ศ. 1926 - ค.ศ. 2006 และพบวามีถึง 48 อุตสาหกรรมที่พบปรากฏการณ “Sell 

in May and Go Away” หรือ “Halloween Effect” ท่ีวาผลตอบแทนของหุนในชวงฤดูรอนน้ันต่ำกวาผลตอบแทน

ในฤดูหนาว เปนตน 

กลยุทธขายหุนออกตั้งแตตนเดือนพฤษภาคมของทุกปเพ่ือถือเปนเงินสดหรือลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไรความ

เสี่ยงแลวกลับมาซื้อหุนใหมอีกครั้งในตนเดือนพฤศจิกายน (หลังจากเทศกาล Halloween) เรียกวาปรากฏการณ 

Sell in May and Go Away หรือ Halloween Effect เพราะความเชื่อที่วาชวงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมจะเปน

ชวงตลาดหมี (Bear Market) สวนชวงพฤศจิกายนถึงเมษายนจะเปนชวงตลาดกระทิง (Bull Market)  ผลการศึกษา

แสดงใหเห็นจากการเปรียบเทียบผลตอบแทนรวมเงินปนผลของดัชนี SET, SET50, SET100 ในเดือนพฤษภาคมถึง

ตุลาคม (ฤดูรอน) กับในเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน (ฤดูหนาว) พบวาผลตอบแทนทั้ง 3 ดัชนีในชวงฤดูรอนต่ำกวา

ฤดูหนาวมากและผลตอบแทนฤดูรอนมีความผันผวนสูงกวาในฤดูหนาว 

 

ตารางท่ี 25 ผลตอบแทนเฉลี่ย (Geometric) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของดชันี SET ค.ศ. 1975-2018, 

ดัชนี SET50 ค.ศ. 1995-2018 และดัชนี SET100 ค.ศ. 2005-2018 

ผลตอบแทนดัชนีเฉลี่ย 6 เดือน ฤดูหนาว (พฤศจิกายน-เมษายน) ฤดูรอน (พฤษภาคม-ตุลาคม) 

SET 7.34% 4.14% 

SET50 8.57% -4.62% 

SET100 9.15% 2.39% 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) ฤดูหนาว (พฤศจิกายน-เมษายน) ฤดูรอน (พฤษภาคม-ตุลาคม) 

SET 16.99% 27.57% 

SET50 15.89% 25.37% 

SET100 11.19% 22.74% 

ท่ีมา: ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน, 2562  

 

 
16 TDEX ตลาดตราสารหนี ้ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยปดทำการในป พ.ศ. 2564 โดยใหมีการซื้อขายแบบ OTC เฉพาะรายกับธนาคารพาณิชย 

17 คาแอลฟา (α) คำนวณจาก Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยใชผลตอบแทนรวมของดัชนี SET เปนตัวแทนของตลาด หมายถึงอัตราผลตอบแทนเม่ือเทียบ

กับอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย มีจุดอางอิงที่ ศูนย (0) หากมีคามากกวาศูนย แสดงวานักลงทุนมองวาเปนการลงทุนที่มีแนวโนมที่จะใหผลตอบแทน

สวนเกิน ย่ิงมีคาบวกมากย่ิงดี 
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ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน (2562) ไดทำการทดลองเงินลงทุน 1 บาท ตั้งแตเดือนธันวาคมป ค.ศ.1995 – 

เดือนตุลาคมป ค.ศ. 2018 ใน 4 กลยุทธท่ีออกแบบเพ่ือวัดอัตราการทำกำไรในพอรตโฟลิโอ ไดแก 

(1) กลยุทธการซื้อและถือ (Buy and Hold) ดัชนี SET50  

(2) Sell in May ลงทุนในหุนกลุมดัชนี SET50 ฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน) และลงทุนใน 

    พันธบัตรรัฐบาล (Bond) ฤดูรอน (เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม)  

(3) กลยุทธ Reverse Sell in May เปนแผนตรงกันขามกับ (2) 

(4) กลยุทธ ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล (Bond) ตลอดท้ังป คาดวาใหผลตอบแทนต่ำท่ีสุด 

 

ผลการศึกษาแสดงผลการเติบโตของเงินลงทุน 1 บาท ในระยะเวลาประมาณ 23 ป ใน 4 กลยุทธพบวากล

ยุทธท่ี (2) Sell in May ใหผลตอบแทนสูงท่ีสุด ตามดวยกลยุทธท่ี (4) การลงทุนดวยพันธบัตร (Bond) ตลอดป และ

กลยุทธที่ (1) การซื้อแลวถือ (Buy and Hold) ดัชนี SET50 สุดทายคือกลยุทธที่ (3) Reverse  Sell in May ให

ผลตอบแทนต่ำท่ีสุด โดยท่ี เงิน 1 บาทจะเติบโตเปนเงิน 9.72 บาท 2.27 บาท 2.18 บาท และ 0.51 บาท ตามลำดบั 

กลยุทธท่ีใหผลตอบแทนมากท่ีสุดไปถึงต่ำท่ีสุด 

 

ภาพท่ี 59 แสดงผลตอบแทนเปรยีบเทียบ 4 กลยุทธ จากการทดลองลงทุนดวย เงิน 1 บาทตั้งแต 

ปค.ศ. 1995-2018 ระยะเวลาประมาณ 23 ป 

ท่ีมา: ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน, 2562 

สรุปการทำกำไรในทางปฏิบัติของกลยุทธ “Sell in May and Go Away” โดยเริ่มทดสอบกับดัชนี SET, 

SET50 และ SET100 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงตั้งแตท่ีดัชนีตาง ๆ ถูกสรางข้ึนจนถึงเดือนตุลาคม

ป ค.ศ. 2018 และพบปรากฏการณ “Sell in May” เกิดขึ้นกับตลาด SET, SET50 และ SET100 โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในหุนขนาดใหญในดัชนี SET50 และดวยการติดตามเงินลงทุน 1 บาทในกลยุทธ “Sell in May” พบวาทำใหเงิน

ลงทุน 1 บาทเติบโตไปไดมากกวากลยุทธอ่ืน ๆ ท้ังหมด ในระหวางป ค.ศ. 1995-2018  
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บทท่ี 8 ขอมูลขาวสารและปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจลงทุน 

(Information and fundamentals VS technical Analysis) 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู 

เพ่ือทำความรูจักขอมูลขาวสาร ๆ สำหรับตัดสินใจในการลงทุนท้ังในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวซึ่ง

การวิเคราะหขาวสารขอมูลมีความสำคัญกับการลงทุนในตลาดท่ีผันผวน รวมถึงการหาแหลงขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ

อยางมีเหตุมีผล นอกจากนี้ยังเรียนรูตาง หลักการวิเคราะหธุรกิจ หรือนำไป ใชกับการวิเคราะหหลักทรัพยอื่น ๆ ได 

จึงเปนการมองปจจัยท่ีมีผลตอการดำเนินธุรกิจและราคาหลักทรัพยใหทราบแนวโนมและทิศทางการเติบโต 

 

เนื้อหาในบทท่ี 8 ประกอบดวย 

8.1 ขาวสารขอมลูเพ่ือการตัดสินใจลงทุน 

8.2 ความรูเบ้ืองตนของการวิเคราะหธุรกิจท่ีด ี

8.3 เครื่องมือวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐานของธุรกิจ 

8.4 เครื่องมือวิเคราะหราคาหลักทรัพยเบ้ืองตน 

 

บทนำ 

ภายใตแนวคิดท่ีวา “นักลงทุนจะทำการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยท่ีใหผลตอบแทนมากท่ีสุดภายใตความ

เส ี ่ยงที่น อยที ่ส ุด” เป นอุดมคติของนักลงทุนแทบทุกคน จากทฤษฎี Modern Portfolio Theory ของนัก

เศรษฐศาสตรชาวอเมริกัน Harry Markowitz ผูไดรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรป ค.ศ. 1952 จากบทความ

วิชาการ Portfolio Selection เพราะมารโควิดพบวา นักลงทุนไมชอบความเสี่ยง ถาตองเสี่ยง ผลตอบแทนท่ีไดควร

คุมคาความเสี่ยงที่ตองเผชิญ ยิ่งเสี่ยงสูง ผลตอบแทนที่ไดยอมคาดหวังสูงตามไปดวย (High Risk - High Return) 

แมแต Warren Buffett นักลงทุน Value Investor มีกฎขอที่ 1 “ลงทุนอยาขาดทุน” สะทอนความเชื่อเดียวกนัวา 

นักลงทุนควรใหความสำคัญกับการลดความเสี่ยงกอนการลงทุน โดยลงทุนในธุรกิจที่มีความรู มีขอมูลที่ดี ศึกษาให

เกิดความเขาใจและคาดการณแนวโนมในอนาคตไดคอนขางชัดเจน แลวกำไรจากการลงทุนจะเกิดตามมา 

ขอมูลทางการเงิน (Financial Information) ซึ ่งเปนขอมูลตัวเลขและคุณภาพ ทั ้งที ่ เก ี ่ยวของกับ

หลักทรัพยโดยตรงและทางออม รวมถึงขาวลือ ความเชื่อ และความคิดเห็น ขอมูลที่เกี่ยวของโดยตรง ไดแก งบ

การเงิน ผลิตภัณฑของบริษัท การจายปนผลของบริษัท ผลการดำเนินงาน คณะผูบริหาร เปนตน สวนขอมูล

เศรษฐกิจมหภาค การแขงขันในอุตสาหกรรม โครงสรางประชากร นโยบายของรัฐบาล เปนตน เนื่องจากการลงทุน

เปนการจายเงิน (กระแสเงินสด) วันนี้เพื่อผลตอบแทนวันหนา (อนาคต) ในรูปแบบเงินปนผลและสวนตางของราคา 

ซึ่งเกิดจากธุรกิจเติบโตทำกำไรไดในแตละป ดังน้ัน นักลงทุนจึงตองคำนึงถึงปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลประกอบการ

ของธุรกิจในอนาคต ซึ่งจำเปนตองอาศัยขอมูลขาวสารเพ่ือทำการวิเคราะหและประเมินราคาหลักทรัพยเพ่ือซื้อหรือ

ขาย ราคาหลักทรัพยจึงสะทอนถึงขอมูลขาวสารท่ีนักลงทุนสามารถเขาถึงได  
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หากมี 2 ทางเลือกใหตัดสินใจคือ เลือกหีบทองคำมูลคา 10 ลานบาท ซึ่งตั้งอยูในปาทึบ อีกหีบมูลคา 12 

ลานบาท ตั้งอยูบนหนาผาสูงชัน คุณจะเลือกทางเลือกใด และสิ่งแรกที่ตองทำคืออะไร หาขอมูลเพื่อประเมินความ

ยากงายและวัดความเสี่ยงกับผลตอบแทนท่ีจะได ใชหรือไม 

8.1 ขาวสารขอมูลเพ่ือการตัดสินใจลงทุน 

ความมีประสิทธิภาพของตลาดเก่ียวของกับขาวสารขอมูลในการกระจายขอมูลขาวสารใหท่ัวถึง ซึ่งเกิดข้ึน

ในระบบการเงินท่ีมีความตางกันของระดับความมีประสิทธิภาพ ความไมเทาเทียมกันของขาวสารขอมูล รูปแบบการ

เปดเผยขอมูลและแหลงขอมูลทางการเงินท่ีสำคัญ 

8.1.1 ประสิทธิภาพการกระจายขอมูลขาวสารเพ่ือการตัดสินใจลงทุน 

 การสรางกำไรเกินปกติ 1718ของนักลงทุนบางกลุ มในตลาด ไมสามารถเกิดขึ ้นไดเลย หากตลาดที ่มี

ประสิทธิภาพ โดยทั่วไป นักลงทุนตองหาขอมูลที่มีผลกระทบตอการปรับตัวของราคาหลักทรัพยและหาขอมูลเพ่ือ

กำหนดราคาท่ีซื้อขาย ดังน้ันราคาท่ีเกิดข้ึนจริงในตลาดจึงสะทอนขอมูลขาวสารทุกอยางท่ีเปนสาระสำคัญ ยอมไมมี

นักลงทุนรายใดใชขอมูลชุดเดียวกันนี้ทำกำไรเกินปกติได เมื่อตลาดที่มีประสิทธิภาพ สินทรัพยและหลักทรัพย

ทางการเงินทุกประเภทยอมใหผลตอบแทนปกติแกนักลงทุนภายใตความเสี่ยงและขาวสารท่ีเกิดข้ึนไดตลอดเวลา 

แนวคิดตลาดที่มีประสิทธิภาพแมวาจะเปนตลาดที่ยุติธรรมกับนักลงทุนในตลาดแลว อยางไรก็ดี ในตลาด

การเงินมีสมมติฐานของตลาดในอุดมคติ (Perfect Market) อันเปนที่พึงปรารถนาของทุกฝาย โดยมีคุณสมบัติท่ี

นาสนใจ คือ เปนตลาดท่ีผูซื้อผูขายไมตองเสียคาธรรมเนียมและภาษีในการซื้อขายแตละครั้ง เปนตลาดท่ีมีนักลงทุน

ปฏิบัติตามกติกาอยางเครงครัด เปนตลาดท่ีไมมีตนทุนการผลิตขอมูลขาวสาร และสุดทายเปนตลาดท่ีทำการซื้อขาย

ไดตลอดเวลาและแบงหนวยยอยซื้อขายได 

จากคุณสมบัติท้ัง 4 ขอในตลาดอุดมคติจึงเปนปจจัยท่ีทำใหราคาหลักทรัพยเหมาะสมกับมูลคาตลอดเวลา 

อยางไรก็ตามตลาดที่มีประสิทธิภาพ ไดพัฒนาคุณสมบัติที่พึงประสงคใหเกิดขึ้นตามคุณสมบตัิตลาดในอุดมคติ โดย

เนนความสามารถในการสงผานขอมูลขาวสารไปยังทุกฝายในตลาด แตในความเปนจริงยังไมมีตลาดการเงินในโลก

ตลาดใดที่เปนตลาดในอุดมคติ เพราะการซื้อขายหลักทรัพยยอมตองมีตนทุนในการทำธุรกรรมและภาษีเปน

เครื่องมือในการพัฒนาประเทศของรัฐบาล 

ตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Market Hypothesis) มีลักษณะสำคัญคือ จำนวนผูซื้อผูขายมีจำนวน

มาก จนไมสามารถทำใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงมีอำนาจในการกำหนดราคาหลักทรัพยได ราคาท่ีเกิดข้ึนจะเปนราคาท่ีมี

แนวโนมเขาสูดุลยภาพของตลาดหลักทรัพย ประกอบกับนักลงทุนทุกคนมีพื้นฐานการประเมินมูลคาหลักทรัพย

เหมือนกัน (Homogeneous Expectation) และมีความรูอยางสมบูรณ (Perfect Knowledge) สุดทายนักลงทุน

จะเลือกลงทุนท่ีใหอรรถประโยชนสูงสุด กลาวคือ ระดับความเสี่ยงระดับหน่ึงท่ีใหผลตอบแทนสูงสุด หรือความเสี่ยง

ต่ำสุดในผลตอบแทนท่ีเทากัน ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย แบงเปน 3 ระดับ ดังน้ี 

1) ประสิทธิภาพระดับต่ำ (Weak – Form) ตลาดที่ราคาหลักทรัพยไดสะทอนขอมูลขาวสารในอดีต 

เรียกวาขอมูลตลาด ซึ่งเปนขอมูลท่ีเก่ียวกับราคาและการซื้อขายในอดีต การวิเคราะหการลงทุนจากขอมูลตลาดเพ่ือ

พยากรณราคาหลักทรัพยในอนาคต ไดแก การวิเคราะหทางเทคนิค (Technical Analysis) 

 
18 กำไรเกินปกติ ที่นักลงทุนทำไดสูงกวาทุกคนในตลาด จากหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงเทากัน โดยที่ นักลงทุนสามารถทำกำไรไดสงูกวาคนอื่น ๆ ซ้ำแลวซ้ำอีก จึง

สรุปไดวา กำไรสวนเกินที่เกิดข้ึนในลักษณะนี้ เปนเครื่องบงชี้ ใหเห็นวา ตลาดขาดประสิทธิภาพ  
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2) ประสิทธิภาพในระดับกลาง (Semi-Strong – Form) ตลาดที่ราคาหลักทรัพยในตลาดไดสะทอนถึง

ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ ทั้งขอมูลตลาดและขอมูลสาธารณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน งบการเงินในอดีตและปจจบัุน 

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล และตางประเทศเช่ือมโยงมีผลกระตออุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีเก่ียวของใน

อดีตและอนาคต ไดแกการวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental Analysis) 

3) ประสิทธิภาพในระดับสูง (Strong – From) ตลาดท่ีราคาของหลักทรัพยไดสะทอนขอมูลทุกประเภทไว

แลว โดยขอมูลตลาด ขอมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และบริษัท รวมถึงขอมูลภายใน (Inside Information) 

ดังน้ันถาตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในทุกระดับท่ีกลาวมาแลว นักลงทุนทุกคนในตลาดจะไมสามารถหากำไรสวนเกินกวา

ปกติ (Positive Abnormal Return) ไดเลย 

8.1.2 การศึกษาวิจัยเพ่ือวัดมาตรฐานตลาดท่ีมีประสิทธิภาพท่ีผานมา 

 วรรณรพี บานชื่นวิจิตร และ สุนิสา ชูชื่น (2556)  ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย (Market Efficiency of the Stock Exchange of Thailand) โดยศึกษาขอมูลของราคาปดของหลักทรัพยใน

กลุมอุตสาหกรรมอสังหารมิทรพัยชวงป พ.ศ. 2553  จำนวน 17 บริษัท ใน SET100 ผลการศึกษาพบวาราคาปดของ

หลักทรัพยในอดตีและอนาคตไมมีความสัมพันธตอกัน หรือมีความเปนอิสระตอกัน จึงสรุปวาตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยมีประสิทธิภาพในระดับต่ำ  

  วิชญาดา ถนอมชาติ (2551) ศึกษาความผิดปกติของผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

โดยศึกษาตั้งแตป 2532-2549 ทดสอบผลตอบแทนในตลาดกรณี January Effect มีผลตอดัชนีราคาหลักทรัพย ผล

การศึกษาพบวา ไมมีผลทำใหดัชนีหลักทรัพยเปลี่ยนแปลง หรือตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดับต่ำ 

เทพณรงค นพกรวิเศษ (2540) ศึกษาหลักการซื้อขายทางเทคนิคกับการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพ

ตลาดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชเครื่องมือทางเทคนิคไดแก คาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีและแนวรับแนวตาน 

มาทำการทดสอบโดยใชดัชนีราคาปดรายวันตั้งแตป พ.ศ. 2523-2540 การศึกษาพบวา ตลาดไมสามารถให

ผลตอบแทนเกินปกติได จึงสรุปวาตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยมีประสิทธิภาพระดบัต่ำ จากผลการศึกษาขางตน 

ใหขอสรุปวางานวิจัยที่ศึกษากรณีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ผานมามีความเห็นสอดคลองกันวา ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยมีประสิทธิภาพต่ำ  

อยางไรก็ตาม ในการศึกษาดังกลาวก็มีขอจำกัดในการศึกษา ซึ่งมีความแตกตางกันและตองใชวิจารณญาณ

ในการเชื่อขอมูล อยางไรกต็าม ตลาดที่มีประสิทธิภาพระดับต่ำเชื่อวา ราคาตลาดปจจุบันไดสะทอนถึงผลตอบแทน

ในอดีตทั้งหมดของหลักทรัพยแลว และการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยเปนอิสระในแตละชวงเวลา สงผลใหราคา

ขึ้นหรือลดลงไดโดยไมสัมพันธกัน แตมีผลการศึกษาที่ปฏิเสธแนวคิดนี้  Jarrett and Kyper (2006)  ศึกษา

ความมีประสิทธิภาพระดับต่ำของตลาดหลักทรัพยในประเทศสหรัฐอเมริกาตลาด NYSE และ NASDAQ โดยใชราคา

ปดรายวันของบริษัทขนาดใหญจำนวน 62 บริษัท พบวาราคาปดมีความสัมพันธกัน ผลท่ีไดไมตรงกับสมมติฐานของ

ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพระดับต่ำ ท่ีวา “ราคาเปนอิสระตอกัน” 

“ตลาด (Mr. Market) มีความผันผวนเปลี ่ยนแปลงเสมอ เกินกวาจะคาดเดาได” เปนคำกลาวของ 

Warrant Buffet ซึ่งตองการสื่อใหเห็นวา นักลงทุนไมควร “จองมอง” การเปลี่ยนแปลงของตลาดอยูตลอดเวลา 

เพราะมีขาวสารมากมายมากับความผันผวนในตลาดชั่วขณะหนึ่งเทานั้น นักลงทุน ควรมีหลักการที่ถูกตองในการ

เลือกตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพยนั้นอยางชัดเจน ดวยการศึกษาหาความรู (Knowledge) ใชขอมูลที่เกิดขึ้นใน
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ระดับมหภาค จุลภาคอยางฉลาด นำมาใชใหเหมาะสมกับเครื่องมือท่ีมีและฝกฝนใหมากพอ แลวเลือกวิธีการลงทุนท่ี

เหมาะกับตนเอง เริ่มปฏิบัติอยางมีวินัย เปนปจจัยท่ีสำคัญท่ีสุด 

8.1.3 ขอควรระมัดระวังเมื่อตลาดขาดประสิทธิภาพในโลกความจริง  

1) ตลาดมีตนทุนในการผลิตขอมูลขาวสาร เชน คาลิขสิทธิ์ขอมูล โปรแกรมสำเร็จรูป นักวิจัยนักวิเคราะห 

นักกลยุทธ คาบริการอินเทอรเน็ต ชองทางการสื่อสาร คาอุปกรณเครื่องมือ เปนตน 

2) ความไมเทาเทียมกันของขอมูลขาวสาร เพราะตลาดมีตนทุนการผลติขาวสารขอมูล ทุกคนจึงไมสามารถ

มีขาวสารขอมูลเทาเทียมกันได (Asymmetric Information) เกิดไดจากความลาชาในการรับขอมูล ขอมูลเกิดจาก

บุคคลในสถานะที่ตางกัน เชน ผูบริหารในบริษัท นักวิเคราะหของบริษัทนายหนาในตลาดทุน ลูกคาบริษัท หรือ

นำไปสูการนำขอมูลท่ีไมเทาเทียมกันไปใชประโยชนในทางมิชอบโดยบุคคลหรือกลุมบุคคล ซึ่งจะสรางความเสียหาย

ใหกับบุคคลที่เกี่ยวของและตลาด หรืออาจเกิดจากขอมูลท่ีเปนสัญญาณ (Signaling) ใหกับตลาด แลวตลาดนำ

สัญญาณนั้นมาตีความ เชน การออกหุนเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อระดมทุน ไปลงทุนในโครงการใหม มีผลตอราคา

หลักทรัพยลดลง เพราะการเพ่ิมทุนทำใหจำนวนหุนเพ่ิมข้ึน 

3). การใชขอมูลวงในและการสรางราคาอันเปนเท็จ ขอมูลที่ตลาดตองการ เปนขอมูลที่ถูกตอง ทันเวลา 

และมีสาระสำคัญ การเปดเผยขอมูลเปนหนาที่ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทสมาชิก ซึ่งการเปดเผยดังกลาวตอง

ไดรับการตรวจสอบจากตลาดหลักทรัพย เพื่อใหเกิดความโปรงใส และคุมครองผลประโยชนใหกับนักลงทุน ขอมูล

ขั้นต่ำที่จะตองเปดเผยเปนขอมูลที่เกี่ยวของกับสถานการณของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเชิงคุณภาพ18

19 

และเชิงปริมาณ 19

20 นอกจากการสงเอกสารครบถวนตรงเวลาตามที่ ก.ล.ต.20

21 กำหนดแลว หากผิดพลาดจากเจตนา

ของผูบริหารหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของในการสรางผลประโยชนใหกับตนเองหรือกลุมพวกพอง โดยทำใหนักลงทุนใน

ตลาดเกิดความเขาใจผิดในผลประกอบการของกิจการ รายงานที่เปนเท็จ ยอมสงผลเสียอยางรายแรงตอนักลงทุน

และมีผลตอความเช่ือมั่นของตลาด ทำใหนักลงทุนคาดการณผิดไมตรงกับความเปนจริง  

ตัวอยาง การใชขอมูลวงในโดยมิชอบ ในตลาดการเงินการมีขอมูล “วงใน” กอนผูอ่ืนเพียงชวงเวลาสั้น ๆ 

ก็สามารถสรางประโยชนไดมากและทำใหนักลงทุนรายอื่นเสียเปรียบ การกระทำดังกลาวผิดกฎหมายและมี

บทลงโทษที่รุนแรง เชน ผูบริหารเครือซีพี (CPALL) ใชขาววงในเขาซื้อหุน MAKRO ในราคาต่ำกวาราคาตลาดและ

ต่ำกวามูลคาที่เหมาะสม วันที่ 11-20 เมษายน 2556 กอนการควบรวมกิจการหรือกอนการเขาซื้อกิจการ MAKRO 

ของ CPALL เปนการกระทำท่ีไมยุติธรรมกับนักลงทุนรายอ่ืน ดวยความไมมีธรรมมาภิบาลของผูบริหารบริษัท จึงเกิด

กระแสเรียกรองใหมีการออกมาแสดงการยอมรับความผิดท่ีเกิดข้ึนของ CPALL และลงโทษปรับ  

ตัวอยาง การใชขอมูลขาวสารในทางท่ีไมถูกตอง คือการสรางราคาเท็จหรือการปนหุน  

โดยที่การสรางราคาอันเปนเท็จ เปนกระบวนการที่บุคคลหนึ่งหรือกลุมบุคคลมีเจตนาที่จะทำใหระดับราคา

หลักทรัพยสูงขึ ้นหรือลดลงดวยวิธีการที่มิชอบโดยใหขอมูลที่คลาดเคลื่อน สรางขาวลือ หรือการไลราคาเพ่ือ

ผลประโยชนของตนเองหรือกลุมของตน เรียกการปนหุนในตลาด (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย, 2565)  

 
19 ลักษณะของธุรกิจ การบริหารงาน คณะผูบริหาร แผนงานในอนาคต 
20 ผลประกอบการ ฐานะการเงิน (งบการเงิน) และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงการเหตุการณสำคัญ ๆ เชน แผนการควบรวมกิจการ การเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการบริหารโดยผูถือหุนสวนใหญ การกำหนดจายปนผล ซึ่งกระทบตอการประเมินมูลคาหลักทรัพย 
21 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) มีอำนาจหนาที่กำกับดูแลตลาดทุนตลอดจนวางนโยบายในการสงเสริมและพัฒนา 

ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  
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สมมติใหมีผูตองการสรางระดับราคาอันเปนเท็จเปนกลุมบุคคล มี 3 คน คือนายเอ นายบี และนายซี โดย

รวมกันคิดท่ีจะสรางราคาของหลักทรัพยหน่ึง เมื่อกำหนดเวลานัดหมาย นายเอก็จะขายหุนท่ีมีอยูในราคาท่ีสูงกวาท่ี

ควรจะเปน ในขณะเดียวกัน นายบี ก็เตรียมรับซื้อหลักทรัพยนั้นในราคาที่สูงเกินจริงตามที่นายเอเสนอ และนายบี

อาจจะขายหลักทรัพยท่ีซื้อมาในราคาท่ีสูงข้ึนไปอีกใหแกนายซี โดยปราศจากขอมูลขาวสารท่ีเปนสาระสำคัญใหมีผล

ตอการเปลี่ยนแปลงราคา และทำนองเดียวกัน นายซี ก็จะทำการเสนอซื้อหลักทรัพยในราคาท่ีสูงน้ัน หากการซื้อขาย

มีการกระทำในปริมาณท่ีมากและราคาสูงข้ึนอยางรวดเร็วแลว เมื่อนักลงทุนรายอ่ืนเห็นราคาปรับตัวสูงข้ึน อยางไมมี

เหตุผล นักเก็งกำไร (นักลงทุนรายยอยท่ีมีพฤติกรรมการลงทุนแบบ “แมงเมา”) เกิดเห็นโอกาสเขาซื้อ ยิ่งผลักดันให

ราคาหลักทรัพยปรับตัวสูงข้ึนไปอีก เมื่อเปนเชนน้ี นายเอ บีและซี ก็จะขายหลักทรัพยท่ีตนเองสะสมไวตั้งแตแรกใน

ระดับราคาท่ีสูงมากในตลาดขณะน้ัน ซึ่งท้ังสามคนน้ันก็จะไดผลกำไรท่ีเปนสวนตางของราคาท่ีมีการเสนอขายออกไป

ในระหวางที่หลักทรัพยมีการปรับตัวสูงขึ้น และหลังจากการเทขายหลักทรัพยของเจามือปนหุน นักลงทุนแมงเมาท่ี

เก็งกำไรจะเขาซื้อในราคาที่สูงและถือไว รอขาย จนราคาลดลง แลวก็ยังขายทำกำไรไมไดหรือที่เรียกวา “ติดดอย” 

เพราะเจามือทุบหุนทิ้ง นั้นเอง ความเสียหายที่เกิดขึ้นกระทบนักลงทุนรายอื่น ๆ ที่เขาไปลงทุนในหลักทรัพยนี้ เกิด

ความไมนาเช่ือถือในตลาดและขาดความมั่นใจในนักลงทุนรายอ่ืน ๆ ท่ีกำลังเขาสูตลาดและท่ีมีการลงทุนอยูในตลาด 

จะเห็นวา จากตัวอยางเปนเพียงวิธีการปนราคาหุน วิธีหน่ึงเทาน้ัน การสรางระดับราคาอันเปนเท็จมีความผดิรายแรง

ซึ่งผูกระทำผิดจะตองไดรับโทษท้ังทางเพงและทางอาญาss 

8.1.4 แหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารทางการเงิน 

นักลงทุนควรรูจักวิธีการรวบรวมขอมูลทางการเงิน นำไปสูการแบงกลุมขอมูลทางการเงินและวิเคราะห

ขอมูลทางการเงินตอไป วิธีการรวบรวมขอมูลทางการเงินอยางเปนระบบ แบงได 2 รูปแบบดังน้ี 

วิเคราะหหล ักทร ัพย โดยใชป จจ ัยพื ้นฐาน (Fundamental Analysis) และวิเคราะหทางเทคนิค 

(Technical Analysis) การวิเคราะหทางเทคนิค เปนการวิเคราะหแนวโนมราคาในอนาคต โดยใชขอมูลราคา

หลักทรัพยและปริมาณซื้อขายในอดีต คำนวณคาเฉลี่ยทางคณิตศาสตร เพื่อหาจังหวะซื้อหรือขายหลักทรัพย โดยมี

ทฤษฎีดาว (Dow Theory) เปนตนแบบในการวิเคราะหกราฟทางเทคนิค การวิเคราะหหลักทรัพยโดยใช

ปจจัยพ้ืนฐาน วิเคราะหปจจัยท่ีเปนตัวกำหนด อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย รวมถึง

ราคาหลักทรัพยที ่เหมาะสม ขอมูลเพื ่อวิเคราะหปจจัยพื้นฐานแบงเปน 3 ระดับไดแก ระดับมหภาค ระดับ

อุตสาหกรรม และระดับบริษัท  

1) ขอมูลระดับมหภาค ไดแก อัตราการเติบโตของรายไดประชาชาติ (GDP) ซึ่งแสดงความกินดีอยูดีของ

ประชาชน อัตราดอกเบี้ยซึ่งเปนตนทุนในการลงทุน ดัชนีราคาผูผลิต ผูบริโภคและอัตราเงินเฟอที่สามารถบงชี้ถึง

อำนาจซื้อของประชากร ฯลฯ ตัวแปรมหภาคท่ีสำคัญดังกลาว หาไดจาก 

-    ธนาคารแหงประเทศไทย หรือจาก www.bot.or.th  

- สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือจาก https://www.fpo.go.th 

- สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือ จาก http://www.nesdb.go.th 

- สถาบันเพ่ือการพัฒนาแหงประเทศไทย (TDRI) หรือจาก http://tdri.or.th 
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- รายงานของศ ูนย ว ิจ ัยของธนาคารต าง ๆ รายเด ือน เช น ศ ูนย ว ิจ ัยกส ิกรไทย หรือจาก 

https://www.kasikornresearch.com ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจไทยพาณิชย (EIC) หรือจาก 

https://www.scbeic.com เปนตน 

- รายงานของศูนยวิจัยสถาบันการศึกษาชั้นนำทางดานธุรกิจ เชน ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย หรือจาก http://cebf.utcc.ac.th 

- รายงานเศรษฐกิจมหภาคของฝายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย เชน บริษัทหลักทรัพยเมยแบงคกิมเอ็ง 

จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพยฟนันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เปนตน 

- ธนาคารโลก (World Bank) หรือจาก https://www.worldbank.org กองทุนการเงินระหวาง

ประเทศหรือธนาคารกลางของประเทศตาง ๆ เชน ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ

อังกฤษ ประเทศญี่ปุน เปนตน 

2). ขอมูลระดับอุตสาหกรรม โครงสรางสังคม โครงสรางการผลิต วิเคราะหหวงโซอุปทาน (Supply 

Chain) จาก   

- สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) หรือจาก http://www.boi.go.th 

- กระทรวงอุตสาหกรรม หรือจาก www.industry.go.th  

- กระทรวงพาณิชย หรือจาก www.moc.go.th และ  

- รายงานผลการวิเคราะหจากสถาบันการเงิน รวมถึงศูนยวิจัยตาง ๆ สวนระดับมหภาค 

3). ขอมูลระดับบริษัท ไดแก รายงานภายในกิจการและจากแหลงภายนอกกิจการ ขอมูลขาวสารท่ีกิจการ

เปนผูรายงาน ประกอบดวย รายงานประจำปและงบการเงินของกิจการ  เพ่ือนำไปวิเคราะหอำนาจตอรองกับลูกคา 

วิเคราะผลตอบแทนและความเสี่ยงของธุรกิจ แผนการลงทุน การบรหิารหน้ีสิน สินทรัพย สินคาคงคลงั รวมถึงคณะ

ผูบริหารมีธรรมาภิบาล คนหาไดจาก 

- ขอแถลงที่เกี่ยวกับภาพรวมของกิจการ ไดแก วิสัยทัศน นโยบาย แผนงาน เหตุการณเดนในรอบป 

แบบฟอรม 56-1 (ก.ล.ต.) เผยแพรโดยบริษัทหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือจาก 

www.set.or.th 

- งบการเงินของบริษัท ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดดุล งบกระแสเงินสด หมาย

เหตุประกอบงบและรายงานของผูสอบบัญชี ขอมูลจากแหลงภายนอกกิจการ  

- ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพยฯ) เนื่องจากตลาดหลักทรัพยฯกำหนดใหบริษัท

จดทะเบียนตองแจงขอมูลสำคัญ ๆ เชนการประกาศจายเงินปนผล มติการประชุมผูถือหุน การเพ่ิม

หรือลดทุนของกิจการ ตลอดจนการควบรวมกิจการ เปนตน แหลงขอมูลไดแก หองสมุดมารวย ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือฐานขอมูล SETSMART หรือผานระบบอินเตอรเน็ตทางเว็บไซต 

http://www.set.or.th หรือ บทวิเคราะห SET Research 
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8.2 ความรูเบ้ืองตนของการวิเคราะหธุรกิจท่ีดี 

 

8.2.1 ประเภทของธุรกิจหรือหุนในตลาดหลักทรัพย 

“การซื้อหุนก็เหมือนการรวมเปนเจาของกับบริษัทซึ่งไมตางกับการทำธุรกิจของตัวเอง แตละธุรกิจมีจดุดี

จุดดอยตางกัน มีความสามารถในการแขงขันท่ีตางกัน นักลงทุนจำเปนตองมีวิธีคัดเลือกหุนท่ีเหมาะสมกับ “จริต” 

ของตนเอง.” (ลงทุนแมน, 2565)  

เงื่อนไขที่สำคัญที่สุดคือ เลือกบริษัทประกอบธุรกิจดวยความสุจริต ซื่อสัตย โปรงใส จากนั้นเลือกจาก

คุณสมบัติ ที่มีคุณภาพดี การเติบโตสูง และราคาเหมาะสม 3 ลักษณะ คุณภาพดี คือ สินคาของบริษัทมีแบรนดท่ี

แข็งแกรง บริษัทมีความสามารถในการแขงขันเหนือกวาคูแขงรายอื่น การเติบโตสูง คือ สินคาของบริษัทจะมีความ

นิยมมากขึ้นในอนาคต มีชองทางขยายตลาดไปไดอีกมาก ราคาเหมาะสม คือ ราคาที่แทจริงจากการประเมินมลูคา 

เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม หรือราคาเฉลี่ยยอนหลังโดยทั่วไปสามารถจัดกลุมธุรกิจ บริษัทเปน 7 ประเภท 

ตามคุณสมบัติไดดังน้ี 

 

 

ภาพท่ี 60 ธุรกิจ 7 ประเภท ท่ีนักลงทุนควรทราบกอนตดัสินใจลงทุน 

ท่ีมา: ลงทุนแมน, 2560 

1) บริษัทมีแนวโนมเติบโตลดลง (Sunset) เปนบริษัทราคาถูกที่ธุรกิจกำลังถดถอย และสินคาลาสมยัแลว 

บริษัทประเภทน้ีเปนบริษัทท่ีควรหลีกเลี่ยงมากท่ีสุด ไมควรซื้อเพราะเห็นวาราคาถูก เพราะเมื่อกำไรของบริษัทลดลง

ในอนาคต ราคาจะถูกลงไดอีก ซึ่งตรงกับประโยคท่ีวา “ของถูกมักไมดี” ตัวอยางคือธุรกิจนิตยสาร รานหนังสือ เปน

ตน 

2) บริษัทฟองสบู (Bubble) เปนบริษัทท่ีมีการเติบโตสูงในระยะสั้น แตธุรกิจมีความไมแนนอน และมีราคา

แพง บริษัทประเภทนี้มักเปนที่สนใจของนักเก็งกำไร อยางไรก็ตามถากำไรในอนาคตไมมาก ตามที่ตลาดคาดไวก็มี

ความเสี่ยงท่ีจะทำใหราคาตกรุนแรงได ตัวอยางคือธุรกิจท่ีมีความคาดหวังของโครงการขนาดใหญ หรือสินคาท่ีไดรับ

ความนิยมซึ่งตลาดใหความคาดหวังสูง อาจไมไดเปนอยางนั้น  เชน หุนบมจ.ธนบุรี เฮลทแคร กรุป (THG) สูงข้ึน

เกือบ รอยละ 150 จากราคา 25 เปน 62 บาททำสถิติสูงสุด (New High) 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2564 รับขาว 

“หมอบุญ” นายแพทยบุญ วนาสิน ประธานกรรมการมีความเคลื่อนไหวเรื่องวัคซีนโควิด 19 ชวงที่ขาดแคลนและ

เปนท่ีตองการของตลาดเมืองไทยอยางมาก 

3) บริษัทอิ่มตัว เปนบริษัทที่มีคุณภาพแตไมมีการเติบโตแลว และราคาอยูในระดับที่แพงอีกดวย ถานัก

ลงทุนเขาไปลงทุนก็อาจจะติดหลมอยูกับท่ีในระยะยาวจนกลายเปนชวงเวลาท่ีหายไป “Lost Period” เพราะตลาด
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จะปรับ PE จากท่ีอยูสูงใหลดลงตามการอ่ิมตัวในระยะยาว ตัวอยางคือธุรกิจอาหารเครื่องดื่ม หรือธุรกิจคาปลีกท่ีหุน

มีราคาแพง แตบริษัทไมไดเติบโตเทาไร เชน OISHI Group (OISHI) ราคา 50 บาท (22 เม.ย. 2565)  

4) บริษัทวัฏจักร (Cyclical) เปนบริษัทที ่อาจมีการเติบโตสูงในบางชวง แตธุรกิจมีความเสี ่ยงที่จะ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต จากราคาสินคาที่กำหนดเองไมได หรือความนิยมสินคาไดเปลี่ยนไป ถาราคาบริษัทไมแพง

และบริษัทยังคงทำกำไรใหเติบโตตอไป ก็อาจจะเปนการลงทุนท่ีสำเร็จได แตถาบริษัทประเภทน้ีถูกเก็งกำไรจนราคา

แพงเกินไปก็จะกลายเปนบริษัทฟองสบู ตัวอยางคือธุรกิจเทคโนโลยี ธุรกิจสินคาโภคภัณฑ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

ธุรกิจแฟช่ัน 

5) บริษัทแคชคาว (Cash Cow) เปนบริษัทที่คลายบริษัทอิ่มตัว คือบริษัทมีคุณภาพซึ่งไมเติบโตแลว แต

ตางกันตรงที่มีราคาถูก ดังนั้นจะมีกระแสเงินสด และเงินปนผลสูงเมื่อเทียบกับราคาหุน ถาราคาถูกมาก (Yield สูง) 

ก็อาจจะเปนการลงทุนท่ีดี แตตองระวังวาบริษัทแคชคาวจะถดถอยไปเปนบริษัทซันเซ็ท (Sunset) ตัวอยางคือธุรกิจ

ท่ีมีสินคาธรรมดา (Plain Product) แตยังขายไดเรื่อย ๆ 

6) บริษัทยอดนิยม เปนบริษัทท่ีมีการเติบโตสูงและมีแนวโนมวาบริษัทยังจะเติบโตตอไดในระยะยาวอยาง

นอยอีก 10 ปขางหนา อยางไรก็ตามตลาดไดรับรูศักยภาพของบริษัทเปนที่เรียบรอยแลวจึงทำใหมีราคาแพง ถาใน

อนาคตบริษัทยังซื้อขายกันที่ราคาแพงเหมือนเดิม ก็อาจจะเปนการลงทุนที่สำเร็จไดเพราะเราจะไดกำไรเทากับการ

เติบโตของบริษัท ตัวอยางคือธุรกิจที่อยู ในเมกะเทรนด เชน ธุรกิจผูกขาด ธุรกิจที่มีตราสินคาที่แข็งแกรง เชน 

TESLA, STARBUCKS เปนตน 

7) บริษัทในอุดมคติ เปนบริษัทที่นาลงทุนที่สุดใน 7 ประเภท เพราะเปนบริษัทมีศักยภาพการเติบโตที่มี

ความแนนอนสูงในราคาที่เหมาะสม ซึ่งจะกลายเปนบริษัทยอดนิยมที่มีราคาแพงในอนาคต ตลาดอาจจะยังมองไม

เห็นถึงศักยภาพที่แทจริงของบริษัท หรืออาจเปนเพราะราคาลดลงเพราะตลาดรวมอยูในภาวะตื่นตระหนก เชน 

APPLE, Facebook เปนตน 

สรุป หุนท่ีนาลงทุนท่ีสุดคือ บริษัทในอุดมคติ แตโดยปกติแลวหุนแบบน้ีจะไมมีใหเราเห็นไดบอย สวนหุนท่ี

นาลงทุนรองลงมาคือ บริษัทแคชคาว และ บริษัทยอดนิยม เพราะ 2 ประเภทเปนหุนที่มีคุณภาพดี ถึงแมหุนยอด

นิยมจะแพงแตก็ยังมีการเติบโต หรือบริษัทแคชคาวเติบโตนอยแตก็มีราคาที่รับได จึงดีกวาหุนประเภทอื่น สวน

บริษัทฟองสบู และ บริษัทวัฏจักร คนท่ีลงทุนไดควรเปนมืออาชีพท่ีมีประสบการณเทาน้ัน เพราะ หุนวัฏจักรและ หุน

ฟองสบู เปนหุนที่คาดเดายาก หากคาดถูกก็อาจจะไดกำไร แตถาคาดผิดก็จะขาดทุนได และสุดทายหุนบริษัทท่ี

อิ่มตัว และ บริษัทซันเซ็ท เปนหุนที่ควรหลีกเลี่ยงถึงแมวาบริษัทซันเซ็ทจะมีราคาที่ถูกแตบริษัทก็กำลังถดถอยไป

เรื่อย ๆ หรือ หุนท่ีอ่ิมตัวถึงแมวามีคุณภาพท่ีดีแตบริษัทไมเติบโตและราคาแพงเกินไป 

8.2.2 หลักการประเมินมูลคา 

เปนกระบวนการเพื ่อคนหามูลคาที ่แทจริงของหุ น (Intrinsic Value) โดยอาศัยขอมูลที ่เปดเผยตอ

สาธารณะ ทั้งขอมูลในอดีตและขอมูลคาดการณในอนาคต ทำใหกระบวนการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน มีความ

เปนเหตุเปนผล (Rational) ประกอบดวยการวิเคราะห ปจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental Analysis) และ การวิเคราะห

ดานเทคนิค (Technical Analysis) นำมาเปรียบเทียบระหวางการวิเคราะหท้ัง 2 ประเภท สรุปไดดังน้ี 
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ตารางท่ี 26 การวิเคราะหปจจยัพ้ืนฐานและเทคนิค s(Fundamental & Technical Analysis) 

ประเด็น Fundamental Analysis Technical Analysis 

1. ขอมูลปจจัยพื้นฐานไดแก 

- ภาวะเศรษฐกิจมหภาค 

- ภาวะอุตสาหกรรม 

- ขอมูลบริษัทผูออกหลักทรัพย 

ขอมูลเทคนิค ไดแก  

- ราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยในอดีตจนถึง

ปจจุบัน ขอมูลกราฟ แผนภูมิ คาทางสถิติ เชน Moving 

Average (MA) 

2. แบบจำลอง Fee Cash Flow Model เพ ื ่ อต องการ

คาดการณราคาในอนาคต 

- ผลตอบแทนตอผูถือหุนเชนเงินปนผล หรือ P/E 

-  อัตราการเจริญเติบโตของบริษัท 

-  ผลประกอบการของบริษัท 

เปนขอมูลอดีตยอนหลัง ยิ่งมีระยะเวลายอนหลังจำนวน

มากยิ่งดี มีผลตอการสังเกตและตีความพฤติกรรมการ

เปล่ียนแปลงราคาและปริมาณ 

Line Chart, Candle Stick Pattern 

เพื่อตองการคาดการณราคาในอนาคตพิจารณา 

- ความเคล่ือนไหวของราคาหุน 

- สภาวะตลาดและจิตวิทยามวลชน 

- ทิศทางของตัวเลขดัชนีตางๆ 

3. นำไปสูการประเมินมูลคาที่แทจริงเพื่อตัดสินใจลงทุนตาม

หลักเกณฑ ในการเลือกซ้ือหรือขายหรือถือมูลคาที่แทจริง 

(Intrinsic Valued) ของหลักทรัพย 

- มูลคาที่แทจริง “สูงกวา (Overvalued)” ราคาตลาด 

สรุปวา หลักทรัพยนั้น ราคาแพง 

- มูลคาที่แทจริง “ต่ำกวา (Undervalued)” ราคาตลาด

สรุปวาหลักทรัพยนั้นราคาถูก 

นำไปสูการตัดสินใจเลือกจังหวะเวลาในการเขาซื้อหรือ

ขายหลักทรัพย สังเกต “อุปสงคและอุปทานในตลาด 

(Demand & Supply)” ของหลักทรัพย หรือ การสังเกต

ความตองการของนักลงทุนในตลาด วาอยากซื้อ (Bid) 

หรืออยากขาย (Offer) ซึ่งสรุปเปนเรื่องของ “อารมณ

ตลาด (Market Sentiment )” จิตว ิทยาและสภาวะ

ตลาด 

 

  โดยทั่วไปนักลงทุนใชขอมูลการวิเคราะหทั้ง 2 แบบรวมกันในการประเมินมูลคาที่แทจริง ในการตัดสินใจ

ซื้อหรือขาย สวนการเขาออกจากตลาดในจังหวะหรือชวงใดมักดูขอมูลทางเทคนิค 

 

ขอ้มูลที�เปิดเผยต่อสาธารณะ (Public Information)

ขอ้มูลปัจจยัพื�นฐาน

Fundamental Analysis

คน้หา Good Companies, Good Stock

ขอ้มูลราคาและปรมิาณซื�อขาย

Technical Analysis

คน้หา Market Timing

การตดัสนิใจลงทุน
 

ภาพท่ี 61 กระบวนการวิเคราะหหลักทรัพย 

ท่ีมา: ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2558 
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8.2.2.1 หลักการประเมินมลูคามลูคาท่ีแทจริงของราคาหลักทรัพย 

การตัดสินใจซื้อหรือขาย โดยเปรียบเทียบราคาตลาดและมลูคาท่ีแทจริง มีหลักการดังน้ี 

1) หากราคาตลาดของหลักทรัพยนอยกวามูลคาท่ีแทจริงของหลักทรัพยน้ัน 

ใชสัญลักษณ P0 < V0 หรือเรียกวา Underpriced ดังน้ัน นักลงทุนจะตัดสินใจซื้อ เพราะยอมหมายถึง 

การจะไดรับอัตราผลตอบแทนในระดับท่ีสูงกวาท่ีนักลงทุนตองการ 

2) หากราคาตลาดของหลักทรัพยมากกวามูลคาท่ีแทจริงของหลักทรัพยน้ัน  

ใชสัญลักษณ P0 > V0 หรือเรียกวา Overprice ดังน้ัน นักลงทุนจะตัดสินใจขายหรือไมซื้อ หากนักลงทุน

ซื้อหลักทรัพยท่ีมรีาคาสูงกวาท่ีควรจะเปน ยอมทำใหนักลงทุนไดรับผลตอบแทนต่ำกวาระดับอัตรา

ผลตอบแทนท่ีนักลงทุนตองการ 

ตารางท่ี 27 เกณฑการตัดสินใจลงทุน ตามหลักการวิเคราะหปจจยัพ้ืนฐาน 

Intrinsic Value Situation Valued Decision 

1 P0 < V0 Underpriced Buy / Hold 

2 P0 > V0 Overprice Sale/ Wait and see 

8.2.2.2 หลักการวิเคราะหปจจยัพ้ืนฐานของธุรกิจ 

แนวทางการวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน มี 2 แนวทาง คือ วิเคราะหจากบน-ลาง (Top Down Approach) 

และวิเคราะหจากลาง- บน (Bottom-Up Approach)  

1) Top-Down Approach เปนการวิเคราะหโดยเริม่จากภาพรวมทางเศรษฐกิจเลือกอุตสาหกรรมท่ีได

ประโยชนและเลือกบริษัทท่ีเหมาะสมท่ีสดุ วิธีการน้ีนิยมโดยท่ัวไป 

2) Bottom-Up Approach เปนการวิเคราะหโดยเริม่จากบริษัทท่ีมีศักยภาพ แลวจึงศึกษาภาพรวมใน

ระดับอุตสาหกรรมและระดับเศรษฐกิจมหภาค วิธีการน้ีมักเปนท่ีนิยมกับ VI22 

 

  

 
22 Value Investor นักลงทุนในหลักทรัพย กลุมที่มีมูลคาเติบโตไดในระยะยาว มีเวลาการถือครองมากกวา 10 ป มีการจัดพอรตโฟลิโอ (Rebalance Portfolio) 

ทุกรอบป หรือทุกไตรมาส เพ่ือสมดุลสัดสวนการลงทุนใหไดตามเปาหมายการลงทุน 
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ข้ันตอนการวิเคราะหหลักทรัพยดวยปจจัยพ้ืนฐาน ท้ัง 2 แนวทาง ประกอบดวย 3 สวนสำคัญ ดังน้ี 

 

ภาพท่ี 62 ข้ันตอนการวิเคราะหหลักทรัพยดวยปจจัยพ้ืนฐาน 2 แนวทาง 

ท่ีมา: ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2558 

8.3 เคร่ืองมือวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐานของธุรกิจ 

8.3.1 แบบจำลอง “5 Forces Model” 

เปนเครื่องมือในการวิเคราะหการตลาดหรืออุตสาหกรรมของ Michael E. Potter คิดคน ในป ค.ศ. 

1979 ท่ีไดรับความนิยมและยอมรับกันท่ัวโลก ซึ่งมักใชเพ่ือวิเคราะหสภาพแวดลอมของตลาด เพ่ือลดความเสี่ยงและ

เพ่ิมความมั่นคงของธุรกิจได ซึ่งประกอบดวย 5 แรงกดดัน (Forces) ดังน้ี 

  1) อำนาจการตอรองจากผูบริโภค (Bargaining Power of Customers) 

 อำนาจการตอรองของผูบริโภคหรือผูซื้อสินคาหรือบริการ ขึ้นอยูกับ ผูซื้อเปนรายใหญสั่งซื้อสินคาหรือ

บริการปริมาณมาก หรือมีการรวมตัวกันในกลุมผูซื้อสั่งซื้อในปริมาณมาก เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายของผูผลิต 

นอกจากนั้น ผู ซื ้อสามารถตอรองราคาใหต่ำลงและตองการสินคาและบริการที่คุณภาพสูงขึ ้น เนื ่องจากทราบ

โครงสรางตนทุนของผูขาย ซึ่งเปนกลยุทธสำคัญในการตอรองราคาของผูซื้อ มีผลทำใหผูขายจะถูกกดราคาขาย และ

มีตนทุนการผลิตสูงขึ้น และเกิดการแขงขันแยงลูกคา วิธีปองกันหรือแกไขปญหาคือผูขายควรมีการรวมตัวกันตั้ง

ราคาขั้นต่ำเพื่อใหราคาขายใกลเคียงกัน และไมมีการตัดราคาขายกันเอง เชน บริษัทอีเกีย (IKEA) ออกแบบใหการ

ดำเนินการธุรกิจเกิดคาใชจายนอยท่ีสุด 

  2) อำนาจในการตอรองของผูขายปจจัยการผลิต (The Bargaining Power of Suppliers) 

 อำนาจการตอรองของผูขายปจจัยการผลิตท่ีมีมากข้ึน ข้ึนอยูกับ จำนวนผูจำหนายปจจัยการผลิตมีจำนวน

นอยราย และการที่ปจจัยการผลิตสามารถนำไปใชเปนวัตถุดิบใหกับหลายอุตสาหกรรม ผูขายปจจัยการผลิตยอมมี

อำนาจตอรองสูง ผลคือผูประกอบการไมสามารถกำหนดราคาวัตถุดิบไดเอง ทำใหตนทุนสูงขึ้นและไมแนนอน 

รวมถึงปริมาณการรับวัตถุดิบอาจไมแนนอนเพราะผูขายปจจัยการผลิตมีโอกาสเลือกสงของใหผูประกอบการรายอ่ืน 

วิธีปองกันหรือแกไขปญหาคือการรวมกลุมของผูประกอบการสินคาและการบริการเดียวกันเพ่ือไปตอรองราคา หรือ

รวมกลุมกันเพ่ือสั่งซื้อวัตถุดิบทีละมาก ๆ เพ่ือลดราคาของวัตถุดิบใหถูกลง ตัวอยางบริษัทท่ีใชกลยุทธตนทุนต่ำ เชน
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สายการบิน South west Airline สายการบินตนทุนต่ำแหงแรกของโลก หรือ Air Asia Thailand รวมกับ Air Asia 

มาเลเซียและเครือขายเปนการรวมกลุมตอรองผูขาย (Supplier) ไดมากกวาสายการบินอ่ืน ๆ 

  3) การคุกคามของผูประกอบการใหม (Threat of New Entrants) 

 หากธุรกิจท่ีผูประกอบการกำลังทำอยูมียอดขายสูง มีกำไรดี แตมีอุปสรรคในการเขาสูตลาดต่ำ ก็จะทำใหมี

คูแขงหนาใหม ๆ เขามาลงทุนอีกมากมายภายในเวลารวดเร็ว ซึ่งทำใหสวนแบงการตลาดและกำไรลดลง ธุรกิจขนาด

ใหญ มักไมคอยไดรับผลกระทบมากนัก เพราะธุรกิจขนาดใหญสามารถกำหนดราคาวัตถุดิบในราคาท่ีต่ำกวา รวมถึง

ระบบงาน การจัดสงและกระจายสินคาท่ีมีประสิทธิภาพจนยากท่ีคูแขงรายใหมจะเขามาได  ดังน้ันปจจัยท่ีเปนสิ่งกีด

ขวางการเขาสูอุตสาหกรรมของคูแขงรายใหม คือ ธุรกิจนั้นทำกำไรไดนอย หรือธุรกิจนั้นตองการเงินลงทุนจำนวน

มาก ธุรกิจน้ันมีชองทางการจัดจำหนายท่ีสรางข้ึนยาก ธุรกิจน้ันมีตราสินคา (Brand) เปนท่ีนิยมของตลาด และธุรกิจ

นั้นไดรับสัมปทานจากรัฐบาล วิธีปองกันหรือแกไขปญหาคือสรางคุณคาของตราสินคา (Brand) และสรางความ

แตกตางหรือนวัตกรรมใหมที่เลียนแบบไดยาก เชน แบรนดเสื้อผาแฟชั่น ZARA  ที่ไมใชขายสินคาราคาถูก แตขาย

งานออกแบบ (Fashion design) และขายความรวดเร็วในการตัดเย็บที ่มีร ูปแบบเฉพาะตัว ในปริมาณจำกัด 

(Limited Edition) หรือการใหบริการหลังการขายท่ียอดเยี่ยมกวาธุรกิจคูแขง 

  4) การคุกคามของสินคาทดแทน (Threat of Substitutes) 

 เมื่อผูซื้อสามารถหาสินคาท่ีมาทดแทนสินคาได ซึ่งสินคาทดแทนน้ันอาจมีราคาถูกกวาหรือมีคณุภาพท่ี

ดีกวา ผลคือผูประกอบการจะตองเผชิญการแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกันท่ีรุนแรงมากข้ึน วิธีปองกันและแกไขคือ 

ผูประกอบการตองสรางสินคาใหมคีวามแตกตางจนไมสามารถหาสินคาทดแทนได หรืออาจใชรูปลักษณ (Package) 

ท่ีทำใหสินคามีคณุคาและนาซื้อมากกวาสินคาทดแทน 

  5) การแขงขันทามกลางคูแขงท่ีมีอยู (Rivalry Among Existing Firms) 

 ความรุนแรงในการแขงขันประกอบไปดวยปจจัยใน 4 หัวขอขางตนทั้ง อำนาจของผูซื้อ อำนาจของผูขาย

ปจจัยการผลิต การคุกคามของผูประกอบการหนาใหม การคุกคามจากการมีสิ่งทดแทนได ลวนสงผลตอการอัตรา

ความรุนแรงในการแขงขัน นอกจากนั้น การแขงขันระหวางคูแขงที่มีอยูในปจจุบัน ขึ้นอยูกับ จำนวนกิจการใน

อุตสาหกรรมยิ่งมีจำนวนมากยิ่งมีการแขงขันรุนแรง อุตสาหกรรมมีขนาดกิจการใกลเคียงกันมาก การแขงขันยิ่ง

รุนแรง อุตสาหกรรมมีการเติบโตของตลาดต่ำ การแขงขันยิ่งรุนแรง และอุตสาหกรรมท่ีมีโครงสรางตนทุนคงท่ีสูง ยิ่ง

มีการแขงขันรุนแรง 
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ภาพท่ี 63 แบบจำลอง Five Force Model 

ท่ีมา : Potter, 1979 

8.4.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ีเกิดจากปจจัยภายในของบริษัท (SWOT Analysis) 

S. Albert Humphrey ผูคิดริเริ่ม “SWOT” ในป ค.ศ. 1960 เปนเครื่องมือในการวิเคราะหเปรียบเทียบ

การแขงขันทางธุรกิจหรือสภาพองคการ เพื่อคนหาจุดแข็งหรือขอไดเปรียบ (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

โอกาสที่จะดำเนินการได (Opportunities) อุปสรรคขอจำกัด หรือปจจัยที่คุกคามการดำเนินงานขององคการ 

(Threats) หลักการของ SWOT คือการวิเคราะหสภาพการณ (Situation Analysis) ภายในและภายนอก โดยมี

ข้ันตอนดังน้ี 

1) การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกร 

จุดแข็งขององคกร (S-Strengths) เปนการวิเคราะหขอไดเปรียบหรือจุดเดนขององคกร ซึ่งควรนำมาใชใน

การพัฒนาองคกรตอไปได และควรดำรงไวเพ่ือการเสริมสรางความเข็มแข็งขององคกร 

จุดออนขององคกร (W-Weaknesses) เปนการวิเคราะหขอเสียเปรียบขององคกรที่ควรปรับปรุงใหดีข้ึน

หรือขจัดใหหมดไปอันจะเปนประโยชนตอองคกร 

2) การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก 

โอกาสทางสภาพแวดลอม (O-Opportunities) เปนการวิเคราะหปจจัยท่ีสามารถสงผลกระทบท้ังทางตรง

และทางออมตอการดำเนินการขององคกรในระดับมหภาค และสามารถนำมาเสริมสรางใหหนวยงานเข็มแข็งข้ึนได 

อุปสรรคทางสภาพแวดลอม (T-Threats) เปนการวิเคราะหปจจัยที่สามารถสงผลกระทบในระดับมหภาค

ท่ีจะเสียหายท้ังทางตรงและทางออม ซึ่งองคกรตองหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพ 

3) ระบุสถานการณจากการประเมินสภาพแวดลอม 

เมื่อไดขอมูลเก่ียวกับ จุดแข็ง-จุดออน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอก

ดวยการประเมินสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกแลว ใหนำ จุดแข็ง-จุดออนภายในมา

เปรียบเทียบกับ โอกาส-อุปสรรค จากภายนอก เพื่อพิจารณาวาองคกรกำลังเผชิญสถานการณใดและองคกรควรจะ

ทำอยางไร โดยท่ัวไปองคกรจะอยูในสถานการณ 4 รูปแบบดังน้ี 
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สถานการณที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณนี้เปนสถานการณที่พึงปรารถนาที่สุด เนื่องจากองคกร

คอนขางจะมีขอไดเปรียบหลายอยาง ดังนั ้น ผู บริหารขององคกรควรกำหนดกลยุทธในเชิงรุก (Aggressive –

Strategy) เพ่ือดึงเอาจุดแข็งท่ีมีอยูมาเสริมสรางโอกาสตาง ๆ อยางเต็มท่ี 

สถานการณที่ 2 (จุดออน-อุปสรรค) สถานการณนี้เปนสถานการณที่เลวรายที่สุด เนื่องจากองคกรกำลัง

เผชิญอยูกับอุปสรรคจากภายนอกและมีปญหาจุดออนภายในหลายประการ ดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดคือกลยุทธการ

ตั้งรับหรือปองกันตัว (Defensive Strategy) เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกอุปสรรคตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดข้ึน 

ตลอดจนหามาตรการลดความสูญเสียท่ีนอยท่ีสุด 

สถานการณที่ 3 (จุดออน-โอกาส) สถานการณนี้ องคกรมีโอกาสไดเปรียบดานการแขงขันอยูหลาย

ประการ แตก็มีปญหาอุปสรรคที ่เปนจุดออนอยู หลายอยางเชนกัน ดังนั ้นทางออกคือกลยุทธการพลิกตัว 

(Turnaround-oriented Strategy) เพ่ือจัดหรือแกไขจุดออนภายในตาง ๆ  

สถานการณที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณนี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดลอมไมเอื้ออำนวยตอการ

ดำเนินงาน แตตัวองคกรมีขอไดเปรียบที่เปนจุดแข็งหลายประการ ดังนั้น แทนที่จะรอจนกระทั่งสภาพแวดลอม

เปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถท่ีจะเลือกกลยุทธการขยายขอบขายกิจการ(Diversification Strategy) เพ่ือใชประโยชน

จากจุดแข็งท่ีสรางโอกาสในระยะยาวดานอ่ืน ๆ ทดแทน 

 

 

ภาพท่ี 64 SWOT Analysis 

ท่ีมา: Humphrey, 1960 (อางถึงใน Reilly & Norton, 2006)   

 

8.3.3 เคร่ืองมือรายงานงบการเงิน  

 กวี ชูกิจเกษม (2559) ไดวิเคราะหบริษัทที่ดีจากการใชเครื่องมืองบการเงิน แสดงใหเห็นฐานะทาง

การเงินอันเปนหลักฐานที่สืบคนและอางอิงได โดยพิจารณาตัวเลขทางการเงินตาง ๆ สรุปคุณสมบัติบริษัทที่ดี 6 

ประการ ดังน้ี เปนบริษัทท่ีมีกำไรเติบโตสม่ำเสมอในระยะยาว เปนบริษัทท่ีมีอำนาจในการตอรองกับลูกคาไดสูง เปน

บริษัทที่เปนผูนำในธุรกิจ เปนบริษัทที่มีฐานะทางการเงินแข็งแกรงและไมจำเปนตองใชเงินลงทุนจำนวนมากใน

อนาคต เปนบริษัทท่ีมีความสามารถในการทำกำไรสูง และเปนบริษัทท่ีมีผูบริหารมีฝมือและมีธรรมาภิบาล 
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 1) บริษัทท่ีกำไรเติบโตสม่ำเสมอ  

พิจารณาจาก กำไรสุทธิตอหุน (Earning Per Share, EPS: เทา) ของบริษัทที่ราคาหุนขึ้นเปนรอยละ 

1,000 ใน 10 ปท่ีผานมา ไดแก DCC, RAM, SVH เปนตน มีกำไรสุทธิตอหุนทุกป เปนระยะเวลามากกวา 10 ป และ

หากดูเงินปนผลท่ีตอเน่ืองเพราะมีกำไรตอเน่ืองกัน  

 
 

 2) บริษัทท่ีมีอำนาจตอรองกับลูกคาไดสูง 

พิจารณาจาก อัตรากำไรขั้นตน (Gross Profit Margin, GPM:%) ของบริษัทที่ราคาหุนขึ้นมาเกินรอย

ละ 500 ในชวง 10 ปท่ีผานมา ไดแก BGH, DCC, PB, RAM, SVH, LPN เปนตน ซึ่งบริษัทเหลาน้ีมีอัตรากำไรข้ันตน

สูงสม่ำเสมอซึ่งไมจำเปนตองปรับขึ้นเสมอไป และหากลดลงดวยเหตุผลผิดปกติก็ไมตองกังวลไมใชเหตุผลถาวร ชวง

เหตุการณผิดปกติไดแก ป พ.ศ. 2554 เกิดอุทกภัยน้ำทวมครั ้งใหญ ป พ.ศ. 2551 เกิดวิกฤติ Sub-Prime ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน  

“กฎของวอรเรน บัฟเฟตต (Warren Buffett) ในการเลือกธุรกิจ ตองเปนธุรกิจที่ลูกคาตองกลับมาซื้อ

สินคาอีก” ยกตัวอยางธุรกิจเครื่องดื่มบำรุงกำลัง เชน คาราบาวแดง ธุรกิจเครื่องดื่มน้ำดำ เชน โคคาโคลา ทั้งสอง

ธุรกิจนี ้ผลิตภัณฑมีสารคาเฟอีนทำใหผู ดื ่มซื ้อซ้ำ หรือธุรกิจโรงพยาบาลรักษาโรค เชน โรงพยาบาลกรุงเทพ 

โรงพยาบาลบำรุงราษฏร หรือธุรกิจขายสินคาแบรนดแนม (Brand Name) เชน กระเปาแบรนดเนม Hermes, 

Prada Safina, Coach, Chanel, Longchamp และ Louis Vuitton เปนตน 

 

 3) บริษัทท่ีเปนผูนำในธุรกิจน้ัน ๆ 

พิจารณาคาใชจายจาการขายและบริหารตอรายได (Selling and Administration to Sale: %) 

ของบริษัทที่ราคาหุนขึ้นเกินรอยละ 500 ในชวง 10 ปที่ผานมา ไดแก CPF, PB และ LPN บริษัทเหลานีม้ีคาใชจาย

ตอรายไดลดลงในระยะยาว ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความแข็งแกรงของแบรนดสินคาที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง ตัวอยางกรณี 
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SVH ที่มีอัตราสวนคาใชจายตอรายไดลดลงอยางมีนัยสำคัญ แสดงใหเห็นวา SVH ประสบความสำเร็จในการสราง

รายไดจากกลยุทธราคา ตัวอยางธุรกิจที่เปนผูนำในแตละอุตสาหกรรม เชน โรงพยาบาลกรุงเทพ เปนอันดับหนึ่งใน

ทุนจดทะเบียนและขนาด เกิดจากการรวมกลุมโรงพยาบาลดวยการเขาซื้อกิจการ เชน รพ.พญาไท รพ.เปาโล รพ.

สมิติเวช และรพ.บีเอ็นเอสเปนตน ยกเวนโรงพยาบาลบำรุงราษฏร  

 

 4) บริษัทท่ีมีฐานะทางการเงินแข็งแกรง 

พิจารณาจากหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียตอทุน (Interest Bearing Debt to Total Equity: เทา) ท่ีราคา

หุนขึ ้นเกินรอยละ 500 ในชวง 10 ปที ่ผานมา ไดแก CPALL, PB, ROBIN, SVH, RAM, DCC และ LPN บริษัทมี

หน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียตอทุนต่ำมาก ไมเกิน 1 เทา 

 

 5) บริษัทท่ีมีความสามารถในการแขงขัน 

พิจารณาจาก Return On Equity หรือ ROE ของ 10 บริษัทท่ีราคาหุนข้ึนมาเกินรอยละ 500 จะเห็นได

คอนขางชัดเจนคา ROE มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนและสูงกวารอยละ 15 ไดแก CPALL และ DCC มีคา ROE รอยละ 40-50  

 
  

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555
BGH 0.67 0.85 0.70 0.93 1.23 1.02 0.92 0.87 0.69 0.52 0.53
BJC 0.37 0.17 0.30 0.38 0.35 0.55 0.70 0.58 0.71 0.88 0.96
CPALL N/A 0.04 0.00 0.00 0.05 0.14 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
CPF 0.83 0.93 0.99 0.77 0.95 1.01 1.05 0.82 0.80 1.09 1.35
DCC 0.80 0.69 0.58 0.83 0.82 0.51 0.33 0.00 0.00 0.15 0.32
LPN 0.43 0.03 0.69 0.19 0.38 0.45 0.58 0.19 0.29 0.09 0.34
PB 0.25 0.03 0.04 0.28 0.08 0.08 0.07 0.09 0.09 0.09 0.09
RAM N/A 0.60 0.20 0.46 0.71 0.79 0.41 0.69 0.58 0.53 0.35
ROBINS 2.56 1.58 0.72 0.29 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SVH N/A 1.99 0.89 0.93 0.83 0.71 0.43 0.20 0.06 0.01 0.00

หนี�สนิที�มภีาระดอกเบี�ยตอ่สว่นผูถ้อืหุน้ (Interest bearing debt to Total equity) เทา่
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6) บริษัทมีผูบริหารมฝีมือและมีธรรมาภิบาล  

 พิจารณาไดจากปจจัยเชิงคุณภาพ อาทิเชน ควรหลีกเลี่ยงบริษัทที่เปลี่ยนแปลงผูบริหารบอย หรือสังเกต

จากวิกฤตที่ผานมา ผูบริหารจายหนี้หรือหนีหนี้ ควรเลือกพิจารณาผูบริหารที่มีวิสัยทัศนเรื่องการทำธุรกิจยั่งยืน 

(ESG) คำนึงถึงประโยชนภายในองคกรเชน สวัสดิการพนักงาน ความปลอดภัยในการทำงาน เอื้อประโยชนแบงปน

กับสังคม รักษาสิ่งแวดลอม และลดมลพิษโลก เปนตน  

ตัวอยางการศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ที่มีนโยบายการจัดการธุรกิจยั่งยืนระดับสูง 

ไดรับการจัดอันดับหุนยั่งยืน (THSI Index) มีผลประกอบการทางการเงินสูงกวาธุรกิจที่มีนโยบายดานความยั่งยืน

ระดับต่ำอยางมีนัยสำคัญ (เรวดี พานิช, 2564) และเจตคติตอการพัฒนาธุรกิจใหเปนการทำธุรกิจยั ่งยืน ของ

ผูบริหารระดับสูงบริษัทไทยยังมีความเขาใจรอยละ 20 จากการสัมภาษณ 72 บมจ. เรื่องการทำธุรกิจดวยการสราง

คุณคารวม (Created Shared Values: CSV) ซึ่งธุรกิจตองคำนึงถึงสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล ระหวาง

ธุรกิจ ชุมชนและสิ่งแวดลอม (เรวดี พานิช, 2563) 
 

ตารางท่ี 28 บริษัทไทยท่ีมีนโยบายการจัดการธุรกิจยั่งยืน ตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของ UN 

บริษัททั้งหมด 
42 

บริษัท 

ไดแกบริษัทจดทะเบียน 

Strong ESG Performance และ Weak ESG Performance 

Strong ESG 

Performance 

21 

บริษัท 

ADVANC, AOT, BANPU, BTS, CPALL, CPF, EGCO, HMPRO, IRPC, IVL, KBANK, 

KTB, MINT, PTT, PTTEP, PTTGC, SCB, SCC, TOP, TRUE, TU           

Weak ESG 

Performance 

21 

บริษัท 

AFC, AQUA, AYUD, COM7, CPH, CPL, GOLD, FMT, ITD, JMART, JUBILE, KYE, 

LEE, LOXLEY, MEGA, MFC, MODERN, NFC, PB, RAM, SUC          

ท่ีมา: เรวดี พานิช, 2564 

 

 

ภาพท่ี 65 อัตราผลตอบแทนเฉลีย่คา EPS, NPM, ROE และ PBV บริษัทไทยเปรียบเทียบ 

ระหวางการจดัการธุรกิจยั่งยืนระดับสูงและต่ำ พ.ศ. 2545-2563 

ท่ีมา: เรวดี พานิช, 2564 
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8.4 เคร่ืองมือวิเคราะหราคาหลักทรัพยเบ้ืองตน 

 ในการวิเคราะหราคาเบ้ืองตน หลักการวิเคราะหทางเทคนิคเปนสิ่งจำเปนท่ีควรทำความเขาใจในลำดับแรก

และจุดเริ่มตนของเครื่องมือทางเทคนิคคือทฤษฎีดาว (Dow Theory) ที่เปนพื้นฐานการสังเกตความเคลื่อนไหวของ

ราคาหลักทรัพยจนมีรูปแบบที่คาดการณไดและนำมาประยุกตใชในปจจุบัน รูปแบบของราคาเปนพื้นฐานท่ีนัก

เทคนิคควรรูจักรวมถึงเครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหท่ีนิยม ไดแก เสนแนวโนม (Trend Line) และเสนราคาถัวเฉลี่ย 

(Moving Average: MA) สามารถตอยอดในสวนเครื่องมืออ่ืน ๆ ท่ีมีความซับซอนข้ันสูงตอไป 

8.4.1 หลักการวิเคราะหทางเทคนิค 

 การวิเคราะหทางเทคนิค (Technical Analysis) หรือการศึกษาพฤติกรรมของราคาเชิงสถิติ ดวยการใช

แผนภูมิราคา มีจุดประสงคเพ่ือคาดการณราคาในอนาคต ระดับราคาท่ีควรจะซื้อหรือขายในระยะสั้น กลาง และยาว 

เพ่ือทำการซื้อขาย (Trade) หรือพิจารณาจิตวิทยาดานพฤติกรรมของตลาดเพ่ือจับจังหวะซื้อหรือขาย โดยการสังเกต

จากราคาที่เกิดขึ้นในอดีตเปนสำคัญ เชน เมื่อราคามีแนวโนมขาขึ้น (Uptrend) นักลงทุนจะสามารถตัดสินใจซื้อ

หลักทรัพยนั้นเพื่อขายในอนาคต เมื่อราคามีแนวโนมขาลง (Downtrend) นักลงทุนจะสามารถตัดสินใจขาย (Short 

Sale) หลักทรัพยนั ้นเพื ่อซื ้อกลับในอนาคตเมื ่อราคาหลักทรัพยนั ้นไดลดต่ำลงมา และเมื ่อราคาไมมีทิศทาง 

(Sideway23) นักลงทุนควรชะลอการตัดสินใจหรือท่ีเรียกวา Wait And See หรือหลีกเลี่ยงการ Trade 

 

ลำดับ แนวโนมราคา (Trend) รูปแบบราคา 

1. ราคามีแนวโนมขาขึ้น (Uptrend) 

 

2. ราคามีแนวโนมขาลง (Downtrend) 

 

3. ราคามีแนวโนมไมมีทิศทาง (Sideway) 

 

หมายเหตุ: Up Trend คือ Hn > ... H3>H2>H1 เมื่อ n = จำนวนใด ๆ และ Ln > ... L3>L2>L1 และ 

             Down Trend คือ Ln < ... L3 และ Hn <... H3 เมื่อ n = จำนวนใด ๆ 

ภาพท่ี 66 รูปแบบแนวโนมราคา 

ท่ีมา: Thaiforexschool, 2559 

 
23 Sideway หมายถึง ราคาเคลื่อนที่ข้ึนลงในกรอบแคบ ๆ หลังจากมีแนวโนมที่ชัดเจนมาชวงหนึ่งจากนั้นเกิดการพักตัว เพ่ือไปตอในทิศทางเดิมหรือกำลังจะกลับ

ตัว  
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 ปรัชญา (Philosophy) สมมติฐาน Technical Analysis 3 ประการ คือ 

 1) “ความเคลื่อนไหวของตลาดสะทอนทุกสิ ่ง” การเคลื่อนไหวของราคาเปนผลจากการรับรู ขาวสาร

ท้ังหมด  

 2) ราคาเคลื่อนไหวเปนแนวโนม (Uptrend, Downtrend และ Sideway) 

 3) “ประวัติศาสตรมักเกิดข้ึนซ้ำรอย” การเคลื่อนไหวของราคามักมีรูปแบบซ้ำอดีต เพราะจิตวิทยามวลชน

หรือพฤติกรรมนักลงทุน Trade ดวยความกลัวและความโภค ไมเปลี่ยนแปลงจากอดีต 

  

 ขอจำกัดของการวิเคราะหทางเทคนิค กรณีที ่ไมมีขอมูลราคาในอดีตแสดงใหเห็น ไดแกเหตุการณ

นอกเหนือความคาดหมาย เชน ภัยธรรมชาติ Tsunami แผนดินไหวคุมาโมโตะ คิวชูประเทศญี่ปุน สงครามรัสเซีย-

อเมริกา การปฏิวัติรัฐประหาร นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) การแถลงการณจากรัฐบาลที่ไมไดคาดไว 

นอกจากนี้ ขอจำกัดของหุนบางตัวที่ไมสะทอนความตองการของตลาดที่แทจริง เชน การปรับตัวสูงขึ้นของหุนที่มี

การซื้อขายตอวันต่ำมาก ๆ หุนสวนใหญจะอยูในมือผูถือหุนรายใหญ (หุนปน) หุนฟนตัว (Turnaround) หุนท่ี

ประกอบธุรกิจใหมจะใชขอมูลในอดีตมาวิเคราะหไมไดเพราะไมมีหรือมีราคาอดีต ประการสุดทายคือการใชขอมูล

ภายใน (Insider) โดยคือผูถือหุนรายใหญหรือผูบริหารของบริษัทจดทะเบียนฯ นำขอมูลภายในมาใชในการ Trade 

ดังน้ันเครื่องมือทางเทคนิคจะไมสามารถทราบไดทันที ตองสงัเกตตอไประยะหน่ึงจนกวากราฟราคาจะแสดงใหเห็น  

  แนวทางการวิเคราะหทางเทคนิค แบงไดเปน 3 องคประกอบหลัก คือ 

 1) เสนราคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ี (Moving Average) คือ Simple Moving Average ที่ใหความสำคัญกับราคา

ในแตละชวงเวลาเทากันและ Exponential Moving Average ที่ใหน้ำหนักกับราคาในชวงปจจุบันมากกวาราคาใน

อดีต 

 2) เคร ื ่ อ งบอกส ัญญาณ ( Indicator) โดยม ี  Moving Average, Convergence/Divergence และ 

Stochastic Oscillator เปนท่ีนิยม 

 3) พิจารณา รูปแบบของราคา (Price Pattern) รูปแบบท่ีสำคัญ เชน Head & Shoulder, Elliott Wave, 

Principle & Fibonacci Ratio, Support/Resistance & Breakout 

8.4.2 ทฤษฎีดาว (Dow Theory) 

 Charles H. Dow ผูคิดคนทฤษฎีดาวข้ึนโดยท่ีไดรับการขนานนามวาเปนบิดาแหงการวิเคราะหทางเทคนิค 

ผลงานตีพิมพใน The Wall Street Journal ปค.ศ 1900 หลังจากทานเสียชีวิตในปค.ศ. 1902 ผู ชวยวิจัยได

ทำการศึกษาตอ ไดแก William P. Hamilton's เขียนเรื่อง The Stock Market Barometer ปค.ศ. 1922, Robert 

Rhea's เขียนเรื ่อง The Dow Theory ปค.ศ. 1932, E. George Schaefer's เขียนเรื ่อง How I Helped More 

Than 10,000 Investors To Profit In Stocks ปค.ศ. 1960 และ Richard Russell's เข ียนเร ื ่อง The Dow 

Theory Today ปค.ศ. 1961 (Dow Theory Letters, 2014) จุดประสงคทฤษฎีดาวคือ การหาจุดเริ ่มตนของ

แนวโนมและจับการเคลื่อนไหวครั้งใหญได จนกระท่ังพิสูจนไดถึงแนวโนมใหมเพราะตลาดถูกขับเคลื่อนดวยอารมณ

ของตลาดเปนขอเท็จจริงท่ีมีปฏิกิริยาเกิน (Overreaction) จริงท้ังดานบวกและลบ ซึ่งไมใชการตั้งขอสมมติฐาน  
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กฎเหล็ก 10 ขอ สำหรับการลงทุนดวยการวิเคราะหทางเทคนิค 

 1) ดูแนวโนม เรียนรูกราฟในระยะยาว โดยเริ่มการวิเคราะหกราฟในระดับเดือนและสัปดาหชวงเวลา

หลาย ๆ ป การดูกราฟในชวงเวลาท่ีกวางข้ึนจะทำใหสามารถมองเปนแนวโนมของตลาดในระยะยาวไดชัดเจนข้ึน  

 2) วิเคราะหไปตามแนวโนม แนวโนมของตลาดมีระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้น สิ่งแรกคอืนักลงทุน

ตองทราบวาเปนนักลงทุนประเภทใด โดยระยะยาวทำการซื้อเมื่อแนวโนมอยูในขาขึ้น และขายเมื่อแนวโนมขาลง 

ระยะกลางใหใชกราฟในระดับวันและสัปดาห ระยะสั้นใหใชกราฟระดับวันและรายนาที อยางไรก็ตาม ในแตละกรณี 

ใหดูแนวโนมของชวงเวลาท่ียาวข้ึน และใชกราฟของชวงเวลาท่ีสั้นลงในการหาจุดท่ีจะเขาซื้อ-ขาย 

 3) หาจุดสูงสุดและต่ำสุด จุดที่ดีที่สุดในการเขาซื้อคือจุดใกลแนวรับ เปนจุดต่ำสุดของรอบการซื้อขายท่ี

แลว จุดท่ีดีท่ีสุดสำหรับการขายคือจุดท่ีใกลแนวตาน เปนจุดสูงสุดของรอบการซื้อขายท่ีแลว หากราคาผานแนวตาน

ไปได แนวตานนั้นจะกลายเปนแนวรับสำหรับการปรับตัวลดลง ในกรณีที่ราคาทะลุผานแนวรับ มักจะมีแรงขาย

ออกมาอยางตอเน่ือง ทำใหจุดต่ำสุดเดิมกลายเปนจุดต่ำสุดใหม 

 4) หาจุดกลับตัวราคา โดยท่ัวไปตลาดจะมีการกลับตัวท้ังข้ึนและลงตามสัดสวนรอยละ (%) ของแนวโนม

ชวงกอน เชน การกลับตัวขึ้นหรือลงรอยละ 50 ของแนวโนมกอนหนา อัตราสวนต่ำสุดคือ 1/3 ของแนวโนมกอน 

และอัตราสวนสูงสุดคือ 2/3 อัตราสวนท่ีสำคัญคือ อัตราสวน Fibonacci รอยละ 36 และ 62 ดังน้ัน เมื่อตลาดมีการ

พักในชวงแนวโนมขาข้ึน จะมีจุดซื้อคืนจุดแรกเมื่อตลาดปรับตัวลงรอยละ 33-38 ของจุดสูงสุด 

 5) เสนแนวโนม เสนแนวโนมเปนเครื่องมือท่ีงายและมีประสิทธิภาพท่ีสุด สิ่งท่ีตองคำนึงถึงคือเสนแนวโนม

และจุด 2 ตำแหนงบนกราฟไดแก เสนแนวโนมขาข้ึน (Uptrend) วาดโดยใชจุดต่ำสุด 2 จุดท่ีอยูใกลกันหรือเสนแนว

รับ (Support Line) และเสนแนวโนมขาลง (Down Trend) วาดโดยใชจุดสูงสุด 2 จุดใกลกัน หรือเสนแนวตาน 

(Resistant Line) หากราคาทะลุผานเสนแนวโนมจะแสดงถึงสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโนม แตถาเสนแนวโนมท่ี

ลากไดจำนวนครั้งมากข้ึนของการทดสอบเสนแนวโนม ยิ่งทำใหเสนแนวโนมสำคัญมากข้ึน 

 6) ติดตามคาเฉลี่ย การเคลื่อนไหวของเสนคาเฉลี่ย จะบอกถึงราคาเปาหมายที่จะซื้อและขาย แสดง

แนวโนมและชวยยืนยันสัญญาณการเปลี่ยนแนวโนม คาที่นิยมใชคือ 5, 10, 25, 50, 75 และ 200 วัน สัญญาณซื้อ-

ขายเกิดข้ึนเมื่อเสนท่ีมีคาเฉลี่ยสั้นกวาตัดกับเสนท่ียาวกวา  

 7) จุดกลับตัวของตลาด เรียกเครื่องมือ Oscillators เปนดัชนีบอกจุดที่มีการซื้อหรือขายมากเกินไป จะ

เตือนลวงหนาวาตลาดเคลื่อนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งมากเกินไป และสัญญาณเตือนวาตลาดกำลังจะกลับตัว 

เครื่องมือท่ีนิยมไดแก Relative Strength Index (RSI) และ Stochastics เมื่อ RSI มีคาเกิน 70 แสดงถึงการซื้อท่ีมี

มากเกินไป (Overbought) และต่ำกวา 30 แสดงถึงการขายมากเกินไป (Oversold) สำหรับ Stochastics คือ 80 

และ 20 ซึ่งเปนเครื่องมือใชสำหรับการเก็งกำไรไดดีแตไมแสดงแนวโนมชัดเจน 

 8) สัญญาณเตือน เรียกวา Moving Average Convergence Divergence (MACD) เปนดัชนีวัด ระบบ

การตัดผานของเสนคาเฉลี่ยและการชี้จุด Overbought/Oversold ของ Oscillators ไวดวยกัน สัญญาณซื้อจะเกิด

เมื่อเสนท่ีเร็วกวาตัดข้ึนเหนือเสนท่ีชากวา โดยท่ีท้ัง 2 เสนอยูต่ำกวาศูนย สัญญาณขายเกิดเมื่อเสนท่ีเร็วกวาตัดลงต่ำ

กวาเสนท่ีชากวาท่ีเหนือศูนย สัญญาณในระดับสัปดาหมีน้ำหนักและสำคัญมากกวาสัญญาณในระดับวัน 

 9) เปนแนวโนมหรือไมเปนแนวโนม Average Directional Index (ADX) เปนดัชนีท่ีจะบอกวาตลาดอยู

ในชวงที่มีแนวโนมหรือไมและอยูในระดับใด เสน ADX ที่ชี้ขึ้นแสดงถึงแนวโนมที่มีความชัดเจนมาก หากเสน ADX 

ปรับตัวต่ำลง แสดงถึงตลาดไมมีแนวโนม เหมาะสำหรับเก็งกำไรระยะสั้น ควรใช Oscillators รวมกัน 
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 10) สัญญาณเพื่อยืนยันแนวโนม สัญญาณที่ยืนยันปริมาณการซื้อขายและจำนวนการซื้อขายจากนัก

ลงทุนรายใหม (Open Interest) เปนเครื่องมือสำคัญในการยืนยันแนวโนมสำหรบัตลาดลวงหนา ปริมาณการซื้อขาย

มักจะสงสัญญาณกลับตัวกอนที่ราคาจะกลับตัว สิ่งสำคัญคือตองมีปริมาณการซื้อขายอยางหนาแนนในทิศทาง

เดียวกับแนวโนมปจจุบัน ในแนวโนมขาขึ้น ควรมีปริมาณการซื้อขายที่มากขึ้นเพื่อยืนยันวาแนวโนมยังแข็งแรงอยู 

สวน Open Interest ท่ีเพ่ิมข้ึนน้ันจะชวยยืนยัน หาก Open Interest ลดลงเปนสัญญาณเตอืนวาแนวโนมใกลสิน้สดุ

ลง ดังน้ันราคาท่ีมีแนวโนมสูงข้ึนควรจะมีปริมาณซื้อขายและ Open Interest หนุนอยูดวย 

8.4.3 รูปแบบของราคา (Price Styles)   

 การนำขอมูลราคาและปริมาณการซื้อ-ขาย รายวันและเวลา มาสรางเปนกราฟแสดงความสัมพันธของ

ราคาหุนหรือราคาหลักทรัพยที่มีการซื้อขาย รูปแบบของราคาที่นิยม ไดแก กราฟแบบแทง (Bar Chart) กราฟแทง

เทียน (Candlesticks) 

 8.4.3.1 กราฟแบบแทง (Bar Chart) เปนกราฟแทงแนวตั้ง แสดงใหเห็นทั้งราคาปดราคาเปดราคาสูงสุด

และราคาต่ำสุดของแตละชวงเวลา มีขีดขวางไปทางซายแสดงราคาเปด เสนขวางไปทางขวาแสดงราคาปด จุดสูงสุด

ของแทงแทนราคาสูงสุดและจุดต่ำสุดของแทงแสดงใหเห็นถึงราคาต่ำสุด   

 

 

 
  

สวนประกอบของกราฟแบบแทง (Bar Chart) กราฟแบบแทง (Bar Chart) 

ภาพท่ี 67 กราฟแบบแทง (Bar Chart) 

ท่ีมา: แผนภูมิทางเทคนิค, 2553 
 

 กราฟแบบแทง (Bar Chart) จะบอกถึงสัญญาณเตือนการเปลี่ยนแปลงในแนวโนมของราคา โดยมีรูปแบบ

ของราคาที่บงบอกทิศทางใหม (Reversal Trend) รูปแบบของราคาที่บงชี้ทิศทางตอเนื่อง (Continuation Trend) 

และรูปแบบของราคาท่ีจะไปไดทางใดทางหน่ึง (Sideways Pattern) ซึ่งมีรูปแบบหลากหลาย ยกตัวอยางเชน  

 1) รูปแบบของราคาที่บงบอกทิศทางใหม (Reversal Trend) ไดแก รูปแบบตัววี (V Formation) หรือ M 

หรือ W รูปแบบหัวกับไหล (Head & Shoulders) รูปแบบจานหรือรูปถวย (Saucer/Cup & Handle) หรือรูปแบบ

ลิ่ม (Wedge) รูปแบบสามเหลี่ยม (Broadening Triangle) รูปแบบชองวาง (GAP) รูปแบบเกาะ (Island)  
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 2) รูปแบบของราคาที่บงชี้ทิศทางตอเนื่อง (Continuation Trend) ไดแก รูปแบบธง (Flag) และธงปลาย

แหลม (Pennant) 

 3) รูปแบบของราคาที ่จะไปไดทางใดทางหนึ ่ง (Sideways Pattern) ไดแก รูปแบบสี ่เหลี ่ยมผืนผา 

(Rectangle) รูปแบบสามเหลี่ยมดานเทา (Symmetrical Triangle) 

 ประมาณ 30 ป ท่ีผานมา นักลงทุนนิยมใชเครื่องมือกราฟแทง และรูปแบบ (Price Pattern) ท่ีเกิดข้ึนบอย

ที่สุดและมักมีพฤติกรรมตามรูปแบบทางทฤษฎีเสมอคือ รูปแบบการของราคาที่บงบอกทิศทางใหม (Reversal 

Trend) : รูปแบบหัวกับไหล (Head & Shoulders) ซึ่งเกิดขึ้นทั้ง Top และ Bottoms บงบอกการเปลี่ยนทิศทาง

หรือจุดกลับ ดังน้ี 

รูปแบบหัวกับไหล (Head & Shoulders)  

1.1) หัวกับไหลท่ีจุดยอด (Head & Shoulders Top) 

 บอกถึงการเปลี่ยนทิศทางของราคาหุนจากแนวโนมขึ้นเปนลง ประกอบดวย 3 ยอด ยอดที่สูงที่สุดจะ

เรียกวา หัว (Head) สวนยอดท่ีต่ำลงมาจะเรียกวา ไหลหรือบา (Shoulders) โดยปริมาณการซือ้ขายในแตละยอดจะ

ลดลงตามลำดับ และมีเสนเชื่อมตรงฐานเรียกวา เสนคอ (Neckline) และเสนนี้ไมจำเปนตองเปนแนวนอนเสมอไป 

แตไมควรจะเปนเสนที่ชันมากเกินไปเชนกัน เมื่อราคาหุนตกทะลุผานเสนคอ (Neckline) พรอมกับปริมาณการซื้อ

ขายท่ีสูงข้ึน แสดงใหเห็นวาราคาจะมีแนวโนมไปในทางลง จึงควรขาย ณ จุดน้ี 

1.2) หัวกับไหลท่ีจุดต่ำ (Head & Shoulders Bottoms) 

 มีลักษณะเหมือน Head & Shoulders Top แตกลับหัว และเมื่อราคาหุนทะลุผานเสนคอ (Neckline) 

พรอมกับปริมาณการซื้อขายท่ีสูงข้ึน แสดงถึงแนวโนมของราคาหุนกำลังจะข้ึน จึงควรซื้อ ณ จุดน้ี การใชเครื่องมือมี

ความแมนยำประมาณรอยละ 60-70 ในรูปแบบที่มองเห็นดวยตาเปลางายๆ ไดแก รูปแบบ Head & Shoulders, 

Rectangle, Double Top, Double Bottom  
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หัวกับไหลท่ีจดุยอด (Head & Shoulders Top) หัวกับไหลท่ีจดุต่ำ (Head & Shoulders Bottoms) 
 

 
  

 

 

 
  

  

Siam Commercial Bank (SCB) Bangkok Bank Limited (BBL) 

ภาพท่ี 68 รูปของราคาท่ีบอกถึงการเปลีย่นทิศทางใหม (Reversal Trend) 

ท่ีมา: Hoon, 2016. 

รูปแบบของราคาท่ีบอกถึงทิศทางตอเน่ือง  

(Continuation Trend) 

รูปแบบของราคาท่ีจะไปไดทางใดทางหน่ึง 

 (Sideways Pattern) 
 

 
รูปแบบธง (Flag) 

 
รูปแบบสามเหลี่ยมดานเทา (Symmetrical Triangle) 

 

 
รูปแบบธงปลายแหลม (Pennant) 

 
รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผา (Rectangle) 

ภาพท่ี 69 รูปของราคาท่ีบอกถึงการเปลีย่นทิศทางตอเน่ือง Continuation Trend และ Sideways Pattern 

ท่ีมา: Hoon, 2016. 
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 8.4.3.2 กราฟแทงเทียน (Candlestick Chart) 

เปนรูปแบบที่นิยมในปจจุบัน มีลักษณะคลายเทียนไขที่เกิดขึ ้นจากราคาเปด-ปด สูงสุดและต่ำสุด 

ประกอบดวยแทงตรงกลางเรียกวาแทงเทียน (Real Body) ไสเทียนทางบนเรียกวา Upper Shadow และไสเทียน

ทางลาง เรียกวา Lower Shadow 

 

ภาพท่ี 70 สวนประกอบของกราฟแทงเทียน (Candlestick Chart) 

 
สวนประกอบตาง ๆ ไดแก Real Body หมายถึง ความเคลื่อนไหวสำคัญของราคา Shadow หมายถึง 

ปลายขั้วของราคา Upper Shadow หมายถึงราคาที่สูงขึ้นระหวางวัน Lower Shadow หมายถึงราคาที่ลงไปต่ำ

ระหวางวัน High หมายถึง จุดราคาสูงสุดในรอบวัน Low หมายถึง จุดราคาต่ำสุดในรอบวัน 

ราคาปดสูงกวาราคาเปดของวัน จะมีแทงเทียน (Real Body) เปนสีเขียว (หรือสีขาว) บงบอกถึงแนวโนมท่ี

ดี และถาหากราคาปดต่ำกวาราคาเปดของวันจะมีแทงเทียน (Real Body) เปนสีแดง (หรือสีดำ) บงบอกถึงแนวโนม

ที่ไมดี ในการวิเคราะหจะถือวาตัวแทงเทียน (Real Body) แสดงความเคลื่อนไหวสำคัญของราคา สวนไสเทียน 

SHADOW น้ันแสดงถึงปลายข้ัวของราคาเทาน้ัน เปนราคาสูงสุด หรือต่ำสุดภายในวันน้ัน  

  

    ภาพท่ี 71 ลักษณะแทงเทียนแบบ DOJI 

 
ลักษณะที่ราคาเปดและปดของวันเทากันเรียกวา DOJI ราคานั้นจะเปนราคาสูงสุดหรือต่ำสุดหรือไมก็ได 

กลาวคือเปนแทงเทียนท่ีมีตัวเทียนในลักษณะเปนเสนขีดขวาง บอกลักษณะเปนกลาง โดยมีแรงซื้อและขายท่ีเทากัน  

ถา DOJI เกิดตอนตลาดหุนขาข้ึนมักบอกแนวโนมลงและถา DOJI เกิดตอนตลาดหุนขาลงมักบอกแนวโนมข้ึน  

รูปแบบของ Candlestick Pattern ไดแก Bullish Patterns แนวโนมเปนขาขึ้นและ Bearish Patterns 

มีแนวโนมเปนขาลง  
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ภาพท่ี 72 กราฟแทงเทียน (Candlesticks Chart) 

ท่ีมา: แผนภูมิทางเทคนิค, 2553   

 

8.4.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะห 

8.4.4.1 เสนแนวโนม (Trend Line) 

เสนแนวโนม (Trend Line) หมายถึง ทิศทางของหุนที ่มีการเคลื่อนที่ไปในแนวทางใดทางหนึ่ง ตาม

แนวโนมนั้น ทำใหทราบถึงแนวโนมของราคาหุนในอนาคต สามารถนำเสนแนวโนมไปหาแนวตาน แนวรับ หรือหา

ทิศทางของราคาไดในกราฟแบบแทง (Bar Chart), กราฟแบบแทงเทียน (Candlestick Chart) หรือใชรวมกับ 

เครื่องมือวิเคราะหทางเทคนิคตัวอ่ืนได เชน RSI, Momentum ฯลฯ การวิเคราะหแนวโนมมี 3 ลักษณะ คือแนวโนม

ข้ึน (Uptrend) แนวโนมลง (Downtrend) แนวโนมท่ีเคลื่อนตัวไปทางดานขาง (Sideways Trend) 

Uptrend Line จะเปนเสนตรงที่ลากผานจุดต่ำอยางนอยสองจุดในแนวขึ้น โดยไมควรมีจุดฐานที่ต่ำกวา

เสนแนวโนมข้ึนดังกลาว ตอมาหากราคาหุนตกทะลุผานเสนแนวโนมน้ีบอกถึงแนวโนมหุนจะเปลี่ยนเปนลง 

Downtrend Line จะเปนเสนตรงท่ีลากผานจุดสูงสุดอยางนอยสองจุดในแนวลง โดยไมควรมีจุดยอดท่ีสูง

กวาเสนแนวโนมลงดังกลาว ตอมาหากราคาหุนทะลุผานเสนแนวโนมน้ีข้ึนไปบอกถึงแนวโนมหุนจะเปลี่ยนเปนข้ึน 

ลากเสนตรงระหวางจุดต่ำกับจุดต่ำเรียกเสนแนวรับ (Support Line) ระดับแนวราคาที่ตกลงมาสามารถ

ยอนกลับข้ึนไป และลากเสนตรงระหวางจุดยอดกับจุดยอดเรียกเสนแนวตาน (Resistance Line) ระดับแนวท่ีราคา

ว่ิงข้ึนไปแลวมีการดีดกลับลงมา 
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Trend Line: Support (BTS Group Holding Public: BTS) 2011-2015 
 

 
  

Trend Line: Resistance (BTS Group Holding Public: BTS) 2011-2015 
 

 
  

การตีเสน Trend Line ใน Timeframe ที่จะลงทุน (Bangkok bank Public C0., : BBL) March-June 2015 

ภาพท่ี 73 การตีเสน Trend Line 

ท่ีมา: อติ อติกุล, 2558 

8.4.4.2 เสนคาเฉลี่ย (Moving Average) 

เปนเครื่องมือทางเทคนิคที่ใชกันแพรหลายวิธีหนึ่ง มักนิยมใชประกอบกับเครื่องมือทางเทคนิคตาง ๆ ให

สัญญาณที่ไมคลุมเครือ หลักการคำนวณคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) แบบพื้นฐาน ทำไดโดยนำราคาปด

ของวันปจจุบันและวันกอนหนานี้มารวมกัน แลวหารดวยจำนวนวันที่ตองการเฉลี่ยทั้งหมด ซึ่งจะขึ้นอยูกับเสน

คาเฉลี่ย วาจะนำมาใชในการวิเคราะหแนวโนมในระยะสั้น กลาง หรือระยะยาว และสำหรับวันถัดไปสามารถหา

คาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ได โดยตัดขอมูลวันแรกสุดออกไป และเอาราคาของวันลาสุดเขามาแทนท่ี 

จากน้ันก็นำมาคำนวณโดยวิธีเดียวกัน 
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สูตร Simple Moving Average (SMA) 

 SMA (10) = 
∑ =1𝑃𝑃𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖
𝑛𝑛

 

 SMA (10) = 
(𝑃𝑃1+𝑃𝑃2+𝑃𝑃3+𝑃𝑃4+𝑃𝑃5+𝑃𝑃6+𝑃𝑃7+𝑃𝑃8+𝑃𝑃9+𝑃𝑃10)

10
 

นักวิเคราะหเห็นวาการใชราคาสูงและราคาต่ำ จะสะทอนใหเห็นราคาท่ีแทจริงท่ีทำการซื้อขายในแตละวัน

ได  คาเฉลี่ยเคลื่อนที่จะชวยบอกนักลงทุนที่ซื้อหุนในชวงเวลานั้น วามีตนทุนเฉลี่ยอยูที่ระดับราคาประมาณเทาไร 

และสามารถนำเสนคาเฉลี ่ย มาชวยในการตัดสินใจลงทุนซื ้อหุนแตละตัว โดยการหาสัญญาณซื้อและขายหรือ

พยากรณแนวโนมของตลาดหรือราคาหุน ซึ่งสามารถนำมาใชวิเคราะหการเคลื่อนไหวของราคาหุนไดเปนอยางดี 

โดยเฉพาะในระยะสั้น และระยะกลาง   

ปจจุบันชวงเวลาที่นิยมใชของเสนคาเฉลี่ย Moving Average : MA คือ  5 , 8 , 10 , 13 , 21 , 25 , 34 , 

50 , 55 , 75 , 89 , 100 , 144 , 200 , 233,…  เรียกวา ตัวเลข Fibonacci sequent  ซึ่งเปนตัวเลขที่ถูกเลือกเพ่ือ

นำไปใชเปนคา Moving Average : MA เสนคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ใน 5 รูปแบบ คือ Simple Moving Average: SMA, 

Weighted Moving Average: WMA, Modified Moving Average: MMA, Exponential Moving Average: EMA, 

Hamming Moving Average: HMA  

นักลงทุนนิยมใชชวงเวลา 10 วัน (2 สัปดาห) ใชสำหรับการลงทุนระยะสั้น 25 วัน (5 สัปดาห) ใชสำหรับ

การลงทุนระยะคอนขางปานกลาง 75 วัน (15 สัปดาห) ใชสำหรับการลงทุนระยะกลาง และ 200 วัน (40 สัปดาห) 

ใชสำหรับการลงทุนระยะยาว โดยชวงเวลาท้ัง 4 ไดผานการทดสอบแลวและเหมาะสมสำหรับตลาดหุนไทย อยางไร

ก็ดี ชวงระยะเวลาน้ีอาจจะแตกตางออกไปตามความนิยมใชของนักลงทุนแตละกลุม 

 

 

ภาพท่ี 74 เสนคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ี EMA  60 minutes คาเฉลี่ยเคลื่อนท่ี 5,13, 34,100, 200 วัน  

กับราคาหุน CPAll Public Co.,Ltd (CPAll) Jan-Sep.2015 

ท่ีมา: อติ อติกุล, 2558 
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ตัวอยาง การคำนวณคา SMA (10) ของหลักทรัพยในตลาดหุนโดยใชราคาปดของบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอรไพรส 

จำกัด (มหาชน): Jubile ตั้งแต วันท่ี 1-20 มิ.ย. 2559 

ตารางท่ี 29 วิธีการทำ SMA (10) หรือคาเฉลีย่เคลื่อนท่ี 10 วัน ของบริษัท JUBILE 

เวลา ลำดับ 

ราคา

หุน 

Jubile 

SMA 10 

(คาท่ี1) 

SMA 10 

(คาท่ี2) 

SMA 10 

(คาท่ี3) 
ลำดับ SMA 

SMA 10 

 

20/6/59 1 17.40    คาท่ี1 17.27 

17/6/59 2 17.30   คาท่ี2 17.25 

16/6/59 3 17.20  คาท่ี3 17.23 

15/6/59 4 17.30 คาท่ี4 17.21 

14/6/59 5 17.30 คาท่ี5 17.17 

13/6/59 6 17.20 คาท่ี6 17.15 

10/6/59 7 17.10 คาท่ี7 17.13 

9/6/59 8 17.30 คาท่ี8 17.10 

8/6/59 9 17.40 คาท่ี9 17.06 

7/6/59 10 17.20 คาท่ี10 16.98 

6/6/59 11 17.20  คาท่ี11 16.93 

3/6/59 12 17.10   คาท่ี12 16.87 

2/6/59 13 17.00    คาท่ี13 16.85 

1/6/59 14 16.90    คาท่ี14 16.83 

… … …    … … 

 

 

ภาพท่ี 75 เสน SMA (10) ท่ีไดจากการคำนวณเปรียบเทียบกับขอมลูราคาตั้งแต 18/5/59 ถึง 20/6/59 

ของบริษัท Jubile 

172.7
10

  

    
172.5

10   

= 17.25 

172.3
10

  

= 17.23 
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สำหรับในสภาพตลาดที่มีลักษณะที่เดนชัด (Bull Or Bear Market) การใชเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ี (MA) 

ระยะสั้นจะไดผลมากกวา แตในภาวะที่ตลาดมีลักษณะไมชัดเจน (Sideways) เราควรใชเสน MA ระยะยาว ในการ 

ในการบอกทิศทางของราคาหุน และชวยบอกสัญญาณซื้อและขายได  ดังน้ี 

1) เมื่อราคาเคลื่อนข้ึน และทะลุผานเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ี (MA) จะถือเปนสัญญาณซื้อ  

2) เมื่อเสนราคาหุนทะลุขึ้น ผานเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ที่เปลี่ยนจากเคลื่อนที่ลงเปนขึ้น และ

สามารถยืนอยูเหนือเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ี (MA) ไดนานพอสมควร ใหถือเปนสัญญาณซื้อ 

3) เมื่อราคาเคลื่อนลงและทะลุผานเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ี (MA) ท่ีเคลื่อนลงตาม จะถือเปนสัญญาณขาย 

4) เมื่อเสนราคาหุนทะลุลงผานเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ี (MA) และอยูใตเสน MA นานพอสมควรใหถือเปน

สัญญาณขาย 

5) ในแนวโนมข้ึน เมื่อราคาหุนข้ึนเร็วและสูงกวาเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ี (MA) มาก อาจมีการปรับตัวลงใน

ระยะสัน้จะถือเปนสัญญาณขายและหลังจากราคาไดปรับตัวลงมาใกลเสน MA และเริ่มวกกลับข้ึนไป

ถือเปนสัญญาณซื้อ 

6) ในแนวโนมลง เมื่อราคาหุนลงเร็ว และต่ำกวาเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ี (MA) มาก อาจมีการปรับตัวข้ึน

ในระยะสั้นจะถือเปนสัญญาณซื้อและหลังจากราคาไดปรับตัวขึ้นมาใกลเสน MA และเริ่มวกกลับลง

ไปถือเปนสัญญาณขาย 

 

 

ภาพท่ี 76 เสนคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ี SMA (10) กับกราฟแทงเทียนราคาหุน PTT 

ท่ีมา: คณฆสั จิรเสวีนุประพันธ, 2557 
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 จากภาพแสดงตัวอยาง “การเกิดสัญญาณซื้อ (Buy Signal) และสัญญาณขาย (Sell Signal) โดยการพิจารณา 

ราคาหุน PTT ทะลุเสน MA (10) ขึ้นไปเปนสัญญาณซื้อ สวนราคาหุน PTT (การปโตรเลียมแหงประเทศไทย: ปตท .) 

ทะลุเสน MA(10) ลงไปเปนสญัญาณขาย 

 นอกจากเสนแนวโนมและเสนคาเฉลี ่ยเคลื ่อนที ่แลว ยังมีเครื ่องมือทางเทคนิคอื ่น ๆ (Technical 

Indicators) มีลักษณะเปนสูตรคณิตศาสตรที่นำมาใชเพื่อตองการสะทอนพฤติกรรมของราคาได เครื่องมือที่นิยม

แ ล ะ เ ข  า ใ จ ง  า ย ไ ด  แ ก Bollinger Bands: BB, Relative Strength Index: RSI, Moving Averages 

Convergence/Divergence: MACD, Stochastic, Directional Movement Index: DMI, Elliott Wave  เ ป น

ทฤษฎีที่พัฒนามาจาก Dow Theory ราคาหุนมีพฤติกรรมเปนลักษณะลูกคลื่น Fibonacci Numbers  เปนชุดตัว

เลขที่มีความสัมพันธกับสดัสวนตาง ๆ ในธรรมชาติ นำมาประยุกตใชกับแนวคิดคลื่นอีเลียต (Elliott Wave) ทฤษฎี

แกนน (Gann’s Theory) ดัชนีท่ีเก่ียวของกับปริมาณ (Volume Indicators) เปนตน 
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บทท่ี 9 การจัดสรรสินทรัพยเพ่ือการลงทุน 

(Asset Allocation) 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

เรียนรูการจัดสรรสินทรัพยตาง ๆ (Asset allocation) ในตลาดเงิน ตลาดทุน ดวยการจัดพอรตโฟลิโอ 

(Portfolio) เพ่ือวางแผนลงทุนใหเกิดความสำเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว  

 

เนื้อหาในบทท่ี 9 ประกอบดวย 

9.1 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับผลตอบแทนและความเสี่ยง 

9.2 แนวคิดการกระจายการลงทุน 

9.3 สินทรัพยลงทุนกับความเสี่ยงและผลตอบแทน 

9.4 กรณีศึกษาการจดัพอรตโฟลิโอ 

 

บทนำ 

“Don’t put all your eggs in one basket” อยาใสไขทุกฟอง ไวในตะกราใบเดียว เปนเหตุผลที่นัก

ลงทุนควรจะทำการกระจายสินทรัพยในการลงทุน (Asset Allocation) เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของรายไดจาก

การลงทุน จากศาสตราจารย Harry Markowitz (1952) นักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบล (Nobel Prize) ป ค.ศ. 

1990 แหงมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ผูนำเสนอทฤษฎีพอรตฟอลิโอสมัยใหม (Portfolio Theory) 

ศึกษาเรื่อง การประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนของตลาดหุนและพันธบัตรขององคกร (Evaluating stock-

market risk and reward and on valuing corporate stocks and bonds) การศึกษาพิสูจนวาพอรตโฟลิโอท่ี 

"เหมาะสมท่ีสุด" (Optimal) ซึ่งก็คือพอรตโฟลิโอท่ีผสมผสานสินทรัพยหลากหลายเพ่ือเพ่ิมผลตอบแทนสูงสุดและลด

ความเสี่ยงน้ันสามารถนำไปใชไดจริง และวิธีการผสมสินทรัพยกลายเปนข้ันตอนการลงทุนท่ีนักการเงิน นักลงทุน ให

ความสนใจในเวลาตอมา  

การจัดพอรตโฟลิโอลงทุน โดยมีเปาหมายหลักในการกระจายความเสี่ยง กระจายโอกาสสรางผลตอบแทน

เพื่อบรรลุเปาหมายการลงทุนใหมากที่สุดนั้น ดวยเหตุผลแรกคือ ไมมีสินทรัพยใดในโลกที่ใหผลตอบแทนดีที ่สุด

ตลอดเวลา เหตุผลตอมาคือการกระจายความเสี่ยงสามารถถั่วเฉลี่ยผลตอบแทนได ปองกันการสูญเสียเงินทุน

จำนวนมากและสรางผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาวได ท้ังน้ีข้ึนกับการเลือกสินทรัพยท่ีเหมาะสมเขาพอรตโฟลิโอ และ

เหตุผลประการสุดทายคือ การวางแผนท่ีดียอมนำไปสูผลลัพธท่ีดีกวาเสมอ  
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9.1 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับผลตอบแทนและความเสี่ยง  

9.1.1 การคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน 

 การลงทุน เปนกระบวนการท่ีนำเงินจากการชะลอใชจายในวันน้ีไปลงทุนไมวาจะเปนการซื้อหลักทรัพย

หรือตราสารเงินประเภทตาง ๆ หรือดวยวิธีอื่น ๆ โดยมุงหวังเพื่อใหไดรับกระแสเงินสดจากการลงทุนนั้น ๆ และ

มุงหวังใหหลักทรัพยหรือตราสารการเงินที่ไดลงทุนไปมีมูลคาสูงขึ้น ท้ังนี้เพื่อใหคุมกับตนทุนคาเสียโอกาสที่มิไดใช

จายเงินในวันน้ี และเพ่ือชดเชยอำนาจซื้อท่ีสูญเสียไปเน่ืองจากภาวะเงินเฟอ และชดเชยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจาก

การลงทุนในหลักทรัพยหรือตราสารการเงินตลอดชวงระยะเวลาการลงทุน 

 ดังน้ัน ผลตอบแทนจากการลงทุน มีความสัมพันธกับความมั่งคั่ง ซึ่งเกิดจากกระแสเงินสดรับท่ีเพ่ิมมาก

ข้ึน มีหลายรูปแบบ เชน กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย หรือสวนตางท่ีเกิดจากราคาหลักทรัพยเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 

(Capital Gain) เงินปนผล (Dividend) สิทธิในการจองซื้อหุนออกใหม 2324 (Rights Offering) โดยหลักการแลว นัก

ลงทุนจะไดรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นตราบใดที่บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและหุนมีราคาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ปจจัย

ภายนอกอาจมีผลตอราคาหุนได ดังนั้นการลงทุนในอนาคตจึงมีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไมไดคาดไวหรือเผชิญ

กับความไมแนนอนที่กระทบตอผลตอบแทน เรียกวาความเสี่ยง (Risk) โดยทั่วไปผลตอบแทนจากการลงทุน ในตรา

สารทุน (หุน) แบงเปน 3 ประเภท ไดแก กำไรจากการขายตราสารทุน ในราคาท่ีสูงกวาราคาท่ีซื้อมา (Capital Gain) 

และเงินปนผล (Dividend Income) เปนเงินที่ไดจากผูออกตราสารทุนตกลงที่จะจายใหแกผูถือตราสารทุนโดย

จำนวนเงินปนผลที่จายเปนตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งอาจไมเทากันในแตละงวด รวมถึงรายไดจากการนำ

ผลตอบแทนท่ีไดรับไปลงทุนตอ หรือเรียกวา Reinvestment  

 ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีนักลงทุนไดรับนั ้น นิยมแสดงในรูปแบบอัตรารอยละ (%) ภายใน

ระยะเวลา 1 ป ซึ่งเรียกวาอัตราผลตอบแทน (Holding Period Return หรือ HPR) นักลงทุนสามารถใช HPR เพ่ือ

เปรียบเทียบผลประโยชนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแตละทางเลือก การหาอัตราผลตอบแทนที่จะไดรับจากหุน

สามัญ :กำไรจากการขายหลักทรัพย (Capital Gain) และเงินปนผล (Dividend) สูตรการคำนวณ ดังนี ้

 

  อัตราผลตอบแทนท่ีไดรับ = Capital Gains Yield (%) + Dividend Yield (%)            

              = [(ราคาหุนท่ีขายได – ราคาหุนท่ีซื้อมา) + เงินปนผล) / ราคาหุนท่ีซื้อมา] × 100     

โดย  Capital Gains Yield (%) = [(ราคาหุนท่ีขายได-ราคาหุนท่ีซือ้มา) / ราคาหุนท่ีซื้อมา] × 100 

       Dividend Yield (%) = [เงินปนผล / ราคาหุนท่ีซื้อมา] × 100         

                                             

ตัวอยาง นักลงทุนซื้อหุนสามัญของบริษัทยูนิวานิชน้ำมันปาลม จำกัด (มหาชน) หรือ UVAN เมื่อวันที่ 1 มกราคม 

25xx ท่ีมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยในราคา 10 บาท/หุน เวลาผานไป 1 ป วันท่ี 31 ธันวาคม 25xx หุน UVAN 

ราคาเปลี่ยนแปลงเปน 9.5 บาท/หุน โดยในระหวางป 25xx น้ันผูถือหุนไดรับเงินปนผลหุน ๆ ละ 1 บาท จงหาอัตรา

ผลตอบแทนท่ีไดรบัของนักลงทุน 

 

 

 
24 เปนสิทธิที่บริษัทผูออกหลักทรัพยมอบใหแกผูถือหุนเดิมในการจองซื้อหุนสามัญ หุนบุริมสิทธิที่ออกใหมจากการเพ่ิมทุนของบริษัท ซึ่งผูถือหุนเดิมจะไดสิทธิตาม

สัดสวนของจำนวนหุนที่ถือครองอยู โดยจองซื้อหุนเพ่ิมทุนออกใหมในราคาที่ต่ำกวาราคาตลาดหรือจองซื้อไดกอนบุคคลภายนอก 
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อัตราผลตอบแทนท่ีไดรับ (%)= ((ราคาหุนท่ีขายได – ราคาหุนท่ีซื้อมา) + เงินปนผล)/ราคาหุนท่ีซื้อ 

                                        = [ (9.5 – 10) + 1 ] / 10 

                                        = 0.05  

                                        = 0.05×100 = 5% 

ดังน้ัน อัตราผลตอบแทนท่ีไดท้ังหมด เทากับรอยละ 5 อธิบายไดวา อัตราผลตอบแทนรอยละ 5 ตอปน้ี ท่ีเกิดข้ึนใน

ชวงเวลาถือครองหลักทรัพย 1 ป โดยสามารถแบงเปนเงินปนผลรอยละ 10 แตนักลงทุนขาดทุนจาก สวนตางของ

ราคาหลักทรัพยอีกรอยละ 5 ทำใหผลตอบแทนรวมสุทธิไดรอยละ 5 เปนการพิจารณาผลตอบแทนภายใน 1 ป จึงไม

มีผลคิดลดมูลคาของเงินตามระยะเวลา24

25 

9.1.2 ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นไดจากการลงทุน  

 ความเสี่ยงในการลงทุนแบงเปน 2 ประเภทไดแก ความเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยมหภาค (Macro Factors) 

และความเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยจุลภาค (Micro factors) 

 9.1.2.1 ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยมหภาค (Macro Factors) 

 เปนความเสี่ยงที่มีระบบที่นักลงทุนไมสามารถหลีกเลี่ยงได และไมสามารถคาดการณไดลวงหนา เปน

ผลกระทบจากภาวะแวดลอมภายนอกธุรกิจ เชน สภาพเศรษฐกิจ สถานการณทางการเมือง ภาวะโลกรอน

ปรากฎการณตามธรรมชาติที ่เปลี ่ยนแปลงไป ทำใหผลตอบแทนที่เกิดขึ ้นจริงไมเปนไปตามที่คาดหวัง ไดแก 

Pervasive Risk และ Systematic Risk 

 1) ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก (Pervasive Risk) คือความเสี่ยงที่กระทบทุกคนในระบบเศรษฐกิจ 

ไดแก ความเสี่ยงจากการมีอำนาจซื้อลดลง (Purchasing Power Risk) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมอืง 

(Political Risk) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ (Currency Risk) ความ

เสี่ยงชนิดนี้เกิดขึ้นเมื่อทำการคา การลงทุนระหวางประเทศ หากอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลที่ตองการออนคาจะทำให

ผลตอบแทนลดลงหรือขาดทุนได ในทางตรงขามคาเงินสกุลน้ันแข็งคาก็อาจทำใหไดกำไรจากการลงทุน ไดเชนกัน 

 2) ความเสี่ยงจากระบบ (Systematic Risk) คือความเสี่ยงที่ไมสามารถลดลงไดจากการกระจายการ

ลงทุนในหลักทรัพย ไดแก ความเสี่ยงท่ีเกิดจากความแปรผนัของอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) เปนความเสี่ยง

ท่ีสถาบันการเงินใหความสำคัญ เน่ืองจากความผันผวนน้ีมีผลใหเกิดความเสี่ยง 3 รูปแบบคือ (จิรพร สุเมธีประสิทธ์ิ, 
2565)  
 2.1) ทำใหรายไดจากดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารเปลี่ยนแปลง เมื่อใดที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมสูงข้ึน

ขณะที่สถาบันการเงินมีหนี้สินที่จายดอกเบี้ยมากกวาสินทรัพยที่มีรายไดจากดอกเบี้ย จะทำใหตนทุนจากดอกเบ้ีย

เพ่ิมข้ึน  

 2.2) สถาบันการเงินคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวสูงกวาระยะสั้น แตถาเกิดภาวะ

เศรษฐกิจจะตกต่ำ อัตราดอกเบ้ียจะมีแนวโนมลดลง ทำใหผลตอบแทนในอนาคตจะลดลงมีผลตอมูลคาพอรตโฟลิโอ 

ลงทุนลดลงได  

 
25 การคำนวณมูลคาในอนาคตมาเปนมูลคาปจจุบัน เรียกอัตราผลตอบแทนนี้วาอัตราคิดลด (Discount Rate) เพราะมูลคาปจจุบัน (Present Value: PV) จะมีคา

นอยกวามูลคาในอนาคต (Future Value: FV) เปนมูลคาเงินตามเวลา (Time Value of Money: TVM) ที่วาเงินที่จะไดรับในวันนี้มีมูลคานอยกวาเงินที่จะไดรับใน

อนาคต เพราะเราสามารถสรางผลตอบแทนไดจากเงินที่ไดรับในวันนี ้
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 2.3) หากอัตราดอกเบ้ียอาจจะมีความผันผวนสูงระยะสั้น จะกระทบกระแสเงินสดและผลกำไรในระยะ

สั้น ๆ ได 

 นอกจากน้ัน ความเสี่ยงจากระบบยังรวมถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของตลาด (Market 

Risk) ความเสี่ยงชนิดน้ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดโดยรวม มีผลตออัตราผลตอบแทนและราคาหลกัทรัพย

ทุกตัวในตลาด ซึ่งไมสามารถขจัดออกไปดวยการกระจายการลงทุน 

 9.1.2.2 ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยจุลภาค (Micro Factors) 

 เปนความเสี่ยงเฉพาะตัวของหลักทรัพยเกิดข้ึนเฉพาะธุรกิจ (Unsystematic Risk) ซึ่งลดลงไดดวยการ

กระจายการลงทุน ไดแก Credit Risk และ Sector Risk  

 1) ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk หรือ Counter-Party Risk หรือ Default Risk) เปนความเสี่ยง

ที่เกิดจากบริษัท โดยพิจารณาจากปจจัยพื้นฐานของบริษัท เชน ฐานะทางการเงิน ความสามารถในการบริหารและ

การจัดการ ความสามารถในการทำกำไร ความสามารถในการจายชำระหนี้ตามกำหนด ความสำคัญตอระบบ

เศรษฐกิจ สวนแบงการตลาด มาตรฐานระบบบัญชี เปนตน 

 2) เสี่ยงของอุตสาหกรรมหรือกลุมธุรกิจ (Sector Risk/Business Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดเฉพาะ

กลุมธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมนั้น ๆ ไดแก อุตสาหกรรมประเภทที่เสื่อมไปตามเวลา เชน เหมืองแร น้ำมัน ปาไม สิ่ง

ทอ อุตสาหกรรมที่ผลิตภัณฑมีราคาที่ขึ้นลงตามตลาดโลก เชน ปโตรเลียม เหล็ก อุตสาหกรรมที่มีสินคาและบริการ

พ่ึงพาตางชาติ เชน สายการบิน ในวิกฤตการระบาดโควิด19 

 สร ุปความเส ี ่ยงในการเล ือกลงท ุนในหล ักทร ัพย  ประกอบดวย ความเส ี ่ยงที ่ ไม เป นระบบ 

(Unsystematic Risk) และความเสี่ยงที่เปนระบบ (Systematic Risk) ความเสี่ยงที่เปนระบบ เปนความเสี่ยงที่ทำ

ใหราคาหลักทรัพยมีการเปลี่ยนแปลงไป มีผลกระทบถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งบริษัทไมสามารถควบคุม

ได แตสามารถวัดดวยคาสัมประสิทธิเบตา (Beta Coefficient: β) คาเบตาเปนตัววัดความไว (Sensitivity) ของ

บริษัทท่ีมีตอความเสี่ยงท่ีเปนระบบเมื่อเปรียบเทียบกับความเสีย่งของตลาดโดยรวม ซึ่งมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติของนักลงทุนโดยรวมตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพย การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลง

ระดับราคาสินคาจากภาวะเงินเฟอ การเปลี่ยนแปลงภาวะตลาด ตลาดขาขึ้น (Bull Market) ตลาดขาลง (Bear 

Market)  การเกิดเหตุกอวินาศกรรม สงคราม การเกิดรัฐประหาร โรคระบาดและวิกฤตเศรษฐกิจโลก 

  

9.1.3 เคร่ืองมือวัดความเสี่ยง (Risk)  

 เครื ่องมือวัดความเสี ่ยงโดยทั่วไป คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และความ

แปรปรวน (Variance) ซึ่งเปนเครื่องมือวัดการกระจายตัวของผลตอบแทนท่ีคาดหวัง หากมีคาสูง การกระจายตัวจะ

สูงและความเสี่ยงจากการลงทุนก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามเชนกัน อยางไรก็ตามนักลงทุนทั่วไปสามารถวัดคาสัมประสิทธิ

เบตา (Beta Coefficient: β) ของบริษัท โดยการเปรียบเทียบคาเบตาอางอิงที่ 1 เทา (β = 1) แสดงคาความผัน

ผวนราคาหุนของธุรกิจเทากับความผันผวนของราคาหุนรวมเฉลี่ยทั้งตลาด ดังนั้น β > 1 ผันผวนมากกวาตลาด 

และ β < 1 ผันผวนนอยกวาตลาด 

ทฤษฎีแบบจำลองกำหนดราคาสินทรัพยทุน (Capital Asset Pricing Model: CAPM) เปนการวัดความ

เส ี ่ยง โดยใชเส นความสัมพันธ ระหวางอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย และอัตราตอบแทนของตลาด 
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(Characteristic Line: CL) ดวยวิธีการประมาณคาเบตา (β) จากแบบจำลองถดถอยเชิงเสนตรงอยางงาย (Simple 

Linear Regression) : Rm = a + bRi, b = beta คาความชันของเสน CL คือ คาเบตา (beta: β) 

 

 

ภาพท่ี 77 เสนความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย และอัตราตอบแทนของตลาด 

ท่ีมา: ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2558 

 

จากแนวคิดการหาคาเบตา (β) ไดจากการสะทอนความเสี่ยงไปที่ราคาหลักทรัพยนั้น หากหลักทรัพยที่มี

ความเสี่ยงสูงจะมีผลตอราคาในตลาดผันผวนมาก ในทางตรงกันขามหลักทรัพยที่มีความมั่นคงของธุรกิจสูง ความ

เสี่ยงต่ำราคาในตลาดจะไมผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจมากนัก 

ความสัมพันธระหวางผลตอบแทนและความเสี่ยง  แสดงสมการได ดังน้ี 

K = Rf + Risk Premium หรือ K = Rf + (Rm-Rf) × beta (b) 

โดยท่ี  Risk Premium = (Rm-Rf) × beta (b) 

         K = Expect Return ผลตอบแทนท่ีคาดหวัง 

         Rf = ผลตอบแทนท่ีปราศจากความเสีย่ง ไดแกพันธบัตรรัฐบาล ระยะเวลา 10 ป 

         Rm = ผลตอบแทนของตลาด (คาเฉลีย่ผลตอบแทนประมาณรอยละ 11-12 ตอป) 

         Beta = คาวัดความเสี่ยงของบริษัทเมื่อเทียบกับตลาด การหาคาความเสี่ยง (β) ของธุรกิจไดจาก   

                   https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/bts/price (ตลาดหลกัทรัพยแหง  

                   ประเทศไทย, 2565)  

 หลักการคิดสำหรับนักลงทุนในการตั้งความคาดหวังของ “ผลตอบแทนจากการลงทุน” เกิดจากการนำ

อัตราผลตอบแทนที่คอนขางมั่นคง (ไมมีความเสี่ยงหรือเสี่ยงต่ำ) มาอางอิงเปนมาตรฐานแรกเริ่มวา อยางไรก็ตาม

ผลตอบแทนในการตัดสินใจนั้นจะตองไมต่ำกวา สวนน้ี (Rf) และไมเพียงเทานั้นยังตองการผลตอบแทนสวนเพิ่มเติม 

ซึ่งมีความเสี่ยง (Risk Premium) สวนนี้ การตัดสินใจขึ้นกับ กลยุทธการลงทุนตามสไตล (Style) การลงทุน โดย

พิจารณาจากคาความเสี่ยง (β) ในแตละหลักทรัพยท่ีตัดสินใจลงทุนเปนปจจัยสำคัญ  

β 

CL 

อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย (RIt) 

อัตราผลตอบแทนของตลาด



 
190  

 หากเลือกหุนมี เบตาสูง (β > 1) ตองยอมรับกับความผันผวนของราคาหุน เคลื่อนไหวข้ึนลงไดมากและ

มากกวาตลาด ผลตอบแทนในระยะสั้นอาจไดกำไร (สไตลนักเก็งกำไร) แตตองระมัดระวังการถือครองอยางมากท่ีจะ

เปลี่ยนไปขาดทุนไดทุกขณะเชนกัน เพราะราคาหุนที่มีเบตาสูง จะสามารถวิ่งไปไดมากกวาตลาดเมื่ออยูในภาวะ

ตลาดขาขึ ้น และขณะเดียวกันราคาหุ นจะตกลงมาไดมากกวาตลาดในตลาดขาลง หรือมีความหวั ่นไหวสูง 

(Sensitives) ตอขาวสารขอมูลในชวงเทรด 

 หากเลือกหุนมี เบตาต่ำ (β < 1) ราคาหุนคอนขางน่ิง ไมคอยเปลี่ยนแปลงตามตลาด เชนหุนปนผล หุน

ขนาดใหญมักไมมีความผันผวนของราคาหุน เคลื่อนไหวขึ้นลงไดไมมากและนอยกวาตลาด ผลตอบแทนที่ไดหากอยู

ในตลาดขาข้ึน ราคาหุนจะมีอัตราการเติบโตนอยกวาตลาด แตขณะเดียวกัน เมื่อตลาดขาลง ราคาหุนมักจะไมลดลง

ตามตลาดหรือราคาเปลี่ยนไปต่ำกวาคาเฉลี่ยตลาด และมีลักษณะไมหวั่นไหวสูง (Sensitives) ตอขาวสารขอมูล

ในชวงสั้นมากนัก และมองการเปลี่ยนแปลงในระยะกลาง ยาว หรือผลการดำเนินงานของธุรกิจ 

 

9.2 แนวคิดการกระจายการลงทุน (Investment Diversification) 

การกระจายการลงทุน (Investment Diversification) คือ การแบงสัดสวนการลงทุนไปในหลักทรัพยท่ี

มากกวาหนึ่งตัว เปนการกระจายความเสี่ยง (Risk Diversification) การถือหลักทรัพยหลาย ๆ ตัว ในเวลาเดียวกัน 

อาจทำใหความเสี่ยงโดยรวมของกลุมหลักทรัพยลดลง มากกวาการถือหลักทรัพยตัวเดียว ดังนั้นการจัดสรรกลุม

หลักทรัพยท่ีดีท่ีสุด (Portfolio Selection) คือ การจัดสรรเงินลงทุนใหไดรับผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด ภายใตระดับความ

เสี่ยงท่ียอมรับได (จิรัตน สังขแกว, 2547)  

 

 

ภาพท่ี 78 ความสัมพันธระหวางความเสี่ยงและผลตอบแทนกับการถือครองหลักทรัพย 

ท่ีมา: ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2565 
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จากปรามิดแสดงความสัมพันธระหวางความเสี่ยงและผลตอบแทนกับการถือครองหลักทรัพยตาง ๆ ได

หลากหลายประเภท เรียงลำดับจากความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนต่ำ (ฐานพีรามิด) ไปจนถึงปลายแหลม (ยอดพีรามิด) 

ที่ระดับความเสี่ยงสูง เพื่อเลือกสินทรัพยตาง ๆ ตามสไตลและแผนการลงทุนของนักลงทุน โดยพิจารณาสัดสวน

จัดสรรเงินลงทุนตามระดับความเสี่ยงท่ีนักลงทุนยอมรับได 

 

ตารางท่ี 30 จัดสรรเงินลงทุนในประเภทหลักทรัพยตาง ๆ ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีคาดหวัง 

แบบจำลองการจดัสรรเงินลงทุนตามระดับความเสี่ยงท่ีนักลงทุนรับได (%) 

ระดับความเสี่ยง หุนสามญั พันธบัตรหรือหุนกู เงินฝากออมทรัพย 

รับความเสี่ยงได สูงมาก 100% 0% 0% 

รับความเสี่ยงได สูง 80% 10% 10% 

รับความเสี่ยงได ปานกลาง 40% 50% 10% 

รับความเสี่ยงได ต่ำ 10% 80% 10% 

รับความเสี่ยงไมได  0% 20% 80% 

 

 

ภาพท่ี 79 การกระจายเสี่ยงใน Portfolio ของคนรวยติดอันดับใน นิตยสาร Forbes 2000 

ท่ีมา: ฟอรบ ไทยแลนด, 2564 

 

การจัดสรรกลุมหลักทรัพยได หลายรูปแบบ เชน การกระจายการลงทุนในหุนหลายบริษัท โดยท่ีราคาและ

ลักษณะของธุรกิจแตละบริษัท มีความสัมพันธกันในทิศทางตรงกันขาม ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงราคาของ

บริษัทสามารถหักลางกันไดบางสวน ทำใหผลตอบแทนรวมคอนขางมีเสถียรภาพ หรือการกระจายการลงทุนในหุน

ของหลายบริษัท  

หุน้สหรฐัฯ
18%

กองทนุเก็งกําไร
18%

ตราสารหนี�
17%

หุน้ท ั�วโลก
14%

กองทนุสว่นบคุคล
10%

อสงัหาฯ
6%

สนิคา้โภคภณัฑ์
5%

เงนิสด
7%

อื�นๆ
5%
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ตัวอยาง นักลงทุนเลือกหลักทรัพยในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม (FOOD) กลุมเกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร (AGRO) ไดแก หุน CPF, PF, MINT เปนตน รวมกับ หมวดธนาคาร (BANK) กลุมธุรกิจการเงิน (FINCIAL) 

ไดแก หุน BBL, KTC, SCB เปนตน ทั้งสองกลุมอุตสาหกรรมมีความแตกตางกันในดานการทำธุรกิจและลักษณะ

ตลาดที่เปนของผูบริโภค หากเปนชวงที่เศรษฐกิจหดตัว การคาการสงออกลดลงทั้งในและตางประเทศ ภาวะ

ดอกเบ้ียต่ำมาก ขณะเดียวกันธนาคารก็ยังเข็มงวดกับการปลอยสินเช่ือ เน่ืองจากลดความเสี่ยงจากการสูญเสียลูกหน้ี

ที่เปนหนี้สงสัยจะสูญ (NPL) ภาวการณนี้ทำใหธนาคารอาจมีผลประกอบการไมเติบโตเทาที่ควรหรือตามเปาหมาย 

แตขณะเดียวกันนี้ ธุรกิจจำหนายอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรม ยังมีกำไรหรืออาจทำกำไรสวนกระแสเศรษฐกิจท่ี

ตกต่ำได เน่ืองจาก ผูบริโภคลดคาใชจายสวนการลงทุนหรือจับจายใชสอยสวนเกินลง แตยังคงรักษาระดับการบริโภค

เพื่อดำรงชีวิตอยู รวมถึงการพักผอนที่อาจเพิ่มขึ้นจากภาวะความตึงเครียดในการใชชีวิตชวงเศรษฐกิจขาลง ดังน้ัน 

การเลือกหลักทรัพยในกลุมท่ีมีความแตกตางกันในลักษณะธุรกิจ จึงยอมลดความเสี่ยงจากผลตอบแทนท่ีคาดหวังได 

โดยการถัวเฉลี่ยคาความเสี่ยงใหกันและกัน 

อยางไรก็ตาม นักลงทุนอาจเลือกที่จะกระจายการลงทุนในตราสารหลายประเภท เปนอีกทางเลือกหน่ึง 

ตัวอยางเชน นักลงทุนแบงเงินลงทุนเปนสวน ๆ ไวสำหรับ หุน คิดเปนรอยละ 20 พันธบัตรระยะ 3 ป รอยละ 20 

พันธบัตรระยะ 7 ป รอยละ 20 หุนกูบริษัทเอกชน ธุรกิจเติบโตระยะ 5 ปรอยละ 20 และเงินสดสำหรับลงทุนใหม

หรือใชยามฉุกเฉินรอยละ 20 เปนตน ทั้งนี้ขึ้นกับการตัดสินใจของนักลงทุนตามความเหมาะสมและเงื่อนไขการใช

ชีวิตแตละคนท่ีแตกตางกัน 

จุดแข็งของการกระจายการลงทุนคือถานักลงทุนสามารถสรางกลุมหลักทรัพยที่มีการกระจายความเสี่ยง

เปนอยางดีแลว จะเหลือเฉพาะความเสี่ยงที่เปนระบบ (Systematic Risk) เทานั้น ที่ตองเผชิญหนาเนื่องจากไม

สามารถควบคุมสถานการณแวดลอมนั้นได สวนจุดออนของการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย คือ อาจ

ทำใหอัตราผลตอบแทนโดยรวมเฉลี่ยลดลงได เนื่องจาก บางตัวไดผลตอบแทนดีมาก แตมีสัดสวนหนึ่งเทานั้น และ

บางตัวขาดทุนแตก็มีเพียงสัดสวนหน่ึงเชนกัน  

 

ตารางท่ี 31 การกระจายการลงทุนตอผลตอบแทนเฉลีย่ของพอรตโฟลิโอ (Portfolio) 

หุน (Equity) 
ผลตอบแทนของพอรตโฟลิโอ (Return of Portfolio (%)) 

Portfolio 1 Portfolio 2 Portfolio 3 Portfolio 4 

A 10 50 50 100 

B 10 10 50 100 

C 10 10 10 10 

D 10 10 10 10 

E 10 10 10 10 

F 10 10 10 10 

G 10 10 10 10 

H 10 10 10 10 

I 10 10 10 10 

J 10 10 10 10 

รวมเฉลีย่ (Return/Portfolio) 10 14 18 28 

 



 
 193  

สาธิตพอรตโฟลิโอ (Portfolio) ทดลองในกรณีนี ้ สรางพอรตโฟลิโอทดลองขึ้น 4 พอรตโฟลิโอ ไดแก 

Portfolio 1-4 โดยเลือกหุน A-J จำนวน 10 ตัวในสัดสวนแตกตางกันแตละพอรตโฟลิโอ พบวา ผลตอบแทนรวม

เฉลี่ยจาก พอรตโฟลิโอ 4 (Portfolio 4) ซื้อ A และ B เก็บไวไดผลตอบแทน รอยละ 100 ขณะท่ีตัวอ่ืน ๆ เทา ๆ กัน

ได คาเฉลี่ยผลตอบแทนออกมารวมรอยละ 28 จากการเลือกหุนถูกทาง 2 ตัว ในขณะท่ี พอรตโฟลิโอ 1 (Port 1) ได

คาเฉลี่ยผลตอบแทนออกมารวมรอยละ 10 จากถัวเฉลี่ยลงทุนหุนทุกตัวสัดสวนเทากัน  จากสถานการณจำลองเห็น

ไดวา หากนักลงทุนมีการเลือกหุน ดวยการวิเคราะหเชิงลึกในตัวธุรกิจและเชิงเทคนิคเลือกเขาซื้อในจังหวะท่ีราคาต่ำ

กวาราคาท่ีแทจริงได (Fair Price) 

การจัดสรรเลือกลงทุนหุน มีวิธีการใหน้ำหนักในเรื่องตาง ๆ รวมถึงประเภทของนักลงทุนที่พึงพอใจหรือ

ลักษณะ (Style) การลงทุนท่ีแตกตางกัน มีวิธีทางเลือกจัดสรรเลือกลงทุน ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 32 วิธีทางเลือกจัดสรรเลือกลงทุน 

การจดัสรร (Allocate) ประเภทนักลงทุนหุนหรือสไตล (Style) ลงทุน 

จัดสรรตามขนาดหุน (ทุนจดทะเบียน) 

Market Capitalization Weighted 

นักลงทุนเนนคุณคา  

(Value Investor) 

จัดสรรตามราคาหุน  

(Price Weighted) 

นักลงทุนเนนหุนปนผล  

(Dividend) 

จัดสรรแบบแบงสดัสวนเทากันทุกหุน 

(Equally Weighted) 

นักลงทุนเนนหุนเติบโต  

(Growth Stock) 

จัดสรรตามปจจัยพ้ืนฐานธุรกิจ เชน กำไร 

(Fundamental Weighted) 

นักลงทุนเนนขนาดของหุน หุนเลก็ กลางและใหญ 

(Small - Mid - Large Cap) 

ประเด็นสำคัญท่ีสุดของการกระจายการลงทุน คือนักลงทุนตองจัดสัดสวนท่ีเหมาะสมของแตละหลักทรัพย 

(Portfolio Allocation) ที่ตองการ เพื่อใหไดอัตราผลตอบแทนที่มากที่สุด ภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับไดในระดับ

หนึ่ง หรือเพื่อใหไดอัตราผลตอบแทนที่ตองการ ภายใตความเสี่ยงที่ต่ำที่สุด การเลือกถือสินทรัพยที่มีประสิทธิภาพ

สูงสุดเรียกวา Optimal Portfolio  

9.3 สินทรัพยลงทุน กับความเสี่ยงและผลตอบแทน 

สินทรัพยเพ่ือการลงทุน โดยท่ัวไปแบงได 3 กลุมสินทรัพยพ้ืนฐาน (Traditional Asset Class) คือ เงินสด 

(Cash) พันธบัตร (Bonds) และหุน (Stocks) เรียงลำดับตามความเสีย่งท่ีสูงข้ึนในขณะท่ีผลตอบท่ีไดมีมากข้ึนเชนกัน 

เงินลงทุนในโลกสวนใหญกระจายอยูใน 3 สินทรัพย และหากกระจายลงใหละเอียดยิ่งขึ้น ไดแก เงินฝาก (Cash) 

ตลาดเงิน ตราสารหนี้ระยะสั้น ตราสารหนี้ในประเทศ ตราสารหนี้ตางประเทศ หุน และสินทรัพยลงทุนทางเลือก 

นำมาจัดเรียงลำดับความสำคัญตามระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ ซึ่งแตละสินทรัพยทำ

หนาท่ีของตัวเองตางกัน นักลงทุนจึงควรนำไปตัดสินใจใหเหมาะกับจุดประสงค (Propose) ของการนำไปใช 

 เปนไปตามกฎท่ีวา สินทรัพยท่ีมีความเสี่ยงมากยอมจะทำใหนักลงทุนคาดหวังผลตอบแทนท่ีสูงดวย (High 

Risk High Expected Return) ตรงมากกวา ลงทุนสินทรัพยเสี ่ยงตองไดผลตอบแทนสูงดวย (High Risk High 
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Return) เพราะตลาดมีความผันผวนเปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลาคาเฉลี่ยผลตอบแทนของสินทรัพยแมแต ดอกเบ้ียเงิน

ฝาก พันธบัตร ท่ีมองวาเปนสินทรัพยคอนขางมั่นคงในการจายดอกเบ้ีย ยังปรากฎวา ดอกเบ้ียในแตละปท่ีผานไป ไม

เทากัน จึงตองยอมรับกับความไมแนนอนที่เกิดขึ ้นไดในตลาด และความเสี ่ยงมีความแตกตางกันตามลักษณะ

สินทรัพยลงทุน แตอยางไรก็ดี สินทรัพยท่ีมีผลตอบแทนสูงมักมีความเสี่ยงและความผันผวนสูงข้ึนตามผลตอบแทนท่ี

ได  

ตารางท่ี 33 สินทรัพยเพ่ือการลงทุน ลำดับความสำคญัตามความเสีย่งและผลตอบแทน 

ความสำคัญ สินทรัพยเพื่อลงทุน หนาที่ของสินทรัพย จุดประสงคการลงทุน 

1 เงินฝาก (Cash) เงินฝากออมทรัพยหรือ

ประจำ 3, 6, 12 เดือน 

ใชจายในชีวิตประจำวัน และสำรองจาย

กรณีฉุกเฉิน 

สำรองสภาพคลอง 

Safety and Liquidity 

2 ตลาดเงิน ตราสารหนี้ระยะสั้นไดแก ต๋ัว

เงินคลัง อายุ 28, 91, 182 และ 364 วัน 

ใชสำรองเปนสภาพคลองสวนเกิน ที่จะ

สรางโอกาสทำผลตอบแทนไดสูงกวาเงิน

ฝากออมทรัพย ซ่ึงถือไดในอีก 1-3 เดือน

ขางหนา  

สำรองสภาพคลอง 

Safety and Liquidity 

3 ตราสารหนี้ในประเทศ อัตราดอกเบี้ย 3-

4.5% ไดแก  ต ั ๋วแลกเง ิน (B/E) หุ นกู  

พันธบัตรออมทรัพย รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 

ธปท. 

ใชลงทุนระยะสั ้น ในประเทศมีอายุไม

ยาว 1-5 ป   ทำให ผลตอบแทนท ี ่ ได

ใกลเค ียงเง ินเฟ อ  ถ ือได  1-2 ป ให

ดอกเบี้ยสูงกวา ตลาดเงิน 

เปนรายไดประจำ 

ชองทางรายไดเสริม 

Current Income/ 

Passive Income 

4 ตราสารหนี้ตางประเทศ ใช ลงทุนระยะกลาง ให ผลตอบแทน

มากกวาในประเทศ มีอายุใหลงยาวกวา 

5-10 ป ถือได 2-3 ป ใหดอกเบี้ยสูงกวา 

ตราสารหนี้ในประเทศ 

เปนรายไดประจำ 

ชองทางรายไดเสริม 

Current Income/ 

Passive Income 

5 หุน มีความผันผวนสูงมากวาเงินสดและตรา

สารหนี้ ดังนั้นการลงทุนระยะยาวจึงให

ผลตอบแทนสูงที่สุด ถือครอง ต้ังแต 5 ป

ขึ้นไปจะใหผลตอบแทนสูงโดยเฉลี่ยรอย

ละ  10-12 ตอป  

สรางพอรตโฟลิโอเติบโต

ได 

Growth 

6 สินทรัพยลงทุนทางเลือก ไดแก ทองคำ 

น้ำมัน สินคาเกษตร เงินสกุลดิจิทัล 

เ ป  น ท า ง เ ล ื อ กจ า ก เ ง ิ น ล งท ุ น ให

ผลตอบแทนสูงแตมีความผันผวนมาก

ที ่ส ุด เสี ่ยงมากที ่ส ุดเชนกัน ซึ ่งมีทิศ

ทางการเคลื ่อนไหวตรงกันขามกับหุน 

ตราสารหนี ้ และไมมีเกณฑระยะเวลา

การลงท ุนท ี ่ เหมาะสม ไม สามารถ

คาดหวังผลตอบแทนได 

กระจายความเส่ียง 

Diversification 
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ภาพท่ี 80 ผลตอบแทนสินทรัพย ค.ศ. 1926-2011 

ท่ีมา: Ibbotson Associates, 2013 

 

การศึกษาผลตอบแทนของหุน พันธบัตร ตราสารหนี้ระยะสั้น และเงินเฟอ (Market results for stocks, 

bonds, bills, and inflation) ในระยะ 85 ป ตั้งแตป ค.ศ. 1926-2011 ของ Ibbotson Associates เปนสวนหน่ึง

ของ Morningstar, Inc. ในสหรัฐอเมริกา จากกราฟสถิติที่นาเชื่อถือนี้ แสดงผลตอบแทนเปรียบเทียบกัน ระหวาง 

เงินเฟอ (Inflation) เงินฝาก ตั๋วเงินคลัง หรือตราสารหน้ีระยะสั้นไมเกิน 1 ป (Treasury Bills) พันธบัตร (Long-

Term Government Bonds) หุนขนาดใหญ (Large Stocks) และหุนขนาดเล็ก (Small Stocks) เมื่อใชเงินจำนวน 

1 ดอลลารสรอ. ในการลงทุนเทา ๆ กัน ทุกสินทรัพย พบวาผลตอบแทนเฉลี่ยชวง ค.ศ. 1926-2011 มีอัตราเงินเฟอ

เฉลี่ยรอยละ 3 ทำใหสินคาท่ัวไปมีราคาแพงข้ึนจาก 1 ดอลลารสรอ.ร เปน 13 ดอลลารสรอ. ขณะท่ีตั๋วเงินคลัง ตรา

สารหนี้ระยะสั้น (TB) เติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 3.6 ในอัตราที่ใกลเคียงเงินเฟอมากผลตอแทนเปนตัวเงินไดเพิ่มจาก 1 

ดอลลารสรอ. เปน 21 ดอลลารสรอ. ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลระยะยาวใหผลตอบแทนเพิ่มขึ้นรอยละ 5.7 ตัวเงิน

เพิ่มขึ้นเปน 119 ดอลลารสรอ. และผลตอบแทนที่มากที่สุดคือ หุนขนาดเล็กและใหญในตลาด S&P500 โดยท่ี 

Large Stock ไดผลตอบแทนรอยละ 9.8 ตัวเงินที่เพิ ่มขึ ้นจาก 1 ดอลลารสรอ. เปน 3,045 ดอลลารสรอ. และ

มากกวานั ้นคือ Small Stock ไดผลตอบแทนรอยละ 11.9 ตัวเงินที่เพิ ่มขึ ้นจาก 1 ดอลลารสรอ.เปน 15,532 

ดอลลารสรอ.   
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ภาพท่ี 81 ผลตอบแทนสินทรัพย 6 ประเภทของสหรัฐอเมริกาป ค.ศ. 2011-2020 

ท่ีมา: Ibbotson & Harrington, 2021 

 

การเคลื่อนไหวของกราฟหุน (Large-Cap Stocks/Small-Cap Stocks) มีความผันผวนมากกวาสินทรัพย

อ่ืน ๆ  ขณะท่ีเติบโตไดมากท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับหลักทรัพยอ่ืน ๆ ในตลาด สามารถนำมาอางอิงผลตอบแทนเพ่ือ

การวางแผนลงทุนในการจัดพอรตโฟลิโอ เมื่อนำผลประกอบการบริษัทในสหรัฐอเมริกามาเปรียบเทียบผลตอบแทน

กับตลาดหุนไทยสามารถเทียบรุนกันไดในธุรกิจขนาดใหญ25 26ของไทย เชน กลุมอุตสาหกรรมพลังงาน สาธารณูปโภค 

ไดแก ปตท. (PTT) ปตท.สผ. (PTTEP) ทอท. (AOT) เปนตน ซึ่งประมาณขนาดทุนจดทะเบียนใกลเคียงกับมูลคา

ตลาดของหุนขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกา ซึ่งตลาดหุนไทยใหผลตอบแทนระยะยาวไดเฉลี่ยอยูท่ี รอยละ 11-12  

 

 

ภาพท่ี 82 เปรียบเทียบผลตอบแทนสินทรัพยระหวาง ป ค.ศ. 2020 

กับคาเฉลี่ยรายป ค.ศ. 1926-2020 

ท่ีมา: Ibbotson & Harrington, 2021 

 
26 หุนที่มีมูลคาตามราคาตลาด (Market Capitalization or Market Cap.) อยูในรอยละ 70 แรกของมูลคาตลาด เชน AOT มูลคาตลาดเทากับ 1 ลานลานบาท 

ราคา 70.50 บาท (6 ก.ค. 2565) ที่ SET Index 1,540 จุด  
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Ibbotson, R. G. and Harrington, J. P. (2021) ไดศึกษาอัตราผลตอบแทน 6 สินทรัพยตอขยายชวง ป

ค.ศ. 2011-2020 ในระยะ 10 ปหลังจากงานวิจัยกอนหนา เมื่อใชเงินจำนวน 1 ดอลลารสรอ. ในการลงทุนเทา ๆ 

กัน ทุกสินทรัพย พบวา อัตราเงินเฟอโตต่ำกวาชวงแรกอยูท่ีรอยละ 1.9 คิดเปนตัวเงินใกลเคียงเดิมท่ี 1.19 ดอลลาร

สรอ. ซึ่งสูงกวาตั๋วเงินคลัง (TB) เติบโตรอยละ 0.6 ตัวเงินเพ่ิมข้ึนเปน 1.06 ดอลลารสรอ. ในสินทรัพยตัวอ่ืน ๆ ไดแก 

กลุมพันธบัตรเติบโตเฉลี่ยที่รอยละ 3.4, 10 และ 12 สวนผลตอบแทนในระยะ 10 ปหลัง คาเฉลี่ยผลตอบแทนหุน

ขนาดใหญและหุนขนาดเล็กยังครองอันดับหน่ึงของผลตอบแทนท่ีมากท่ีสดุ เติบโตรอยละ 26.7 และ 16.1 ตามลำดบั 

แตผลตอบแทนในชวงหลังหุนขนาดเล็กชะลอและผันผวนมากกวาหุนขนาดใหญ และเติบโตเปนอันดับสอง รองจาก

หุนขนาดใหญ เปนชวง 10 ป ในชวงวัฏจักรเศรษฐกิจขาลง ชะลอตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก ยืนยันไดวาในระยะยาว

แลว การลงทุนในหุนยังใหผลตอบแทนดีท่ีสุด รองลงมาคือพันธบัตร ข้ึนกับสภาพคลองของสินทรัพยแตละชนิด  

จากกราฟแทงเปรียบเทียบ ผลตอบแทนสินทรัพยระหวางป ค.ศ. 2020 กับคาเฉลี่ยรายป ค.ศ. 1926-

2020 ระยะเวลาเฉลี่ย 95 ป ทำใหเห็นชัดยิ่งข้ึน สำหรับผลตอบแทนหุนขนาดเล็ก ซึ่งลดลงจากคาเฉลี่ยในอดีตอยาง

มีนัยสำคัญ ผลตอบแทนเฉลี่ยรอยละ 16 ในขณะที่หุนขนาดใหญใหผลตอบแทนสูงนำคาเฉลี่ยในอดีต ผลตอบแทน

เฉลี่ยรอยละ 12 สอดคลองกับพันธบัตรรัฐบาลและเอกชนผลตอบแทนเฉลี่ยรอยละ 5-6 สวนสินทรัพยระยะสั้น

สภาพคลองสูงกวา เชน ตั๋วเงินคลัง (TB) และอัตราเงินเฟอป ค.ศ. 2020 ยังคงต่ำกวาคาเฉลี่ยในอดีต ผลตอบแทน

เฉลี่ยรอยละ 3  

9.4 กรณีศึกษา สาธิตการจัดพอรตโฟลิโอ 

พอรตโฟลิโอ (Portfolio) ลงทุน ในระยะเวลา 6 เดือน – 5 ป เปนงานวิจัยติดตามผลการลงทุนในพอรตโฟ

ลิโอตัวอยางของสถาบัน A-Academy (A free lifelong learning academy, n.d.)  

สมมติฐานการวิเคราะหขอมูลผลตอบแทนรายเดือนระยะเวลา 10 ป ตั้งแต มิ.ย. 2547 - มิ.ย. 2557 ของ

ตัวแทนสินทรัพยตาง ๆ ไดแก ตราสารหนี้ในประเทศ (Thai Bond) ใชดัชนี Thai BMA Government, ตราสารหน้ี

ระหวางประเทศ (Global Bond) ใช Templeton Global Bond, ตราสารหุน (SET) ใชดัชนี SET TRI, ทองคำ 

(Gold) ใชราคาทองคำจาก London Gold Fixing AM (US Dollar) โดยศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนจาก

สินทรัพยตาง ๆ ในพอรตโฟลิโอ ลงทุนสิ้นสุดระยะ 6 เดือน 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป และ 5 ป แสดงผลตามลำดับดังน้ี 
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ภาพท่ี 83 Risk & Return Profile ระยะเวลาการลงทุน 6 เดือน ของสินทรัพยตาง ๆ (%) 

 

 

ภาพท่ี 84 Risk & Return Profile ระยะเวลาการลงทุน 1 ป ของสินทรัพยตาง ๆ (%) 

 

 

ภาพท่ี 85 Risk & Return Profile ระยะเวลาการลงทุน 2 ป ของสินทรัพยตาง ๆ (%) 
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ภาพท่ี 86 Risk & Return Profile ระยะเวลาการลงทุน 3 ป ของสินทรัพยตาง ๆ (%) 

 

 

ภาพท่ี 87 Risk & Return Profile ระยะเวลาการลงทุน 4 ป ของสินทรัพยตาง ๆ (%) 

 

 

ภาพท่ี 88 Risk & Return Profile ระยะเวลาการลงทุน 5 ป ของสินทรัพยตาง ๆ (%) 
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สรุปการลงทุนในสินทรัพยรวมในระยะเวลาท่ียาวนานข้ึนจะใหผลตอบแทนรวมในพอรตโฟลิโอ ดีข้ึน จาก

งานวิจัยแสดงใหเห็นวา การลงทุนในระยะ 5 ป ของสินทรัพยทุกตัวทำใหผลตอบแทนมากขึ้น หรือผลบวกรอยละ 

100 มีความเสี่ยงตอการขาดทุนหรือสูญเสียเปนรอยละ 0 หรือมีความเสี่ยงต่ำมาก และหากแยกประเภทสินทรัพย

เปนรายตัวจะเห็นไดวา การลงทุนในตราสารหน้ี (Bond) มีความเสี่ยงต่ำกวาหุนในตลาดหลักทรัพยฯ และการลงทุน

ในหุนสัดสวนนอยลดความเสี่ยงตอการขาดทุน ไดมากกวาแตผลตอบแทนที่ไดรับนอยกวาแปรผันตามความเสี่ยง

เชนกัน สวนทองคำมีความผันผวนมากและมากกวาหุน ในระยะสั้น 6 เดือน ถึง 2 ป มีการผันแปรของราคาทองคำ

ทำใหพอรตโฟลิโอ ขาดทุนไดมากถึงรอยละ 10 - 20 แตหากถือสินทรัพยตอไปไดการลงทุนในหุนไดผลตอบแทนมาก

ท่ีสุด รองลงมาเปนทองคำ ในระยะ 5 ปข้ึนไป 
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