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Lesson

1

การลงทุน
ทางด่วนสู่ความมั่งคั่ง

อยากมีบ้าน
หลังใหญ่ๆ หรือ
คอนโดฯ ริมทะเล
อยากแพ็ก
กระเป๋าไปเที่ยว
เมื่อไหร่ก็ ได้

อยากส่งลูก
ไปเรียนต่อ
ต่างประเทศ

อยากมีเงินเก็บ
ซักสิบล้าน

เชื่อว่าหลายคนคงเคยฝันเช่นนี้ เพราะนี่คือความฝันที่ใครๆ ก็อยากมี แต่ก็
ต้องยอมรับว่าความฝันแต่ละอย่างไม่ใช่จะได้มาง่ายๆ และต้องใช้ “เงิน” มากมาย
ลำ�พังการฝากเงินไว้ในธนาคารเพียงอย่างเดียว คงไม่สามารถทำ�ให้คุณไปถึงฝั่งฝัน
หรือมั่งคั่งอย่างที่ตั้งใจไว้ ได้ เพราะดอกผลจากเงินออมเติบโตไม่ทันกับราคาสินค้า
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น
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แต่ทราบหรือไม่ว่า... “การลงทุน” สามารถเพิ่มผลตอบแทนให้กับเงินออม
ของคุณ ทำ�ให้คุณบรรลุเป้าหมายต่างๆ ในชีวิตได้เร็วยิ่งขึ้น เพราะการลงทุนเปรียบ
เสมือน “ทางด่วนสู่ความมั่งคั่ง” การออกตัวที่ดี ตั้งต้นได้เร็ว และเดินตามแผน
ที่วางไว้ ย่อมช่วยให้ถึงเส้นชัยได้สมดังใจหวัง
สำ�หรับผู้ลงทุนมือใหม่หรือผู้ที่สนใจลงทุน แต่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูก ไม่รู้จะ
เริ่มต้นอย่างไร ลองเริ่มจาก...
“รู้จักตัวเอง” ให้ลึกซึ้งขึ้นอีกนิด ถามตัวเองให้แน่ใจก่อนว่า “เป้าหมาย”
การลงทุ น ของคุ ณ คื อ อะไร ลงทุ น เพื่ อ เพิ่ ม ผลตอบแทน เพื่ อ เอาชนะเงิ น เฟ้ อ
เพื่อประหยัดภาษี หรือเพื่อบั้นปลายชีวิต ฯลฯ
จากนั้นค่อยพิจารณา “เงื่อนไข” ในการลงทุน ว่าคุณรับความเสี่ยงได้แค่ไหน
ต้องการผลตอบแทนเท่าไหร่ มีเงินลงทุนมากน้อยเพียงใด หรือมีข้อจำ�กัดเรื่อง
ระยะเวลาหรือไม่ เพราะสิง่ เหล่านีจ้ ะตอบได้เป็นอย่างดีวา่ ... ทางเลือกการลงทุนแบบไหน
ที่จะเหมาะกับคุณมากที่สุด
ถัดมาก็ถึงเวลา “รู้จักเครื่องมือ” หรือพูดง่ายๆ ก็คือ รู้จักทางเลือกการลงทุน
เพราะปัจจุบนั มีทางเลือกการลงทุนมากมาย ทัง้ หุน้ สามัญ พันธบัตร หุน้ กู้ กองทุนรวม
ทองคำ� หรือ อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ ซึง่ แต่ละทางเลือกก็มรี ายละเอียดและความซับซ้อน
แตกต่างกันออกไป
Start
รู้จักตัวเอง

รู้จักเครื่องมือ

รู้จักจังหวะลงทุน

Finish
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การทำ � ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะ ความเสี่ ย ง และผลตอบแทน
ตลอดจนข้ อ ดี ข้ อ เสี ย ของทางเลื อ กต่ า งๆ จึ ง เป็ น ส่ ว นสำ � คั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ คุ ณ
จั ด สรรเงิ น ลงทุ น ได้ อ ย่ า งเหมาะสม และสอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ เช่ น
ถ้าคุณมีเงินลงทุนก้อนหนึ่ง ต้องการผลตอบแทนสูง และสามารถรับความเสี่ยง
ได้มาก อีกทั้งอายุก็ยังไม่เท่าไหร่ “หุ้น” ก็นับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำ�หรับคุณ
สุดท้ายก็ต้อง “รู้จักจังหวะลงทุน” เพราะการรู้และเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัย
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ การเมือง สังคม จิตวิทยามวลชน หรือปัจจัยอื่นๆ ที่มี
ผลกระทบต่อทิศทางการลงทุน จะทำ�ให้คณ
ุ สามารถกำ�หนดกลยุทธ์การลงทุนในภาวะ
ตลาดที่แตกต่างกัน รวมถึงสามารถตัดสินใจลงทุนในทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนที่ดี
ในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม
จะเห็นว่า การลงทุนไม่ใช่เรือ่ งยาก คุณเองก็สามารถเริม่ ลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม
ทุ ก การลงทุ น ย่ อ มมี ค วามเสี่ ย ง แต่ คุ ณ สามารถจั ด การกั บ ความเสี่ ย งเหล่ า นี้
ได้ด้วยการ “จัดสรรเงินลงทุน” (Asset Allocation) ไปในทางเลือกการลงทุน
หลายๆ ประเภท ดังกฎเหล็กการลงทุนที่ว่า “Don’t put all eggs in one basket”
แปลง่ายๆ คือ “อย่าใส่ ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียว”

Equity
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Don’t put
all eggs
in one basket
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Lesson

2

วัดความเสี่ยง
วัดความเป็นตัวคุณ
อยากรู้หรือไม่ ...

คุณรับความเสี่ยง
ได้มากน้อยแค่ ไหน
ลองมาตอบแบบสอบถามง่ายๆ

หาระดับความเสี่ยง

ที่เหมาะสมกับตัวคุณกัน

  

1. ปัจจุบันคุณอยู่ในช่วงชีวิตใด

ก. อายุยังไม่เกิน 30 ปี
ข. อายุเกิน 30 แต่ไม่เกิน 55 ปี
ค. อายุเกิน 55 ปี

2. สไตล์การลงทุนทีผ่ า่ นมาของคุณเป็นแบบไหน
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(ถ้ายังไม่เคยลงทุน ลองเลือกแบบที่ชอบดูสิ)
ก. ช้าแต่ชัวร์ ได้น้อยดีกว่าไม่ได้
แต่ไม่อยากขาดทุน
ข. แล้วแต่จังหวะและโอกาส เสี่ยงบ้าง
กำ�ไรพอประมาณ
ค. กล้าได้กล้าเสีย ยอมตัดขาดทุน
     แล้วลุยใหม่สร้างกำ�ไรสูงๆ
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แบบสอบถาม

3. ในอีก 1 ปีข้างหน้า คุณอยากเห็นอะไร
  
  
  

แบบสอบถาม

จากเงินลงทุน
ก. ผลตอบแทนแน่นอน 5%
ข. กำ�ไร 10% แต่ถ้าโชคไม่ดีขาดทุน
     ก็ยอมได้สัก 5%
ค. กำ�ไร 20% แต่ถ้าโชคไม่ดีขาดทุน
     ก็ยอมได้สัก 10%  

4. หากคุณเล่นเกมโชว์ และมาถึงทางเลือกว่าจะ

เล่นต่อหรือหยุดเล่น คุณจะเลือกอย่างไร
ก. หยุดเล่นแล้วรับเงินรางวัล 30,000 บาท
ข. เล่นต่อกับคำ�ถาม 2 ตัวเลือก
ตอบถูกรับเงิน 60,000 บาท
ตอบผิดไม่ได้อะไรเลย
ค. เล่นต่อกับคำ�ถาม 4 ตัวเลือก
ตอบถูกรับเงิน 120,000 บาท
ตอบผิดไม่ได้อะไรเลย

		5. เจ้าของธุรกิจคนหนึง่ ชวนคุณไปทำ�งานด้วย
โดยให้ เ ลื อ กว่ า จะรั บ เงิ น เดื อ นที่ แ น่ น อน
หรือรับเป็นค่านายหน้าตามผลงานทีท่ �ำ ได้
คุณจะเลือกรับผลตอบแทนแบบใด
ก. รับเงินเดือนเป็นหลัก ค่านายหน้า
นิดหน่อย
   
ข. รับเงินเดือนครึ่งหนึ่ง ค่านายหน้า
อีกครึง่ หนึง่
   
ค. รับค่านายหน้าเป็นหลัก เงินเดือน
เล็กน้อย
มาดูเฉลยผลการทดสอบกัน
ข้อ 1 ไม่มีคะแนน  / ข้อ 2 - 5 : ก. = 1, ข. = 2, ค. = 3
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ก
ข
ค

รวมคะแนน

มาดูซิว่าคะแนนของคุณอยู่ในช่วงใด เพียงแค่นี้...
คุณก็จะทราบว่าคุณรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ ไหน
และเหมาะกับการลงทุนแบบใด

รับความเสี่ยงได้น้อย
(4 ถึง 6 คะแนน)
คุณชอบการลงทุนที่มีความปลอดภัยสูง ไม่ว่าจะ
ลงทุนอะไรก็ตาม ต้องเห็นเงินต้นอยูค่ รบ คุณจึงควรลงทุน
ในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนต�่ำ  เช่น เงินฝากประจ�ำ
หรื อ กองทุ น รวมพั น ธบั ต รระยะสั้ น แม้ ผ ลตอบแทน
ที่ ได้รับอาจไม่มากนัก แต่การที่คุณทราบอย่างแน่นอน
ว่าจะได้ผลตอบแทนเท่าใดและเมื่อไร ก็นับว่าคุ้มค่ากับ
ความปลอดภัยของเงินลงทุนของคุณ
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รับความเสี่ยงได้ปานกลาง
(7 ถึง 9 คะแนน)
คุณยอมรับความเสีย่ งจากการลงทุนได้ปานกลาง
ยอมรับความผันผวนได้ ในระดับหนึ่ง แต่ต้องไม่มาก
จนเกินไป เพือ่ แลกกับโอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทนมากกว่า
เงินฝากธนาคาร ดังนั้น คุณจึงควรลงทุนในสินทรัพย์ที่
ให้คณ
ุ ได้ทงั้ การเพิม่ มูลค่าในระยะยาว และกระแสเงินสดที่
สม�ำ่ เสมอจากการลงทุน เช่น หุน้ ทีจ่ า่ ยเงินปันผลสม�ำ่ เสมอ
พันธบัตรรัฐบาลระยะปานกลาง หุน้ กูเ้ อกชนทีม่ อี นั ดับ
ความน่าเชือ่ ถือดีๆ หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ แม้วา่
จะมีความผันผวนในระยะสัน้ บ้าง แต่กระแสเงินสดที่ได้รบั
อย่างสม�่ำเสมอ คงพอท�ำให้คุณอุ่นใจขึ้นได้

รับความเสี่ยงได้มาก
(10 ถึง 12 คะแนน)
คุณยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้มาก และ
ไม่กังวลกับความผันผวนที่เกิดขึ้นระหว่างการลงทุน
เท่าใดนัก ท�ำให้คุณมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
โดยคุณอาจลงทุนในสินทรัพย์ทมี่ มี ลู ค่าเพิม่ ขึน้ ในระยะยาว
เช่น หุ้น กองทุนรวมหุ้น กองทุนรวมต่างประเทศ หรือ
หุ้นกู้เอกชนได้
อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบทั้ง 5 ข้อนี้เป็นเพียงแนวทางอย่างย่อๆ ในการ
วัดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวคุณเท่านั้น ทดลองทำ�แบบทดสอบฉบับเต็ม
ได้ที่ www.set.or.th/education
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Lesson

3

รู้จักหุ้นสักนิด
ก่อนคิดเทรด

“หุ้น” เป็นตราสารที่กิจการออกให้แก่ผู้ถือ เพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการ
โดยผูถ้ อื หุน้ จะมีฐานะเป็น “เจ้าของกิจการ” ซึง่ จะมีสว่ นได้เสียหรือมีสทิ ธิในทรัพย์สนิ
และรายได้ของกิจการ รวมทั้งมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ

ผลตอบแทน
แม้ “หุ้น” จะเป็นหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนหลายคนลังเลที่จะลงทุน เพราะกังวลกับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่า “หุ้น” ยังคงมีเสน่ห์สำ�หรับผู้ลงทุน
อีกหลายคนที่ไม่วา่ จะเสีย่ งแค่ไหน ก็ตอ้ งมีหนุ้ อยูใ่ นพอร์ตการลงทุนเสมอ นัน่ เป็นเพราะ
ลงทุนในหุ้นมีโอกาส...
ได้รบั เงินปันผล เมือ่ บริษทั มีผลกำ�ไร
ได้รบั กำ�ไร เมือ่ ราคาหุน้ ปรับตัวสูงขึน้
ได้รบั สิทธิในการจองซือ้ หุน้ ออกใหม่ เมือ่ บริษทั เพิม่ ทุน
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ความเสีย่ ง
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นในรูปของ “เงินปันผล” และ “ก�ำไรจากการ
ขายหุ้น” จะอยู่ในระดับสูงหรือต�่ำ  ขึ้นอยู่กับ ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และ
ผลประกอบการของบริษัทนั้นๆ หากภาวะเศรษฐกิจดีบ ริ ษั ท มี ผ ลประกอบการดี
ผู้ลงทุนก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากภาวะเศรษฐกิจ
ซบเซา บริษัทมีก�ำไรลดลง ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับก็มีแนวโน้มที่จะลดลง
ดังนัน้ ผูล้ งทุนจึงมีความเสีย่ งในเรือ่ งความไม่แน่นอนของอัตราผลตอบแทน
ที่จะได้รับ กล่าวคือ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินปันผล ได้เงินปันผลในระดับต�่ำ หรืออาจ
ขายหุ้นได้ในราคาต�่ำกว่าที่คาดไว้
     นอกจากนี้ การลงทุนในหุ้นยังมีความเสี่ยงประเภทอื่นๆ อีก เช่น ความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ ฯลฯ ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูล
ก่อนตัดสินใจลงทุน
B

เงินปันผล

กำ�ไรจากการขายหุ้น
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Lesson

4

เช็คความพร้อม
ก่อนลงทุนในหุ้น
ก่อนจะเริ่มลงทุนในหุ้น

ลองมาสำ�รวจความพร้อมของตัวคุณเองกันก่อนดีกว่า

Checklist ก่อนลงทุนในหุ้น

1. มีเป้าหมายและระยะเวลาลงทุนที่ชัดเจน
2. ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ปานกลาง-มาก
3. มีเงินเย็นที่จัดสรรไว้เพื่อลงทุนในหุ้นแล้ว
4. รู้จักหุ้นที่จะเลือกลงทุนเป็นอย่างดี
5. รู้วิธีการวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกหุ้นที่เหมาะสม
6. รู้วิธีและขั้นตอนการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ
7. รู้ว่าจะเลือกลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์ใดและ
รู้ค่าใช้จ่ายที่บริษัทหลักทรัพย์เรียกเก็บ
8. รู้แหล่งที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อตัดสินใจลงทุน
9. รู้จักสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
10. มีเวลาติดตามข่าวสารด้านการลงทุนอย่างใกล้ชิด

คุณล่ะ... ตรวจเช็คความพร้อมก่อนลงทุน ในหุ้นแล้วหรือยัง?
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OK

Lesson

5

6 ขั้นตอน
การลงทุนในหุ้น

      หลั ง จากเข้ า ใจลั ก ษณะเฉพาะตั ว ของหุ้ น ผลตอบแทน และความเสี่ ย ง
จากการลงทุ น ในหุ้ น รวมถึ ง ตรวจเช็ ค ความพร้ อ มของตั ว เองเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ผู้ ล งทุ น ก็ ต้ อ งศึ ก ษา และทำ � ความเข้ า ใจขั้ น ตอนต่ า งๆ ของการลงทุ น ในหุ้ น
ซึ่งมี 6 ขั้นตอน ดังนี้
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01

กำ�หนดเป้าหมายและระยะเวลาลงทุน

04

หาจังหวะลงทุน

02

วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
      • วิเคราะห์เศรษฐกิจ
      • วิเคราะห์อุตสาหกรรม
      • วิเคราะห์บริษัท

05

ตัดสินใจซื้อขาย

03

ประเมินมูลค่าที่แท้จริง

06

ติดตามผลการลงทุน
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กำ�หนดเป้าหมาย
และระยะเวลาลงทุน

ขัน้ ตอนแรกสุดและสำ�คัญทีส่ ดุ ของการลงทุนในหุน้ คือ “การกำ�หนดเป้าหมาย
และระยะเวลาลงทุ น ” ให้ ชั ด เจนโดยตอบตั ว เองให้ ไ ด้ ว่ า ... ในการลงทุ น นั้ น
มุ่งหวังผลตอบแทนแบบใด อัตราเท่าไหร่ สามารถยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อย
ขนาดไหน และมีระยะเวลาลงทุนยาวนานเท่าใด
ทั้ ง นี้ เพราะเป้ า หมายและระยะเวลาลงทุ น ที่ แ ตกต่ า งกั น ย่ อ มส่ ง ผลต่ อ
ผลตอบแทน ความเสี่ยง และสไตล์การลงทุนที่แตกต่างกัน
ตั ว อย่ า งเช่ น ผู้ ล งทุ น ก มี เ ป้ า หมายในการลงทุ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลตอบแทน
ในระยะสั้ น (เก็ ง กำ � ไร) แสดงว่ า ผู้ ล งทุ น ก คาดหวังผลตอบแทนในรูปส่วนต่าง
ของราคาซือ้ ขาย การเลือกลงทุนใน Growth Stock อาจจะเหมาะสำ�หรับผู้ลงทุน ก
มากกว่ า เพราะเป็นหุ้นของบริษัทที่มีอัตราการเจริญเติบ โตสูง และมีแ นวโน้ม ที่
มูลค่าของหุ้นน่าจะสูงขึ้นในอนาคต แต่ผู้ลงทุน ก ก็อาจมีความเสี่ยงสูง เนื่องจาก
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นเป็นระยะเวลาสั้นๆ มักมีความผันผวนมากกว่า
การลงทุนในหุ้นเป็นระยะเวลายาวๆ
ในขณะที่ ผู ้ ล งทุ น ข มี เ ป้ า หมายในการลงทุ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ผลตอบแทนที่
สม�่ ำ เสมอในระยะยาวแสดงว่ า ผู ้ ล งทุ น ข คาดหวั ง ผลตอบแทนในรู ป ของ
เงินปันผล การเลือกลงทุนใน Value Stock ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
มากกว่ า เพราะเป็ น หุ ้ น ของบริ ษั ท ที่ มี กิ จ การมั่ น คง ท�ำก�ำไรได้ ดี มี ก ารจ่ า ย
เงิ น ปั น ผลอย่ า งสม�่ ำ เสมอ และราคาหุ ้ น ไม่ ผั น ผวนขึ้ น ลงรุ น แรง ซึ่ ง ผู ้ ล งทุ น ข
จะไม่ ข ายหุ ้ น ในกรณี ที่ ร าคาหุ ้ น ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงตราบเท่ า ที่ ผู ้ ล งทุ น ข
ยังมั่นใจในผลประกอบการของบริษัท และมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนในรูปของ
เงินปันผลอย่างสม�่ำเสมอ
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2

วิเคราะห์
ปัจจัยพื้นฐาน

เมื่อทราบเป้าหมายและระยะเวลาลงทุนที่แน่นอนแล้ว ก็ถึงเวลาพิจารณา
ว่าจะเลือกลงทุนในหุ้นของบริษัทใด? ซึ่งผู้ลงทุนสามารถใช้ “การวิเคราะห์
ปัจจัยพืน้ ฐาน” (Fundamental Analysis) มากำ�หนดกรอบการลงทุนให้แคบลง
โดยเริ่มจากวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจ ลงมาสู่อุตสาหกรรม และท้ายที่สุดก็
จะสามารถเลือกบริษัทที่ควรลงทุนได้

การวิเคราะห์เศรษฐกิจ
ดูผลกระทบต่อแต่ละ
อุตสาหกรรม

พิจารณาภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้ม
ในอนาคตว่าเป็นอย่างไร จะส่งผลต่ออุตสาหกรรม
แต่ละประเภทอย่างไรบ้าง

การวิเคราะห์อุตสาหกรรม

พิจารณาภาวะอุตสาหกรรม เพือ่ ดูวา่ อุตสาหกรรมใด
มี ค วามน่ า สนใจลงทุ น บ้างในภาวะเศรษฐกิจนั้นๆ
และอุตสาหกรรมที่สนใจอยู่ในวงจรชีวิตช่วงใด และ
มี ก ารแข่ ง ขั น มากน้ อ ยแค่ ไ หน เพื่ อ ที่ จ ะตั ด สิ น ใจ
เลือกลงทุน

การวิเคราะห์บริษัท

พิจารณาว่าบริษทั ใดน่าสนใจลงทุนโดยดูจากลักษณะ
และรูปแบบการดำ�เนินธุรกิจ ความสามารถในการ
แข่งขันและศักยภาพในการทำ�กำ�ไร ทีมผูบ้ ริหารและ
บุ ค ลากร รวมถึ ง ผลประกอบการและสถานะ
ทางการเงิ น ของธุ ร กิ จ ว่ า มี แ นวโน้ ม เป็ น อย่ า งไร
มีโอกาสที่การลงทุนจะสร้างผลกำ�ไรหรือไม่

เลือกอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ

ค้นหาบริษัท
ที่น่าสนใจลงทุน

หลังจากค้นพบบริษทั ทีน่ า่ สนใจลงทุนแล้ว ก็ตอ้ งน�ำราคาหุน้ ของบริษทั ดังกล่าว
มาเปรียบเทียบกับมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น เพื่อดูว่าราคาตลาดของหุ้นสูงเกินกว่า
ที่ควรจะเป็นหรือราคาต�่ำ เหมาะสมที่จะลงทุน
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3

ประเมิน
มูลค่าที่แท้จริง

หลังจากวิเคราะห์ปจั จัยพืน้ ฐานจนได้หนุ้ ทีด่ นี า่ สนใจลงทุนแล้ว ขัน้ ตอนต่อมาคือ
การดูว่า หุ้นนั้นถูกหรือแพง เพื่อเลือกหุ้นที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับความเสี่ยง
โดยหุ้นทีจ่ ะเลือกลงทุนนัน้ ควรมีราคาตลาดไม่แพงไปกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น หรือ
“มูลค่าที่แท้จริง” (Intrinsic Value) ของหุ้นนั้น
วิธีการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นสามารถทำ�ได้หลากหลาย ซึ่งวิธีที่นิยมใช้
โดยทั่วไปมีดังนี้

01 ประเมินมูลค่าด้วยการเปรียบเทียบ
      คือ การประเมินมูลค่าหรือราคาหุ้น โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากค่าเฉลีย่
ของอัตราส่วนระหว่างราคาต่ อ รายการทางบั ญ ชี ต่ า งๆ ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปจะพิ จ ารณา
จากอัตราส่วน ดังนี้
ราคาตลาดต่อกำ�ไรต่อหุ้น (P/E Ratio: PER)
หุ้นตัวนี้จะใช้เวลากี่ปีที่ผลตอบแทนหรือกำ�ไรที่บริษัท
ทำ�ได้จะรวมกันเท่ากับเงินลงทุนทั้งหมดที่ใช้ซื้อหุ้นไป
หรือจะใช้เวลาคืนทุนกี่ปี
ผู้ลงทุนควรวิเคราะห์เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของ
อุ ต สาหกรรมและบริ ษั ท คู่ แ ข่ ง ที่ ป ระกอบกิ จ การ
ประเภทเดี ย วกั น ด้ ว ย เพื่ อ ดู ค วามสามารถใน
การดำ�เนินงาน และการเติบโตของธุรกิจโดยรวม เช่น
ถ้าค่า P/E ของหุน้ นัน้ สูงกว่าค่าเฉลีย่ ของอุตสาหกรรม
ก็ อ าจจะแสดงถึ ง แนวโน้ ม ผลการดำ � เนิ น งาน และ
การเติบโตที่ดีของกิจการในอนาคต
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ราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value: PBV)
เป็นราคาทีต่ ลาดโดยเฉลีย่ เต็มใจทีจ่ ะซือ้ หุน้ ตัวนี้ โดยพิจารณาจากมูลค่าทางบัญชี
ของบริษัท
มักนิยมใช้กับอุตสาหกรรมที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สามารถสะท้อน
มูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ของกิจการ เช่น หุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์

02 ประเมินมูลค่าด้วยวิธีคิดลดเงินปันผล (Dividend Discounted Model)
คือ การนำ�เงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับจากหุ้นและราคาหุ้น ที่คาดว่าจะขายได้
มาคำ�นวณให้เป็นมูลค่า ณ ปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลด (Discount Rate) เท่ากับ
อัตราผลตอบแทนที่ต้องการจากการลงทุนในหุ้นนั้น
ทั้งนี้ เงินปันผล ราคาหุ้นที่คาดว่าจะขายได้ และความเสี่ยงจากการลงทุน
จะประเมินมาจากแนวโน้มกำ�ไรของบริษัทและแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจโดยรวม
ในอนาคต
เมื ่ อ ประเมิ น มู ล ค่าแท้จ ริง
ของหุ้นได้แ ล้ว ก็นำ�ไป
เปรียบเทียบกับราคาตลาด
เพื่อตัดสินใจดังนี้

มูลค่าที่แท้จริง

มูลค่าที่แท้จริง

ราคาตลาด ณ ปัจจุบัน

ราคาตลาด ณ ปัจจุบัน

มากกว่า

ควรซื
้อ
เพราะราคาหุ้น
ยังถูกอยู่

(Undervalue)
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น้อยกว่า

ไม่ควรซื้อ
เพราะราคาหุ้น
แพงเกินไป
(Overvalue)

4

หาจังหวะลงทุน

“การวิเคราะห์ปัจจัยเทคนิค” เป็นเครื่องมือที่จะช่วยตัดสินใจว่า “เราควร
จะซื้ อ หรื อ ขายหุ้ น ตอนไหนดี ” ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมของหุ้ น จากราคา
ปริมาณการซื้อขาย และช่วงจังหวะเวลา เพื่อหาราคาที่เหมาะสมต่อการซื้อหรือ
สัญญาณซื้อ (Buy Signal) และการขายหรือสัญญาณขาย (Sell Signal) โดยมี
ข้อสมมติฐานว่า

”

การขึน้ ลงของราคาหุน้ ได้สะท้อนถึง
ข่าวดีข่าวร้าย และอิทธิพลทุกสิ่งที่เข้ามา
กระทบตลาดไว้แล้ว โดยราคาหุ้นที่ขึ้นลง
จะเคลื่อนตัวไปตามแนวโน้มของตลาด
จนกว่ า จะมี ป ั จ จั ย ที่ ท�ำให้ ร าคาเปลี่ ย น
ทิศทาง ทั้งนี้ รูปแบบหรือพฤติกรรมของ
หุ้นที่เกิดขึ้นในอดีตสามารถน�ำมาใช้ ใน
ปัจจุบนั และอนาคตได้ เพราะมีความเชือ่ ว่า
ประวัติศาสตร์จะซ�้ำรอย

”

ผู้ลงทุนที่คาดการณ์แนวโน้มของตลาดได้ถูกต้อง จะสามารถวางกลยุทธ์
การลงทุนได้ดี ตัวอย่างเช่น หากตลาดมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นระยะยาว ก็ควรซื้อหุ้น
เพือ่ ลงทุนระยะยาว แต่ถ้าเป็นแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้น ก็ควรใช้กลยุทธ์เก็งกำ�ไรระยะสัน้
และถ้ า ตลาดมี แ นวโน้ ม เป็ น ขาลง ก็ ค วรชะลอการเข้ า ซื้ อ หุ้ น หรื อ ควรขายหุ้ น
ที่ถือครองไว้เพื่อทำ�กำ�ไร
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โดยสรุปคือ ก่อนตัดสินใจซื้อขาย ผู้ลงทุนควรวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด
ให้เป็น เพื่อกำ�หนดกลยุทธ์การลงทุน ควบคู่ ไปกับการเลือกสรรหุ้นที่มีปัจจัย
พืน้ ฐานทีด่ ี ธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง แล้วใช้เครือ่ งมือการวิเคราะห์ปัจจัย
เทคนิคเป็นตัวช่วยกำ�หนดจุดซื้อ-จุดขาย เพื่อให้ประสบผลสำ�เร็จในการลงทุน

ราคาหุ้น

แนวโน้มรอง

แนวโน้มใหญ่ขึ้น

แนวโน้มใหญ่ลง
เวลา

5

ตัดสินใจซื้อขาย
หลั ง จากที่ วิ เ คราะห์ เ ลื อ กหุ้ น และหาจั ง หวะ
ในการลงทุ น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ขั้ น ตอนต่ อ มาก็ คื อ
“การตัดสินใจซื้อขาย” โดยผู้ลงทุนต้อง “เปิดบัญชี”
เพื่อส่งคำ�สั่งซื้อหรือขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์

24
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บัญชีแบบไหน ใช่ตัวคุณ

01 บัญชีเงินสด

      (Cash Account)
ชำ�ระค่าซื้อหุ้นด้วยเงินสดเต็มตามจำ�นวนที่ซื้อภายใน 2 วันทำ�การ
บริษัทหลักทรัพย์จะพิจารณาวงเงินที่เหมาะสมตามฐานะการเงิน หลักประกัน
และความสามารถในการชำ�ระหนี้
วางเงินประกันเพียง 20% ของวงเงินอนุมัติ

02 บัญชีแคชบาลานซ์

(Cash Balance / Pre-paid / Cash Deposit)  

นำ�เงินไปฝากไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ โดยจะได้วงเงินซื้อขายหุ้นเท่ากับจำ�นวน
เงินที่นำ�ไปฝากไว้
เงินฝากที่ยังไม่ได้นำ�ไปซื้อหุ้นจะได้รับดอกเบี้ย
ถ้าวงเงินไม่พอกับมูลค่าหุ้นที่ต้องการซื้อ ก็สามารถโอนเงินเพิ่มได้

03 บัญชีมาร์จนิ้ (Margin Account)

หรือเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)

สามารถกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ ได้บางส่วนโดยต้องมี
เงินสดหรือหุ้นวางเป็นหลักประกัน และจะต้องจ่ายดอกเบี้ยส�ำหรับเงินกู้
วงเงินกู้ยืมอาจเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้ตามราคาหุ้นที่วางเป็นหลักประกันไว้
ถ้าราคาหุ้นลดลงมากๆ จนอัตรามาร์จิ้นต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด บริษัท
หลักทรัพย์อาจบังคับให้วางหลักประกันหรือเรียกเงินสดเพิ่มหรืออาจจะ
บั ง คั บ ขาย (Forced Sell) หุ ้ น ที่ ว างเป็ น หลั ก ประกั น ไว้ เ พื่ อ รั ก ษาอั ต รา
มาร์จิ้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก�ำหนด
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ขั้นตอนการเปิดบัญชี

1

3

26

เปิดบัญชีฟรี

ติดต่อกับบริษทั หลักทรัพย์เพือ่ ขอ
เปิดบัญชีซ้อื ขายหุ้นผ่านผู้แนะนำ�
การลงทุนหรือผ่านอินเทอร์เน็ต
(บนเว็บไซต์ของบริษทั หลักทรัพย์)์

กรอกใบคำ�ขอเปิดบัญชีพร้อม
หลั ก ฐานที่ ใ ช้ ใ นการเปิ ด บั ญ ชี
ส่ง ให้บ ริ ษ ั ท หลั ก ทรัพ ย์์ และ
รอผลการพิจารณา ประมาณ
1-2 สัปดาห์

เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ เ ปิ ด บั ญ ชี แ ล้ ว
คุณจะได้รับเลขที่บัญชี และ/หรือ
รหัสซื้อขาย (Pin Number) จาก
บริ ษัท หลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ ง ต้ อ งเก็ บ ไว้
เป็นความลับ

เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถส่งคำ�สัง่
ซื้อขายหุ้นผ่านผู้แนะนำ�การลงทุน
หรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต ไม่ว่า
คุณจะอยู่ท่ีไหนก็ตาม
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4

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน สำ�เนาใบสำ�คัญคนต่างด้าว หรือสำ�เนาหนังสือ
เดินทาง กรณีเป็นชาวต่างชาติ
สำ�เนาทะเบียนบ้าน
สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากร (เฉพาะนิติบุคคล)
สำ � เนาใบแจ้ ง รายการบั ญ ชี ธ นาคาร หรื อ สำ � เนาสมุ ด คู่ ฝ ากบั ญ ชี อ อมทรั พ ย์
ย้อนหลัง 6 เดือน

ช่องทางการลงทุน

01 ลงทุนผ่านผูแ้ นะนำ�การลงทุนของบริษทั หลักทรัพย์
ส่งคำ�สั่งซื้อขายผ่านทางโทรศัพท์หรือที่ห้องค้า

02 ลงทุนด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต

ส่งคำ�สัง่ ซือ้ ขายผ่านโปรแกรมซือ้ ขายหลักทรัพย์ (คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มอื ถือ
แบบ Smartphone หรือ Tablet)   

ในการซื้อขายหุ้นนั้น ผู้ลงทุนจะต้องจ่ายค่านายหน้า (Commission) ให้ แ ก่
บริษทั หลักทรัพย์ตามมูลค่าของการซือ้ ขาย ซึง่ จะมีอตั ราทีแ่ ตกต่างกันไปตามช่องทาง
การลงทุนและประเภทบัญชี
สำ � หรั บ ผู้ ล งทุ น ที่ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การลงทุนในหุ้นเป็นอย่างดี
สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนเองได้ ก็สามารถที่จะเลือกช่องทาง “การซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต” กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการด้านการซื้อขาย
ทางอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) ได้
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ซื้อขายหุ้นทุกครั้ง ต้องจดบันทึก
หลังจากที่ตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้นเรียบร้อยแล้ว ก็ควรจดบันทึกรายการ
ซือ้ ขายหุน้ เก็บไว้ทกุ รายการ เพือ่ ประโยชน์ในการวิเคราะห์และติดตามผลการลงทุน
ต่อไป
วันที่

ซื้อ/ขาย

ชื่อหุ้น

ราคา

จำ�นวน
หุ้น

จำ�นวน
เงิน

ค่านายหน้า*
+VAT 7%

ต้นทุน /
เงินรับสุทธิ

กำ�ไร /
ขาดทุน

1

ซื้อ

A

50

1,000

50,000

133.75

50,133.75

-

30

ขาย

A

60

1,000

60,000

160.50

59,839.50

9,705.75

* ค่านายหน้า = 0.25%
(ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่บริษัทหลักทรัพย์อาจเรียกเก็บเพิ่ม)

    ผู้ลงทุนสามารถบันทึกรายการ
ซื้อขายหุ้นผ่านบริการ “พอร์ตลงทุน
จำ�ลอง” (Virtual Portfolio) ได้ ใ น
www.settrade.com ซึ่งสามารถ
ดู สั ด ส่ ว นการลงทุ น และติ ด ตาม
สถานะการลงทุนเพือ่ เปรียบเทียบกับ
ราคาตลาดได้อีกด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เรื่องการบันทึกซื้อขายหุ้น
ในภาคผนวก
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6

ติดตามผลการลงทุน

ในการลงทุ น ให้ ป ระสบความสำ � เร็ จ นั้ น ขั้ น ตอนที่ จำ � เป็ น อย่ า งยิ่ ง ก็ คื อ
“การติดตามผลการลงทุน” ผู้ลงทุนควรต้องหมั่นตรวจสอบสถานะการลงทุน
ของตั ว เองว่ า เป็ น ไปตามเป้ า หมายการลงทุ น ที่ กำ � หนดไว้ ต อนต้ น หรื อ ไม่
หากไม่เป็นไปตามเป้ า หมายหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ กำ � หนดไว้ ก็ จ ะได้ ป รั บ พอร์ ต
การลงทุนได้ทันท่วงที

01

คำ�นวณหามูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามราคาตลาด 		
(Mark to Market)

02
03

คำ�นวณหาผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาที่ประเมิน
นำ�ผลตอบแทนที่ได้รับไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
(Benchmark)

04

ปรับค่าความเสี่ยง (Risk-Adjusted Return) ด้วยการ
คำ�นวณหาอัตราผลตอบแทนส่วนเกิน โดยการหักออก
ด้วยอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง

05

คำ�นวณผลตอบแทนเป็นผลตอบแทนส่วนเกินต่อหนึง่ หน่วย
ความเสี่ยง

06

หาสาเหตุ ค วามแตกต่ า งของผลการดำ � เนิ น งานของ
กลุ่มหลักทรัพย์ และปรับปรุงการลงทุนต่อไป
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เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบผลตอบแทน
ประเภทสินทรัพย์

เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ� 12 เดือน
เฉลีย่ ของ BBL, KBANK, KTB, SCB

เงินฝาก

แหล่งข้อมูล:  www.bot.or.th

อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ
1, 5, 10 และ 20 ปี

ตราสารหนี้

แหล่งข้อมูล: www.thaibma.or.th

อัตราผลตอบแทนของ SET Index หรือ SET50 Index

ตราสารทุน

แหล่งข้อมูล: www.set.or.th

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยในแต่ละปี

ทองคำ�

แหล่งข้อมูล:  www.goldtraders.or.th

วิธีคำ�นวณผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุน

01 กำ�หนดอัตราผลตอบแทนคาดหวังของสินทรัพย์แต่ละประเภท (Ri)
โดยพิจารณาจากข้อมูลผลตอบแทนในอดีต

02 คำ�นวณผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภท ตามสัดส่วนการลงทุน
ในพอร์ต (WiRi) เช่น

พอร์ตระมัดระวัง
ตราสารทุน =  30% x 12.0% = 3.6%
ตราสารหนี้   =  40% x 5.0%    = 2.0%
เงินฝาก        =  30% x 1.0%    = 0.3%
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03 คำ�นวณอัตราผลตอบแทนคาดหวังของพอร์ต (∑WiRi) เช่น อัตราผลตอบแทน
คาดหวังของพอร์ตระมัดระวังเท่ากับ 5.9% (3.6% + 2.0% + 0.3%)

ประเภทพอร์ต
แบบที่ดูเฉพาะ
ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้

พอร์ตระมัดระวัง
ตราสารทุน

เงินฝาก

30%

30%

พอร์ตปานกลาง

พอร์ตเชิงรุก
เงินฝาก

เงินฝาก

20%

ตราสารทุน

50%

ตราสารหนี้ 10%
20%

40%

30%

70%

ตราสารหนี้

ตราสารหนี้

ตราสารทุน

พอร์ตระมัดระวัง

พอร์ตปานกลาง

พอร์ตเชิงรุก

ประเภท
สินทรัพย์

อัตรา
ผลตอบแทน
คาดหวังของ
สินทรัพย์

ตราสารทุน

12.0%

30%

3.6%

50%

6.0%

70%

8.4%

ตราสารหนี้

5.0%

40%

2.0%

30%

1.5%

20%

1.0%

เงินฝาก

1.0%

30%

0.3%

20%

0.2%

10%

0.1%

สัดส่วน
สัดส่วน
การลงทุน WiRi การลงทุน WiRi
(Wi)
(Wi)

สัดส่วน
การลงทุน WiRi
(Wi)

อัตราผลตอบแทนคาดหวัง ∑ WiRi                 5.9%                         7.7%                          9.5%
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ลงทุนอย่างมั่นใจ
ต้องอ่าน Statement ให้เป็น
ประจำ�วัน

รายงานการซื้อขายประจำ�วัน
ABC SECURITIES (THAILAND) PLC.
CONFIRMATION AND CONTRACT NOTE  [CN-20110427-xxxxx]                                   PAGE : 01
INVESTOR : [หมายเลขบัญชี] ชื่อบัญชี
TRADING DATE : 27/11/20xx                                          SETTLEMENT DATE : 03/12/20xx
                                                          
                    ---- COMMISSION ---#CONTRACT   SHARE       QTY.    PRICE/UNIT AMOUNT
NET
VAT NET AMT DUE
------------------------------------------------------------------------------------------------SE-26282  
XYZ           1,200     31.00        
37,200.00 74.40 5.21 37,120.39
                                               
TOTAL SELL                             
37,120.39
                            
VALUE ADDED TAX 7 %
5.21
== NET CUSTOMER RECEIVED ==                                                           
          37,120.39
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Please check all the transactions in this report.
Contact ABC Securities (Thailand) PLC. immediately if any discrepancy is found.
We will assume that all transactions are accurate unless you contact to us within 4 business
days from trading date.
----------------------------------------- END OF PAGE -----------------------------------------

ตัวอย่าง

แสดงรายการซื้อขาย ปริมาณ
ราคา ค่านายหน้า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
และจำ�นวนเงินรับ / จ่าย  
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อ่าน

Statement

ให้เป็น

แสดงชื่อหลักทรัพย์ ปริมาณ
ราคาต้นทุน ราคาตลาด
มูลค่าต้นทุน มูลค่าตลาด
และกำ�ไร / ขาดทุน
ประจำ�เดือน

รายงานหลักทรัพย์คงเหลือประจำ�เดือน
ABC SECURITIES (THAILAND) PLC.
MONTHLY SECURITIES STATEMENT  --  AS OF (30/12/20xx)                                 Page 01
INVESTOR : [หมายเลขบัญชี] ชื่อบัญชี
SECURITIES ON HAND AVG.COST MARKET PRICE COST VALUE MARKET VALUE   GAIN(LOSS)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------EFG              2,400      26.30       
15.80        
63,109.76        37,920.00     (25,189.76)
HIJ          
13,000     
2.43            1.79        
31,527.32        23,270.00      (8,257.32)
                                  
  Total           
94,637.08        61,190.00
                   รายการขายที่ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ                      0.00
                   รายการซื้อที่ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ                        0.00
"สำ�หรับรายการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2553 เป็นต้นไป บริษัทจะเรียกเก็บค่านายหน้าจากเดิมอัตรา
คงที่ เป็น อัตราขั้นบันได กรณีที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน"

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

ตัวอย่าง

หลั ง จากผู้ ล งทุ น ซื้ อ ขายหุ้ น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว สิ่ ง ที่ ไม่ ค วรมองข้ า มก็ คื อ
ต้ อ งตรวจสอบ รายงานการซื้ อ ขายประจำ � วั น จากบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ว่ า ข้อมูล
ถูกต้องหรือไม่ หากพบข้อมูลไม่ถูกต้องจะต้องแจ้งกลับไปยังบริษัทหลักทรัพย์ภายใน
ระยะเวลาที่ แ ต่ ล ะบริ ษั ท กำ � หนด นอกจากนี้ ในแต่ ล ะเดื อ นบริษัทหลักทรัพย์จะส่ง
รายงานหลักทรั พย์ คงเหลื อ ประจำ � เดื อ น เพื่ อ รายงานสถานะพอร์ ต การลงทุ น
ว่ามูลค่าตลาดของหุ้นทั้งหมดที่ถือครองอยู่ มีกำ�ไรหรื อขาดทุ น เมื่ อเที ย บกั บมู ล ค่ า
ต้นทุน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถใช้ขอ้ มูลเหล่านีเ้ พือ่ ประกอบการตัดสินใจปรับพอร์ตการลงทุน
ต่อไป
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Lesson

6

ซื้อขายอย่างมั่นใจ

ต้องเข้าใจตลาดและกฏเกณฑ์

     เมือ่ เข้าใจขัน้ ตอนการลงทุนในหุน้ เรียบร้อยแล้ว ก็ถงึ เวลาทำ�ความรู้จักคุ้นเคย
กับ “กฎเกณฑ์” ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้น ไม่ว่าจะเป็น... วันและเวลาทำ�การ
ซือ้ ขาย กระบวนการส่งคำ�สัง่ ซือ้ ขายและส่งมอบหุน้ เครือ่ งหมายแสดงสิทธิประโยชน์
และข้อห้ามต่างๆ รวมถึงผลกระทบจาก Corporate Action เพื่อให้ ไม่พลาดพลั้ง
ทำ�ผิดกฎจนเสียโอกาสในการลงทุนไป

วันและเวลาทำ�การซื้อขายหุ้น
ผู้ลงทุนสามารถส่งคำ�สั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ได้ทุกวัน
ทำ�การของตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทำ�การ
ธนาคารพาณิชย์) วันละ 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย

09.30

Pre-Open
I

34

T1

12.30

Open I
(Morning Session)

14.00

Intermission Pre-Open
II
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T2

16.30

Open Il
(Afternoon Session)

Pre-Close

T3

17.00

Off-Hour
Trading

เช้า

T1

เป็นเวลาที่ได้รับการสุ่ม
เพื่อเลือกหาเวลาเปิด
ในช่วง 09.55 - 10.00 น.

T2

เป็นเวลาที่ได้รับการสุ่ม
เพื่อเลือกหาเวลาเปิด
ในช่วง 14.25 - 14.30 น.

T3

เป็นเวลาที่ได้รับการสุ่ม
เพื่อเลือกหาเวลาปิด
ในช่วง 16.35 - 16.40 น.

บ่าย

ผู้ลงทุนสามารถส่งคำ�สั่งซื้อขายได้ล่วงหน้าประมาณ 30 นาที ก่อ นเวลา
ทำ � การจริ ง ทั้ ง ช่ ว งเช้ า และช่ ว งบ่ า ย หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า ช่ ว ง “Pre-Open”
โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนำ�คำ�สั่งทั้งหมดมาเรียงลำ�ดับและคำ�นวณหาราคาเปิด
ทั้ ง นี้ ผู้ ล งทุ น ยั ง สามารถ
ส่งคำ�สั่งซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต
ได้ ทุ ก วั น ตลอด 24 ชั่ ว โมง
โดยคำ � สั่ ง ที่ ส่งเข้ามาในช่วงนอก
เวลาทำ�การของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(Off-Hour Trading) จะถูกนำ�มา
เรียงลำ�ดับในระบบซื้อขายในช่วง
Pre-Open ของวันทำ�การถัดไป

ผ่านอินเทอร์เน็ต
ได้ทุกวัน  
ตลอด 24 ชั่วโมง
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กระบวนการส่งคำ�สั่งซื้อขายและส่งมอบหุ้น
กระบวนการจะเริ่มต้นจากการที่ผู้ลงทุนส่งคำ�สั่งซื้อขายหุ้น ด้วยการโทรศัพท์
ไปหาผู้แนะนำ�การลงทุน หรือส่งคำ�สั่งด้วยตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นทาง
คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มอื ถือแบบ Smartphone หรือ Tablet โดยทีค่ �ำ สัง่ เหล่านี้
จะถูกบันทึกในระบบของบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) ก่อนส่งต่อเข้าระบบซื้อขายของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กระบวนการซื้อขายและส่งมอบหลักทรัพย์

ระบบซื้อขาย (SET CONNECT)
ลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ต

จับคู่คำ�สั่งตาม
Price then Time Priority

ลงทุนผ่านผู้แนะนำ�การลงทุน

ผู้ซื้อ

ผู้ขาย

Marketing Terminal

Broker

Marketing Terminal

Broker
ชำ�ระเงินค่าซื้อ
และรับมอบหลักทรัพย์
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ส่งคำ�สั่งขาย

ั่งขาย

รายงานการจับคู่
การซื้อขาย

ำ�ส
ส่งค

ส่งคำ�สั่งซื้อ    

ซื้อ

Mobile Tablet

ส่งค
ำ�สั่ง

PC

Investor
ยอดขายสุทธิ

ยอดซื้อสุทธิ

Investor
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รับชำ�ระเงินค่าขาย
และส่งมอบหลักทรัพย์

ในการส่งคำ�สั่งซื้อขายหุ้นบนกระดานหลักแต่ละครั้ง จะต้องระบุจ�ำ นวนหุน้ เป็น
หน่วยการซือ้ ขาย (Board Lot) ซึ่ง 1 หน่วยการซื้อขาย = 100 หุ้น รวมทั้งจะต้อง
เสนอราคาซือ้ ขายหุน้ ให้ถกู ต้องตามช่วงราคา (Price Spread) ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กำ�หนดดังนี้

ระดับราคาตลาด                        ช่วงราคา
ตํ่ากว่า

2

บาท

0.01

บาท

ตั้งแต่

2-5

บาท

0.02

บาท

ตั้งแต่

5 - 10

บาท

0.05

บาท

ตั้งแต่

10 - 25

บาท

0.10

บาท

ตั้งแต่

25 - 100

บาท

0.25

บาท

ตั้งแต่

100 - 200

บาท

0.50

บาท

ตั้งแต่

200 - 400

บาท

1.00

บาท

ตั้งแต่

400

บาท

2.00

บาท

ราคาซื้อขายหุ้นในแต่ละวันสามารถ
เปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้ น สู ง สุ ด (Ceiling)
หรือลดลงต�่ำสุด (Floor) ได้ ไม่เกิน 30%
ของราคาปิ ด ในวั น ท�ำการก่ อ นหน้ า
ยกเว้น การซื้อขายหุ้นที่เริ่มเข้าซื้อขายเป็น
วันแรก หุ้นที่มีราคาต�่ำกว่า 1 บาท หุ้นที่มี
การขึ้นเครื่องหมาย XD, XR หรือ XA
เป็นวันแรก หรือหุ้นที่ถูกสั่งพักการซื้อขาย
ไปเป็นระยะเวลานาน
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      คำ�สั่งซื้อขายที่ถูกส่งเข้ามาในระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
จะถูกเรียงลำ�ดับและจับคู่การซือ้ ขายให้โดยอัตโนมัตติ ามหลัก “ราคาและเวลาทีด่ ที ส่ี ดุ ”
(Price then Time Priority)
จับคู่อัตโนมัติโดยใช้หลัก "ราคาและเวลาที่ดีที่สุด"
  (Automatic Order Matching: AOM)

• คำ � สั่ ง เสนอซื้ อ หุ้ น ตาม
ราคา และ/หรือ เงื่อนไข
ที่กำ�หนด
• ราคาเสนอซื้อหุ้นที่แพง
ที่สุด จะอยู่ในลำ�ดับแรก
• หากราคาเสนอซือ้ ทีแ่ พง
ที่สุดมีมากกว่า 1 ราคา
ราคาที่สั่งซื้อก่อนจะได้
อยู่ในลำ�ดับแรก

SET CONNECT

คำ�สั่งซื้อ (Bid)

• คำ � สั่ ง เสนอขายหุ้ น ตาม
ราคา และ/หรือ เงื่อนไข
ที่กำ�หนด
• ราคาเสนอขายหุ้ น ที่ ถู ก
ที่สุด จะอยู่ในลำ�ดับแรก
• หากราคาเสนอขายที่ถูก
ที่สุด มีมากกว่า 1 ราคา
ราคาที่สั่งขายก่อนจะได้
อยู่ในลำ�ดับแรก

คำ�สั่งขาย (Offer)

     จากนั้น บริษัท สำ�นักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำ�กัด (Thailand Clearing
House: TCH) จะแจ้งการซื้อขายกลับไปยังบริษทั หลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์
จะต้องแจ้งยืนยันผลการซื้อขายให้ลูกค้าทราบภายในวันทำ�การเดียวกันนั้น หรือ
อย่ า งช้ า ก่ อ นเปิ ด ทำ � การวั น ถั ด ไป โดยคำ�สั่งซื้อหรือคำ�สั่งขายนี้จะมีผลในทาง
ปฏิ บั ติ วั น ต่ อ วั น และสิ้น สุ ด เมื่อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ปิ ด ทำ � การซื้อ ขายประจำ � วั น
เมื่อผู้ลงทุนได้รับการยืนยันการซื้อขายแล้ว TCH จะเป็นผู้ให้บริการดูแลและ
ดำ�เนินการเรือ่ งการชำ�ระราคาทัง้ เงินค่าซือ้ ขายหุน้ และค่าธรรมเนียมในการซือ้ ขายหุน้
โดยจะส่งและรับมอบหุน้ ให้ผลู้ งทุนผ่านบริษทั หลักทรัพย์ภายใน 2 วันทำ�การ นับจาก
วันที่ซื้อหรือขายหุ้น (T+2)
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ซื้อขายอย่างมั่นใจ ต้องเข้าใจตลาดและกฎเกณฑ์
กรณี มี เ หตุ ก ารณ์ ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องผู้ ล งทุ น หรื อ
การซื้อขายหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมายต่างๆ บนกระดานซื้อขาย
เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นแต่ละตัว โดยเครื่องหมายที่สำ�คัญๆ ได้แก่
เครื่องหมาย
แสดงการห้ามหรือการให้ผู้ลงทุนระวังในประเด็นต่างๆ

เครื่องหมาย

ความหมาย

H (Halt)

ห้ามซือ้ ขายหุน้ เป็นการชัว่ คราว โดยแต่ละครัง้ มีระยะเวลา
ไม่เกินกว่าหนึ่งรอบการซื้อขาย

SP (Suspension)

ห้ามซือ้ ขายหุน้ เป็นการชัว่ คราว โดยแต่ละครัง้ มีระยะเวลา
เกินกว่าหนึ่งรอบการซื้อขาย

NP (Notice Pending)

บริษัทจดทะเบียนต้องรายงานและตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่
ระหว่างรอข้อมูลจากบริษัท

NR (Notice Received)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการชี้แจงข้อมูลจากบริษัท
จดทะเบียนที่ขึ้นเครื่องหมาย NP แล้ว และจะขึ้น
เครื่องหมาย NR เป็นเวลา 1 วัน

NC (non-Compliance)

บริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ เ ข้ า ข่ า ยถู ก เพิ ก ถอนออกจาก
ตลาดหลักทรัพย์

ST (Stabilization)

หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการซื้อหุ้นเพื่อส่งมอบหุ้นที่
จัดสรรเกิน

C (Caution)

บริษัทจดทะเบียนมีเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อฐานะการ
เงินและการด�ำเนินธุรกิจ

T (Trading Alert)

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการก�ำกับการซื้อขาย โดยจะ
บอกระดับการติดแคชบาลานซ์ของหุ้นที่มีการซื้อขายผิด
ปกติ
T1 (Trading Alert Level 1)
T2 (Trading Alert Level 2)

: ระดับ 1 Cash Balance*
: ระดับ 2 ห้ามค�ำนวณวงเงินซื้อขาย
และ Cash Balance
T3 (Trading Alert Level 3) : ระดับ 3 ห้าม Net Settlement
ห้ามค�ำนวณวงเงินซื้อขาย และ
Cash Balance
-----------------------------------------------------------* Cash Balance คือ นักลงทุนต้องซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์
เท่านั้น โดยวางเงินสดไว้กับโบรกเกอร์เต็มจ�ำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์
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เครื่องหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
กับสิทธิประโยชน์ต่างๆ

เครื่องหมาย

ความหมาย

XD (Excluding Dividend)     ผู้ซื้อหุ้นไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
XI (Excluding Interest)     ผูซ้ ื้อหุ้นไม่ได้สิทธิรับดอกเบี้ย
XE (Excluding Exercise)
แสดงการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้
เพือ่ ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ในการนำ�
ตราสารสิทธิไปแปลงสภาพ
เป็นหุ้นอ้างอิง
XR (Excluding Right)       
ผูซ้ อ้ื หุน้ ไม่ได้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ ออกใหม่
XW (Excluding Warrant)      ผู้ซื้อหุ้นไม่ได้สิทธิรับใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
XS (Excluding Short-term    ผู้ซื้อหุ้นไม่ได้สิทธิรับใบสำ�คัญ
Warrant)  
แสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นระยะสั้น
XT (Excluding Transferable ผูซ้ อ้ื หุน้ ไม่ได้สทิ ธิในการซือ้ หุน้ เพิม่ ทุน
Subscription Right)
ทีโ่ อนสิทธิได้
XP (Excluding Principal)   ผู้ซื้อหุ้นไม่ได้สิทธิรับเงินต้นที่บริษัท
ประกาศจ่ายคืนในคราวนั้น
XM (Excluding Meetings) ผู้ซื้อหุ้นไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
XN (Excluding Capital
ผู้ซ้อื หุ้นไม่มสี ิทธิในการรับเงินคืน
Return)
จากการลดทุน
XA (Excluding All)
ผู้ซื้อหุ้นไม่ได้สิทธิทุกประเภท
ที่บริษัทประกาศให้ในคราวนั้น
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ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก Corporate Action
Corporate Action คือ การที่บริษัทจดทะเบียน ประกาศดำ�เนินการ
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง โดยอาจจะเป็ น การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการดำ � เนิ น งาน
หรื อ การเปลี่ ย นแปลงนโยบายทางการเงิ น ซึ ่ ง จะมี ผ ลต่ อ มู ล ค่ า ของกิ จ การ
และกระทบต่อหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนนั้น โดยอาจจะมีผลต่อมูลค่า
ส่วนของผู้ถือหุ้นและมูลค่าหุ้น ซึ่ง Corporate Action 4 กรณีหลัก ได้แก่

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นหรือ
ราคาพาร์ (Par Value) โดยการเพิ่มหรือลด
มูลค่าที่ตราไว้ (Stock Split)
การจ่ายปันผลเป็นหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
(Stock Dividend)
การเพิ่มทุนโดยให้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญใหม่
แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right
Issue)
การจ่ายเงินปันผลพิเศษ (Extraordinary
Dividend) กรณีจ่ายคืนจากกำ�ไรสะสม
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ไม่เปลี่ยนแปลง

ลดลง

ไม่เปลี่ยนแปลง

ลดลง (กรณีลดราคาพาร์)
หรือ เพิม่ ขึน้ (กรณีเพิม่ ราคาพาร์)

ผลกระทบต่อมูลค่าหุ้น
ของผู้ถือหุ้นเดิม
(ทางทฤษฎี)

ราคาหุ้น
หลังเกิดธุรกรรม

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่เปลี่ยนแปลง

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
(ตามบัญชี)

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น (กรณีลดราคาพาร์)
หรือลดลง (กรณีเพิม่ ราคาพาร์)

การให้หุ้นปันผล
แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
(Stock Dividend)

จำ�นวนหุ้น
จดทะเบียน

การเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้
(Stock Split)

ส่วนใหญ่จะลดลง เนือ่ งจาก
มักจะกำ�หนดราคาหุน้
เพิม่ ทุนทีต่ ำ�่ กว่าราคาตลาด

ไม่เปลี่ยนแปลง
หากมีการใช้สิทธิ

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

การให้สิทธิจองหุ้น
แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
(Right Issue)

ลดลง

ไม่เปลี่ยนแปลง
(มูลค่าหุ้นลดลง แต่ได้รับ
ชดเชยจากเงินปันผล)

ลดลง

ไม่เปลี่ยนแปลง

การจ่ายเงินปันผลพิเศษ
(Extraordinary Dividend)

Lesson

7

ภาษีจากการลงทุน
ในหุ้น

ประเภทเงินได้                                         ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
     เงินปันผล
   (Dividend)

ได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ภาษี ณ ที่จ่าย : ถูกหัก 10%
ภาษีสน้ิ ปี : เลือกดำ�เนินการได้ 2 วิธี
ก. ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 10% แล้วไม่ต้องนำ�เงินปันผลมารวม
คำ�นวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีตอนสิ้นปี
ข. นำ�เงินปันผลไปรวมคำ�นวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีตอนสิ้นปี
ซึ่งจะสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้
ได้ รั บ เงิ น ปั น ผลจากบริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น
(BOI)
ภาษี ณ ที่จ่าย : ถูกหัก 10%
ภาษีสิ้นปี : ได้รับการ ยกเว้น ไม่ต้องนำ�เงินปันผลมารวมคำ�นวณ
เป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีตอนสิ้นปี

กำ�ไร
จากการขายหุ้น
(Capital Gain)
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ได้รับการ ยกเว้น ไม่ต้องนำ�เงินกำ�ไรมารวมคำ�นวณเป็นเงินได้
เพื่อเสียภาษีตอนสิ้นปี
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เครดิตภาษีเงินปันผล
“เงินปันผล” มาจากก�ำไรสุทธิของบริษัท แต่ก�ำไรสุทธินี้ ได้เสียภาษี ไปแล้ว
ครั้งหนึ่งในรูปของภาษีเงินได้นิติบุคคล เมื่อน�ำมาจ่ายเป็นเงินปันผลแล้ว ผู้ลงทุน
ยังต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอีก ในทางกฎหมายก็จะถือว่าเป็นการเสียภาษีซ�้ำซ้อน
เพราะฉะนั้นภาครัฐจึงอนุญาตให้ผู้ลงทุนขอ “เครดิตภาษีเงินปันผล” ได้
เครดิตภาษีเงินปันผล =  เงินปันผล x

อัตราภาษีเงินได้ของบริษัท
100-อัตราภาษีเงินได้ของบริษัท

เพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น มาดูตัวอย่างการคำ�นวณภาษีและการขอเครดิต
ภาษีเงินปันผลกันดีกว่า...
เงินได้จากเงินเดือน
หัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
เงินได้จากเงินปันผล
บวก เครดิตภาษีเงินปันผล
รวมเงินได้จากเงินปันผล
รวมเงินได้ทั้ง 2 ประเภท
หัก ค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้
เงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษี
ภาษีที่ต้องชำ�ระ
หัก ภาษี ณ ที่จ่าย
• เงินเดือน
• เงินปันผล
หัก เครดิตภาษีเงินปันผล
ภาษีที่ต้องชำ�ระเพิ่มเติม /
(ชำ�ระเกินขอคืน)

600,000
(100,000)
70,000 x
[30/(100-30)] 500,000
70,000
30,000
100,000
600,000
(60,000)
540,000
33,500
70,000 x
10%

(21,500)
(7,000)
(30,000)
(25,000)
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เทคนิคคร่าวๆ ว่าจะเลือกใช้เครดิตภาษีเงินปันผลหรือไม่ ให้พจิ ารณาจาก
ฐานภาษีเงินได้ของเรา เปรียบเทียบกับ อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทที่เรา
ได้รับเงินปันผล

ถ้าฐานภาษีเงินได้ของเรา > อัตราภาษีเงินได้ของบริษัท
“ ไม่ควรใช้ เครดิตภาษีเงินปันผล ”
ถ้าฐานภาษีเงินได้ของเรา < อัตราภาษีเงินได้ของบริษัท
“ ควรใช้ เครดิตภาษีเงินปันผล ”

สรรพากร

     ทงั้ นี้ ผูล้ งทุนสามารถดูอตั ราภาษี
เงินได้นิติบุคคลของบริษัทได้จาก
หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
ซึ่ง ผู้ลงทุนต้องเก็บหนังสือรับรอง
นี้ ไว้ เ ป็ น ห ลั ก ฐ า น เ ผื่ อ ก ร ณี ที่
กรมสรรพากรขอหลักฐานเพิม่ เติม
ภายหลังด้วย
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Lesson

8

ฉลาดลงทุน
ต้องรู้จักสิทธิ

เมื่ อ ลงทุ น ในหุ้ น ผู้ ล งทุ น ก็ จ ะได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น “ผู้ ถื อ หุ้ น ” หรื อ “เจ้ า ของ”
บริ ษัท นั้น และไม่ ว่า จะเป็ น ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ ห รื อ รายย่ อ ย ต่ า งก็ มีสิท ธิ ใ นฐานะ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันซึ่ ง สิ ท ธิ ห ลั ก ๆ ประกอบไปด้ ว ย “สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน”
และ “สิทธิในการบริหารบริษัท”

สิทธิขั้นพื้นฐาน
		 สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งในช่วงก่อนและหลังจากตัดสินใจ
ลงทุน ผ่าน...
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้น และแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำ�ปี
(แบบรายงาน 56-1)
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น งบการเงิน และรายงานประจำ�ปี
สิทธิในการได้รับเงินปันผล เมื่อบริษัทมีกำ�ไรจากการดำ � เนิ น กิ จ การ บริ ษั ท
จะนำ � กำ � ไรนั ้ น ไปจั ด สรรเป็ น ผลตอบแทนคื น ให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ ป ระชุ ม
ผู้ถอื หุน้ ก่อน
สิ ท ธิ ใ นการจองซื้ อ หุ้ น ออกใหม่ เมื่ อ บริ ษั ท จั ด หาเงิ น ทุ น โดยการเพิ่ ม ทุ น
ในส่ ว นของเจ้ า ของ บริ ษั ท จะให้ สิ ท ธิ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ก่ อ นบุ ค คลภายนอก
ซื้ อ ในราคาที่ กำ � หนดไว้ การให้ สิ ท ธิ เ ช่ น นี้ เ ป็ น การปกป้ อ งผู้ ถื อ หุ้ น กลุ่ ม เดิ ม
ไม่ ใ ห้ สัด ส่ ว นความเป็ น เจ้ า ของและอำ � นาจในการควบคุ ม กิ จ การลดน้ อ ยลง
เมือ่ มีหนุ้ ออกจำ�หน่ายมากขึน้
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สิทธิในการบริหารบริษัท
นอกจากสิ ท ธิ ข้ัน พื้น ฐานต่ า งๆ แล้ ว ผู้ถือ หุ้น ยั ง มี สิท ธิ ใ นการมี ส่ ว นร่ ว ม
บริหารงานของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น...
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
การออกเสียงตัดสินใจในเรื่องสำ�คัญๆ ของบริษัท
การเพิ่มวาระการประชุม
การเพิกถอนมติที่ประชุม
การฟ้องร้องคดี
การได้รับความคุ้มครองต่างๆ จากกฎหมายหลักทรัพย์

แต่ ห ากจะพู ด ถึ ง สิ ท ธิ ใ นการบริ ห ารบริ ษั ท ที่ สำ � คั ญ และไม่ ค วรพลาด
ที่จะใช้สิทธิน้ี นั่นก็คือ “สิทธิ ในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น และการออกเสียง
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น”โดยผู้ ถื อ หุ้ น สามารถใช้ สิ ท ธิ นี้ ผ่ า น “การประชุ ม สามั ญ
ประจำ�ปี” ทีบ่ ริษทั มักจะจัดให้มขี น้ึ อย่างน้อยปีละครัง้ ราวๆ เดือนมีนาคมและเมษายน
ของทุกปี หรือผ่าน “การประชุมวิสามัญ” ซึง่ จะจัดขึน้ เป็นระยะตามทีบ่ ริษทั เห็นสมควร
ผู้ ถื อ หุ้ น ควรทำ � ความเข้ า ใจข้ อ มู ล ต่ า งๆ ในหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม และวาระ
การประชุมอย่างละเอียด เพื่อนำ�ไปประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในเรื่อง
ต่างๆ ทั้งนี้ หากติดธุระจำ�เป็นก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้
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ถูกละเมิดสิทธิ... ติดต่อใคร
หากพบเบาะแสการกระทำ � ผิ ด หรื อ ปั ญ หาอื่ น ใด
เกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถแจ้งได้ที่...
กรณีพบเบาะแสในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ศู น ย์ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น (Help Center) ของ
สำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โทร. 0 2033 9999 หรือ
Hotline 1207 หรืออีเมลไปยัง info@sec.or.th
กรณีพบเบาะแสเกี่ยวกับการใช้บริการทางการเงิน
เงินตราต่างประเทศ และการโอนเงินตราต่างประเทศ
เว็บไซต์ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
ธนาคารแห่งประเทศไทย www.1213.or.th หรือ
Hotline 1213
กรณีพบเบาะแสเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ หรือการกู้ยืม
เงินนอกระบบ
เว็บไซต์สว่ นป้องปรามการเงินนอกระบบ
สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือ
Hotline 1359
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Lesson

9

รู้จักหาความรู้
สร้างภูมิคุ้มกัน
การลงทุน

การลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ งสูงทีส่ ดุ คือ การลงทุนโดยไม่มคี วามรู้ การมีความรู้
ความเข้าใจในการลงทุนอย่างรอบด้านจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุด  
ปั จ จุ บั น มี แ หล่ ง ข้ อ มู ล ด้ า นการลงทุ น มากมายที่ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ ล งทุ น
ทั้งหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร บทความ เว็ บ ไซต์ รายการวิ ท ยุ
รายการโทรทัศน์ การอบรมสัมมนา ฯลฯ ซึ่งสามารถแบ่งตามผู้ให้ข้อมูลได้ดังนี้
แหล่งข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น ข้อมูลการลงทุน ข้อมูล
บริษทั จดทะเบียน บริษทั สมาชิก บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ความรูด้ า้ นการวางแผนการเงิน
และการลงทุน ฯลฯ
Social Media
• www.set.or.th
www.facebook.com/set.or.th
• www.settrade.com
@SET_Thailand
@SET Thailand
• www.set.or.th/education
Youtube.com/setgroupofficial
• ห้องสมุดมารวย
• INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน
แหล่งข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียน เช่น ผลการดำ�เนินงาน งบการเงิน ข่าวจาก
ผูบ้ ริหาร การขยายธุรกิจ ฯลฯ
แหล่งข้อมูลจากสถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน
บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย หรือธนาคาร เช่น บทวิเคราะห์หุ้น ผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน แนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุน ฯลฯ
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แหล่งข้อมูลจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ไทย ฯลฯ
ต้องการข้อมูล
บริษัทจดทะเบียน

www.set.or.th
ต้องการข้อมูล
อบรมสัมมนา หรือ
เรียนรู้ออนไลน์
ด้านการลงทุน

www.set.or.th/education

ต้องการข้อมูล
ภาวะตลาดและ
บทวิเคราะห์

www.settrade.com
ต้องการเรียนรู้
เร่ืองการวางแผน
การเงินการลงทุน
ผ่านหลักสูตรออนไลน์
(SET e-Learning)

www.set.or.th/elearning

   ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำ�ให้ผู้ลงทุนสามารถหาข้อมูลและรับข่าวสาร
ได้ตลอดเวลา แต่ด้วย ปริมาณข้อมูลที่มีมากมายและเข้ามาอย่างรวดเร็วก็ทำ�ให้
เสียเวลาได้ ไม่น้อยทีเดียว ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรคิดให้รอบคอบก่อนว่าจำ�เป็นต้องใช้
ข้อมูลเหล่านัน้ แล้วหรือยัง ซึ่งการวางแผนการลงทุนระยะยาวและกำ�หนดช่วงเวลา
ในการปรับแผนการลงทุนให้ชัดเจน จะช่วยให้ ไม่ต้องตกหลุมข้อมูลกองยักษ์ ได้
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ภาคผนวก

5 เหตุผล...

ควรบันทึกการซื้อขายหุ้น

ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารซื้ อ ขายหุ้ น ผู้ ล งทุ น จะได้ รั บ
รายงานการซื้อขายประจำ�วันและรายงานหลักทรัพย์
คงเหลือประจำ�เดือนจากโบรกเกอร์ ซึ่งเปรียบเสมือน
ใบเสร็จรับเงินว่า ได้ซื้อหรือขายหุ้นไปกี่หุ้น ที่ราคา
เท่าไหร่ เสียค่าธรรมเนียมทั้งหมดเท่าไร และสรุปยอดหุ้นคงเหลือในแต่ละเดือน
ผูล้ งทุนต้องตรวจสอบกระทบยอดซือ้ ขายว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ และสรุปแล้ว
ได้กำ�ไร/ขาดทุนจากการซื้อขายตลอดเดือนนั้นเท่าไหร่ จากนั้นนำ�ไปคำ�นวณ
ราคาต้นทุนต่อหุ้นตามขั้นตอนในสมุดออมหุ้น หากพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ควร
แจ้งให้โบรกเกอร์ทราบภายในระยะเวลาที่แต่ละบริษัทกำ�หนด

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายงานจากโบรกเกอร์

ทุกครัง้ ทีจ่ ดบันทึกการซือ้ ขายหุน้ จะสะท้อนให้เห็น
พฤติกรรมการลงทุนของตนเอง ว่าแท้จริงแล้วสไตล์
การลงทุนที่ผ่านมาเหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุน
ที่ตั้งใจไว้หรือไม่ เช่น แรกเริ่มตั้งใจว่า ต้องการลงทุน
ระยะยาวเพือ่ ให้มเี งินปันผลไว้ใช้ยามเกษียณ แต่ทนไม่ไหวต้องขายทุกครัง้ ทีร่ าคา
หุ้นพุ่งขึ้นแรง แล้วลืมเอาเงินกำ�ไรที่ได้กลับมาลงทุนต่อตามแผนที่วางไว้ จึงอาจ
ทำ�ให้ ไม่บรรลุเป้าหมายนี้ได้ ดังนั้น ก็ต้องทบทวนตนเองอีกครั้งว่า ควรจะปรับ
พฤติกรรมการซื้อขายหุ้นใหม่หรือไม่

สะกดรอยตามพฤติกรรม
การซื้อขายหุ้นของตนเอง
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ทุกครัง้ ทีจ่ ะตัดสินใจซือ้ หุน้ เดิมเพิม่ หรือขายหุน้ ทีม่ อี ยูใ่ น
พอร์ต สมุดออมหุ้นจะช่วยเปรียบเทียบให้เห็นว่า ราคาตลาด
ณ เวลานั้น เหมาะสมที่จะซื้อ/ขายหรือยัง เมื่อเทียบกับราคา
ในช่วงสถานการณ์เดียวกันในอดีต ซึ่งหากอยากเห็นภาพ
ที่ชัดเจนขึ้น อาจนำ�ราคาหุ้นที่ซื้อไว้แต่ละช่วงมา Plot เป็น Graph ก็ ไม่ว่ากัน
ทัง้ นี้ เมือ่ คิดว่าได้ราคาทีเ่ หมาะสมแล้ว ก็ตอ้ งไม่ลมื ทีจ่ ะวิเคราะห์ปจั จัยพืน้ ฐาน
ใหม่ๆ ที่เข้ามากระทบราคาหุ้น และเปรียบเทียบกับมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นจาก
บทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ต่างๆ ประกอบการตัดสินใจทุกครั้งด้วย

บันทึกประวัติศาสตร์
ราคาหุ้นในพอร์ต

การกลับมานั่งทบทวนสมุดออมหุ้น ทุกรอบ 3 เดือน 6 เดือน
หรือ 1 ปี เป็นกระบวนการสำ�คัญที่ทำ�ให้รู้สรุปผลตอบแทนจาก
การลงทุนในช่วงที่ผ่านมา โดยวัดผลง่ายๆ จากการคำ�นวณอัตรา
ผลตอบแทนรวมของพอร์ตหุ้น (Total Portfolio Return) แล้วนำ�
มาเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐาน เช่น อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจำ�ในช่วงเวลา
เดียวกัน ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์* (SET TRI) ดัชนีผลตอบแทน
รวม SET50 (SET50 TRI) หรือ ดัชนีผลตอบแทนรวมรายอุตสาหกรรม
(Industry TRI) เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องไม่ลืมย้อนกลับมาเทียบกับเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ด้วยว่า ผลตอบแทนที่ได้เป็นไปตามอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังไว้หรือไม่

ติดตามวัดผล
การลงทุน

สุดท้าย ถ้าพบโอกาสทีจ่ ะสร้างผลตอบแทนได้มากขึน้ ใน
ช่วงตลาดขาขึ้น ก็ควรจะพิจารณาปรับพอร์ตลงทุน โดยเพิ่ม
สัดส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มดีให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ในทางตรงข้าม ถ้าผลตอบแทนที่ได้รับไม่ตรง
ตามที่คาดหวังในช่วงตลาดขาลง ก็อาจลดสัดส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรม
ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสด้วยการลงทุนในช่วงหุ้น
ดีราคาถูก ซึ่งนอกจากจะทำ�ให้ ไม่พลาดโอกาสในการเพิ่มผลตอบแทนแล้ว
ยังอาจช่วยลดต้นทุนการถือครองหุ้นที่มีอยู่เดิมได้อีกด้วย

ปรับพอร์ตลงทุน
ได้ทันสถานการณ์

* หมายเหตุ: ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET Total Return Index: SET TRI) คือ การคำ�นวณผล
ตอบแทนทุกประเภทของการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นค่าดัชนี ทั้งผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที่
ลงทุน (Capital Gain/Loss) สิทธิในการจองซือ้ หุน้ (Rights) และเงินปันผล (Dividends) โดยมีสมมติฐานเพิม่ เติมว่าเงินปันผล
ที่ได้รับนี้จะถูกนำ�ไปลงทุนในหลักทรัพย์ด้วย (Reinvest) (ที่มา: www.set.or.th)
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ขั้นตอน
ในการบันทึกรายการ

เมื่อเห็นถึงข้อดีของการบันทึกรายการซื้อขาย
หุ ้ น ทั้ ง 5 ประการแล้ ว ก็ ถึ ง เวลา...ออกสตาร์ ท สู ่
ความมัง่ คัง่ ด้วย “การบันทึกรายการ” โดยมี 3 ขั้นตอน
ง่ายๆ ที่จะช่วยให้เข้าใจแนวคิดการค�ำนวณราคา
ต้นทุนเฉลี่ยของหุ้นและการติดตามวัดผลตอบแทน
จากการลงทุนด้วยฝีมือคุณเอง
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1
บันทึกการซื้อขายหุ้น
ประจำ�วัน

2
สรุปหุ้นในพอร์ตรายตัว

3
สรุปพอร์ตหุ้นทั้งหมด

เริ่ ม ต้ น “จดบั น ทึ ก การซื้ อ ขายหุ้ น
รายวัน และ เงินปันผลที่ได้รับ” โดย
ต้ อ งไม่ ลื ม จดค่ า ธรรมเนี ย มการ
ซื้อขายหรือภาษีหัก ณ ที่จ่ายเอาไว้
ใช้ ต รวจสอบรายงานการซื้ อ ขาย  
จากโบรกเกอร์
คำ�นวณ “ราคาต้นทุนเฉลี่ยของหุ้น”
โดยบันทึกจำ�นวนและราคาซื้อขาย
ของหุน้ แต่ละตัวแยกกันไว้ ทัง้ ยอด
ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ยอดที่ ทำ � รายการใหม่
และยอดคงเหลือในพอร์ต ใช้หาว่า
ตอนนี้ ถื อ หุ้ น ที่ ต้ น ทุ น เฉลี่ ย เท่ า ไหร่
ก่อนตัดสินใจลงทุนต่อ
สรุป “จำ�นวนหุ้น และ ราคาต้นทุน
เฉลี่ย” ของหุ้นทุกตัวที่อยู่ในพอร์ต
เพื่ อ คำ � นวณ “ผลกำ � ไร/ขาดทุ น ”
โดยเทียบกับราคาปิดของหุ้นในวันที่
สรุปพอร์ต ทำ�ให้ ได้ “ติดตามวัดผล”
การลงทุนในช่วงทีผ่ า่ นมา เพือ่ ทบทวน
“กลยุทธ์ และ ปรับพอร์ตลงทุน” ให้
สอดคล้ อ งกั บ สไตล์ ก ารลงทุ น และ
ระดั บ การยอมรั บ ความเสี่ ย งของ
ตนเองที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
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คำ�แนะนำ�การบันทึกรายการ

ขั้นตอนที่ 1 : บันทึกการซื้อขายหุ้นประจำ�วัน
ตัวอย่าง ตารางบันทึกรายการซื้อขายหุ้นรายวัน (Daily Statement)
เงินลงทุนตั้งต้น (Initial Cash) = 500,000.00 บาท
ว/ด/ป
(Date)

ซื้อ/ขาย
(Buy/Sell)
ได้ปันผล
(Dividend)

ชื่อย่อหุ้น
(Symbol)

กลุ่ม
อุตสาหกรรม
(Sector)

ราคา
(Price)

เงินปันผล
ต่อหุ้น
(Dividend)

(A)

(B)

01/01/55

ซื้อ

AAA

ทรัพยากร

50.00

0.00

02/01/55

ซื้อ

BBB

ธุรกิจการเงิน

15.00

0.00

03/01/55

ซื้อ

CCC

เทคโนโลยี

5.00

0.00

15/01/55

ซื้อ

AAA

ทรัพยากร

55.00

0.00

25/01/55

ซื้อ

CCC

เทคโนโลยี

4.00

0.00

28/01/55

ได้ปันผล

AAA

ทรัพยากร

50.00

1.00

30/01/55

ขาย

AAA

ทรัพยากร

60.00

0.00

รวม
วิธีบันทึกรายการ
ว/ด/ป
ซื้อ/ขาย
ชื่อย่อหุ้น
กลุ่มอุตสาหกรรม
ราคา
เงินปันผลต่อหุ้น
จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนเงิน

60

= ซื้อขายหุ้นวันไหน จดไว้ทุกวัน จะได้ ไม่หลงลืม
= ทำ�ธุรกรรมด้านไหน จดไว้เสมอ ไม่ให้สับสน
= ซื้อขายหุ้นตัวไหน จดไว้เป็นชื่อย่อ
= ซื้อขายหุ้นในอุตสาหกรรมไหน จดไว้เตือนใจให้กระจายความเสี่ยง
= ซื้อขายที่ราคาเท่าไหร่ จดไว้ให้ถูกต้อง
= จดเงินปันผลที่ได้ทุกครั้ง ไว้ติดตามดอกผลที่ได้จากหุ้น
=    ซื้อขายที่จำ�นวนเท่าไหร่ จดไว้ให้ครบ						
=    ราคาหุ้น คูณ จำ�นวนหุ้น รวมเป็น ยอดซื้อยอดขาย
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บันทึกธุรกรรมทั้งหมดของหุ้นทุกตัวที่อยู่ในพอร์ต
ก่อนจะนำ�ข้อมูลไปบันทึกแยกเป็นรายหุ้นใน
“ตารางสรุปหุ้นในพอร์ตรายตัว” ต่อไป
จำ�นวนหุ้น
(Volume)

(C)

จำ�นวนเงิน
(Value)

(D)

ค่าธรรมเนียม/ภาษี
(Commission
Fee/Tax)

(E)

มูลค่าซื้อ/ขายสุทธิ

(Net Buy/Sell)
เงินปันผลรับสุทธิ
(Net Dividend)

(F)

ราคาต้นทุนเฉลี่ย
ต่อหุ้น
(Average Cost)

(G)

= (AxB)+(AxC)

= Dx0.0025x1.07

= D+E

= 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

-137,500.00

-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

-433,000.00

-1,941.31

-434,941.31

ค่าธรรมเนียม/ภาษี
      
มูลค่าซื้อ/ขายสุทธิ
ราคาต้นทุนเฉลี่ยต่อหุ้น
หมายเหตุ:

            59.84
-

=  ยอดซื้อ/ขาย คูณ (ค่านายหน้า + VAT 7%) รวมเป็น ค่าธรรมเนียมจ่าย
     โบรกเกอร์/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผล
=  จำ�นวนเงิน บวก/ลบ ค่าธรรมเนียม รวมเป็น มูลค่าซื้อ/ขายสุทธิ
=  มูลค่าซื้อ/ขายสุทธิ หารด้วย จำ�นวนหุ้น รวมเป็น ราคาต้นทุนเฉลี่ยต่อหุ้น
     ที่ซื้อขายแต่ละครั้ง

       

- ค่านายหน้า = 0.25% (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่บริษัทหลักทรัพย์อาจเรียกเก็บเพิ่ม)
- เงินปันผล จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ซึ่งสามารถนำ�ไปเครดิตภาษีเงินปันผลตอนสิ้นปีได้
- ใช้เครื่องหมาย “ลบ” ( - ) สำ�หรับจำ�นวนเงินที่จ่ายออกไป
- ผลลัพธ์จากการคำ�นวณจะใช้เป็นทศนิยม 2 ตำ�แหน่ง (ปัดเศษ)
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ขั้นตอนที่ 2 : สรุปหุ้นในพอร์ตรายตัว
ตัวอย่าง ตารางสรุปหุ้นในพอร์ตรายตัว (Stock Inventory)
ชื่อย่อหุ้น    AAA                    ชื่อบริษัท     ทริปเปิ้ลเอ จำ�กัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม    ทรัพยากร
จำ�นวนหุ้น (Volume)
ว/ด/ป
(Date)

ซื้อ/ขาย
(Buy/Sell)

ได้ปันผล

ใหม่

ใหม่

เดิม

(Dividend)

(A)

คงเหลือ
ซื้อ

ขาย

(B)

(C)

เดิม

ซื้อสุทธิ
(รวม

ขายสุทธิ
(หัก

Com. + VAT) Com. + VAT)

(D)

(E)

(F)

(G)

=A+B-C

เฉลี่ย
ต้นทุน
(H)

=M/D

01/01/55

ซือ้

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

ได้ปนั ผล

4,500

0

0

4,500

52.92

0.00

0.00

52.92

30/01/55

ขาย

4,500

0

1,000

3,500

52.92

0.00

59.84

52.92

รวม
วิธีบันทึกรายการ
วันที่
ซื้อ/ขาย/ปันผล
จำ�นวนหุ้น
ราคาหุ้น
มูลค่าหุ้น
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ราคา
(Price) ราคาหุ้น (Price)

3,500

= ซื้อขายหุ้น หรือ ได้รับเงินปันผล ในวันไหน จดไว้ให้ชัดเจน
= ทำ�ธุรกรรมด้านไหน จดไว้เสมอ ไม่ให้สับสน
= มีห้นุ อยู่จำ�นวนเท่าไหร่ จดไว้ให้ครบ ทั้งที่มีอยู่เดิม ซื้อใหม่ หรือขายออกไป
และสรุปยอดคงเหลือ
= ราคาต้นทุนเฉลี่ยที่ ซื้อ/ขาย/ถือ หุ้นอยู่เท่าไหร่ จดไว้ให้ถูกต้อง
(นำ�มาจาก ขั้นตอนที่ 1 ราคาต้นทุนเฉลี่ยต่อหุ้น (G))
= มูลค่าต้นทุนเดิม รวม/หัก มูลค่าต้นทุนที่ ซื้อ/ขายใหม่ สรุปแล้วมูลค่า
       ต้นทุนของหุน้ ในพอร์ตเท่าไหร่ (นำ�มาจาก ขัน้ ตอนที่ 1 มูลค่าซือ้ /ขายสุทธิ (F))
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บันทึกตารางเพื่อคำ�นวณราคาต้นทุนเฉลี่ยของหุ้น
ทุกตัวที่อยู่ในพอร์ต จากนั้นนำ�ยอดรวมไปสรุปไว้
ใน “ตารางสรุปพอร์ตหุ้นทั้งหมด” ต่อไป
มูลค่าหุ้น (Value)
ใหม่
เดิม

ซื้อสุทธิ
(รวม

(I)

ขายสุทธิ
(หัก

Com. + VAT)

Com. + VAT)

(J)

(K)

หักมูลค่า
ต้นทุนเดิม
(กรณี
ขายหุ้น)
(L)

=CxE

มูลค่า
ต้นทุน
คงเหลือ
ในพอร์ต
(M)

=I+J-L

กำ�ไรจากเงินปันผล

(Dividend)

กำ�ไร/
ขาดทุน
ที่เกิดจาก
การขาย
(Realized
Profit/
Loss)

ก่อน
หักภาษี
10%

(N)

(O)

=K-L

หลัง
หักภาษี
10%
(P)

=Ox0.9

100,267.50

0.00

0.00

100,267.50

0.00

0.00

0.00

100,267.50 137,867.81

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
1.70%

238,135.31

0.00

59,839.50

52,918.96

185,216.35

6,920.54
13.08%

0.00

0.00

238,135.31

59,839.50

52,918.96 185,216.35

6,920.54

0.00

4,500.00 4,050.00

กำ�ไร/ขาดทุนที่เกิดจากการขาย = สรุปขายหุ้นแล้ว ได้กำ�ไร/ขาดทุนเท่าไหร่ (คิดเป็น % เมื่อเทียบกับ
           มูลค่าต้นทุนเดิมของหุ้นตามจำ�นวนที่ขายไป (L))
กำ�ไรจากเงินปันผล
=   สรุปจำ�นวนเงินปันผลไว้ ใช้ค�ำ นวณผลตอบแทน (คิดเป็น % เมือ่ เทียบกับ
           มูลค่าต้นทุนคงเหลือในพอร์ต (M))
หมายเหตุ:

-  ราคาซื้อ/ขายสุทธิต่อหุ้น จะคำ�นวณจาก มูลค่าซื้อ/ขายสุทธิ หารด้วย จำ�นวนหุ้น
-  เมื่อซื้อหุ้นเพิ่ม จะต้องคำ�นวณราคาต้นทุนเฉลี่ยของหุ้น โดยนำ� มูลค่าต้นทุนคงเหลือ หารด้วย
    จำ�นวนหุ้นคงเหลือ (การขายหุ้นไม่ทำ�ให้ราคาต้นทุนเฉลี่ยของหุ้นเปลี่ยนแปลง)
-  เมื่อขายหุ้นออก จะต้องคำ�นวณมูลค่าต้นทุนคงเหลือ โดยนำ� มูลค่าต้นทุนพอร์ตเดิม (I)
		ลบ มูลค่าต้นทุนเดิมของหุน้ ตามจำ�นวนทีข่ ายไป (L = จำ�นวนหุน้ ทีข่ าย คูณ ราคาต้นทุนเฉลีย่ ของหุน้ )
- กำ�ไร/ขาดทุนที่เกิดจากการขาย จะคำ�นวณจาก มูลค่าขายสุทธิ (K) ลบ มูลค่าต้นทุนเดิมของหุ้น
ตามจำ�นวนที่ขายไป (L)
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ขั้นตอนที่ 3 :
ตัวอย่าง ตารางสรุปพอร์ตหุ้นทั้งหมด (Stock Portfolio)
เงินลงทุนตั้งต้น (Initial Cash)
     =   500,000.00 บาท
รวมมูลค่าต้นทุน (Net Cost)
=   445,911.85 บาท
กำ�ไร/ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง (Realized Profit/Loss)      =       6,920.54 บาท
ผลตอบแทนรวมของพอร์ต (Total Portfolio Return)  =     46,058.69 บาท

หุน้ คงเหลือ (Stock Inventory)
ชื่อย่อหุ้น
จำ�นวนหุน้ ราคาต้นทุน มูลค่าต้นทุน ราคาตลาด
กลุ่ม
(Symbol) อุตสาหกรรม (Volume) เฉลี่ยต่อหุ้น (Net Cost) (Market
(Average
Price)
(Sector)
Cost)

สัดส่วน
ในพอร์ต
(%)

AAA

ทรัพยากร

3,500

52.92

185,216.35

60.00

210,000.00

43.66%

BBB

ธุรกิจการเงิน

2,000

15.04

30,080.25

15.50

31,000.00

6.44%

CCC

เทคโนโลยี

50,000

4.61

230,615.25

4.80

240,000.00

49.90%

481,000.00

100.00%

รวม
ทั้งพอร์ต

445,911.85

วิธีบันทึกรายการ
ชื่อย่อหุ้น
จำ�นวนหุ้น
ราคาต้นทุนเฉลี่ยต่อหุ้น
มูลค่าต้นทุน
ราคาตลาด
มูลค่าตลาด
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มูลค่าตลาด
(Market
Value)

= มีหุ้นตัวไหนอยู่ในพอร์ตบ้าง จดไว้เป็นชื่อย่อ
= มีหุ้นคงเหลืออยู่จำ�นวนเท่าไหร่ จดไว้ให้ครบ
(จาก ขั้นตอนที่ 2 รวมจำ�นวนหุ้นคงเหลือ (D))
= ราคาต้นทุนเฉลี่ยที่ถือหุ้นอยู่เท่าไหร่ จดไว้ให้ถูกต้อง
(จาก ขั้นตอนที่ 2 รวมราคาต้นทุนเฉลี่ย (H))
= มูลค่าต้นทุนรวมของหุ้นที่ถืออยู่คิดเป็นเท่าไหร่
(จาก ขั้นตอนที่ 2 รวมมูลค่าต้นทุนคงเหลือในพอร์ต (M))
= ราคาตลาด (ราคาปิด) ของหุ้น ณ วันที่จดบันทึกสรุปตอนสิ้นเดือน
= ราคาตลาด คูณ จำ�นวนหุ้น รวมเป็น มูลค่าตลาดที่ซื้อขายกันอยู่จริง
ณ วันที่จดบันทึกสรุปตอนสิ้นเดือน
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สรุปการถือครองหุ้นทุกตัวในแต่ละเดือน เพื่อติดตามผลตอบแทน
จากการลงทุนทั้งหมด พร้อมทบทวนกลยุทธ์ และอาจพิจารณา
ปรับพอร์ตลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
เงินสดคงเหลือ (Cash Balance)    
รวมมูลค่าตลาด (Market Value)  
กำ�ไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น   
(Unrealized Profit/Loss)

=   54,088.15 บาท
=   481,000.00 บาท
=   35,088.15 บาท

หมายเหตุ:  ผลตอบแทนจากการลงทุน คิดเป็น % โดยเทียบกับ
มูลค่าต้นทุนของหุ้นคงเหลือในพอร์ต

ผลตอบแทนจากการลงทุน (Investment Return)
กำ�ไร/ขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จริง (Realized Profit/Loss)

กำ�ไร/ขาดทุน
ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้
(Unrealized
Profit/Loss)

ผลตอบแทนรวม
(Total Return)

เงินปันผล
(หลังหักภาษี)
(Dividend)

การขายหุน้
(Sell)

รวม
(Total)

4,050.00
2.19%

6,920.54
3.74%

10,970.54
5.92%

24,783.65
13.38%

35,754.19
19.30%

0.00

0.00

0.00

919.75
3.06%

919.75
3.06%

0.00

0.00

0.00

9,384.75
4.07%

9,384.75
4.07%

4,050.00
0.91%

6,920.54
1.55%

10,970.54
2.46%

สัดส่วนในพอร์ต
กำ�ไรจากเงินปันผล
กำ�ไร/ขาดทุน
ทีเ่ กิดจากการขาย
กำ�ไร/ขาดทุน
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
ผลตอบแทนรวม

46,058.69
10.33%

= คำ�นวณสัดส่วนของแต่ละหุ้นในพอร์ตไว้ ใช้ปรับพอร์ต
(มูลค่าตลาดของหุ้น หารด้วย มูลค่าตลาดรวมของพอร์ต)
= สรุปจำ�นวนเงินปันผลไว้ ใช้คำ�นวณผลตอบแทน
(จาก ขั้นตอนที่ 2 รวมกำ�ไรจากเงินปันผลหลังหักภาษี (F))
=    สรุปขายหุ้นแล้ว ได้กำ�ไร/ขาดทุนเท่าไหร่
(จาก ขั้นตอนที่ 2 รวมกำ�ไรที่เกิดจากการขาย (N))
=    สรุปกำ�ไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ณ วันที่จดบันทึกสรุปตอนสิ้นเดือน
(มูลค่าตลาด ลบ มูลค่าต้นทุน)
=    สรุปผลตอบแทนรวมจาก กำ�ไร/ขาดทุน ที่เกิดขึ้นจริง และ กำ�ไร/ขาดทุน
      ที่ยังไม่เกิดขึ้น
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ตารางบันทึกรายการซือ้ ขายหุน้ รายวัน (Daily Statement)
เงินลงทุนตั้งต้น (Initial Cash)
ว/ด/ป
(Date)

ซื้อ/ขาย
(Buy/Sell)
ได้ปันผล
(Dividend)

=  
ชื่อย่อหุ้น
(Symbol)

รวม

66
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม
(Sector)

ราคา
(Price)

เงินปันผลต่อหุ้น
(Dividend)

(A)

(B)

B

เริ่มต้นบันทึกรายการ
จำ�นวนหุ้น
(Volume)

(C)

จำ�นวนเงิน
(Value)

(D)

= (AxB)+(AxC)

ค่าธรรมเนียม/ภาษี

(Commission Fee/
Tax)

(E)

= Dx0.0025x1.07

มูลค่าซื้อ/ขายสุทธิ

(Net Buy/Sell)
เงินปันผลรับสุทธิ
(Net Dividend)

(F)

= D+E

ราคาต้นทุน
เฉลี่ยต่อหุ้น
(Average Cost)

(G)

= F/C
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ตารางสรุปหุน้ ในพอร์ตรายตัว (Stock Inventory)
ชื่อย่อหุ้น
ชื่อบริษัท  ...................
กลุ่มอุตสาหกรรม  ..........................................
ราคา
(Price)

จำ�นวนหุ้น (Volume)
ว/ด/ป
(Date)

ซื้อ/ขาย
(Buy/Sell)

ได้ปันผล

ใหม่

ใหม่

เดิม

(Dividend)

(A)

คงเหลือ
ซื้อ

ขาย

(B)

(C)

รวม
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ราคาหุ้น (Price)
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เดิม

ซื้อสุทธิ
(รวม Com.

ขายสุทธิ
(หัก Com.

(F)

(G)

+ VAT)

(D)

=A+B-C

(E)

+ VAT)

เฉลี่ย
ต้นทุน
(H)

=M/D

B

เริ่มต้นบันทึกรายการ
มูลค่าหุ้น (Value)
ใหม่
เดิม

ซื้อสุทธิ
(รวม Com.

ขายสุทธิ
(หัก Com.

(J)

(K)

+ VAT)

(I)

+ VAT)

หักมูลค่า
ต้นทุนเดิม
(กรณี
ขายหุ้น)
(L)

=CxE

มูลค่า
ต้นทุน
คงเหลือ
ในพอร์ต
(M)

=I+J-L

กำ�ไรจากเงินปันผล

(Dividend)

กำ�ไรขาดทุน
ที่เกิดจาก
การขาย
(Realized
Profit/Loss)

ก่อนหักภาษี
10%

(N)

(O)

=K-L

หลังหักภาษี
10%
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(P)

=Ox0.9
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สรุปพอร์ตหุน้ ทัง้ หมด (Stock Portfolio)
เงินลงทุนตั้งต้น (Initial Cash)
=
รวมมูลค่าต้นทุน (Net Cost)
=
กำ�ไร/ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง (Realized Profit/Loss) =
ผลตอบแทนรวมของพอร์ต (Total Portfolio Return) =
หุน้ คงเหลือ (Stock Inventory)
หุน้ คงเหลือ (Stock Inventory)
ชื่อย่อหุ้น กลุ่มอุตสาหกรรม จำ�นวนหุน้
(Symbol)
(Sector)
(Volume)

ราคาต้นทุน
เฉลี่ยต่อหุ้น
(Average
Cost)

รวม
ทั้งพอร์ต
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มูลค่าต้นทุน ราคาตลาด มูลค่าตลาด
(Net Cost) (Market Price) (Market
Value)

สัดส่วน
ในพอร์ต
(%)

เงินสดคงเหลือ (Cash Balance)
=
รวมมูลค่าตลาด (Market Value)
=
กำ�ไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Profit/Loss)    =
หมายเหตุ: ผลตอบแทนจากการลงทุน คิดเป็น % โดยเทียบกับมูลค่าต้นทุนของหุ้นคงเหลือในพอร์ต

ผลตอบแทนจากการลงทุน (Investment Return)
กำ�ไร/ขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จริง (Realized Profit/Loss)

เงินปันผล
(หลังหักภาษี)
(Dividend)

การขายหุน้
(Sell)

รวม
(Total)

กำ�ไร/ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้
(Unrealized Profit/Loss)

ผลตอบแทนรวม
(Total Return)
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ทิ้งท้าย
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หลั ง จากที่ ไ ด้ บั น ทึ ก รายการต่ า งๆ ลงในสมุดออมหุ้น
เล่มนีแ้ ล้ว ขอให้คณ
ุ ลองกลับมานัง่ ทบทวนและวิเคราะห์กลยุทธ์
การลงทุนของตนเองว่า มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร จากนั้นถ้าเห็น
โอกาสที่ จ ะแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งหรื อ สร้ า งผลตอบแทนที่ดีข้ึน
ก็อาจจะถึงเวลาปรับปรุงตกแต่งพอร์ตลงทุนให้ ไฉไลกว่าเดิม
แล้วก็ ได้...
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อ่านจบแล้ว
อยากได้ความรู้เพิ่มเติม
ต้องไปหาแหล่งข้อมูล
ที่ ไหนดี?

เรียนรู้ง่ายๆ ได้ที่
www.set.or.th/education
แถมยังเข้าร่วมสังคมออนไลน์
กับเราได้ที่
www.facebook.com/set.or.th
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