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เขาเร่ืองกันกอน 
  การสรางฐานะทางการเงินน้ัน ตองใชเวลาในการสะสมและลงทุน หากคุณไมไดเกิด
มาบนกองเงินกองทอง หรือไดรับมรดกจากคุณพอคุณแม การสะสมไววันน้ีจะหมายถึงความฝนที่เปน
จริงในอนาคต ไมวาจะเปนการมีบาน การศึกษา หรือความเปนอยูที่สุขสบายในบั้นปลายชีวิต ยิ่งกวาน้ัน
คุณอาจนึกไมถึงวาในฐานะของนักออม และนักลงทุน คุณจะกลายเปนสวนหน่ึงของการระดมเงินเพื่อ
การพัฒนาประเทศดวย ฉะน้ันการที่จะสรางหลักประกันในอนาคต และทําใหฝนเปนจริงไดน้ัน ไมได
อยูที่การเปนอัจฉริยะหรือมีเงินถุงเงินถัง แตอยูที่การเร่ิมตนออมและรูจักลงทุนเสียแตวันน้ี 
คติในการสรางฐานะ 
 1. ขยันทํามาหากิน 
 2. อยาใชเงินที่หามาไดเสียหมด 
 3. เร่ิมออมและลงทุนเสียแตวันน้ี 
  อยางไรก็ตาม ไมวาคุณจะเปนผูออมหรือผูลงทุนประเภทมือใหมหัดขับ หรือประเภท
มือเกาลายคราม สิ่งที่สําคัญเร่ิมแรกที่คุณควรรูคือ อยาลืมทําการบาน และรีบรอนลงมือจัดการเงินทอง
ของคุณ โดยไมไดพิจารณาถึงความเปนตัวของคุณในเร่ืองของทัศนคติ สถานะทางการเงิน พื้นฐาน
ความรูเกี่ยวกับการออมและการลงทุน และสภาพแวดลอมโดยทั่วไปของการลงทุน เปนตน 
  หนังสือเลมน้ีจะชี้ใหเห็นถึงสิ่งที่ควรรู ควรทํา ซึ่งผูออมและผูลงทุนทั้งหนาเกาและ
หนาใหมควรจะตองศึกษา กอนที่จะตัดสินใจนําเงินที่มีอยูไปไวที่ไหน เพราะทุกระบบในการออมและ
ลงทุนมีความเสี่ยงหรือความไมแนนอนแฝงอยูเสมอ ซึ่งอาจจะทําใหคุณตองผิดหวังหรือขาดทุนจนถึง
ขั้นหมดเน้ือหมดตัวไดหากไมทําการบานใหดีเสียกอน 
 

ลองสํารวจทัศนคติของคุณเกี่ยวกับการออมและการลงทุน 
   �เอาไววันหลังก็แลวกัน�  �ผมใชจายแบบเดือนชนเดือนอยูแลวจะไปคิดออมหรือลง
ทุนอะไรได�  �ฉันคงไดพบสาวสวยๆ และแตงงานกับเธอในไมชา�  �ลูกคงเลี้ยงผมไดเมื่อผมแกตัว�  
�ดิฉันไมทราบวาจะออมหรือลงทุนอยางไรดี�  หรือ  �ลงทุนน่ีมันเสี่ยงไมใชหรือ ผมมิสูญเงินเปลารึ?� 
ไมวาคุณจะมีความคิดแบบไหน เรามาลองคิดกันดูสิวาคุณมีความคิดที่ตองการจะเปนผูออม หรือผูลง
ทุนบางหรือไม  ถาคําตอบคือใช สิ่งที่ควรทําตอไปคือวางแผนทางการเงิน 
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วางเปาหมายทางการเงิน 
  สิ่งที่คุณจะตองถามตัวเองก็คือ วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายของการลงทุนหรือการ
ออมของคุณคืออะไร และจัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย โดยคํานึงถึงระยะเวลาในอนาคตที่ตองการ
ใชเงินเพื่อบรรลุสิ่งเหลาน้ัน และจะไดเลือกวิธีการออมหรือการลงทุนที่ตรงกับความตองการของคุณ 
ฉันตองการออมและลงทุนเพื่ออะไร? 
เปาหมาย   วงเงินโดยประมาณ  ภายในป 
1 ซื้อรถยนต    ���.   ���. 
2 ซื้อบาน    ���.   ���. 
3 การศึกษาของเด็กๆ   ���.   ���. 
4 เผื่อฉุกเฉิน    ���.   ���. 
5 ชีวิตหลังเกษียณอายุ   ���.   ���. 
6 �����.    ���.   ���. 
7 �����.    ���.   ���.. 
8 �����..                                           ����                          ���..         
 

สํารวจฐานะการเงิน 
  เมื่อต้ังเปาในการออมและลงทุนแลว ทีน้ีก็ลองมาตรวจสอบจํานวนเงินในกระเปาที่คุณ
มี รวมท้ังหน้ีสินที่ยังตองจายเปนประจําอยู โดยลองทําตารางทรัพยสินอยางงายๆ  

ทรัพยสิน 
 
1. เงินสด 
2. บัญชีกระแสราย   
   วัน 
3. บัญชีออมทรัพย 
4. ประกันชีวิต 
5. กองทุนสํารอง  
    เลี้ยงชีพ/บัญชี 

มูลคาในปจจุบัน ภาระหน้ีสิน 
 
1. เงินผอนชําระคา 
   อสังหาริมทรัพย 
2. คาผอนรถ 
3. คาบัตรเครดิต 
4. หน้ีธนาคาร 
5. เงินกู 
6. อื่นๆ 

จํานวน 
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ทรัพยสิน 
 
    เงินบําเหน็จ- 
    บํานาญ 
6. อสังหาริมทรัพย 

- บาน 
- อ่ืนๆ 

7. การลงทุน 
8. ทรัพยสินสวน 
    ตัว 
9. อ่ืนๆ 
รวม 

มูลคาในปจจุบัน ภาระหน้ีสิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวม 

จํานวน 
 

  ขอมูลฐานะการเงินที่คุณจับมาใสในตารางตองเปนตัวเลขจริง ณ ขณะน้ัน เมื่อจับหน้ี
สินมาหักออกจากทรัพยสินแลว คุณจะรูทันทีวาฐานะทางการเงินเปนบวกหรือติดลบ อยางไรก็ตาม ไม
วาฐานะของคุณจะเปนเชนไร หากคุณมีความเขาใจและมีระบบในการบริหารเงินที่ดี คุณจะเปนผูที่ไมมี
ปญหาทางการเงิน และเผลอๆอาจจะมีฐานะดีขึ้นกวาเดิมอีกดวย  
  นอกจากน้ัน การจัดทํารายการรายรับรายจายของสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดในแตละ
เดือนก็เปนสิ่งสําคัญ เพื่อวาคุณจะไดเขาใจถึงภาพรวมของฐานะทางการเงินของครอบครัว และกําลัง
ทรัพย (สายปาน) ที่มีอยูอยางชัดเจน และจะไดจัดสรรเงินเพื่อการออมหรือการลงทุนของคุณเองได
อยางเหมาะสม 

รายรับ รายจาย 
1 ����������. 
2 ����������. 
3 ���������� 
4 ����������. 
5 ����������. 
6 ����������. 

1. ที่อยูอาศัย 
    - คาเชา                       - คาไฟฟา 
   - คาโทรศัพท              - ภาษี 
   - เงินกูเพื่อที่อยูอาศัย   - คาแกส/นํ้ามัน 
   - คานํ้า                        - คาเฟอรนิเจอร 
                            อ่ืนๆ 
2. คาอาหาร 
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รายรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวม 

รายจาย 
 
3. คาเดินทาง/ขนสง 
4. เงินกู 
5. ประกันชีวิต 
6. การศึกษา 
7. สันทนาการ 
8. คาสุขอนามัย 
9. ของขวัญ 
10 อ่ืนๆ 
รวม 

เมื่อทราบวาจะสามารถจัดสรรเงินเพื่อการออมหรือการลงทุนไดเทาไรแลว  เรามาดูกัน 
วามีทางท่ีจะทําใหเงินงอกเงยออกมาไดอยางไรบาง 
 

การทําใหเงินงอกเงย 
  สองทางเลือกในการทําใหเงินงอกเงยก็คือ 1. ทํางานเพื่อเงิน 2. ใหเงินตอเงินดวยการ
ออมหรือลงทุน  

การใหเงินตอเงิน ในแบบที่คุนเคยกันดีก็คือ การฝากเงินไวที่ธนาคาร ซึ่งคุณจะไดดอก 
เบี้ยเปนการตอบแทน ดอกเบ้ียน้ันมาจากไหน? คําตอบก็คือธนาคารจะนําเงินที่คุณฝากออกหา
ประโยชนดวยการปลอยกูและคิดดอกเบี้ยกับผูกู แลวนํามาจายดอกเบี้ยใหกับคุณในฐานะผูฝากอีกที
หน่ึง คุณในฐานะเจาของเงินตัวจริงก็จะเปนเจาของทั้งเงินตนบวกกับดอกเบี้ย  
  อีกทางหน่ึง ก็คือการลงทุนซื้อตราสารทางการเงิน เชน การซื้อหุนของบริษัท หาก
บริษัทน้ันมีกําไรจากการดําเนินงาน คุณก็จะไดรับเงินปนผล หรือการซื้อทรัพยสินมีคาบางอยาง ที่มีมูล
คาเพิ่มขึ้นไดตามเวลาที่ผานไป เมื่อคุณตองการใชเงินคุณสามารถขายออกไป โดยคาดวาจะไดราคาที่สูง
กวาที่ซื้อมา เชน การซื้อที่ดิน ซื้อทอง หรือหุน เปนการหวังกําไรท่ีจะไดจากการขายตอในวันขางหนา 
เห็นแลวใชไหมวาเงินออมหรือลงทุนสามารถ �ตอเงิน� ใหคุณไดอยางไร?  
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ตราสารทางการเงิน หมายถึง เอกสารที่แสดงสิทธิเรียกรอง ที่จัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานทางการเงิน ทั้ง
ที่เกี่ยวกับการออมและการลงทุน  ตัวอยางเชน   

ตราสารการเงินที่ใหผลตอบแทนเปน �ดอกเบี้ย� หรือ เงินปนผล ไดแก บัญชีเงินฝากประเภท 
                                                                                                                      ตางๆ หุนกู หุนทุน เปนตน 

ตราสารการเงิน ที่มีมูลคาเพิ่มหรือลดได เชน หุนทุน หุนกู เปนตน 
เงินปนผล คือ เงินที่บริษัทจายใหกับผูถือหุน จะมากหรือนอย ขึ้นอยูกับการดําเนินงาน การทํากําไรของ
บริษัท 
  

การออมและการลงทุนตางกันอยางไร? 
  การออม 
  เคร่ืองมือสําหรับการออมที่รูจักกันดี ไดแก บัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชีเงินฝาก
ประจํา และบัตรเงินฝากธนาคาร ที่ถูกมองวามีความสะดวก ปลอดภัย และมั่นคง  แตในอีกทางหน่ึงผล
ตอบแทน (ดอกเบ้ีย) จากการฝากเงินก็อาจไมสูงนัก ทั้งน้ีดวยความที่ระบบเงินฝากมีความเสี่ยงตํ่า ผล
ตอบแทนที่เปนตัวเงินจากการฝากเงินจึงอยูในระดับที่ไมสูงนัก แตเปนการตอบแทนดวยความมั่นคง
ของการเก็บเงินน้ันไวแทน ดังน้ัน คนสวนใหญจึงคุนเคยกับการจัดสรรเงินไวในระบบเงินฝาก เพื่อ
สามารถเบิกถอนมาใชไดสะดวกในยามที่ตองการน่ันเอง 
บัตรเงินฝาก คือ  หลักฐานการรับฝากเงิน ที่ธนาคารพาณิชยออกใหกับผูฝากเงินซึ่งผูฝากจะไดรับเงิน
ฝากคืนตามเวลาที่กําหนด และอาจกําหนดอัตราดอกเบี้ยไวดวยหรือไมก็ได ทั้งน้ีตราสารดังกลาว
สามารถเปลี่ยนมือได 

การลงทุน 
  การลงทุนก็คือ การแปรสภาพเงินออมใหกลายมาเปน เงินลงทุน เพื่อผลตอบแทนหรือ
ความพึงพอใจที่คาดวาจะไดกลับมามากข้ึน แมวาจะมีความเสี่ยงมากข้ึนก็ตาม  

เมื่อคุณตัดสินใจ “ลงทุน” น้ันแปลวาคุณมีโอกาสที่จะ “ขาดทุน” รวมอยูดวยซึ่งแตก 
ตางจาก “การออม” เพราะสิ่งที่คุณลงทุนไปไมไดมีการรับประกันในตัวตนทุน ไมวาจะเปนการลงทุน
เพื่อความพอใจในการไดใชทรัพยสินตางๆ เชนการซื้อทีวี ซื้อรถ การลงทุนดวยการประกอบธุรกิจที่คุณ
อาจจะเปนเถาแกเอง หรือรวมลงทุนกับเพื่อนซี้ เพื่อกอใหเกิดรายได หรือเปนการลงทุนซื้อหลักทรัพย
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โดยคาดหมายวาจะไดรับผลตอบแทนในอนาคตเพิ่มเติมขึ้นมา เหลาน้ีมีความเปนไปไดที่คุณอาจจะได
รับ หรือไมไดรับ ทั้งความพอใจ รายได หรือผลตอบแทน 
 
  อยางไรก็ตาม ในกรณีที่คุณเก็บเงินที่มีอยูไวเฉยๆ คุณอาจลืมนึกไปวาเงินจํานวนน้ัน 
อาจจะไมมีมูลคาเทาเดิมเมื่อเวลาผานไป เน่ืองจากอัตราเงินเฟอที่มักจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วทุกป ซึ่ง
หมายความวาเงินจํานวนเทาเกาของคุณน้ันอาจจะซื้อของไดจํานวนลดลง ตัวอยางเชน เมื่อคุณเก็บเงิน
ไวจํานวน 50 บาท เงินจํานวนน้ี สามารถซื้อกวยเต๋ียวได 2 ชาม แตอีกไมกี่ปผานไป เงินจํานวนน้ันอาจ
ใชซื้อกวยเต๋ียวไดเพียงชามเดียวเทาน้ัน 
เงินเฟอ คือ ภาวะที่ระดับราคาสินคา และบริการเพิ่มสูงขึ้นไปเร่ือยๆเปนเวลานาน ทําใหเงินจํานวนเดียว
กันสามารถนํามาซื้อขาวของไดในจํานวนที่นอยลง น่ันหมายถึงวา อํานาจของเงินในการซื้อลดลง และ
เมื่อซื้อของไดนอยลงก็ตองใชเงินจํานวนมากข้ึนเพื่อการจับจาย ซึ่งก็หมายถึงคาครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น 
 

อะไรเอย? คือ “การลงทุนในตลาดทุน” 
  น่ีไมใชปญหาเชาวน แตเปนคําถามที่คุณตองเขาใจในคําตอบเสียกอนวาการลงทุนใน
ตลาดทุนน้ันก็คือ การที่คุณมอบเงินของคุณใหกับบริษัท โดยการเขาไปลงทุนในตราสารทางการเงินที่
บริษัทน้ันๆเปนผูออก โดยที่บริษัทเหลาน้ันมีแผนที่จะนําเงินที่ไดจากคุณๆไปใชในการขยายกิจการ ซึ่ง
คุณหวังไวหนักหนาวาบริษัทจะตองเติบโต รุงเรือง ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานและมีกําไรดี 
และทายที่สุดคุณจะไดรับเงินคืนกลับมาในจํานวนที่นาจะมากกวาที่จายไปในคราวแรก 
  ลองคิดดูวาหากมีบริษัทผูผลิตอาหารกระปองรายหน่ึงดําเนินกิจการไดดีมาตลอด หลัง
จากน้ันคุณไดลองศึกษาผลการดําเนินงาน และวิเคราะหถึงฐานะของบริษัทจากเอกสาร และงาน
วิเคราะหจากมืออาชีพทางการเงิน รวมทั้งสิ่งพิมพตางๆแลวพบวาบริษัทดังกลาวจะยังคงความเจริญกาว
หนาและทํากําไรตอไปอีกไดในอนาคต ในฐานะคนนอกก็อาจตองการที่จะเขาไปมีบทบาท หรือเปน
สวนหน่ึงของบริษัท โดยการเลือกลงทุนในบริษัทดังกลาว น่ันหมายถึงการซื้อตราสารทางการเงินซึ่ง
เปนเอกสารทางการเงินที่สามารถนํามาซื้อขายเปลี่ยนมือได หรือที่เรียกวาหลักทรัพย   
  แลวคุณจะหาซื้อหลักทรัพยเหลาน้ันไดเมื่อไร และที่ไหนบาง? คําตอบก็คือวา คุณ
สามารถซื้อหลักทรัพยได เมื่อบริษัทใดๆไดดําเนินการออกหลักทรัพย และนํามาเสนอขายใหกับประชา
ชนทั่วไปเพ่ือหาเงินทุนสําหรับธุรกิจ โดยที่คุณอาจจะไดยิน หรืออานเจอในหนังสือพิมพวาบริษัท ก. 
เปดใหมีการจองซื้อหุน หรือหลักทรัพยอ่ืนๆ ผานตัวกลางท่ีดําเนินการซื้อขายไดแกบริษัทหลักทรัพย
หรือโบรกเกอร ที่ทําหนาที่เปนผูจัดจําหนายหลักทรัพย การซื้อขายในลักษณะและข้ันตอนน้ี เปนการ
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ซื้อขายหลักทรัพย ระหวางผูออกหลักทรัพยกับบุคคลภายนอก ที่อาจเปนคุณๆที่สนใจตองการเปนนัก
ลงทุนหรือสถาบันตางๆ ซึ่งเราเรียกกันอยางเปนทางการวาเปนการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดแรก 
 
  ในขั้นตอไปบริษัทดังกลาวอาจนําหลักทรัพย ที่ไดผานตลาดแรกแลวเขาจดทะเบียน
กลายเปนบริษัทจดทะเบียนในอีกตลาดหน่ึงที่เรียกกันวาตลาดรอง เชนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย หรือศูนยซื้อขายตราสารหนั้ไทย ตลาดรองจะทําหนาที่เปนศูนยกลางสําหรับรองรับการเปลี่ยนมือ
ในการถือครองหลักทรัพยที่ผานตลาดแรกมาแลว เพื่อการเปลี่ยนหลักทรัพยกลับคืนเปนเงินสดไดเมื่อ
ตองการ ในชั้นน้ีคุณสามารถขายหรือซื้อหลักทรัพยที่คุณสนใจไดโดยผานบริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่
ในการเปนนายหนาคาหลักทรัพยหรือที่เรียกวาโบรกเกอร (ถาจะเขาใจใหลึกๆ คุณอาจดูรายละเอียดเพิ่ม
เติมไดจากเอกสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เร่ืองรูจักกับโบรกเกอร) 
 

คุณจะซื้อหาตราสารอะไรไดบาง? 
  ตราสารการเงินที่เปนสินคาสําหรับการลงทุนน้ันมีอยูหลายประเภทดวยกัน ในเบื้อง
ตนน้ีจะขอแนะนําใหรูจักกับตราสารหน้ี และตราสารทุน 
  ตราสารหน้ี  
  ตราสารหน้ี เปนตราสารท่ีออกโดยเจาของกิจการ รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล เปนตน มี
การจายผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ียเปนงวดๆ พรอมกับจายเงินตนใหแกเจาของเงินเมื่อครบกําหนด
ที่ตกลงกันไว ซึ่งระยะเวลาครบกําหนดของตราสารหน้ี จะมีทั้งที่เปนระยะสั้น (ไมเกิน 1 ป) ปานกลาง 
(1 ถึง 10 ป)  และระยะยาว (10 ปขึ้นไป) ผูถือตราสารมีฐานะเปนเจาหน้ีของกิจการ หรือเจาหน้ีของผู
ออกตราสาร เน่ืองจากเปนผูใหกิจการกูยืมไปลงทุน และผูลงทุนที่มีฐานะเปนเจาหน้ีน้ันจะมีสิทธิเรียก
รองการชําระคืนเงินตนกอนผูเปนเจาของหรือผูถือหุนของกิจการ ในกรณีที่เลิกบริษัทหรือลมละลาย 
การลงทุนในตราสารหน้ีก็ยังคงมีความเสี่ยง ถาหากวากิจการที่ออกตราสารน้ันมีปญหาทางดานการเงิน
หรือลมละลาย ไมสามารถจายคืนเงินตนไดทั้งหมด หรือหากตราสารหน้ีมีมูลคาเปลี่ยนแปลงลดลง 
เน่ืองจากภาวะการซื้อขายในตลาดรอง  ก็จะทําใหผูลงทุนขาดทุนได   
  ตราสารหน้ีที่รูจักกันดี ซึ่งเจาของกิจการในภาคเอกชนเปนผูออก เปนตราสารการเงิน
เพื่อการกูเงินจากผูลงทุน ก็คือ หุนกูประเภทตางๆ ทั้งที่มีหลักประกันในการออกตราสาร และที่ไมมี
หลักประกัน โดยมีระยะเวลาการชําระคืนเงินตนในอนาคตไวแนนอน และมีการจายดอกเบ้ียตอบแทน
เปนรายงวดตามอัตราที่กําหนด ทั้งน้ีสําหรับตราสารหน้ีที่ออกโดยรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ จะเรียกกัน
วาพันธบัตร ซึ่งมีความเสี่ยงตํ่ามาก หรือไมมีเลย 
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 หุนกูที่ภาคเอกชนออก อาจเปนทั้งที่มีหลักประกัน กลาวคือ มีการนําทรัพยสินบางอยางมาใช
ค้ําประกันการออกหุนกูน้ัน และที่ไมมีหลักประกัน 
 
  ตราสารทุน  
  หรือที่เรียกกันทั่วไปวาหุนทุน หมายถึงตราสารที่แสดงความเปนเจาของกิจการใน
ฐานะผูถือหุน การลงทุนในตราสารทุนน้ีจะมีความเสี่ยงมากกวาการลงทุนในตราสารหนี้ เพราะสิทธิ
เรียกรองในทรัพยสินของกิจการในกรณีที่เกิดการลมละลายจะอยูทีหลังเจาหน้ี ขอดีของการเปนเจาของ
หรือผูถือหุนของกิจการก็คือ ถากิจการมีกําไร จะมีสวนแบงในกําไรของกิจการอยางเต็มที่ในรูปของเงิน
ปนผล แตในทางกลับกันถากิจการขาดทุน ผูเปนเจาของอาจจะไมไดรับผลตอบแทนเลย เพราะกิจการ
ไมสามารถจายเงินปนผลได นอกจากน้ีผูลงทุนในตราสารทุนก็อาจจะไดรับกําไร หรือขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหุนที่อยูในตลาดดวย 
   

ลงทุนอยางไรจึงจะเรียกวาดีท่ีสุด? 
  คุณตองตอบใหไดวา คุณตองการจะใชเงินกอนที่จะนําไปลงทุนน้ัน ไปทําอะไร? เมื่อ
ไหร? ยอมรับไดหรือไมหากตราสารการเงินที่ลงทุนน้ันมีความเสี่ยงมาก เจาความหวือหวาของผลตอบ
แทนจากการลงทุนของคุณน้ัน จะทําใหคุณมีอาการความดันโลหิตสูง หรือตาคางนอนไมหลับหรือเปลา 
  เมื่อแนใจแลวจึงมาเลือกดูวาตราสารทางการเงินประเภทไหนที่มีคุณลักษณะที่จะเขา
กับ ฐานะ วัตถุประสงค และนิสัยของตัวคุณ เชนวาคุณอาจไมมีสายปานทางการเงินยาวนานพอที่จะ
ทานทนไดสําหรับตราสารประเภทท่ีมีราคาหวือหวา มีความไมแนนอนในผลตอบแทนสูง ในขณะที่
ตราสารบางชนิดมีการเคลื่อนไหวที่นุมนวลกวาถึงแมจะตองใชเวลานาน กวาที่คุณจะไดกําไรจากการ
ลงทุน แตคุณก็มีเวลาพอที่จะรอได มีความใจเย็นรวมทั้งมี "เงินเย็น" ซึ่งหมายถึงเงินลงทุนของคุณเองที่
ไมไดกูยืมหรือหยิบยืมมาจากใคร   
  ลองพิจารณาเอาเองก็แลวกันวาคุณจะเปนแบบไหน? สมควรจะมองการลงทุนอยาง
ไร? เพราะน่ีถือเปนเร่ืองเฉพาะตัวจริงๆ จงอยาเอาอยางผูอื่นหรือเชื่อการชวนซื้อใดๆโดยไมพิจารณา
ประเด็นพื้นฐานเหลาน้ี  

 กลัวความเสี่ยง แตก็อยากเปนนักลงทุน 
  ใจเย็นๆ จริงๆแลวความหวาดกลัวประเภทน้ีมีประโยชนสําหรับคนที่คิดจะเปนนักลง
ทุน เพราะอยางแรกทําใหคุณระวังและรอบคอบขึ้น ถึงแมวาทุกๆ การลงทุนจะมีความเสี่ยง แตคุณก็อาจ
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ปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือลดความเสี่ยงลงไดดวย “การกระจาย” การลงทุนใหมีหลายๆ 
ทางเลือกเผ่ือไววาหากมีการขาดทุนในดานใดดานหน่ึงก็อาจจะชดเชยไดจากท่ีไดลงทุนในทางเลือก
อ่ืนๆ  วิธีน้ีเรียกวา “การกระจายความเสี่ยง”  หรืออีกนัยหน่ึงพึงสังวรณไวเสมอวาจงอยาลงทุน “กระจุก
ตัว” หรือเฉพาะในตราสารประเภทใดประเภทหน่ึง หรือบริษัทใดบริษัทหน่ึงมากเกินไป แตลงทุน
กระจายในหลายๆบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลากหลายประเภท พูดงายๆก็เหมือนกับอยานําไขทั้งหมดที่มี
มาใสไวในตะกราใบเดียวกัน เพราะหากเกิดอุบัติเหตุตะกราตก ไขที่ใสไวรวมกันก็จะแตกเสียหมดใน
คราวเดียว 
  ดังน้ัน เมื่อจะลงทุนจงพิจารณาใหรอบดานเกี่ยวกับทางเลือกในการลงทุนของคุณและ 
“วางกลยุทธ” ในการกระจายความเสี่ยง อยางไรก็ตามโปรดอยาลืมวา ถึงแมวาคุณจะไดกระจายความ
เสี่ยง แลว ก็ไมไดแปลวาคุณจะไมมี �โอกาส� ที่จะขาดทุน เพราะภาวะตลาดที่ตกตํ่าก็สามารถทําใหคุณ
ขาดทุนได แตอยางนอยก็เปนวิธีการหน่ึงที่จะชวยจัดการกับความเสี่ยงที่มีอยูไดบาง 
  

ทําไมบางคนได – บางคนเสีย?  
  หากสงสัยวาทําไมจึงเกิดอาการไดหรือเสียจากการลงทุน ตอไปน้ีจะเปนประเด็นตางๆ 
ที่คุณสามารถนํามาชวยวิเคราะหไดวาคุณนาจะไดหรือเสียจากการลงทุน โดยอาจดูไดจากอาการดังตอ
ไปน้ีพอสังเขป 

เงินลงทุนของคุณนาจะงอกเงยได ถาหาก 
- บริษัทที่คุณนําเงินไปลงทุนมีผลการดําเนินงานที่ดีกวาบริษัทคูแขง 
- ผูลงทุนคนอ่ืนๆ ตางก็มองวาบริษัทดังกลาวเปนบริษัทที่ดี นาลงทุน น่ันแปลวา เมื่อไหรก็ตาม ท ี
คุณตองการจะสั่งขายหลักทรัพยน้ันออกไป คุณจะแนใจไดวามีคนรับซื้อตออยางแนนอน 
- บริษัทมีกําไรหมายความวาบริษัทมีความสามารถที่จะจายเงินปนผลหรือจายดอกเบี้ยหุนกูแก 
คุณได 
- บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ผูบริหารนั้น มีความสามารถและซื่อสัตย สามารถดู 
แลรักษาผลประโยชนของผูถือหุนโดยรวมได 
- ตัวคุณเองในฐานะผูถือหุนใหความสนใจติดตามการทํางานของกรรมการบริษัท โดยเขารวม 
ประชุมผูถือหุน ซักถามกรรมการเมื่อมีขอของใจ ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวกับการเปนผูถือหุนของ
บริษัท  ศึกษาสิทธิและหนาที่ในการเปนผูถือหุนหรือผูถือหุนกู 
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ฯลฯ 
     คุณมีโอกาสที่จะ สูญเงินลงทุนของคุณไดหาก 

- บริษัทคูแขงของบริษัทที่คุณลงทุน มีผลการดําเนินงานที่แจวกวา 
- ลูกคาของบริษัทที่คุณลงทุน เร่ิมไมสนใจซื้อหาสินคาของบริษัท 
- ผูบริหารบริษัท บริหารงานลมเหลว มีการใชจายเงินเปนจํานวนมากเกินกวาจํานวนกําไรที่ทําได 
เสียดวยซ้ํา (ขาดทุน) 
- กลุมผูบริหารบริษัทไมซื่อสัตย มีการผันเงินไปใชเพื่อการสวนตัว มากกวาที่จะนําเงินมาใช 
พัฒนาธุรกิจ 
- บริษัทไมพูดความจริงเกี่ยวกับธุรกิจที่กําลังดําเนินอยู  การทํากําไร การซื้อขายสินคา หรือ 

   มีการสรางตัวเลขฐานะทางการเงิน เพื่อตบตาผูลงทุน 
- มีการปนราคาหุนในตลาดใหสูงขึ้น ทําใหราคาหุนไมไดแสดงคาที่แทจริงของบริษัท และนักลง 
ทุน (แมลงเมา) มีการแหเขาซื้อตาม ทั้งๆที่ไมไดศึกษาและติดตามการดําเนินงานของบริษัทวาราคาหุน
ดังกลาวสมควรกับสถานะ และการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหุนน้ันๆหรือไม และแมลงเมาก็จะ
ขาดทุนเมื่อมีการเทขายโดยนักลงทุนที่เปน �ผูที่รูมากกวา� อยางไมรูเน้ือรูตัว 

ฯลฯ 
  ไมวาคุณจะเปนผูถือหุน หรือมีฐานะเปนเจาหน้ี คุณควรที่จะเปนเจาของเงินที่ใสใจใน
ประเด็นตางๆขางตน 
 

เปนนักลงทุนประเภทไหนดี? 
  นักลงทุนแตละคนมีทัศนคติ และจุดมุงหมายในการลงทุนที่แตกตางกัน บางคนอาจจะ
ชอบการตัดสินใจลงทุนดวยตนเอง เรียกงายๆวา ชอบท่ีจะซื้อขายเอง บางคนก็อยากจะใหคนอ่ืนตัดสิน
ใจลงทุนแทนให และตนเองคอยเฝาดูอยูขางๆ ลองถามตัวเองวาคุณอยากเปนนักลงทุนประเภท
ไหน และมาดูกันวาคุณตองทําการบานอะไรบาง 

ก. ตองการมีสวนในการตัดสินใจลงทุนเอง (คุณ ก. ไก) 
สําหรับคุณ ก.ไก สมัครใจที่จะเปนผูเลือกหลักทรัพยที่จะลงทุนเอง 

และเปนผูตัดสินใจวาเมื่อไหรจะเขาซื้อและขายออกไป  จะเปนผูรับผิดชอบในการตัดสินใจวาเมื่อไหร
จะลงทุนตออีก หรือจะถือเงินสดไว ตองกําหนดตนเองใหเปนคนขยันทํางานมากข้ึน เปดรับความ
เปลี่ยนแปลงของขอมูลขาวสารจากภายนอกใหฉับพลัน และตองทําความเขาใจในเร่ืองตางๆที่เกี่ยวกับ
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การลงทุน ทั้งเร่ืองของโบรกเกอรและแหลงขอมูลตางๆ คุณจะตองใหเวลามากพอสมควรกับการศึกษา 
วิเคราะหขอมูลเหลาน้ี  

1. รูจักเลือกโบรกเกอร 
โบรกเกอรคือใคร? 

  เขาก็คือบุคคลท่ีคุณไปฝากคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย เพื่อใหเขาดําเนินการซื้อขายหลัก
ทรัพยใหไมวาจะเปนการซื้อขายในตลาดแรกหรือตลาดรอง โดยเขาจะคิดคานายหนา (คาคอมมิชชั่น 
หรือที่เรียกสั้นๆวา �คาคอม�) นอกจากน้ียังมีการบริการอ่ืนๆ เชน การใหขอมูลหรืองานวิเคราะหเกี่ยว
กับหลักทรัพยแตละตัว คําแนะนําในการลงทุน เปนตน  
  การเลือกใชบริการจากโบรกเกอร นอกจากจะพิจารณาเลือกใชบริการจากโบรกเกอรที่
มีคนรูจักทํางานอยู หรือไดรับคําแนะนําจากนักลงทุนรายอ่ืน หรือพิจารณาวาบริษัทน้ันมีภาพพจนและ 
ชื่อเสียงที่ดี จากการศึกษาขอมูลตางๆ ของบริษัท โดยดูจากงบการเงิน รายชื่อผูบริหารที่บริษัทหลัก
ทรัพยจะเปดเผยไวในที่ทําการ นอกจากน้ีนาจะพิจารณาดวยวา โบรกเกอรแตละราย  ใหความสําคัญตอ
ขอมูลของคุณในเร่ืองของฐานะ อาชีพ ความรู วัตถุประสงคในการลงทุนของคุณในฐานะลูกคาบางหรือ
ไม เพราะการใหความสนใจในเร่ืองดังกลาวเปนการแสดงถึงความถี่ถวน และความเอาใจใสตอลูกคา  
  เมื่อตัดสินใจเลือกโบรกเกอรแลว ควรใชความระมัดระวังในการติดตอ ดวย ถึงแมวา
จะมีทางการทําหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานของโบรกเกอรอยูแลว แตการรูจักคุณลักษณะของโบรก
เกอรที่ดี และรูระบบการติดตอกับนายหนาเหลาน้ี  เปนสิ่งที่นักลงทุนตองเอาใจใส เน่ืองจากโบรกเกอร
มีสวนสําคัญตอการไดหรือเสียประโยชนของคุณเชนกัน กลาวคือคุณยังตองใชความรอบคอบใน 
ขั้นตอนตางๆ ของการติดตอไมวาจะเปนการเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย การแนะนําการซื้อขาย โบรก
เกอรที่มีคุณภาพยอมตองใหคําแนะนําโดยมีเอกสารขอมูล และหลักวิชาเพ่ือประกอบการวิเคราะหอยาง
เพียงพอ ทันตอเหตุการณ ไมใชเปนการชวนเช่ือ หรือยุยง และเมื่อทําการสั่งซื้อขายหลักทรัพย โบรก
เกอรที่ดีตองไมปลอยใหลูกคาเสียโอกาสที่จะไดซื้อหรือขายหุน หรือกระทําการใดซึ่งทําใหลูกคาเสีย
ประโยชน  

นอกจากน้ี  คุณควรไดรับแจงเพื่อยืนยันคําสั่งซื้อขาย เมื่อน้ันคุณจะรูวาจะตองจายหรือ
รับเงินจํานวนเทาไรและเมื่อใด รวมท้ังหมั่นตรวจสอบบัญชีของคุณเพื่อไมใหใครนําไปหาผล
ประโยชนได และคุณควรจะไดรับเอกสารแจงสถานะการลงทุนของคุณอยางนอยเดือนละคร้ัง
ดวย 

2. รูจักสะสมและใชขอมูลในการตัดสินใจ 
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  ที่มาของขอมูลโดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลเกี่ยวกับบริษัทที่คุณกําลังจะเขาไปลงทุนน้ัน 
รวมทั้งขอมูลที่จะมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทซึ่งหาไดจากแหลงตางๆ ที่คุณสามารถ
เลือกไดแลวแตสะดวก  ตามรายการในตารางขางลางน้ี 
 
 
 
 

แหลงขอมูล 
1 บริษัทที่ออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย 
 
 
 
 
2สํานักงานคณะกรรมการ 
กํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 
(สํานักงาน ก.ล.ต.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลท่ีนาสะสม 
หนังสือชี้ชวน รายงานประจําปตางๆ แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 
ขาวแจงการเปลี่ยนแปลงตางๆ และเหตุการณสําคัญๆ ของบริษัท รวมท้ัง 
รายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการบริษัท รายงานการไดมา
หรือจําหนายหลักทรัพย ซึ่งมีผลตอสัดสวนในการถือหุนของบริษัท 
                                            ฯลฯ 
 

- ศูนยสารสนเทศตลาดทุน : ขอมูลสถิติเกี่ยวกับตลาดทุน งานวิจัย  
       ตางๆ กฎเกณฑ กฎหมายตางๆ ทั้งของไทยและตางประเทศ     
       วารสารทางการเงินทั้งของไทยและตางประเทศ เปนตน  
-     ขอมูลจากหนังสือชี้ชวน : หนังสือชี้ชวนของบริษัทตางๆท่ี 
ไดรับอนุญาตเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนจากสํานัก 

         งาน ก.ล.ต. และหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน  
- จดหมายขาว : ขาวของสํานักงาน ก.ล.ต เชน การออกประกาศ
ใหมๆ แถลงการณของสํานักงาน ก.ล.ต. และขอมูลสถิติตางๆ เกี่ยว
กับการออกและเสนอขายหลักทรัพย สถิติเกี่ยวกับกองทุนรวม 
เปนตน 

- รายงานประจําปของสํานักงาน ก.ล.ต. : ขอมูลเกี่ยวกับผลงานของ
สํานักงานในชวงปที่ผานมาเปนตน 

- ขอมูลจากระบบอินเตอรเนต : ขอมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑ ประกาศ
ตางๆ บทความ บทวิเคราะหตางๆ เปนตน รวมท้ังเชื่อมตอกับ web 
siteอ ง ค ก ร กํ า กั บ ดู แ ล ท า ง ก า ร เงิ น ข อ ง ต า ง ป ร ะ เท ศ 



 13

 
 
3. ตลาดหลักท รัพยแห ง
ประเทศไทย (ตลท.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 โบรกเกอร 
 
 
5 สิ่งพิมพตางๆ 

(http://www.sec.or.th)         ฯลฯ 
                                          
- หองสมุด  : ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทไดแก  รายงานประจําป  และ
หนังสือชี้ชวนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ กฎ
เกณฑตางๆของตลท. งานวิจัยตางๆ รายงานทางสถิติตางๆ ฐานขอ
มูลทางระบบคอมพิวเตอร เชน ISIM  ซึ่งแสดงขอมูลเกี่ยวกับบริษัท
จดทะเบียน เชน งบการเงิน ผลการดําเนินงาน รายงานการซื้อขาย
หลักทรัพย ขาวตลท. บทความทางดานตลาดเงินในวารสารตาง
ประเทศในรูปของ CD-ROM เปนตน 

- ศูนยบริการขอมูลผูลงทุน : หองโถงนิทรรศการ ที่แสดงวิวัฒนาการ 
และองคประกอบของ ตลท. จัดแสดงนิทรรศการท้ังหมุนเวียนและ
ถาวร  

- สิ่งพิมพตางๆ : สรุปขอสนเทศของบริษัทจดทะเบียน รายงานราย
เดือนและรายปของ ตลท.  

- ขอมูลจากระบบอินเตอรเนต : แสดงขอมูลตางๆ เกี่ยวกับตลท.ทาง
web site  (http://www.set.or.th) 

                                  ฯลฯ 
บทวิเคราะหตางๆ เกี่ยวกับหลักทรัพยแตละตัว อุตสาหกรรมที่เกี่ยว
เน่ือง และภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไป เปนตน โดยเปนงานวิจัยของทั้ง
บริษัทหลักทรัพยไทยและตางประเทศ ฯลฯ 
หนังสือพิมพรายวัน  ที่รายงานภาวะการซื้อขายหลักทรัพย ราคา 
หลักทรัพย บทความ บทวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขาวตางๆ  
หนังสือหรือวารสาร ซึ่งใหขอมูลและวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจ   ฯลฯ 

  อยาลืมอานหนังสือชี้ชวนและแบบแสดงรายการขอมูล ซึ่งเปนขอมูลของบริษัท ณ 
เวลาที่มายื่นขออนุญาตกระจายหุนตอประชาชน รวมท้ังรายงานประจําปของบริษัท และแบบแสดงราย
การขอมูลประจําปของบริษัท ที่มายื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต. ดวย เพราะเอกสารเหลาน้ีมีไวเพื่อแจงขอมูล
สําคัญของบริษัทที่ออกหลักทรัพย เปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการตัดสินใจลงทุน ซึ่งจะชวยตอบคําถาม
ตางๆ เกี่ยวกับบริษัทที่คุณกําลังจะเขาไปลงทุนได 

http://www.sec.or.th/
http://www.set.or.th/
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หนังสือชี้ชวน : ในการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน ผูเสนอขายหลักทรัพยมีหนาที่ตองจัดทํา
หนังสือชี้ชวน เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับบริษัทผูออกหลักทรัพย และตัวหลักทรัพยน้ัน ซึ่งผูเสนอขาย 
ดังกลาวตองรับผิดชอบในความถูกตอง ครบถวนของขอมูล 

3. รูจักสิทธิและหนาท่ีในฐานะผูถือตราสาร 
  ผูถือหุนทุน   

เมื่อคุณมีตราสารทุนอยูในครอบครอง ฐานะของคุณจึงเปนผูถือหุน ผูมีสิทธิและหนาท่ี 
ตางๆที่ตองทําความเขาใจ ผูถือหุนก็คือเจาของบริษัท มีอํานาจควบคุมการทํางานของผูบริหารบริษัท 
ผานการออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน ไมวาจะเปนการใหความเห็นชอบในการดําเนินกิจการสําคัญๆ
ของบริษัท การแตงต้ังและถอดถอนกรรมการ หรือแมกระทั่งการดําเนินการฟองรองกรรมการบริษัท 
ดังน้ันผูถือหุนจึงควรที่จะตระหนักถึงหนาที่ที่มีตอบริษัท ใสใจและติดตามการเปดเผยขอมูลการดําเนิน
งานของบริษัท ใหความสําคัญกับการเขารวมประชุมผูถือหุน เพื่อสังเกตุการณและแสดงจุดยืนของคุณ
ตอนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทที่นําเงินของคุณไปใชในกิจกรรมตางๆ พึงระลึกไววาเสียง
ของคุณมีความหมายตออนาคตของบริษัท ซึ่งหมายถึงผลกําไร และเงินปนผลท่ีคุณจะไดรับดวย 

 นอกจากน้ี คุณมีสิทธิที่จะไดรับขาวสารขอมูลของบริษัทที่คุณถือหุนอยู ซึ่งบริษัทจด
ทะเบียนทั้งหลาย มีหนาที่จะตองเปดเผยไวกับองคกรกํากับดูแลตางๆ ตามเกณฑที่องคกรที่เกี่ยวของ
น้ันๆไดกําหนดไว เชน สํานักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ รวมทั้งการจัดสงรายงานการดําเนินงาน 
ตามงวดเวลาตางๆใหกับคุณดวย อยาลืมติดตามขอมูลขาวสารทั้งหลายเหลาน้ี เพื่อประโยชนของตัวคุณ
เอง 
  ผูถือหุนกู  

สําหรับผูถือหุนกู คุณมีสิทธิตางๆในฐานะเจาหน้ีของบริษัท สวนภาระหนาที่ตางๆ 
ที่มีตอบริษัท จะมีผูแทนผูถือหุนกู ซึ่งผูออกหุนกูเปนผูแตงต้ังขึ้นทําหนาที่ดูแล และดําเนินการแทนคุณ 
  จากที่กลาวมาขางตน ถือไดวาเปนรายละเอียดที่คุณ ก.ไก ตองศึกษาใหเขาใจ เพื่อ
ความสะดวก และรอบคอบในการลงทุนดวยตนเอง  

ข.  ตองการใหคนอ่ืนตัดสินใจลงทุนแทน (คุณ ข. ไข) 
  หากเลือกที่จะเปนคุณ ข.ไข ผูซึ่งตองการใหคนอ่ืนดูแลการลงทุนแทนตนเอง เพราะ
หากคุณข.ไขตองลงทุนดวยตนเองแลว ก็จะตองทุมเทเวลาเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ อุต
สาหกรรมทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งภาวะของบริษัทไมวาบริษัทน้ันจะประกอบธุรกิจผลิตโทรศัพท 
ผลิตชิ้นสวนอิเล็คทรอนิคส กอสราง หรือธนาคาร และนําขอมูลที่มีอยูในมือมาวิเคราะหฐานะการ
ดําเนินงานของบริษัทที่จะเขาไปลงทุนดังกลาว ซึ่งคุณ ข.ไขเองมีภาระติดพัน ไมมีเวลาในการศึกษา
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เอกสารขอมูลตางๆ และไมมีเวลาดูแลติดตามการลงทุนของตนเองไดอยางใกลชิด คร้ันคิดจะฝาก
เพื่อนๆลงทุน เพื่อนของคุณข.ไขก็ไมมีเวลาดวยกันทั้งน้ัน หรือบางทีก็ไมรูวาจะหาขอมูลไดจากท่ีไหน 

            ดังน้ันคุณ ข.ไข จึงนึกถึงการลงทุนที่จะมีมืออาชีพเปนผูตัดสินใจแทนโดยมีการลงทุน
ผานธุรกิจจัดการลงทุนประเภทตางๆ ซึ่งในที่น้ีจะขอกลาวถึงการจัดการลงทุน 2 ประเภทท่ีคอนขางจะ
เปนที่รูจักกันอยูบางแลว ไดแก กองทุนรวม และกองทุนสวนบุคคล    
  กองทุนรวมคืออะไร 
  คือ การนําเงินของแตละคนมากองรวมกันใหเปนกอนใหญ โดยมีผูท่ีคุณวางใจวาเปน
มืออาชีพทางดานการลงทุน นําเงินจํานวนดังกลาวไปลงทุนเพื่อใหไดผลตอบแทนท่ีงอกเงย แลวนําเงิน
มาเฉลี่ยกลับคืนสูผูท่ีลงเงินกันไวในคราวแรกอีกทีหน่ึง การลงทุนที่เกิดจากการรวมเงินใหเปนกอนใหญ
น้ี จะทําใหผูมีเงินทุนจํานวนนอยมีโอกาสกระจายความเสี่ยงในลักษณะของการกระจายการลงทุนใน
ตราสารทางการเงินประเภทตางๆไดเชนเดียวกับผูที่มีเงินทุนเปนจํานวนมาก นอกจากน้ี มืออาชีพที่
บริหารเงินกองทุนจะเปนผูที่สามารถใชเวลาเพื่อศึกษา ดูแล และติดตามการลงทุนของกองทุนที่คุณลง
ทุนไดอยางใกลชิด  
  การลงทุนในกองทุนรวมของคุณ ข.ไข จึงเปนการลงทุนในสิ่งที่เรียกกันวา หนวยลง
ทุนของกองทุนรวม ที่จัดต้ังขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ผูอาสานําเงินที่ไดจากการ
จําหนายหนวยลงทุนน้ันไปลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทตางๆ และนํามาเก็บไวในบัญชีของ
กองทุนรวม ผูที่จะมาบริหารกองทุนรวมไดน้ัน จะตองมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพที่ดี มีคุณ
สมบัติทั้งในดานระดับการศึกษา ผานการทดสอบและอบรมในดานความรูเปนระยะๆ มีประสบการณ
ในการทํางาน โดยองคกรกํากับดูแลจะเปนผูกําหนดคุณสมบัติของการเปนผูจัดการกองทุนเหลาน้ี 

ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม จะขึ้นอยูกับ การแตกดอกออกผล 
หรือมูลคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของตราสารที่ผูจัดการกองทุนกองน้ันนําเงินที่ไดจากการขายหนวยลงทุน
ไปลงทุนซื้อแลวนํามาเก็บไวในบัญชี กลาวคือ หากกองทุนนําเงินไปลงทุนในตราสารหน้ี หรือเงินฝาก 
บัญชีการลงทุนของกองทุนน้ันก็จะงอกเงยเน่ืองจากดอกเบี้ยที่ไดรับ ในขณะเดียวกันหากมีการนําเงิน
ไปลงทุนในหุนทุน ผลตอบแทนที่งอกเงยก็จะมีทั้งในรูปของเงินปนผล หรือการข้ึนลงของราคาหุน ซึ่ง
นโยบายการลงทุนของกองทุนจะเปนตัวบอกท่ีสําคัญวากองทุนน้ันจะมีแนวทางการลงทุนในตราสาร
การเงินประเภทไหน อาจจะมีทั้งที่ลงทุนในหุนทุน ลงทุนในตราสารหนี้ หรือลงทุนผสมผสาน ทั้งน้ี
ความสามารถของผูจัดการกองทุนแตละกอง ที่จะพิจารณาในรายละเอียดของการลงทุนในตราสารแต
ละตัวก็มีความสําคัญ  
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  ฐานะของกองทุนรวมจะดูไดจาก �มูลคาทรัพยสินสุทธิ� ของกองทุนรวม หรือที่เรียก
กันติดปากเปนภาษาอังกฤษวาเอ็นเอวี (NAV) มาจากทรัพยสินทั้งหมดในบัญชี (เงินลงทุน+ผลตอบ
แทนสะสมจากการลงทุน) ที่กลาวมาขางตน ลบดวยคาใชจายของกองทุนรวมน้ัน เชน คาธรรมเนียม
การบริหาร เปนตน เมื่อนําจํานวนหนวยลงทุนมาหารผลลัพธดังกลาว ตัวเลขที่ออกมาก็คือมูลคาทรัพย
สินสุทธิตอหนวยลงทุน หากเมื่อเวลาผานไปมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนน้ันลดลงจากมูลคาเมื่อ
ลงทุนเร่ิมตน คุณก็จะอยูในฐานะที่ขาดทุน แตถาผูจัดการกองทุนรวมบริหารการลงทุนไดดี มูลคาทรัพย
สินสุทธิตอหนวยลงทุนก็จะเพิ่มขึ้นจากมูลคาลงทุนเร่ิมตน คุณก็จะไดกําไรนั่นเอง 

 
  กองทุนรวมโดยทั่วๆไปมี 2 ประเภทคือ กองทุนปด เปนกองทุนแบบท่ีกําหนดจํานวน
หนวยลงทุนและอายุของกองทุนที่แนนอน โดยผูถือหนวยลงทุนไมสามารถไถถอนคืน (ขายคืน) ได 
กอนสิ้นสุดอายุของกองทุน และ กองทุนเปด เปนกองทุนประเภทท่ีไมมีการกําหนดขนาดและอายุของ
กองทุนที่แนนอน ขนาดของกองทุนสามารถขยายหรือลดลงไดตลอดเวลา ซึ่งคุณสามารถขายหนวยลง
ทุนคืนไดตามวันและเวลาที่บลจ.กําหนดไว   
  กองทุนสวนบุคคล    
  คือ การที่ตัวคุณเองหรือคุณกับครอบครัวของคุณ ไดแกสามี หรือภรรยา รวมท้ังบุตรที่
ยังไมบรรลุนิติภาวะมารวมเงินกัน หรือในฐานะนิติบุคคล ไดมอบหมายใหสถาบันการเงิน อาจจะเปน 
บริษัทหลักทรัพย บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ธนาคารพาณิชย ซึ่งเปนผูที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินธุรกิจการ
จัดการกองทุนสวนบุคคล นําเงินกองนั้นของคุณไปลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชนจากหลักทรัพย 
หรือทรัพยสินอ่ืนใดที่กฎเกณฑเปดทางไวใหแทนคุณ โดยทําสัญญาเปนลายลักษณอักษรกันไว    ทั้งน้ี
การลงทุนดังกลาวจะเปนไปตามนโยบายการลงทุนที่ระบุไวในสัญญาน่ันเอง 
  ดังน้ันหากคุณตองการที่จะเปนคุณ  ข.ไข ในแบบที่มีความเฉพาะตัวจริงๆในการ
บริหารเงินของคุณแลว คุณสามารถรวมตกลงในนโยบายการลงทุนกับผูจัดการกองทุนสวนบุคคลของ
คุณที่เปนมืออาชีพ ผูใหคําปรึกษา จัดการและดูแลดอกผลใหคุณอยางใกลชิด คุณอาจเรียกหาบริการของ
กองทุนสวนบุคคลได โดยติดตอกับสถาบันการเงินที่ไดรับใบอนุญาตจากทางการใหประกอบธุรกิจดัง
กลาว  

ท้ังน้ีและท้ังน้ัน  ถึงแมวาคุณจะเปนคุณ ข.ไข ซึ่งอาจไมมีเวลาในการทําการบานเพื่อ 
ลงทุนในตราสารตางๆไดดวยตนเอง แตหากคุณเปนผูซึ่งตองการลงทุนในกองทุนรวม คุณยังตองตัดสิน
ใจดวยตนเองวาจะเลือกลงทุนในกองทุนโครงการไหน หรือตองการลงทุนผานกองทุนสวนบุคคล คุณ
ตองรูจักเลือกผูจัดการกองทุนสวนบุคคล นอกจากน้ีตองทําความเขาใจในระบบการติดตอผานบริษัท
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หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่ไดรับอนุญาต คุณสมบัติที่เหมาะสมของมืออาชีพ 
รวมทั้งคุณลักษณะโดยทั่วไปของตราสารที่เกี่ยวของกับธุรกรรมประเภทดังกลาว หลังจากที่ไดเล ือกลง
ทุนไปแลวก็ตองคอยติดตามประเมินผลอยางใกลชิดวาผูจัดการกองทุน ไดดําเนินการไปตามแนวทาง
วัตถุประสงคของการลงทุนที่วางไวแตแรกหรือไม? บริหารไปถึงไหนแลว? ท้ังน้ีพึงระลึกไวเสมอวา 
การลงทุนในกองทุนรวมก็ยังคงมีความเสี่ยงอยูดี กลาวคือตราสารแตละชนิดที่ทางบริษัทหลักทรัพยจัด
การกองทุนรวมนําเงินไปลงทุนน้ันมีความเสี่ยงเฉพาะดาน เชน ตราสารทุนซึ่งราคาอาจเปลี่ยนแปลง
หวือหวาเน่ืองจากปจจัยตางๆมากมาย หรือตราสารหน้ีซึ่งอาจมีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 
ทําใหไมสามารถจายเงินตนและดอกเบี้ยคืนได เหลาน้ีมีผลตอผลตอบแทนของกองทุนน้ันๆดวย จึงจํา
เปนอยางยิ่งที่คุณ ข.ไข ตองพิจารณาเลือกลงทุน โดยดูจากนโยบายการลงทุน และติดตามอยางเอาใจใส
น่ันเอง   

อยางไรก็ดี ทั้งคุณ ก.ไก และคุณ ข.ไข ควรจะตองทําความรูจักกับผูที่เปน�ทางการ�ใน 
ตลาดทุน ที่ทําหนาที่กํากับดูแลความเปนไปของตลาดทุนไวดวย องคกรดังกลาว ไดแก สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

ทําความรูจักกับหนวยงานกํากับดูแลในตลาดทุน 
  เราไดสรางความคุนเคยและผานตากันมาหลายคร้ัง สําหรับชื่อของสององคกรสําคัญ
ในตลาดทุน แตบางคร้ังก็อาจจะยังสับสนอยูวาพวกเขาคือใคร โดยในเบื้องแรกน้ี ขอใหเขาใจวาทั้งสอง
หนวยงานคือหนวยงานท่ีทานสามารถพึ่งพาไดเมื่อมีปญหาในการลงทุน ไมวาจะเปนการถูกโกง ไมเขา
ใจในกฎระเบียบตางๆ ไมแนใจในบุคคลที่ทานติดตอดวย หรือเพียงแตตองการจะไดรับความรูเพิ่มเติม
องคกรดังกลาวไดแก 

ก. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 เปนหนวยงานของรัฐที่กํากับดูแลตลาดทุนโดยรวม เปนดานแรกในการพิจารณาคุณสมบัติและกํากับ
บริษัทที่จะขายหลักทรัพยใหประชาชนตองเปดเผยขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับบริษัท ใหผูลงทุนทั้งหลาย
สามารถรับรูถึงฐานะการดําเนินงานของบริษัทเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งดูแลให �ตัว
กลาง� เชน โบรกเกอร (บริษัทหลักทรัพย) บริษัทหลักทรัพยจัดการลงทุน และผูที่มีสวนเกี่ยวของอ่ืนๆ 
เปนผูประกอบธุรกิจในตลาดทุนอยางถูกตองเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณที่กําหนด 
กํากับดูแลการประกอบธุรกิจในตลาดรองตางๆ ไดแก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ศูนยซื้อขาย
หลักทรัพยกรุงเทพ ศูนยซื้อขายตราสารหน้ีไทย และหากผูลงทุนเดือดรอนก็สามารถพึ่งพาไดทั้งในดาน
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ขอมูล ตอบขอของใจ การรองทุกข ทั้งน้ี สํานักงาน ก.ล.ต. ยังมีหนาที่ในการสอดสองการปฏิบัติตามกฎ
เกณฑที่กําหนด    ตรวจสอบการดําเนินธุรกรรมขององคกรที่อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน   
ก.ล.ต. และดําเนินการในการบังคับใหเปนไปตามกฎหมายสําหรับผูที่กระทําความผิด ซึ่งโดยรวมแลว 
สํานักงาน ก.ล.ต. ก็คือผูทําหนาที่กํากับดูแลและสรางความเปนธรรมในสวนของตลาดทุน ซึ่งเปนสวน
สําคัญของกลไกการระดมทุนในโครงสรางเศรษฐกิจไทยน่ันเอง 
  หากคุณมีคําถามหรือตองการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดตอกับเราไดที่ ชั้น 15 อาคารดีท
แฮลม ทาวเวอรส บี เลขท่ี 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 252-3223 
โทรสาร  256-7711 
 
  อยางไรก็ตามแมวาสํานักงาน ก.ล.ต. จะชวยเปนชองทางใหคุณไดรับขอมูลประกอบ
การลงทุนอยางเพียงพอ ครบถวน แตไมใชองคกรท่ีจะปกปองคุณจากความเสี่ยงหรืออาการขาดทุนอัน
เน่ืองมาจากการลงทุนของคุณเอง 
  ข.  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  (ตลท.) 
   เปนอีกหนวยงานหน่ึง ที่กํากับดูแลใหผูที่เกี่ยวของและผูที่ทําธุรกิจในตลาดหลักทรัพย
เองไดรับความเปนธรรม ดวยการออกกฎเกณฑตางๆ ดูแลการเปดเผยขอมูล ดูแลการซื้อขายหลักทรัพย 
ใหเปนไปอยางปกติ มีประสิทธิภาพ มีระเบียบ คลองตัว และยุติธรรม นอกจากน้ีหากผูลงทุนพบความ
ผิดปกติ ความไมถูกตอง การโกง ยังสามารถรองเรียนความเดือดรอนทั้งหลายกับตลท.ไดดวย โดยตลท. 
จะมีกลไกตางๆในการจัดการกับกรณีรองทุกขจากผูลงทุน 
  ติดตอกับตลท.ไดท่ี เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 229-
2000, 654-5656  โทรสาร 654-5649 
 

บทสงทาย 
มาถึงตรงน้ี คุณคงจะพอมีแนวทางสําหรับการวางแผนการเงินของคุณ ไมวาจะในรูป

ของการออมหรือการลงทุนซึ่งจะมีผลตอฐานะของคุณเมื่อเวลาผานไป สําหรับคุณที่สนใจ
อยากจะเปนผูลงทุนในตลาดทุน ไมวาจะมีพื้นฐานความรูเกี่ยวกับตลาดทุนหรือไม อยูในสาขา
วิชาชีพอะไร มีเปาหมายในชีวิตอยางไร หรือวางแผนทางการเงินแบบไหน มันไมใชเร่ืองยาก
เลยที่จะทําความเขาใจในเร่ืองเกี่ยวกับตลาดทุน ซึ่งดูๆแลวเร่ืองเหลาน้ีเปนสิ่งใกลตัวคุณดวยซ้ํา
ไป  
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  ทั้งน้ีคุณที่จะเปนนักลงทุนหนาใหม และบรรดาหนาเกาที่มีประสบการณทั้งหลาย  
ควรใสใจในประเด็นตางๆที่กลาวมาขางตน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่เคยรูจักตลาดทุนอยูแลว ยอมเขาใจ
ความหมายของการบานเหลาน้ีไดเปนอยางดี ทั้งน้ีหากคุณละเลยการทําความเขาใจในเร่ืองพื้นฐานตางๆ 
และเสี่ยงนําเงินที่มีอยูไปลงทุนเพื่อใหไดผลตอบแทนที่เขาใจเอาเองวา เปนการลงทุนที่เหมาะกับตัวคุณ 
ฐานะ และนาจะคุม หรือไดกําไร อาจเปนความประมาทท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายไดในที่สุด 

ดังน้ัน กอนที่คุณจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็ตาม ควรจะตองทําการ 
ศึกษา ทั้งตัวคุณเอง ในเร่ืองวัตถุประสงค ฐานะ สภาวะโดยทั่วไป รวมทั้งคุณลักษณะของสิ่งที่คุณจะเขา
ไปลงทุน และกําลังจะนําเงินเขาไปเสี่ยงดวยตนเอง เพื่อทําลายความไมรู สรางความระมัดระวัง และ
สรางภูมิตานทานการขาดทุนใหตัวคุณเอง 
 ขอมูลที่บรรจุอยูในสิ่งพิมพฉบับน้ี จัดทําขึ้นดวยวัตถุประสงคที่จะนําเสนอ และเผยแพรขอมูล
โดยทั่วไปเกี่ยวกับตลาดทุน ซึ่งเปนประเด็นสําคัญๆในการพิจารณาเพื่อการศึกษา และใชประโยชนใน
การใหแนวคิดรวมทั้งเปนขอมูลเบื้องตน ประกอบการลงทุนเทาน้ัน ทั้งน้ีสํานักงาน ก.ล.ต. มิไดจัดทํา
สิ่งพิมพฉบับน้ีขึ้น เพื่อเปนประโยชนในดานการตีความทางกฎหมาย หรือเปนการแนะนําใดๆ 
 อยางไรก็ตาม หากทานตองการคําแนะนํา หรือความชวยเหลือในขอกฎหมาย หรือในเร่ืองใดๆ 
ทานสามารถขอรับคําแนะนําหรือคําปรึกษาไดจากบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพในดานกฎหมายหรือทํา
ธุรกรรมที่เกี่ยวของในสาขาน้ันๆ 
 
 
 หนังสือ �เปดประตูสูการลงทุน� ในมือของทานนี้ เปนเลมแรกในชุดส่ิงพิมพ เพ่ือเผยแพรความรู ตาม"โครง
การความรูสูผูลงทุน" ซ่ึงเปนโครงการท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   (สํานักงาน 
ก.ล.ต.) จัดตั้งขึ้น ดวยวัตถุประสงคสําคัญ ในการเผยแพรความรู ความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับตลาดทุน และสรางแรงจูง
ใจในการออมผานเครื่องมือตางๆที่มีอยูในตลาดทางการเงิน รวมท้ังสรางความเขาใจในการทําหนาที่กํากับดูแลและ
พัฒนาตลาดทุนของสํานักงาน ก.ล.ต. ใหกับประชาชนทั่วไป โครงการดังกลาวจะดําเนินการอยางตอเนื่องทั้งใน
กรุงเทพฯ และภูมิภาค เพ่ือใหประชาชนที่สนใจสามารถไดรับความรูและขอมูลใหมๆไดอยางทั่วถึง 
 หากทานสนใจในรายละเอียดของโครงการน้ี หรือมีขอเสนอแนะ สามารถติดตอไดทีสํ่านักนโยบายและแผน
ตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ช้ัน 15 อาคารดีทแฮลม ทาวเวอรสบี 93/1 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท 252-3223 ตอ 2414 หรือ 2409 โทรสาร 256-7711 
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