
ปีท่ี 12 ฉบับที่ 7    ธันวาคม 2551       

กลุมตลาดหลักทรัพยฯ เดินหนาเพิ่มพลังตลาดทุน กลุมตลาดหลักทรัพยฯ เดินหนาเพิ่มพลังตลาดทุน 
สนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจไทยสนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจไทย

ลงทุนดี มีสุขใจ 
ไดมูลคา

บริษัทจดทะเบียนไทย
โชวผลคะแนนดานการ
กำกับดูแลกิจการดีข้ึน

กลเม็ดเด็ดพราย...
Single Stock Futures



 สวัสดีทานผูอานทุกทาน กอนอื่นตองขอขอบพระคุณทานผูอานท่ีให

ความสนใจติดตามอานวารสารตลาดหลักทรัพยมาโดยตลอด โดยวารสาร 

ตลาดหลักทรัพยฉบับนี้จะนำเสนอเปนฉบับสุดทาย กอนท่ีจะเปลี่ยนรูปแบบ 

เปนนิตยสารรายไตรมาสในช่ือวา “SET Magazine” ซ่ึงจะรวมขอมูลขาวสาร 

ที่เปนประโยชนและนาติดตามแกผูสนใจยิ่งขึ้น โปรดติดตามความคืบหนา 

ในโอกาสตอไป

 สำหรับวารสารตลาดหลักทรัพยฉบับสงทายนี้ ยังคงมีหลากหลาย

ความเคลื่อนไหวและสาระความรูที่เกี่ยวของกับตลาดทุนมาฝากอีกเชนเคย   

เริ่มดวยแผนการดำเนินงานในป 2552 ของกลุมตลาดหลักทรัพยฯ ที่เนน   

เสริมสรางศักยภาพขององคกรเพื่อเตรียมความพรอมในการเปนบริษัท

จดทะเบียนในป 2554 พรอมกับมุงปรับตัวและสรางความแข็งแกรงเพื่อ 

เปาหมายในการกาวสูการทำงานเชื่อมโยงกับตลาดทุนในระดับนานาชาติ 

ตอไปในอนาคต

 จากนั้น ติดตามตอนสุดทายของบทความ “ประสบการณของตลาด 

ทุนไทยในการนำมาตรฐานการกำกับดูแล และมาตรฐานทางการบัญชีที่เปน 

สากลมาถือปฏิบัติ” ซ่ึงจะกลาวถึงความทาทายจากการนำมาตรฐานท่ีเปนสากล

ดังกลาวมาปฏิบัติใช ตลอดจนผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของ 

ประเทศไทยโดยธนาคารโลก

 พิเศษกับบทความจาก ศ.ดร. อัญญา ขันธวิทย เรื่อง “ลงทุนดี 

มีสุขใจ ไดมูลคา” โปรดติดตามวาการลงทุนจะชวยสรางความสุขใจไป 

พรอมๆ กับสรางผลตอบแทนใหแกผูลงทุนไดอยางไร

  พรอมกันนี้ พบกับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 

จดทะเบียนประจำป 2551 ซึ่งผลปรากฏวา บริษัทจดทะเบียนไทยมีคะแนน 

เฉลี่ยจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 

สวนรายละเอียดจะเปนเชนไร ติดตามไดภายในเลม

  สำหรับ TFEX Newsletter ในฉบับปดทายนี้ นำเสนอ 4 กลยุทธ 

ในการซื้อขาย Single Stock Futures ใหผูอานนำไปเลือกใช เพื่อบริหาร 

ความเสี่ยงและสรางผลกำไรตอไป 

บทบรรณาธิการ
ปีท่ี 12 ฉบับที่ 6   พฤศจิกายน 2551       
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สนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจไทย

ประสบการณของตลาดทุนไทย
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“วารสารตลาดหลักทรัพย” จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง และเพ่ือเผยแพรพัฒนาการใหมๆ ซึ่งจะ
เอื้อประโยชนตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพยและการพัฒนาตลาดทุน ขอความหรือความเห็นใดๆ ที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้ ไมจำเปนที่ตลาดหลักทรัพยจะตองเห็นดวยเสมอไป

บรรณาธิการ ผาณิต  เกิดโชคชัย
กองบรรณาธิการ ปนัดดา เพิ่มประโยชน
 ธัญธีรา สาระเกต ปณิธี ฉัตรพลรักษ
 นรีรัตน สันธยาติ สุรีรัตน ณ ระนอง
อำนวยการผลิต ฝายสื่อความรูและหองสมุด
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย       



3วารสารตลาดหลักทรัพย

 เพ่ือเสริมสรางศักยภาพขององคกรในการกาวสูการเปนบริษัทมหาชนและเตรียมความพรอมในการเปนบริษัทจดทะเบียนในป 2554 การดำเนินงาน 

ในป 2552 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจึงมุงเนนปรับตัวเชิงกลยุทธใน 3 ข้ันตอนตามกรอบระยะเวลา 5 ป เร่ิมจากการวางรากฐานท่ีแข็งแกรง 

เพื่อใหตลาดหลักทรัพยฯ เปนกลไกสำคัญเพื่อตอบสนองลูกคาในประเทศ (Domestic Champion) ดวยการเปนแหลงระดมทุนดวยตนทุนต่ำสำหรับ

บริษัทจดทะเบียนซึ่งถือเปนบทบาทท่ีสำคัญอยางยิ่งของตลาดหลักทรัพยฯ โดยเฉพาะในชวงของภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจที่ธนาคารพาณิชยตางชะลอ

การปลอยสินเชื่อ แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนในชวงวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 ที่ตลาดทุนไดเขามาทำหนาท่ีเปนแหลงเงินทุนท่ีสำคัญของภาคธุรกิจ     

นอกจากนี้จะเนนนำเสนอสินคาและบริการที่ครบวงจรกับลูกคาดวยตนทุนที่เหมาะสม เพื่อสรางฐานในการทำงานกาวตอไปรวมกับตลาดหลักทรัพย

ในภูมิภาค (Regional Integration) เพ่ือสรางความแข็งแกรงของตลาดทุนในอาเซียน กอนกาวตอไปสูการทำงานเช่ือมโยงกับตลาดทุนในระดับนานาชาติ 

(Global Network)

 กลยุทธเพิ่มสินคา เพิ่มผูลงทุน และเพิ่มปริมาณการซ้ือขาย

คุณภัทรียา  เบญจพลชัย  กรรมการและผูจัดการ  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เปดเผยถึงแผนการดำเนินงานกลุมตลาดหลักทรัพยฯ

ป 2552 วา  ตั้งแตป  2552 เปนตนไป  กลุมตลาดหลักทรัพยฯ จะทำงานภายใตโครงสรางใหมซึ่งมีการจัดแบงกลุมงานเปน 2 กลุม คือ กลุมงาน   

ดานธุรกิจตลาดหลักทรัพยและกลุมงานดานการพัฒนาตลาดทุน โดยกำหนดกลยุทธเพื่อบรรลุเปาหมายทั้งดานการเพิ่มสินคาและบริการที่ตรงกับ  

ความตองการของลูกคา เพิ่มสัดสวนผูลงทุนตอประชากรท้ังหมด และเพิ่มปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย

“ในป 2552 เราตั้งเปาหมายเพ่ิมบริษัทจดทะเบียนที่ไดรับอนุมัติการเสนอขายหลักทรัพยเพื่อรอเขาจดทะเบียน 46 บริษัท เพิ่มกองทุน 

อสังหาริมทรัพย 10 กองทุน รวมทั้งออกผลิตภัณฑใหม ไดแก  Gold Futures, Derivatives Warrant,  ETF  รวมทั้ง ออก Islamic Fund  เพื่อดึง 

เม็ดเงินลงทุนจากตะวันออกกลาง

  นอกจากน้ี ยังตั้งเปาหมายท่ีจะเพิ่มสัดสวนผูลงทุนตอประชากรท้ังหมดอีกรอยละ 5 จากรอยละ 3.59 ในป 2551 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 3.75 ในป 

2552 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 100,000 ราย แบงเปนผูลงทุนในหุน 40,000 ราย และผูลงทุนในกองทุนรวม 60,000 ราย  และเพิ่มสัดสวนมูลคาซื้อขาย

ของผูลงทุนสถาบันในประเทศอีกรอยละ 10  และของผูลงทุนผานอินเทอรเน็ตรอยละ 10 จากป 2551 รวมทั้ง ตั้งเปาเพิ่มปริมาณการซื้อขายตราสาร

อนุพันธเฉลี่ยตอวัน รอยละ 32.4 จาก 8,241 สัญญาในป 2551 เปน 10,910 สัญญาในป 2552  ในขณะเดียวกัน กลุมงานดานการพัฒนาตลาดทุนได

ต้ังเปาหมายท่ีจะดำเนินโครงการรวม 15 โครงการ เพ่ือวางรากฐานสำหรับการพัฒนาตลาดทุนในระยะยาว”

 เพิ่มจำนวนบริษัทจดทะเบียน พรอมสรางความเชื่อมโยงกับตลาดในภูมิภาค

คุณวิเชฐ ตันติวานิช รองผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยฯ เปดเผยถึงรายละเอียดแผนงานตามกลยุทธการเพิ่มบริษัทท่ีไดรับอนุมัติเสนอขาย 

หลักทรัพยจำนวน 46 บริษัท ในป 2552 วา “กลยุทธสำคัญคือการปรับเปลี่ยนสถานะ mai ใหเปน Disclosure Based  คลายกับตลาด AIM 

ที่ลอนดอน และตลาด Catalist ที่สิงคโปร  โดยใหบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินมีบทบาทในการดูแลคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนและการเปดเผย 

ขอมูลตลอดเวลาการเขาจดทะเบียน  ซึ่งจะทำใหธุรกิจขนาดกลางเขาจดทะเบียนไดสะดวกและคลองตัวยิ่งขึ้น  อันจะทำให mai เปนแหลงเงินทุน

กลุมตลาดหลักทรัพยฯกลุมตลาดหลักทรัพยฯ
เดินหนาเพิ่มพลังตลาดทุน 

สนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจไทย
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สำหรับธุรกิจขนาดกลางไดเปนอยางดีโดยเฉพาะในภาวะท่ีเศรษฐกิจ

ชะลอตัว ซึ่งสงผลใหธุรกิจขนาดกลางอาจประสบปญหาการระดมเงินทุน 

จากแหลงทุนตางๆ

 ในขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพยฯ จะสรางความสัมพันธและทำงาน 

กับองคกรท้ังภาคธุรกิจและภาครัฐ เพ่ือดึงดูดใหธุรกิจในอินโดจีนท่ีตองการ

จะระดมทุนเลือกที่จะระดมทุนในตลาดหลักทรัพยไทย รวมถงึสงเสริมและ 

ผลักดันใหรัฐวิสาหกิจและธุรกิจที่ไดรับสัมปทานเขามาจดทะเบียนดวย” 

 เพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนในการเขาถึงตลาดหลักทรัพยฯ

 ดานการพัฒนาตลาดหลักทรัพยฯ  คุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย รองผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยฯ ไดใหขอมูลวาตั้งแตป 2552  กลยุทธดานการ 

พัฒนาตลาดหลักทรัพยฯ  จะเนนตอบสนองความตองการของลูกคา  ดวยการเพิ่มสินคาโดยคำนึงถึงความสำเร็จทางธุรกิจหรือความสำคัญตอการ 

พัฒนาตลาด  โดยการออกตราสารใหมๆ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ อาทิ Gold Futures,  Derivatives Warrant  กองทุน Islamic Fund  

และเพิ่ม ETF อยางนอย 1 กองทุน โดยเปน ETF on international index หรือ dual - listing ETF  รวมทั้งศึกษาความเปนไปไดของตราสารใหมๆ 

ที่สอดคลองกับความตองการของตลาดอยางตอเนื่อง

  พรอมกันนี้จะดำเนินกลยุทธเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนในการเขาถึงตลาดหลักทรัพยฯ รวมถึงเพิ่มสัดสวนผูลงทุนสถาบัน และเพิ่ม 

โอกาสทางธุรกิจใหกับตัวกลาง โดยจะเนนการเพิ่มชองทางใหมๆ ที่ชวยอำนวยความสะดวกแกผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของในการทำธุรกรรม พรอมทั้งจะมี 

การขยายผูลงทุน 3 กลุม ไดแก ผูลงทุนสถาบันในประเทศ ผูลงทุน High Net Worth โดยผานธนาคารพาณิชย และผูลงทุนจากตะวันออกกลาง    

พรอมทั้งเพิ่มชองทางใหบริษัทสมาชิกสามารถซื้อขายในตลาดสินคาเกษตรลวงหนา นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะรวมศูนยขอมูลตราสารหนี้และเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบซ้ือขายตราสารหน้ีดวย 

  ดานกลยุทธสำหรับงานบริการหลังการซ้ือขาย (Post Trade Services) ไดกำหนดท่ีจะขยายขอบเขตการใหบริการที่สำคัญ ไดแก การเปนนาย

ทะเบียนตราสารหน้ีภาครัฐ  และบริการบริหารหลักประกันขามตลาดเพื่อรองรับหลักประกันอื่นนอกเหนือจากเงินสด  และการรวมศูนยสำนักหักบัญชี 

เปนตน 

  การปรับเพ่ิมสินคาและบริการท่ีตรงกับความตองการของลูกคาอยางตอเน่ืองเชนน้ี จะสงผลดีตอการเพ่ิมธุรกรรม ซ่ึงจะทำใหตนทุนต่ำลง ถือเปน 

การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของสมาชิกและผูเกี่ยวของ รวมถึงสงผลดีตอการเติบโตของตลาดทุนโดยรวมดวย

 พัฒนาเทคโนโลยีใหเทียบเทาระดับสากล เตรียมพรอมรองรับธุรกรรมขามตลาด

  ในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีก็เปนสิ่งที่ตลาดหลักทรัพยฯ ใหความสำคัญอีกเรื่องหน่ึง โดย คุณนงราม วงษวานิช 

รองผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยฯ ไดเปดเผยถึงกลยุทธดานการพัฒนาเทคโนโลยีวา จะเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหทัดเทียมกับตลาดหุนตางประเทศ 

โดยพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสำหรับการเชื่อมโยงการทำธุรกรรมขามตลาด รวมถึงเพื่อสนับสนุนแผนการจัดตั้ง ASEAN Board กับตลาดหุนอาเซียน 

โดยในป 2552 นี้ จะมีการเชื่อมโยงกับตลาดหุนอยางนอย 1 แหง และรองรับการเขาจดทะเบียนจากอินโดจีน ซึ่งจะชวยสนับสนุนการออกผลิตภัณฑ

และการใหบริการใหมๆ แกลูกคาของตลาดหลักทรัพยฯ  พรอมทั้งดึดดูดเม็ดเงินลงทุนใหมจากตางประเทศ

  พรอมกันนี้ ตลาดหลักทรัพยฯ ยังกำหนดกลยุทธสำคัญเพื่อเปาหมายในการเพ่ิมบทบาทความสำคัญของตลาดหลักทรัพยฯ และการเตรียม 

ความพรอมขององคกร คือ กลยุทธการผลักดันใหตลาดหลักทรัพยฯ เปนกลไกหลักในการจัดทำแผนและผลักดันใหเกิดการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 

ตลาดทุน กลยุทธการเตรียมบุคลากรใหมีความพรอมท่ีจะกาวไปสูระดับอาเซียนโดยเนนการสรางผูนำและบุคลากรเพ่ือรองรับความตองการขององคกร

ในอนาคต และกลยุทธการสรางคุณคาทางธุรกิจขององคกรโดยตั้งเปาหมายในการเปนองคกรที่มีบรรษัทภิบาลที่ไดรับการยอมรับ มีความโปรงใส 

นาเชื่อถือ เพื่อเตรียมพรอมในการเปนบริษัทมหาชนและเขาจดทะเบียนในป 2554
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 กำหนดกลุมงานดานการพัฒนาตลาดทุนเปนกลไกหลักในการพัฒนาตลาดทุนระยะยาว

 สำหรับกลุมงานดานการพัฒนาตลาดทุนนั้นถือวาเปนกลุมงานใหม โดยมีการกำหนดเปาหมาย 4 ประการตามพันธกิจ (Mission Based) คือ

 1.) เปนผูนำทางความคิดในการผลักดันการพัฒนาตลาดทุน เปนศูนยกลางในการศึกษาวิจัยดานตลาดทุนเพื่อสงเสริมการพัฒนาตลาดทุน

  โดยรวม

 2.) ยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน  

 3.) สรางกลไกในการสนับสนุนผูประกอบการเขาสูตลาดทุนและพัฒนาธุรกิจเงินรวมลงทุน

 4.) สรางผูลงทุนรุนใหมใหมีความรูดานการเงินการลงทุน 

 คุณจิราพร คูสุวรรณ ผูชวยผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยฯ กลาวถึงงานดานการใหความรูผูลงทุนวา ในป 2552 นั้น จะเนนการเพิ่มผูลงทุน 

รุนใหมดวยแนวคิด Wealth Management ผานการอบรมและกิจกรรมที่หลากหลาย โดยตั้งเปาหมายท่ีจะเพิ่มผูที่มีความรูดานการเงินและ

การลงทุนในสวนของบุคคลทั่วไปรอยละ 10 และในผูลงทุนที่เปนกลุมเปาหมายรอยละ 30 อาทิ พนักงานสมาชิกกองทุนสำรองเล้ียงชีพในกลุมบริษัท     

SET100 พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผูมีเงินฝาก ทั้งนี้ จะเนนการทำงานผานเครือขายทั้งองคกรภาคธุรกิจตลาดทุน และสถานศึกษา โดยเฉพาะสถาบัน 

วิทยาการตลาดทุน (วตท.)

  ในขณะเดียวกันไดจัดทำโครงการเพ่ิมคุณภาพและจำนวนผูประกอบวิชาชีพในตลาดทุน โดยเนนการเพิ่มสัดสวนเจาหนาท่ีการตลาดตอจำนวน 

ผูลงทุนท่ีเหมาะสม และเพ่ิมสัดสวนจำนวนนักวิเคราะหตอบริษัทหลักทรัพย โดยจะกำหนดมาตรฐานรวมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพยตอไป โดยกำหนด  

เปาหมายในการอบรมใหผูประกอบวิชาชีพในตลาดทุนมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้นรอยละ 30 หลังการอบรม

 กลุมงานพัฒนาตลาดทุนจะเปนศูนยกลางการทำหนาท่ีหลักท่ีจะทำใหอุตสาหกรรมโดยรวมลดตนทุนดานการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพดวย   

การเปดเปนศูนยทดสอบใบอนุญาตและความรูดานตลาดทุนเพียงแหงเดียวในประเทศไทย (Capital Market Examination Center) และขยายไปสู 

การเปน Capital Market Education Center  สำหรับกลุมประเทศในภูมิภาคลุมแมน้ำโขงอีกดวย  รวมทั้งการผลักดันใหตลาดหลักทรัพยฯ  เปน

ศูนยกลางในการศึกษาวิจัยดานตลาดทุนและใชเครือขายของวตท. ใหเกิดประโยชน  

  ดานคุณเกงกลา รักษเผาพันธุ ผูชวยผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยฯ ไดกลาวถึงงานดานการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยรวมของตลาดทุนวา จะเนน 

สรางความตอเนื่องในการดำเนินการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) และงานดานนักลงทุนสัมพันธ (IR)     

ของบริษัทจดทะเบียนใหเทียบเทามาตรฐานสากลในระยะเวลา 5 ป  โดยสงเสริมใหมีบริษัทจดทะเบียนไดคะแนนดานการกำกับดูแลกิจการ (CG scoring) 

เพิ่มขึ้นและมีมาตรฐานเทียบเคียงกับประเทศอ่ืนในภูมิภาค  และสงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนมกีารดำเนินงานดาน CSR  โดยอยางนอยรอยละ 50 

มีการจัดทำรายงานการดำเนินงานดาน CSR รวมทั้งสนับสนุนใหบริษัทจดทะเบียนอยางนอยรอยละ 75 มีการดำเนินงานดาน IR ตามมาตรฐาน 

ที่กำหนด นอกจากน้ียังมีโครงการพัฒนาผูประกอบการท่ีมีศักยภาพใหมีความพรอมในการเขาสูตลาดทุน ผาน mai matching fund และ Venture 

Capital Model  เพื่อสนับสนุนการเพิ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ในอนาคต 

“เปนกลไกหลักในการสงเสริมและพัฒนาตลาดทุน โดยการศึกษาวิจัย พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และเผยแพรองคความรูดาน 

ตลาดทุนแกประชาชน ผูลงทุน ผูประกอบการ ผูประกอบวิชาชีพ ตลอดจนหนวยงานและผูที่เกี่ยวของ  เพื่อสนับสนุนตลาดทุนไทย 

ใหแขงขันไดในระดับสากล ดวยการจัดการทรัพยสินใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาตลาดทุนอยางยั่งยืนและม่ันคง”

พันธกิจ กลุมงานพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยฯ
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ประสบการณของตลาดทุนไทย
ในการนำมาตรฐานการกำกับดูแล
และมาตรฐานทางการบัญชีที่เปน 
สากลมาถือปฏิบัติ (ตอนจบ)

ประโยชนและความทาทายจากการใชมาตรฐานสากล

 จากท่ีในตอนท่ีแลวไดกลาวถึงประโยชนจากการนำมาตรฐานการกำกับดูแลและมาตรฐานทางการบัญชีที่เปนสากลมาถือปฏิบัติ
ไปแลว ในตอนน้ีจะไดกลาวถึงความทาทายจากการใชมาตรฐานสากลดังกลาว ทั้งในดานการนำมาปฏิบัติใช การแปล ความซับซอน  
และความเขาใจ รวมถึงความทาทายสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของ
ประเทศไทย โดยจะนำเสนอเปนตอนจบ

ความทาทาย

 การนำมาปฏิบัติใช
 วิธีการนำมาตรฐานสากลมาปฏิบัติใชของประเทศตางๆ สามารถแบงประเภทไดเปน การนำมาตรฐานสากลมาปฏิบัติใชท้ังหมด  
การนำมาตรฐานสากลมาปฏิบัติใชหลังจากที่มาตรฐานสากลใชบังคับแลวเปนระยะเวลาหน่ึง การนำมาตรฐานสากลมาปฏิบัติใชเฉพาะ 
เรื่อง จัดทำข้ึนจากมาตรฐานสากล มีเนื้อหาไมแตกตางอยางมีสาระสำคัญจากมาตรฐานสากล มีสาระสำคัญเหมือนกับมาตรฐานสากล 
หรือสอดคลองกับมาตรฐานสากล ซึ่งการที่ประเทศใดจะประกาศวาใชมาตรฐานที่เปนสากลได จำเปนที่ประเทศนั้นตองปฏิบัติตาม    
ขอกำหนดทุกขอของมาตรฐานสากลท่ีเกี่ยวของ  

  การนำมาตรฐานสากลมาปฏิบัติใชสามารถทำได 2 วิธี กลาวคือ วิธีแรก แทนท่ีมาตรฐานของประเทศดวยมาตรฐานสากล 
หรือ วิธีที่สอง พัฒนามาตรฐานท่ีมีอยูเดิมใหมีเนื้อหาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล ในประเด็นของการกำกับดูแลกิจการประเทศไทย 
ไดใชหลักการของ OECD ท้ังหมด แตสำหรับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ประเทศไทยไดมีการกำหนดมาตรฐานของ
ตนเอง ซ่ึงโดยสาระสำคัญแลวเหมือนกับมาตรฐานท่ีเปนสากลของ IFRS และ ISA แตมาตรฐานเชนท่ีวาน้ี อาจยังไมดีพอสำหรับนักลงทุน
ตางชาติ

 การแปล
 ผูแปลมักมีปญหาในการสื่อความหมายที่แทจริงของเนื้อหาที่เปนภาษาอังกฤษในมาตรฐานตนฉบับ รวมทั้งการตีความหมาย 
ศัพทเฉพาะที่ไมสามารถแปลได ประเด็นของการแปลอีกประการ คือ ความไมสม่ำเสมอของการแปลคำศัพทเฉพาะของผูแปลแตละคน  
ในการแปล IAS และ IFRS เปนภาษาไทย มีการจัดทำรายการคำแปลสำหรับศัพทเฉพาะเพื่อแกปญหาดังกลาว นอกจากน้ีไดมีการ    
กำหนดใหกรรมการทานใดทานหนึ่งหรือหลายทานของคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีเปนท่ีปรึกษาหรือผูอานทบทวน 
มาตรฐานแตละฉบับ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับความหมายท่ีแทจริงของภาษาอังกฤษในมาตรฐานสากล ขอความหรือประโยคดังกลาว
จะถูกนำมาพิจารณาในท่ีประชุมของคณะกรรมการ อยางไรก็ตาม การส่ือความหมายท่ีแทจริงของภาษาอังกฤษในมาตรฐานเปนภาษาไทย 
ยังคงเปนความทาทายสำหรับทุกประเทศท่ีไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ
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  1  รองศาตราจารย คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ความเห็นในบทความน้ีเปนความเห็นสวนตัวของผูเขียนและไมเกี่ยวของ
 กับองคกรใดๆ 
 บทความน้ีเขียนขึ้นจากผลงานการนำเสนอในการสัมมนา “Contributions of Professional Accountants in the Development of a Healthy Stock Exchange and Capital Market”  
 จัดโดย Association of Chartered Certi f ied Accountants (ACCA) Global ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อ 4 เมษายน 2551

ดร.อังครัตน เพรียบจริยวัฒน 1
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 ความซับซอน

  มาตรฐานสากลในบางเร่ือง โดยเฉพาะ IAS และ IFRS มีเนื้อหาท่ียาวมากขึ้น ซับซอนมากข้ึน และเปนประเด็นทางกฎหมายมากข้ึน 

ตัวอยางเชน การใชโมเดลมูลคายุติธรรม (Fair Value Model) มากขึ้น ซึ่งมีผูที่เห็นวามูลคายุติธรรมเปนจำนวนท่ีขึ้นอยูกับความเห็น

ของแตละบุคคลและยุงยากที่จะวัดมูลคาไดอยางถูกตอง ดังนั้น การตีความที่แตกตางกันยอมนำไปสูขอสรุปท่ีแตกตางกัน ประเทศไทย 

เองก็ยังคงมีปญหากับแนวคิดมูลคายุติธรรมจากการที่ประเทศขาดตลาดรองของสินทรัพยประเภทตางๆ รวมทั้งเทคนิคการประเมิน 

มูลคาก็ยังไมเปนที่เขาใจอยางแพรหลายในหมูผูประกอบวิชาชีพบัญชีและนักบัญชีตองพึ่งพาวิชาชีพอื่นๆ เชน ที่ปรึกษาการเงิน

ผูประเมินราคา และนักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งอาจไมเขาใจถึงการใชมูลคายุติธรรมเพื่อวัตถุประสงคของการบัญชี   

 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นบอยครั้งของ IAS และ IFRS เปนประเด็นสำคัญเชนกัน คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานสากลมีการ  

เปลี่ยนแปลงมาตรฐานท่ีไดออกไปแลวและมีการออกมาตรฐานใหมๆ อยูอยางตอเนื่องและซับซอนมากข้ึน ทำใหมีความจำเปนที่ตอง

ใชเวลาในการปฏิบัติใชมาตรฐานท่ีซับซอนซึ่งตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากในระบบการรายงานทางการเงินและตองมีการฝกอบรม 

การขาดทรัพยากรเปนขอจำกัดความสามารถของประเทศในการติดตามใหทันกับพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงเหลานี้ 

 ความเขาใจ

 ความซับซอนที่เพิ่มมากขึ้นของโลกาภิวัตนที่เกี่ยวของกับรายการธุรกิจ ผลิตภัณฑทางการเงิน มาตรฐานในเรื่องตางๆ และ 

ประเด็นอื่นๆ เปนความทาทายอยางใหมตอผูประกอบวิชาชีพบัญชี มีนักบัญชีจำนวนนอยมากท่ีมีความเขาใจอยางลึกซึ้งใน IAS และ 

IFRS รวมทั้งความเชี่ยวชาญเฉพาะในการนำมาตรฐานการบัญชีไทย (ซึ่งจัดทำจาก IAS และ IFRS) มาปฏิบตัิใช บริษัทไทยท่ีขาด

ผูมีความเขาใจมาตรฐานการบัญชีที่ดีพอตองใชบริการของผูสอบบัญชีในการตีความและนำมาตรฐานการบัญชีมาปฏิบัติใช 

  หลักสูตรการศึกษาและฝกอบรมท่ีครอบคลุมมาตรฐานท่ีเปนสากลยังมีจำนวนไมเพียงพอ และในบางกรณี ยังมีความไมแนใจถึง 

ความเขาใจของผูสอนหรือผูฝกอบรมมาตรฐานของสากลหรือแมแตมาตรฐานของไทย ที่ประชุม “แผนดำเนินการสูความเปนมาตรฐาน

การรายงานการเงินท่ีเปนสากล” ท่ีไดกลาวถึงไวกอนหนาน้ีเห็นถึงความจำเปนในการเพ่ิมความรูและความชำนาญของผูประกอบวิชาชีพ 

บัญชีในความเขาใจมาตรฐานการบัญชี จึงไดจัดทำรางกรอบการพัฒนาการศึกษาและฝกอบรมในเรื่องดังกลาว รวมทั้งมีแผนเชิญ      

ผูเช่ียวชาญจากตางประเทศมาทำการอบรมผูที่จะเปนวิทยากรในการบรรยายและอบรมเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี 

  นอกจากนี้ยังมีความจำเปนที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรการศึกษาทางการบัญชีใหมีการรวมมาตรฐานท่ีเปนสากล   

และความรูที่เกี่ยวของดานอ่ืนๆ ไวในหลักสูตร รวมทั้งควรมีการสงเสริมใหมีตำราเรียนและคูมือเกี่ยวกับมาตรฐานสากลอีกดวย

 ความทาทายสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

  พระราชบัญญัติการบัญชีกำหนดใหบริษัทไทยตองจัดทำงบการเงินที่เปนไปตามขอกำหนดของมาตรฐานการบัญชีของไทย 

และงบการเงินดังกลาวตองไดรับการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต เน่ืองจากตนทุนของบริษัทขนาดกลาง

และขนาดยอมจากการปฏิบัติใหเปนไปตามขอกำหนดดังกลาวสูงกวาประโยชนท่ีไดรับจากงบการเงิน สภาวิชาชีพบัญชีไดยกเวนใหบริษัท

เหลานี้ไมตองนำมาตรฐานการบัญชีที่มีความซับซอนมาใชปฏิบัติ และอยูระหวางการพัฒนาขอกำหนดเก่ียวกับรายงานการเงินสำหรับ 

บริษัทขนาดกลางและขนาดยอมโดยเฉพาะ โดยไดนำมาตรฐานการบัญชีสำหรับบริษัทขนาดเล็กของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี

ระหวางประเทศมาพิจารณาในการกำหนดมาตรฐานดังกลาวดวย 

 ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของประเทศไทย

  หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อป 2540  ประเทศไทยมีพัฒนาการอยางมากในการนำมาตรฐานสากลมาปฏิบัติใช ธนาคารโลกได 

รายงานผลการประเมินประเทศไทยในการปฏิบัติตามมาตรฐานและขอกำหนด (The World Bank’s Corporate Governance       

Assessment Report on the Observance of Standards and Codes (CG ROSC) of Thailand) วาในป 2548 ประเทศไทย 

ไดปฏิบัติตามสวนใหญของขอกำหนดจำนวน 22 ขอจากทั้งหมดท่ีมีการประเมิน 32 ขอ (ประมาณ 70%) และไดปฏิบัติตาม 

หลักการกำกับดูแลกิจการ 6 ประการของ OECD อยางไรก็ตาม ประเทศไทยสามารถปรับปรุงการปฏิบัติตามดังกลาวใหดีขึ้นไดอีก
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Thailand CG ROSC Program assessed by The World Bank 
70% complies with the international standards

Principle

1. Ensuring the basis of an effective CG framework

2. The rights of shareholders and key ownership functions

3. Equitable treatment of shareholders

4. Role of stakeholders in CG

5. Disclosure and transparency

6. Responsibilities of the Board

Total

No. of 

points    

assessed

4

7

3

6

6

6

32

O-Observed

-

-

-

-

-

-

0

LO-Largely 

Observed

4

5

2

4

5

2

22

PO-Partially 

Observed

-

2

1

2

1

4

10

MNO-

Materially 

Not 

Observed

-

-

-

-

-

-

0

No-Not 

Observed

-

-

-

-

-

-

0

Result from Assessment

Meet Standard Below StandardRequire
Improvement
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ที่มา: Corporate Governance Country Assessment: Kingdom of Thailand, The World Bank, September 2005

 ในเดือนสิงหาคม 2550 CLSA Asia-Paci c Market รวมกับ Asian Corporate Governance Association (ACGA)2  

ไดออกรายงาน CG Watch 2007 ประเมินการกำกับดูแลกิจการของประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเซีย โดยไดรายงานวาเหตุผลที่คะแนน 

รวมของทุกประเทศในป 2007 ต่ำกวาการประเมินคร้ังสุดทายในป 2005 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการที่ใชประเมิน 

  ผลการประเมินพบวาประเทศไทยอยูในลำดับที่ 8 ของ 11 ประเทศที่ไดรับการประเมิน และระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนใน 

ประเทศไทยต่ำสุดเปนเวลานานกวา 5 ป อยางไรก็ตาม รายงานดังกลาวไดแสดงวาประเทศไทยมีความเขมแข็งในเรื่องกฎเกณฑและ 

วิธีปฏิบัติในการรายงานทางการเงินที่ดีและสอดคลองกับแนวทางของสากล นอกจากน้ี ประเทศไทยยังมีความเขมแข็งในเรื่องของการ   

มีโครงการอบรมกรรมการอยางสม่ำเสมอของสถาบันกรรมการไทย และการบังคับใชกฎเกณฑที่เขมงวดขึ้นของหนวยงานกำกับดูแล     

จุดออนท่ีสำคัญของประเทศอยูที่การเมืองและหนวยงานของรัฐ โดยรายงานไดระบุวาการปฏิวัติในป 2549 (2006) และรัฐบาลทหารท่ี 

ไมเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการเปนเหตุผลของจุดออนดังกลาว 

  2  ACGA เปนองคกรอิสระท่ีไมแสวงหากำไรต้ังอยูท่ีฮองกง และทำหนาท่ีในฐานะตัวแทนของนักลงทุนและกลุมผูสนใจตางๆ เพ่ือยกระดับวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการท่ีดีในภูมิภาคเอเซีย

และควรตองปฏิบัติตามขอกำหนดอีก 10 ขอที่ยังไมไดดำเนินการ รายงานดังกลาวไดเสนอแนะวาประเทศไทยจำเปนตองพัฒนา

การรายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูลใหเปนไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาใหภาคเอกชนตระหนักถึงประโยชนที่จะ  

ไดรับจากการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น
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ที่มา: Asian Corporate Governance Association, CLSA Asia-Paci c Markets 

หมายเหตุ: * 2007 เปนปแรกที่มีการประเมินประเทศญ่ีปุน

คะแนนการกำกับดูแลกิจการของประเทศไทยตามการประเมินของนักลงทุนตางประเทศ

 บทสรุป 

  บทความน้ีรายงานถึงสิ่งที่ประเทศไทยไดดำเนินการหลังวิกฤติการเงินในป 2540 เพื่อปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการและความ

โปรงใสในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ความสำคัญของการดำเนินการดังกลาวตอการดึงดูดเงินลงทุนจากตางประเทศ             

แมวาในขณะนี้ประเทศไทยอยูระหวางการปรับปรุงมาตรฐานของการกำกับดูแลกิจการ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบ

บัญชีของประเทศใหสอดคลองกับมาตรฐานที่เปนสากล รวมทั้งตลาดทุนไทยก็ไดรับการยอมรับจากนักลงทุนตางประเทศเพิ่มขึ้น

แตประเทศไทยก็ยังคงประสบกับความทาทายถึงวิธีการที่จะผสมผสานมาตรฐานที่เปนสากลเหลานี้ใหเขากับระดับพัฒนาการของ 

ประเทศ ความสามารถขององคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนปจจัยอื่นๆ ภายในประเทศ 
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ตลาดทุนของ

ประเทศ

ฮองกง

สิงคโปร

อินเดีย

ไตหวัน

ญี่ปุน*

เกาหลี

มาเลเซีย

ไทย

จีน

ฟลิปปนส

อินโดนีเซีย

กฎเกณฑ

และ

วิธีปฏิบัติ 

(%)

60

70

59

49

43

45

44

58

43

39

39

การบังคับ

ใชกฎเกณฑ 

(%)

56

50

38

47

46

39

35

36

33

19

22

การใช

มาตรฐาน

การบัญชี

สากล

(%)

83

88

75

70

72

68

78

70

73

75

65

การเมือง/

หนวยงาน

ของรัฐ

(%)

73

65

58

60

52

48

56

31

52

38

35

วัฒนธรรม

การกำกับ

ดูแล

กิจการ

(%)

61

53

50

46

49

43

33

39

25

36

25

คะแนนท่ีไดรับ

(%)

2007

67

65

56

54

52

49

49

47

45

41

37

2005

69

70

61

52

-

50

56

50

44

46

37

2004

67

75

62

55

-

58

60

53

48

50

40

2003

73

77

66

58

-

55

55

46

43

37

32
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ลงทุนดี มีสุขใจ ไดมูลคา
อัญญา ขันธวิทย 1

 ในการบริหารเงินลงทุนอยางมืออาชีพของผูจัดการดานการลงทุน ผูจัดการยอมตองเร่ิมตนจากสมมติฐานที่ถูกตอง

เก่ียวกับผูลงทุน ซ่ึงมักกำหนดใหผูลงทุนเปนบุคคลที่มีเหตุผลอยางย่ิง กลาวคือ ผูลงทุนยอมพอใจท่ีไดรับผลตอบแทนท่ี  

คาดหวังและที่เปนจริงในระดับที่สูงขึ้น และผูลงทุนยอมพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยง สมมติฐานสำคัญนี้นำไปสูการ

คัดกรองหลักทรัพยโดยพิจารณาตัวช้ีวัดในทางการเงินซึ่งสะทอนระดับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังและระดับความเส่ียง

และนำไปสูการจัดสรรเงินลงทุนใหตรงกับลักษณะกลาไดกลาเสียของผูลงทุนแตละราย อยางไรก็ตาม สมมติฐานกลับละเลย

คุณลักษณะขอหนึ่งของผูลงทุน ซึ่งใชหลักแหงการทำดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการครองตน เมื่อความจริงเปนเชนนี้       

เนื่องจากการลงทุนเปนกิจกรรมสำคัญกิจกรรมหน่ึงของชีวิต การลงทุนของผูลงทุนจึงสมควรไดรับการกำกับโดยหลักแหง 

การทำดี มีคุณธรรม จริยธรรม หลักเดียวกันนั้นดวย สงผลใหสมมติฐานของการบริหารเงินลงทุนสมควรขยายความ

ออกไปใหสะทอนคุณลักษณะที่เปนจริงขอนี้ของผูลงทุน และการบริหารเงินลงทุนตองพิจารณาตัวชี้วัดที่มิใชตัวชี้วัด 

ทางการเงิน ซึ่งสะทอนคุณลักษณะของกิจการที่เปนเปาหมาย ที่พึงใชหลักแหงการทำดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหาร 

จัดการองคกร

 การบริหารเงินลงทุนท่ีพิจารณาหลักแหงการทำดี มีคุณธรรม จริยธรรม ไดพัฒนาและขยายวงกวางข้ึนเปนลำดับ
เปนการลงทุนอยางรับผิดชอบ หรือ Responsible Investment ซ่ึงสามารถนิยามวาเปนการลงทุนท่ีนำเร่ืองการบริหาร
งานอยางรับผิดชอบเขาเปนประเด็นพิจารณาในกระบวนการบริหารจัดการเงินลงทุนของผูลงทุน และในฐานะท่ีผูลงทุนเปน
เจาของกิจการ อาจขยายขอบเขตเปนการผลักดันใหกิจการท่ีลงทุน ไดนำเร่ืองการบริหารงานอยางรับผิดชอบเขาเปนสวนหน่ึง
ของการบริหารจัดการองคกรตามปกติ โดยท่ีการบริหารงานอยางรับผิดชอบมีความหมายเฉพาะถึงการรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม
การรับผิดชอบตอสังคม และการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ปจจุบัน การลงทุนอยางรับผิดชอบไดรับการยอมรับและสนับสนุนจาก 
United Nations ท่ีระบุใน UN Principles of Responsible Investment (UN-PRI) วาเปนการลงทุนท่ีสามารถสรางผลตอบแทน  
ที่ดีไดในระยะยาวและอยางยั่งยืน ซึ่งเปนประโยชนแกผูลงทุนเปนการเฉพาะ พรอมๆ กับการรักษาสิ่งแวดลอมและ 
การพัฒนาสังคม ซ่ึงเปนประโยชนแกสวนรวมเปนการท่ัวไป UN-PRI มีผูลงทุนสถาบันสำคัญขนาดใหญของโลกหลายองคกร 
รวมท้ังกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการของประเทศไทย ไดลงนามตอบรับวาจะนำไปถือปฏิบัติ

 ในการบริหารจัดการองคกรอยางรับผิดชอบซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีกิจการทำดวยความสมัครใจ กิจการยอมตองมีตนทุน  
คาใชจายเกิดข้ึนและเปนรายการหักของมูลคา นอกจากน้ัน การลงทุนอยางรับผิดชอบยังเปนการลงทุนซ่ึงมีเง่ือนไขท่ีเครงครัด
กวาการลงทุนทั่วไป เพราะตองพิจารณาประเด็นสิ่งแวดลอม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ ประกอบเปนการเพ่ิมเติม 
ดังน้ัน ประเด็นปญหาสำคัญอยางนอย 2 ขอจึงอยูท่ีการบริหารงานอยางรับผิดชอบจะสรางมูลคาของกิจการใหสูงข้ึนไดอยางไร 
และการลงทุนอยางรับผิดชอบ โดยเฉพาะการลงทุนอยางรับผิดชอบในตลาดทุนไทย จะสรางผลตอบแทนใหแกผูลงทุนได
ในระดับท่ีอยางนอยไมดอยกวาการลงทุนปกติหรือไม

  1  ศาสตราจารยในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ระดับ 11 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร กรุงเทพฯ 10200
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 สำหรับประเด็นปญหาขอแรก เร่ืองการสรางมูลคาใหแกกิจการในสวนเพ่ิมน้ัน ในทางทฤษฎี การบริหารงานอยางรับผิดชอบ  

เปนกลไกท่ีสรางมูลคาใหกิจการไดท้ังจากการสงเสริมใหกิจการมีรายไดและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน พรอมๆ กับมีความเส่ียงจากการ 

ดำเนินงานท่ีลดลง ตัวอยางเชน การที่กิจการดูแลสงเสริมความกาวหนาของชุมชนที่กิจการมีสถานที่ตั้งอยู และมีนโยบายบริหาร 

จัดการบุคลากรอยางเปนธรรม สงเสริมความรูความสามารถใหบุคลากรมีความกาวหนา ยอมทำใหกิจการเปนท่ียอมรับและลดโอกาส 

ท่ีจะเกิดการตอตานจากชุมชน กิจการสามารถรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถ พัฒนาใหความสามารถมีระดับสูงข้ึนจนเต็มศักยภาพ  

และยังสามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถจากภายนอกใหรวมงานกับกิจการได เปนตน

 สวนประเด็นปญหาท่ีสอง เร่ืองผลตอบแทนจากการลงทุนอยางรับผิดชอบ การศึกษาในเชิงประจักษท่ีทำในตางประเทศ พบวา 

การลงทุนอยางรับผิดชอบสามารถสรางอัตราผลตอบแทนแกผูลงทุน หลังจากท่ีปรับดวยคาความเส่ียงแลว ใหอยูในระดับท่ีไมดอยกวา 

หรืออาจสูงกวาการลงทุนท่ัวไป สวนสำหรับการศึกษาในเชิงประจักษของประเทศไทยยังมีจำกัด ผูเขียนไดศึกษาผลตอบแทนจาก   

การลงทุนภายใตหลักศาสนาอิสลามซ่ึงถือเปนการลงทุนอยางรับผิดชอบท่ีมีรูปแบบเฉพาะรูปแบบหน่ึง โดยท่ีการศึกษาใชขอมูลดัชนี 

MFC Islamic Index จากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และขอมูลหุนสามัญจดทะเบียนท่ีกองทุนลงทุน 

ภายใตหลักศาสนาอิสลาม พบวา อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในกลุมหลักทรัพยในดัชนี MFC Islamic Index หลังจากปรับ 

ดวยคาความเส่ียงแลว มีระดับไมดอยกวากวาการลงทุนท่ัวไป ในขณะท่ีการลงทุนในหุนสามัญจดทะเบียนท่ีกองทุนลงทุนภายใตหลัก     

ศาสนาอิสลามใหอัตราผลตอบแทนเกินปกติประมาณรอยละ 1.50 ระดับอัตราผลตอบแทนเกินปกติท่ีพบน้ีเปนอัตราท่ีมีนัยสำคัญท้ัง

ทางการเงินและทางสถิติ

  เมื่อการลงทุนอยางรับผิดชอบเปนการลงทุนที่ประยุกตใชหลักแหงการทำดี มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีผูลงทุนใชกำกับการ 

ดำเนินชิวิต การลงทุนเปนการลงทุนซึ่งใหผลตอบแทนท่ีไมดอยกวา หรือดีกวาการลงทุนปกติ พรอมๆ กับไดสงเสริมสนับสนุนให

เกิดการรักษาส่ิงแวดลอมและการพัฒนาสังคมใหเกิดประโยชนแกสวนรวมรวมกัน นอกจากน้ัน กิจการท่ีรับการบริหารงานอยาง     

รับผิดชอบเขาเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานปกติสามารถสรางมูลคาใหกิจการในระดับที่สูงขึ้นได การลงทุนอยางรับผิดชอบจึง

มีแนวโนมที่จะขยายออกไปใหกวางขวางยิ่งขึ้นในกลุมผูลงทุนกลุม สถาบันและกลุมผูลงทุนบุคคลทั่วโลกและในประเทศไทย ซึ่งจะ  

สงผลตอไปใหการลงทุนปกติที่พิจารณาเฉพาะประเด็นการเงินเปนหลัก ตองขยายประเด็นพิจารณาใหครอบคลุมเรื่องสิ่งแวดลอม  

เรื่องสังคมและเร่ืองการกำกับดูแลกิจการอยางเครงครัดดวย 
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ลงทุนอยางรับผิดชอบ... 
   อีกทางเลือกของการลงทุน

 “Our research has shown 
that, in general, companies with 
the highest quality of governance 
standards tend to give better 
return to shareholders.”

Deutsche Bank Global Equity Research, 

June 2004

 “We are  f irmly convinced 
that corporate social responsibility 
as a lived entrepreneurial mission 
is capable of creating shareholder 
value.”

West LB Equity Research, 

February 2004

 “Environmental and social 
issues count.”

Goldman Sachs  Global Investment Research, 

February 2004

 ปจจุบัน ความสนใจในการลงทุนอยางรับผิดชอบ หรือ Responsible Investment ไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
ท้ังในระดับสากลและในประเทศไทย มูลคาเงินลงทุนอยางรับผิดชอบเติบโตข้ึนอยางรวดเร็วท่ัวโลก โดยในสหรัฐอเมริกามูลคาเงินลงทุน 
อยางรับผิดชอบเพิ่มขึ้นถึง 258% ภายในชวงเวลาเพียง 10 ป จาก 639 พันลานดอลลารสหรัฐอเมริกาในป 2538 เพิ่มขึ้นเปน 2,290 
พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2448 โดยในยุโรปพบวา มูลคาเงินลงทุนอยางรับผิดชอบเติบโตถึงประมาณ 200% ภายในเวลาเพียง 
2 ป จาก 470 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2546 เพิ่มขึ้นเปน 1,400 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2548

การลงทุนอยางรับผิดชอบ... วาระระดับนานาชาติ

 ศ.ดร. อัญญา ขันธวิทย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดใหขอมูลวา ปจจุบันองคกรระดับโลก 
อยางองคการสหประชาชาติ หรือ United Nations (UN) ใหความ  
สำคัญกับประเด็นการลงทุนอยางรับผิดชอบและเห็นควรผลักดันให 
เปนวาระระดับนานาชาติ  โดยเสนอ “หลักปฏิบัติการลงทุนที่มีความ
รับผิดชอบ” (Principles for Responsible Investment) หรือที่เรียกวา 
UN - PRI เปนหลักการลงทุนที่รวมการพิจารณาดานสิ่งแวดลอม     
(Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) 
หรือที่เรียกสั้นๆ วา ESG เพื่อใหผูลงทุนสถาบันสามารถนำไป     
ใชเปนหลักปฏิบัติในการลงทุนอยางรับผิดชอบดวยความสมัครใจ 
ประกอบดวยหลักการ 6 ขอ ดังนี้

 1.  นำประเด็น ESG มาประกอบการวิเคราะหและการ
  ตัดสินใจลงทุน
 2. ใชสิทธิในฐานะผูถือหุนอยางจริงจังและบรรจุประเด็นดาน 
  ESG เปนสวนหน่ึงของการกำหนดนโยบายและหลักปฏิบัติ 
  การใชสิทธิในฐานะผูถือหุน
 3. สนับสนุนใหกิจการท่ีเขาลงทุนเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ
  ประเด็น ESG
 4. สงเสริมประเด็น ESG ใหเกิดการยอมรับและการปฏิบัติ
  ในอุตสาหกรรมการลงทุน
 5. รวมมือกันในหมูผูที่รับหลักการนี้เขาสูการลงทุน เพื่อให 
  การเผยแพรประเด็น ESG ไดรับการยอมรับและเปนไป
  อยางมีประสิทธิภาพ
 6. รายงานความคืบหนาในการดำเนินงานตามหลักปฏิบัติ
  การลงทุนท่ีมีความรับผิดชอบ
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ผูลงทุนสถาบันไทยแสดงเจตนารมณในการลงทุนอยางรับผิดชอบ

 ขณะเดียวกัน ผูลงทุนสถาบันรายใหญของไทยอยางกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) ก็ไดรวมพิธีลงนามตอองคการ 
สหประชาชาติพรอมกับผูลงทุนสถาบันชั้นนำของโลกอีกหลายแหง เพื่อแสดงเจตนารมณในการเปนผูลงทุนที่มีความรับผิดชอบตอ 
สังคม สิ่งแวดลอม และหลักธรรมาภิบาล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะสงเสริมใหบริษัทที่ กบข. ลงทุนและผูที่เกี่ยวของในสังคม
การลงทุนตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และหลักธรรมาภิบาล โดยมีความเชื่อมั่นวาการลงทุนจะไมสามารถ
มีผลตอบแทนระยะยาวท่ีดีได ถาพื้นฐานของสังคมไมเขมแข็ง

 ในการนำเอาหลักการลงทุนอยางรับผิดชอบมาปฏิบตัิใช  สามารถประยุกตใชไดใน 2 ระดับ คือ 

 1. Passive Approach - คำนึงถึงประเด็นดานสังคม สิ่งแวดลอม และธรรมาภิบาล เปนตัวคัดกรองในการวิเคราะหและ
    ตัดสินใจลงทุน
 2. Active Approach -  มีสวนรวมผลักดันในฐานะผูถือหุน ใหบริษัทท่ีตนเปนผูถือหุนอยูดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ
    ตอสังคม สิ่งแวดลอม และมีธรรมาภิบาลที่ดี

สรางมูลคาใหกิจการดวยกลไก CSR

 จากการสำรวจโดย The Economist  ในป 2550 พบวา CEO ทั่วโลกตางใหความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยมีความ 
รับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพิ่มขึ้นเปนอยางมาก  โดยในชวงป 2547 มี CEO จำนวน 34% ที่ให 
ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมในระดับสูงถึงสูงมาก และในป 2550 สัดสวนดังกลาวไดเพิ่มขึ้นเปน 56%  
นอกจากน้ัน ยังพบขอมูลท่ีนาสนใจวากวาคร่ึงของ CEO มองวาการดำเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมเปนเร่ืองจำเปนและยังทำให 
บริษัทมีความโดดเดนในตลาด  ขอมูลเหลานี้แสดงใหเห็นถึงกระบวนทรรศนใหมของการดำเนินธุรกิจในศตวรรษท่ี 21 ดังนั้น ในดาน
ของกรอบการลงทุนก็คงยึดถือกระบวนทรรศนในการลงทุนแบบเดิมไมไดเชนกัน

 ในดานประโยชนที่ธุรกิจจะไดรับจากการดำเนินกิจกรรม CSR นั้น ผศ. ดร. สุทธิศักด์ิ ไกรสรสุทธาสินี คณะพาณิชยศาสตร 

และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหขอมูลวา International Institute for Sustainable Development ไดระบุถึงประโยชน
ที่ธุรกิจจะไดรับจากการดำเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคมไวหลายประการดวยกัน ยกตัวอยางเชน

 - ทำใหบริษัทมองเห็นความเส่ียงไดอยางรอบดานข้ึนและสามารถบริหารจัดการกับความเส่ียงเหลาน้ันไดอยางมีประสิทธิภาพ
  ยิ่งขึ้น  
 - เพ่ิมความนาเช่ือถือและสรางชื่อเสียงใหแกองคกรซ่ึงถือไดวาเปนสิ่งสำคัญอยางย่ิงในทางธุรกิจ
 - ชวยดึงดูดบุคลากรใหตองการรวมงานกับองคกร เพราะวาบริษัทที่ดูแลสังคมและส่ิงแวดลอมดีอาจหมายถึงวาบริษัทดูแล
  พนักงานดีดวยเชนกัน
 - สรางความไดเปรียบในเชิงธุรกิจ เนื่องจากในทุกวันนี้ความสามารถในการแขงขันดานคุณภาพและราคาไดกลายเปนความ
  สามารถในการแขงขันข้ันพ้ืนฐานไปแลว เกือบทุกบริษัทท่ีมีขนาดใกลเคียงกันจะมีความสามารถในการแขงขันดานคุณภาพ
   และราคาท่ีไมแตกตางกันมากนัก การดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคมจึงกลายเปนจุดที่สราง
  ความไดเปรียบในการแขงขันไดเปนอยางดี เน่ืองจากเม่ือพิจารณาสินคาจากบริษัทท่ีมีคุณภาพและราคาใกลเคียงกัน ผูบริโภค
  ยอมมีความพึงพอใจมากกวาที่จะเลือกบริโภคสินคาจากบริษัทที่มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคมสูงกวา
 - พัฒนาความสัมพันธที่ดีกับ supply chain ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดในกรณีนี้คือ หากเปนบริษัทที่รับจางผลิตใหกับบริษัท 
  ขนาดใหญแตกลับมีการดำเนินงานท่ีไมใสใจตอส่ิงแวดลอมหรือความปลอดภัยของพนักงานตามท่ีบริษัทขนาดใหญกำหนด
  ก็อาจทำใหถูกยกเลิกคำสั่งผลิตได
 - ทำใหได social licence  โดยเมื่อไดรับการยอมรับจากสังคมหรือชุมชนก็จะทำใหบริษัทดำเนินธุรกิจไดอยางราบร่ืนและ 
  ยั่งยืน
 - ชวยบริษทัในการเขาถึงแหลงทุน  ปจจุบันสถาบันการเงินเร่ิมนำเอาประเด็นดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม
  มารวมพิจารณาในการประเมินโครงการเพื่อใหสินเชื่อดวย
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แนวทางการดำเนินงานอยางรับผิดชอบของธุรกิจ

 ในการพิจารณาวาธุรกิจมีการดำเนินงานอยางรับผิดชอบตอสังคมหรือไม ผศ.ดร.สุทธิศักด์ิ กลาววาอาจพิจารณาไดใน 7 ประเด็น
 ตามที่ ISO 26000 ระบุไวเบื้องตน ดังนี้

 1. การกำกับดูแลกิจการ  - พิจารณาจากกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจและโครงสรางองคกร
 2. สิทธิมนุษยชน - ไมละเมิดสิทธิมนุษยชนและไมรับผลประโยชนใดจากบริษัทอื่นที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไมมีการ
  กีดกันทางเพศและวัยในการรับบุคคลทำงาน เปนตน
 3. การปฏิบัติดานแรงงาน - มีการจางงานอยางถูกตองตามกฎหมาย ดูแลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน 
  ใหความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน เปนตน
 4. การดำเนินงานอยางเปนธรรม - ไมพัวพันกับการคอรรัปชั่นไมวาจะเปนผูใหหรือผูรับ มีการแขงขันในธุรกิจอยางเปนธรรม 
  เชน ไมมีการขายพวง การฮั้ว หรือขายตัดราคา เปนตน
 5. ประเด็นดานผูบริโภค - ในการทำการตลาดตองไมบิดเบือนขอมูลที่ใหแกผูบริโภค ไมสงเสริมใหผูบริโภคบริโภคมากเกิน
  ความจำเปน หาทางแกไขเมื่อเกิดการรองเรียนจากผูบริโภค ดูแลความเปนสวนตัวของลูกคาและเก็บขอมูลของลูกคาเปน
  ความลับ เปนตน
 6. การคำนึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม - ไมปลอยของเสียหรือสรางมลพิษตอสิ่งแวดลอม ใชทรัพยากรโดยคำนึงถึงความ
  ยั่งยืน เปนตน
 7. การมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน - เขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนที่ธุรกิจดำเนินงานอยู ทั้งในดานการศึกษา 
  วัฒนธรรม สุขภาพ การสรางงานและพัฒนาทักษะอาชีพ การสรางรายได

การลงทุนอยางรับผิดชอบใหผลตอบแทนไมดอยกวาการลงทุนทั่วไป

 สวนปจจัยขับเคลื่อนหลักที่ทำใหการลงทุนอยางรับผิดชอบมีการเติบโตสูงขึ้นอยางตอเนื่องนั้น ผศ. อบรม เชาวนเลิศ 

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดใหความเห็นวา เกิดจากการท่ีผูลงทุนและผูบริโภคตางมีความ
ตระหนักถึงผลกระทบในทางลบท่ีธุรกิจหรือองคกรตางๆ อาจกอใหเกิดขึ้นกับสังคมและส่ิงแวดลอมมากข้ึน โดยอีกปจจัยขับเคลื่อนที่
สำคัญคือการผลักดันจากภาครัฐ

 โดย ผศ.อบรม ไดเปดเผยถึงผลการศึกษาในเชิงประจักษของตางประเทศหลายช้ินนับต้ังแตป 2536 พบวา กองทุนที่มี 
ความรับผิดชอบตอสังคมไมไดมีผลตอบแทนดอยกวากองทุนทั่วไป ยกตัวอยางเชน การศึกษาของ Hamilton, Jo, and Statman 
ในป 2536 ซึ่งศึกษาขอมูลของ 17 กองทุนที่มีความรับผิดชอบตอสังคมท่ีจัดต้ังขึ้นในป 2528 หรือกอนหนานั้น ปรากฏวา โดยเฉลี่ย 
แลวผลตอบแทนของ 17 กองทุนดังกลาวไมแตกตางจากผลตอบแทนของกองทุนท่ัวไปอยางมีนัยสำคัญ โดยในบางกรณียังใหผลตอบแทน 
ที่สูงกวาการลงทุนแบบท่ัวไปอีกดวย โดย ผศ.อบรม ไดใหขอคิดเห็นวาการท่ีการลงทุนอยางมีความรับผิดชอบอาจสงผลใหไดรบั     
ผลตอบแทนสูงกวาการลงทุนแบบธรรมดาทั่วไป เหตุผลหนึ่งอาจเปนเพราะการที่บริษัทนั้นดำเนินงานอยางรับผิดชอบตอสังคมเปน 
การช้ีใหเห็นวาผูบริหารของบริษัทน้ันเปนผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศน มองการณไกล และบริหารงานโดยคำนึงถึงมูลคาของกิจการในระยะยาว

กาวตอไปของการลงทุนอยางรับผิดชอบในเมืองไทย

 ดาน ดร. ศุภกร สุนทรกิจ รองกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผูลงทุน            
สถาบันไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาและสงเสริมการลงทุนอยางรับผิดชอบในประเทศไทยใหเปนไปอยางย่ังยืน โดยเสนอวาในข้ันแรก
ควรจะมีหนวยงานกลาง เชน มหาวิทยาลัย หรือสมาคม เปนตน เปนผูดำเนินการจัดต้ังคณะกรรมการดาน CSR  ทำหนาที่ประเมินระดับ 
CSR ของบริษัทตางๆ ตามหลักเกณฑที่ไดประกาศใหทราบอยางชัดเจน เพื่อมอบใบรับรองใหกับบริษัทที่ดำเนินการไดตามหลักเกณฑ
ที่กำหนด ขั้นตอนตอไป คือ สรางดัชนี CSR ขึ้นมาจากกลุมบริษัทเหลานี้เพื่อใชเปน benchmark วัดมาตรฐานการดำเนินงานกอน
ที่จะจัดตั้ง CSR Fund จากนั้นก็ดำเนินการรณรงคใหผูลงทุนสถาบันขนาดใหญ เชน กบข. ประกันสังคม ประกันชีวิต แบงเงินลงทุน 
บางสวนในพอรตมาลงทุนในกลุมบริษัทที่ไดรับการรับรองดาน CSR หรือใน CSR Fund และผลักดันใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการ 
แหงชาติดาน CSR เพื่อทำหนาที่ผลักดันการดำเนินงานอยางรับผิดชอบขององคกรธุรกิจและการลงทุนอยางรับผิดชอบอยางตอเนื่อง
ตอไป 
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ขาวธุรกิจหลักทรัพย

  FTSE ประกาศผลการทบทวนรายช่ือหลักทรัพยในดัชนี FTSE SET Index Series

 (15/12/2551) บริษัท ฟุตซี่ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (FTSE) ประกาศรายช่ือหลักทรัพยชุดใหมที่ใชในการคำนวณ FTSE SET 

Index Series สำหรับรอบครึ่งปแรกของป 2552 ภายใตการพิจารณาของคณะกรรมการเร่ืองดัชนี (Index Advisory Committee) 

ตามหลักเกณฑพื้นฐาน (Ground Rules) ของการจัดทำดัชนี เริ่มมีผลวันที่ 22 ธันวาคม 2551

 หลักทรัพยใหมที่ใชคำนวณ FTSE SET Large-Cap Index มี 2 หลักทรัพย ไดแก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) 

และบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) (TTW)  ซึ่งไดรับคัดเลือกแทนบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จำกัด (มหาชน) (TTA)  

และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน) (ITD)

 สำหรับการคำนวณ FTSE SET Mid-Cap Index  มี 4 หลักทรัพยใหมที่ไดรับคัดเลือกเขามา ไดแก  บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) 

จำกัด (มหาชน) (ESSO) ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) (BT) บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จำกัด (มหาชน) (TTA)  

และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน) (ITD) โดยมี 8 หลักทรัพยเดิมที่ถูกยายออกจากการคำนวณ ไดแก 

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)  บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) (SIM)  บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จำกัด 

(มหาชน) (INOX) บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) (ROJANA) บริษัทหลักทรัพย ภัทร จำกัด (มหาชน) (PHATRA)

บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลสั จำกัด (มหาชน) (ASP) บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (PDI) และบริษัท ไลฟ อินคอรปอเรชั่น 

จำกัด (มหาชน) (LIVE)

 ทั้งนี้ การทบทวนรายช่ือหลักทรัพยสำหรับรอบครึ่งปแรกของป 2552 นี้เปนไปตามหลักเกณฑพื้นฐานของการจัดทำดัชนี FTSE 

SET Index Series ซึ่งมีการทบทวนปละ 2 ครั้ง (Semi-annual Review) ในเดือนมิถุนายนและธันวาคม โดยใชขอมูลการซื้อขาย 

หลักทรัพยยอนหลัง 12 เดือนกอนถึงรอบทบทวนมาใชในการคัดเลือก สำหรับรายช่ือหลักทรัพยชุดใหมท่ีไดจากการทบทวนในแตละ

รอบจะมีผลต้ังแตวันทำการแรกของสัปดาหท่ี 4 ของเดือนมิถุนายนและธันวาคม ตามลำดับ ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ 

http://www.ftse.com/Indices/FTSE_SET_Index_Series/Index_Reviews.jsp ทั้งนี้ ขอมูลดัชนี FTSE SET Index Series สามารถดูไดที่ 

http://www.ftse.com/Indices/FTSE_SET_Index_Series/index.jsp และ www.set.or.th 
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วันท่ีเร่ิมซ้ือขาย ชื่อยอ ชื่อหลักทรัพย มูลคา (ลานบาท)

13 พ.ย. 51

17 พ.ย. 51

17 พ.ย. 51

17 พ.ย. 51

17 พ.ย. 51

17 พ.ย. 51

17 พ.ย. 51

17 พ.ย. 51

18 พ.ย. 51

20 พ.ย. 51

20 พ.ย. 51

21 พ.ย. 51

24 พ.ย. 51

24 พ.ย. 51

24 พ.ย. 51

25 พ.ย. 51

27 พ.ย. 51

27 พ.ย. 51

27 พ.ย. 51

27 พ.ย. 51

27 พ.ย. 51

28 พ.ย. 51

CB08N28A

SB10NB

TB09218B

TB09520A

NHA15NB

NHA18NA

EXAT17NA

EXAT18NA

CB08D02A

GHB11NB

CB08D18B

CB08D04B

TB09225B

TB09527A

CB08D08A

CB08D09A

GHB11NC

GHB13NB

PEA17NB

CB08D25A

CB09129A

CB08D11C

ตลาดตราสารหน้ี

 รับตราสารหน้ีมูลคารวม 827,000  ลานบาท เขาซ้ือขาย

วันท่ีเร่ิมซ้ือขาย ช่ือยอ ชื่อหลักทรัพย มูลคา (ลานบาท)

4 พ.ย. 51

4 พ.ย. 51

4 พ.ย. 51

5 พ.ย. 51

5 พ.ย. 51

6 พ.ย. 51

6 พ.ย. 51

6 พ.ย. 51

6 พ.ย. 51

6 พ.ย. 51

6 พ.ย. 51

6 พ.ย. 51

10 พ.ย. 51

10 พ.ย. 51

10 พ.ย. 51

10 พ.ย. 51

11 พ.ย. 51

13 พ.ย. 51

13 พ.ย. 51

BMTA15NA

BMTA16NA

CB08N18A

TB09204B

TB09506A

CB08D04A

CB09N05A

PTTC13OA

PTTC13OB

PTTC15OA

PTTC15OB

CB08N21B

TB09211B

TB09513A

SCC12NA

CB08N24A

CB08N25A

CB08D11B

BOT11NA

พันธบัตรองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

พันธบัตรองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

ตั๋วเงินคลัง

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด 

(มหาชน)

หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด 

(มหาชน)

หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด 

(มหาชน)

หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด 

(มหาชน)

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

ตั๋วเงินคลัง

ตั๋วเงินคลัง

หุนกู บริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด 

(มหาชน) 

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

พันธบัตรออมทรัพย 

ตั๋วเงินคลัง 

ตั๋วเงินคลัง 

พันธบัตรการเคหะแหงชาติ

พันธบัตรการเคหะแหงชาติ

พันธบัตรการทางพิเศษแหงประเทศไทย 

พันธบัตรการทางพิเศษแหงประเทศไทย 

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 

พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

ตั๋วเงินคลัง

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห 

พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห 

พันธบัตรการไฟฟาสวนภูมิภาค

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

( )ู

 1,000 

 1,000 

 70,000 

 2,000 

 1,000 

 15,000 

 40,000 

 7,450 

 5,400 

 2,550 

 2,600

 

 50,000 

 2,000 

 1,000 

 20,000 

 70,000 

 70,000 

 12,000 

 20,000 

( )ู

 45,000 

 500 

 2,000

 1,000 

 1,000 

 1,000 

 700 

 1,000 

 70,000 

 1,000 

 12,000 

 70,000 

 2,000 

 1,000 

 70,000 

 70,000 

 1,800 

 1,000 

 1,000 

 12,000 

 20,000 

 50,000 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 TFEX อนุมัติ AYD และ TIPOL โอนสิทธิสมาชิกตลาดอนุพันธ

 (1/12/2551) บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุมัติใหบริษัท อยุธยา ดิริฟวทีฟส จำกัด (AYD)  และบริษัท 

ทรีนีตี้ โพลาริส ฟวเจอรส จำกัด (TIPOL) โอนสมาชิกภาพการเปนสมาชิก บมจ. ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) ใหแก บริษัทหลักทรัพย 

กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (AYS) และ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จำกัด (TNITY) ตามลำดับ

 ทั้งนี้ บมจ. ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) ไดเปลี่ยนชื่อยอของบริษัททั้ง 2 ในระบบการซ้ือขายหลักทรัพย เพื่อใหสอดคลองกับการ 

โอนสมาชิกภาพดังกลาวแลว ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2551 
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 CFTC อนุญาตผูลงทุนสหรัฐซื้อขาย SET50 Futures ใน TFEX

 (2/12/2551) บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไดรับความเห็นชอบจาก CFTC : Commodity Futures Trading

Commission ซึ่งเปนองคกรกำกับดูแลการซื้อขายอนุพันธของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 ให SET50 Index Futures

เปนสัญญาซื้อขายลวงหนาที่ผูลงทุนในสหรัฐอเมริกาสามารถซื้อขายได หรือเรียกอีกนัยหนึ่งวาไดรับ no - action letter ซึ่งการไดรับ 

no - action letter จาก CFTC ในครั้งนี้ สงผลใหผูลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถซ้ือขาย SET50 Index Futures ผานบริษัท 

โบรกเกอร ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนสมาชิกหรือมีบัญชีกับสมาชิก TFEX ได ซึ่งเปนการขยายฐานผูลงทุนตางประเทศ ทำใหผูลงทุน 

มีความสะดวกในการซ้ือขายมากข้ึน และยังเปนการสรางความเช่ือม่ันใหกับผูลงทุนในตางประเทศวาสินคาและระบบกำกับดูแลของ TFEX 

นั้นมีมาตรฐาน ไดรับการยอมรับจากตางประเทศ

 ในปจจุบัน สัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีอางอิงกับดัชนีหลักทรัพย ( Index Futures Contract) ท่ีสำคัญในตลาดอนุพันธในแถบภูมิภาค 

เอเชียที่ไดรับ no-action letter แลว ไดแก ไตหวัน (Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index (TAIEX) 

Futures Contract) ฮองกง (Hang Seng Index Futures Contract) สิงคโปร (MSCI Singapore Free Index Futures Contract) 

และ เกาหลี (KOSPI 200 Index Futures Contract) ทั้งนี้เกาหลีไดรับ no-action letter พรอมกับ TFEX

 สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ฝายพัฒนาธุรกิจ โทร 0-2229-2757 หรือ Email : tfex_products@set.or.th 

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

  ก.ล.ต. ปรับหลักเกณฑกรรมการตรวจสอบ 

 (15/12/2551) ผลการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ไดเห็นชอบใหออกประกาศผอนคลาย 

หลักเกณฑใหแกบริษัทหลักทรัพยที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะกับลูกคาสถาบันหรือไมไดเก็บรักษาทรัพยสินของลูกคารายยอย ไดแก บริษัท 

นายหนาระหวางผูคาหลักทรัพย (Inter Dealer-Broker) และบริษัทจัดการเงินรวมลงทุน (Venture Capital Management) เกี่ยวกับ 

การมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ทำหนาที่รับแจงขอเท็จจริงจากผูสอบบัญชีกรณีที่ตรวจสอบพบขอเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณอัน 

ควรสงสัยวา กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท กระทำผิดตามท่ีกฎหมายกำหนด โดยใหแตงตั้ง 

กรรมการคนใดคนหนึ่งทำหนาที่ดังกลาวได และยกเวนหลักเกณฑเรื่องนี้สำหรับบริษัทหลักทรัพยที่เปนสถาบันการเงินที่จัดตั้งตาม 

กฎหมายอื่น เนื่องจากมีผูกำกับดูแลหลักอยูแลว โดยคาดวาจะมีผลบังคับใชประมาณเดือนมีนาคม 2552 
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ขอมูลสถิตสิำคัญ
สถิติสำคัญประจำเดือน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
การซื้อขาย 
 มูลคาการซื้อขายรวม (ลานบาท)
 มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน (ลานบาท)
ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย (SET Index)
   สูงสุด (วันที่)
   ต่ำสุด (วันที่)
   ปด
SET50 Index
   สูงสุด (วันที่)
   ต่ำสุด (วันที่)
   ปด
SET100 Index 1/
   สูงสุด (วันที่)
   ต่ำสุด (วันที่)
   ปด
ETF
TDEX
  สูงสุด (วันที่)
  ต่ำสุด (วันที่)
  ปด
ENGY
  สูงสุด (วันที่)
  ต่ำสุด (วันที่)
  ปด
เงินปนผลตอบแทนเฉลี่ย (รอยละ)
อัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิเฉลี่ย
มูลคาตามราคาตลาดรวม 2/  (ลานบาท)
บริษัทจดทะเบียนและหลักทรัพยจดทะเบียน 
   จำนวนบริษัทจดทะเบียนรวม
   จำนวนบริษัทจดทะเบียนเขาใหม
   จำนวนบริษัทจดทะเบียนเพิกถอน
   จำนวนหลักทรัพยจดทะเบียนรวม
 
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) 
การซื้อขาย 
 มูลคาการซื้อขายรวม (ลานบาท)
 มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน (ลานบาท)
mai Index
   สูงสุด (วันที่)
   ต่ำสุด (วันที่)
   ปด
มูลคาตามราคาตลาดรวม 2/ (ลานบาท)
บริษัทจดทะเบียนและหลักทรัพยจดทะเบียน
 จำนวนบริษัทจดทะเบียนรวม
 จำนวนบริษัทจดทะเบียนเขาใหม
 จำนวนบริษัทจดทะเบียนเพิกถอน
 จำนวนหลักทรัพยจดทะเบียนรวม

ตลาดตราสารหนี้ 
    มูลคาการซื้อขายรวม (ลานบาท)
    มูลคาคงคางหุนกูจดทะเบียนรวม (ลานบาท)
    มูลคาคงคางพันธบัตรรัฐบาลรวม (ลานบาท)
    มูลคาคงคางหนวยลงทุน (Bond-related Fund) (ลานบาท)
    จำนวนหุนกูจดทะเบียนรวม
    จำนวนพันธบัตรรัฐบาล 
    จำนวนหนวยลงทุน (Bond-related Fund)
    จำนวนหุนกูนี้เขาใหม
    จำนวนพันธบัตรรัฐบาลเขาใหม 
    จำนวนหุนกูหมดอายุ
    จำนวนพันธบัตรรัฐบาลหมดอาย ุ

ธันวาคม
2551

พฤศจิกายน
2551

  เปลี่ยนแปลง
จำนวน                    %

หมายเหตุ 1/  SET100 Index เริ่มเผยแพรตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 โดยใชราคาหลักทรัพยในวันที่ 29 เมษายน 2548 เปนวันฐานในการคำนวณ และมีคาดัชนีเทากับ 1,000 จุด  
 2/  ไมรวมใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (DW) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (DR) หนวยลงทุน และตราสารหนี้

250,550.18
12,527.51

451.72 (18)
387.32 (2)

449.96

320.43 (18)
267.96 (2)

316.45

678.65 (18)
567.71 (2)

671.35

3.34 (18) 
2.72 (2)

3.23

2.93 (17)
2.27 (2)

2.85
6.57
7.01

3,568,223.48

476
-
-

580

1,105.76
55.29

162.93
150.53
162.93

22,152.86

49
-
-

59

17.31
511,524.53

3,486,666.33
5,536.69

106
571

1
9

31
0

33

217,037.99
10,851.90

463.81(7)
386.12 (24)

401.84

327.58 (7)
265.14 (24)

279.83

695.72 (7)
563.01(24)

592.63

3.47 (5)
2.72 (26)

2.87

2.96 (5)
2.18 (26)

2.36
7.25
6.28

3,192,157.11

476
-
1

581

2,417.50
120.88

170.86 (3)
152.63 (24)

156.79
21,287.36

49
-
-

58

2.07
477,332.23

3,557,099.29
5,569.37

97
573

1
5

36
2

32

33,512.19
1,675.61

- 12.09
1.20

48.12

- 7.15
2.82

36.62

- 17.07
4.70

78.72

- 0.13
-

0.36

- 0.03
0.09
0.49

- 0.68
0.73

- 376,066.37

-

- 1

- 1,311.74
- 65.59

- 7.93
- 2.10
6.14

865.5

-

1

15.24
34,192.3

- 70,432.96
- 32.68

9
- 2

15.44
15.44

- 2.61
0.31

11.97

- 2.18
1.06

13.09

- 2.45
0.83

13.28

- 3.75
-

12.54

- 1.01
4.13

20.76
- 9.38
11.62
11.78

- 54.26
- 54.26

- 4.64
- 1.38
3.92
4.07

736.23
7.16

- 1.98
- 0.59
9.28

- 0.35

การเคล่ือนไหวดัชนีราคาหุนและมูลคาการซ้ือขาย พฤศจิกายน - ธันวาคม 2551

พฤศจิกายน 2551 ธันวาคม 2551

มูลคาการซื้อขาย (ลานบาท)SET Index มูลคาการซื้อขายSET Index
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การซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยรวมแตละภาคเดือนพฤศจิกายน และ ธันวาคม 2551

10 อันดับบริษัทสมาชิกท่ีมีมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยสูงสุด
ประจำเดือนธันวาคม 2551

10 อันดับหลักทรัพยที่มีมูลคาการซื้อขายมากท่ีสุด
ประจำเดือนธันวาคม 2551

ขอมูลสถิติทางธุรกิจหลักทรัพย

* ขอมูลเฉพาะบริษัทสมาชิกที่เปดดำเนินกิจการ

การซ้ือขายหลักทรัพยแยกตามกลุมผูลงทุน* หนวย : ลานบาท

*  รวมการซื้อขายหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพย mai (ตลาดหลักทรัพย mai เริ่มซื้อขายหลักทรัพย 17 กันยายน 2544) 
** ประกอบดวย บริษัทหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต นิติบุคคลประเภทบรรษัท และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุมผูลงทุน
       ธันวาคม 2551     พฤศจิกายน  2551

    ซื้อ  % ขาย % ซื้อ % ขาย %

ผูลงทุนตางประเทศ (สถาบัน+รายยอย) 39,369.46  15.65 51,415.44 20.43 39,013.50 17.78 48,607.73 22.15

ผูลงทุนสถาบันในประเทศ** 58,140.10 23.10 44,049.96 17.50 42,698.33 19.45 41,335.20 18.84

ผูลงทุนทั่วไปในประเทศ 154,146.37 61.25 156,190.53 62.07 137,743.66 62.77 129,512.56 59.01

รวม 251,655.93 100 251,655.93 100 219,455.49 100 219,455.49 100

พฤศจิกายน 2551 ธันวาคม 2551

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
สาขา 232 แหง

มูลคา 393,923 ลานบาท
(89.75%)

  ภาคกลาง
สาขา 65 แหง

มูลคา 17,117 ลานบาท
(3.90%)

  ภาคเหนือ
สาขา 52 แหง

มูลคา 8,960 ลานบาท
(2.04%)

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สาขา 39 แหง

มูลคา 7,009 ลานบาท
(1.60%)

  ภาคใต 
สาขา 48 แหง

มูลคา 11,903 ลานบาท
(2.71%)

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
สาขา 233 แหง
มูลคา 447,457 ลานบาท
(88.90%)

  ภาคกลาง
สาขา 65 แหง
มูลคา 19,734 ลานบาท
(3.92%)

  ภาคเหนือ
สาขา 52 แหง
มูลคา 10,948 ลานบาท
(2.18%)

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สาขา 40 แหง
มูลคา 8,569 ลานบาท
(1.70%)

 ภาคใต 
สาขา 49 แหง
มูลคา 16,605 ลานบาท
(3.30%)

ธันวาคม 2551มูลคาการซื้อขาย (ลานบาท)
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ธันวาคม 2551
หนวย : (ลานบาท)

  อื่นๆ   
233,808   
(46.46%)

 KIMENG 
49,880
(9.91%)

 BFITSEC
33,256
(6.61%)

 ASP 
30,119
(5.98%)

 ZMICO 
29,107
(5.78%) PHATRA 

24,154
(4.8%)

 KGI
17,068
(3.39%)  TNS

21,179
(4.21%)

 PST 
23,704
(4.71%)

 BLS
20,507
(4.07%)

 AYS 
20,529
(4.08%)

 ธันวาคม 2551 พฤศจิกายน 2551

มูลคาการซื้อขายของบัญชี Margin (% ของมูลคาซื้อขายทั้งหมด) 15.53 14.13

มูลคาการซื้อขายของบัญชี Cash (% ของมูลคาซื้อขายทั้งหมด)  84.47 85.87

จำนวนลูกคาที่เปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย * (Open Account) (บัญชี)               540,270 539,667

จำนวนลูกคาที่มีการซื้อขาย * (Active Account) (บัญชี) 93,671 94,163 
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เมนูเด็ด เลมดัง

ช่ือหนังสือ :  A Primer on Money, Banking, and Gold  

โดย :    Peter L. Bernstein 

สำนักพิมพ : John Wiley & Sons Inc. (Copyright @ 2008)

จำนวนหนา : 237 หนา

เนื้อเรื่องโดยยอ : 

 ดวยนวัตกรรมทางการเงินกอใหเกิดผลิตภัณฑทางการเงิน 

ใหมๆ ขึ้นอยางมากมาย ขณะเดียวกันก็มีการปรับใชกลยุทธการ   

ลงทุนท่ีมีความสลับซับซอนเพ่ิมมากย่ิงข้ึน จนกระท่ังนักเศรษฐศาสตร 

การเงินและนักลงทุนหลายทานไดมองขามหลักพื้นฐานสำคัญของ 

ระบบทางการเงินไป นั่นคือ จุดออนและจุดแข็งที่มีอยูในพื้นฐาน 

ระบบการเงิน อันเปนผลกอใหเกิดความเส่ียงมากย่ิงข้ึนในระบบทาง 

การเงิน

 หนังสือ A Primer on Money, Banking, and Gold       

เลมน้ีไดยอนกลับไปยังจุดเร่ิมตนแหงความสำคัญของพ้ืนฐานดังกลาว 

พรอมท้ังอธิบายสวนตางๆ ไวอยางละเอียด

 Peter Bernstein ไดอธิบายถงึสาเหตุวา ทำไมธนาคารพาณิชย 

จึงจำเปนตองมีธุรกรรมดานการใหกู ยืมและการจัดการลงทุน 

แนวทางในการดำเนินการธุรกรรมดังกลาว แหลงเงินมาจากท่ีใด ลักษณะ

การเปล่ียนมือเปนไปในลักษณะใด รวมไปถึงบทบาทสำคัญของอัตรา 

ดอกเบี้ย เขาไดวิจัยระบบธนาคารกลาง (Federal Reserve System) 

และผลการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางตอสภาพเศรษฐกิจ 

โดยรวมของประเทศสหรัฐอเมริกา หนังสือเลมนี้มิไดเพียงวิเคราะห

เหตกุารณทีเ่กดิขึน้ในอดตีเทานัน้  แตยงัรวมมุมมองอันแปลกใหมของ 

Bernstein ท่ีเก่ียวของกับสินคาโภคภัณฑทองคำและเงินสกุลดอลลาร 

ซึ่งเปนสิ่งจำเปนตอผูทำหนาที่ตัดสินใจทางการเงินในยุคปจจุบัน   

หนังสือเลมนี้ไดกลาวครอบคลุมถึงแนวโนมในอนาคตของเงินสกุล 

ดอลลาร ระบบธนาคารพาณิชยและสินคาโภคภัณฑทองคำไวอยาง

ครบถวน 

 หนังสือ A Primer on Money, Banking, and Gold 

ประกอบดวย 5 สวนสำคัญ ดังนี้

สวนที่ 1 : The Money Problem - ปญหาเร่ืองเงินๆ ทองๆ

 • Why Worry about Money and Gold?: คติสอนใจ 

ของขอนี้ คือ ทรัพยสินเงินทองมิใชทุกสิ่งในชีวิต แทจริงแลวเงินทอง 

นำมาซ่ึงความม่ังคั่งและอำนาจบารมีเพียงแคในรูปที่สามารถใชซื้อ 

สิ่งที่ตนปรารถนาไดเทานั้น

 • Spending and Financing: เปนที่นาสังเกตวาเราตาง 

ทุมเทแรงงานในการผลิตสินคาและบริการเขาสูภาคธุรกิจเพื่อ 

แลกกับอัตราคาจาง นั่นคือ แหลงที่มาของเงินทอง (Financing) 

สำหรับการใชจายไปเพ่ือยังชีพ (Spending) นั่นเอง 

 • The Price of Money: เหตุผลสำหรับการถือครอง

เงินสดไวก็เพ่ือใหมีสภาพคลอง และมีความคลองตัวสำหรับการจับจาย 

ใชสอยหรือซื้อสิ่งของตางๆ ทั้งนี้ชวงเวลาของการไดมาซึ่งเงินทอง   

นั้นมักจะไมสอดคลองกับชวงเวลาของการจับจายเงินทองออกไป   

ดังนั้น เราจึงตองถือครองเงินสดไวสวนหนึ่ง ไวใชจายในยามฉุกเฉิน 

ซึ่งกอใหเกิดคาเสียโอกาสในเงินที่ถือครองอยู

สวนที่ 2 : The Creation of Money - ที่มาของเม็ดเงินในระบบ 

เศรษฐกิจ 

 • Money in Hand and Money in the Bank: เม็ดเงิน 

ที่เราใชอยูในระบบน้ันมี 2 รูปแบบ คือ ธนบัตร เหรียญกษาปณ 

ที่อยูในมือของเรา และเม็ดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย

 

 •  The Business of Banking: เงินที่เราใชในระบบเศรษฐกิจ 

ทุกวันนี้ สวนหนึ่งมาจากธุรกรรมของธนาคารพาณิชย คือ การ 

ปลอยกูใหแกภาคธุรกิจ และการลงทุนในตราสารทางการเงินที่ออก

โดยภาคเอกชน

 • Bank Credit and Money: ปริมาณเงินในระบบธนาคาร 

พาณิชยสวนหน่ึงมาจากสวนตางของเงินฝากท่ีเขามากับเงินท่ีถูกถอน      

ออกไปโดยลูกคาในชวงระยะเวลาหน่ึงๆ ซ่ึงธนาคารจะนำเงินสวนน้ีไปหา 

ผลประโยชน โดยการปลอยกูใหกับภาคธุรกิจตางๆ รวมถึงภาครัฐดวย
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สวนที่ 3 : The Control of Money - การควบคุมปริมาณเม็ดเงิน 

ในระบบเศรษฐกิจ

 • The Federal Reserve System: วัตถุประสงคของการ  

จัดต้ังระบบเงินสำรองของธนาคารกลางข้ึน เพ่ือคอยควบคุมธนาคาร 

พาณิชยใหมีสภาพคลองเพียงพอตอการดำเนินธุรกิจ

 • Federal Reserve Tools of Control: ธนาคารกลาง 

ดำเนินนโยบายระบบเงินสำรอง โดยอิงกับปริมาณเม็ดเงินที่อยูใน 

ระบบเศรษฐกิจ โดยบริหารผานระบบเงินสำรองของธนาคารกลาง 

ดวยการขายหรือรับซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลจากธนาคารพาณิชย

 •  Reserve Requirements: ปริมาณเงินสำรองของธนาคาร 

กลางขึ้นอยูกับปริมาณเมด็เงินในระบบเศรษฐกิจ หากธนาคารกลาง 

เห็นวาเม็ดเงินในระบบมากเกินไปก็จะทำการขายพันธบัตรรัฐบาล  

เพื่อดูดเม็ดเงินกลับคืน ในทางกลับกันหากเม็ดเงินในระบบมีนอย    

เกินไปก็จะรับซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปลอยเม็ดเงินนั้นเขาสูระบบ

 • Currency: A Complication: ความซับซอนของการ   

ไหลเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจ มิไดรับอิทธิพลจากระบบเงิน 

สำรองของธนาคารกลางเพียงอยางเดียวเทานั้น แตยังขึ้นอยูกับ 

พฤติกรรมของผูมีเงินออมอีกดวย หากผูมีเงินออมเลือกที่จะเก็บเงิน

ออมไวกับตัว ในกรณีนี้ทำใหเม็ดเงินนั้นไมไหลเขาสูระบบเศรษฐกิจ  

อยางแทจริง ซึ่งผลลัพธนั้นตรงขามอยางสิ้นเชิงกับการที่ผูมีเงินออม

ไดนำเงินมาฝากไวในระบบธนาคารพาณิชย (กลไกดังกลาวเปนการ 

กระจายเม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจ หรือการที่ผูมีเงินออมน้ันไดใช

เม็ดเงนิดังกลาวไปกับการบริโภคและลงทุนโดยตรง ซึ่งก็สอดคลอง 

กับเหตุการณที่หลายประเทศกำลังกระตุนการใชเงินของผูบริโภค     

ไมวาจะเปนมาตรการลดหยอนภาษีตางๆ การสนับสนุนคาใชจาย

คาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานใหกับคนที่มีรายไดนอย การประกัน 

ราคาพืชผลเกษตร และอ่ืนๆ เพ่ือใหระบบเศรษฐกิจน้ันมีเม็ดเงินหมุน 

เวียนมากขึ้น)

สวนที่ 4 : Gold - บทบาทของทองคำ

 • Gold at Home : กอนป ค.ศ. 1968 ธนาคารกลางสหรัฐ 

อเมริกาไดกำหนดนโยบายใหใชการสำรองทองคำในธนาคารกลาง  

เปนตัวกำหนดปริมาณเม็ดเงินที่เหมาะสมในระบบเศรษฐกิจ (supply

of money) หากทองคำท่ีสำรองไวนั้นมีปริมาณสูงขึ้น ปริมาณ      

เม็ดเงินที่เหมาะสมในระบบเศรษฐกิจก็ควรจะมีมากขึ้นตามไปดวย

 • Gold Abroad:  ตั้งแตในอดีตกอนป ค.ศ. 1968 ใน 

บริบทของการคาขายระหวางประเทศ ประเทศคูคาไมสามารถท่ีจะ 

พมิพธนบัตรสำหรับนำมาจับจายชำระคาสินคา ในปริมาณท่ีมากกวา 

ทองคำท่ีสำรองอยูในประเทศของตนได 

สวนท่ี 5 : Theory in Practice - การนำทฤษฎีท่ีกลาวมาไปประยุกตใช

 

 • The Experience of 1938 to 1945: ชวงเวลา 

กอนสงครามโลกคร้ังที่ 2 เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาอยู 

ในชวงถดถอย อัตราการวางงานและอัตราการปดตัวลงของกิจการ     

คอนขางสูง ผูคนเปลี่ยนทรัพยสินประเภททุน เปนเก็บเงินสกุล 

ดอลลารและทองคำแทน ทำใหเงินสำรองในระบบธนาคารพาณิชย  

ทวมทน แตธนาคารเหลานั้นก็มิกลาที่จะปลอยกูใหกับภาคธุรกิจ    

เนื่องจากมีความเส่ียงดานเครดิต 

 • The Experience of 1945 to 1963: หลังจาก 

สงครามโลกคร้ังที่ 2 เสร็จสิ้น ไดมีการยกเลิกภาวะฉุกเฉินในยาม 

สงคราม เม็ดเงินมหาศาลที่เคยไหลเขามาอยูในรูปของเงินสำรอง    

ของระบบธนาคารพาณิชยก็ไหลทะลักเขาสูระบบเศรษฐกิจอยาง 

รุนแรง อันเน่ืองมาจากความตองการในสินคาคงทนและปจจัยสี่ของ

ผูคนที่หิวโหยจากภาวะสงคราม ในขณะท่ีอัตราดอกเบ้ียยังคงอยูใน

ระดับต่ำก็ยอมเปนตัวกระตุนความตองการของผูบริโภคไดเปนอยาง

ดี เน่ืองจากผูบริโภคน้ันสามารถทำการกูยืมเงินไดโดยงายดวยตนทุน

ดอกเบ้ียที่ถูก

 • The Experience of 1966: เศรษฐกิจประเทศสหรัฐ 

อเมริกาอยูในชวงอ่ิมตัว อัตราการเติบโตดานเศรษฐกิจเริ่มขยายตัว

ชาลง ผลิตภาพของแรงงานมีแนวโนมลดลง ในขณะที่อัตราการ 

วางงานยังอยูในระดับต่ำ และอัตราดอกเบี้ยเริ่มที่จะปรับตัวสูงขึ้น

ผูคนก็เริ่มที่จะลดการบริโภคลง   

 ผูสนใจหนังสือ A Primer on Money, Banking, and 

Gold สามารถหาอานไดที่หองสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพยแหง 

ประเทศไทย หรือสอบถามไดที่ SET-Call Center 0-2229-2222 หรือ  

0-2229-2063 - 65 หรือที่เว็บไซต www.maruey.com 
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บริษัทจดทะเบียนไทยโชวผลคะแนน
ดานการกำกับดูแลกิจการดีขึ้น

หมวดการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส มีคะแนนสูงสุด

 บริษัทจดทะเบียนที่ไดรับการสำรวจในป 2551 มีจำนวนรวมท้ังสิ้น 448 บริษัท โดยมีการใหคะแนนตามหลักเกณฑ 

ที่คณะกรรมการโครงการกำหนดขึ้นรวม 132 ขอ ซึ่งอิงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององคการเพื่อความรวมมือ

และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Cooperation and Development - OECD) และ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 5 หมวด คือ 

 1) สิทธิของผูถือหุน (Rights of Shareholders)

 2) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders)

 3) การคำนึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย (Role of Stakeholders)

 4) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)

 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

 ในการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนใน         

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย mai ประจำป 

2551 โดยคณะอนุกรรมการสรางความรูความเขาใจและประชาสัมพันธ

การดำเนินการเกี่ยวกับ Corporate Governance ในประเทศไทย 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับ 

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และสมาคมสงเสริมสถาบัน 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) ผลปรากฏวา บริษัทจดทะเบียนไทยมี       

คะแนนเฉล่ียจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 

เพิ่มขึ้นเปน 75 เปอรเซ็นต จาก 71 เปอรเซ็นตในป 2549 และเมื่อ 

พิจารณาเฉพาะบริษัทในกลุม SET100 พบวา ยิ่งมีคะแนนดีขึ้น 

โดยในป 2551 มีคะแนนเฉลี่ยสูงถึง 83 เปอรเซ็นตเปรียบเทียบกับ 78 

เปอรเซ็นตเมื่อป 2549

คุณชาญชัย จารุวัสตร กรรมการผูอำนวยการ สมาคม 

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ไดใหความเห็นวา “ผลสำรวจ 

ในปนี้สะทอนใหเห็นวาบริษัทจดทะเบียนไทยมีพัฒนาการดานการ

กำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ที่ดีขึ้นอยางเห็นไดชัด และสะทอนถึงความสำเร็จ 

ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไดรณรงคให    

บริษัทจดทะเบียนใหความสนใจในเร่ืองการกำกับดูแลกิจการไดเปนอยางดี โดยเฉพาะบริษัทในกลุม SET100 ที่นอกจากคะแนน 

เฉลี่ยจะสูงกวาบริษัททั้งหมดโดยรวมแลว บริษทัเกือบทั้งหมดในกลุมนี้ยังมีคะแนนรวมเกินกวา 70 เปอรเซ็นตขึ้นไป”



23วารสารตลาดหลักทรัพย

75% ของบริษัทจดทะเบียนมีคะแนนการกำกับดูแลกิจการในเกณฑที่ดี

 เมื่อพิจารณาคะแนนในภาพรวม ในปนี้ 

มีบริษัทประมาณรอยละ 75 ของบริษัทที่ไดรับ 

การสำรวจ ไดคะแนนในระดับที่สูงกวา 70 

เปอรเซ็นต ซึ่งถือวาอยูในเกณฑที่ดี และมีบริษัท 

รอยละ 5 ของบริษัทที่ทำการสำรวจ ที่ไดคะแนน 

ในระดับ 90 เปอรเซ็นตขึ้นไป โดยในกลุม SET100 

มีบริษัทจำนวนรอยละ 95 ของบริษัทที่ไดรับ 

การสำรวจ ที่ไดคะแนนเกินกวา 70 เปอรเซน็ต 

ในขณะท่ีบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กก็มี   

ผลสำรวจอยูในเกณฑที่นาพอใจเชนกัน โดยมี 

บริษัทขนาดกลางและเล็กรอยละ 76 และ 63 

ที่ไดคะแนนเกินกวารอยละ 70

 “ผลสำรวจที่ดีอยางตอเนื่องน้ีเทากับเปนภาพสะทอนถึงความสำเร็จของความพยายามของทุกองคกรท่ีเกี่ยวของ

ในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งนอกจากจะทำใหบริษัทจดทะเบียนไทยมีพัฒนาการในดาน 

การกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นแลว ยังขยายวงกวางขึ้นอยางตอเนื่องดวย มิไดจำกัดอยูเฉพาะบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ 

แตยังขยายไปถึงบริษัทจดทะเบียนขนาดเล็ก ซึ่งถือเปนสัญญาณท่ีดีที่จะชวยสรางใหเกิดความเขมแข็งของตลาดทุนไทยตอไป”  

คุณปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพยฯ กลาว

  นอกจากน้ัน จากผลสำรวจท่ีได พบวาบริษัทจดทะเบียนของไทยมีแนวปฎิบัติในหลายๆ ดานท่ีเทียบเทามาตรฐานสากล 

อาทิ การอนุมัติคาตอบแทนกรรมการท่ีบริษัทถึงรอยละ 96 เสนอคาตอบแทนกรรมการใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติทุกป 

และยังมีบริษัทถึงรอยละ 91 ที่มีการใชบัตรลงคะแนนในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผูถือหุนและมีฝายตรวจสอบภายใน

ซึ่งรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ในขณะที่บริษัทรอยละ 87 มีการแยกตำแหนงระหวางประธานกรรมการและ

ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนตน

  โดยทีคุ่ณภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยฯ ไดใหความเห็นเสริมวา “การที่บริษัท

จดทะเบียนใหความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการและพยายามพัฒนาใหดีขึ้น จะทำใหตลาดหลักทรัพยของไทยมีความ  

นาเชื่อถือมากขึ้น และสามารถดึงดูดเงินทุนจากนักลงทุนที่ตองการลงทุนระยะยาวไดมากขึ้น โดยเปนที่นาดีใจวาบริษัท

ในกลุม SET100 ซึ่งมีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization) ประมาณรอยละ 78 ของมูลคาหลักทรัพย 

ตามราคาตลาดโดยรวม ไดรับคะแนนจากการสำรวจคร้ังนี้อยูในเกณฑที่ดีเกือบท้ังหมด”

 จากผลสำรวจพบวา บริษัทจดทะเบียนไดคะแนนสูงสุดในหมวดการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส โดยไดคะแนนเฉล่ีย 

88 เปอรเซ็นต รองลงมาคือหมวดสิทธิของผูถือหุนที่ไดคะแนนเฉลี่ย 86 เปอรเซ็นต ตามมาดวยการปฏิบัติตอผูถือหุน

อยางเทาเทียมกัน และการคำนึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย ที่มีผลการสำรวจอยูในระดับรอยละ 79 และ 68 ตามลำดับ 

อยางไรก็ตาม บริษัทจดทะเบียนยังคงไดคะแนนเฉลี่ยในหมวดบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการในระดับท่ียังต่ำอยูคือระดับ 57 

เปอรเซ็นต ซึ่งจะตองไดรับการพัฒนาและมุงเนนการฝกอบรมตอไป
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แนวทางการปรับปรุง

  แมวาผลสำรวจในปนี้จะแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการท่ีดีขึ้นของบริษัทจดทะเบียนในการกำกับดูแลกิจการ แตก็ยังคงมีแนวทางท่ีจะชวยใหบริษัท

จดทะเบียนมีผลการสำรวจโดยรวมท่ีดีขึ้น และสามารถพิจารณาปรับปรุงไดโดยไมยากนัก ไดแก

 • สนับสนุนใหกรรมการทุกคน โดยเฉพาะประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ ประธานอนุกรรมการชุดตางๆ เขารวมการประชุมผูถือหุน

  ทุกครั้ง

 • เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนา และสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขาดำรงตำแหนงกรรมการ 

  เชน เสนอชื่อผานคณะกรรมการสรรหาลวงหนา

 • นำหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมผูถือหุนแสดงไวบนเว็บไซตของบริษัทกอนการประชุมมากกวา 30 วัน

 • จัดใหมีชองทางใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียรองเรียนตอคณะกรรมการ

 • จัดใหมีการประชุมระหวางกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร โดยไมมีฝายจัดการ

 • แตงตั้งเลขานุการบริษัท พรอมเปดเผยขอมูล คุณสมบัติ และบทบาทหนาท่ีไวอยางชัดเจนในรายงานประจำป 

ขอมูลที่ใชในการประเมินมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ

  สำหรับการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในครั้งนี้นับเปนการสำรวจคร้ังที่ 6 นับตั้งแตไดมีการสำรวจครั้งแรกเมื่อป 2544 

ซึ่งตลอดระยะเวลาท่ีผานมาบริษัทจดทะเบียนไทยมีคะแนนท่ีดีขึ้นมาโดยตลอด คือ จากคะแนนเฉล่ียเพียง 50 เปอรเซ็นตในป 2544 มาเปน 75 

เปอรเซ็นต ในปนี้

  ในการสำรวจการกำกับดูแลกิจการตามโครงการน้ี ใชขอมูลของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการเปดเผยตอสาธารณะอันเปนแหลงขอมูลที่ผูถอืหุนและ 

ผูลงทุนโดยทั่วไปจะสามารถเขาถึงได จึงทำใหเปนผลการสำรวจที่สะทอนมุมมองของผูลงทุนและบุคคลทั่วไปที่มีตอมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ 

ของบริษัทจดทะเบียน โดยแหลงขอมูลที่ใชในการสำรวจ คือ 

 • รายงานประจำปของบริษัท

 • แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1)

 • หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผูถือหุน

 • เว็บไซตของบริษัท

 • ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทที่เผยแพรผานตลาดหลักทรัพยฯ  และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

 • ขอมูลอื่นๆ ที่เปดเผยตอสาธารณชน

  การท่ีมีการสำรวจการกำกับดูแลกิจการและเปดเผยผลการสำรวจใหประชาชนท่ัวไปทราบเชนน้ี ถือไดวาเปนการชวยใหผูลงทุนมีขอมูลประกอบ

การตัดสินใจลงทุนมากขึ้น โดยนอกเหนือจากการพิจารณาขอมูลทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทแลว ผูลงทุนที่มุงหวังผลการลงทุน

ในระยะยาวควรจะพิจารณาความนาเช่ือถือในดานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประกอบดวย เพ่ือใหการตัดสินใจลงทุนเปนไปอยางรอบดานมากข้ึน 

 

 ผูสนใจสามารถคนขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี  www.thai-iod.com  และสามารถส่ังซ้ือรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน หรือ Corporate 

Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ไดที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งมีทั้งที่เปนรายงานภาพรวมและ 

รายงานเฉพาะบริษัท หรือหาอานรายงานภาพรวมไดที่หองสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพยฯ 

ผลสำรวจในปนี้สะทอนใหเห็นวา 
บริษัทจดทะเบียนไทยมีพัฒนาการ 
ดานการกำกับดูแลกิจการท่ีดีขึ้น 
อยางเห็นไดชัด
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 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดคัดเลือกหลักทรัพยชุดใหมสำหรับการคำนวณ SET50 Index  และ SET100 Index ในชวง 6 เดือนแรกป 

2552 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 โดยหลักทรัพยชุดใหมที่ใชคำนวณดัชนี SET50 ในครั้งนี้มีหลักทรัพยที่ไดรับคัดเลือกเขามา 

ใหม 5 หลักทรัพย สวนหลักทรัพยชุดที่ใชคำนวณดัชนี SET100 มีหลักทรัพยที่ไดรับคัดเลือกเขามาใหม 10 หลักทรัพย 
รายช่ือหลักทรัพยที่นำมาใชในการคำนวณ SET50 Index และ SET100 Index

(1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2552)

รายชื่อหลักทรัพยสำหรับคำนวณ 
SET50 Index และ SET100 Index (1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2552)
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หมายเหตุ 

 หลักทรัพยที่นำมาใชในการคำนวณ SET50 Index

 รายชื่อหลักทรัพยสำรอง สำหรับ SET50 Index

  * หลักทรัพยใหมที่ไดรับคัดเลือกสำหรับการคำนวณดัชนี SET50 ในครั้งนี้

  ** หลักทรัพยใหมที่ไดรับคัดเลือกสำหรับการคำนวณดัชนี SET100 ในครั้งนี้

1
2
3
4
5
6

24
25
26
27
28
29
30
31

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาลม จำกัด (มหาชน) **
บริษัท น้ำตาลขอนแกน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส จำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จำกัด (มหาชน)
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท โพลีเพล็กซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จำกัด (มหาชน)

CPF
UVAN
KSL
MINT
TUF
TVO

SAT
STANLY
GJS

GSTEEL
SSI
PTL

PTTCH
TPC

7
8
9
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15
16
17
18
19
20
21
22
23

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ทิสโก จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพยแอดคินซัน จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ภัทร จำกัด (มหาชน)

บริษัท มิลลคอนสตีลอินดัสทรีส จำกัด (มหาชน) **
บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด(มหาชน)
บริษัท ปนูซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)*
บริษัท ไทยงวนเมทัล จำกัด (มหาชน) **
บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเช่ียนพร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)
บรษิัท บางกอกแลนด จำกัด (มหาชน)
บริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) **
บริษัท เหมราชพัฒนาท่ีดิน จำกัด (มหาชน)
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน)
บริษัท แลนดแอนดเฮาส จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)
บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จำกัด (มหาชน) **
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้เฮาส จำกัด (มหาชน)*
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บรษิัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ACL
BAY
BBL

KBANK
KK
KTB
SCB
SCIB
TCAP
TISCO
TMB
ASL
ASP
BLS
KEST
KGI

PHATRA

MILL
RICH
SCC
SCCC
TPIPL
TSTH
TYM

AMATA
AP

BLAND
CK
CPN
EMC

HEMRAJ
ITD
LH
LPN
PF
PS
QH

ROJANA
SC
SIRI
SPALI

ยานยนต

ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ

บรรจุภัณฑ

วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร

พัฒนาอสังหาริมทรัพย

วัสดุกอสราง

ลำดับ ชื่อหลักทรัพยหมวดธุรกิจ ลำดับ ชื่อหลักทรัพยหมวดธุรกิจ

ธุรกิจการเกษตร

อาหารและเคร่ืองดื่ม

ธนาคาร

เงินทุนและหลักทรัพย

56
57
58

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนดคอนสตรัคช่ัน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนายง จำกัด (มหาชน)

59
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65
66
67
68
69
70
71

72
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80
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95
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99
100

1
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บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
บริษัท บางจากปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) * / **
บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ลานนารีซอรสเซส จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล จำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) * / **

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จำกัด (มหาชน) * / **
บริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)
บริษัท ล็อกซเลย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน)
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จำกัด (มหาชน) **
บริษัท บีอีซี เวิลด จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จำกัด (มหาชน)
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท พรีเชียส ชิพปง จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาร ซี แอล จำกัด (มหาชน)
บรษิัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จำกัด (มหาชน)

บริษัท แคล-คอมพ อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) **
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมโทรสตาร พร็อพเพอรต้ี จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามสตีลอินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทย แคปปตอล คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีทีแอนดที จำกัด (มหาชน)

BANPU
BCP

EGCO
ESSO
GLOW
IRPC

LANNA
PTT

PTTAR
PTTEP
RATCH
TOP
TTW

BIGC
CPALL
HMPRO
LOXLEY
MAKRO
ROBINS
BGH
BH
KH
BEC

MAJOR
MCOT

ERAWAN
AOT
BECL
PSL
RCL
THAI
TTA

CCET
DELTA
HANA

ADVANC
DTAC
IEC
JAS

SAMART
THCOM
TRUE

BWG
METRO
SIAM
TCC
TT&T

STEC
TICON
TYONG

บริการเฉพาะกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย

ของใชในครัวเรือนและสำนักงาน
พลังงานและสาธารณูปโภค

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

พลังงานและสาธารณูปโภค

พาณิชย

ขนสงและโลจิสติกส

การทองเที่ยวและสันทนาการ

สื่อและส่ิงพิมพ

การแพทย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

กลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง

กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร

กลุมอุตสาหกรรมบริการ

กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

รายชื่อหลักทรัพยสำรอง สำหรับ SET100 Index (เรียงตามลำดับอักษร)

กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน

กลุมอุตสาหกรรมสินคาอุตสาหกรรม

กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง

พัฒนาอสังหาริมทรัพย
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TFEX Newsletter
ปที่ 4 ฉบับที่ 8 ธันวาคม 2551
โดย ไมตรี เอื้อจิตอนันตกุล
อาจารยประจำหลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Single Stock FuturesSingle Stock Futures
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 ไดเปดตัวกันไปแลวเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 สำหรับสินคานองใหมอยาง Single Stock Futures ซึ่งทำใหวงการ

ตลาดทุนของไทยไดพัฒนาไปกาวใหญๆ อีกหนึ่งกาว เราคงตองคอยติดตามดูพัฒนาการของนองใหมรายนี้อยางใกลชิดวาจะเปน 

นองใหมไฟแรงแคไหน... 

 และเพื่อเปนการเติมเชื้อไฟใหนองใหมไดเปนนองใหมไฟแรงและประสบความสำเร็จเหมือน Futures รุนพี่อยาง SET50 Index 

Futures ดังนั้น TFEX Newsletter ฉบับน้ีจะขอพาทุกทานไปทำความรูจักกับกลเม็ดเด็ดพรายท่ีสามารถใชในการซ้ือขาย Single Stock 

Futures กัน เพ่ือทำให Volume ของ Single Stock Futures พุงขึ้นเรื่อยๆ

กลยุทธการซ้ือขาย Single Stock Futures

 ผูลงทุนสามารถใชกลยุทธหลักตอไปนี้ในการซื้อขาย Single Stock Futures ได ซึ่งประกอบดวย

 • กลยุทธซื้อหรือขายเพื่อทำกำไร (Outright Trading)

 • กลยุทธปองกันความเส่ียง (Hedging)

 • กลยุทธ Calendar Spread

 • กลยุทธ Pairs Trading

 • กลยุทธซื้อหรือขายเพ่ือทำกำไร (Outright Strategy)

 เปนกลยุทธสำหรับผูลงทุนที่มีมุมมองท่ีชัดเจนวาราคาหุนจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยหากผูลงทุนมองวาราคาหุนจะปรับ 

ตัวเพ่ิมข้ึน ก็อาจเลือกใชกลยุทธ “ซ้ือกอนขาย” เพ่ือทำกำไร แตหากมองวาราคาหุนจะปรับตัวลดลง ก็สามารถใชกลยุทธ “ขายกอนซ้ือ” 

เพื่อทำกำไรไดเชนกัน จึงเปนการเปดโอกาสใหผูลงทุนสามารถทำกำไรไดทุกสภาวะตลาด โดยผูลงทุนจะไดกำไรจากสวนตางระหวาง

ราคาซื้อและราคาขาย สวนในกรณีผูลงทุนซื้อหรือขายไปแลวถือครองสัญญาจนครบกำหนดอายุ กำไรขาดทุนที่ผูลงทุนไดรับก็จะ

เทากับสวนตางของราคาซ้ือหรือขายกับราคาท่ีใชชำระราคาในวันสุดทายของ Single Stock Futures  ซึ่ง TFEX จะประกาศใหทราบ  

โดยราคาดังกลาวจะคำนวณมาจากราคาหุนเฉลี่ยจากตลาดหลักทรัพยในชวง 15 นาทสีุดทายและราคาปดของวันซื้อขายวันสุดทาย 

ของ Single Stock Futures นั้น

ตัวอยางกลยุทธขาขึ้น

วันที่ 1 ก.พ. หุน ABC มีราคา 100 บาท ฟวเจอรสหุน ABC ที่ครบกำหนดเดือน มี.ค. มีราคา 120 บาท

   นาย ก ตัดสินใจซื้อฟวเจอรสหุน ABC ดังกลาวที่ราคา 120 บาท จำนวน 1 สัญญา

วันที่ 5 ก.พ. นาย ก ตดัสนิใจขายฟวเจอรสหุน ABC เพือ่ปดฐานะ ดงันัน้ กำไรขาดทุนของนาย ก จะข้ึนอยูกบัราคาฟวเจอรสหุน  

   ABC ที่นาย ก ขายได ดังนี้

กลเม็ดเด็ดพราย...กลเม็ดเด็ดพราย...
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 จะเห็นวาการใชกลยุทธ “ซ้ือกอนขาย” ผูลงทุนจะไดกำไรเม่ือราคาฟวเจอรสหุนปรับตัวเพ่ิมข้ึน แตหากราคาฟวเจอรสหุนปรับตัว

ลดลง ผูลงทุนก็จะขาดทุนได

ตัวอยางกลยุทธขาลง

วันที่ 10 ก.พ. หุน ABC มีราคา 60 บาท ฟวเจอรสหุน ABC ที่ครบกำหนดเดือน มี.ค. มีราคา 50 บาท

   นาย ก ตัดสินใจขายฟวเจอรสหุน ABC ดังกลาวที่ราคา 50 บาท

วันที่ 20 ก.พ. นาย ก ตัดสินใจซื้อฟวเจอรสหุน ABC เพื่อปดฐานะ ดังนั้น กำไรขาดทุนของนาย ก จะขึ้นอยูกับราคาฟวเจอรสหุน  

   ABC ที่นาย ก ซื้อเพื่อปดฐานะ ดังนี้

 จะเห็นวาการใชกลยุทธ “ขายกอนซ้ือ” ผูลงทุนจะไดกำไรเม่ือราคาฟวเจอรสหุนปรับตัวลดลง แตหากราคาฟวเจอรสหุนปรับตัว 

เพ่ิมข้ึน ผูลงทุนก็จะขาดทุนได

 • กลยุทธปองกันความเสี่ยง (Hedging)

 ฟวเจอรสหุนสามารถใชบริหารความเสี่ยงใหพอรตหุนในสภาวะตลาดขาลงได ทำใหพอรตหุนไมไดรับผลกระทบมากนัก

แมในสภาวะท่ีตลาดปรับตัวลดลง เนื่องจากราคาของฟวเจอรสหุนจะเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับราคาหุน ดังนั้น หากผูลงทุนคาดวา 

ในอนาคตราคาหุนจะปรับตัวลดลงแตไมตองการขายหุนในพอรตออกไป ก็สามารถขายฟวเจอรสหุนตามสัดสวนหุนที่มีในพอรต  

ซ่ึงหากราคาหุนปรับลดลงจริง ราคาของฟวเจอรสหุนก็จะลดลงดวย ผูลงทุนจึงคอยซ้ือฟวเจอรสหุนในภายหลังเพ่ือปดฐานะในฟวเจอรส

ซ่ึงจะทำใหผูลงทุนไดกำไรจากฟวเจอรสตามสวนตางของราคาซ้ือและราคาขาย กำไรจากฟวเจอรสน้ีสามารถนำมาชดเชยกับผลขาดทุน 

ในหุนได ทำใหมูลคาพอรตลงทุนโดยรวมไมเปลี่ยนแปลงมากนัก

หมายเหตุ* 1) ยังไมคำนวณคาคอมมิชชั่นในการซ้ือขาย
  2) ฟวเจอรสหุน 1 สัญญามีขนาดเทากับหุนจำนวน 1,000 หุน ดังนั้น กำไร/ขาดทุนที่เกิดขึ้นจึงตองคูณดวย 1,000

ราคาฟวเจอรสหุน ABC ที่ซื้อได

30

40

50

60

70

กำไร / ขาดทุน*

(50 บาท - 30 บาท) x 1,000 หุน = 20,000 บาท 

(50 บาท - 40 บาท) x 1,000 หุน = 10,000 บาท

(50 บาท - 50 บาท) x 1,000 หุน = 0 บาท

(50 บาท - 60 บาท) x 1,000 หุน = -10,000 บาท

(50 บาท - 70 บาท) x 1,000 หุน = -20,000 บาท

หมายเหตุ*  1) ยังไมคำนวณคาคอมมิชชั่นในการซ้ือขาย
   2) ฟวเจอรสหุน 1 สัญญามีขนาดเทากับหุนจำนวน 1,000 หุน ดังนั้น กำไร/ขาดทุนที่เกิดขึ้นจึงตองคูณดวย 1,000

ราคาฟวเจอรสหุน ABC ที่ขายได

100

110

120

130

140

กำไร / ขาดทุน*

(100 บาท - 120 บาท) x 1,000 หุน = -20,000 บาท 

(110 บาท - 120 บาท) x 1,000 หุน = -10,000 บาท

(120 บาท - 120 บาท) x 1,000 หุน = 0 บาท

(130 บาท - 120 บาท) x 1,000 หุน = 10,000 บาท

(140 บาท - 120 บาท) x 1,000 หุน = 20,000 บาท
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 • กลยุทธ Calendar Spread

 Calendar Spread คือ การซ้ือและขายฟวเจอรสหุนตัวเดียวกันแตมีอายุสัญญาตางกัน  ในเวลาเดียวกัน เชน ซื้อฟวเจอรสหุน  

ABC เดือนมีนาคม พรอมกับขายฟวเจอรสหุน  ABC เดือนมิถุนายน  โดยกลยุทธนี้จะใชเมื่อผูลงทุนคาดการณวาราคาฟวเจอรสหุนที่

มีอายุตางกันจะเคลื่อนไหวเขาหากัน (Spread ลดลง) หรือ เคลื่อนไหวออกจากกัน (Spread เพิ่มขึ้น) ดังนี้

 ทั้งนี้ Spread ที่เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง เกิดจากปจจัยที่สงผลตอราคาฟวเจอรสเปลี่ยนแปลงไป เชน การที่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ทำให

ราคาฟวเจอรสตัวไกลเพิ่มมากกวาฟวเจอรสตัวใกล ทำให Spread กวางขึ้น เปนตน

 ตัวอยาง

 ในวันที่ 3 มีนาคม ราคาฟวเจอรสหุน ABC เปนดังนี้

 นาย ก คาดวา Spread ระหวางสัญญา ABCH09 และ ABCM09 จะเพิ่มขึ้น จึงตัดสินใจ Long Spread โดยการขายสัญญา 

ABCH09 และซื้อ ABCM09 อยางละ 1 สัญญา 

 ตอมา วันที่ 20 มีนาคม Spread ของราคาฟวเจอรสหุน ABC กวางขึ้นตามคาด นาย ก จึงตัดสินใจซื้อสัญญา ABCH09 

และขายสัญญา ABCM09 อยางละ 1 สัญญาเพื่อปดฐานะ เปนดังนี้

การคาดการณ

คาดวา Spread จะเพิ่มขึ้น

คาดวา Spread จะลดลง

กลยุทธ

ซื้อสัญญาไกล ขายสัญญาใกล (Long Spread)

ซื้อสัญญาใกล ขายสัญญาไกล (Short Spread)

สัญญา

ABCH09

ABCM09

Spread

ราคา

100

110

110 - 100 = 10 

วันที่ 1 มกราคม

มีหุน ABC ที่ราคา 80 บาท จำนวน 1,000 หุน

วันที่ 30 เมษายน

ราคาหุน ABC ลดลงเหลือ 50 บาท

มูลคาพอรตลงทุนรวม

มีหุน ABC ที่ราคา 80 บาท จำนวน 1,000 หุน

ขายฟวเจอรสเพ่ือปองกันความเส่ียงที่ราคา 80 บาท

ราคาหุน ABC ลดลงเหลือ 50 บาท

ซื้อฟวเจอรสที่ราคา 50 บาท ไดกำไร (80 - 50) x 1,000 = 30,000 บาท

มูลคาพอรตลงทุนรวม

มูลคา

80,000

50,000

50,000

มูลคา

80,000

50,000

30,000

80,000

ถือหุน ถือหุน + ขายฟวเจอรส

ดวยคณุประโยชนในการปองกนัความเสีย่งใหกบัพอรตลงทนุนี ้ฟวเจอรสหุนจงึเปนเครือ่งมอืสำคญัสำหรบัผูจดัการกองทนุในการบรหิาร

พอรตใหมีอัตราผลตอบแทนสูงกวาผลตอบแทนเฉล่ียของตลาดในสภาวะตลาดขาลง ซึ่งโดยปกติแลว ผูจัดการกองทุนจะใชฟวเจอรส

หุนเพื่อบริหารความเส่ียงเฉพาะในชวงที่คาดวาตลาดจะปรับตัวลดลงในอนาคตเทานั้น



29วารสารตลาดหลักทรัพย 29วารสารตลาดหลักทรัพย

 ตอมา ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคาฟวเจอรสหุน ABC ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6% เปนราคา 159 บาท ในขณะท่ีฟวเจอรสหุน DEF 

ปรับตัวเพิ่มข้ึน 3% เปนราคา 113 บาท นาย ก จึงขายฟวเจอรสหุน  ABC และซื้อฟวเจอรสหุน DEF ที่ราคาดังกลาวเพื่อปดฐานะ 

ทำใหไดกำไรดังนี้

 ABCH09  (ราคาขาย 159 - ราคาซื้อ 150) x 1,000 หุน = +9,000 บาท

 DEFH09  (ราคาขาย 110 - ราคาซื้อ 113) x 1,000 หุน = -3,000 บาท

 รวมกำไรขาดทุน  9,000 - 3,000 = 6,000 บาท

 หรือหากตลาดกลับปรับตัวลดลง แตหุน ABC ก็ยังมีผลประกอบการดีกวาหุน DEF นาย ก ก็จะยังสามารถไดกำไรอยู เชน 

เมื่อตลาดปรับตัวลดลงจริง สมมติวานาย ก ขายฟวเจอรสหุน ABC ที่ราคา 141 บาท (-6%) และซื้อฟวเจอรสหุน DEF ที่ราคา 99 

บาท (-10%) เพื่อปดฐานะ นาย ก จะไดกำไรขาดทุน ดังนี้

 ABCH09  (ราคาขาย 141 - ราคาซื้อ 150) x 1,000 หุน = -9,000 บาท

 DEFH09  (ราคาขาย 110 - ราคาซื้อ 99)  x 1,000 หุน = +11,000 บาท

 รวมกำไรขาดทุน  -9,000 + 11,000 = 2,000 บาท 

 • กลยุทธ Pairs Trading

 เปนกลยุทธที่ใชทำกำไรจากเวลาท่ีผูลงทุนคาดการณวาหุนตัวหนึ่งจะมีผลประกอบการดีกวาหุนอีกตัว จึงซื้อฟวเจอรสหุนตัว

ที่คาดวาจะมีผลประกอบการดี พรอมๆ กับขายฟวเจอรสหุนตัวที่คาดวาจะมีผลประกอบการแยกวา กำไรขาดทุนของผูลงทุนจึงขึ้น   

อยูกับสวนตางของราคาของฟวเจอรสหุนทั้งสองตัว โดยท่ีภาวะตลาดโดยรวมไมมีผลกระทบ ดังนั้น แมวาตลาดโดยรวมจะปรับตัว

ลดลงทำใหราคาหุนท้ังสองตัวปรับตัวลดลงดวย แตถาหุนตัวท่ีผูลงทุนมีฐานะซ้ือในฟวเจอรสอยูมีผลประกอบการดีกวาหุนตัวท่ีผูลงทุนมี 

ฐานะขายอยู ผูลงทุนก็ยังไดกำไร

 ตัวอยาง 

 นาย ก ไมแนใจวาในอีก 6 เดือนขางหนาตลาดหุนไทยจะปรับตัวขึ้นหรือลง  แตมั่นใจวาหุน  ABC จะมีผลประกอบการดีกวาหุน 

DEF จึงตัดสินใจซื้อฟวเจอรสหุน ABC พรอมกับขายฟวเจอรสหุน DEF ที่ราคา ดังนี้

 ดังนั้น กำไรขาดทุนของนาย ก จะเปนดังนี้ 

 ABCH09   (ราคาขาย 100 บาท - ราคาซื้อ 110 บาท) x 1,000 หุน = -10,000 บาท

 ABCM09  (ราคาขาย 122 บาท - ราคาซื้อ 110 บาท) x 1,000 หุน = +12,000 บาท

 รวมกำไรขาดทุน -10,000 + 12,000 = 2,000 บาท

สัญญา

ABCH09

DEFH09

ราคา

150

110

สัญญา

ABCH09

ABCM09

Spread

ราคา

110

122

122 – 110 = 12 
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 รายงานสรุปการซื้อขายของตลาดอนุพันธ ประจำเดือนพฤศจิกายน ป 2551
  • ปริมาณการซื้อขายรวม 275,040 สัญญา
  • ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน 13,888 สัญญา
  • สถานะคงคางรวม ณ สิ้นเดือน 35,800 สัญญา
 SET50 Index Futures
  • ปริมาณการซื้อขายรวม 270,816  สัญญา
  • ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน 13,541 สัญญา
  • สถานะคงคางรวม ณ สิ้นเดือน 32,937 สัญญา
 SET50 Index Options
  • ปริมาณการซื้อขายรวม 3,318 สัญญา
  • ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน 166 สัญญา
  • สถานะคงคางรวม ณ สิ้นเดือน 2,652 สัญญา
 Single Stock Futures
  • ปริมาณการซื้อขายรวม 906 สัญญา
  • ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน 181 สัญญา
  • สถานะคงคางรวม ณ สิ้นเดือน 211 สัญญา

*เปด หมายถึง ราคาเปด ณ วันซื้อขายวันแรกของเดือน
**ชำระราคา หมายถึง ราคาที่ใชชำระราคา ณ วันซื้อขายวันสุดทายของเดือน 
***สถานะคงคาง หมายถึง สถานะคงคาง ณ วันซื้อขายวันสุดทายของเดือน

 กราฟแสดงราคาและปริมาณการซ้ือขาย SET50 Index Futures ประจำเดือนพฤศจิกายน ป 2551

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) www.tfex.co.th
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Open Interest
SET50 Index
S50H09
S50U09

Volume
S50Z08
S50M09

 สัญญา เดือนที่สัญญาครบกำหนด เปด* สูง ต่ำ เฉลี่ย ชำระราคา** ปริมาณ สถานะคงคาง***

S50Z08 Dec-08 294.5 333.3 255.3 293.32 277.1 261,030 31,247

S50H09 Mar-09 293.3 332.0 254.2 290.04 274.7 7,920 1,334

S50M09 Jun-09 299.0 331.5 256.0 290.67 274.2 1,067 223

S50U09 Sep-09 310.6 330.0 256.9 292.52 272.6 799 133
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กิจกรรมตลาดหลักทรัพย
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พรอมคณะ 
เยี่ยมชมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรอมดวย คุณกรณ 

จาติกวณิช รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และคณะ รวมลงนามเย่ียมชม 

พรอมรับฟงการบรรยายสรุป และแลกเปลี่ยนความเห็นรวมกับผูบริหาร  

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ณ อาคาร 

ตลาดหลักทรัพยฯ

บมจ. ธนาคารกรุงไทย มอบมุมวรรณกรรมเยาวชน 
แกหองสมุดมารวย 
 คุณภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผูจัดการ  พรอมทีมผูบริหาร 

ตลาดหลักทรัพยฯ รวมรับมอบหนังสือวรรณกรรมสำหรับเยาวชนจาก 

ดร.ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย  

ซึง่เลือกสรรหนงัสือนาอานกวา 122 ปก เปนมมุหนงัสือ “บมจ.ธนาคารกรุงไทย” 

ใหบริการภายในหองสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรพัยฯ

รางวัลผูชนะเลิศ SET Click2WIN ป 2008
 คุณภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยฯ  

พรอมทมีผูบรหิารจาก บล.และบลจ. ผูสนบัสนนุ “โครงการ SET Click2WIN 2008 

: เกมลงทุนหุนออนไลน” รวมแสดงความยินดีและมอบรางวัลมูลคา รวมกวา 

1 ลาน 6 แสนบาท แก คุณธวัชชัย ศิริทรัพยสถิตย  และคุณพล  อวัสดาพร 

ผูชนะเลิศการแขงขันประเภทผูลงทุนตัวจริงและประเภทสิงหทดลอง

สนาม สรางผลตอบแทนรวมสูงถึงรอยละ 125.21 และรอยละ 82.65 

ตามลำดับ พรอมนี้ไดจับรายชื่อผูโชคดีจำนวน 100 ทานจากผูรวมแขงขันที่ 

สามารถสรางผลตอบแทนสูงสุดหารอยอันดับแรก (Top 500) ประจำเดือน และตลอดโครงการ โดยโครงการ SET Click2WIN 2008 นี้ชวย      

กระตุนใหมีผูสนใจซื้อขายหลักทรัพยผานอินเทอรเน็ตมากขึ้นและเพิ่มยอดผูเปดบัญชีใหมถึง 2,511 บัญชี 

หนุนสปป.ลาว จัดตั้งตลาดหลักทรัพย
 คุณชนิตร ชาญชัยณรงค ผูชวยผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยฯ และ 

ผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (mai) คุณไพบูลย ตันกูล Partner 

PricewaterhouseCoopers Legal & Tax Consultants และ คุณสุรเดช 

เกียรติธนากร กรรมการบริหาร บล. ทิสโก จำกัด รวมใหความรูดาน

ตลาดทุนในการสัมมนาหัวขอ “Introduction of Stock Market: Experiences 

of Thailand on Listing Preparation” แกผูบริหารภาครัฐท่ีเก่ียวของกับการ

จัดต้ังตลาดหลักทรัพยแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

และบริษัทในสปป.ลาว ที่สนใจเขาจดทะเบียน  โดยไดรับเกียรติจากทานพูเพ็ด  คำพูนวง  ผูวาการธนาคารแหงสปป.ลาว  เปนประธานเปดงาน  

และทานเดดพูวัง มูลรัตน ประธานคณะทำงานจัดตั้งตลาดหลักทรัพยแหงสปป. ใหเกียรติรวมงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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มูลนิธิตลาดหลักทรัพยฯ เชิดชูเกียรติผูทำความดี  
สาขาพัฒนาการศึกษา
 คุณนงราม วงษวานิช กรรมการและเหรัญญิก พรอมดวยคณะกรรมการ 

มูลนิธิตลาดหลักทรัพยฯ รวมมอบรางวัลศาสตราจารยสังเวียน อินทรวิชัย ประจำป 

2551 แกผูชวยศาสตราจารยไพสิฐ พรหมรักษา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

อุตรดิตถ ประจำวิทยาเขตนาน เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะผูทำความดีดานการพัฒนา

การศึกษา ดวยความสามารถในการบริหารจัดการ สรางเครือขายภาคีพัฒนาทองถิ่น 

และใชประโยชนจากศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาระบบและแนวทางการศึกษาแบบบูรณาการท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของทองถิ่นจนเปนที่ประจักษแกสังคมในวงกวาง

มูลนิธิตลาดหลักทรัพยฯ เชิดชูเกียรติผูทำความดี 
สาขาการสงเสริมกีฬา  
 คุณพันธศักดิ์ เวชอนุรักษ ประธานระบบการศึกษาตลาดทุน 

ตลาดหลักทรัพยฯ  มอบรางวัลพลตรี สำเริง ไชยยงค ประจำป 2551 ใน

โครงการเชิดชูผูทำความดีของมูลนิธิตลาดหลักทรัพยฯ แกพระสมุหโกศล 

ญาณวโร เจาอาวาส วัดปาทานุน จ.พังงา เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะ

ผูทำความดี สาขาการสงเสริมกีฬา ดวยความมุงม่ัน ทุมเทแรงกายและแรงใจ 

ในการพัฒนากีฬาฟุตบอลอยางครบวงจรใน จ.พังงา และจังหวัดใกลเคียง โดยมี ดร.จุฑา ติงศภัทิย นายกสมาคมประวัติศาสตร 

ฟุตบอลแหงประเทศไทย พรอมดวย พลตรี สำเริง ไชยยงค อุปนายกสมาคมฯ รวมเปนเกียรติในการรับมอบ

มูลนิธิตลาดหลักทรัพยฯ เชิดชูเกียรติผูทำความดี  
สาขาพัฒนาสังคมชนบท
 คุณนงราม วงษวานิช และผูบริหารตลาดหลักทรัพยฯ พรอมดวย 

คุณมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน รวมเปนเกียรติ 

ในพิธีมอบรางวัลมีชัย วีระไวทยะ ประจำป 2551 แกพลโทพิเชษฐ วิสัยจร

แมทัพภาคท่ี 4 ในโครงการเชิดชูผูทำความดีเพื่อสังคม สาขาการพัฒนา 

สังคมชนบท ของมูลนิธิตลาดหลักทรัพยฯ ในฐานะผูอุทิศแรงกาย แรงใจ   

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน การอนุรักษสิ่งแวดลอม พัฒนาเครือขายเกษตรกรกวา 20 จังหวัด  และพื้นที่ใน 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต

มหกรรมลดภาษี นาทีสุดทาย ดวย LTF & RMF 

 การจัดงาน “มหกรรมลดภาษี นาทีสุดทาย ดวย LTF & RMF”  เมื่อวันที่  20-21 

ธ.ค. 2551 ณ อาคารตลาดหลักทรัพยฯ เปนการจัดงานครั้งที่ 4 ของป 2551 ประสบ

ความสำเร็จเปนอยางมากจากยอดผูรวมงานสูงกวา 5,000 คน มียอดธุรกรรมในงานรวม 

3,200 รายการ มูลคาการลงทุนรวมกันกวา 340 ลานบาท แบงเปนกองทุนรวมหุน 

ระยะยาว (LTF) กวา 160 ลานบาท กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กวา 120 ลานบาท 

และกองทุนอื่นๆ กวา 60 ลานบาท 


