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 วารสารตลาดหลักทรัพยฉบับนี้  นำประเด็นที่นาสนใจจากเวทีการ 

สัมมนาในหัวขอ “กาวใหมตลาดทุนไทย หลังวิกฤตการเงินโลก” (Modernizing

Our Capital Market: A Roadmap to Prosperity) มาฝากทานผูอาน 

สำหรับงานสัมมนานี้จัดข้ึนโดยความรวมมือระหวางสถาบันวิจัยเพื่อ

ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย 

โดยผูเชี่ยวชาญในตลาดทุนจากทั้งในประเทศและตางประเทศตางไดรวม    

แลกเปลี่ยนมุมมองเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาตลาดทุนของประเทศตางๆ 

รวมถึงความเปล่ียนแปลงในตลาดทุนโลกที่เกิดขึ้นและนัยตอประเทศไทย  

 จากนั้นมาทำความรูจักกับ Stock Futures หรือฟวเจอรสท่ีอางอิง

กับหุนสามัญรายตัว ซึ่งตลาดอนุพันธไดเปดใหมีการซื้อขายเปนครั้งแรกเมื่อ

วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2551 เพ่ือชวยใหผูลงทุนมีทางเลือกในการบริหารความ  

เส่ียงและสรางผลตอบแทนท่ีดีขึ้น 

  พลาดไมไดกับตอนที่สองของบทความเรื ่อง “ประสบการณของ     

ตลาดทุนไทยในการนำมาตรฐานการกำกับดูแลและมาตรฐานทางการ 

บัญชีที่เปนสากลมาถือปฏิบัติ” โดยในตอนนี้จะกลาวถึงการปฏิบัติตาม

มาตรฐานสากลของประเทศไทยในดานการกำกับดูแลกิจการ มาตรฐาน 

การบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงประโยชนที่ไดรับจากการใช 

มาตรฐานสากลเหลานี้  

 นอกจากน้ัน  ยังมีอีกหลากหลายเร่ืองราวที่นาสนใจเก่ียวกับตลาดทุน

มานำเสนอ  ไดแก ผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนแรกของบริษัทจดทะเบียน  

และบทสรุปความสำเร็จของงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรครั้งที่ 5 หรือ  

“SET in  the City 2008” รวมถึงผลการประกาศรางวัล SET Awards 2008 

ซึ่งเปนรางวัลเกียรติคุณสำหรับบริษัทยอดเย่ียมแหงป รายละเอียดในแตละ 

เรื่องจะเปนอยางไร ติดตามไดภายในเลม

 หลังจากที่กอนหนานี้ ทานผูอานไดเริ่มตนทำความรูจักกับแนวคิด 

การปรับลักษณะสัญญาของ Stock Futures อันเกิดจากการดำเนินการของ

บริษัทจดทะเบียนที่มผีลตอมูลคาหุนของบริษัทและราคาของ Stock Futures 

ที่อางอิงกับหุนของบริษัทนั้น ในกรณีที่บริษัทไดประกาศแตกพาร รวมหุน   

และใหสิทธิผูถือหุนเดิมจองซื้อหุนใหมไปแลวนั้น สำหรับ TFEX Newsletter 

ฉบับนี้ จะมาตอในอีกสองกรณีที่เหลือ นั่นคือ กรณีบริษัทจายปนผลเปนหุน 

ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนและกรณีการจายเงินปนผลพิเศษ 

บทบรรณาธิการ
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“วารสารตลาดหลักทรัพย” จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง และเพ่ือเผยแพรพัฒนาการใหมๆ ซึ่งจะ
เอื้อประโยชนตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพยและการพัฒนาตลาดทุน ขอความหรือความเห็นใดๆ ที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้ ไมจำเปนที่ตลาดหลักทรัพยจะตองเห็นดวยเสมอไป ผูสนใจสมัครสมาชิก
โปรดชำระเงินเปนเช็คธนาคาร/ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน  สั่งจาย “ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย”  ปณ. ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์หรือโอนเงินผาน ธนาคารกรุงไทย สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย
เลขที่ 009-1-76299-5 ชื่อบัญชี “ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” พรอมแนบหลักฐานสำเนาการโอนเงินพรอมใบสมัคร สงมาที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือสงสำเนาการโอนเงิน พรอมใบสมัครมาท่ี  โทรสาร : 0-2654-5399 หรือสมัครผานเว็บไซต www.setf inmart.com สอบถามเพ่ิมเติมติดตอฝายสื่อความรูและหองสมุด 
โทร. 0-2229-2000 ตอ 2045  E-mail : mediaandlibrarydept@set.or.th

บรรณาธิการ ผาณิต  เกิดโชคชัย
กองบรรณาธิการ ปนัดดา เพิ่มประโยชน
 ธัญธีรา สาระเกต ปณิธี ฉัตรพลรักษ
 นรีรัตน สันธยาติ สุรีรัตน ณ ระนอง
อำนวยการผลิต ฝายสื่อความรูและหองสมุด
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย       
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 สถาบันวิจัยเพ่ือตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมกับธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) จัดสัมมนาหัวขอ               

“กาวใหมตลาดทุนไทยหลังวิกฤตการเงินโลก” (Modernizing Our Capital Market: A Roadmap to Prosperity) เมื่อวันจันทรที่ 10 พฤศจิกายน 

2551 ณ โรงแรม Plaza Athenee เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเรื่องแนวทางการพัฒนาตลาดทุนของประเทศตางๆ รวมถึงความเปล่ียนแปลง 

ในตลาดทุนโลกที่เกิดขึ้น และนัยตอประเทศไทย โดยไดเชิญผูเชี่ยวชาญในตลาดทุนจากทั้งในประเทศและตางประเทศรวมแลกเปล่ียนมุมมอง

 ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผูบริหารสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยฯ กลาววา             

“การสัมมนาคร้ังนี้จะเปนกาวสำคัญและเปนประโยชนอยางย่ิงตอการยกรางแผนพัฒนาตลาดทุนไทย

ฉบับใหมท่ีหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนกำลังรวมมือกันจัดทำอยูในขณะน้ี โดยจะเปนชองทางใหผูมีความรู  

ความเช่ียวชาญในเร่ืองตลาดทุนไดมาแลกเปล่ียนแนวความคิด หารือ และเสนอแนะถึงแนวทางท่ีเหมาะสม   

ในการพัฒนาตลาดทุนไทยในระบบการเงินโลกยุคใหม หลังจากไดเกิดวิกฤตครั้งสำคัญท่ีตลาดทุนสหรัฐฯ 

และยุโรป ซึ่งทำใหทุกคนตองกลับมาทบทวนหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนาตลาดทุนอีกครั้งหนึ่ง”

 สำหรับเนื้อหาของการสัมมนาประกอบดวย นวัตกรรมลาสุดและแนวคิดใหมๆ ของตลาดทุนโลก 

แนวทางการปรับตัวของธุรกิจหลักทรัพย ความเปลี่ยนแปลงและความทาทาย การกำกับดูแลที่เหมาะสม 

สำหรับตลาดทุนในศตวรรษท่ี 21 ผลิตภัณฑทางการเงินใหมๆ สำหรับตลาดทุน และการปฏิรูปโครงสราง 

ภาษีเพ่ือการพัฒนาตลาดทุน รวมทั้ง กาวใหมตลาดทุนไทยหลังวิกฤตการเงินโลก โดยผูเชี่ยวชาญท่ีเขารวม 

อภิปรายประกอบดวย มร. ชองปแยร เวอบิเยส (Jean-Pierre Verbiest) ผูอำนวยการธนาคารพัฒนา     

เอเชียสำนักงานผูแทนประจำประเทศไทย มร. รูเบน ลี (Ruben Lee) ผูกอตั้งและประธานเจาหนาท่ี 

บริหาร ออกซฟอรดไฟแนนซกรุป (The Oxford Finance Group) มร.โรเบอรด บานส (Robert Barnes) 

กรรมการผูจัดการฝายตราสารทุน UBS Investment Bank มร. อลัน คาเมรอน (Alan Cameron) อดีต

ประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและการลงทุนประเทศออสเตรเลีย มร. สุทัด ชิว (Sutat Chew) 

รองกรรมการผูจัดการ และหัวหนาฝายพัฒนาตลาด ตลาดหลักทรัพยสิงคโปร

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

ตลาดทุนไทยตลาดทุนไทย
กาวใหมกาวใหม

หลังวิกฤตการเงินโลกหลังวิกฤตการเงินโลก
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 มร. ชองปแยร ใหเกียรติกลาวตอนรับผูรวมงาน โดยในสุนทรพจนมีประเด็นท่ีนาสนใจวา “เปนที่ 
ชัดเจนวา ภาคการเงินของไทยแข็งแกรงขึ้นจากเมื่อ 10 ปกอน อยางไรก็ตาม ในขณะท่ีโลกกำลังกาวไปสูยุค 
ไรพรมแดน วิกฤตการเงินท่ีเกิดขึ้น ณ จุดหน่ึงจุดใดของโลกยอมมีผลกระทบไปยังภูมิภาคอื่นๆ ดวยอยาง      
หลีกเล่ียงไมได สงผลใหเราตองเผชิญกับอนาคตท่ียากลำบากมากข้ึน ท้ังน้ี ในการรับมือกับสภาวะถดถอยทาง 
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้น และเตรียมตัวเขาสูยุคใหมของตลาดทุน ธนาคารพัฒนาเอเชียไดรวมมือกับองคกรดาน
ตลาดทุนในการพัฒนาแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ซึ่งมีเปาหมายในการยกระดับตลาดทุนไทยใหสามารถ      
ตอบสนองความตองการของผูลงทุนและผูระดมทุนไดอยางท่ัวถึง มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพดวยมาตรฐาน 
สากลและเช่ือมโยงตลาดทุนท่ัวโลก การสัมมนาในคร้ังนี้ ถือวาจัดขึ้นไดอยางเหมาะกับเหตุการณโลกปจจุบัน
เปนอยางยิ่ง ผมหวังวาการแลกเปลี่ยนมุมมองกันในวันนี้จะเปนประโยชนและชวยใหเราเห็นถึงทิศทางที่เรา
ควรจะไปและเขาใจในบทบาทของตลาดหลักทรัพยฯ ในยุคใหม”

 คุณปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพยฯ ใหเกียรติกลาวเปดงาน 
โดยคุณปกรณ ไดใหคำถามสำคัญ 2 คำถามซึ่งปนแนวคิดหลักของการประชุมในครั้งนี้
  1. ประเทศไทยควรจะเดินไปในทิศทางใดในการเปล่ียนแปลงของโลกตลาดทุน
  2. ในการที่จะพัฒนาตลาดทุนของเรา เราควรนำบทเรียนใดจากวิกฤตการเงินโลกที่มี
ตนกำเนิดมาจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนประเทศท่ีมีผูลงทุนท่ีมีความรูและบริษัททางการเงินท่ีมีความกาวหนา 
มากที่สุดในโลก

 “ตลาดทุนที่ไดรับการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ เปนสวนประกอบสำคัญของความสำเร็จของประเทศ 
เพราะในศตวรรษที่ 21 ตลาดทุนมีสวนสำคัญในการชวยใหเศรษฐกิจเติบโต ทั้งนี้ 30 กวาปที่ผานมา      
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดทำหนาท่ีเปนแหลงระดมทุนและชวยฟนฟูสภาพเศรษฐกิจเมื่อประเทศ 
ประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม ขนาดของตลาดทุนไทยยงัคอนขางเล็กเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจ 
ทั้งระบบ ความหลากหลายของเคร่ืองมือทางการเงินของเราก็ยังมีไมมากนัก อีกทั้งผูลงทุนรายยอยยังขาด
ความรูดานสินคาและการลงทุน ขอดอยเหลาน้ีเปนส่ิงท่ีตลาดหลักทรัพยฯ ตองเรงแกไข เพราะจะเปนอุปสรรคตอ 
การจัดการความเส่ียงของตลาดทุนและสรางความเขมแข็งทามกลางกระแสท่ีแปรเปลี่ยนของโลกตลาดทุน      
ดวยชื่อเสียงของผูรวมอภิปรายในวันนี้ ผมหวังวาเราจะไดความคิดเห็นที่ลึกซึ้งและรับทราบทิศทางของ 
ตลาดทุนไทย และนำส่ิงที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนาใหตลาดทุนไทยเปนเสาหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศตอไป”

 การสัมมนาเริ่มดวยหัวขอ “The New Frontier of Capital Markets” โดย มร. รูเบน ลี กลาววา
“วิกฤตการเงินท่ีเกิดขึ้นในขณะน้ีมีความซับซอนและมีความหลากหลายมากเน่ืองจากการเช่ือมโยงของ 
เศรษฐกิจที่มีผลกระทบกันท่ัวโลก ความลมเหลวของการจัดการความเสี่ยงของธนาคาร และการตอบสนอง
ที่ไมระมัดระวังของผูที่มีสวนไดเสียทั้งในภาครัฐและเอกชน ในขณะเดียวกัน การแทรกแซงท่ีไมประสบความ 
สำเร็จของภาครัฐ ก็มีสวนทำใหวิกฤตการเงินโลกลุกลามขยายตัวมากขึ้น อยางไรก็ตาม แมวาจะตองเผชิญกับ    
วิกฤตมากมาย แตตลาดทุนโดยรวมยังสามารถทำหนาท่ีเปนแหลงระดมทุน อีกท้ังยังเปนกลไกสำคัญในการ   
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังน้ัน สำหรับกาวใหมของตลาดทุน มีความเปนไปไดสูงที่จะเห็นตลาดเงินและ 
ตลาดทุนเชื่อมโยงกันมากขึ้น ดังนั้น เพื่อปองกันตลาดทุนจากวิกฤตการเงิน จำเปนตองมีการวางแผน   
การบริหารความเส่ียงและกลยุทธการดำเนินงานท่ีมปีระสิทธิภาพ”

 มร. โรเบอรด บานส ขึ้นพูดในหัวขอ “Changes & Challenges in Securities Business: Global 

Trends and Opportunities for Thailand” กลาววา “ตลาดทุนไทยควรที่จะศึกษาความเปนไปไดและ 
โอกาสในการออกผลิตภัณฑทางการเงินใหมๆ เชน ฟวเจอรสที่อางอิงกับหุนกลุมธนาคารและอุตสาหกรรม
น้ำมัน และ Structured Products รวมถึงสนับสนุนใหธนาคารออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธที่อางอิง
หลักทรัพยที่สำรองไว (Covered Warrant) พรอมทั้งสนับสนุนใหบริษัทจดทะเบียนซื้อหุนคืนเมื่อเหน็วาหุน 
มีราคาต่ำเกินจริง”
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มร. ชองปแยร เวอบิเยส

คุณปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา
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 สำหรับการเสวนาหัวขอ “กาวใหมตลาดทุนไทยหลังวิกฤตการเงินโลก” ผูเชี่ยวชาญที่รวมเสวนา 
ไดแก คุณพิภพ วีรพงษ พารทเนอร บริษัท Law Alliance คุณบรรยง พงษพานิช ประธานกรรมการ 
บล.ภัทร คุณพงษภาณุ เศวตรุนทร ผูอำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ คุณรพี สุจริตกุล 
ประธานกรรมการ บลจ.กสิกรไทย คุณทิพยสุดา ถาวรามร ผูชวยเลขาธิการ สายงานกลยุทธองคกร สำนัก 
งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คุณวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการ 
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ โดยมี ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล เปนผูดำเนินรายการ

  คุณบรรยง พงษพานิช ใหความเห็นในเรื่องแนวโนมตลาดทุนไทยวา “ตลาดทุนไทยไมสามารถ
หลีกเล่ียงท่ีจะกาวไปเปนสวนหน่ึงของตลาดทุนโลก เราไมมีทางเลือก เพราะถาไมพัฒนาตัวเองก็จะเกิดปญหา 
แยงชิงทรัพยากรกันเอง เปาหมายท่ีสำคัญของการพัฒนาตลาดทุนในขณะน้ี คือ ทำอยางไรใหเรามีตนทุนการ 
ดำเนินงานท่ีถูกลง พัฒนานวัตกรรมทางการเงินใหมๆ  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน เม่ือตนปมูลคา 
ตลาดเทากับ 6.6 ลานลานบาท ซึ่งปจจุบันไดตกมาที่ 3.4 ลานลานบาท เนื่องจากการถอนเงินลงทุนของ 
นักลงทุนตางชาติ ทั้งนี้ ในปหนาคาดวามูลคาการตลาดนาจะเริ่มตนท่ี 3.3 - 3.4 ลานลานบาท”

  คุณรพี สุจริตกุล กลาวถึงประเด็นที่นาเปนหวงสำหรับการพัฒนาตลาดทุนไทย คือ ฐานผูลงทุนสถาบัน 
ที่มีจำนวนนอยและขอจำกัดเรื่องผลิตภัณฑการลงทุนใหมๆ “เราจะตองผลักดันใหตลาดทุนไทยกาวไปสู 
ระดับภูมิภาคและไดมาตรฐานสากล โดยสนับสนุนใหบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 50 - 60 บริษัท 
ใหมีศักยภาพแข็งแกรงในระดับภูมิภาค พรอมกับสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ใหเปนหุนที่มีคุณภาพ 
ปจจุบัน ปริมาณการซื้อขายของตลาดมาจากหุนขนาดใหญ 60 - 70 ตัวเทานั้น จากบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 
500 กวาบริษัท”

 สำหรับคุณพงษภาณุ เศวตรุนทร ใหความเห็นเก่ียวกับตลาดตราสารหน้ีวา “ปจจุบันน้ี ตลาดตราสารหน้ี 
มีมูลคาตลาดประมาณ 5 ลานลานบาท ในขณะเดียวกันกระทรวงการคลังมีแผนท่ีจะกูเงินเปนจำนวนประมาณ 
1.3 ลานลานบาท ทั้งจากตลาดตราสารหนี้และธนาคารพาณิชยแสดงใหเห็นวาตลาดตราสารหนี้ไดมีสวน  
สำคัญอยางยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในขณะนี้ถือไดวาภูมิภาคเอเชีย 
ของเรายังไดรับผลกระทบไมมากนัก สวนหนึ่งก็ตองขอบคุณตลาดตราสารหน้ีดวย ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาตลาด
ตราสารหน้ีใหมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตอไป ควรมีการพัฒนาในเร่ืองของสภาพคลอง 
และการบริหารความเส่ียง”

   คุณทิพยสุดา ถาวรามร กลาววา “นโยบายการเปดเสรีธุรกิจหลักทรัพยของก.ล.ต.มีเปาหมายเพื่อ 
การลดตนทุนผูใชตลาดทุน และการเปดโอกาสใหผูประกอบการทำธุรกิจไดมากข้ึนและมีการแขงขันกันมากข้ึน 
นอกจากน้ี ปจจุบัน ผลิตภัณฑในตลาดทุนยังมีขอจำกัด ขณะที่ปจจุบันพบวามีบัญชีผูมีเงนิฝากตั้งแต 10 ลาน 
บาทขึ้นไป ประมาณ 7 หมื่นบัญชี คิดเปนเงินฝากรวมประมาณ 3 ลานลานบาท ที่ยังหาชองทางการลงทุน 
ดังนั้น ทำอยางไรใหมีผลิตภัณฑการลงทุนเพื่อสนองความตองการของคนกลุมนี้”

 “ตลาดทุนไทยมี 2 หนาที่หลักดวยกัน คือ 1) เปนแหลงเงินทุน 2) เปนแหลงลงทุน ตลาดทุนไทย 
ควรมีการพัฒนาสินคาที่หลากหลาย เพื่อดึงดูดการลงทุนและการจดทะเบียนของหุนท่ีมีศักยภาพ เพื่อสราง 
ตลาดทุนที่แข็งแกรง มิเชนนั้นกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการของเราก็อาจจะตองพิจารณาลงทุนในตลาด
อ่ืนในภูมิภาคท่ีมีสินคาท่ีนาสนใจและมีความเส่ียงนอยกวา เพราะตลาดทุนไทยของเรายังคงอยูภายใตอิทธิพล
ของผูลงทุนสถาบันขนาดใหญ ซึ่งการซื้อขายหุนจำนวนมากของผูลงทุนเหลานี้ไดสรางความผันผวนใหกับ 
ตลาดทุนของเรา ดังนั้น การสรางความเชื่อมั่นใหกับผูลงทุนตางประเทศและเผยแพรความรูใหกับผูลงทุน    
รายยอยเก่ียวกับการออมและการลงทุนจึงเปนสิ่งที่จะตองเรงพัฒนา” คุณวิสิฐ ตันติสุนทร กลาว

 “สรุปไดวา ถึงเวลาแลวที่ตลาดทุนไทยจะปรับตัวใหเขากับกระแสตลาดทุนโลกอยางจริงจังดวยการ  
มุงม่ันพัฒนาสินคาท่ีมีคุณภาพและมีความหลากหลาย สนับสนุนใหมีตนทุนธุรกรรมทางการเงินท่ีต่ำลง เผยแพร
ความรูใหกับผูลงทุน รวมถึงการเพิ่มสภาพคลองและขนาดของตลาดใหใหญขึ้น เพื่อตลาดทุนไทยจะยังคง
ทำหนาที่เปนเสาหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย และไมถูกทิ้งหางจากระบบเศรษฐกิจโลก” ดร. กอบศักดิ์ 
กลาวทิ้งทาย 
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Stock Futures

 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ที่ผานมา ตลาดอนุพันธไทยไดเปดใหมีการซื้อขาย Stock Futures หรือฟวเจอรสที่อางอิงกับหุนสามัญรายตัว

เปนครั้งแรก เพื่อชวยใหผูลงทุนมีทางเลือกในการบริหารความเส่ียงและสรางผลตอบแทนท่ีดีขึ้น

 Stock Futures เปนสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภทหน่ึงที่อางอิงกับราคาหุนสามัญรายตัว โดยผูซื้อและผูขายไดทำสัญญาตกลงกันในวันนี้ 

เก่ียวกับราคาซื้อขายหุน ปริมาณหุนที่จะซื้อขาย และกำหนดเวลาสงมอบในอนาคต และเมื่อถึงกำหนดเวลาตามท่ีไดตกลงกันไวในสัญญาก็จะมกีาร 

ซื้อขายหรือชำระราคากันเกิดขึ้น

  ADVANC  PTT และ PTTEP  สินคาอางอิงกลุมแรกของ Stock Futures

 Stock Futures ที่ซื้อขายในรอบแรกน้ีเปนฟวเจอรสของหุน 3 ตัวดวยกัน ไดแก ADVANC PTT และ PTTEP ซึ่งเปนหุนที่มีขนาดใหญ 

มีสภาพคลองสูง และเปนหุนที่ผูลงทุนนิยมลงทุน โดยเฉพาะผูลงทุนสถาบัน

 Stock Futures ที่เปดซื้อขายในตลาดอนุพันธนี้ มีขนาดเทากับ 1,000 หุนตอ 1 สัญญา และมีสัญญาท่ีครบกำหนดในเดือนตางๆ ใหเลือก 

ซ้ือขายท้ังส้ิน 4 สัญญา ไดแก เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม แตหากผูลงทุนถือไวจนสัญญาครบอายุก็จะใชวิธี “ชำระราคาเปนเงินสด” 

(Cash Settlement Price) กลาวคือ จะไดรับเงินสวนกำไร หรือ จายเงินสวนขาดทุนใหแกคูสัญญา โดยไมมีการสงมอบหุนกันจริงๆ ซึ่งเปนไปใน 

ลักษณะเดียวกันกับ SET50 Index Futures 

 อยางไรก็ตาม ในสวนของฐานะการถือครองสูงสุด หรอืที่เรียกวา Position Limit ของ Stock Futures นั้น ตามขอกำหนดของตลาดอนุพันธ  

ไดกำหนดหามผูลงทุนมีฐานะรวมสุทธิในสัญญาซื้อขาย Stock Futures  ที่อางอิงหุนใดหุนหนึ่งที่หมดอายุเดือนใดเดือนหน่ึงหรือทุกเดือนรวมกันเกิน 

กวา 20,000 สัญญา หรือตามท่ีตลาดอนุพันธประกาศ  โดยในชวงแรกนี้ คือ ตั้งแต 24 พฤศจิกายน 2551 - 31 มีนาคม 2552 ตลาดอนุพันธประกาศ   

กำหนด Position Limit ไวที่ 5,000 สัญญาตอหุนอางอิง  ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการกำกับดูแลการซื้อขาย 

 คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการผูจัดการ บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กลาววา “ในภาวะท่ีตลาดหุนผันผวนอยางเชน 

ในปจจุบัน Stock Futures จะมีสวนชวยใหผูลงทุนบริหารพอรตลงทุนไดดีย่ิงข้ึน เชน สามารถใช Stock Futures ปองกันความเส่ียงใหแกพอรตลงทุน

ทำใหพอรตลงทุนนั้นไมตองมีการขายหุนออกไป นอกจากน้ี ในภาวะท่ีหุนปรับตัวสูงขึ้น ผูลงทุนก็สามารถใช Stock Futures เพิ่มน้ำหนักการลงทุน    

เพื่อเพิ่มผลตอบแทนใหพอรตลงทุนได”

ชื่อยอ

ADVANC

PTT

PTTEP

ชื่อเต็ม

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

สินคาใหมของตลาดอนุพันธ
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ลักษณะสัญญาของ Stock Futures

สินคาอางอิง 

ขนาดของสัญญา

เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ

การเสนอราคาซ้ือขาย

ชวงราคาซื้อขายขั้นต่ำ

ชวงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแตละวัน

เวลาซื้อขาย

การจำกัดฐานะ

วันซื้อขายวันสุดทาย

ราคาที่ใชชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดทาย

วิธีการสงมอบ / ชำระราคา

คาธรรมเนียมการซื้อขายและชำระราคา

คาคอมมิชชั่น

หุนสามัญจดทะเบียนตามรายช่ือที่ TFEX ประกาศ

1 สัญญามีขนาดเทากับ 1,000 หุน

เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไมเกิน 4 ไตรมาส

เสนอราคาซ้ือขายเปนราคาตอหุน

0.1 บาท

+ 30% ของราคาท่ีใชชำระราคาในวันทำการกอนหนา

ชวงเวลากอนเปดการซื้อขายภาคเชา (Pre-open)  09:15 - 09:45 น.
ชวงเวลาซ้ือขายภาคเชา (Morning session)      09:45 - 12:30 น.
ชวงเวลากอนเปดการซ้ือขายภาคบาย (Pre-open)  14.00 - 14.30 น.
ชวงเวลาซ้ือขายภาคบาย (Afternoon session)    14.30 - 16.55 น.

ในชวงแรกของการซ้ือขาย TFEX กำหนดหามมีฐานะสุทธิรวมใน Single Stock Futures ของหุนใดหุนหนึ่ง 
ในเดือนใดเดือนหน่ึงหรือทุกเดือนรวมกันเกิน 5,000 สัญญา ทั้งน้ีจนกวา TFEX จะมีการประกาศเปล่ียนแปลง

วันทำการกอนวันทำการสุดทายของเดือนที่สัญญาหมดอายุ โดยในวันนั้นสัญญาท่ีจะหมดอายุจะซ้ือขายได 
ถึงเวลา 16.30 น.

คำนวณจากคาเฉลี่ยของราคาซ้ือขายของหุนอางอิงของ Stock Futures ในชวง 15 นาทีสุดทายและราคาปด 
ของหุนในวันซื้อขายวันสุดทาย โดยใชคาทศนิยม 2 ตำแหนง

ไมมีการสงมอบหุน แตจะชำระราคาเปนเงินสด

7 บาทตอสัญญา (จนถึง 31 ธันวาคม 2552)

คาคอมมิชชั่นเปนไปตามที่ผูลงทุนตกลงกับโบรกเกอร โดยตลาดอนุพันธไมไดกำหนดคาคอมมิชช่ัน

 เทรด Stock Futures วันแรก 200 สัญญา

  สำหรับการซื้อขาย Stock Futures ในวันแรก ปรากฏวาไดรับเสียงตอบรับจากผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของในตลาดทุนอยางนาพอใจ โดย Stock 

Futures มีปริมาณการซื้อขายรวม 200 สัญญา ประกอบดวยฟวเจอรสของหุน PTT 121 สัญญา PTTEP 49 สัญญา และ ADVANC 30 สัญญา

 “ในสภาวการณที่มีความไมแนนอนสูงและผูลงทุนตางมีความระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุน นับวาปริมาณการซื้อขาย Stock Futures ซึ่ง 

เปนสินคาใหมในระดับนี้ ถือไดวาไดรับความสนใจจากผูลงทุนมากพอควร โดยเราเชื่อมั่นวา Stock Futures จะไดรับความนิยมในการซ้ือขายเพ่ิมมาก

ขึ้นตามลำดับเมื่อผูลงทุนมีความคุนเคยและเห็นประโยชนจากการซื้อขาย Stock Futures มากขึ้น”

  สำหรับภาวะการซื้อขายในตลาดอนุพันธวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 พบวา มีปริมาณการซื้อขายรวม 11,499 สัญญา แบงเปน SET50 Index

Futures 11,216 สัญญา SET50 Index Options 83 สัญญา ขณะที่ Stock Futures ที่เปดซื้อขายวันแรกมีปริมาณการซื้อขาย 200 สัญญา สำหรับสัดสวน 

ผูลงทุนในตลาดอนุพันธ แยกตามปริมาณการซ้ือขาย ประกอบดวย ผูลงทุนสถาบัน 30.21% ผูลงทุนท่ัวไป 62.77% และผูลงทุนตางชาติ 7.02% 

ตามลำดับ 

  คุณเกศรากลาวในที่สุดวา “ที่ผานมาผูลงทุนที่คุนเคยกับการซื้อขายในตลาดอนุพันธไดแสดงความสนใจใน Stock Futures เปนอยางมาก     

โดยผูลงทุนตองการใหเพิ่มจำนวน Stock Futures ไปใหครอบคลุมกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ใหมากกวาในปจจุบัน เพื่อที่จะไดใชประโยชนในการ      

ปองกันความเส่ียงในภาวะท่ีหุนปรับตัวลดลง หรือใชเพิ่มผลตอบแทนใหกับพอรตการลงทุนไดเต็มที่ ซึ่งในสวนนี้ TFEX มีแผนท่ีจะทยอยเพิ่มจำนวน 

Stock Futures อีกในป 2552 จากกระแสความสนใจของผูลงทุนเชนนี้ เราจึงเชื่อมั่นวา Stock Futures จะเปนอีกสินคาหนึ่งของตลาดอนุพันธที่จะ 

ประสบความสำเร็จในอนาคต” 

7วารสารตลาดหลักทรัพย
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ประสบการณของตลาดทุนไทย
ในการนำมาตรฐานการกำกับดูแล
และมาตรฐานทางการบัญชีที่เปน 
สากลมาถือปฏิบัติ (2)

ดร.อังครัตน เพรียบจริยวัฒน 1

8 วารสารตลาดหลักทรัพย

1  รองศาตราจารย คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ความเห็นในบทความน้ีเปนความเห็นสวนตัวของผูเขียน
 และไมเกี่ยวของกับองคกรใดๆ 
 บทความน้ีเขียนขึ้นจากผลงานการนำเสนอในการสัมมนา “Contributions of Professional Accountants in the Development of a Healthy Stock Exchange and Capital Market”  
 จัดโดย Association of Chartered Certif i ed Accountants (ACCA) Global ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อ 4 เมษายน 2551
2    ขอมูลเพิ่มเติมสามารถดูไดจาก  http://www.set.or.th/en/regulations/circulated_memo/listed_company/listed_company02_ les/kte_18_45.zip

การดำเนินการที่ผานมาของประเทศไทย 

 การกำกับดูแลกิจการ 

  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ไดทำการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของตลาดทุนมาตั้งแตกอนป 2540  

โดยในป 2536 ตลท.ไดกำหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองมีกรรมการอิสระอยางนอย 2 คนและแนะนำใหบริษัทมีการจัดต้ังคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และในป 2539 ไดมีการสำรวจวิธีปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเหลานี้ หลังจากการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในป 

2541 ตลท. ออกขอกำหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประเมินความมีประสิทธิผลของการควบคุม 

ภายใน และทำงานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกเพ่ือใหมีความมั่นใจวาบริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและกฎระเบียบตางๆ ของ 

หนวยงานกำกับดูแล

 ในป 2542 ตลท.ไดริเริ่มใหมีการใชวิธีปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors) 

การกำกับดูแลกิจการไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกในป 2545 เมื่อรัฐบาลไดจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการแหงชาติ (National 

Corporate Governance Committee) เพื่อสงเสริมการกำกับดูแลที่ดีในระดับประเทศ ในปเดียวกันนี้ ตลท.ไดออกหลักการกำกับ 

ดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ2 ขึ้นจาก

หลักการของ OECD และสงเสริม 

ใหบริษัทมหาชนปฏิบัติตามหลักการ 

ดังกลาว 

  ในป 2549 ตลท. ไดปรับปรุง 

หลักการ 15 ขอเพื่อใหเปนไปตามวิธี 

ปฏิบัติที่ดีของ OECD และขอเสนอแนะ 

ของธนาคารโลก และตั้งแตป 2551 

เปนตนไป บรษิทัจดทะเบยีนตองเปดเผย 

วาไดมีการปฏิบัติตามหลักการ 15 ขอนี้ 

เพียงใดในแบบแสดงรายการขอมูล 

ประจำป (แบบ 56-1) และในรายงาน 

ประจำป
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 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญช ี

  ความเปนมาขององคกรวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย กอนป 2540 สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชี    

รับอนุญาตแหงประเทศไทยเปนองคกรที่ทำหนาที่กำหนดทั้งมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี 

แตไมมีอำนาจตามกฎหมายที่จะบังคับใหมีการใชมาตรฐานดังกลาว หลังจากป 2540 เพื่อใหเปนไปตามแผน

ขอหน่ึงของการปฏิรูปการเงินของประเทศ ไดมีการจัดต้ังสภาวิชาชีพบัญชีข้ึนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2547 

โดยเปนองคกรกำกับดูแลตนเอง (self-regulating body) ที่ทำหนาท่ีกำหนดมาตรฐานของวิชาชีพ โดย พรบ.      

ดังกลาวกำหนดให นักบัญชีของบริษัท ผูทำบัญชี และผูสอบบัญชีตองเปนสมาชิกของสภาวิชาชีพและตองปฏิบัติ 

หนาที่ของตนตามมาตรฐานการบัญชี  การสอบบัญชี  และจริยธรรมของสภาวิชาชพี 

  ประเทศไทยไดเริ่มออกมาตรฐานการบัญชีไทยตั้งแตป 2521 หลังจากมีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพยฯ ได

3 ป โดยมาตรฐานเหลานี้จัดทำขึ้นอยางหลากหลายจากมาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Financial

Accounting Standards (FAS) หรือ US. GAAP) มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (IAS และ IFRS) หรือ 

กำหนดขึ้นเองตามท่ีสมาคมนักบัญชีฯ เชื่อวาเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของประเทศ อยางไรก็ตาม งบการเงิน 

ที่จัดทำขึ้นก็ไดรับการวิพากษวิจารณวาไมไดเปนไปตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาหรือมาตรฐานระหวางประเทศ

อยางเต็มท่ี ผูใชงบการเงินจึงไมไดรับสัญญาณเตือนท่ีรวดเร็วเพียงพอถึงฐานะการเงินที่เสื่อมถอยลงทำใหไมสามารถ

ทำการเปล่ียนแปลงการลงทุนไดทันตอเวลา พัฒนาการของมาตรฐานการสอบบัญชีก็เปนไปในลักษณะคลายคลึงกัน 

โดยมาตรฐานเหลานี้จัดทำขึ้นจากมาตรฐานการสอบบัญชีของสหรัฐอเมริกาหรือมาตรฐาน ISA ของ IFAC 

    การขาดวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการสอบบัญชีที่เปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ถูกจัดวาเปนสาเหตุหน่ึง 

ของการมีระดับการเปดเผยขอมูลและความโปรงใสที่ไมเพียงพอซึ่งสงผลใหเกิดวิกฤติป 2540 ในป 2541 สมาคม 

นักบัญชีฯ ไดประกาศท่ีจะกำหนดมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเหมือนหรือคลายคลึงกับมาตรฐาน

สากล (IAS IFRS และ ISA) อยางไรก็ตาม กระบวนการออกมาตรฐานใหมหรือปรับปรุงมาตรฐานเดิมเปนไปอยาง 

ลาชาจากการที่สมาคมนักบัญชีฯ ขาดทรัพยากรทั้งที่เปนบุคลากรและเงินทุนสำหรับการดำเนินงาน และแมวา 

ในป 2548 จะเกิดสภาวิชาชีพบัญชีมาแทนท่ีสมาคมนักบัญชีฯ ก็ตาม ความคืบหนาของการดำเนินการดังกลาวก็  

ลาชากวาที่คาดการณไวเนื่องจากสภาวิชาชีพไมมีพนักงานที่ทำหนาท่ีเต็มเวลาในการจัดทำมาตรฐานเหลานี้ 
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ประโยชนและความทาทายจากการใชมาตรฐานสากล

ประโยชน

 ดึงดูดเงินลงทุนจากตางประเทศ

  ประเทศไทยรวมทั้งประเทศที่อยูระหวางการพัฒนาอื่นๆ ตางตองการเงินทุนเพื่อชวยใน การพัฒนาประเทศ 

แตในปจจุบันแหลงเงินทุนตางๆ ดำเนินงานในลักษณะที่เรียกไดวาระดับโลก กลาวคือ แหลงเงินทุนเหลานี้มี

ทางเลือกท่ีจะลงทุนท่ีใดก็ไดตามท่ีตองการ การตัดสินใจลงทุนของแหลงเงินทุนเหลาน้ีข้ึนกับความโปรงใสของตลาดทุน

เปนผลใหเกิดความตองการและความคาดหวังที่สูงตอมาตรฐานของรายงานการเงินและการกำกับดูแลกิจการ 

จำนวนประเทศตางๆ ทั่วโลกที่ไดประกาศรับหรือมีแผนที่จะรับมาตรฐานสากลไดเพิ่มขึ้นมาก มาตรฐานท่ีกำหนด 

โดย OECD IASB และ IFAC กำลังกลายเปนมาตรฐานการดำเนินงานของตลาดทุนและบริษัทจดทะเบียน และเปน     

มาตรฐานท่ีแหลงเงินทุนใชเปนเกณฑหนึ่งในการตัดสินใจลงทุน 

  ในเดือนพฤศจิกายน 2549 สภาวิชาชีพบัญชีและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลงเพื่อพัฒนามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี 

และมาตรฐานจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหสอดคลองกับขอกำหนดท่ีเปนสากล โดย ก.ล.ต. ไดใหเงินทุน 

สนับสนุนจำนวน 9.3 ลานบาทเพ่ือใหสภาวิชาชีพสามารถดำเนินการไดตามเปาหมาย อยางไรก็ตาม เงินจำนวนน้ี  

ไมไดทำใหการดำเนินการของสภาวิชาชีพรวดเร็วขึ้นเนื่องจากสภาวิชาชีพยังคงพ่ึงพาคณะกรรมการท่ีทำงานดวย 

ความสมัครใจโดยไมมีผลตอบแทน 

 

 เมื่อตนป 2551 ที่ผานมาน้ี บริษัทจดทะเบียนขนาดใหญหลายบริษัทไดเสนอใหมีการอนุญาตใหใชมาตรฐาน

การบัญชีและการรายงานการเงินท่ีเปนสากลเปนทางเลือกท่ีเพ่ิมข้ึนจากมาตรฐานการบัญชีไทย โดยทางสมาคมบริษัท 

จดทะเบียน ก.ล.ต. ตลท. สำนักงานสอบบัญชีและสถาบันการศึกษาจำนวนหน่ึงไดมีการประชุมรวมกันเพ่ือกำหนด  

“แผนดำเนินการสูความเปนมาตรฐานการรายงานการเงินท่ีเปนสากล” (Roadmap to IFRS) โดยไดกำหนดเปาหมาย 

ที่จะใชมาตรฐานสากลเต็มรูปแบบในป 2554

การใชมาตรฐานท่ีเปนสากล
โดยบริษัทจดทะเบียนของไทย
จะชวยเพ่ิมความเช่ือม่ันใน
ขอมูลท่ีนักลงทุนไดรับ และ
ชวยให นักลงทุนสามารถ
เปรียบเทียบบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย กับบริษัท 
คูแขงในประเทศอ่ืนๆ ได
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  ดังนั้น ถาประเทศไทยจะแขงขันกับประเทศตางๆ ทั่วโลกเพื่อแหลงเงินทุน จำเปนอยางยิ่งที่ประเทศไทย   

จะตองทำใหนักลงทุนและแหลงเงินทุนท้ังภายในและภายนอกประเทศมีความเขาใจ และเชื่อมั่นในการมีการกำกับ 

ดูแลกิจการและขอมูลการเงินทั้งของตลาดทุนและของบริษัทจดทะเบียน การใชมาตรฐานที่เปนสากลโดยบริษัท

จดทะเบียนของไทยจะชวยเพ่ิมความเช่ือม่ันในขอมูลท่ีนักลงทุนไดรบั และชวยใหนักลงทุนสามารถเปรียบเทียบบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยกับบริษัทคูแขงในประเทศอ่ืนๆ ได  

  ตัวอยางเชน ตลาดหลักทรัพยกำหนดใหบริษัทจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีของไทย ซ่ึงแมวา   

มาตรฐานการบัญชีของไทยจะคลายคลึงกับขอกำหนดสวนใหญของมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ แตก็ยังมีขอ 

แตกตางในบางเร่ืองทั้งในตัวมาตรฐานการบัญชีเองและในการปฏิบัติใช ซึ่งขอแตกตางดังกลาวอาจไมเปนท่ียอมรับ

หรือไมเปนที่เขาใจของนักลงทุนตางประเทศ การใชมาตรฐานการบัญชีและการรายงานการเงินระหวางประเทศ    

จะชวยขจัดความไมสอดคลองและความยุงยากตางๆ

 อำนวยความสะดวกในการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนตางประเทศ (cross-border listing)

  บริษัทจดทะเบียนของไทยท่ีไปโรดโชวเพื่อระดมทุนในตางประเทศมักไดรับคำถามเกี่ยวกับกฎหมายและวิธี 

ปฏิบัติเพื่อคุมครองนักลงทุนตางชาติ นอกจากน้ี นักลงทุนตางชาติยังมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบตองบการเงิน

ที่เกิดจากความแตกตางระหวางมาตรฐานการบัญชีของไทยและของสากล

  คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยระหวางประเทศ (International Organization 

of Securities Commissions: IOSCO) ไดสนับสนุนการพัฒนาและการใชมาตรฐานการบัญชีและการรายงานทาง  

การเงินระหวางประเทศเพื่อการออกหลักทรัพยและการจดทะเบียนบริษัทในตลาดทุนท่ัวโลก บริษัทจดทะเบียนของ  

ไทยซ่ึงมีการออกหลักทรัพยในตลาดทุนตางประเทศดวย เชื่อวาบริษัทของตนควรจะไดรับอนุญาตใหใชมาตรฐานการ 

บัญชีที่เปนสากลในเร็วๆ นี้ โดยไมจำเปนตองมีการกระทบยอดของความแตกตางระหวางมาตรฐานของไทยกับของ

สากล และนี่เปนเหตุผลที่บริษัทจดทะเบียนขนาดใหญเหลานี้อยูระหวางการขอใหหนวยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวของ   

อนุญาตใหบริษัทตนสามารถใชมาตรฐานท่ีเปนสากลได  

  นอกจากน้ี  IOSCO ไดออกแถลงการณสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชีและ

การสรางความเช่ือม่ันระหวางประเทศ (International Auditing and Assurance Standards Board: IAASB) และ  

ในอนาคตอาจยอมรับใหมีการใชมาตรฐานการสอบบัญชีระหวางประเทศในการเสนอขายหลักทรัพยในตลาดทุน 

ท่ัวโลก หากประเทศไทยมีการใช ISA กอนการบังคับใชดงักลาวยอมชวยสงเสริมบริษัทไทยท่ีจะไปจดทะเบียนใน 

ตลาดทุนตางประเทศ 

  การปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีเปนสากล เชน มาตรฐานท่ีพัฒนาโดย OECD IASB และ IAASB จะชวยเพิ่ม   

ความนาเชื่อถือของบริษัทจดทะเบียนของไทย การเจริญเติบโตของตลาดหลักทรัพย และนำไปสูการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจของประเทศ  

  >>> โปรดติดตาม ความทาทายจากการนำมาตรฐานการกำกับดูแลและมาตรฐานทางการบัญชีที่เปน 

สากลมาถือปฎิบัติ ทั้งในดานการนำมาปฏิบัติใช การแปล ความซับซอน และความเขาใจ รวมถึงความทาทาย 

สำหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอม ตลอดจนผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของประเทศไทย ในฉบับหนา 

ซึ่งเปนตอนจบ
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บริษัทจดทะเบียนทำกำไรรวมกวา
สี่แสนลานบาท ในงวด 9 เดือนแรก

 แมวาจะไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีทดถอย อีกท้ังวิกฤตการเมืองภายในท่ียังไมคล่ีคลาย แตผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน 
ยังคงเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน ทั้งกำไรสุทธิและยอดขาย แสดงใหเห็นถึงความเขมแข็งและศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมของธุรกิจใน
ประเทศไทย

 เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนแรกของบริษัทจดทะเบียน 469 บริษัท จาก 498 บริษัท (รวมกองทุนอสังหาริมทรัพย 21 
กองทุน) พบวาบริษัทจดทะเบียนมีกำไรสุทธิรวม 394,172 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 26 และมียอดขายรวม 5,753,163 
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 35 โดยมีบริษัทที่มีกำไรสุทธิ 388 บริษัท และขาดทุนสุทธิ 81 บริษัท คิดเปนสัดสวน 83 ตอ 17 

 สำหรับผลการดำเนินงานโดยรวมในงวดไตรมาส 3 ป 2551 มีกำไรสุทธิ 97,851 ลานบาท ลดลงรอยละ 6 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของป 
กอนและมียอดขายรวม 2,006,448 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 34

บริษัทในกลุม SET100 ทำกำไรเพิ่มขึ้นรอยละ 16

 สำหรับบริษัทในกลุม SET100 มีกำไรสุทธิ 325,572 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 16 ในขณะท่ียอดขายเพิ่มขึ้นรอยละ 40 
สวนบริษัทจดทะเบียนในกลุม SET50 กำไรสุทธิรวม 297,909 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 18 โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นรอยละ 
41  โดยบริษัทที่มีมูลคากำไรสุทธิรวมสูงสุด 5 อันดับแรก คือ  บมจ. ปตท. (PTT) บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปโตรเลียม 
(PTTEP) บมจ. ปูนซิเมนตไทย (SCC) บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย (SCB) และ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
(ADVANCE)

 ดานผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน 8 กลุมอุตสาหกรรม (Industry Group) ไมรวมบริษัทในกลุมที่เขาขาย 
อาจถูกเพิกถอน (Non-Compliance:NC) และบริษัทในกลุมท่ีแกไขการดำเนินงานไมไดตามกำหนด (Non-Performing
Group: NPG) จำนวน 453 บริษัท งวด 9 เดือน มีกำไรสุทธิรวม 390,181 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 23 โดยกลุมอุตสาหกรรม 
3 อันดับแรกที่มีกำไรสูงสุด คือ กลุมทรัพยากร กลุมธุรกิจการเงิน และกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง

กลุมอุตสาหกรรมท่ีมีกำไรสุทธิสูงสุด

 1. กลุมทรัพยากร ประกอบดวยหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค และหมวดเหมืองแร มีกำไรสุทธิ 153,482  
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 2
 2. กลุมธุรกิจการเงิน ประกอบดวยหมวดธนาคาร หมวดเงินทุนและหลักทรัพย และหมวดประกันภัยและ 
ประกันชีวิต มีกำไรสุทธิ 78,597 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 199
 3. กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง ประกอบดวยหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย หมวดวัสดุกอสรางและ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย มีกำไรสุทธิ 45,835 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ  22
 4. กลุมวัตถุดิบสินคาอุตสาหกรรม ประกอบดวยหมวดปโตรเคมีและเคมีภัณฑ หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและ 
เครื่องจักร หมวดบรรจุภัณฑ  หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ และหมวดยานยนต มีกำไรสุทธิ 37,956 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 77  
 5. กลุมเทคโนโลยี ประกอบดวยหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหมวดชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
มีกำไรสุทธิ 34,705  ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 34
 6. กลุมบริการ ประกอบดวยหมวดพาณิชย หมวดสื่อและส่ิงพิมพ หมวดการแพทย หมวดการทองเที่ยว 
และสันทนาการ หมวดบริการเฉพาะกิจ และหมวดขนสงและโลจิสติกส มีกำไรสุทธิ 18,392 ลานบาท ลดลงจาก 
งวดเดียวกันของปกอนรอยละ 21    
 7. กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบดวยหมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม และหมวดธุรกิจการเกษตร  
มีกำไรสุทธิ 16,963  ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 112  
 8. กลุมสินคาอุปโภคบริโภค ประกอบดวยหมวดของใชในครัวเรือน หมวดของใชสวนตัวและเวชภัณฑ หมวด 
แฟช่ัน มีกำไรสุทธิ 4,250 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 48
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บริษัทจดทะเบียนลงทุนในสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้นรอยละ 15.2 ในไตรมาส 3

  เมื่อพิจารณาในดานประสิทธิภาพการดำเนินงาน การลงทุน และการระดมทุนของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ไมรวมกลุมการเงินและกลุมบริษัทจดทะเบียนที่แกไขการดำเนินงานไมไดตามกำหนด (Non-
Performing Group: NPG) ในไตรมาสท่ี 3 ป 2551 พบวามีการลงทุนในสินทรัพยถาวรคิดเปนเม็ดเงินสุทธิกวา 106,900  
ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 15.2 จากไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยกลุมทรัพยากรมีการลงทุนในสินทรัพยถาวรมากท่ีสุด
อยูที่ระดับ 48,300 ลานบาท สวนดานการระดมทุนในไตรมาส 3 นั้น มีมูลคารวม 8,300 ลานบาท เปนการ 
ระดมทุนผานตลาดรอง โดยสวนใหญเปนการระดมทุนจากผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย (warrant) ที่ได 
รับมากอนหนานี้  มีมูลคารวมถึง 6,200 ลานบาท

  สำหรับประสิทธิภาพการดำเนินงานในไตรมาส 3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนพบวา อัตรา 
ผลตอบแทนจากทุนที่ใช (Return On Capital Employed: ROCE) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Return On Equity: 
ROE)  และอัตราสวนกำไรสุทธิ (net pro t margin) ลดลงมาอยูที่ระดับรอยละ 3.4 2.5 และ 3.5 ตามลำดับ โดยมีกลุม 
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มีอัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) ดีที่สุดอยูในระดับรอยละ 4.3

  ดานความเส่ียงทางการเงินนั้นพบวา ในไตรมาส 3 ที่ผานมา บริษัทจดทะเบียนมีความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น 
พิจารณาจากอัตราสวนความสามารถในการชำระดอกเบ้ียของบริษัทจดทะเบียน (interest coverage ratio) อยูในระดับ 
6.2 เทา ลดลง 1.8 เทา  

บริษัทจดทะเบียนใน mai ทำกำไรเพิ่มขึ้นรอยละ 56

 แมวิกฤตการเงินโลกสงผลใหราคาหุนปรับตัวลดลงต่ำกวามูลคาท่ีแทจริง แตบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
เอ็ม เอ ไอ (mai) ยังคงมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 56 จากปกอนหนา สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการปรับตัวในการ 
บริหารงานและการควบคุมตนทุนของผูประกอบการไทย อยางไรก็ดี ธุรกิจในภาคส่ือและบริการ ธุรกิจบริการดานการเงิน 
ธุรกิจไอที ยังคงไดรับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวลงอยางตอเนื่อง และความไมแนนอนทางการเมือง
ซึ่งสงผลใหเกิดการลาชาของโครงการภาครัฐและเอกชน

 สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (mai) ในงวด 9 เดือน พบวา 
บริษัทจดทะเบียนจำนวน 49 แหง มีกำไรสุทธิรวม 2,262 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 56 
และมีรายไดรวมกนั 34,532 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปรอยละ 12 โดยบริษัทท่ีทำกำไรสุทธิสูงสุด 5 
อันดับแรกในงวด 9 เดือน ไดแก บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส (UMS) มีกำไรสุทธิ 393 ลานบาท บมจ. โกลดไฟน 
แมนูแฟคเจอเรอส  (GFM) มีกำไรสุทธิ 260 ลานบาท บมจ. ยูนิมิต เอ็นจิเนียริ่ง (UEC) มีกำไรสุทธิ 203 ลานบาท บมจ.
แอล.วี เทคโนโลยี (LVT) มีกำไรสุทธิ 178 ลานบาท และ บมจ. เด็มโก (DEMCO) กำไรสุทธิ 173 ลานบาท

 สำหรับผลการดำเนินงานโดยรวมในงวดไตรมาส 3 ป 2551 มีกำไรสุทธิรวม 807 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวด 
เดียวกันของปกอนรอยละ 35 และมีรายไดรวม 11,886 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 13 

 ผูสนใจสามารถติดตามขอมูลเพิ่มเติมไดที่  www.set.or.th หรือ  www.mai.or.th 
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เมนูเด็ด เลมดัง

ช่ือหนังสือ :  Differentiate or Die - Survival in Our Era of Killer  

 Competition 

โดย :    Jack Trout and Steve Rivkin 

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

จำนวนหนา : 272 หนา

เน้ือเร่ืองโดยยอ : 

 โลกแหงการแขงขันอยางสุดขั้วในทุกวันนี้ (ultra - competitive 

world) โดยเฉล่ียแลวซุปเปอรมารเก็ตหนึ่งๆ จะมีสินคามากกวา 40,000 

ตราผลิตภัณฑวางอยูบนชั้นแสดงสินคาของตน สำหรับผูที่ตองการซื้อรถ

สามารถไปยังศูนยจำหนายของโรงงานผูประกอบรถยนตที่มีมากกวา 20 

ตราผลิตภัณฑ  ในมุมมองของนักการตลาดแลวการสรางความแตกตาง  

ในตัวผลิตภัณฑในยุคปจจุบันมีความทาทายมากกวายุคไหนๆ และยัง  

เปนหัวใจสำคัญที่จะนำไปสูความสำเร็จดานการตลาดและความอยูรอด

ขององคกรอกีดวย

 หนังสือ Differentiate or Die  นี้  Jack Trout  นักเขียนหนังสือ 

ติดอันดับขายดีที่สุด มิไดกลาวอางอยางลอยๆ โดยไมมีกรณีตัวอยาง 

สนับสนุน บอยครั้งเขาไดชี้แนะแนวทางที่ไมยากและสลับซับซอนจน

เกินไปใหกับบรรดานักการตลาด ดวยการประยุกตใชเทคโนโลยีและ    

ทักษะเฉพาะตัวที่พวกเขาอาจมองขามไป ในยามท่ีจะตองพัฒนาคุณคา 

ในตัวผลิตภัณฑใหไมเหมือนใครออกสูตลาด เขาไดศึกษาและคนควา   

วิจัยในแนวคิดเก่ียวกับการสรางความแตกตางในตัวผลิตภัณฑขององคกร 

ยักษใหญท่ีประสบความสำเร็จมาแลว อาทิ Dell Computer, Southwest 

Airlines และ Wal-Mart ไปจนถึงความสำเร็จในองคกรเล็กๆ เชน Streit’s

Matzoh และมหาวิทยาลัยเล็กๆ ชื่อ Trinity College แหงมลรัฐ     

Connecticut เพื่อท่ีจะพิจารณาถึงสาเหตุวาทำไมบรรดานักการตลาด     

บางกลุมถึงไดประสบความสำเร็จจากการสรางความแตกตางในตัว 

ผลิตภัณฑของพวกเขา แตในขณะท่ีนักการตลาดกลุมอ่ืนๆ ก็ไดพยายาม

ดำเนินการแตไมประสบความสำเร็จ 

 นอกเหนือไปจากการรวมเร่ืองราวแหงความสำเร็จดานการตลาด

ขององคกรตางๆ  หนังสือ Differentiate or Die นี้ ยังศึกษาวิจัยเชิงลึก 

ในกลยุทธการสรางความแตกตางในตัวผลิตภัณฑที่ประสบความสำเร็จ 

อยางเดนชัดในยุคปจจุบันไวดวย โดยอธิบายวามีกลยุทธใดบาง กลยุทธ 

เหลาน้ันควรจะใชเม่ือใด และเหมาะกับผลิตภัณฑในตำแหนงใดของตลาด

รวมไปถึงแนวทางท่ีกลยุทธเหลานั้นจะชวยใหคุณดึงเอาความเปน       

เอกลักษณตามแบบฉบับของตัวคุณเองออกมาใหเห็นอยางเดนชัด 

ในตลาดท่ีผลิตภัณฑแออัดยัดเยียดอยูน้ัน ผูบริหารดานการตลาดไมวาจะ 

อยูในองคกรใด มีขนาดใดก็ตาม สามารถเรียนรูแนวทางการบรรลุความ

สำเร็จในการสรางแตกตางในตัวผลิตภัณฑของตนดวยกลยุทธเหลานี้ 

ตัวอยางเชน :

 • การหม่ันทบทวนแนวทางในการนำเสนอตัวผลิตภัณฑของตน 

(Revisiting the U.S.P)

 • การปรับวางตำแหนงในตัวผลิตภัณฑใหเหมาะสมอยูเสมอ 

(Positioning)

 • การริเริ่มแนวคิดแหงการสรางความแตกตางในตัวผลิตภัณฑ

ตามแบบฉบับของตน (Owning an Idea)

 • การเสริมสรางความสามารถในเชิงการแขงขันของผลิตภัณฑ

ตนอยางสม่ำเสมอ (Competition)

 ผูบริโภคยุคปจจุบันตางก็ประสบปญหาของความหลากหลายใน    

ตราผลิตภัณฑ จนไมรูจะเลือกซื้อตราผลิตภัณฑใดดี ภายใตสภาวะ 

แวดลอมเชนนี้ คุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑที่โดดเดนแตกตางจาก 

ตราผลิตภัณฑอื่นๆ นั้นอาจถูกลอกเลียนแบบภายในระยะเวลาอันสั้น 

จากคูแขงได จนกระทั่งผูบริโภคไมสามารถแยกออกไดวาตราผลิตภัณฑ

ใดเปนตนตำรับแนวคิดอันแทจริง อยางไรก็ตามองคกรท่ีไมสามารถสราง

ความแตกตางในตัวผลิตภัณฑหรือบริการของตนใหเกิดขึ้นในใจของ    

ผูบริโภคไดก็มิอาจประสบความสำเร็จดานการตลาดได

 หนังสือ Differentiate or Die น้ีระบุหลายแนวทางท่ีคุณสามารถ 

บรรลุความสำเร็จแหงการสรางความแตกตางในตัวผลิตภัณฑของคุณ

และไดเตือนถึงแนวทางแหงความยากลำบากที่จะบรรลุความสำเร็จ 

ดังกลาว หากคุณใชเพยีงตัวขับเคลื่อนดานความคิดสรางสรรค ราคา 

การมุงเนนไปยังตัวผูบริโภค หรือคุณภาพของตัวผลิตภัณฑเพียงอยางใด

อยางหนึ่ง คูแขงของคุณก็สามารถดำเนินการไดในลักษณะเดียวกัน 

 ในหนังสือ Differentiate or Die นี้ ประกอบดวยหัวขอที่ 

นาสนใจดังนี้ :

 1) ความกดดันจากการมีตราผลิตภัณฑใหเลือกมากมาย - The 

Tyranny of Choice

 2) ผลิตภัณฑลักษณะสินคาโภคภัณฑกำลังมีอิทธิพลเพิ่มมาก 

ขึ้น -  The Creeping Commoditization of Categories

 3) อะไรก็สามารถเกิดขึ้นไดจากแนวทางการเสนอที่ เปน 

เอกลักษณเฉพาะตัว - Whatever Happened to the Unique Selling 

Proposition?
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 4) จงหันมามุงเนนและปรับปรุงแนวทางการเสนอท่ีเปนเอกลักษณ 

เฉพาะตัวกันใหม -  Reinventing Unique Selling Proposition

  5) การมุงเนนในคุณภาพและความตองการของลูกคามิใช

แนวทางแหงการสรางความแตกตาง - Quality and Customer 

Orientation Are Rarely Differentiating Idea

 6) การมุงเนนในความคิดสรางสรรคก็มิใชแนวทางแหงการ 

สรางความแตกตาง - Creativity Is Not a Differentiating Idea

 7) การมุงเนนดานราคาก็มิใชแนวทางแหงการสรางความ 

แตกตาง - Price Is Rarely a Differentiating Idea

 8) การมุงเนนในสายผลิตภัณฑที่หลากหลายเปนแนวทางที่ยาก

ตอการสรางความแตกตาง - Breadth of Line Is a Dif f iculty Way to 

Differentiate

 9) ขั้นตอนและกรรมวิธีแหงแนวทางการสรางความแตกตาง - 

The Steps to Differentiate

 10) ความแตกตางอันโดดเดนจะปรากฎขึ้นไดก็ตอเมื่อเกิดขึ้นใน

ใจของผูบริโภคเทานั้น - Differentiate Takes Place in the Mind

 11) การปรับเปล่ียนเปนรายแรกเปนหนทางแหงการสรางความ 

แตกตาง - Being First Is a Differentiate Idea

 12) การมุงเนนในเอกลักษณตามแบบฉบับของตนเปนแนวทาง 

แหงการสรางความแตกตาง - Attribute Ownership Is a Way to  

Differentiate

 13) การมุงเนนในการเปนผูนำดานตางๆ เปนแนวทางแหงการ 

สรางความแตกตาง - Leadership Is a Way to Differentiate

 14) การมุงเนนในการเปนตนตำรับที่สืบทอดกันมาช่ัวอายุคน    

เปนแนวทางแหงการสรางความแตกตาง - Heritage Is a Differentiate 

Idea

 15) การมุงเนนในความสามารถเฉพาะทางเปนแนวทางแหงการ

สรางความแตกตาง - Market Specialty Is a Differentiating Idea

 16) การมุง เนนในการสรางความช่ืนชอบให เกิดขึ้นในตัว      

ผูบริโภคเปนแนวทางแหงการสรางความแตกตาง - Preference Is a 

Differentiating Idea

 17) การมุ ง เนนในกรรมวิธีการผลิตเปนแนวทางแหงการ     

สรางความแตกตาง - How a Product Is Made Can Be a 

Differentiating Idea

 18) การมุงเนนในนวัตกรรมลาสุดเปนแนวทางแหงการสรางความ

แตกตาง - Being the Latest Can Be a Differentiating Idea

 19) การมุงเนนในการสรางความโดดเดนเปนท่ีกลาวขานกัน

เปนแนวทางแหงการสรางความแตกตาง - Hotness Is a Way to    

Differentiate

 20) การมุงเนนแตเพียงการเติบโตขององคกรนั้นสามารถทำลาย       

แนวทางแหงการสรางความแตกตางได - Growth Can Destroy 

Differentiation

 21) การสรางความแตกตางบอยครั้งจะตองยอมเสียสละอะไร 

บางอยางไป - Differentiation Often Requires Sacri f ice

 22) จงสรางความแตกตางที่แตกตางกันไปในสมรภูมิตลาดที่ 

แตกตางกัน - Being Different in Different Places

 23) แนวทางการดำรงไวซึ่งความแตกตาง - Maintaining Your 

Difference

 24) การสรางความแตกตางในโลกยุคใหมที่เต็มไปดวยส่ิงแปลก 

ใหมที่นาตื่นเตนและเราใจ - Differentiation in the New World of 

Buzz

 25) คุณก็สามาถสรางความแตกตางขึ้นมาไดเชนกัน - You Can 

Differentiate Anything

 26) ใครบางท่ีจะตองมีหนาที่รับผิดชอบตอการสรางความ 

แตกตาง - Who Is in Charge of Differentiation?

 ผูสนใจหนังสือ Differentiate or Die - Survival in Our Era of 

Killer Competition สามารถหาอานไดท่ีหองสมุดมารวยตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย หรือสอบถามไดที่ SET Call Center 0-2229-2222 

หรือ 0-2229-2063 - 65 หรือที่เว็บไซต www.maruey.com 

การเปลี่ยนช่ือและชื่อยอบริษัทจดทะเบียน

วัน-เดือน-ป

12 ม.ค. 52

ชื่อยอ

TUNTEX

ชื่อยอ

IPI

ชื่อใหม

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตรี้ส 

จำกัด (มหาชน)

INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES 

PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อเดิม

บริษัท ทุนเท็กซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

TUNTEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY 

LIMITED

15วารสารตลาดหลักทรัพย
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ขาวธุรกิจหลักทรัพย

  ตลาดหลักทรัพยฯ เริ่มใชระบบซื้อขายหลักทรัพยใหม : ARMS

 (14/11/2551) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกาศเร่ิมใชระบบซ้ือขายหลักทรัพยระบบใหม คือ ระบบ ARMS (Advanced 

Resilient Matching System) เพื่อทดแทนระบบการซ้ือขายหลักทรัพยเดิมคือระบบ ASSET (Automated System for the Stock     

Exchange of Thailand) โดยเริ่มใชระบบใหมเม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2551 ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานตลาดทุนไทย

 ระบบ ARMS ไดรับการออกแบบและพัฒนาโดยทีมเทคโนโลยีสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยฯ รวมกับ บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี ซ่ึง 

เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ จุดเดนของระบบ ARMS คือความเร็วในการตอบสนองตอการรับสงคำส่ังซ้ือขายหลักทรัพย 

ซึ่งเทียบเคียงไดกับระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพยชั้นนำในภูมิภาค สามารถรองรับปริมาณธุรกรรมและการออกตราสารใหม รวมทั้ง 

ชวยสนับสนุนโครงการเช่ือมโยงการซ้ือขายระหวางตลาดหุนในกลุมประเทศ ASEAN หรือ ASEAN Linkage เปนการเพ่ิมศักยภาพการ 

แขงขันทางธุรกิจของตลาดหลักทรัพยฯ และเพิ่มความนาสนใจใหแกตลาดทุนไทย

  ตลาดหลักทรัพยฯ ปรับปรุงเกณฑราคาสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพยกลุมที่มีราคา 0.10 บาทขึ้นไป
  และหลักทรัพยที่เขาจดทะเบียนใหม

 (19/11/2551) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปรับปรุงเกณฑสำหรับการกำหนดราคาสูงสุด (Ceiling) และราคาต่ำสุด (Floor) 

สำหรับ 

  1.) หลักทรัพยที่มีราคาตั้งแต 0.10 บาท ขึ้นไป กำหนดใหราคา Ceiling และ Floor ไมเกิน 30% ของราคาปดวันกอนหนา สำหรับ 

หลักทรัพยที่มีราคาต่ำกวา 0.10 บาท ยังคงใหมีราคา Ceiling และ Floor ตามเกณฑเดิมที่กำหนดไวคือไมเกิน 100% ของราคา 

ปดวันกอนหนา 

  2.) การเพ่ิมเกณฑ Ceiling และ Floor  สำหรับหลักทรัพยประเภทหุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ หรือหนวยลงทุนท่ีเขาซ้ือขายวันแรก  

(First Trading Day) บนกระดานหลักและกระดานตางประเทศ โดยกำหนดราคา Ceiling ไมเกิน 3 เทาของราคาเสนอขายหุนตอ 

ประชาชนท่ัวไปครั้งแรก (IPO) และกำหนดราคา Floor ไมต่ำกวา 0.5 เทาของราคา IPO จากเดิมที่ไมไดกำหนดชวงราคา Ceiling 

และ Floor ไว 

 ทั้งนี้ เพ่ือปองกันปญหาการสงคำสั่งที่มีราคาไมเหมาะสม สำหรับหลกัทรัพยที่เขาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยเปนวันแรก (Newly 

Listed Securities) ซ่ึงจะมีผลทำใหราคาหลักทรัพยมีความผันผวนกวาสภาพความเปนจริงมาก หลักเกณฑดังกลาวมีผลใชบังคับต้ังแต 

วันท่ี 2 ธันวาคม 2551
 

 สำหรับระบบคัดกรองคำส่ังซ้ือขายหุนท่ีเขาซ้ือขายเปนวันแรกในชวงเวลากอนเปดซ้ือขายภาคเชา (Pre-open I) ภาคบาย (Pre-open II)

และกอนปดตลาด (Pre-close) นั้น ยังคงไวเชนเดิม โดยระบบจะไมรับคำส่ังซ้ือขาย (Reject Order) ที่มีราคาหุนสูงหรือต่ำกวาราคา 

ที่คาดวาจะเปนราคาเปดหรือราคาปด (Projected Opening or Projected Closing prices) ของแตละหลักทรัพยเกิน 50% 

โดยอัตโนมัติ 
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ตลาดตราสารหน้ี

 รับตราสารหน้ีมูลคารวม 782,663 ลานบาท เขาซ้ือขาย

วันท่ีเร่ิมซ้ือขาย ชื่อยอ ช่ือหลักทรัพย มูลคา (ลานบาท)

2 ต.ค. 51

2 ต.ค. 51

2 ต.ค. 51

7 ต.ค. 51

7 ต.ค. 51

9 ต.ค. 51

9 ต.ค. 51

9 ต.ค. 51

13 ต.ค. 51

14 ต.ค. 51

15 ต.ค. 51

16 ต.ค. 51

16 ต.ค. 51

16 ต.ค. 51

17 ต.ค. 51

17 ต.ค. 51

17 ต.ค. 51

21 ต.ค. 51

21 ต.ค. 51

24 ต.ค. 51

24 ต.ค. 51

27 ต.ค. 51

28 ต.ค. 51

30 ต.ค. 51

30 ต.ค. 51

EGAT13OA

EGAT18OA

MEA23OA

GHB11OA

CB08O21A

CB08N06B

CB09O08A

CB08O24A

CB08O27A

CB08O28A

SB10OA

CB08D18A

CB08N13A

CB08O30A

THAI104A

THAI11OB

THAI13OA

CB08N04A

ITD109A

CB08N21A

CB08N06C

CB08N10A

CB08N11A

CB08N27B

CB08N13B

พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

พันธบัตรการไฟฟานครหลวง

พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

พันธบัตรออมทรัพย 

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

หุนกูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

หุนกูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

หุนกูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

หุนกูบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน)

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

ู

1,000.00

1,000.00

1,000.00

2,000.00

70,000.00

10,000.00

30,000.00

68,163.00

70,000.00

70,000.00

500.00

30,000.00

10,000.00

65,000.00

3,455.29

988.92

2,557.79

70,000.00

2,000.00

10,000.00

60,000.00

70,000.00

70,000.00

10,000.00

55,000.00
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สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

  ผลการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 12/2551 และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนคร้ังที่ 9/2551

 (17/11/2551) ท่ีประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2551 มีมติใหขจัดอุปสรรค 
ในการไถถอนหนวยลงทุน และเห็นชอบการแกไขหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ ดังนี้

  1. คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีมติใหแกไขเกณฑเก่ียวกับการจัดการกองทุนรวมหุนระยะยาว หรือ LTF : Long Term Equity 
Fund โดย 

  1.) ยกเลิกเกณฑที่กำหนดใหขายคืนหนวยลงทุน LTF ไดเพียงไมเกินปละ 2 คร้ัง อันจะมีผลใหผูถือหนวยลงทุนสามารถ         
วางแผนการขายคืนหนวยลงทุนไดตามความเหมาะสม

  อนึ่ง ในป 2551 นี้ไดปรับเพิ่มวงเงินการหักลดหยอนภาษีในการซ้ือ LTF จากเดิม 500,000 บาท เปน 700,000 บาท แตตองไมเกิน 
15% ของเงินได ทั้งนี้ การปรับเพิ่มวงเงินดังกลาวเฉพาะป 2551 เทานั้น 
  

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 TFEX ปรับปรุงหลักเกณฑการซื้อขาย

 (17/11/2551) บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ปรับปรุงหลักเกณฑการซ้ือขายใหม 3 เรื่อง โดยมีผลบังคับใช
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ประกอบดวย 

  1.) ปรับปรุงเกณฑการวางหลักประกัน โดยกำหนดใหผูลงทุนทั่วไปใชวิธีการคำนวณหลักประกันแบบพอรตโฟลิโอ (Portfolio)      
ซ่ึงเปนวิธีเดียวกันกับผูลงทุนประเภทสถาบัน ซ่ึงจะชวยใหผูลงทุนท่ัวไปสามารถประหยัดตนทุนการวางหลักประกันไดดีกวาวิธีการเดิมท่ี ผูลงทุน 
ทั่วไปใชวิธี  Fixed Formula 

   2.) ปรับปรุงเกณฑ Circuit Breaker ใหม โดย TFEX จะหยุดทำการซ้ือขายชั่วคราวทันทีเมื่อตลาดหลักทรัพยหยุดทำการซื้อขาย    
หลักทรัพยชั่วคราวอันเปนผลมาจากการทำงานของระบบ Circuit Breaker และ TFEX จะเปดทำการอีกคร้ังเม่ือตลาดหลักทรัพยเปดทำ 
การซื้อขาย โดยใชแนวทางเดียวกันสำหรับทุกสินคาอางองิ (Underlying asset) ที่เปนหุน (Single Stock) และดัชนีหุน (Equity Index) 
ที่ซื้อขายใน TFEX ทั้งนี้ ในสวนของ SET50 Index Futures และ SET 50 Index Options กำหนดใหการเปล่ียนแปลงราคาเพ่ิมขึ้นสูงสุดหรือ 
ลดลงต่ำสุด (Ceiling and Floor) ไดไมเกิน 30% ของราคาท่ีใชชำระราคาในวันทำการกอนหนา (Previous Day) จากเดิมกำหนดไวที่ไมเกิน 
10 % ซึ่งกฎเกณฑใหมนี้ชวยใหผูลงทุน และผูดูแลสภาพคลองสามารถเสนอซ้ือขายไดในราคาท่ีเหมาะสมมากข้ึน 

  3.) ปรับเพิ่มฐานะการถือครองสูงสุด (Position Limit) ของ SET50 Index Futures และ Options จากเดิมไมเกิน 10,000 สัญญา 
เพิ่มข้ึนเปนไมเกิน 20,000 สัญญา เพื่อใหสอดรับกับความตองการของผูลงทุน ยกเวนบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากตลาดอนุพันธใหถือครอง     
สัญญาซื้อขายลวงหนาเกินกวาจำนวนดังกลาวได

 ทั้งนี้ การนับจำนวนการถือครองสุทธิสูงสุดไมเกิน 20,000 สัญญาดังกลาว ใหนับรวมถึงสัญญาท่ีหมดอายุเดือนใดเดือนหน่ึงหรือ
ทุกเดือนรวมกันในดานใดดานหนึ่งของตลาดอนุพันธ 



19วารสารตลาดหลักทรัพย

  2.) ตามเกณฑปจจุบันกำหนดใหกองทุนรวม LTF ตองลงทุนในหุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ไมต่ำกวา 65% 

ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมน้ัน โดยมีการขยายประเภททรัพยสินที่สามารถนับรวมในสัดสวน 65% ไดเพิ่มขึ้น ไดแก 

หลักทรัพยที่ใหผลตอบแทนอางอิงกับหุนของบริษัทจดทะเบียนหรือกลุมหุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เชน Warrant, 

Single Stock Futures, กองทุนรวมอีทีเอฟที่สะทอนดัชนี SET50 และกองทุนรวมดัชนีหุนสามัญ เปนตน

 

 2. คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบการแกไขเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเก่ียวกับการซ้ือหุนคืนและการเปดเผยขอมูล 

กอนการซื้อหุนคืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อใหภาคเอกชนมีความคลองตัวและลดระยะเวลาซ้ือหุนคืนใหรวดเร็วขึ้น ซึ่งจะชวยลดความ

ผันผวนและการเปล่ียนแปลงของราคาหุน ในขณะเดยีวกันยังคงหลักการใหผูถือหุนเปนผูอนุมัติการซ้ือหุนคืน โดยสรุปการแกไขเกณฑ 

ดังนี้ 

  1.) ปรับวิธีการขออนุมัติผูถือหุนในการซ้ือหุนคืน สำหรับกรณีท่ีจำนวนหุนท่ีบริษัทจะซ้ือคืนมีสัดสวนไมเกิน 10% ของทุนชำระแลว 

และบริษัทไมไดกำหนดไวในขอบังคับบริษัทวาใหเปนอำนาจของคณะกรรมการท่ีจะอนุมัติการซ้ือหุนคืนได โดยใหบริษัทสามารถขออนุมัติ 

จากผูถือหุนดวยการทำเปนหนังสือขอมติแทนการเรียกประชุมผูถือหุนได ทั้งนี้ การผอนปรนน้ีเปนมาตรการช่ัวคราวมีกำหนด 6 เดือน

 

  2.) ปรับลดระยะเวลาท่ีบริษัทจดทะเบียนจะตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับโครงการซ้ือหุนคืนกอนทำการซ้ือหุนคืนจากเดิม 14 วัน 

เปน 3 วัน ทั้งนี้ เกณฑดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาการแกไขใหเปนแนวทางเดียวกับกฎกระทรวงของกระทรวงพาณิชย 

 ก.ล.ต. แจงผลใชบังคับประกาศการใหใบอนุญาตตัวแทนซื้อขาย Gold Futures และผอนคลายเกณฑการทำ
 คำเสนอซ้ือหลักทรัพย

 (18/11/2551) คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศใชบังคับหลักเกณฑการใหใบอนุญาตตัวแทนซื้อขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่จำกัด

เฉพาะที่เกี่ยวกับทองคำ (Broker ของ Gold Futures) และประกาศผอนคลายหลักเกณฑการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย โดยมี 

รายละเอียดดังนี้

  1. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่กข. 16/2551  เร่ือง การอนญุาตการประกอบธรุกจิสญัญาซือ้ขายลวงหนาประเภทการเปนตวัแทน  

ซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายลวงหนาที่เก่ียวกับทองคำ มีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 

ผูที่สนใจประกอบธุรกิจดังกลาวสอบถามรายละเอียดที่ฝายใบอนุญาตหลักทรัพย สำนักงาน ก.ล.ต. โทรศัพทหมายเลข 0-2263-6140 

หรือ 0-2695-9552 

  2. ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 27/2551 เรื่อง ขอกำหนดพิเศษเก่ียวกับการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงำกิจการ       

เพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติการเงินในตางประเทศ มีผลใชบังคับเปนระยะเวลา 3 เดือนตั้งแตวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 

โดยสรุปสาระท่ีแกไขไดแก 

  - ยกเลิกจำนวนหุนขั้นต่ำที่ตองทำคำเสนอซ้ือสำหรับกรณีการทำคำเสนอซ้ือหลักทรัพยแบบซ้ือบางสวน (Partial Tender  

Offer)  จากเดิมที่กำหนดใหตองทำคำเสนอซ้ืออยางนอย 10% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

   - กรณีบริษัทมีการซ้ือหุนคืนจนทำใหสิทธิออกเสียงของผูถือหุนรายใดถึงหรือขาม 25% 50% หรือ 75% ของจำนวนสิทธิออกเสียง 

ท้ังหมด (Trigger Point) หลักเกณฑไดผอนคลายใหผูถือหุนรายดังกลาวสามารถซื้อหุนเพิ่มไดในจำนวนเทากับจำนวนที่สามารถซื้อ 

ไดโดยที่ยังไมถึง Trigger Point กอนที่บริษัทจะมีการซื้อหุนคืน ทั้งนี้ ประกาศท้ังสองฉบับนี้ไดแสดงไวในเว็บไซตของสำนักงาน ก.ล.ต. 

(www.sec.or.th) แลว 
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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 ุ

พฤศจิกายน
2551

ตุลาคม
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

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
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-
1
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2,417.50
120.88

170.86 (3)
152.63 (24)

156.79
21,287.36
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-
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58

2.07
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5,569.37
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573

1
5

36
2

32

318,020.63
14,455.48

597.69 (2)
384.15 (29)

416.53

418.50 (2)
261.30 (29)

288.76

899.70 (2)
557.90 (29)

615.21

4.35 (1)
2.71 (29)

2.95

3.66 (1)
2.20 (28)

2.44
7.00
6.33

3,322,571.67
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-
2

582

1,574.16
71.55

216.31 (1)
154.62 (27)

162.5
22,045.94

49
-
-

57

18.05
471,403.83

3,565,510.29
5,455.44

94
569

1
4

21
3

36

- 100,982.64
- 3,603.58

- 133.88
1.97

- 14.69

- 90.92
3.84

- 8.93

- 203.98
5.11

- 22.58

- 0.88
0.01

- 0.08

- 0.7
- 0.02
- 0.08
0.25

- 0.05
- 130,414.56

- 1

- 1

843.34
49.33

- 45.45
- 1.99
- 5.71

- 758.58

-

1

- 15.98
5,928.40
- 8,411
113.93

3
4
-

- 31.75
- 24.93

 - 22.40
0.51

- 3.53

- 21.73
1.47

- 3.09

- 22.67
0.92

- 3.67

- 20.23
0.37

- 2.71

- 19.13
- 0.91
- 3.28
3.57

- 0.79
- 3.93

53.57
68.94

- 21.01
- 1.29
- 3.51
- 3.44

- 88.53
1.26

- 0.24
2.09

การเคล่ือนไหวดัชนีราคาหุนและมูลคาการซ้ือขาย ตุลาคม - พฤศจิกายน 2551

ตุลาคม 2551 พฤศจิกายน 2551

มูลคาการซื้อขาย (ลานบาท)SET Index มูลคาการซื้อขายSET Index
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การซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยรวมแตละภาคเดือนตุลาคม และ พฤศจิกายน 2551

10 อันดับบริษัทสมาชิกท่ีมีมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยสูงสุด
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551

10 อันดับหลักทรัพยที่มีมูลคาการซ้ือขายมากท่ีสุด
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551

ขอมูลสถิติทางธุรกิจหลักทรัพย

* ขอมูลเฉพาะบริษัทสมาชิกที่เปดดำเนินกิจการ

การซ้ือขายหลักทรัพยแยกตามกลุมผูลงทุน* หนวย : ลานบาท

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

กลุมผูลงทุน
       พฤศจิกายน 2551     ตุลาคม 2551

  ซื้อ % ขาย % ซื้อ % ขาย %

ผูลงทุนตางประเทศ (สถาบัน+รายยอย) 39,013.50 17.78 48,607.73 22.15 62,929.68 19.69 78,502.48 24.56

ผูลงทุนสถาบันในประเทศ** 42,698.33 19.45 41,335.20 18.84 60,483.44 18.93 61,150.94 19.14

ผูลงทุนทั่วไปในประเทศ 137,743.66 62.77 129,512.56 59.01 196,181.67 61.38 179,941.37 56.30

รวม 219,455.49 100 219,455.49 100 319,594.79 100 319,594.79 100

ตุลาคม 2551 พฤศจิกายน 2551

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
สาขา 228 แหง

มูลคา 580,046 ลานบาท
(90.75%)

  ภาคกลาง
สาขา 66 แหง

มูลคา 21,943 ลานบาท
(3.43%)

  ภาคเหนือ
สาขา 53 แหง

มูลคา 12,042 ลานบาท
(1.88%)

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สาขา 40 แหง

มูลคา 9,828 ลานบาท
(1.54%)

  ภาคใต 
สาขา 48 แหง

มูลคา 15,331 ลานบาท
(2.40%)

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%)

พฤศจิกายน 2551มูลคาการซื้อขาย (ลานบาท)
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พฤศจิกายน 2551
หนวย : (ลานบาท)

  อื่นๆ   
210,463   
(47.95%)

 KIMENG 
36,712
(8.36%)

 ASP
 26,599
(6.06%)
 ZMICO 
24,868
(5.67%)

 BFITSEC 
23,319
(5.31%) PHATRA 

21,494
(4.90%)

 PST
18,565
(4.23%)  AYS

19,472
(4.44%)

 KGI 
19,776
(4.51%)

 TNS
18,808
(4.29%)

 BLS 
18,834
(4.29%)

 พฤศจิกายน 2551 ตุลาคม 2551

มูลคาการซื้อขายของบัญชี Margin (% ของมูลคาซื้อขายทั้งหมด) 14.13 13.78

มูลคาการซื้อขายของบัญชี Cash (% ของมูลคาซื้อขายทั้งหมด)  85.87 86.22

จำนวนลูกคาที่เปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย * (Open Account) (บัญชี)               539,667 535,486

จำนวนลูกคาที่มีการซื้อขาย * (Active Account) (บัญชี) 94,163 114,957 
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SET in the City 2008...
ดึงดูดผูลงทุนเขารวมงานกวา 70,000 คน

 4 วันเต็มสำหรับงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรครั้งที่ 5 หรือ  “SET in  the City 2008”  ที่เต็มเปยมดวยความพึงพอใจของท้ังผูรวมงาน     
และหนวยงานในตลาดทุนที่รวมออกบูธ เพื่อรวมเปนสวนหนึ่งในพลังขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและเพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูลงทุน ดวยการให      
ขอมูลแกผูท่ีสนใจการลงทุนใหไดรับขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจลงทุนอยางเต็มท่ี เพ่ือความม่ันคงดานการเงินใหกับประชาชนผูลงทุน รวมท้ัง 
ผูที่มองหาชองทางการลงทุน 

 สำหรับในป 2551 นี้ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดงาน SET in the City 2008 ขึ้น ณ ศูนยการคาสยามพารากอน ในระหวางวันที่  
20 - 23 พฤศจิกายน 2551 โดยมีผูสนใจเขารวมงานและรวมกิจกรรมรวมกวา 70,000 คน มียอดธุรกรรมในงานรวมกวา 7,000 รายการ ทั้งการเปด 
บัญชีซื้อขายหุน ตราสารหน้ี ตราสารอนุพันธ และกองทุนรวม โดยในจำนวนน้ีเปนการลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งประกอบดวยกองทุนรวมท่ัวไป 
กองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) รวม 3,000 รายการ  รวมมูลคาเงินลงทุนกวา  600 ลานบาท

 ผูรวมงานตางพึงพอใจการใหคำปรึกษาและขอมูลภายในงาน

  จากการสำรวจความพึงพอใจของผูรวมงานพบวา  ผูรวมงานสวนใหญพึงพอใจกับรูปแบบงานท่ีเนนการใหคำปรึกษา 
และใหขอมูล ในขณะท่ีหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีรวมออกบูธสวนใหญมีความพึงพอใจ เนื่องจากผูเขาเยี่ยมชมเปน   
ลูกคากลุมเปาหมายอยางแทจริง เห็นไดจากความตั้งใจในการมาหาขอมูล ปรึกษาและขอคำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญ โดยผู 
รวมงานบางทานมารวมงานมากกวา 1 วัน เพื่อใหสามารถเขารวมไดทุกกิจกรรมที่จัด หรือหาขอมูลจากบูธของบริษัท       
จดทะเบียนและบูธสถาบันการเงินไดมากที่สุด 

  “ในภาวะท่ีเศรษฐกิจอยูในชวงขาลงเชนปจจุบัน ผูที่กำลังมองหาทางออกในเร่ืองเงินๆ ทองๆ ของตัวเองวาจะนำไป 
ลงทุนหรือออมเงินแบบไหนดี เพื่อไมใหมูลคาเงินที่มีอยูลดลง แตสามารถไดผลตอบแทนในระดับที่พอใจ จึงตองการหา      
ผูเชี่ยวชาญที่สามารถใหคำปรึกษาที่ดีเพื่อปองกันการตัดสินใจผิดพลาด งาน SET  in  the  City  จึงนับเปนงานท่ีสามารถ
ใหความรูแกผูรวมงานอยางครบถวน” คุณภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยฯ กลาว

 >> ผูลงทุนใหความสนใจคนหาขอมูลภายในงาน
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  สวนกิจกรรมการแขงขันเกมจำลองการลงทุนในหุน พันธบัตร และอนุพันธ (Investment Simulation) ไดเปด
โอกาสใหผูลงทุนหนาใหมและผูสนใจทั่วไปมีโอกาสทดสอบและทำความเขาใจขั้นตอนและเทคนิคการลงทุน ซึ่งในปนี้ 
ตลาดหลักทรัพยฯ ไดปรับรูปแบบการแขงขัน โดยใหความรูเรื่องตราสารการเงินกอนการแขงขัน รวม 8 รอบ ซึ่งมีผูสนใจ  
รวมแขงขันเต็มทุกรอบนับรวมกันเกือบ 500 ราย  

  นอกจากน้ี กิจกรรมการใหคำปรึกษาการวางแผนภาษี บริการใหคำปรึกษาดานการวางแผนการเงินสวนบุคคล 
จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planner Association) บริการคำนวณภาษี และกิจกรรมสันทนาการ 
เพ่ือสงเสริมการเรียนรูและการลงทุนก็ไดรับการตอบรับอยางดีเชนกัน โดยผูรับคำแนะนำสวนใหญปรึกษาเก่ียวกับการจัดสรร
เงินลงทุนและการกำหนดสัดสวนเงินลงทุน 

  จากพฤติกรรมของผูรวมงานปนี้ที่แสดงใหเห็นถึงความตั้งใจในการมาหาขอมูลและขอคำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญ  
สะทอนใหเห็นไดถึงความตองการและความต่ืนตัวในการรับขอมูลขาวสาร และเพิ่มพูนความรูความเขาใจดานการออมและ
ชองทางการลงทุน เพื่อนำขอมูลทั้งภาพรวม และมุมมองของผูเชี่ยวชาญในตลาดทุนมาวิเคราะหประกอบการตัดสินใจ 
ลงทุนในระยะยาวเชิงคุณภาพมากข้ึน 

 สัมมนาแนะเคล็ดลับการลงทุนได 
รับความสนใจอยางคับคั่ง

  สำหรับกิจกรรมที่ไดรับความสนใจจาก 
ผูลงทุนและผูเขารวมงานคับคั่งตลอด 4 วัน ไดแก 
การสัมมนาเจาะลึก การลงทุนแบบ 360 องศา  
ประกอบดวยเวทีสัมมนา 4 เวที  พรอมดวยหัวขอ 
สัมมนาท่ีครอบคลุมผูลงทุนทุกกลุมกวา 100 หัวขอ 
ตลอดท้ัง 4 วัน  โดยมีนักวิเคราะหและผูเช่ียวชาญ
ดานการลงทุนชั้นนำกวา 100 คน รวมแนะ      
เทคนิคและเคล็ดลับลงทุนฝาวิกฤตยุคเศรษฐกิจ
ขาลงในทุกตราสารทั้ง หุน ตราสารหนี้ และ 
ตราสารอนุพันธ โดยหัวขอที่ไดรับความสนใจ 
อยางมากจากผูเขารวมงาน คือ “วิกฤตการเงิน 
โลกคร้ังใหม เศรษฐกิจและหุนไทยไปรอดหรือไม” 
จัดโดยสมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย และ 
“ทำอยางไรใหรวย 10 ลาน กอน 10 ป” จัดโดย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด 
ซึ่งมีผูสนใจรวมสัมมนาถึง 450 คน รวมผูฟง 
สัมมนาตลอด 4 วันกวา 15,000  คน

  นอกจากน้ี ผูรวมงานยังใหความสนใจ
รับฟงขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑทางการเงินจากท้ัง
บูธของหนวยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กลุม
ตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทหลักทรัพย บริษัท 
หลักทร ัพย ์จ ัดการกองท ุนรวม และบร ิษ ัท 
จดทะเบียนอยางตอเนื่อง พรอมกับใหความสนใจ 
ขอคำแนะนำและคำปรึกษาจากนักวิเคราะห และ 
ผูเชี่ยวชาญในประเด็นเกี่ยวกับภาวการณทาง 
เศรษฐกิจ ทางเลือกการลงทุน และการปรับตัว 
สำหรับการลงทุนในภาวะปจจุบัน

>> บรรยากาศการสัมมนา

>> ผูลงทุนรวมกิจกรรมเกมจำลองการลงทุน
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  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมกับวารสารการเงินธนาคารรวมจัดพิธีมอบรางวัล  SET Awards 2008  โดยในปนี้นับเปนครั้งที่ 5 ที่
มีการจัดพิธีนี้ขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและยกยองบริษัทที่เกี่ยวของกับตลาดทุนที่มีความยอดเยี่ยมดานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการและ 
การใหบริการในดานตางๆ รวมทั้งผูบริหารบริษัทจดทะเบียนดีเดน โดยพิธีมอบรางวัลในปนี้จัดขึ้น ณ รอยัลพารากอนฮอลล ชั้น 5 ศูนยการคา 
สยามพารากอน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ที่ผานมา

หลักเกณฑการตัดสินเขมขนมากขึ้นทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

 SET Awards  จัดขึ้นเปนคร้ังแรกในป 2546 และมีการจัดพิธีอยางตอเนื่อง  ยกเวนป 2550 ไดเวนชวง 1 ป  เพื่อเปดโอกาส
ใหทีมงานคณะกรรมการตัดสินรางวัลไดกลั่นกรองหลักเกณฑการตัดสินรางวัลใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นพรอมเผยแพรหลักเกณฑใหมให 
บริษัทไดรับทราบ  จึงกลาวไดวา การพิจารณาตัดสินรางวัลในป 2551 นี้มีความเขมขนมากยิ่งขึ้นและทุกรางวัลยังมีการพิจารณาดวย 
เกณฑเชิงคุณภาพประกอบดวย  นอกจากน้ี  ยังมีการแตงตั้งบริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จำกัด ซึ่งถือเปนหนวยงานท่ีมีความเปนกลาง  
และมีความนาเชื่อถือทางวิชาการเขามาเปนผูจัดทำหลักเกณฑและประมวลผลขอมูลอีกดวย

  สำหรับเปาหมายหลักของการจัดใหมีการมอบรางวัล SET Awards คือ ตองการยกยองและประกาศเกียรติคุณบริษัทจดทะเบียน 
บริษัทหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน และผูบริหารบริษัทจดทะเบียนที่มีความตั้งใจพัฒนาองคกรในดานตางๆ และมีการ 
นำหลักเกณฑไปปฎิบัติอยางตอเน่ือง นับเปนการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของผูท่ีเก่ียวของในตลาดทุนใหมีความสามารถ 
ในการแขงขันมากยิ่งขึ้น อันจะเปนการชวยเพิ่มคุณภาพของตลาดทุนไทยโดยรวมในท่ีสดุ 

SET Awards... มอบรางวัลเกียรติยศรวม 26 รางวัล

 สำหรับรางวัล SET Awards  ในป 2551 นี้ มีจำนวนรวมท้ังสิ้น  26  รางวัล ประกอบดวย

1. รางวัล Best Performance Awards : รางวัลที่
มอบใหแกบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเย่ียม 
โดยพิจารณา รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตาม 
กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ เรื่องการเปดเผยขอมูลและ 
คุณภาพของงบการเงิน รางวัลนี้มีจำนวนรางวัลรวมทั้งสิ ้น 
4 รางวัล ซึ่งแบงการใหรางวัลตามมูลคาตลาด (Market       
capitalization) ดังนี้

   มูลคาตลาดขนาดเล็ก (Small cap): บริษัท 
   จดทะเบียนท่ีมีมูลคาตลาดไมเกิน 2,500 ลานบาท
   บริษัท ดีเอสจี อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) 
   จำกัด (มหาชน)

   มูลคาตลาดขนาดกลาง (Medium cap): บริษัทจดทะเบียนท่ีมีมูลคาตลาดต้ังแต 2,500 แตไมถึง 10,000 ลานบาท
   บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาลม จำกัด (มหาชน)

   มูลคาตลาดขนาดใหญ (Big cap): บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลคาตลาดตั้งแต 10,000 ลานบาทเปนตนไป
   บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

   ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai): บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
   บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จำกัด (มหาชน)

>> Best Performance Awards
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 2. รางวัล IR Excellence Awards : รางวัลที่มอบใหแกบริษัท
จดทะเบียนท่ีมีความโดดเดนดานการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ 
โดยพิจารณาจากแบบสำรวจกิจกรรมงานนักลงทุนสัมพันธของบริษัทจดทะเบียน
ที่สนใจสมัครเขารวมโครงการและความพึงพอใจของผูใชขอมูล รางวัลนี้มี 
จำนวนรางวัลรวมทั้งสิ้น 4 รางวัล  คือ
   บริษัทจดทะเบียนในกลุม SET 50 
   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
   บริษัทจดทะเบียนในกลุม SET100 (แตไมอยูในกลุม SET50)
   บริษัท บางจากปโตรเลียม จำกัด (มหาชน).
   บริษัทจดทะเบียนใน SET ทั้งหมด (แตไมอยูในกลุม SET100)
   บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

   บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
   บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จำกัด (มหาชน)

 3. รางวัล Top Corporate Governance Awards : รางวัลท่ี
มอบใหแกบริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเดนดานรายงานการปฎิบัติตาม        
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนฉบับป 2549 
รางวัลนี้มีจำนวนรางวัล รวมทั้งสิ้น 11 รางวัล ไดแก
   บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)
   ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)
   บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
   บริษัท บางจากปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
   บริษัท ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน)
   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
   บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
   บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
   บริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)
   ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน)

   บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai)
   บริษัท ไลทติ้ง แอนด อีควิปเมนท จำกัด (มหาชน)

 4. รางวัล Corporate Social Responsibilities  Awards : รางวัลท่ีมอบให
แกบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเดนในการดำเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอ 
สังคมและส่ิงแวดลอม (Corporate Social Responsibility: CSR) รวมทั้งส้ิน 
3 รางวัล ไดแก

   บริษัท บางจากปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
   บริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)

 5. รางวัล Best Securities Company Award : รางวัลท่ีมอบใหแก
บริษัทหลักทรัพยท่ียอดเย่ียม โดยจะพิจารณาจากผลงานทั้งจากความสามารถ
ในการดำเนินการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย และจากผลงานการวิเคราะห 
หลักทรัพย การประเมินผลจะพิจารณาจากขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิง 
คุณภาพจากผลงานสำคัญดานตางๆ การสำรวจความคิดเห็นของลูกคา และ 
การท่ีบริษัทและเจาหนาท่ีของบริษัทมีการปฎิบัติท่ีดีตามกฎหมายและหลักเกณฑ
รางวัลนี้มีจำนวน 1 รางวัล ไดแก

     บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

>> IR Excellence Awards

>> Corporate Social Responsibilities Awards

>> Best Securities Company Award

>> Top Corporate Governance Awards
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  6. รางวัล Best Asset Management Award : 
รางวัลที่มอบใหแกบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.)     
โดยพิจารณาจากผลตอบแทนจากการดำเนินงานในการบริหาร
กองทุน นอกจากน้ี ยังพิจารณาจำนวนกองทุนท่ีมีเพื่อเปนทาง   
เลือกใหกับนักลงทุน ความสามารถในการระดมเงินจากการ 
ขายหนวยลงทุน และการที่ปฎิบัติตามกฎเกณหรือขอบังคับ 
ตางๆ ที่วางไวอยางเหมาะสม รางวัลนี้มีจำนวนรางวัลรวม 
ทั้งสิ้น 1 รางวัล ไดแก

    บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จำกัด

 7. รางวัล Best CEO Awards :  รางวัลที่มอบใหแก 
CEO ท่ีมีความเปนผูนำท่ียอดเย่ียมท่ีนำพาองคกรสูความสำเร็จ   
และเปนผูยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารองคกร รวมถึงมี 
วิสัยทัศนและความสามารถเชิงกลยุทธตลอดจนเปนผูท่ีใหความ 
สำคัญตอสังคมและธุรกิจ ตลอดจนใหความใสใจกับกจิกรรม 
ดานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations: IR) เปนอยางดี 
มีรางวัลรวมทั้งสิ้น 2 รางวัล ไดแก

   CEO ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
   แหงประเทศไทย (SET)
   ดร.วิโรจน มาวิจักขณ 
   กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล จำกัด 
   (มหาชน)
  CEO ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
   เอ็ม เอ ไอ (mai)
   คุณจตุพร สิหนาทกถากุล 
   ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จำกัด (มหาชน)

Shareholder Awards... สงเสริมความสำคัญดานสิทธิผูถือหุน

  พรอมกันนี้  เพื่อเปนการสงเสริมในเรื่องสิทธิผูถือหุน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และชมรมนักลงทุนสัมพันธ จึงไดริเริ่มใหมีการมอบรางวัล Shareholder Awards โดยแบงเปน 2 
ประเภทรางวัล ไดแก

       บริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมในดานการดูแลผูถือหุน       
เพื่อยกยองบริษัทจดทะเบียนที่ปฏิบัติตนตอผูถือหุนตามหลัก
บรรษัทภิบาล โดยใหความสำคัญและอำนวยความสะดวกแก
ผูถือหุนในการใชสิทธิและรับสิทธิประโยชน รวมทั้งสิ้น 6 บริษัท 
ไดแก
  บริษัท ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน) 
  บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด 
  (มหาชน) 
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
  บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด 
  (มหาชน) 

          บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

   ผูถือหุนคุณภาพ เพื่อยกยองผูถือหุนบุคคลธรรมดาท่ีใชสิทธิและทำหนาท่ีของตนเองอยางสรางสรรคเพื่อประโยชนตอ 
บริษัทและผูถือหุนโดยรวม ตลอดจนมีแนวทางการลงทุนตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดีอยางสม่ำเสมอ ซึ่งในปนี้มีดวยกัน 3 คน ไดแก 

   นายสกล งามเลิศชัย   
   นายสันติ สิงหวังชา   
   นายสุพจน เอื้อชัยเลิศสกุล 

26 วารสารตลาดหลักทรัพย

>> Best Asset Management Award

>> Shareholder Awards

>> Best CEO Awards



27วารสารตลาดหลักทรัพย

TFEX Newsletter
ปที่ 4 ฉบับที่ 7 พฤศจิกายน 2551Contract Adjustment ...

เรื่องใหมนารูใน Single Stock Futures (จบ)

โดย  ไมตรี เอื้อจิตอนันตกุล
 อาจารยประจำหลักสูตรปริญญาตรี
 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 ความเดิมตอนท่ีแลว เราไดเริ่มตนทำความรูจักกับแนวคิดการปรับลักษณะสัญญา (Contract Adjustment) อันเกิดจากการดำเนินการของ 
บริษัทจดทะเบียน (Corporate Actions) ที่มีผลตอมูลคาหุนของบริษัท และราคาของฟวเจอรสที่อางอิงกับหุนของบริษัทนั้น โดยเราไดคุยกันไปถึง
กรณีที่บริษัทไดประกาศแบงแยกหุนหรือการแตกพาร (Stock Split) การรวมหุน (Reverse Stock Split) และการใหสิทธิผูถือหุนเดิมจองซ้ือหุนใหม 
(Right Issue)

 TFEX Newsletter ฉบับนี้เราจะมาอธิบายตอในอีกสองกรณีที่เหลือ นั่นคือ กรณีบริษัทจายปนผลเปนหุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน (Bonus 
Issue) และกรณีการจายเงินปนผลพิเศษ (Extraordinary Dividend)

 เมื่อมีการจายปนผลเปนหุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน (Bonus Issue)

 เมื่อบริษัทจดทะเบียนมีการจายปนผลเปนหุน จะทำใหราคาหุนในตลาดปรับตัวลดลง (เกิด Dilution Effect) สงผลใหผูซื้อฟวเจอรสเสีย 
ประโยชน ในขณะท่ีผูขายฟวเจอรสไดประโยชน ดังนั้น TFEX จะปรับลักษณะของสัญญา Single Stock Futures ที่อางอิงกับหุนนั้นเพื่อใหมูลคา       
สัญญาของผูถือฟวเจอรสคงเดิมหรือเปลี่ยนแปลงนอยที่สุดในทางปฎิบัติซึ่งสามารถเขียนเปนสูตรไดดังนี้

 ท้ังน้ี การปรับฐานะคงคางสัญญา (Open position) 
จะใชสูตรเดียวกันกับการปรับขนาดของสัญญา (Contract 
Size) โดยการเปลี่ยนสูตรจาก ขนาดของสัญญาเกาเปน  
ฐานะคงคางสัญญาเกา ซึ่งการปรับทั้งสองวิธีจะใหผล
เหมือนกัน แตโดยท่ัวไป TFEX จะทำการปรับขนาดของสัญญา 
(Contract Size) เนื่องจากหากมีการปรับฐานะคงคาง 
(Open Position) อาจจะสงผลกระทบหรือปญหาใน 
ภายหลังอันเกิดจากฐานะคงคาง (Open Position)      
ของผูลงทุนแตละรายที่เปลี่ยนแปลงไป อยางไรก็ตาม 
เราสามารถติดตามการปรับลักษณะสัญญาในแตละกรณี 
ไดตามประกาศท่ี TFEX จะแจงใหทราบทุกครั้ง

 ตัวอยาง บริษัท ABC ประกาศวาจะจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัท (Bonus Issue) ในอัตรา 4 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม โดยมีผลในวันที่    
14 กุมภาพันธ

 สมมติ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ ราคาปดของหุน ABC เทากับ 100 บาทตอหุน และ Stock Futures ที่อางอิงกับหุน ABC ที่นาย ค. ถืออยู 
มีรายละเอียดของสัญญาดังนี้

 ในกรณีที่ TFEX กำหนดใหมีการปรับราคาท่ีใชชำระราคา และขนาดของสัญญา (ไมปรับฐานะคงคาง) ลักษณะของ Stock Futures 
ที่อางอิงกับหุน ABC ใหมที่ออกมาทดแทนจะมีลักษณะ ดังนี้

กรณี
คาการปรับ
(Factor: F)

ราคาท่ีใช
ชำระ

ราคาใหม

ขนาดของสัญญาใหม 
หรือฐานะคงคางของ

สัญญาใหม

จายปนผลเปนหุน ใหแกผูถือหุนเดิม 

ตามสัดสวน (Bonus Issue)

โดยออกหุนใหม A หุนตอหุนเดิม 

B หุน

ราคาเกา x F B 
 A+B

ขนาดของสัญญาเกา
F

ฐานะคงคาง

ซื้อ 5 สัญญา

ซื้อ 4 สัญญา

ซื้อ 1 สัญญา

-

ราคาที่ใชชำระราคาใหม

100

101

102

103

ขนาดของสัญญาใหม

1,000

1,000

1,000

1,000

มูลคาสัญญา (ราคา x ขนาดสัญญา x ฐานะ)

ซื้อ 500,000 บาท

ซื้อ 404,000 บาท

ซื้อ 102,000 บาท

-

สัญญา

ABCH09

ABCM09

ABCU09

ABCZ09

 ดังน้ัน ในชวงหลังจากตลาดปด 
ทำการซื้อขายในวันท่ี 13 กุมภาพันธ 
TFEX จะปรับลักษณะของสัญญาของ 
Stock Futures ที่อางอิงกับหุน ABC 
ใหสอดคลองกับการจายหุนปนผล 
โดยในกรณีนี้ คาการปรับ =       =      
     = 0.80

 B 
 A+B

 4 
 1+4
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 ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจดทะเบียนมีการประกาศจายหุนปนผล TFEX จะประกาศใหผูลงทุนทราบรายละเอียดการปรับลักษณะของสัญญา พรอมทั้ง 
แจงใหผูลงทุนทราบวาราคา ขนาดของสัญญา และฐานะคงคางใหมที่ปรับแลวมีคาเปนเทาใด

 เมื่อมีการจายเงินปนผลพิเศษ (Extraordinary Dividend)

 หากบริษัทจดทะเบียนของหุนที่เปนสินทรัพยอางอิงมีการจายเงินปนผลในกรณีทั่วไป TFEX จะไมทำการปรับลักษณะของสัญญา Single Stock 
Futures เนื่องจากราคาหุนไดสะทอนการคาดการณจากการจายเงินปนผลน้ันอยูแลว แตหากบริษัทจดทะเบียนจายเงินปนผลพิเศษ (Extraordinary 
Dividend) TFEX จะปรับลักษณะของสัญญา Single Stock Futures เพื่อทำใหฐานะของผูถือฟวเจอรสคงเดิมหรือเปลี่ยนแปลงนอยที่สุดในทางปฎิบัติ 
ซึ่งสามารถเขียนเปนสูตรไดดังนี้

 ทั้งนี้ การปรับฐานะคงคางของสัญญา (Open 
position) จะใชสูตรเดียวกันกับการปรับขนาดของสัญญา
(Contract Size) โดยการเปลี่ยนสูตรจาก ขนาดของ 
สัญญาเกาเปน ฐานะคงคางของสัญญาเกา ซึ่งการปรับทั้ง 
สองวิธีจะใหผลเหมือนกัน ทั้งนี้ เราสามารถติดตามการ 
ปรับลักษณะสัญญาในแตละกรณีไดตามประกาศท่ี TFEX 
จะแจงใหทราบทุกครั้ง

ตัวอยาง บริษัท DEF ประกาศวาในวันที่ 20 มกราคมจะมีการจายเงินปนผลพิเศษจำนวน 20 บาทตอหุน

 สมมติ ในวันท่ี 19 มกราคม ราคาปดของหุน DEF เทากับ 100 บาทตอหุน และนาย ง. มีฐานะใน Stock Futures ท่ีอางอิงกับหุน DEF ดังน้ี

 ในกรณีท่ี TFEX กำหนดใหมีการปรับราคาท่ีใชชำระราคา และขนาดของสัญญา (ไมปรับฐานะคงคาง) ลักษณะของ Stock Futures ท่ีอางอิงกับหุน 
DEF ใหมท่ีออกมาทดแทนจะมีลักษณะ ดังน้ี

กรณี
คาการปรับ
(Factor: F)

ราคาท่ีใช
ชำระ

ราคาใหม

ขนาดของสัญญาใหม 
หรือฐานะคงคางของ

สัญญาใหม

การจายเงินปนผลพิเศษ 
(Extraordinary Dividend)

ราคาเกา x FS - ExtraD  
 S

ขนาดของสัญญาเกา
F

ฐานะคงคาง

ซื้อ 5 สัญญา

ซื้อ 4 สัญญา

ซื้อ 1 สัญญา

-

ราคาที่ใชชำระราคาใหม

100 x 0.80 = 80

101 x 0.80 = 80.8

102 x 0.80 = 81.6

103 x 0.80 = 82.4

ขนาดของสัญญาใหม

1,000 / 0.80 = 1,250

1,000 / 0.80 = 1,250

1,000 / 0.80 = 1,250

1,000 / 0.80 = 1,250

มูลคาสัญญา (ราคา x ขนาดสัญญา x ฐานะ)

ซื้อ 500,000 บาท

ซื้อ 404,000 บาท

ซื้อ 102,000 บาท

-

สัญญา

ABCH09X

ABCM09X

ABCU09X

ABCZ09X

ฐานะคงคาง

ขาย 15 สัญญา

ขาย 4 สัญญา

ขาย 5 สัญญา

ขาย 1 สัญญา

ราคาที่ใชชำระราคาใหม

100

103

105

107

ขนาดของสัญญาใหม

1,000

1,000

1,000

1,000

มูลคาสัญญา (ราคา x ขนาดสัญญา x ฐานะ)

ขาย 1,500,000 บาท

ขาย 412,000 บาท

ขาย 525,000 บาท

ขาย 107,000 บาท

สัญญา

DEFH09

DEFM09

DEFU09

DEFZ09

ฐานะคงคาง

ขาย 15 สัญญา

ขาย 4 สัญญา

ขาย 5 สัญญา

ขาย 1 สัญญา

ราคาที่ใชชำระราคาใหม

100 x 0.8 = 80

103 x 0.8 = 82.4

105 x 0.8 = 84

107 x 0.8 = 85.6

ขนาดของสัญญาใหม

1,000 / 0.8 = 1,250

1,000 / 0.8 = 1,250

1,000 / 0.8 = 1,250

1,000 / 0.8 = 1,250

มูลคาสัญญา (ราคา x ขนาดสัญญา x ฐานะ)

ขาย 1,500,000 บาท

ขาย 412,000 บาท

ขาย 525,000 บาท

ขาย 107,000 บาท

สัญญา

DEFH09X

DEFM09X

DEFU09X

DEFZ09X

 ดังนั้น ในชวงหลังจากตลาด
ปดทำการซื้อขายในวันที่ 19 มกราคม 
TFEX จะปรับลักษณะของสัญญาของ 
Stock Futures ที่อางอิงกับหุน DEF 
ใหสอดคลองกับการจายเงินปนผล 
พิเศษ โดยในกรณีนี้ คาการปรับ =      
           =       = 0.8 S - ExtraD 

 S
100-20
100

 จะเห็นวาการจายเงินปนผล 
พิเศษทำใหราคา Stock Futures ท่ี 
อางอิงกับหุนน้ันลดลง แตมูลคาสัญญา 
Stock Futures หุนท่ีนาย ง. ถืออยูไม 
เปลี่ยนไปจากเดิม เนื่องจากมีการปรับ 
ลักษณะของสัญญาใหขนาดของ      
สัญญามีคาเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกัน

 จะเห็นวาการจายหุนปนผล 
ทำใหราคา Stock Futures ที่อางองิ 
กับหุนนั้นลดลง อยางไรก็ตาม มูลคา 
สัญญา Stock Futures ของนาย ค. 
ไมเปลี่ยนไปจากเดิม เนื่องจากมีการ
ปรับลักษณะของสัญญาใหขนาดของ
สัญญามีคาเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกัน

หมายเหตุ: S คือราคาปดของหุนในวันทำการกอนจายหุนปนผล
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  ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจดทะเบียนมีการจายเงินปนผลพิเศษ TFEX จะประกาศใหผูลงทุนทราบรายละเอียดการปรับลักษณะของสัญญา พรอมทั้งแจง 
ใหผูลงทุนทราบวาราคา ขนาดของสัญญา และฐานะคงคางใหมที่ปรับแลวมีคาเปนเทาใด

 จุดเดนของ Single Stock Futures

 • ใชสรางผลกำไรไดทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง 
  Single Stock Futures สามารถ “ซื้อกอนขาย” หรือ “ขายกอนซื้อ” ก็ได ดังนั้น หากราคาหุนมีแนวโนมดีก็อาจใชกลยุทธ 
“ซื้อกอนขาย” คือ ซื้อฟวเจอรสไวที่ราคาถูก แลวขายในภายหลังที่ราคาแพง ทำใหไดสวนตางเปนผลกำไร หรือหากราคาหุนมีแนวโนมปรับลดลง
ผูลงทุนสามารถใชกลยุทธ “ขายกอนซื้อ” คือ ขายฟวเจอรสไวกอนในราคาแพง และซื้อกลับในภายหลังเมื่อราคาถูก ทำใหไดสวนตางราคาเปน
ผล กำไรเชนกัน

 • ผลตอบแทนสูง ตนทุนต่ำ

  Single Stock Futures ใชเงินลงทุนนอย เนื่องจากผูลงทุนไมตองจายเงินเต็มมูลคาสัญญา แควางเงินเพียงบางสวนไวกับโบรกเกอรกอนซ้ือ
ขายเพื่อเปนเงินมัดจำเทานั้น เรียกวา เงินหลักประกันขั้นตน (Initial Margin) ซึ่งมีมูลคาเพียงประมาณ 1 ใน 10 ของมูลคาสัญญาท้ังจำนวนเทาน้ัน 
เงินทุนที่นอยกวานี้ ทำใหผูลงทุนมีโอกาสไดอัตราผลกำไรสูงกวาการซื้อหุน 

 อยางไรก็ตาม การที่ Single Stock Futures ใชเงินลงทุนนอยนี้ ไมเพียงแตจะทำใหผูลงทุนไดอัตราผลตอบแทนสูงเทานั้น ในกรณีที่ผูลงทุน 
คาดการณผิด จะทำใหมีโอกาสขาดทุน ซึ่งผลขาดทุนก็จะเปนสัดสวนที่สูงเมื่อเทียบกับเงินลงทุนเชนกัน ดังนั้น ผูลงทุนท่ีซื้อขาย Single Stock Futures 
จึงควรติดตามผลการลงทุนอยูเสมอ เพื่อที่จะสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธการลงทุนไดตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

 • บริหารความเส่ียงจากการลงทุนในหุน

  ผูลงทุนที่ซื้อขายหรอืลงทุนในหุนที่ TFEX นำมาเปนสินทรัพยอางอิงของ Single Stock Futures สามารถนำ Single Stock Futures มาใช
เพื่อบริหารความเส่ียงการลงทุนในหุนนั้นๆ ได เชน ผูลงทุนไดลงทุนในหุน XYZ อาจมีความวิตกวาราคาหุน XYZ อาจปรับตัวลดลงในอนาคตอันใกล 
ก็สามารถปองกันความเสี่ยงที่ราคาหุนจะปรับตัวลดลงไดโดยทำการขาย (Short) สัญญา Single Stock Futures ที่อางอิงกับหุน XYZ โดยไมตอง 
ขายหุนนั้นออกมา ซึ่งการบริหารความเสี่ยงลักษณะนี้นอกจากจะชวยลดความเสี่ยงจากราคาหุนแลวยังจะทำใหผูลงทุนไมเสียโอกาสที่จะไดรับเงิน    
ปนผลหรือโอกาสในการเก็งกำไรราคาหุนในอนาคตอันใกลดวย

 • กำไรที่ไดไมเสียภาษี

  สำหรับผูลงทุนทั่วไป กำไรที่ไดจากการซ้ือขาย Single Stock Futures จะไดรับการยกเวนภาษีเชนเดียวกับการซื้อขาย SET50 Index    
Futures แตสำหรับผูลงทุนสถาบันจะตองนำเงินไดจากการซื้อขายไปรวมกับเงินไดของบริษัทและคิดภาษีในอัตราปกติ

 ขอควรพึงระวังในการซ้ือขาย Single Stock Futures

 • สัญญามีอายุจำกัด

  Single Stock Futures เปนสัญญา Futures ประเภทหน่ึงที่มีกำหนดวันหมดอายุเหมือนกับ SET50 Index Futures นั่นคือ 
กำหนดหมดอายุเปนรายไตรมาส ดังนั้น ผูลงทุนที่ซื้อขาย Single Stock Futures จะตองใหความสำคัญกับวันหมดอายุของสัญญาดวย โดยเฉพาะการใช 
Single Stock Futures เพื่อบริหารความเส่ียงจากการลงทุนในหุน ซึ่งแมวาหุนจะไมมีวันหมดอายุ แต Single Stock Futures มีวันหมดอายุ จึงอาจ    
จะทำใหการบริหารความเส่ียงไมสัมฤทธิ์ผลไดหาก Single Stock Futures หมดอายุไปกอนโดยผูลงทุนไมไดสนใจ

 • การเรียกเงินประกันเพิ่ม

  ผูลงทุนท่ีซ้ือขาย Single Stock Futures จะตองระวังในกรณีท่ีทิศทางแนวโนมราคาของหุนท่ีเปนสินทรัพยอางอิงไมเคล่ือนไหวไปในทิศทาง
ที่คาดการณไว ซึ่งจะทำใหเกิดผลขาดทุนกับ Single Stock Futures และหากผลขาดทุนมีมากขึ้นจนทำใหจำนวนเงินหลักประกันลดลงต่ำกวาระดับ
เงินประกันขั้นต่ำ (Maintenance Margin) แลวจะสงผลใหผูลงทุนจะตองนำเงินมาวางเปนหลักประกันเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเปนความเส่ียงอีกประการหน่ึง 
สำหรับการซื้อขาย Single Stock Futures

 • ไมไดรับสิทธิในความเปนเจาของหุน

  การซื้อขาย Single Stock Futures เปนการซื้อขายสัญญาลวงหนาท่ีอางอิงกับหุนใดๆ เทานั้น ไมใชการซื้อขายหุน อีกทั้ง TFEX 
ยังไดกำหนดใหการชำระราคาสำหรับ Single Stock Futures เปนแบบ Cash Settlement นั่นคือ การชำระราคาตามสวนตางของราคาดวยเงินสด 
จึงเห็นไดวาผูลงทุนที่ซื้อขาย Single Stock Futures ไมมีโอกาสท่ีจะไดเปนเจาของหุนนั้นๆ เลยหากไมไดซื้อหรือลงทุนในหุนนั้นโดยตรง

  การที่ผูลงทุนใน Single Stock Futures ไมไดสิทธิ์ในความเปนเจาของหุนนั้นยังหมายรวมถึงไมมีสิทธิไดรับผลประโยชนตางๆ จาก 
หุนนั้นดวย เชน สิทธิในการรับเงินปนผล การซ้ือหุนเพิ่มทุน เปนตน 
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 รายงานสรุปการซื้อขายของตลาดอนุพันธ ประจำเดือนตุลาคม ป 2551
  • ปริมาณการซื้อขายรวม 312,392 สัญญา

  • ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน 14,200 สัญญา

  • สถานะคงคางรวม ณ สิ้นเดือน 32,016 สัญญา

 SET50 Index Futures

  • ปริมาณการซื้อขายรวม 308,602 สัญญา

  • ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน 14,027 สัญญา

  • สถานะคงคางรวม ณ สิ้นเดือน 30,150 สัญญา

 SET50 Index Options

  • ปริมาณการซื้อขายรวม 3,790 สัญญา

  • ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน 172 สัญญา

  • สถานะคงคางรวม ณ สิ้นเดือน 1,866 สัญญา

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

 กราฟแสดงราคาและปริมาณการซ้ือขาย SET50 Index Futures ประจำเดือนตุลาคม ป 2551

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) www.tfex.co.th

TFEX Report
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Open Interest
SET50 Index
S50H09
S50U09

Volume
S50Z09
S50M09

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

 S50Z08 Dec-08 416.2 421.5 254.0 322.39 279.9 298,298 29,082

 S50H09 Mar-09 414.5 421.0 251.0 322.87 278.0 9,398 941

 S50M09 Jun-09 416.8 416.8 253.3 307.02 279.0 723 98

 S50U09 Sep-09 413.0 413.0 259.0 316.52 280.2 183 29

30 วารสารตลาดหลักทรัพย



31วารสารตลาดหลักทรัพย

กิจกรรมตลาดหลักทรัพย

เสวนา “มองวิกฤติ...เพื่อโอกาส ?”
 สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน โดย
ดร. วิรไท สันติประภพ (วตท.4) ผูชวยผูจัดการใหญ 
สายกลยุทธลูกคาธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด 
(มหาชน)  คุณบรรยง พงษพานิช (วตท.5) ประธานกรรมการ 
บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)  คุณสุรพล วองวัฒนโรจน 
(วตท.6) ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท สุรพลฟูดส จำกัด 
(มหาชน) คุณสันติ วิลาสศักดานนท (วตท.7) ประธานสภา 
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย รวมเสวนาระดมความคิดเห็น 

และเสนอแนวทางการรับมือสถานการณเศรษฐกิจในปจจุบันใหภาครัฐและผูเกี่ยวของ ในงานเสวนา “มองวิกฤติ...เพ่ือโอกาส?” ดำเนินรายการ 
โดย คุณสุวิทย คุณกิตติ (วตท.6) ประธานนักศึกษา วตท. รุนที่ 6 และดร. กอบศักดิ์ ภูตระกลู (วตท.6) ผูบริหารสถาบันวิจัย เพื่อตลาดทุน 
ตลาดหลักทรัพยฯ

เสวนา “Investor Update : แนะกลยุทธลงทุน LTF &RMF”   
 ทีมผูบริหารกองทุนชั้นนำ ไดแก คุณนิทิต พุกกะณะสุต ผูชวย 

กรรมการผูจัดการฝายลูกคาสถาบันสัมพันธ บลจ.อยุธยา จำกัด 

คุณกรวุฒิ ลีนะบรรจง CIO บลจ. ยูโอบี (ไทย) จำกัด และคุณชัยพฤกษ 

กุลกาญจนาธร ผูจัดการกองทุน บลจ. วรรณ จำกัด รวมแนะกลยุทธ 

การลงทุนในกองทุนรวม LTF&RMF และวิธีการจัดสรรเงินลงทุนในชวง 

2 เดือนสุดทายของป 
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“เงินทองของมีคา The Champion 2008” 
 ตลาดหลักทรัพยฯ รวมกับกระทรวงศึกษาธิการและ 
สมาคมประกันชีวิตไทย จัดการแขงขันตอบปญหาการเงิน 
“เงินทองของมีคา The Champion 2008” โดยมี 4 ทีม 
จาก 4 ภาค รวมแขงขันรอบชิงชนะเลิศ ในงาน SET in 
the City 2008 ทีมโรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย จ.ลำปาง 
ภาคเหนือควารางวัลชนะเลิศ สวนรางวัลรองชนะเลิศ อีก 
3 ทีม ไดแก ทีมโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จ.นครปฐม 
จากภาคกลาง ทีมโรงเรียนสุราษฎธานี จ.สุราษฎธานี  
จากภาคใต และทีมโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย จ.ขอนแกน 

จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 4 ทีมไดรับเงินรางวัลทุนการศึกษา และทัศนศึกษา 2 สัปดาห ณ ประเทศออสเตรเลีย รวมมูลคากวา 
1 ลานบาท

เสวนาสมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย “โอกาสของผูกลา”
 ตลาดหลักทรัพยฯ สมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย และบล.เอเซีย 

พลัส รวมจัดงานเสวนาหัวขัอ “โอกาสของผูกลา” โดยมีคุณสมบัติ นราวุฒิชัย 

เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย คุณภรณี ทองเย็น ผูชวยกรรมการ 

อำนวยการ บล. เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม 

ผูอำนวยการอาวุโส ฝายวิจัยหลักทรัพย บล. เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 

รวมวิเคราะหสถานการณปจจุบัน พรอมแนะจังหวะและโอกาสลงทุนในชวง 

วกิฤตเศรษฐกิจโลก



งานสัมมนา “Climate Change : Call for 
Action รวมมือลดโลกรอน”
 คุณภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผูจัดการ 
ตลาดหลักทรัพยฯ กลาวเปดงานสัมมนาหัวขอ “Climate 
Change: Call for Action” โดยมีวิทยากรจากหนวยงาน 
ที่รวมจัด ประกอบดวย ดร. เออรซูลา แชเฟอร - พรูส 
รองประธานบริหาร ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) 
ดร. ฌอง - ปแอร เอ.เวอรบีสท ผูอำนวยการ สำนักงาน 
ผูแทนประจำประเทศไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย และ    
ดร. ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ กลุมบริษัททีม 
ทั้งนี้ เพ่ือเผยแพรนโยบายและแผนปฏิบัติการที่สถาบันการ 
เงินนานาชาติและองคกรตางประเทศกำลังดำเนินการเพื่อ
บรรเทาและแกไขปญหาภาวะโลกรอน

มันนี่เอ็กซโป เชียงใหม 2008
 คุณภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผูจัดการ 
ตลาดหลักทรัพยฯ มอบของที่ระลึกแก คุณประดิษฐ 
ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง 
ในโอกาสเย่ียมชมบูธ SET in the City ในงานมันนี่เอ็กซโป 
เชียงใหม 2008 โดยกลุมตลาดหลักทรัพยฯ บล. และบลจ. 
รวมใหขอมูลและแนะชองทางการลงทุน รวมท้ังการบริหาร 
สิทธิประโยชนทางภาษีใหสอดคลองกับสไตลการลงทุนของ 
ชาวเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง เพื่อสรางความเชื่อมั่น 
พรอมท่ีจะพลิกวิกฤตใหเปนโอกาสในการลงทุนภายใต 
ภาวะการณปจจุบัน โดยมีคุณวิบูลย สงวนพงศ ผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหมและคุณสันติ วิริยะรังสฤษฏ ประธานการ
จัดงานมหกรรมการเงินเชียงใหมรวมใหการตอนรบั

สถาบันวิจัยยุทธศาสตรและวิเคราะห 
ความเสี่ยง ( I-STAR ) 
   ศาสตราจารยพิชาน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ   
รวมเปนเกียรติในพิธีลงนามขอตกลงความรวมมือจัดตั้ง  
สถาบันวิจัยยุทธศาสตรและวิเคราะหความเสี่ยง (Institute
of Strategies and Analysis of Risk : I-STAR) 
เพื่อทำหนาที่วิจัยยุทธศาสตร วิเคราะหความเสี่ยง และ      
เสนอแนะวิธีการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับจุลภาคและ 
มหภาค เพ่ือชวยใหผูประกอบการรับมือ และบรรเทาความ 
เสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงตางๆ ที่จะเกิดขึ้นใน 
อนาคตไดอยางเปนรูปธรรม และเปนองคปาฐกในการปาฐกถาพิเศษ “ความสำคัญของการวิจัยยุทธศาสตรและวิเคราะหความเสี่ยงในภาวะ
วิกฤตไทยและวิกฤตโลก” โดยมีคุณปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ คุณภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผูจัดการ 
ตลาดหลักทรัพยฯ คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และผูบริหารภาคตลาดทุน พรอมดวย ศ.ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ 
อธิการบดี รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) รวมตอนรับ 


