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 โครงสร้างตลาดทุนไทยและการก ากับดูแลตลาดทุน  
 วสัิยทัศน์และบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนการระดม

ทุนระยะยาวและพัฒนาตลาดทุน  
 รูปแบบการซือ้ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์  
 นวัตกรรมการลงทุนใหม่ต่างๆ  



องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของตลาดทุน 

1.ส านักงาน
คณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์ 

และตลาด
หลักทรัพย์ 

2.Broker 

(บริษัท
หลักทรัพย์) 

3.Investment 
Consultant 

(ผู้แนะน าการลงทุน) 

4.ผลิตภัณฑ์ 

ในตลาดทุน 
(Product) 

5.นักลงทนุ 



1. ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
                             และตลาดหลักทรัพย์ 



มารู้จักกับ ก.ล.ต. (SEC) 

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์    

      Securities and Exchange Commission (SEC) 

• มีช่ือเรียกย่อๆวา่ ก.ล.ต. เป็นคณะกรรมการท่ีแต่งตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  

• มีหน้าท่ีก าหนดนโยบายส่งเสริมและพฒันา ตลอดจนก ากบัดแูลธรุกิจหลกัทรัพย์ เช่น 
ด าเนินงานของตลาดหลกัทรัพย์ ศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ ธรุกิจหรือองค์กรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจ
หลกัทรัพย์  

• รวมทัง้เป็นผู้ออกกฎระเบยีบหรือข้อบงัคับต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินการด้านธรุกิจหลกัทรัพย์
เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นธรรม 



ตามพระราชบญัญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลาดหลักทรัพย์มีบทบาท
ส าคัญ ดังนี ้ 

• ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการซือ้ขายหลักทรัพย์จดทะเบยีน และพฒันาระบบต่างๆ ที่
จ าเป็นเพื่ออ านวยความสะดวกในการซือ้ขายหลักทรัพย์  

• ด าเนินธุรกจิใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการซือ้ขายหลักทรัพย์ เช่น การท าหน้าที่เป็นส านักหกั
บญัชี (Clearing House) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบยีนหลักทรัพย์ หรือกจิกรรม
อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  

• การด าเนินธุรกจิอื่น ๆ ที่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์  

 

มารู้จักกับตลาดหลักทรัพย์  



โครงสร้างตลาดทุนไทย และการก ากับดแูลตลาดทุน 

 ในปี พ.ศ. 2517 ได้มีการประกาศใช้พระราชบญัญตัิตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือจะจดัให้มีแหลง่กลางส าหรับการซือ้ขายหลกัทรัพย์ เพ่ือสง่เสริมการออม
ทรัพย์และการระดมเงินทนุในประเทศ ตามมาด้วยการแก้ไขบทบญัญตัิเก่ียวกบัรายได้เพ่ือให้
สามารถน าเงินออมมาลงทนุในตลาดทนุได้ ในปี พ.ศ. 2518 รูปแบบทางกฎหมายตา่งๆได้รับการ
ปรับแก้จนลงตวั และในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย (ช่ือ
ภาษาอังกฤษในขณะนัน้คือ The Securities Exchange of Thailand) ได้เปิดท าการซือ้ขาย
ขึน้อย่างเป็น ทางการครัง้แรกและได้ท าการเปล่ียนช่ือภาษาอังกฤษเป็น "The Stock 

Exchange of Thailand" (SET) เม่ือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2534 



โครงสร้างก ากับดูแลตลาดทุน 

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก าหนดให้การ
ด าเนินงานของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย อยู่ภายใต้การก ากบัดแูล
ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ก าหนดอ านาจหน้าท่ีให้
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เป็นผู้ก าหนดนโยบาย
และควบคมุการด าเนินงานของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

 



รู้จกัตลาดแรก ตลาดรอง 



องค์ประกอบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 



2. Broker หรือ บริษัทหลักทรัพย์  



บริษัทหลักทรัพย์ หรือ โบรคเกอร์ คืออะไร ?   
หมายถงึ บริษัทที่ประกอบธุรกจิหลักทรัพย์ เช่น การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 
การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการ 
กองทุนรวม และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล และเป็นบริษัทท่ีได้รับใบอนญุาตประกอบธรุกิจ
การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีได้ผ่านการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
เข้าเป็น  “บริษัทสมาชิก” ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ท าให้สามารถสง่ค าสัง่ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์เข้าสูร่ะบบซือ้ขาย ของตลาดหลกัทรัพย์ฯได้โดยตรง 

• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมี บริษัทสมาชิก รวม 38 บริษัท  

• บริษัทสมาชิกที่เปิดให้บริการซือ้ขายหลักทรัพย์ผ่านอนิเตอร์เน็ต 28 บริษัท 

• บริษัทสมาชิกที่เป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ 33 บริษัท 

 



ส่ิงที่ควรรู้ 
  ก่อนที่จะตดัสินใจสมคัรเป็นลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ 
(บล.) หรือบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) ใด 
ๆ  เราควรพิจารณาคณุสมบตัิต่าง ๆ ของบริษัทให้ดี
เสียก่อน  
เช่น 
1. สามารถให้ค าแนะน าที่เก่ียวข้องกับสินค้าและ
บริการที่ให้กับผู้ลงทุนได้ 
2.  มีความพร้อมในด้านข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและ
ถูกต้อง ให้ผู้ลงทุนทราบเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนได้ 
3.  สนองค าส่ังซือ้ขายของผู้ลงทุนได้อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง 
4. เป็นบริษัทที่มีฐานะทางการเงนิที่มั่นคงและ
น่าเช่ือถือ   
 



คุณสมบัตขิองโบรกเกอร์ที่ด ี
• พี่เลีย้งใจดีส าหรับนักลงทุนหน้าใหม่ - คณุไม่ต้อง

เกรงใจหรือเคอะเขินต่อการตัง้ค าถามใดๆ ท่ีคณุไม่รู้และไม่อยากรู้ โบรก
เกอร์มีหน้าท่ีเป็นพ่ีเลีย้งของคณุ สอนคณุให้รู้จกัก้าวเดินทีละก้าว ตัง้แต่
พืน้ฐานเร่ือยไปจนถึงเทคนิคท่ีสงูขึน้ จนกว่าคณุจะคล่อง 

• บริการข้อมูลและข่าวสาร - เม่ือคณุคุ้นเคยกบัตลาด
หลกัทรัพย์ฯดีแล้ว โบรกเกอร์ของคณุจะต้องมีความพร้อมทางด้านข้อมลู
และข่าวสารท่ีรวดเร็วและถกู ต้อง บอกคณุถึงความเคล่ือนไหวท่ีน่าจบั
ตา เพ่ือให้คณุได้รับข้อมลูท่ีครบถ้วน และเพียงพอต่อประกอบการ
ตดัสินใจลงทนุของคณุ ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูการวิเคราะห์สภาวะตลาด 
รายงานการวิจยัโดยนกัวิเคราะห์ข้อมลูจ านวนเงินในการเปิดบญัชี 
เอกสารท่ีต้องการ ข้อมลูเก่ียวกบัผู้บริหารบริษัทท่ีสนใจ และเข้าไปลงทนุ 

• สนองค าส่ังซือ้ขายของคุณอย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง - ความจริงแล้วโบรกเกอร์ทกุแห่งมีการแข่งขนัในด้านการ
บริการข้อนีอ้ยู่แล้ว เน่ืองจากหากสามารถปฏิบตัิตามค าสัง่ซือ้ขายของ
ลกูค้าได้ถกูต้องรวดเร็วแล้ว ย่อมเป็นท่ีพงึพอใจลกูค้า และยงัมีส่วนท า
ให้การซือ้ขายเพิม่ปริมาณมากขึน้ด้วย 

• การเลือกโบรกเกอร์มีบทวิเคราะห์ที่ดี - เพราะการ
ลงทนุท่ีดี นกัลงทนุอาจต้องการข่าวสารข้อมลูท่ีรวดเร็ว และมากพอ 
ดงันัน้ ลองเปรียบเทียบข้อมลูข่าวสารท่ีแต่ละโบรกเกอร์จะเสนอให้คณุ 
ก่อนตดัสินใจเลือกท่ีใด 

  
 



• สิ่งอ านวยความสะดวกที่ทนัสมัย - โบรกเกอร์ท่ีดีควรมีสิง่
อ านวยความสะดวกที่เพียงพอ เช่น หากคณุเป็นผู้ลงทนุที่มาสัง่ซือ้ขาย 
ณ ห้องค้าหลกัทรัพย์ของโบรกเกอร์ คณุต้องการคอมพิวเตอร์ท่ีมาก
เพียงพอ มีบริการด้านข้อมลูอตัโนมตัิ เช่น จอจากส านกัข่าวรอยเตอร์ 
จากส านกัข่าวบสินิวส์ หรือหากคณุเป็นผู้ลงทนุที่สัง่ซือ้ทางโทรศพัท์ 
คณุก็ต้องพิจารณาท่ีระบบและประสทิธิภาพของระบบสื่อสารด้วย 

• ระบบเอกสารและบริการหลังการซือ้ขาย - งานเอกสาร
นบัว่ามีความส าคญั เน่ืองจากเป็นเสมือนข้อตกลงอย่างเป็นทางการ
ระหว่างคณุกบัโบรกเกอร์ หรือคณุกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่ได้กลา่วย า้
มาแล้วในตอนที่ผ่านมา สว่นบริการหลงัการซือ้ขาย ปัจจบุนัโบรกเก
อร์หลายแห่งเร่ิมใช้ระบบการตดับญัชีและโอนเงิน  เอกสารต่างๆ ยิ่ง
ต้องรัดกมุควรจะไมซ่บัซ้อน ง่ายในการท าความเข้าใจ ชดัเจน และ
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

• ท าเลที่ตัง้ - ข้อนีม้ีความส าคญัยิ่งส าหรับผู้ลงทนุที่นิยมซือ้ขายใน
ห้องค้าหลกัทรัพย์ คณุต้องพิจารณาระยะเวลาการเดินทาง สถานท่ี
จอดรถยนต์ ความสะดวก ปลอดภยั ค่าใช้จ่ายจิปาถะท่ีอาจต้องค านึง 
อาทิ ค่าท่ีจอดรถ นอกจากนีย้งัต้องพิจารณาสิง่อ านวยความสะดวก
อ่ืน เช่น ร้านอาหาร ภตัตาคาร และธนาคารต่างๆ เป็นต้น 

 
 

คุณสมบัตขิองโบรกเกอร์ที่ดี 



โบรกเกอร์จงึไม่ใช่เป็นแค่คน
กลางในการซือ้ขายหลักทรัพย์
ให้กับคุณเท่านัน้ แต่โบรกเกอร์
จะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ความ
รับผิดชอบและบริการต่างๆ ที่
ให้แก่ลูกค้าทุกขัน้ตอนอยู่
ตลอดเวลา เร่ิมตัง้แต่เปิดบญัชี 
จนกระทั่งถงึขัน้ตอนสิน้สุดของการ
ช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 
รวมทัง้ช่วยดูแลให้ค าปรึกษา
แนะน า หรือแก้ไขปัญหาให้กับคุณ  
   ซึ่งโบรกเกอร์แต่ละแห่งอาจ
ให้บริการในลักษณะและรูปแบบที่
แตกต่างกัน ขึน้อยู่ กับขนาดธุรกจิ
และความช านาญของบริษัท 



“รูปแบบการซือ้ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์”  



การลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดหรือผู้แนะน าการลงทุน (IC) 



บัญชี “เงนิสด” (Cash Account) 

1. โบรกเกอร์จะก าหนดวงเงินซือ้ขายให้คณุตามความน่าเช่ือถือทางการเงิน 

2. ซือ้ขายหุ้นได้ไมเ่กินวงเงินนัน้ 

3. ช าระเงินคา่ซือ้ขายหุ้นโดยตดับญัชีธนาคาร 

        (ระบบ ATS – Automatic Transfer System) 
 

ประเภทของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

ข้อดี  วางเงินประกนัเพียง 20% ของวงเงินอนมุตัิ ท าให้ไม่จ าเป็นต้องน าเงิน                      
ลงทนุทัง้หมดไปฝากไว้กบัโบรกเกอร์ ก่อนการลงทนุ 
ข้อควรระวัง  อาจซือ้หุ้นมากเกินกวา่เงินลงทนุท่ีมีอยุ่ 



บัญชี “แคชบาลานช์”  (Cash Balance / Pre-paid / Cash Deposit) 

1. ฝากเงินไว้กบัโบรกเกอร์จ านวนหนึง่ก่อน 

2. ได้วงเงินซือ้ขายหุ้นเทา่กบัจ านวนเงินฝาก 

3. เงินฝากจะได้รับดอกเบีย้** 

4. ถ้าต้องการซือ้แตว่งเงินไมพ่อ ก็สามารถโอนเงินเพิ่ม 
 

ประเภทของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

ข้อดี  ป้องกนัการซือ้หุ้นมากเกินความสามารถในการช าระเงิน 
ข้อควรระวัง  ไม่ได้รับประโยชน์จากการเพ่ิมอ านาจซือ้ของเงินท่ีมีอยู่ 



บัญชีเงนิให้กู้ยืมเพ่ือซือ้หลักทรัพย์ หรือ บัญชีมาร์จิน้  
(Margin Account/Credit Balance) 
1. เป็นบญัชีที่ผู้ลงทนุจ่ายช าระราคาซือ้หลกัทรัพย์สว่นหนึง่ และกู้ ยืมเงินจากโบรกเกอร์อีกสว่น

หนึง่ 

2. โดยมีหลกัทรัพย์ที่ซือ้วางเป็นหลกัประกนั และมีข้อตกลงวา่     ผู้ลงทนุจะต้องจ่ายดอกเบีย้
ส าหรับเงินในสว่นท่ีผู้กู้ ยืมด้วย 

3. ปัจจยัที่ก าหนดหลกัทรัพย์และอตัรามาร์จิน้ โดยค านงึถึงสภาพคลอ่ง ความผนัผวนของราคา 
ความเสียงของแตล่ะหลกัทรัพย์ 

 

ประเภทของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

ข้อดี  เพ่ิมอ านาจในการซือ้ให้กบัลกูค้า 
ข้อควรระวัง  มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ จากดอกเบีย้กู้ ยืม 



วนั- เวลาท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 



3. Investment Consultant 
ผู้แนะน าการลงทนุ 



เส้นทางวชิาชีพธุรกิจหลักทรัพย์ 

ส่วนของวชิาชีพธุรกจิหลักทรัพย์นัน้ในปัจจุบันมีวชิาชีพที่ส าคัญอยู่ 4 ด้าน 

1. ผู้แนะน าการลงทุน (Investment Consultant : IC ) 

2. ผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner : IP ) 

3. นักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analyst : IA ) 

4. วาณิชธนากร (Investment Banker : IB ) 



เส้นทางวชิาชีพธุรกิจหลักทรัพย์  

1. รู้จกัตวัเอง 

2. รู้จกัวชิาชีพ 

3. เตรียมตัวสอบใบอนุญาต 

4. สมัครสอบและทดสอบ 

5. ขึน้ทะเบียนใบอนุญาต 

6. ท างาน 

7. ต่ออายุใบอนุญาต 

8. พฒันาต่อเน่ือง (บรรลุเป้าหมาย) 



ผู้แนะน าการลงทุน หรือ Investment Consultant 

เรียกสัน้ๆว่า IC 

คือ ผู้ที่ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าการลงทุนแก่นักลงทุน  ซึง่ได้แก่ 

การติดต่อชกัชวนให้มีการลงทนุ หรือการให้ค าแนะน าเพ่ือการซือ้ขายหรือลงทนุในผลิตภณัฑ์ใน
ตลาดทนุ (อาทิ หุ้น พนัธบตัร กองทนุรวม หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ) โดยไม่มีการวางแผนหรือ
การวิเคราะห์การลงทนุประกอบการการให้ค าแนะน า 



ประเภทของผู้แนะน าการลงทุน  

ด้านตลาดทนุ 

ด้านหลักทรัพย์ 
(Single License) 

ด้านตราสารหนี ้

ด้านกองทุน 

ด้านตราสารทุน 

ด้านสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า  

(Derivatives License)  

ด้านโลหะมีค่า 



4.ผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน 



ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน 
 หุ้น  (Stocks) 

 สัญญาล่วงหน้า  (Derivatives) 

 กองทุนรวม (Phillip Fund SuperMart) 

 บัญชีออมหุ้นและกองทุนรวมแบบรายเดือน ( Share builders plan ) 

 ลงทุนต่างประเทศ ( Global Markets ) 

 กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) 

 การยมืและให้ยืมหลกัทรัพย์ SBL ( Securities Borrowing and Lending ) 

 โครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงานบริษัทจดทะเบยีน ( EJIP ) 

 ตราสารหนี/้หุ้นกู้ /ตั๋วเงนิ ( Bond ) 

 วานิชธนกจิ ( Investment Banking ) 

 POEMS Internet & Mobile trading 

 ประกันชีวติ (Phillip Life) 



5.นักลงทุน.. 



สิ่งที่นักลงทุนควรทราบ 6 Steps ก่อนการลงทุน 

1. วางแผนการลงทุน 

2. รู้จักตนเองและขจัดความกลัว 

3. รู้จักความเส่ียง 

4. รู้จักเคร่ืองมือในการวเิคราะห์ 

5. แหล่งที่ใช้ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเตมิ 

6. ตดิตามผลการลงทุน 



1.วางแผนการลงทุน 

ประเภทนักลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง 
นกัลงทนุจะต้องรู้จกัตนเองก่อนวา่ ท่านเป็นนกัลงทนุประเภทไหน โดยทัว่ไปนกัลงทนุจะแบง่นกั
ลงทนุออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. นักลงทุนระยะสัน้ 

2. นักลงทุนระยะกลาง หรือนักลงทุนเล่นรอบ 

3. นักลงทุนระยะยาว 



2.รู้จักตนเองและขจัดความกลัว 

  สิ่งแรกที่นักลงทุนมือใหม่ควรค้นหาคือ ความกลัวของตนเองก่อน หรือสิ่งที่ท าให้ท่าน
กลัวที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ ว่ามีอะไรบ้าง เพื่อน ามาสู่การวิธีแก้ไขความกลัวนัน้ ความ
กลัวของนักลงทุนแต่ละท่านอาจแตกต่างกันออกไป เช่น นักลงทุนบางท่านอาจกลัวความ
เส่ียง, กลัวผลขาดทุน ฯลฯ เมื่อค้นหาสิ่งที่เรากลัวแล้วให้น ามาจัดอับดับจากมากไปหาน้อย 
ท าการวิเคราะห์ปัญหา และหาทางขจัดความกลัวนัน้ออกไป เช่น 
 

นาย ก. มีความต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ สามารถยอมรับความเส่ียงได้ ผ่านไป 1 ปี 
นาย ก. กย็ังไม่ได้เร่ิมลงทุน เน่ืองจาก นาย ก. ไม่มีความม่ันใจในการลงทุน ไม่รู้จะลงทุน
ในบริษัทอะไร ไม่เข้าใจธุรกจิ 



3.รู้จักความเส่ียง 

นกัลงทนุมือใหม่อาจตัง้ค าถามกบัตวัเองก่อนวา่ เราสามารถยอมรับการขาดทนุได้มากน้อยเพียงใด 
นกัลงทนุอาจก าหนดเงื่อนไขของการลงทนุเพ่ือก าหนดทิศทางการลงทนุ และความเสี่ยงที่นกัลงทนุ
ยอมรับได้ เช่น  
 
1. การก าหนดผลขาดทุนที่นักลงทุนยอมรับได้ (การยอมรับได้ หมายถึง เงินสว่นท่ีหายไป โดยท่ี
เราไม่มีความกงัวล)  
2. การก าหนดระยะเวลาในการลงทุน นกัลงทนุอาจก าหนดกรอบการลงทนุ เช่น ระยะเวลาใน
การลงทนุก่ีเดือน ก่ีปี เพราะหากผิดพลาดนัน้หมายถึงการเสียโอกาสท่ีเราจะน าเงินก้อนนีไ้ปลงทนุ
ในสินทรัพย์อ่ืนท่ีมีผลตอบแทนที่ดีกวา่ การก าหนดแผนการลงทนุ ระยะเวลาในการลงทนุ และจดุตดั
ขาดทนุ จงึมีสว่นส าคญั นกัลงทนุควรจดัอนัดบัความส าคญัของเป้าหมายการของการลงทนุวา่ ให้
สอดคล้องกบัแผนการลงทนุ ซึง่แตล่ะท่านจะให้ความส าคญั และมีวิธีการท่ีแตกตา่งกนัออกไปจาก
ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละท่าน 



การบริหารความเส่ียง 

 นกัลงทนุสามารถบริหารความเสี่ยงจากการลงทนุได้ด้วยการกระจายการลงทนุใน
สินทรัพย์ท่ีแตกตา่งกนั การบริหารความเสี่ยงนกัลงทนุสามารถท าได้หลายวิธี จะขึน้อยู่กบัลกัษณะ
การลงทนุ และความเสี่ยงท่ีนกัลงทนุรับได้ เช่น 

• การกระจายลงทุนในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน 

• การกระจายลงทุนตามระดับความเส่ียง 

 



4.รู้จักเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ 
 

การวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นิยมใช้ด้วยกนั 2 วิธี คือ 

 

4.1 การวิเคราะห์ปัจจัยพืน้ฐาน 

-การวิเคราะห์เศรษฐกจิ 

-การวิเคราะห์อุตสาหกรรม 

-การวิเคราะห์บริษัท 

 



4.2 การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค (Technical Analysis)  
คือ การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาหลกัทรัพย์ในอดีต โดยใช้
หลกัสถิติ เพ่ือคาดการณ์ราคาท่ีน่าจะเป็นในอนาคต 
 

4.รู้จักเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ 
 



5.แหล่งที่ใช้ในการศกึษาหาความรู้เพิ่มเตมิ 

 ปัจจุบันมีแหล่งข้อมูลด้านการลงทุนที่ให้บริการแก่ผู้ลงทุนอย่างมากมาย และมี
ความหลากหลาย นักลงทุนสามารถเข้าหาข้อมูลการลงทุนได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น
แหล่งข้อมูลภายในประเทศ หรือนอกประเทศ เช่น หนังสือพมิพ์ นิตยสารเศรษฐกจิ  

•  www.set.or.th, 

•  www.settrade.com 

•  www.tsi-thailand.org 

•  www.tfex.co.th 

•  www.setttade.com/click2win  

 



6.ตดิตามผลการลงทุน 

   ผู้ลงทุนควรมั่นตรวจสอบสถานะการลงทุนขอตนเอง ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กจ็ะสามารถปรับพอร์ตการลงทุนได้ทนัท่วงที 



…Question & Answer… 



Contact us 
02-6353080, 02-6353085 

02-6351700 Ext. 440 

PhillipCapital 2 

 


