
 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 เศรษฐกิจของประเทศไทยภายหลังชวงระยะเวลาที่ผานชวงวิกฤตเศรษฐกิจป พ.ศ.2540 มี
แนวโนมเศรษฐกิจของประเทศคอยปรับตัวข้ึนไปในทิศทางที่ดีขึ้น สงผลตอการเจริญเติบโตใน
ตลาดทุนเปนอยางมากโดยเฉพาะตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand : 
SET) เปนตลาดรองหรือตลาดซื้อขายหลักทรัพย (secondary market or trading market) ที่สําคัญ
สําหรับการซื้อขายหลักทรัพยที่มีการออกและเสนอขายแกประชาชนในตลาดแรก (primary market) 
ตามประกาศใชพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยป พ.ศ.2517 มีวัตถุประสงค เพื่อ
จัดใหมีศูนยกลางสําหรับการซื้อขายหลักทรัพย  อีกทั้งชวยสงเสริมการออมทรัพยและเคลื่อนยาย
เงินทุนจากภาคการออมเขาสูภาคการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ และการกอตั้งคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ใหเขามามีบทบาทในการบริหารงานของตลาดหลักทรัพย
โดยกําหนดนโยบายกํากับดูแลการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยตลอดจน มีหนาที่ในการกํากับดู
แลขอกําหนดและกฎเกณฑตางๆตามนโยบายที่ไดวางไว   ดังนั้นจะเห็นไดวาตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยมีการเปดโอกาสใหนักลงทุนและประชาชนโดยทั่วไปเลือกที่จะลงทุนไดในหลักทรัพย
ของธุรกิจตางๆ เพื่อแสวงหาผลตอบแทนในรูปของกําไรหรือเงินปนผลที่คาดวาจะไดรับจากการลง
ทุน ผลตอบแทนที่ไดขึ้นอยูกับความสําเร็จของกิจการแตละประเภท และขึ้นอยูกับสภาวะของหลัก
ทรัพย  คือดัชนีหลักทรัพยโดยผลตอบแทนที่ผูลงทุนคาดหวังวาจะไดรับยอมมีความเสี่ยงรวมอยู
ดวยประกอบดวย ความเสี่ยง 2 ลักษณะ คือความเสี่ยงเปนระบบ (systematic risk or market risk) 
เปนความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยที่บริษัทไมอาจควบคุมได เชน การเปลี่ยนแปลงของระดับสินคา การ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูลงทุน การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย เปนตน สวนความเสี่ยงอีกลักษณะ 
คือความเสี่ยงที่ไมเปนระบบ (unsystematic or unique risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายใน
บริษัท เชน ความผันแปรของกําไร  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางบริษัท เปนตน จึงกลาวไดวาการลง
ทุนในตลาดหลักทรัพยยอมมีความเสี่ยงเกิดขึ้น  ดังนั้นมุมมองความเสี่ยงของผูลงทุนยอมแตกตาง
กันขึ้นอยูกับประเภทของผูลงทุนวาเปนคนประเภทใด   สามารถแบงผูลงทุนออกเปน   2  ประเภท 
โดยประเภทแรก  ผูลงทุนที่ชอบความเสี่ยง (risk lover) กับประเภทที่สอง ผูลงทุนไมชอบความ
เสี่ยง (risk averter) (จิรัตน  สังขแกว, 2540) กลาวคือ ผูลงทุนมีความจําเปนอยางมากที่จะตองทราบ
และเขาใจ ในเรื่องของผลตอบแทนและความเสี่ยงในหลักทรัพยที่ผูลงทุนใหความสนใจอยู เพื่อที่ผู
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ลงทุนจะสามารถวิเคราะหหลักทรัพยและประเมินอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ภาพที่ 1.1 แสดงการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางผูมีเงินออมและผูตองการเงินทุน 
 

1) การเคลื่อนยายเงินทุนโดยตรง 
                                                                        หลักทรัพย 

                                                                                         
                  เงินทุน 
 

         2) การเคลื่อนยายเงินทุนโดยผานกิจการวานิชธนกิจ 
     

        หลักทรัพย                                                     หลักทรัพย     
     
                         เงินทุน    เงินทุน 
         
        3) การเคลื่อนยายเงินทุนโดยผานสื่อกลางทางการเงิน 
                   หลักทรัพย                                                    หลักทรัพยของสื่อ     
 
                      เงินทุน                      เงินทุน 
 

ที่มา : จิรัตน สังขแกว (2540) 
 
จากภาพที่ 1.1 สามารถอธิบายไดโดย  ผูมีเงินออมอาจเปนหนวยธุรกิจ  บุคคลธรรมดาทั่วไปหรือ
หนวยงานรัฐบาลเชนเดียวกับผูตองการใชเงินทุนอาจเปนหนวยธุรกิจหรือบุคคลธรรมดาทั่วไปหรือ
หนวยงานรัฐบาลคําวา หลักทรัพยตามความหมายอยางกวางหมายถึง สิทธิในการเรียกรองที่ใหแกผู
ถือหลักทรัพยนั้น 
 -     สวนแรก แสดงการเคลื่อนยายเงินทุนโดยตรง เชน กิจการผูตองการใชเงินทุน ออกหลัก
ทรัพยจําหนายแกผูตองการลงทุนหรือผูใหกูโดยตรง 
 -     สวนท่ีสอง แสดงการเคลื่อนยายเงินทุนโดยตรงระหวางผูมีเงินออมกับผูตองการใชเงิน
ทุน โดยมีกิจการวานิชธนกิจหรือธนาคารเพื่อการลงทุนชวยอํานวยความสะดวก 
 -      สวนท่ีสาม แสดงการเคลื่อนยายเงินทุนโดยสถาบันการเงินเปนผูระดมเงินออม  และ
จัดสรรเงินทุนไปยังผูตองการเงินทุน    

การศึกษาครั้งนี้ไดเลือกศึกษาหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน  เนื่องจากเศรษฐกิจ
ในภาพรวมของประเทศไทยยังคงมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในภาคการผลิตที่ไดรับแรง
สนับสนุนจากการสงออกที่มีมูลคาสูงเปนสําคัญ เพราะภาวะการณของการลงทุนในการผลิตภาค  

ผูตองการเงินทุน ผูมีเงินออม 

ผูตองการเงินทุน กิจการวานิชธนกิจ ผูมีเงินออม 

ผูตองการเงินทุน สื่อกลางทางการเงิน ผูมีเงินออม 
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อุตสาหกรรมมีแนวโนมที่ดีขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน อุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวในเกณฑดีไดแก 
หมวดยานยนต  สวนอุตสาหกรรมที่มีการผลิตลดลงคอนขางมากไดแก หมวดอิเล็กทรอนิกสชะลอ
ตัวลงตามอุปสงคของแผงวงจรรวมจากตลาดสงออก (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2547)    
ดังนั้น จากขอมูลที่ชวยสนับสนุนวาธุรกิจกลุมยานยนตอยูในภาวะกําลังเติบโตเปนผลดีตอผูลงทุนที่
ลงทุนในหลักทรัพยของกลุมธุรกิจยานพาหนะและชิ้นสวน ทั้งในแงของเงินปนผลและผลตอบ
แทนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย   อีกทั้งเสนกราฟของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  (SET Index) กับเสนกราฟดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 
(Vehicles and Parts Sector) มีแนวโนมไปทิศทางเดียวกันดังภาพที่ 1.2   
    
  ภาพที่ 1.2 แสดงความสัมพันธระหวางดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกับดัชนีราคา 

หลักทรัพย ในกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน ป พ.ศ. 2542 - 2547 
 
 

 
 
 
 
       จากภาพที่ 1.2 ไดแสดงแนวโนมของราคาซื้อขายของหลักทรัพยยานพาหนะและชิ้นสวน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดเขาตลาดหลักทรัพยตั้งแตป พ.ศ. 2542 โดยแนวโนมของ

Vehicles  Index

ดัชนีหลักทรัพยกลุมยาน
พาหนะและชิ้นสวน 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

 SET  Index 

2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

ที่มา : Reuters (2004) 
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ราคาหลักทรัพยมีการปรับตัวในชวงแคบและมีทิศทางคอยเริ่มปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะตลาด ตลาด
อยูในภาวะที่ซบเซาก็สงผลใหระดับราคาของหลักทรัพยมีการปรับราคาลดลงแตไมรุนแรง และ
ตลาดอยูในภาวะที่ขาขึ้นก็จะสงผลทําใหระดับราคาปรับตัวสูงขึ้นเชนกัน เมื่อพิจารณาถึงอัตราการ
ขยายตัวของระดับราคาหลักทรัพย พบวาในป พ.ศ. 2543 มีอัตราการขยายตัวของระดับราคาหลัก
ทรัพยลดลงจากป พ.ศ. 2542 เทากับ 0.82 เทา   ในป พ.ศ. 2544 มีอัตราการขยายตัวของระดับราคา
หลักทรัพยเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2543 เทากับ 1.33 เทา   ในป พ.ศ. 2545 มีอัตราการขยายตัวของระดับ
ราคาหลักทรัพยเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2544 เทากับ 1.25 เทา  ในป พ.ศ. 2546 มีอัตราการขยายตัวของ
ระดับราคาหลักทรัพยเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2545 เทากับ 1.20 เทา และในป พ.ศ.2547  มีอัตราการ
ขยายตัวของระดับราคาหลักทรัพยเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2546 เทากับ 2.08 เทา  แสดงวาหลักทรัพย
กลุมยานพาหนะและชิ้นสวนนักลงทุนควรเลือกที่จะลงทุน    เนื่องจากมีการปรับตัวไปในแนวทาง
ที่ดีและไดรับผลจากการสงออกในภาคอุตสาหกรรมที่กลุมยานยนตมีอัตราการเจริญเติบโตอยาง
มากทําใหยอดขายรถยนตภายในประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งในแงผลตอบแทนในรูปเงินปนผลของ
หลักทรัพยที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยพิจารณาไดจากปริมาณและมูลคาการซื้อขายหลัก
ทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดังตารางที่ 1.1 
 
ตารางที่ 1.1   แสดงปริมาณและมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยป ค.ศ. 1999-2004 
  

ปค.ศ. ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย 
(หนวย : ลานหุน) 

มูลคาการซื้อขายหลักทรัพย 
(หนวย : ลานบาท) 

1999 216.00 1,310.21 
2000 187.45 1,104.81 
2001 126.92 1,707.24 
2002 699.76 4,528.83 
2003 957.32 9,868.50 
2004 1,490.71 24,777.90 

 
ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) 
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จากตารางที่ 1.1  แสดงปริมาณและมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้น
สวนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ตั้งแตป ค.ศ. 1999 – 2004  มูลคาการซื้อขายมีแนวโนมที่
เพิ่มขึ้น  โดยเริ่มตั้งแตป ค.ศ. 1999  มีมูลคาการซื้อขายเทากับ 1,310.21 ลานบาท  ในป ค.ศ.2000 มี
มูลคาการซื้อขายเทากับ 1,104.81 ลานบาทซึ่งลดลงจากปค.ศ. 1999 เทากับ 0.84 เทา   ในป ค.ศ.
2001 มีมูลคาการซื้อขายเทากับ 1,707.24 ลานบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากป ค.ศ. 2000 เทากับ 1.55 เทา   ในป 
ค.ศ.2002  มีมูลคาการซื้อขายเทากับ 4,528.83 ลานบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากป ค.ศ. 2001 เทากับ 2.65 เทา   
ในป ค.ศ.2003 มีมูลคาการซื้อขายเทากับ 9,868.50 ลานบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากป ค.ศ. 2002 เทากับ 2.18 
เทา   และในป ค.ศ.2004 มีมูลคาการซื้อขายเทากับ 24,777.90 ลานบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากป ค.ศ. 2003 
เทากับ  2.51 เทา   ในชวงระยะเวลา 6 ปที่ผานมาสงผลใหมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยเพิ่มขึ้น
ประมาณ 23,467.69 ลานบาท   

ดังนั้น   ผูศึกษาจึงมีความสนใจในการวิเคราะหถึงอิทธิพลของปจจัยสําคัญที่มีผลตออัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย
กําหนดคําถามวา    ปจจัยใดมีอิทธิพลตอผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน
อยางไร     การศึกษาในครั้งนี้ชวยทําใหมีการพัฒนาเลือกแบบจําลองที่เหมาะสมในการวิเคราะห
ปจจัยของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน     อีกทั้งทําใหผูลงทุนทราบถึงขอมูลวิชาการใน
การพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพยไดชัดเจนขึ้นและเปนประโยชนแกผูที่สนใจจะทําการศึกษาหา
ความรูเพิ่มเติม 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1    เพื่อศึกษาขอมูลปจจัยพื้นฐานในเบื้องตนของบริษัทในกลุมยานพาหนะและชิ้นสวนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

1.2.2    เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานผลตอบแทนตลาด  ขนาดของธุรกิจและอัตราสวนมูล
คาหลักทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด ที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะ
และชิ้นสวนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  
1.3 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 

1.3.1    ทําใหทราบถึงขอมูลทางวิชาการเบื้องตนของบริษัทในกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 
สําหรับนักลงทุนที่เลือกลงทุนในหลักทรัพย เพื่อการแสวงหาผลตอบแทนในรูปของผลกําไรหรือ
เงินปนผลที่คาดวาจะไดรับ 
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1.3.2    ทําใหทราบถึงปจจัยดานผลตอบแทนตลาด    ขนาดของธุรกิจและอัตราสวนมูลคาหลัก
ทรัพยตามบัญชีตอราคาตลาด ที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้น
สวนตามแบบจําลองที่เหมาะสม สําหรับประโยชนแกนักลงทุนทุกประเภท  
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา  

        หลักทรัพยของกลุมยานพาหนะและชิ้นสวนนั้นประกอบไปดวย 11 หลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยแสดงไดดังตารางที่ 1.2 โดยในการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอผล 
ตอบแทนของหลักทรัพยโดยแบบจําลองฟารมาและเฟรนชที่มีการปรับเพิ่มและลดปจจัยของ       
สมการออกไดเปน 5 รูปแบบจะใชขอมูลของหลักทรัพยที่เปนขอมูลแบบทุติยภูมิของตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย  กลาวไดวาขอบเขตในการศึกษาครั้งนี้จะเปนการใชขอมูลดัชนีหลักทรัพย
กลุมยานพาหนะและชิ้นสวนโดยเปนขอมูลรายสัปดาหของราคาปดหลักทรัพยที่ทําการซื้อ/ขายอยู
ในตลาดในชวงระยะเวลา  7 ป เร่ิมตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2541 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547 นําขอมูล
ทั้งหมดมาประมวลผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสําหรับการคํานวณทางสถิติ   

  โดยหลักทรัพยของกลุมยานพาหนะและชิ้นสวนมี ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1.2  แสดงรายชื่อหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวนในตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทย  
 

ลําดับที่ รายชื่อหลักทรัพย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อยอ 

1 บริษัทอาปโก ไฮเทค จํากัด  (มหาชน) Aapico Hitech Public Company Limited AH 

2 บริษัทไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด  (มหาชน) 
Thai Storage Battery Public Company 
Limited 

BAT-3K 

3 บริษัทชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) 
Chai Watana Tannery Group Public 
Company Limited CWT 

4 บริษัทกูดเยียร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
Goodyear (Thailand) Public Company 
Limited GYT 

5 บริษัทฮ้ัวฟง รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
Hwa Fong Rubber (Thailand) Public 
Company Limited 

HFT 

6 
บริษัทอิโนเว รับเบอร  (ไทยแลนด) จํากัด 
(มหาชน) 

Inoue Rubber (Thailand) Public 
Company Limited IRC 
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ลําดับที่ รายชื่อหลักทรัพย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อยอ 

7 บริษัทสวีเดนมอเตอรส  จํากัด  (มหาชน) 
Swedish Motors Corporation Public 
Company Limited SMC 

8 บริษัทสยามภัณฑกรุป  จํากัด  (มหาชน) 
The Siam Pan Group Public Company 
Limited SPG 

9 บริษัทเอส.พี.ซูซูกิ จํากัด  (มหาชน) S.P. Suzuki Public Company Limited SPSU 

10 บริษัทไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด  (มหาชน) Thai Stanley Electric Public Company 
Limited 

STANLY 

11 บริษัทไทยรุงยูเนียนคาร  จํากัด  (มหาชน) 
Thai Rung Union Car Public Company 
Limited 

TRU 

ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2547) 
 
1.5 นิยามศัพท 

 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  (Office of the Securities and Exchange Commission)  
หมายถึง  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 17 
ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 เพื่อปฏิบัติการใดใหเปนไปตามมติของคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และปฏิบัติงานอื่นตามบทบัญญัติแหง พ.ร.บ. หลักทรัพย 

หนังสือชี้ชวน (Prospectus) หมายถึง  เอกสารที่บริษัทผูเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน
ทั่วไปตองจัดทําขึ้น เพื่อเปดเผยขอมูลแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทและรายละเอียดของการเสนอ
ขายหลักทรัพยคร้ังนั้น  หนังสือช้ีชวนจะตองแสดงขอมูลลักษณะธุรกิจของบริษัท โครงการใน
อนาคต  โครงสรางการบริหารงานผูบริหารบริษัท  ขอมูลทางการเงิน ผลประกอบการในอดีตและที่
คาดการณวาจะเปนไปในอนาคตประเภทของหุนที่เสนอขาย จํานวนหุน มูลคาที่ตราไว ราคาเสนอ
ขาย และวันเวลาที่ใหจองซื้อหุน ขอมูลในหนังสือช้ีชวนมีความสําคัญตอผูลงทุนที่จะใชประกอบ
การวิเคราะหและตัดสินใจลงทุนในหุนนั้น รางหนังสือช้ีชวนของบริษัทจะตองผานการพิจารณา
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกอนจัดทําเผยแพรใหประชาชน
จองซื้อหุน 
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หุนสามัญ  (Common stock) หมายถึง หลักทรัพยที่บริษัทออกจําหนายเพื่อระดมเงินทุนมา
ดําเนินกิจการ ผูถือหุนสามัญมีสิทธิรวมเปนเจาของบริษัท มีสิทธิออกเสียงลงมติในที่ประชุมผูถือ
หุนเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัท รวมตัดสินใจในนโยบายการดําเนินงานของบริษัท และรวมตัดสิน
ใจในปญหาสําคัญของบริษัทผูถือหุนสามัญจะไดรับผลตอบแทนในรูปเงินปนผล (dividend) เมื่อ
ราคาหุนเพิ่มสูงขึ้นตามศักยภาพของบริษัทและมีโอกาสไดรับสิทธิจองซื้อหุนออกใหม (right) เมื่อ
บริษัทเพิ่มทุนขยายกิจการ หากบริษัทเลิกกิจการก็จะไดรับสวนแบงในสินทรัพยของบริษัทจากยอด
สุทธิหลังจากชําระคืนเจาหนี้และพันธะตาง ๆ หมดแลว 

 
ราคาปด (Close or closing  price) หมายถึง ราคาของหลักทรัพยใดๆที่เกิดจากการซื้อขาย

ในตลาดหลักทรัพยเปนรายการสุดทายของแตละวัน 

ปนผล (Dividend) หมายถึง สวนของกําไรที่บริษัท (หรือกองทุนรวม) แบงจายใหแกผูถือ
หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ (หรือผูถือหนวยลงทุน) ตามสิทธิของแตละหุนปนผลแกหุนบุริมสิทธิ
มักกําหนดไวตายตัวเปนรอยละของราคาตราไวแตปนผลแกหุนสามัญ (หรือหนวยลงทุน) จะมาก
หรือนอยเปลี่ยนแปลงไปตามผลการดําเนินงานของบริษัท ในแตละปคณะกรรมการบริษัทจะ
ประกาศจายปนผลแกหุนสามัญเปนคราว ๆ ไป ปนผลอาจจายเปนเงินสดหรือหุนก็ได แตการจะจาย
หุนปนผลในประเทศไทยยังติดขัดเรื่องภาระภาษีซ่ึงผูเกี่ยวของกําลังพิจารณาแกไขอยู 

ผลตอบแทนจากการลงทุน (Expected return) หมายถึง ผูลงทุนในกองทุนรวมจะไดรับผล
ตอบแทนใน 2 ลักษณะ ไดแก กําไรจากการขายหนวยลงทุนและเงินปนผลของกองทุนรวม เงินปน
ผลหมายถึงสวนแบงกําไรของกองทุนนั้นๆ (ในกรณีเปนกองทุนรวมที่มีนโยบายจายเงินปนผล)  ถา
เปนบุคคลธรรมดารับเงินปนผลจะถูกหักภาษี 10 % หรือนํามารวมคํานวณภาษีปลายปในอัตรากาว
หนา  

มูลคาตามราคาตลาด (Market capitalization) คือมูลคาโดยรวมของหุนสามัญของบริษัท
ใดที่คํานวณขึ้นโดยใชราคาตลาดของหุนนั้นคูณกับจํานวนหุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท
ดังกลาว 

มูลคาตามบัญชี (Book value) เปนมูลคาของหุนสามัญ 1 หุนที่ไดจากการประเมินคาสิน
ทรัพยสุทธิ (net asset value) ตอหุนตามงบดุลลาสุดของบริษัทผูออกหุนหมายความวาหากบริษัทนี้
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เลิกกิจการและสามารถนําสินทรัพยรวมถึงหนี้สินตางๆ ไปแปรเปนเงินสดไดตามมูลคาที่ระบุในงบ
ดุลนั้นแลวผูถือหุนจะไดรับเงินคืนในจํานวนเทากับมูลคาตามบัญชีตอการถือหุน 1 หุน 

มูลคาตามบัญชี  =    สินทรัพยรวม – หนี้สินรวม  
                         จํานวนหุนสามัญทั้งหมดที่บริษัทออกเรียกชําระเงินคาหุนแลว 

ราคาตลาด (Market price)  คือราคาหุนใด ๆ ในตลาดหลักทรัพยที่เกิดจาการซื้อขายครั้ง
หลังสุดเปนราคาที่สะทอนถึงความตองการซื้อ และความตองการขายจากผูลงทุนโดยรวมในขณะ
นั้น 

ความเสี่ยงจากตลาด (Market risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่เกิดจากราคาหรือ
ผลตอบแทนปรับตัวขึ้นลง  เนื่องจากความผันผวนของคาเงิน อัตราดอกเบี้ย การเมือง เปนตน       
แตความเสี่ยงนี้สามารถลดลงไดถามีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพยหลายตัว 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest rate risk)  หมายถึง ความเสี่ยงจากการที่อัตราดอก
เบี้ยในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอันเปนผลมาจากปจจัยตางๆมีผลใหราคาตราสารหนี้ปรับตัวผัน
ผวนดวย 

บริษัทจดทะเบียน (Listed company) หมายถึง บริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนหลัก
ทรัพยของบริษัทเพื่อใหมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยบริษัทดังกลาวตองมีคุณสมบัติตามเกณฑที่
ตลาดหลักทรัพยกําหนดและตองปฏิบัติตามขอตกลงของตลาดหลักทรัพย 


