
บทที่ 3  
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
3.1 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
                ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  (The Stock  Exchange of Thailand)  เร่ิมเปดการซ้ือ
ขายหลักทรัพยเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2518  โดยทําหนาท่ีเปนศูนยกลางการซ้ือขายหลักทรัพย  
ควบคุมดูแลใหการซ้ือขายหลักทรัพยดําเนินไปอยางมีระเบียบ คลองตัว โปรงใส และยุติธรรม เพื่อ
สรางความม่ันใจใหกับผูลงทุน และสงเสริมใหเกิดการระดมเงินออมจากประชาชนไปลงทุนใน
กิจการตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม และตลาดหลักทรัพยยังไดจัดต้ัง 
ตลาดหลักทรัพยใหม เร่ิมเปดการซ้ือขายหลักทรัพยเม่ือวันท่ี  17  กันยายน 2544 โดยตลาด
หลักทรัพยใหมเปนแหลงเงินทุนระยะยาวใหแกธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม สนับสนุนการรวม
ลงทุนของธุรกิจเงินลงทุนเอ้ืออํานวยการแปลงสภาพจากหนี้เปนทุนระหวางสถาบันการเงิน หรือผู
รวมทุนรายใหมและลูกหนี้ รวมท้ังเพื่อเปนการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนใหแกผูลงทุนดวย   

วัตถุประสงคของการจัดต้ังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามที่ไดกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 คือ 
 1) เปนศูนยกลางสําหรับการซ้ือขายหลักทรัพย 
 2) ทําหนาท่ีสงเสริมการออมและการระดมเงินทุนในประเทศ 
 3) สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการเปนเจาของกจิการธุรกิจและอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ 
 4) ใหความคุมครองผลประโยชนของผูถือหุน 
 5) ใหการซ้ือขายหลักทรัพยมีสภาพคลองอยูในระดับราคาท่ีสมเหตุสมผล เปนไปอยางมี
ระเบียบและยติุธรรม 
 6) ใหตลาดหลักทรัพยมีสภาพเปนนิติบุคคล ดําเนินงานโดยไมนาํผลกําไรมาแบงปนกัน 
 

3.1.1 องคประกอบท่ีสําคัญของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 1) บริษัทสมาชิก (Broker) ทําหนาท่ีเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยใหแกผูลงทุนท่ัวไป  
โดยบริษัทสมาชิกไดรับคาธรรมเนียมเปนการตอบแทน 
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2) หลักทรัพยจดทะเบียน (Listed  Securities)  หมายถึง หลักทรัพยท่ีออกโดยบริษัทมหาชนจํากัดท่ี
จดทะเบียนหลักทรัพยของตนใหมีการซ้ือขายกันในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาด
หลักทรัพยใหม โดยท้ังหลักทรัพยจดทะเบียนและบริษัททะเบียนผูออกหลักทรัพยนั้น  จะตองมีผู
ลงทุนท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด  และเปนไปตามขอตกลงการจดทะเบียน
หลักทรัพย (Listing  Agreement)  
 3) ผูลงทุน (Investor)  เปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของตลาดหลักทรัพย โดยท่ีผูลงทุน
อาจเปนประชาชนทั่วไปหรือนิติบุคคล ท้ังในประเทศและตางประเทศ ท่ีเขามาซ้ือขายหลักทรัพย
โดยหวังผลตอบแทนในรูปของกําไรจากการซ้ือขาย สําหรับผูลงทุนระยะส้ัน  หรือดอกเบ้ียและเงิน
ปนผลสําหรับผูลงทุนระยะยาว 
  

3.1.2 หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
 1) หุนสามัญ (Common  Stock)  เปนตราสารประเภทหุนทุน ซ่ึงออกโดยบริษัทมหาชน
จํากัดท่ีตองการระดมเงินทุนจากประชาชนเพ่ือใหผูลงทุนไดเขาไปมีสวนรวมในธุรกิจนั้นๆ 
โดยตรง ซ่ึงถือไดวาผูลงทุนมีสวนรวมเปนเจาของกิจการจึงมีสิทธ์ิในการลงคะแนนเสียง  รวม
ตัดสินใจในปญหาสําคัญในท่ีประชุมผูถือหุน  โดยผูลงทุนจะมีสิทธิออกเสียงตามสัดสวนของหุนท่ี
ถืออยู  ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดโดยตรงก็คือ  เงินปนผลจากกําไรในธุรกิจ  กําไรจากการขายหุน 
และสิทธิในการจองซ้ือหุนใหม  ในกรณีท่ีมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน  อยางไรก็ตามผลตอบแทนจาก
หุนสามัญไมมีความแนนอน  อาจสูง หรือตํ่า  หรือขาดทุนหากขายคืนไดราคาตํ่ากวาเวลาซ้ือ  โดย
ข้ึนอยูกับผลของการดําเนินงานของบริษัทนั้นๆ ตลอดจนปจจัยภายนอกอ่ืนๆ ท่ีสงผลกระทบ 
 2) หุนบุริมสิทธ์ิ (Preferred  Stock) เปนตราสารประเภทหุนทุน ท่ีมีขอแตกตางจากหุน
สามัญคือ  ผูถือหุนบุริมสิทธิจะไดรับสิทธิในการชําระคืนทุนกอนผูถือหุนสามัญ ในกรณีท่ีบริษัท
เลิกกิจการ ในตลาดหลักทรัพยจะมีหุนบุริมสิทธ์ิจํานวนไมมาก  มีการซ้ือขายกันนอย มีสภาพคลอง
ตํ่า 
 3) หุนกู (Debenture) เปนตราสารท่ีบริษัทออกเพ่ือกูเงินระยะยาวจากผูลงทุน โดยผูถือหุนกู
จะมีฐานะเปนเจาหนี้ของกิจการ บริษัทจะตองจายผลตอบแทนเปนดอกเบ้ียใหแกผูถือหุนกูตาม
ระยะเวลาและอัตราท่ีกําหนด ผูถือจะไดเงินตนคืนครบถวนเม่ือส้ินอายุตามระบุในเอกสาร หุนกูจะ
มีสภาพคลองในการซ้ือขายไมมากนัก สวนใหญจะเปนการซ้ือขายโดยผูลงทุนประเภทสถาบันหรือ
ผูลงทุนระยะยาว 
 4) หุนกูแปลงสภาพ (Convertible  Debenture) หุนกูแปลงสภาพมีลักษณะคลายกับหุนกู 
แตกตางกันตรงท่ีหุนกูแปลงสภาพมีสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงเปนหุนสามัญ  ในชวงเวลา อัตราและ
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ราคาท่ีกําหนดไวในหนังสือช้ีชวน ในชวงท่ีภาวะเศรษฐกิจดีหุนกูแปลงสภาพจะไดรับความนิยม
มาก  เพราะผูลงทุนคาดหวังผลตอบแทนท่ีไดรับจากราคาหุนสามัญ เม่ือเปล่ียนแปลงสภาพแลว ซ่ึง
จะทํากําไรไดมากกวาผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ียของหุนกูธรรมดา 
 5) ใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) เปนตราสารที่ระบุวาผูถือครองจะไดรับสิทธิจองซ้ือหุน
สามัญ หุนบุริมสิทธิ หุนกู  หรือตราสารอนุพันธในราคาท่ีกําหนดเม่ือถึงเวลาท่ีระบุ(ซ่ึงราคาจองซ้ือ
มักจะกําหนดไวท่ีระดับราคาต่ําหรือบางคร้ังอาจกําหนดใหไดรับหุนสามัญโดยไมเสียคาใชจาย)
โดยใบสําคัญแสดงสิทธิจะออกควบคูกับการเพิ่มทุนของบริษัท ซ่ึงเปนเทคนิคการตลาดของบริษัท
ผูออกหลักทรัพยในการจูงใจใหผูลงทุนจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน หุนบุริมสิทธิ หรือหุนกู  
 6) ใบสําคัญแสดงสิทธิระยะส้ัน (Short-Term  Warrant) ใบสําคัญแสดงสิทธิประเภทนี้จะมี
อายุไมเกิน 2 เดือน และเปนทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนจากผูถือหุน  แทนการจัดสรรสิทธิในการ
จองซ้ือหุน(Right) และบริษัทผูออกหลักทรัพยสามารถยื่นคําขอใหรับเปนหลักทรัพยประเภทท่ีซ้ือ
ขายหมุนเวียนกันในตลาด 
 7) ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Derivative Warrant:  DW) เปนตราสารท่ีมีลักษณะคลาย
กับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ัวไป โดยจะใหสิทธิแกผูถือ ในการซ้ือขายหลักทรัพยอางอิง ในราคาใช
สิทธิ  อัตราและระยะเวลาใชสิทธิท่ีกําหนดไว โดยบริษัทผูออกจะเปนผูกําหนดวาจะเลือกทําการสง
มอบใหแกผูถือ เปนหลักทรัพยหรือเงินสดก็ได  
 8) ใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได (Transferable Subscription 
Rights : TSR) เปนตราสารท่ีใหสิทธิแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละรายถือ
อยู เพื่อใชเปนหลักฐานในการใชสิทธิซ้ือหุนเพิ่มทุนของบริษัท โดยหากผูถือหุนเดิมไมประสงคจะ
ใชสิทธิในการซ้ือหุนเพิ่มทุนดังกลาว  สามารถโอนสิทธิใหแกผูอ่ืนได   
 9) หนวยลงทุน (Unit Trust) คือตราสารท่ีออกโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) 
ในรูปของหนวยลงทุนของกองทุนรวม ซ่ึงเปนการระดมเงินทุนจากประชาชน โดยบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนจะเปนผูบริหารกองทุนเพื่อใหไดรับผลตอบแทนสูงสุด  แลวนํามาเฉล่ีย
ใหแกผูถือหนวยลงทุนนั้นในรูปของเงินปนผล ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนรวม
ไดในหนังสือช้ีชวนของแตละกองทุน  
 10) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิง (Depository Receipt : DR)
เปนตราสารที่ออกและเสนอขายโดย บริษัท สยามดีอาร จํากัด โดยผูลงทุนท่ีถือใบแสดงสิทธิจะ
ไดรับสิทธิประโยชนตางๆ เชนเดียวกับผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนทุกประการ ไมวาจะเปนสิทธิ
ประโยชนทางการเงิน (Financial Right) หรือสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน (Voting Right) ใน
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บริษัทจดทะเบียน แตท้ังนี้ การออกเสียงลงคะแนน ผูถือใบแสดงสิทธิจะตองมีสัญชาติไทยและออก
เสียงลงคะแนนโดยผานบริษัท  สยาม ดีอาร จํากัด  เทานั้น  
 

3.1.3  ขอมูลพื้นฐานในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย 
ขอมูลพื้นฐานท่ีใชในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจซ้ือขายหลักทรัพย  ประกอบดวยขอมูล

สําคัญเบ้ืองตน 2 ประการ  คือ 
 1)  การพิจารณาภาพรวมของตลาด 

1.1)  ดัชนีราคาหุน เปนขอมูลท่ีนักลงทุนใหความสําคัญในการนํามาพิจารณา
ประกอบการลงทุน ดัชนีราคาหุนท่ีสามารถนํามาพิจารณามีหลายตัว เชน SET Index   SET50 Index  
ราคาหุนรายกลุมอุตสาหกรรม  (Sectoral  Indices) และ MAI Index  แตท่ีนิยมและไดรับการนํามา
พิจารณามากท่ีสุดคือ ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ SET Index ซ่ึงเปนดัชนี
ราคาหุนท่ีคํานวณถัวเฉล่ียทุกหลักทรัพยราคาหุนสามัญแบบถวงน้ําหนักดวยจํานวนหุนท่ีจด
ทะเบียน  แสดงวาหุนใหญ  หรือหุนท่ีมีทุนจดทะเบียนสูง หากมีการเปล่ียนแปลงข้ึนลงจะสงผลตอ
การเคล่ือนไหวของ  SET Index  มากกวาการเปล่ียนแปลงข้ึนลงของหุนขนาดเล็กหรือหุนท่ีมีทุนจด
ทะเบียนนอยกวา 

1.2 ) ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย  ปริมาณการซ้ือขาย เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญ
ตอการพิจารณาลงทุนในตลาดหลักทรัพย โดยหากตลาดหลักทรัพยมีการซ้ือขายกันอยางหนาแนน
หรือคึกคักเพียงใด  แสดงวาภาวะตลาดหลักทรัพยดี  ผูลงทุนก็จะเขามาซ้ือขายกันอยางคึกคัก 
ในทางตรงกันขามกันหากภาวะตลาดซบเซา  ผูลงทุนก็จะเขามาซ้ือขายกันนอยลง  

 1.3)  ราคาปดของหลักทรัพย  โดยพิจารณาจากจํานวนหุนท่ีมีราคาปดสูงข้ึน ลดลง หรือ
เทาเดิม หากวันใดที่หุนสวนใหญมีราคาปดสูงข้ึน  จะเปนการสะทอนใหเห็นภาพของสภาวะตลาด
หลักทรัพยในทางท่ีดี ในทางตรงกันขามกัน หากวันใดท่ีราคาหุนสวนใหญติดลบ สภาพตลาด
หลักทรัพยอาจไมคอยดี หรือถาหุนสวนใหญมีราคาปดคอนขางคงท่ีแสดงวาตลาดหลักทรัพยนาจะ
มีการเคล่ือนไหวอยูในชวงแคบๆ ซ่ึงผูลงทุนอาจจะพิจารณาทิศทางท่ีปริมาณหุนเปล่ียนแปลงไปใน
การวิเคราะหตลาดดวยตนเองได  อยางไรก็ตาม ในเรื่องนี้อาจเปนการมองภาพในระยะส้ันๆ ผู
ลงทุนยังตองพิจารณาปจจัยอ่ืนๆ มาประกอบดวย 
 2) การพิจารณาผูลงทุนภาพหุนรายตัว 

2.1)  ราคา (Price)  ผูลงทุนมักจะใหความสําคัญกับราคาของหลักทรัพย เนื่องจากมีการ
เคล่ือนไหวข้ึนลงจากแรงซ้ือขายอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะราคาหลักทรัพยนั้นๆ เม่ือตลาด
หลักทรัพยปดทําการ  และราคานั้นก็หมายถึงจํานวนเงินท่ีผูลงทุนพิจารณาวาเหมาะสมตอการซ้ือ
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ขาย หรือถือหลักทรัพยนั้นๆ ไวหรือไมอยางไร แตท้ังนี้ควรจะพิจารณาราคาหลักทรัพยรวมกับผล
การดําเนินงานอันไดแก  กําไรตอหุน  การจายปนผล  หรือขอมูลอ่ืนๆ อีกหลายประการ   

2.2)  ราคาปดตอกําไรตอหลักทรัพย (P/E Ratio) เปนการพิจารณาท่ีคิดจาก อัตราสวน 
(Ratio) ของราคาปด (Close Price: P) เทียบกับกําไรตอหลักทรัพย (Earnings per share: E) โดย
สามารถแสดงใหผูลงทุนเห็นภาพในระดับพื้นฐานของหลักทรัพยตัวนั้นๆ ได  คา P/E Ratio  มีสูตร
ดังนี้ 
                          

P/E  =        ราคาปด  หรือราคาตลาดของหลักทรัพยสามัญ (P) 
                    กําไรสุทธิตอหุนประจํางวด  12  เดือนของหุนสามัญ (E) 
 

2.3) อัตราเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield) เปนการพิจารณาจากอัตราผลตอบแทน
จากเงินปนผลโดยคิดเปนรอยละ  ซ่ึงหากหลักทรัพยตัวใดมี Dividend  Yield สูง อาจไดรับความ
สนใจจากผูลงทุนมากกวา และสามารถใชเปรียบเทียบความนาลงทุนระหวางหลักทรัพยแตละตัวได 
อัตราเงินปนผลตอบแทนสามารถคํานวณไดจากสูตร  ดังนี้ 
 

อัตราเงินปนผลตอบแทน =  มูลคาปนผลตอหลักทรัพย (Dividend) * 100 
     ราคาหลักทรัพย (Market Price) 
 

2.4)   ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยนั้นๆ  ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยหรือสภาพคลอง
นับวามีสวนสําคัญ  กลาวคือ  หากหลักทรัพยมีสภาพคลองสูง หรือมีปริมาณหลักทรัพยเขามา
หมุนเวียนซ้ือขายกันมาก  การเขาซ้ือหรือขายยอมทําไดงายกวาหลักทรัพยท่ีมีสภาพคลองตํ่า   

2.5)  การพิจารณาหลักทรัพยในเชิงธุรกิจการเงิน  หมายถึง  การวิเคราะหหลักทรัพยท่ี
สนใจลงทุนนั้นมีศักยภาพในการเจริญเติบโต  มีความม่ันคง  เขมแข็งในทางการเงินและการบริหาร 
มีโอกาสที่จะตอบแทนผลกําไรที่คุมคาแกผูท่ีเขามาซ้ือหลักทรัพยนั้นๆ มากนอยเพียงใด   

 
3.2  ตัวแปรท่ีสําคญัในการพิจารณาการพัฒนาของตลาดหลักทรัพย 

1) ขนาดของตลาดหลักทรัพย (Stock Market Size)  การท่ีตลาดหลักทรัพยมีขนาดใหญ
อาจแสดงไดวาระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นมีความเจริญ การพิจารณาถึงขนาดของตลาด
หลักทรัพยเทียบกับรายไดประชาชาติ หากอัตราสวนนี้มีคาสูงแสดงถึงการท่ีตลาดมีขนาดใหญเม่ือ
เทียบกับเศรษฐกิจท้ังระบบของประเทศ และสามารถนําไปใชเทียบกับความเจริญของตลาดใน
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ประเทศอ่ืนๆ โดยคาสถิติท่ีพิจารณาจะประกอบดวยดัชนีตลาดหลักทรัพยเพื่อเปนตัวช้ีวัดความ
เจริญโดยเทียบกับฐานของตลาดเอง รวมถึงจํานวนบริษัทท่ีจดทะเบียนอยูในตลาด และท่ีสําคัญก็คือ 
มูลคาของตลาด (Market Capitalization) โดยในท่ีมูลคาตลาดในท่ีนี้ก็คือผลรวมของมูลคาตามราคา
ตลาดท้ังหมดของตลาดหลักทรัพย ณ เวลาหนึ่งๆ เทียบกับรายไดประชาชาติ เพื่อเปนการพิจารณา
สัดสวนหรือขนาดเม่ือเทียบกับภาคเศรษฐกิจโดยรวมของท้ังประเทศ   

2) สภาพคลอง (Liquidity) คือการพิจารณาความสามารถในการซ้ือขายหรือเปล่ียนมือ
หลักทรัพยวามีปริมาณมากนอยเพียงใด หากดัชนีท่ีใชช้ีวัดแสดงวาตลาดหลักทรัพยมีสภาพคลองท่ี
สูงยอมหมายถึงการท่ีตลาดมีคุณสมบัติท่ีนาพึงพอใจอันเปนผลดีตอพัฒนาการ ตัวแปรท่ีใชในการ
พิจารณาดานสภาพคลองไดแก มูลคาการซ้ือขายรวมเม่ือเทียบกับรายไดประชาชาติ (Total value 
traded / GDP) สําหรับตัวแปรท่ีเลือกใชอีกหนึ่งตัวแปรเพื่อใชในการวัดสภาพคลองไดแก อัตราการ
หมุนเวียน (Turnover) โดยคํานวณจากการนํามูลคาการซ้ือขายรวมเทียบเปนอัตราสวนกับมูลคาของ
ตลาด  

3) สภาพความผันผวนของตลาด (Volatility) สภาพความผันผวนของตลาดหลักทรัพยนั้น
จัดไดวาเปนตัวแปรความสําคัญมากประการหน่ึงในการพิจารณาของผูลงทุน โดยจะเปนการวัดวา
ในชวงปนั้นๆราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยมีการปรับตัวอยางผันผวนหรือไม แตท้ังนี้การท่ี
ตลาดหลักทรัพยมีความผันผวนมากไมไดเปนเครื่องบงช้ีเสมอไปวาตลาดน้ันยังเปนตลาดท่ีไม
พัฒนา และการท่ีตลาดมีความผันผวนท่ีตํ่า อาจพอที่จะสะทอนถึงการท่ีตลาดมีการพัฒนาในระดับ
หนึ่ง  อีกท้ังจะตองพิจารณาเปรียบเทียบตลาดหลักทรัพยในประเทศกับตลาดหลักทรัพยใน
ตางประเทศในชวงเวลาเดียวกันนั้นดวย เพราะผลกระทบจากภายนอกอาจเปนตัวแปรท่ีเขามา
กระทบตอความผันผวนของตลาดได โดยในการพิจารณาความผันผวนของตลาดหลักทรัพยนั้นอาจ
พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยโดยมีการใชผลตอบแทนจาก
ดัชนีหลักทรัพยเฉล่ียเปนเคร่ืองบงช้ี และอีกวิธีในการวัดความผันผวนของตลาดหลักทรัพยโดยตรง
นั้น ทําโดยการวัดสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนของตลาดในชวงเวลา 1 ป (คํานวณ
เปนรายเดือน) เพื่อใชวัดความผันผวนของตลาดในชวงปนั้นๆวาเปนอยางไร แตอยางไรก็ดีในบาง
มุมมองของนักลงทุนเห็นวา ความผันผวนของตลาดหลักทรัพยอาจสงผลดีในแงการสรางผลกําไร
ใหแกผูลงทุนและผูเก็งกําไร โดยอาจสงผลตอสภาพคลองของตลาดและนําไปสูการขยายตัวของ
ตลาดหลักทรัพย แตท้ังนี้ความผันผวนท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วและในขนาดท่ีสูงจะสงผลเสียในแง
ความเช่ือม่ันของผูลงทุนและนําไปสูปญหาเร่ืองเสถียรภาพของตลาดหลักทรัพยได  

4) ความกระจุกตัวของหลักทรัพย (Concentration) การกระจุกตัวของหลักทรัพยเม่ือเทียบ
กับหลักทรัพยท้ังหมดในตลาดหลักทรัพย เปนอีกหนึ่งตัวแปรท่ีควรพิจารณา บางประเทศพบวา
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ตลาดหลักทรัพยถูกช้ีนําดวยหลักทรัพยเพียงไมกี่หลักทรัพย เนื่องมาจากขนาดท่ีใหญของกิจการเมือ่
เทียบกับตลาดหลักทรัพยโดยรวม ดังนั้นการพิจารณาถึงความกระจุกตัวอาจเปนเคร่ืองบงช้ีการ
พัฒนาไดในระดับหนึ่ง  สวนใหญมีการพิจารณาเปนรายอุตสาหกรรมวาอุตสาหกรรมใดในตลาด
หลักทรัพยเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความโดดเดนในการช้ีนําตลาด ซ่ึงพิจารณาไดจากมูลคารวมของ
บริษัทในอุตสาหกรรมท้ังหมดเทียบกับมูลคาตลาดรวมวาเปนสัดสวนเทาไร และยังอาจพิจารณาวา
การซ้ือขายรวมของแตละอุตสาหกรรมเทียบกับการซ้ือขายรวมของท้ังตลาดมีลักษณะอยางไร อีก
ท้ังความกระจุกตัวของหลักทรัพยยังพิจารณาถึงการท่ีหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่งมีผลกระทบตอ
ตลาด หลักทรัพยใดท่ีมีการกระจุกตัวอยูในกลุมอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง หรือเปน
หลักทรัพยท่ีมีขนาดใหญมากเม่ือเทียบกับท้ังตลาด อาจสรางผลเสียและทําใหตลาดขาดเสถียรภาพ
ได ดังนั้นสภาพตลาดหลักทรัพยท่ีควรเปนคือการเปนตลาดท่ีมีหลักทรัพยจํานวนมากเพียงพอและ
ไมมีขนาดท่ีแตกตางกันมากจนเกินไป 

5) การประเมินราคาหลักทรัพย (Asset Pricing) การประเมินราคาหลักทรัพยจัดเปนอีก
กระบวนการหนึ่งท่ีสามารถใชในการพิจารณาวาตลาดหลักทรัพยมีการพัฒนาในระดับใด โดย
แนวทางหน่ึงท่ีใชกันมา คือการพิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพในการกระจายขอมูลขาวสารซ่ึง
สามารถท่ีจะพิจารณาจากประสิทธิภาพของตลาดในระดับตางๆ ประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย
ในชวงเร่ิมตนการกอต้ังตลาดจะมีลักษณะของ weak form efficiency นั่นคือการประเมินวาราคา
หลักทรัพยอันอาจกอใหเกิดกําไรเกินปกติ (excess profit) สามารถประเมินจากราคาของหลักทรัพย
ในอดีต โดยหลักการคือหากสามารถประเมินราคาหลักทรัพยไดดวยราคาในอดีตแลวตลาดนั้นยัง
ขาดประสิทธิภาพในระดับนี้อยู แสดงวาจากตัวแบบนี้บงช้ีถึงระดับของความมีประสิทธิภาพใน
ระดับท่ีตํ่าท่ีสุด เม่ือผานจากยุคกอต้ังตลาดจนถึงปจจุบันการศึกษาช้ีวาตลาดมีประสิทธิภาพใน
ระดับ semi-strong form efficiency นั่นคือการประเมินราคาหลักทรัพยสามารถพิจารณาไดจาก
ขอมูลราคาในอดีตและขอมูลท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณชน เชนขอมูลงบการเงิน ขอมูลเกี่ยวกับ
ผูบริหารกิจการ ฯลฯ และการขอมูลเหลานี้สามารถสรางกลยุทธการลงทุนท่ีสามารถทํากําไรเกิน
ปกติไดตลาดก็ยังขาดประสิทธิภาพในระดับนี้  

6) ขอจํากัดหรือระเบียบกฎเกณฑ (Regulatory) สถาบันและนวัตกรรมท่ีเก่ียวของ  เปน
การพิจารณาปจจัยท่ีเกี่ยวของในเชิงคุณภาพ วาตลาดหลักอทรัพยนั้นมีระบบตางๆท่ีรองรับตอการ
พัฒนามากนอยเพียงใด ปจจัยท่ีสําคัญไดแก การรายงานขอมูลขาวสาร ระบบมาตรฐานการบัญชี 
การมีกฎ ระเบียบท่ีคุมครองผูลงทุน การมีคณะกรรมการกํากับตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ ขอจํากัดใน
เร่ืองการถือครองหลักทรัพย และระบบการกํากับดูแลผูเกี่ยวของในตลาด  
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3.3 บทบาทของตลาดหลักทรัพยกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
           1 ) กลไกการจัดสรรเงินออมและการลงทุนในระยะยาว  ตลาดหลักทรัพย ทําหนาท่ีเปน

ศูนยกลางในการซ้ือขายหลักทรัพย โดยเปนกลไกและแหลงในการระดมเงินออมหรือเงินทุนจาก
ภาคครัวเรือนมาจัดสรรสูภาคการผลิตท่ีตองการเงินทุน กอใหเกิดการออมและการลงทุนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ผูมีเงินออมมีแรงจูงใจในการออมและมีทางเลือกในการออมและการลงทุน
เพิ่มมากข้ึน เม่ือเงินออมเขาสูระบบการเงินผานกลไกตลาดทุนมากข้ึน ก็จะมีชองทางและโอกาส
ในการระดมทุนระยะยาวในตลาดทุนเพิ่มข้ึนดวย ทําใหการใชทรัพยากรหรือเงินออมเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจและระบบเศรษฐกิจโดยตรง 

                 2 ) การสรางสภาพคลองใหกับตลาดทุน เปนบทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีสําคัญอีก
ประการหน่ึงของตลาดหลักทรัพย เพราะหากการระดมทุนกระทําเพียงในตลาดแรกเพียงอยางเดียว
โดยไมมีตลาดรองในการรองรับการเปล่ียนเจาของหลักทรัพยแลว การซ้ือขายสินทรัพยเหลานั้นก็
เปนไปดวยความยากลําบาก ซ่ึงจะไมสงผลดีตอบริษัทผูออกหลักทรัพย ดังนั้นการมีตลาดรองชวย
ทําใหเกิดสภาพคลองในการซ้ือขายเปล่ียนมือในหลักทรัพย 
                 3 ) เอ้ือตอการปรับโครงสรางทางการเงินของธุรกิจ การระดมเงินทุนจากตลาดทุนโดย
ผานตลาดหลักทรัพย เปนอีกหนึ่งทางเลือกในการระดมทุนของธุรกิจตางๆ นอกเหนือจากการกูเงิน
จากสถาบันการเงินโดยท่ัวไป ทําใหกิจการนั้นสามารถระดมเงินทุนระยะยาวเพื่อใชในการลงทุน
และดําเนินธุรกิจไดตามท่ีตองการโดยไมตองมีภาระจากดอกเบี้ยเงินกูและสัดสวนหน้ีท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือ
เทียบกับสวนของเจาของ 
                 4 ) เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของกิจการ การที่บริษัทจดทะเบียนสามารถ
ระดมทุนผานตลาดทุนโดยการออกหลักทรัพยและเสนอขายตอผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปนั้น ถือ
เปนโอกาสอันดีสําหรับผูลงทุนหรือผูมีเงินออมที่จะไดมีสวนรวมเปนเจาของกิจการตางๆ  สงผลตอ
การเพิ่มข้ึนของรายไดประชาชน และตลาดหลักทรัพยยังใหความคุมครองผลประโยชนแกบุคคลท่ี
เกี่ยวของในตลาด การใหความคุมครองนั้นเปนการใหความคุมครองในดานการใหขอมูลท่ีเปน
ประโยชนตามความจําเปนและความเหมาะสม ราคาท่ีเกิดข้ึนในการซื้อขายจึงเปนราคาท่ีเปนธรรม 
และตลาดหลักทรัพยยังมีการสอดสองดูแลการกระทําอันกอใหเกิดผลเสียตอตลาดหลักทรัพยและผู
ลงทุนตางๆ เชน ในกรณีการสรางราคาอันเปนเท็จหรือการปนหุน การใชประโยชนในทางท่ีผิดจาก
ขอมูลวงใน เปนตน และการมีระบบสัญญาณเตือนภัยท่ีเหมาะสม 
                 5 ) ชวยขยายฐานภาษีของรัฐบาล  บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เปนกจิการท่ีมี
การบริหารจัดการท่ีเปนระบบและไดมาตรฐาน โปรงใส มีระบบบัญชีท่ีดี รวมท้ังมีการจัดทํางบ
การเงินและรายงานผลการดําเนินงานท่ีถูกตองและเปนไปตามมาตรฐาน และมีการเปดเผยขัอมูลไป
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ยังผูลงทุนและผูท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ อยางแพรหลาย ซ่ึงขอมูลและรายงานทางการเงินดังกลาวนอกจาก
จะเปนประโยชนตอผูลงทุนในการวิเคราะหการลงทุนและเปนประโยชนตอเจาหนาท่ีของบริษัทใน
การวิเคราะหการลงทุนและติดตามฐานะทางการเงินของกิจการแลว ยังเปนประโยชนตอหนวยงาน
ภาครัฐท่ีเกี่ยวของอีกดวย โดยเปนขอมูลฐานภาษีท่ีถูกตองและจะชวยใหการจัดเก็บภาษีท่ีเกี่ยวของ
กับการดําเนินงานของบริษัทเปนไปอยางสะดวก ถูกตองและครบถวน 
                     6 ) ชวยลดภาระหนี้ตางประเทศ การนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเพื่อ
ตองการระดมทุนนั้น  นับเปนการระดมเ งินทุนโดยผานตลาดทุนในประเทศเพื่อ ธุรกิจ
ภายในประเทศ เงินทุนท่ีบริษัทจดทะเบียนตางๆ ระดมมาไดนั้น จะถูกใชไปในกระบวนการดําเนิน
ธุรกิจท่ีเกิดข้ึนในประเทศเปนหลัก ไมวาจะเปนการลงทุนในธุรกิจประเภทใหมหรือขยายกิจการ 
ดังนั้นตลาดหลักทรัพย จึงทําหนาท่ีเปนกลไกสําคัญท่ีชวยตอบสนองความตองการเงินทุนของธุรกิจ
ภายในประเทศซ่ึงนอกจากจากจะลดความตองการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินภายในประเทศแลว 
ยังชวยลดความตองการกูยืมเงินตราจากตางประเทศไดอีกดวย 
                    7 ) เปนดัชนีชี้การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ตลาดหลักทรัพยเปนท้ังแหลง
ระดมทุนและแหลงลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนท่ีสนใจของธุรกิจท่ีตองการเงินทุน และผูท่ีมีเงิน
ออมท่ีตองการจะลงทุนรวมท้ังเปนกลไกสําคัญในการระดมเงินทุนและจัดสรรเงินทุนระยะยาว
ใหแกภาคธุรกิจตางๆ ซ่ึงจะชวยสนับสนุนตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้น
ภาวะการซื้อขายหลักทรัพยในขณะนั้นๆ จะมีความสําคัญและสัมพันธกับทิศทางและแนวโนมของ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจ เนื่องจากกลไกตลาดทุนในขณะน้ันจะสะทอนถึงความตองการเพื่อการ
ลงทุนของภาคการผลิตและความเช่ือมั่นของผูลงทุน ซ่ึงอาจกลาวไดวาพัฒนาการและภาวะของ
ตลาดหลักทรัพยเปนดัชนีช้ีการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศท่ีสําคัญประการหนึ่ง 


