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หนังสือเรื่อง หลักการลงทุน ที่เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ 

นี้ ได้รวบรวมเน้ือหาทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย มีค�าอธิบาย

และตัวอย่างมากมาย เป็นประโยชน์โดยเฉพาะส�าหรับผู้ที่เริ่มสนใจเรียนเรื่องการลงทุนทางการ

เงิน หรือนักศึกษาที่ก�าลังเรียนทางสาขาการเงิน เพราะนอกจากจะมีเนื้อหาท่ีเข้าใจได้ง่ายแล้ว 

ยังมีแบบฝึกหัดส�าหรับทดสอบความรู้เป็นอย่างดีอีกด้วย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้ 

เป็นต�าราในชั้นเรียนส�าหรับการสอนนักศึกษา

หนังสือเล่มนี้เป็นอีกผลงานหนึ่งของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ ที่ได้ 

สร้างผลงานการเขียนต�าราทั้งทางด้านบัญชีและการเงินมาเป็นที่ประจักษ์ จึงคิดว่า ด้วยเนื้อหา 

ที่เต็มเปี่ยม และด้วยการอธิบายท่ีง่าย จะท�าให้ผู้อ่านได้ ใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ได้เป็น 

อย่างมาก ทั้งในด้านการเสริมความรู้ การเป็นความรู้พื้นฐานในการที่จะเริ่มลงทุนทางการเงิน 

 รังสรรค์ เลิศในสัตย์

   คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ค�ำนิยม



หนงัสอื หลกัการลงทนุ ได้เรยีบเรยีงขึน้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาหลักการ

ลงทุน ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และบุคคลที่สนใจทั่วไป เนื้อหาประกอบ

ด้วยหลกัและนโยบายการลงทุนเบือ้งต้น ตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์ใหม่ ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย การค�านวณดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ลักษณะของหลักทรัพย์ ลักษณะ

ของหุ้นกู้ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ตลอดจนอธิบายถึงสิทธิในการซื้อขายหุ้น การวิเคราะห์ผล

ตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน เครื่องมือในการวิเคราะห์ความเส่ียง รวมทั้งเทคนิค 

ขั้นตอนในการวิเคราะห์บริษัท วิเคราะห์อุตสาหกรรม และวิเคราะห์เศรษฐกิจ

ผู้ขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ส�าหรับนักศึกษาที่ก�าลังศึกษา 

วิชาหลักและนโยบายการลงทุน ตลอดจนบุคคลที่สนใจทั่วไป ผู้เขียนขอขอบคุณผู้ที่มีพระคุณ 

ทุกท่าน ที่ได้ท�าให้หนังสือเล่มน้ีส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ถ้าพบข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียน 

ขอน้อมรับไว้ทุกประการ และจะน�ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ขอมอบความดีงามทั้งหมดให้กับบิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน

ผศ. เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์

ค�ำน�ำ
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• สาระส�าคัญ

การพิจารณาการลงทุนจ�าเป็นต้องศึกษาถึงผลตอบแทนและความเส่ียงอย่างเหมาะสม ความเส่ียง 
จะลดลงได้ถ้าผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและน�ามาวิเคราะห์เพื่อก�าหนดมูลค่าของสินทรัพย์นั้นว่า 
ถ้าจะซื้อหลักทรัพย์นั้นควรซ้ือในราคาสูงสุดเท่าใด และหากต้องการขายควรขายในราคาต�่าสุดเท่าใด จะ
เห็นได้ว่าจุดส�าคัญของการพิจารณาลงทุนคือ ข้อมูลซึ่งจะน�ามาช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจด้าน 
การลงทุนได้อย่างถูกต้อง

• จุดประสงค์ทั่วไป
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ความหมายและความส�าคัญของการลงทุน

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ จุดมุ่งหมายและปัจจัยของการลงทุน

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ นโยบายการลงทุน

4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ทางเลือกในการลงทุน

• จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. สามารถอธิบายความหมายและความส�าคัญของการลงทุนได้อย่างถูกต้อง

2. สามารถอธิบายจุดมุ่งหมายและปัจจัยของการลงทุนได้อย่างถูกต้อง

3. สามารถอธิบายนโยบายการลงทุนได้อย่างถูกต้อง

4. สามารถอธิบายทางเลือกในการลงทุนได้อย่างถูกต้อง

• เนื้อหาสาระ

ศึกษาความหมายและความส�าคัญของการลงทุน จุดมุ่งหมายของการลงทุน ปัจจัยของการลงทุน 
นโยบายการลงทุน และทางเลือกในการลงทุน

1 
หลักและนโยบาย 

การลงทุน
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การที่บุคคลมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในช่วงเวลาหนึ่ง จึงท�าให้เกิดการออม สามารถน�า 

เงินออมจ�านวนนี้เก็บไว้ หรือน�าไปลงทุนเพื่อก่อให้เกิดรายได้ การเก็บเงินออมไว้นอกจากไม่ 

ก่อให้เกิดรายได้แล้วค่าของเงินนั้นลดลงตลอดเวลา ช่วงเวลาใดที่เกิดภาวะเงินเฟ้อรุนแรง เงิน 

จะลดค่าอย่างมาก ด้วยเหตุดังกล่าว เจ้าของเงินออมมักจะน�าเงินออมไปหาประโยชน์ในรูปแบบ 

ต่างๆ เช่น การฝากธนาคาร ซื้อหุ้น ซื้อบ้าน สร้างโรงงาน เป็นต้น

การลงทุนในสิ่งเหล่านี้เงินออมที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอ จึงต้องมีการกู้ยืมเงินเพื่อมาลงทุน

เพิ่มเติม โดยหวังว่าผลตอบแทนจากการลงทุนที่ได้จะต้องคุ้มกับความเสี่ยง ดังนั้น การพิจารณา

การลงทุนจึงจ�าเป็นต้องศึกษาถึงผลตอบแทนและความเสี่ยง ซึ่งความเสี่ยงจะลดลงได้ถ้าผู้ 

ลงทุนศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง แล้วน�ามาวิเคราะห์เพื่อก�าหนดมูลค่าของสินทรัพย์นั้นว่าถ้าจะซื้อ

หลักทรัพย์นั้นควรซื้อในราคาสูงสุดเท่าใด และหากต้องการขายควรขายในราคาต�่าสุดเท่าใด 

จะเห็นได้ว่าจุดส�าคัญของการพิจารณาลงทุนก็คือ ข้อมูล ซึ่งจะน�ามาช่วยในการวิเคราะห์และ 

ตัดสินใจ

1.1 ความหมายของการลงทุน
การลงทุน (Investment) หมายถึง การซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือหลักทรัพย์ของบุคคล 

หรือสถาบัน ซึ่งให้ผลตอบแทนเป็นสัดส่วนกับความเสี่ยงตลอดเวลาอันยาวนานประมาณ 10 ปี 

แต่อย่างน้อยไม่ต�่ากว่า 3 ปี การลงทุนแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภทคือ

1. การลงทุนเพื่อการบริโภค (Consumer Investment) 

2. การลงทุนในธุรกิจ (Business Investment) 

3. การลงทุนในหลักทรัพย์ (Securities Investment)

1.1.1 การลงทุนเพื่อการบริโภค 

การลงทุนของผู้บริโภคเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อสินค้าประเภทคงทนถาวร เช่น รถยนต์ 

เครื่องดูดฝุ่น เครื่องซักผ้า ตู้เย็น โทรทัศน์ เป็นต้น การลงทุนในลักษณะนี้ไม่ได้หวังก�าไรในรูป

แบบของตัวเงิน แต่ผู้ลงทุนหวังความพอใจในการใช้สินทรัพย์เหล่านั้นมากกว่า การซื้อบ้านเพื่อ 

ที่อยู่อาศัยถือว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งของผู้บริโภค หรือเรียกว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

เงินที่จ่ายซื้อเป็นเงินได้จากการออม การซื้อบ้านเป็นที่อยู่อาศัยนอกจากจะให้ความพอใจแก่

เจ้าของแล้ว ในกรณีที่อุปสงค์ในที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นมากกว่าอุปทาน มูลค่าของบ้านที่ซื้อไว้อาจ 

สูงขึ้นหากขายจะได้ก�าไร ซึ่งถือได้ว่าเป็นเพียงผลพลอยได้
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1.1.2 การลงทุนในธุรกิจ 

การลงทุนในความหมายเชิงธุรกิจหมายถึง การซื้อสินทรัพย์เพื่อประกอบธุรกิจหารายได้ 

โดยหวังว่ารายได้เพียงพอที่จะชดเชยกับความเสี่ยงในการลงทุน มีข้อสังเกตว่าเป้าหมายในการ

ลงทุนของธุรกิจคือก�าไร ซึ่งก�าไรจะเป็นตัวดึงดูดใจผู้ลงทุนให้น�าเงินมาลงทุน เป็นการน�าเงินออม

ที่สะสมไว้หรือเงินกู้ยืมจากธนาคารมาลงทุนเพื่อจัดสร้างหรือจัดหาสินค้าประเภททุน ซึ่งประกอบ 

ด้วยเครื่องจักร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ลงทุนในที่ดิน โรงงาน 

อาคาร สิ่งปลูกสร้าง น�ามาใช้ประโยชน์ผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของ 

ผู้บริโภค ธุรกิจที่ลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้มุ่งหวังก�าไรจากการลงทุนเป็นผลตอบแทน

1.1.3 การลงทุนในหลักทรัพย์ 

การลงทุนในหลักทรัพย์เป็นการซื้อสินทรัพย์ในรูปของหลักทรัพย์ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ 

หรือหุ้นทุน การลงทุนในลักษณะนี้เป็นการลงทุนทางอ้อมซึ่งแตกต่างจากการลงทุนของธุรกิจ ผู้

มีเงินออมเมื่อไม่ต้องการที่จะเป็นผู้ประกอบธุรกิจเอง เนื่องจากความเสี่ยงหรือผู้ออมเองยังไม่มี

เงินมากพอ ผู้ลงทุนอาจน�าเงินที่ออมได้จะมากหรือน้อยก็ตามไปซื้อหลักทรัพย์ที่พอใจที่จะลงทุน 

โดยได้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยหรือเงินปันผลแล้วแต่ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุน นอกจาก

น้ี ผู้ลงทุนอาจได้ผลตอบแทนอีกลักษณะหนึ่งคือ ก�าไรจากการขายหลักทรัพย์ หรือขาดทุนจาก

การขายหลักทรัพย์ 

1.2 ความส�าคัญของการลงทุน 
ตามหลักเศรษฐศาสตร์ในสังคมทุนเสรีนิยม ประกอบด้วยบุคคลและครอบครัว ซึ่งเป็นผู้

บรโิภคฝ่ายหนึง่ กับธรุกิจซ่ึงเป็นผู้ผลิตอีกฝ่ายหนึง่ บคุคลทัง้สองฝ่ายต่างมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่าง

ใกล้ชิด ผู้บริโภคเป็นผู้ซื้อสินค้าและบริการจากผู้ผลิตหรือผู้ขาย สินค้าและบริการจะเคลื่อนจาก

ผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคจะจ่ายเงินให้กับผู้ผลิตเป็นค่าสินค้าและบริการ ส่วน

สถานทีส่�าหรบัทรพัยากรที่ใช้ ในการผลติสนิค้าและบรกิาร ได้แก่ แรงงานและเงินทนุ ซ่ึงสิง่เหล่าน้ี

ได้จากผูบ้รโิภค ผูบ้รโิภคจะบรกิารทางด้านแรงงานและเงนิทนุให้ผูผ้ลติ และผูผ้ลติจะจ่ายค่าแรง

เป็นเงินเดือน ค่าเช่า เงินปันผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัญญาที่ได้ตกลงกันระหว่าง

ผู้ผลิตกับผู้บริโภค จะเห็นได้ว่าตัวเงินหมุนเวียนจากผู้บริโภคไปยังผู้ผลิต และจากผู้ผลิตกลับ 

มาสู่ผู้บริโภคอีกครั้งหนึ่งเป็นรูปวงจร วงจรของการลงทุนมีส่วนประกอบดังนี้
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ค่าครองชีพ 
ของผู้บริโภค

รายรับ 
ของธุรกิจ

รายได้ 
ของผู้บริโภค

ต้นทุน 
การผลิต

รูปที่ 1.1 วงจรการเงินธุรกิจ

จากรูปท่ี 1.1 เมื่อประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นค่าครองชีพของผู้

บรโิภค เมื่อมรีายได้จากการประกอบอาชพี จะน�ารายได้นัน้มาจบัจ่ายเพื่อการอปุโภคบรโิภคสนิค้า 

เป็นการท�าให้เกดิรายได้ให้กบัธรุกจิ และเมื่อธรุกจิมรีายรบัเกดิขึน้ จงึน�าเงนิรายรับน้ันไปซือ้สนิค้า

หรือวัตถุดิบมาเพื่อผลิตสินค้าขึ้นมาขายต่อ เกิดเป็นต้นทุนในการผลิต เมื่อธุรกิจมีรายได้จากการ

ขายสินค้า ก็จะท�าเงินไปจ่ายเป็นรายได้ ให้กับผู้ผู้บริโภคอีกครั้ง เกิดเป็นวงจรการเงินธุรกิจขึ้น

เมื่อมีการลงทุนเพิ่ม ธุรกิจจะขยายตัว การผลิตก็จะเพิ่มขึ้น ทรัพยากรต่างๆ เช่น วัตถุดิบ 

แรงงาน เครื่องมือเครื่องใช้ ถูกน�ามาใช้กันมากขึ้น ปัญหาคนว่างงานลดลง ประชาชนต่างมี 

รายได้เพิ่มขึ้น ความเป็นอยู่ของประชาชนดีข้ึน ส่วนในแง่ของรัฐบาลก็สามารถจัดเก็บภาษีใน

ลักษณะต่างๆ ซึ่งเป็นรายได้ของรัฐ เป็นต้นว่า ภาษีการค้า ภาษีเงินได้ทั้งนิติบุคคลและบุคคล

ธรรมดาจะเก็บได้มากขึ้น นอกจากนี้ ดุลการค้าที่เคยเสียเปรียบก็จะลดลง เป็นผลให้เศรษฐกิจ

ของประเทศเจริญขึ้น ขณะเดียวกันฐานะการคลังของประเทศก็จะดีขึ้น ประเทศชาติก็จะมั่นคง

ในแง่ของการลงทุนในหลักทรัพย์ ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะไม่ได้เข้าไปประกอบธุรกิจด้วย 

ตัวเองก็ตาม แต่ผู้ลงทุนได้ช่วยสะสมทุนให้แก่ธุรกิจที่ต้องการเงินลงทุน โดยมีหลักทรัพย์เป็น 

ส่ือกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ลงทุนกับธุรกิจที่ต้องการเงินทุน ท�าให้ธุรกิจที่ต้องการเงินทุนจ�านวน

มากสามารถระดมเงินทุนจากประชาชนโดยทั่วไปได้
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1.3 จุดมุ่งหมายในการลงทุน
จุดมุ่งหมายในการลงทุนของผู้ลงทุนแตกต่างกันไป ผู้ลงทุนส่วนมากลงทุนเพื่อหวัง 

รายได้หรือหวังผลก�าไร ซึ่งได้จากการขายหลักทรัพย์ หรือต้องการได้ทั้งสองอย่าง ผู้ลงทุนต่างมี

วัตถปุระสงค์ในการลงทนุตามความต้องการและภาวะแวดล้อมของผู้ลงทนุซึง่จะแบ่งจดุมุง่หมาย

ดังกล่าวในลักษณะต่างๆ ดังนี้

1.3.1 ความปลอดภัยของเงินลงทุน 

ความปลอดภยัของเงนิลงทนุนัน้ นอกจากจะหมายความถงึการรกัษาเงินลงทุนเริม่แรกให้

คงไว้แล้ว ยังหมายรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงซึ่งเกิดจากอ�านาจซื้อลดลงอันเป็นผลจากภาวะ

เงินเฟ้อ จากความหมายดังกล่าว การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการก�าหนดเงินต้นจ�านวนแน่นอน 

ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ และหุ้นบุริมสิทธิ มีก�าหนดเวลาไถ่ถอนของบริษัทที่มั่นคงรวมอยู่

ในความหมายนี้ นอกจากนี้ การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีฐานะมั่นคงและก�าลังขยายตัวก็ 

อยู่ในความหมายนี้เช่นกัน

1.3.2 เสถียรภาพของรายได้ 

ผู้ลงทุนมักจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้รายได้สม�่าเสมอ เนื่องจากรายได้ที่สม�่าเสมอ เช่น 

ดอกเบี้ยหรือเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ สามารถท�าแผนการใช้เงินทุนได้ว่าจะน�ารายได้ที่ได้น้ีไปใช้

เพื่อการบรโิภคหรอืเพื่อลงทนุใหม่ต่อไป นอกจากนี ้ดอกเบีย้หรอืเงนิปันผลที่ได้รบัเป็นประจ�าย่อม

มีค่ามากกว่าดอกเบี้ยหรือเงินปันผลที่สัญญาว่าจะให้ ในอนาคต

1.3.3 ความเพิ่มพูนของเงินทุน 

ผู้ลงทุนมีจุดมุ่งหมายคือ ความพยายามจัดการให้เงินทุนเพิ่มพูนขึ้น แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมาย 

ความว่า ความเพิ่มพูนของเงินทุนจะเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ก�าลังขยายตัว 

เท่านั้น การน�ารายได้ที่ได้รับไปลงทุนใหม่จะก่อให้เกิดการเพิ่มพูนของเงินทุนได้เช่นเดียวกับการ

ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ก�าลังขยายตัว ผู้ลงทุนส่วนมากเพิ่มมูลค่าของเงินทุนโดยการน�าดอกเบี้ย

และเงินปันผลที่ได้รับไปลงทุนใหม่ ความงอกเงยของเงินทุนนี้ให้ประโยชน์แก่ผู้ลงทุนในแง่ที่ว่า 

เพื่อปรับฐานะของผู้ลงทุนในระยะยาวให้ดีขึ้น เพื่อรักษาอ�านาจซื้อให้คงไว้และเพื่อให้การจัดการ

คล่องตัวขึ้น
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1.3.4 ความคล่องตัวในการซื้อขาย 

หลักทรัพย์ที่สามารถซื้อหรือขายได้ง่ายและรวดเร็ว ขั้นอยู่กับราคา ขนาดของตลาด 

หลักทรัพย์ที่หุ ้นนั้นจดทะเบียน ขนาดของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ จ�านวนผู้ถือหุ ้น และ 

ความสนใจที่ประชาชนทั่วไปมีต่อหุ้นนี้ หุ้นที่มีราคาสูงมักจะขายได้ยากกว่าหุ้นที่มีราคาต�า่ 

1.3.5 ความสามารถในการเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที 

เมื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนมีสภาพคล่องสูง ความสามารถในการหาก�าไรย่อมลดลง ผู้ลงทุน

ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องหรือหลักทรัพย์ที่ใกล้เคียงกับเงินสด เพราะหวังไว้ว่า

หากโอกาสลงทุนที่น่าดึงดูดใจมาถึงก็จะได้มีเงินพร้อมที่จะลงทุนได้ทันที หรืออาจใช้เงินปันผล 

หรือดอกเบี้ยที่ได้รับมาเพื่อซื้อหุ้นใหม่ดังกล่าว

1.3.6 การกระจายเงินลงทุน 

การกระจายเงินลงทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการกระจายความเสี่ยง และการกระจาย

ความเสี่ยงลงทุนในหลักทรัพย์กระท�าได้ 4 วิธีดังนี้คือ

1. ลงทุนผสมระหว่างหลักทรัพย์ที่มีหลักประกันเงินลงทุนและมีรายได้จากการลงทุน

แน่นอน กับหลักทรัพย์ที่มีรายได้และราคาเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามภาวะธุรกิจ

2. ลงทุนในหลักทรัพย์หลายๆ อย่างผสมกันไป

3. ลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจที่มีความแตกต่างทางภูมิศาสตร์เพื่อลดความเสี่ยงใน 

เรื่องของน�้าท่วมหรือภัยธรรมชาติ เป็นต้น

4. ลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจที่มีลักษณะการผลิตที่ต่างกัน

1.3.7 ความพอใจในด้านภาษี 

การจ่ายภาษีของผู้ลงทุนเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารเงินลงทุนต้องให้ความ

สนใจ คือจะท�าอย่างไรจึงจะรักษารายได้และก�าไรจากการขายหลักทรัพย์ให้ได้มากที่สุด การ

จ่ายภาษีในอัตราก้าวหน้าจากเงินได้พึงประเมินท�าให้ยากแก่การรักษาจ�านวนรายได้น้ันไว้ ผู้

ลงทุนอาจเลี่ยงการเสียภาษีเงินได้จากเงินได้พึงประเมินดังกล่าว โดยการลงทุนในพันธบัตร

ที่ได้รับการยกเว้นภาษี หรือซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผล แต่จะได้ ในรูปก�าไรจาก 

การขายหลักทรัพย์ในอนาคต
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1.4 ปัจจัยที่เป็นตัวก�าหนดจุดมุ่งหมายของการลงทุน
จุดมุ่งหมายของผู้ลงทุนนั้นมีปัจจัยดังต่อไปนี้

1.4.1 อายุของผู้ลงทุน 

ผู้ลงทุนที่มีอายุน้อยหรือมีอายุระหว่าง 25 – 40 ปี มักจะมีความกล้าเสี่ยงและสนใจ 

ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ก่อให้เกิดความเพิ่มพูนแก่เงินลงทุน แต่ผู้ลงทุนที่มีอายุระหว่าง 40 – 

50 ปี อาจสนใจลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีให้รายได้ประจ�า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากภาวะทางครอบครัว

และผู้ลงทุนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ยิ่งพอใจในหลักทรัพย์ที่ให้รายได้แน่นอน

1.4.2 การมีครอบครัวและความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัว 

ผู้ลงทุนที่มีครอบครัวแล้วต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัว ต้องให้การศึกษา

แก่บุตร จึงท�าให้เขาเกิดความจ�าเป็นจะต้องลงทุนในหลักทรัพย์ที่มั่นคงและให้รายได้ที่แน่นอน 

ส่วนคนโสดไม่มีภาระผูกพัน ย่อมลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้

1.4.3 สุขภาพของผู้ลงทุน

ปัญหาเรื่องสุขภาพของผู้ลงทุนมีผลต่อการก�าหนดนโยบายการลงทุนของผู้ลงทุน เพราะ 

ผู้ลงทุนท่ีมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ย่อมต้องการรายได้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมากกว่าหวังผลประโยชน์ 

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

1.4.4 นิสัยส่วนตัวของผู้ลงทุน 

ผู้ลงทุนที่มีนิสัยตระหนี่ อาจไม่มีความจ�าเป็นต้องใช้รายได้ที่ได้รับจากการลงทุนในหลัก

ทรพัย์ แต่อาจลงทนุในหลกัทรพัย์ของธรุกจิทีม่กีารขยายตัวในอนาคต ในทางตรงกันข้าม ผูล้งทุน

ที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ย่อมต้องการได้รายได้ที่แน่นอนเพื่อสนับสนุนรายจ่ายที่เกิดขึ้น

1.4.5 ความสมัครใจในการลงทุน 

ผู้ลงทุนบางคนอาจต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ความเสี่ยงในที่นี้มีหลาย

ลักษณะด้วยกัน เช่น ความเสี่ยงในธุรกิจ ความเสี่ยงในตลาด ความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ย และ

ความเสี่ยงในอ�านาจซื้อ เป็นต้น ผู้ลงทุนในลักษณะนี้ได้ตัดสินใจและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับ

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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1.4.6 ความจ�าเป็นของผู้ลงทุน 

ความจ�าเป็นของผู้ลงทุนอาจแตกต่างกัน บางคนอาจมีความจ�าเป็นทางด้านการเงิน บาง

คนอาจมีความจ�าเป็นในแง่ของความรู้สึกและจิตใจ แต่สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือ ก�าไรที่เก็บสะสมไว ้

เพื่อใช้ ในยามชรา เพื่อการศึกษา หรือเพื่อปรับฐานะการครองชีพของตนเองให้ดีขึ้น

1.5 นโยบายการลงทุน 
จุดเริ่มต้นของการลงทุนคือ การตัดสินใจว่าจะการลงทุนในรูปแบบใด นโยบายการลงทุน 

จะบอกให้ทราบขอบเขตในการตัดสินใจ สาเหตุของการตัดสินใจลงทุน ลงทุนในหลักทรัพย์ใด 

จึงจะสอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนของผู้ลงทุนที่ได้วางไว้ นโยบายการลงทุนแบ่งเป็น 5 

ขั้นตอนดังนี้

ข้ันท่ี 1 ก�าหนดจ�านวนเงินที่จะลงทุน เป็นสิ่งแรกที่ผู้ลงทุนต้องกระท�าเพื่อให้รู้ถึงขีด 

ความสามารถในการลงทุน เช่น ผู้ลงทุนมีเงินทุนจ�านวน 100,000 บาท หรือ 1,000,000 บาท 

เป็นต้น

ข้ันท่ี 2 เม่ือก�าหนดจ�านวนเงินทุนที่มีแล้ว จึงก�าหนดเป้าหมายในการลงทุนท่ีแน่นอน 

เพ่ือจะได้เลือกกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนที่เหมาะสม จุดมุ่งหมายในการลงทุนของบุคคลธรรมดา 

อาจมีเพียงอย่างเดียว และแต่ละคนอาจแตกต่างกันตามจุดมุ่งหมายในการลงทุน ผู้ลงทุน 

บางคนอาจต้องการมีรายได้สม�่าเสมอ แต่บางคนอาจมุ่งหวังได้ก�าไรในอนาคต

ขั้นที่ 3 ก�าหนดหลักทรัพย์ลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนที่ได้วางไว้

ขั้นที่ 4 พิจารณาคุณสมบัติของหลักทรัพย์ลงทุนในขั้นตอนที่ 3 หลักทรัพย์ที่เป็นไปตาม 

เป้าหมายมีหลักทรัพย์ของบริษัทใดบ้างที่ควรลงทุน โดยพิจารณาจากข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์

เหล่านี้ ทั้งนี้ต้องค�านึงถึงความรู้ของผู้ลงทุนและความพอใจของผู้ลงทุนด้วย

ข้ันท่ี 5 จัดสรรเงินที่มีอยู่ตามขั้นตอนที่ 1 มาลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจต่างๆ ท่ีได ้

เลือกไว้แล้วตามขั้นตอน 4 ทั้งนี้จะต้องค�านึงถึงข้อจ�ากัดของเงินลงทุนที่เกิดขึ้น เช่น ผู้ลงทุนที่

มีเป้าหมายการลงทุนว่าต้องการรายได้สม�่าเสมอ อาจมุ่งความสนใจที่จะลงทุนเฉพาะพันธบัตร 

ที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น เป็นต้น 
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ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ปัญหาหน่ึงที่ผู้ลงทุนต้องเผชิญคือ ท�าอย่างไรจึงจะซื้อหุ้นได้

ในราคาต�่าและขายได้ ในราคาสูง หากผู้ลงทุนท�าได้ส�าเร็จ ผู้ลงทุนก็จะได้ก�าไรจากการจ�าหน่าย

หุ้น แต่ถ้าท�าไม่ส�าเร็จ ผู้ลงทุนจะได้รับผลขาดทุนแทน การจัดการซื้อในราคาต�่าและขายในราคา

สูงขึ้น อาจท�าได้โดยการอาศัยการวิเคราะห์เทคนิค (Technical Analysis) เป็นการวิเคราะห์ถึง 

การเคลื่อนไหวของราคาเพื่อดูรูปแบบการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อพยากรณ์แนวโน้ม 

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

1.6 ทางเลือกในการลงทุน 
ทางเลอืกในการลงทนุนัน้มอียูด้่วยกนัหลายทาง สามารถแบ่งเป็นทางเลอืกใหญ่ๆ ได้ 2 ทาง

ด้วยกนัคอื การลงทนุทางตรง (Direct Investment) กบัการลงทนุทางอ้อม (Indirect Investment) 

1.6.1 การลงทุนทางตรง 

การลงทนุทางตรง (Direct Investment) คอื การลงทนุทีบ่คุคลหรอืเจ้าของเงนิลงทนุต้อง

ท�าการตัดสินใจลงทุนเอง ข้อมูลและค�าแนะน�าที่เขาได้จากบุคคลภายนอกนั้นเป็นเพียงแนวทาง

ประกอบการตัดสินใจ แต่การตัดสินใจครั้งสุดท้ายเจ้าของทุนจะเป็นผู้ตัดสินเอง ทางเลือกของ

การลงทุนทางตรงนั้นแบ่งได้ 3 ลักษณะดังนี้

1. Fixed Principal Investment คือ การลงทุนในสินทรัพย์ที่รู้มูลค่าของเงินลงทุน

ที่จะได้รับคืน ณ วันสิ้นสุดสัญญา และผลประโยชน์ที่จะได้รับระหว่างช่วงเวลาลงทุนดังกล่าว

เป็นการตอบแทนสินทรัพย์เหล่านี้ ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง ตราสารพาณิชย์ (Commercial Paper) 

พันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรธุรกิจหรือหุ้นกู้ เป็นต้น

2. Variable Principal Securities คือ การลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่ทราบมูลค่าที่จะได้

รับคืนในอนาคต เนื่องจากหลักทรัพย์เหล่านี้ไม่มีอายุครบก�าหนดไถ่ถอนที่แน่นอน ซึ่งได้แก่ หุ้น

บุริมสิทธิ หุ้นสามัญ หลักทรัพย์ที่แปลงสภาพได้ และวอร์แรนต์ (Warrant) เป็นต้น

3. Non Security Investment เป็นการลงทนุในสนิทรัพย์ต่างๆ นอกเหนอืจากทีก่ล่าว

ข้างต้น เช่น การลงทนุทีด่นิและอาคาร การรบัจ�านอง การซือ้สนิค้าต่างๆ การลงทนุในธรุกจิทีเ่ปิด

ใหม่ หรือธุรกิจที่ก�าลังขยายกิจการแต่ยังไม่ได้ออกหลักทรัพย์ขายให้ประชาชนทั่วไป
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1.6.2 การลงทุนทางอ้อม

การลงทนุทางอ้อม (Indirect Investment) คอื การลงทนุทีม่สีถาบนัอื่นกระท�าแทนเจ้าของ

เงนิออม และตดัสนิใจลงทนุแทนเจ้าของเงนิ เจ้าของเงนิทนุควรศึกษาถงึจุดมุ่งหมายในการลงทนุ

ของสถาบนัเหล่านี ้ก่อนลงทนุต้องศึกษาถงึจุดมุง่หมายในการลงทนุของสถาบนัเหล่านี ้การลงทนุ

ในลักษณะนี้ ได้แก่ การลงทุนในกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนบ�านาญ (Pension Fund) ซึ่งกองทุน

บ�านาญนีจ้ะน�าเงนิไปลงทนุในพนัธบตัรธรุกจิ พนัธบตัรรฐับาล และการรบัจ�านอง กองทนุท่ีบรหิาร

โดยกองทุนรวม เช่น กองทุนของสถาบันการเงินต่างๆ เป็นต้น ผู้ลงทุนอาจท�าประกันชีวิตไว้กับ

บริษัทประกัน ค่าเบ้ียประกันท่ีผู้ประกันจ่ายเป็นบางส่วนจะถูกน�าไปลงทุนอีกต่อหนึ่งในรูปของ

พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธุรกิจ หุ้นกู้ การรับจ�านอง และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ 

ผู้ลงทุนอาจลงทุนในบริษัทลงทุน (Investment Company) เป็นต้น

1.7 การวิเคราะห์การลงทุน 
การวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysis) เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ

โดยทั่วๆ ไปในขณะนั้น และภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเป็นในอนาคต เพื่อดูสภาพของตลาด

ของหลักทรัพย์ชนิดต่างๆ ว่า การเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิด

ขึ้น จะมีผลต่อราคาของพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรหุ้นกู้ และหุ้นทุนอย่างไร การพยากรณ์

ภาวะเศรษฐกิจในอนาคตนั้นได้จากรายได้ประชาชาติ การผลิตของอุตสาหกรรม ดัชนีราคา

ของผู้บริโภค อัตราดอกเบี้ย การเริ่มต้นของโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ภายหลังจากที่ผู้

ลงทุนได้วิเคราะห์ถึงภาวะเศรษฐกิจแล้ว ผู้ลงทุนจะท�าการคัดเลือกอุตสาหกรรมท่ีน่าสนใจใน 

ช่วง 2 ถึง 3 ปีข้างหน้าเพื่อศึกษาและลงทุน ต่อมาจะวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่ได้คัดเลือกไว้ ซึ่ง

จะวิเคราะห์อย่างละเอียดในด้านอุปสงค์และอุปทานที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมประเภทนั้นๆ เพื่อ 

ดูว่าระหว่างอุตสาหกรรมที่คัดเลือกไว้แล้ว อุตสาหกรรมใดที่น่าสนใจกว่ากัน 

ต่อจากนัน้ เป็นการวเิคราะห์หลกัทรพัย์ของแต่ละบรษิทั ส�าหรบัหุน้สามญั เราจะวเิคราะห์

ทั้งในด้านเชิงคุณภาพ (Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative) การวิเคราะห์ด้านคุณภาพ

เป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ ซึ่งได้แก่ เทคนิคที่ใช้ ในการผลิต สิทธิบัตร การบริหารงานของ 

ผู้บริหาร ภาวะการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริโภค เป็นต้น ส่วนการวิเคราะห์ 
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ทางด้านเชิงปริมาณเป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ ที่สรุปออกมาเป็นตัวเลข เช่น วิเคราะห์งบ 

การเงนิ ซึง่ประกอบด้วยงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็และงบแสดงฐานะทางการเงนิ ส�าหรบัหุน้สามญั 

เพื่อก�าหนดค่าของก�าไรต่อหุ้น (Earning per Share) เงินปันผล (Dividend) และราคา (Price) 

ในอนาคต ส่วนการวิเคราะห์พันธบัตรหรือหุ้นกู้ ก็เพื่อดูว่าก�าไรของบริษัทที่คาดว่าจะได้ ใน 

อนาคตจะเพียงพอให้ความคุ้มครองดอกเบ้ียที่จะต้องจ่ายหรือไม่และราคาพันธบัตรในอนาคต 

จะเป็นอย่างไร

1.8 การประเมินมูลค่าเงินลงทุน 
มูลค่าเงินลงทุน (Investment Valuation) หมายถึง มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ที่

คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในอนาคต ในกรณีหุ้นสามัญผลประโยชน์เหล่านี้คือ เงินสดปันผลที่ 

ได้รับระหว่างช่วงลงทุนบวกกับราคาหุ้นที่คาดว่าจะขายได้ ส่วนกรณีพันธบัตรผลประโยชน์ใน 

อนาคตคือ ดอกเบี้ยที่ได้รับระหว่างช่วงลงทุนและมูลค่าพันธบัตรเมื่อครบก�าหนดไถ่ถอน แต่ 

ถ้าผู้ลงทุนขายพันธบัตรนี้ก่อนที่จะครบก�าหนด ต้องใช้ราคาตลาดที่คาดว่าจะขายได้ ณ เวลา

นั้นๆ แทน

การค�านวณหามูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนมีปัจจัยส�าคัญๆ ซึ่งจะต้องคาดการณ์ไว้อยู่ 3 

เรื่องดังนี้ 

1. ก�าไรต่อหุ้นหรือเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับ

2. มูลค่าของหุ้นที่คาดว่าจะขายได้

3. ปัจจัยลดค่า

ส�าหรับปัจจัยลดค่าเป็นตัวเลขที่ได้จากการเปิดตารางมูลค่าปัจจุบัน ซึ่งก�าหนดจากปัจจัย 

2 อย่างคือ Discount Rate หรืออัตราผลตอบแทนขั้นต�่าท่ีผู้ลงทุนต้องการจากการลงทุนและ 

ระยะเวลาลงทุน อัตราผลตอบแทนนี้จะสูงหรือต�่าย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของหลักทรัพย์นั้น หรือ

ความเส่ียงอันเกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์น้ัน การตัดสินใจว่าควรจะลงทุนในหลักทรัพย์นั้น 

หรือไม่ ผู้ลงทุนควรใช้วิธีเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าของเงินลงทุนกับราคาตลาดของหลักทรัพย์

ในขณะนั้น
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1.9 วิธีการสร้างกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน 
วิธีการสร้างกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (Portfolio Construction) มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

1. ก�าหนดการกระจายเงนิลงทนุไปสูห่ลกัทรพัย์ต่างๆ ให้เหมาะสม ทัง้น้ีเพื่อจะได้ 

ลดความเสี่ยงของกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน การกระจายเงินลงทุนอาจกระท�าได้ โดยวิธีลงทุนใน 

หลักทรัพย์ของอุตสาหกรรมหลายๆ ชนิด

2. จังหวะในการลงทุน แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ในช่วงแรก เป็นการจัดสรรเงินที่

จะลงทุนไปในหลักทรัพย์ที่เลือกไว้แล้วตามที่ปรากฏในตอนสุดท้ายของนโยบายการลงทุน การ

ตัดสินใจว่าจะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทใดและจ�านวนเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับแรงดึงดูดใจที่ 

หลักทรัพย์นั้นๆ มีต่อผู้ลงทุน ช่วงที่สองคือ ส่งเสริมให้เกิดการตัดสินเลือกหลักทรัพย์นั้นๆ 

ลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน เช่น ผู้ลงทุนตั้งใจว่าจะลงทุนในหุ้นสามัญจ�านวน 5 ล้านบาท ถ้า 

เลือกลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ก. จ�ากัด ทั้งจ�านวนในเวลาเดียวกัน อาจท�าให้ราคาหุ้นสามัญ 

ของ บริษัท ก. จ�ากัด ขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง ผู้ลงทุนจะไม่ลงทุนครั้งเดียว

ด้วยเงินจ�านวนมากแต่ใช้วิธีเฉลี่ยลงทุนเป็นระยะๆ อาจใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน เพื่อให้ราคา 

ขยับตัวสูงขึ้นอย่างช้าๆ

3. การเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน ในขั้นนี้เป็นการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการเลือกหลักทรัพย์ที่จัดหาเพิ่มเติมเข้ากลุ่มสินทรัพย์ลงทุน หรือเลือกหลักทรัพย์ที่ควร

จ�าหน่ายออกจากกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน และมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจจ�านวนเงินที่ซื้อขาย 

หลกัทรพัย์ในแต่ละครัง้ ปรมิาณหลกัทรพัย์และค่าใช้จ่ายท่ีเกดิขึน้จากการซือ้หลกัทรัพย์แต่ละคร้ัง 

ก็มีความเกี่ยวเนื่องกันด้วย ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ เช่น ค่านายหน้า ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ ภาษี 

และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในตลาด หากมีการซื้อขายแต่ละครั้งเป็นจ�านวนมากๆ การตัดสินใจ 

เลือกหลักทรัพย์ลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนในขั้นน้ี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของหลักทรัพย์ลงทุน 

ต่างๆ และผู้ลงทุนใช้อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในการก�าหนดกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนที่ 

เหมาะสม



บทที่ 1 หลักและนโยบายการลงทุน     29

4. การติดตามผลที่ได้เป็นขั้นสุดท้ายของขั้นตอนการลงทุน โดยเริ่มจากนโยบาย

การลงทุน การวิเคราะห์การลงทุน การประเมินมูลค่าเงินลงทุน และการสร้างกลุ่มสินทรัพย์ 

ลงทุน การลงทุนในหลักทรัพย์ไม่สามารถท�าเพียงครั้งเดียวได้แต่จะมีการลงทุนติดต่อกันและ 

การตัดสินใจลงทุนต่อเนื่องกันไป ตลอดจนความมีเหตุผลในการสร้างกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนใน

ลักษณะนั้นๆ ของผู้ลงทุน นอกจากนี้ การตัดสินใจลงทุนต่อเนื่องกันไปจ�าเป็นต้องมีการประเมิน

ค่าของกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนอีกครั้งหนึ่ง ปัจจัยที่จะใช้ประเมินมูลค่าของกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน 

ได้แก่ ผลตอบแทนความเสี่ยงและการกระจายเงินลงทุน สิ่งส�าคัญคือ การหาวิธีวัดปัจจัยเหล่า

นี้ที่เหมาะสมและจะต้องอาศัยตัวมาตรฐานที่จะน�ามาเปรียบเทียบได้ นอกจากนี้ การประเมิน

ยังขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ผู้ลงทุนต้องการลงทุนด้วย เช่น ลงทุนเป็นระยะเวลา 5 ปี หรือลงทุน 

ติดต่อกันไป โดยไม่มีก�าหนด

1.10 บทสรุป
การลงทุนหมายถึง การน�าเงินส่วนที่เหลือของผู้มีเงินออมมาลงทุนทั้งในรูปอสังหา– 

ริมทรัพย์และหลักทรัพย์ โดยเน้นการลงทุนระยะยาว แบ่งการลงทุนออกเป็น 3 ลักษณะคือ 

การลงทุนเพื่อการบริโภค การลงทุนในธุรกิจ และการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ลงทุนในหุ้นสามัญ 

หุ้นกู้ หน่วยลงทุนต่างๆ ในบทนี้จะเน้นเรื่องการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นส�าคัญ สิ่งท่ีผู้ลงทุนมุ่ง

หวังจากการลงทุนก็คือผลตอบแทน ขณะเดียวกัน การลงทุนจะมีความเสี่ยง ผลตอบแทนยิ่งสูง 

ความเสี่ยงจะสูงขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ 

ถ้าผู้ลงทุนได้ท�าตามขั้นตอนของการลงทุนอย่างเหมาะสม โดยแบ่งเป็นขั้นตอนหลักๆ คือ การ

ก�าหนดนโยบายการลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน การประเมินมูลค่าเงินลงทุน และ

การสร้างกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง ถ้าตัดสินใจเลือกกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนที่ให้

ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สร้างความพอใจแก่ผู้ลงทุนมากที่สุด ณ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ

ได้ จะสร้างสมดุลให้กับเงินลงทุนและเป็นนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม
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 1. นโยบายการลงทุนที่สมดุลนั้นควรมีขั้นตอนอย่างไร และสิ่งที่ส�าคัญส�าหรับการลงทุนนั้น 

ประกอบด้วยปัจจัยหลายด้าน จงยกตัวอย่าง พร้อมอธิบายปัจจัยแต่ละด้าน

 2. การลงทุนเพ่ือการอปุโภคและบรโิภคและการลงทนุในหลกัทรพัย์นัน้มคีวามแตกต่างกันหลาย

ด้าน จงอธิบายถึงลักษณะท่ีแตกต่างกันของการลงทุนเพื่ออุปโภคและบริโภคกับการลงทุน 

ในหลักทรัพย์

 3. ท่านคิดว่าการลงทุนในสินทรัพย์ที่รู้มูลค่าของเงินลงทุนที่จะได้รับคืน ณ วันส้ินสุดสัญญา 

และผลประโยชน์ทีจ่ะได้รบัระหว่างช่วงเวลาลงทนุเป็นการลงทนุประเภทใด และท�าไมจึงเป็น 

เช่นนั้น

 4. การลงทุนและนโยบายของการลงทุนนั้นมีความส�าคัญกับการด�าเนินชีวิตของคนเราอย่างไร

อธิบายโดยละเอียด

 5. ถ้าท่านเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ ท่านต้องการความปลอดภัยของเงินทุนหรือความคล่องตัว

ของเงินทุน เพราะเหตุใด

แบบฝึกหัด
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