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How to...สูการเปนผูลงทุนยุคใหม
ในสภาพแวดลอมที่ตลาดทุนทั่วโลก รวมทั้งตลาดทุนไทยตองปรับตัวกันอยางรวดเร็วเพื่อใหสอดรับ
กับกระแสความเปลี่ยนแปลงตางๆ ในภาวะการเงินโลก ผูลงทุนซึ่งเปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนตลาด
ก็หลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองมีการเตรียมความพรอมของตนเอง เพื่อใหสามารถกาวตามพัฒนาการของตลาดทุน
ที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางทันทวงทีและสามารถลงทุนไดดวยความมั่นใจ ในครั้งนี้ รวมคิด-ชวนคุย กับ ก.ล.ต.
จึงขอนําขอคิดและเคล็ดลับดีๆ ในการเตรียมตัวเปนผูลงทุนยุคใหมที่รอบรูและกาวทันพัฒนาการของตลาดทุน
มาฝากกัน
เกาะติดสถานการณ
สําหรับเคล็ดลับอยางแรก นอกจากหลักการพื้นฐานที่ผูลงทุนควรตองรูจ ักตนเอง เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในการลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และทําความรูจักกับตราสารทางการเงินที่นับวัน
จะเพิ่มความหลากหลายและซับซอนมากขึ้นแลว สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ตองมีความรอบรู และติดตาม
สถานการณการลงทุนอยางตอเนื่อง โดยมีการพิจารณาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทุนใหรอบคอบ ทั้งกอน
การตัดสินใจลงทุน และเมื่อเขาไปเปนผูลงทุนเต็มตัวแลว
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในอนาคต ก.ล.ต. จะมีการลดบทบาทการเปนผูใชดุลยพินิจตัดสินใจเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของสินคาในตลาดทุนแทนผูลงทุน (merit - based) และเปลี่ยนไปเปนใหความสําคัญกับการเปดเผย
ขอมูล (disclosure - based) มากขึ้น โดยดูแลใหผูประกอบธุรกิจมีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน เพียงพอ
ตอการตัดสินใจลงทุนของผูลงทุน ซึ่งผูลงทุนไมวาจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุนรวม หรือสินคา
อื่นๆ ก็จะตองทําการบานมากขึ้น โดยพิจารณาขอมูลที่เปดเผยเหลานี้ใหถี่ถวนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
ยกตัวอยางเชน ในกรณีของการลงทุนในหุน ก.ล.ต. มีการกําหนดใหบริษัทที่ออกและเสนอขายหุน
ตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท ผลประกอบการของบริษัท
ฯลฯ ใหครบถวน ถูกตอง และเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อที่จะใหผูลงทุนสามารถวิเคราะหขอมูลของบริษัทเองได โดย
แหลงขอมูลที่ผูลงทุนจะนํามาใชพิจารณา ไดแก หนังสือชี้ชวน แบบรายงานตางๆ เชน แบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1) ที่บริษัทจดทะเบียนจะเปดเผยขอมูลการประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงานในรอบป
ที่ผานมาของบริษัท แบบรายงานการไดมาและจําหนายหลักทรัพย (แบบ 246-2) ของผูลงทุนเพื่อใหผูลงทุน
สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงอํานาจในการบริหารบริษัท รวมถึงการพิจารณาขอมูลผลประกอบการและงบการเงินของบริษัท
ซึ่งปรากฏในรายงานประจําปที่บริษัทจะสงใหผูถือหุนทุกราย เปนตน (แบบรายงานเหลานี้และงบการเงินของ
บริษัท หาดูไดจาก www.sec.or.th) ผูลงทุนในหุนก็ควรศึกษาขอมูลเหลานี้ใหดี

สําหรับขอมูลอื่นๆ ที่แนะนําใหติดตามอยางสม่ําเสมอ ก็คือขาวสารตางๆ ในแวดวงตลาดทุนทั้งหลาย
ไมวาจะเปนขาว ก.ล.ต. (ติดตามไดจาก www.sec.or.th) ขาวตลาดหลักทรัพย (www.set.or.th) หรือบริษัท
ในเครือของตลาดหลักทรัพย เชน ตลาดอนุพันธ (TFEX) ตลาดตราสารหนี้ (BEX) สมาคมตางๆ ที่เกี่ยวของ
เปนตน หรือขาวตามหนาหนังสือพิมพ ซึง่ จะทําใหทานทราบความเปนไปของตลาดทุน และกิจการที่เราเขาไป
ลงทุน และสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธการลงทุนในแตละขณะไดอยางมีประสิทธิภาพและทันทวงทีหากมีปจจัย
มากระทบ ซึ่งจะชวยใหการลงทุนของทานเกิดประโยชนสูงสุดนั่นเอง
อยางไรก็ดี มีขอ เตือนใจอยูวา ในการบริโภคขาวสารนั้น ผูลงทุนควรตรวจสอบขอเท็จจริงใหดีกอน
ไมหลงเชื่อขาวลือหรือตัดสินใจซื้อขายตามกระแสโดยไมมีเหตุผลสนับสนุน เพราะการทําแบบนีน้ ับเปนเรื่องที่
อันตรายเกินไป และยากที่จะทําใหผูลงทุนจะประสบความสําเร็จในการลงทุนได
เชี่ยวชาญเรื่องสิทธิ
นอกเหนือจากการติดตามสถานการณการลงทุนอยางสม่ําเสมอแลว ผูลงทุนยุคใหมจะตองไมลืม
ใสใจเรื่องสิทธิของผูลงทุน ซึง่ เปรียบเสมือนดาบอาญาสิทธิ์ที่กฎหมายมอบใหเพื่อคุม ครองผูลงทุน โดยปจจุบัน
พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจํากัด ไดใหสิทธิแกผูลงทุนไวหลายประการ
เชน ในการเปนผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน ก็จะมีสิทธิในการไดรับขอมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ตนเองถือหุน สิทธิ
ในการเขารวมประชุมผูถือหุน เพื่อใชสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องสําคัญตางๆ ของบริษัท เชน การรับรองงบ
การเงิน การจายเงินปนผล การแตงตั้งกรรมการบริษัท รวมไปถึงวาระทีเ่ กี่ยวกับการควบรวมกิจการ หรือการทํา
รายการที่เกีย่ วโยงกัน เปนตน นอกจากนี้ ผูลงทุนยังไดรบั สิทธิตามกฎหมายในการปกปองตัวเองโดยการ
ฟองรองคดีในกรณีที่กรรมการหรือผูบริหารของบริษัทไปทําอะไรโดยมิชอบ ซึ่งสงผลใหเกิดความเสียหายแก
บริษัทหรือตัวผูถือหุนเองอีกดวย
สําหรับผูที่ลงทุนในสินคาทางการเงินประเภทอื่นๆ เชน กองทุนรวม ก็ตองไมลืมดูแลรักษาสิทธิของตน
ในฐานะผูถือหนวยลงทุน เชน สิทธิในการไดรับขอมูลสําคัญ (ขอมูลความเสี่ยง รายงานผลประกอบการกองทุน
รวม) ดวยเชนกัน
ดังนั้น เมื่อกฎหมายไดใหสิทธิตางๆ แกผูลงทุนอยางเต็มที่ เราในฐานะผูล งทุนไมวาจะมีสัดสวนของ
สิทธิอยูมากหรือนอยเพียงใดก็จะตองใชสทิ ธิที่มีอยูใหคุมคา เพื่อปกปองประโยชนของเราเอง
ปดชองกลโกง
ในยุคที่มกี ารพัฒนาสินคาใหมๆ ที่มีความซับซอนในตลาดทุนมากขึ้นอยางเชนในปจจุบันนัน้
ผูลงทุนตองสามารถรูเทาทันกลโกงตางๆ ในตลาดทุนดวย เนื่องจากบรรดามิจฉาชีพตางก็ไดมกี าร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและกลวิธีในการหลอกลวงที่สลับซับซอนและแยบยลมากขึ้น โดยเฉพาะในปจจุบัน
กลโกงที่กําลังเปนที่แพรหลาย ไดแก การหลอกใหลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาจากบริษัทที่ไมไดรับ
อนุญาตจาก ก.ล.ต. ซึ่งเรามักจะพบเห็นกันในหนาหนังสือพิมพอยูบอยครั้ง ไมวาจะเปนการหลอกใหลงทุน
ในสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มสี ินคาอางอิงเปนน้ํามันดิบ ทองคํา หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ซึ่งการที่ผูลงทุนจะปดชองกลโกงและไมหลงเปนเหยื่อของบรรดามิจฉาชีพเหลานี้ ผูล งทุนควรตรวจสอบ
กอนวาบริษัทที่ไดเชิญชวนใหเราไปลงทุนนั้นไดรับอนุญาตจากทางการหรือไม (ตรวจสอบไดที่

www.sec.or.th) ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวาจะไดรับความคุมครองตามกฎหมาย และดูใหแนใจวาสินคาที่มี
คนมาชวนใหซื้อ เปนสินคาที่ไดรับอนุญาตจากทางการแลว ซึ่งปจจุบนั สัญญาซื้อขายลวงหนาที่มกี ารซื้อขาย
อยูในตลาดอยางถูกกฎหมาย มีสินคาอางอิงที่เปนสินทรัพยทางการเงินมีเพียง 2 ประเภท คือ หุน (Single
Stock Futues) และดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ (SET50 Index Futures, SET50 Index Options) และลาสุดที่จะ
เปดใหทาํ การซื้อขายอยางเปนทางการในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2552 นี้ คือ สัญญาซื้อขายลวงหนาที่มสี ินคา
อางอิงเปนสินคาโภคภัณฑ ซึ่งไดแก ทองคํา (Gold Futures)
นอกจากกลโกงที่กลาวขางตนแลว ยังมีการกระทําอื่นๆ อีกหลากหลายรูปแบบที่เปนการเอาเปรียบตอ
ผูลงทุน เชน การฉอโกงโดยผูตดิ ตอกับผูลงทุน การใชขอ มูลภายในของผูบริหาร และกรรมการบริษัท
จดทะเบียน หรือการปนหุน เปนตนฯลฯ ซึง่ ถาหากผูลงทุนรูเทาทัน คอยติดตามขอมูล และมีการระมัดระวัง
ตัวเองไว ก็จะสามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหลานี้ได
สุดทายนี้ อยาลืมเคล็ดลับ 3 ประการ เกาะติดสถานการณ...เชี่ยวชาญเรื่องสิทธิ....ปดชองกลโกง เพือ่
นํามาใชเปนคัมภีรในการลงทุนที่จะชวยใหทานเปนผูลงทุนยุคใหมทรี่ อบรูและกาวทันพัฒนาการตลาดทุน
ของตลาดทุนอยูเสมอ แลวพบกันใหมในวันจันทรหนา

