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Key Statistics 
 
 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดคาสถิติเบ้ืองตนของหลักทรัพย  (Security) หมวดธุรกิจ (Sector) กลุม
อุตสาหกรรม (Industry) และคาตลาดรวม (Market) เพื่อใหนักลงทุนใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยใน
ปจจุบันคาสถิติท่ีตลาดหลักทรัพยฯ เผยแพรผานระบบขอมูลหลักทรัพยมีรวมท้ังหมด 11 ตัวไดแก 
 

 อัตราสวนราคาปดตอกําไรตอหุน (Price-Earning Ratio:  P/E) 
 อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี  (Price-Book Value:  P/BV) 
 มูลคาหุนทางบัญชี (Book Value Per Share: BVPS) 
 อัตราสวนราคาปดตอมูลคาทรัพยสินสุทธิ (Price-Net Asset Value: P/NAV) 
 มูลคาทรัพยสินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) 
 อัตราสวนเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield:  DIY) 
 มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization) 
 อัตราหมุนเวียนการซ้ือขายหลักทรัพย (Turnover Ratio) 
 ดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index: TRI/Return on investment: ROI) 
 คาเบตา (Beta) 
 อัตราสวนเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (Dividend Payout Ratio) 
 มูลคากิจการ (Enterprise Value: EV) 
 มูลคากิจการ ตอ กําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษีนิติบุคคล คาเส่ือม และคาจัดจําหนาย (EV / EBITDA) 

 
ท้ังนี้  ตลาดหลักทรัพยฯ ไดกําหนดเงื่อนไขในการคํานวณคาสถิติหลักๆ ดังนี้ 
 
1. ในการคํานวณคาสถิติของหมวดธุรกิจ  กลุมอุตสาหกรรม และตลาดรวม ทางตลาดหลักทรัพยฯ จะเลือกใชวิธีการ

เฉล่ียถวงน้ําหนัก (Weighted Average) ตามมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดรวม (Market Capitalization)  
2. คาสถิติของตลาดหลักทรัพยฯ จะถูกคํานวณบนพื้นฐานของผลการดําเนินงานในรอบ 1 ปท่ีผานมา โดยจะอิงจากตัว

เลขท่ีประกาศในงบการเงินลาสุด 
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1. Price-Earning Ratio: P/E 
 
ความหมาย  อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางราคาตลาดของหุนสามัญตอกําไรสุทธิตอหุนสามัญ (EPS) 

ท่ีบริษัทนั้นทําไดในรอบระยะเวลา 12 เดือนหรือในรอบ 1 ปลาสุด 
ประเภท
หลกัทรพัยท์ีถู่ก
คํานวณ 

  หลักทรัพย  (เฉพาะประเภทหุนสามัญ ยกเวน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย)           
  หมวดธุรกิจ               
  กลุมอุตสาหกรรม             
 ตลาดรวม (SET,mai) , SET50 , SET100 และ SETHD 

สตูรในการ
คํานวณคา่ของ
หลกัทรพัย ์

 สําหรับขอมูลในอดีตถึงวันท่ี  30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
 

ราคาปิดของหุน้สามญั  X (จํานวนหุน้สามญั  - จํานวนหุน้ซือ้คนื) 
กําไรงวด 12 เดอืนลา่สดุ 

 
 สําหรับขอมูลต้ังแตวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เปนตนไป 
 
ราคาปิดของหุน้สามญั X [(จํานวนหุน้สามญั + จํานวนหุน้บุรมิสทิธ)ิ – จํานวนหุน้ซือ้

คนื] 
กําไรงวด 12 เดอืนลา่สดุ 

 
หมายเหต ุ  ในการคํานวณคา P/E ตลาดหลักทรัพยฯ จะไมใช “กําไรสุทธิตอหุนสามัญ” แตจะ

เลือกใช “กําไรสุทธิท่ีบริษัทนั้นทําไดในรอบระยะเวลา 12 เดือนลาสุด” มาคํานวณแทน 
 
การคํานวณคา่ P/E ของตลาดรวม (SET, mai), SET50, SET100, SETHD และ
กลุม่/หมวดอุตสาหกรรม 
 สําหรับขอมูลในอดีตถึงวันท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 

ตลท.  จะเลือกเฉพาะหลักทรัพยท่ีมีกําไรงวด 12 เดือนลาสุดมากกวา 0 เทานั้นมาใชใน
การ     คํานวณคา P/E ของหมวดธุรกิจ กลุมอุตสาหกรรม และตลาดรวม 

 
 สําหรับขอมูลต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2545 เปนตนไป   

ตลท.  จะเลือกเฉพาะหลักทรัพยท่ีใชในการคํานวณดัชนี และรวมผลการดําเนินงานงวด 
12 เดือนลาสุดของทุกหลักทรัพยมาใชในการคานวนคา P/E ของหมวดธุรกิจ กลุม
อุตสาหกรรม และตลาดรวม 
หมายเหตุ ตลท.ไดมีการประกาศปรับปรุงวิธีการคํานวณคาสถิติภาพรวมตลาดใหม โดยมี
ผลต้ังแตวันท่ี 2 พฤษภาคม 2551 และไดจัดทําคาสถิติภาพรวมตลาดท่ีใชหลักการ
คํานวณแบบใหม ยอนหลัง 5 ป (ต้ังแต 1 มกราคม 2546 ถึง 30 เมษายน 2551)  แทนท่ี
คาสถิติเดิม ท้ังนี้สามารถดูคาสถิติภาพรวมตลาดท่ีใชหลักการคํานวณแบบเดิม ไดท่ี
ฟงกช่ัน “เมนูชวยเหลือ > ดาวนโหลด” 

 สําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (Property Fund)  ต้ังแตวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 
2552 เปนตนไป 
ตลท. ยกเลิกการคํานวณคา P/E โดยจะแสดงคาเปน N.A. และไมนํามารวมคํานวณ P/E 
ท้ังในสวนภาพรวมตลาดหลักทรัพย กลุมอุตสาหกรรม และหมวดอุตสาหกรรม  
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2. Price/Book Value Ratio: P/BV 
 
ความหมาย  อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางราคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาทางบัญชีของหุนสามัญ 

1หุนตามงบการเงินลาสุดของบริษัทผูออกหุนสามัญ ซ่ึงแสดงราคาหุน ณ ขณะนั้นเปนก่ี
เทาของ   มูลคาทางบัญชี  

ประเภท
หลกัทรพัยท์ีถู่ก
คํานวณ 

  หลักทรัพย  (เฉพาะประเภทหุนสามัญ)             
  หมวดธุรกิจ               
  กลุมอุตสาหกรรม             
  ตลาดรวม (SET,mai) , SET50 , SET100 และ SETHD 

สตูรในการ
คํานวณคา่ของ
หลกัทรพัย ์

 สําหรับขอมูลในอดีตถึงวันท่ี  30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
 

ราคาปิดของหุน้สามญั  X (จํานวนหุน้สามญั  - จํานวนหุน้ซือ้คนื) 
สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 
 สําหรับขอมูลต้ังแตวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เปนตนไป 
 
ราคาปิดของหุน้สามญั X [(จํานวนหุน้สามญั + จํานวนหุน้บุรมิสทิธ)ิ – จํานวนหุน้ซือ้

คนื] 
สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (รวมมูลคา่หุน้ทีถ่อืโดยบรษิทัยอ่ย) 

 
 
 

หมายเหต ุ การคํานวณคา่ P/BV ของตลาดรวม (SET, mai), SET50, SET100, SETHD และ
กลุม่/หมวดอุตสาหกรรม 
 สําหรับขอมูลในอดีตถึงวันท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 

ตลท.  จะเลือกเฉพาะหลักทรัพยท่ีมีคาสวนของผูถือหุนของบริษัท (รวมมูลคาหุนท่ีถือ
โดยบริษัทยอย) ท่ีมีคามากกวา 0 เทานั้นมาใชในการคานวนคา P/BV ของหมวดธุรกิจ 
กลุมอุตสาหกรรม และตลาดรวม 

 
 สําหรับขอมูลต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2545 เปนตนไป   

ตลท.  จะเลือกเฉพาะหลักทรัพยท่ีใชในการคํานวณดัชนี และรวมสวนของผูถือหุนรวม
หุนท่ีถือโดยบริษัทยอยของของทุกหลักทรัพย  มาใชในการคานวนคา P/BV ของหมวด
ธุรกิจ กลุมอุตสาหกรรม และตลาดรวม 
หมายเหตุ ตลท.ไดมีการประกาศปรับปรุงวิธีการคํานวณคาสถิติภาพรวมตลาดใหม โดยมี
ผลต้ังแตวันท่ี 2 พฤษภาคม 2551 และไดจัดทําคาสถิติภาพรวมตลาดท่ีใชหลักการ
คํานวณแบบใหม ยอนหลัง 5 ป (ต้ังแต 1 มกราคม 2546 ถึง 30 เมษายน 2551) แทนท่ี
คาสถิติเดิม ท้ังนี้สามารถดูคาสถิติภาพรวมตลาดท่ีใชหลักการคํานวณแบบเดิม ไดท่ี
ฟงกช่ัน “เมนูชวยเหลือ > ดาวนโหลด” 
 

 สําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (Property Fund)  ต้ังแตวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 
2552 เปนตนไป 
ตลท. จะคํานวณคา P/NAV และรายงานแทนคา P/BV สําหรับกองทุนอสังหาริมทรัพย 
โดยนํามารวมคํานวณคา P/BV ท้ังในสวนภาพรวมตลาดหลักทรัพย กลุมอุตสาหกรรม 
และหมวดอุตสาหกรรม 
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3. Book Value Per Share: BVPS  
 
ความหมาย  มูลคาของบริษัทผูออกหุนสามัญ 1 หุนตามงบการเงินลาสุด ซ่ึงเสมือนการรายงานมูลคา

ของกิจการในทางบัญชีจากการประเมินสินทรัพยสุทธิ (Net Asset Value) ณ เวลาใด
เวลาหนึ่ง (specific point in time) ท่ีสามารถจายคืนใหกับผูถือหุนสามัญไดในกรณีเลิก
กิจการ และเปนการประมาณการมูลคาหุนอยางหนึ่ง 

ประเภท
หลกัทรพัยท์ีถู่ก
คํานวณ 

  หลักทรัพย  (เฉพาะประเภทหุนสามัญ ยกเวน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย)             
  หมวดธุรกิจ               
  กลุมอุตสาหกรรม             
  ตลาดรวม (SET,mai) , SET50 , SET100 และ SETHD 

สตูรในการ
คํานวณคา่ของ
หลกัทรพัย ์

 สําหรับขอมูลในอดีตถึงวันท่ี  30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
 

สว่นของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทั 
จํานวนหุน้สามญั  

 
 สําหรับขอมูลต้ังแตวันท่ี  2 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เปนตนไป 
 

สว่นของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทั (รวมมูลคา่หุน้ทีถ่อืโดยบรษิทัยอ่ย) 
(จํานวนหุน้สามญั + จํานวนหุน้บุรมิสทิธ)ิ – จํานวนหุน้ซือ้คนื 

 
 

หมายเหต ุ  สําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (Property Fund)  ต้ังแตวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 
2552 เปนตนไป 

ตลท. คํานวณคา NAV และรายงานแทนคา BVPS สําหรับกองทุนอสังหาริมทรัพย โดยไม
นํามาคํานวณคา BVPS ท้ังในสวนภาพรวมตลาดหลักทรัพย กลุมอุตสาหกรรม และหมวด
อุตสาหกรรม 
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4. Price/Net Asset Value: P/NAV  
 
ความหมาย  อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางราคาปดของ หลักทรัพยท่ีจัดอยูใน Property Fund ตอ 

มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยท่ีรายงานผานงบการเงิน ณ ส้ินงวด 
ประเภท
หลกัทรพัยท์ีถู่ก
คํานวณ 

  หลักทรัพย  (เฉพาะหลักทรัพยท่ีจัดอยูใน Property Fund และกองทุนรวม (Unit 
Trusts))             
  หมวดธุรกิจ               
  กลุมอุตสาหกรรม             
  ตลาดรวม (SET,mai) , SET50 , SET100 และ SETHD 

สตูรในการ
คํานวณคา่ของ
หลกัทรพัย ์

 สําหรับขอมูลต้ังแตวันท่ี  31 มีนาคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป 
 

(ราคาปิดของหุน้ X จํานวนหนว่ยทีใ่ชคํ้านวณ Index) 
สนิทรพัยส์ุทธ ิ

 
 

หมายเหต ุ  สําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (Property Fund)  ต้ังแตวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 
2552 เปนตนไป 

ตลท. จะคํานวณคา P/NAV และรายงานแทนคา P/BV สําหรับกองทุนอสังหาริมทรัพย โดย
นํามารวมคํานวณคา P/BV ท้ังในสวนภาพรวมตลาดหลักทรัพย กลุมอุตสาหกรรม และหมวด
อุตสาหกรรม  
 สําหรับกองทุนรวม (Unit Trusts) ต้ังแตวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป 
ตลท. จะคํานวณคา P/NAV สําหรับกองทุนรวม โดยไมนํามารวมคํานวณคา P/BV ท้ังในสวน
ภาพรวมตลาดหลักทรัพย กลุมอุตสาหกรรม และหมวดอุตสาหกรรม 
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5. Net Asset Value: NAV  
 
ความหมาย  มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย (ท่ีรายงานผานงบการเงิน) 
ประเภท
หลกัทรพัยท์ีถู่ก
คํานวณ 

  หลักทรัพย  (หุนสามัญเฉพาะท่ีจัดอยูใน Property Fund และกองทุนรวม)             
  หมวดธุรกิจ               
  กลุมอุตสาหกรรม             
  ตลาดรวม (SET,mai) , SET50 , SET100 และ SETHD 

สตูรในการ
คํานวณคา่ของ
หลกัทรพัย ์

 สําหรับขอมูลต้ังแตวันท่ี  31 มีนาคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป 
 

สนิทรพัยส์ุทธ ิ
(ทนุทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหนว่ยลงทุน / ราคาพาร ์ณ วนัส ิน้งวดงบฯ) 

 
 

หมายเหต ุ  คํานวณต้ังแตวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป 
ตลท. จะคํานวณคา NAV ในสวนหลักทรัพย Property Fund และกองทุนรวม  
โดยไมคํานวณคา NAV ท้ังในสวนภาพรวมตลาดหลักทรัพย กลุมอุตสาหกรรม และหมวด
อุตสาหกรรม 
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6. Dividend Yield: DIY 
 
ความหมาย  อัตราเปรียบเทียบเงินปนผลจายตอหุนสามัญเทียบกับราคาตลาดของหุนสามัญเพื่อดู

ผลตอบแทนวาหากลงทุนซ้ือหุน ณ ระดับราคาตลาดปจจุบัน จะมีโอกาสไดรับเงินปนผล
คิดเปนอัตรารอยละเทาไรของราคาหุน 

ประเภท
หลกัทรพัยท์ีถู่ก
คํานวณ 

  หลักทรัพย  (เฉพาะประเภทหุนสามัญ)             
  หมวดธุรกิจ               
  กลุมอุตสาหกรรม             
  ตลาดรวม (SET,mai) , SET50 , SET100 และ SETHD 

สตูรในการ
คํานวณคา่ของ
หลกัทรพัย ์

 สําหรับขอมูลในอดีตถึงวันท่ี  30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
 

มูลคา่เงนิปนัผลรวมทีป่ระกาศจา่ยลา่สดุ 12 เดอืน 
ราคาปิดของหุน้สามญั X (จํานวนหุน้สามญั – จํานวนหุน้ซือ้คนื) 

 
 สําหรับขอมูลต้ังแตวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เปนตนไป 
 

มูลคา่เงนิปนัผลรวมยดึตามรอบผลประกอบการประจําปี (ลา่สดุ) 
ราคาปิดของหุน้สามญั X (จํานวนหุน้สามญั - จํานวนหุน้ซือ้คนื) 

 
หมายเหต ุ  ในการคํานวณคา Dividend Yield ตลาดหลักทรัพยฯ จะไมใช “เงินปนผลจายตอหุน

สามัญ” แตจะเลือกใช “มูลคาเงินปนผลรวมยึดตามรอบผลประกอบการประจําป (ลาสุด)” 
มาคํานวณแทน 
 

 ในการคํานวณคา Dividend Yield ตลาดหลักทรัพยฯ จะไมใชการจายหุนปนผล (Stock 
Dividend) ในการคํานวณ 

 
การคํานวณคา่ Dividend Yield ของตลาดรวม (SET, mai), SET50, SET100, 
SETHD และกลุม่/หมวดอุตสาหกรรม 
 สําหรับขอมูลในอดีตถึงวันท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 

ตลท. จะรวมคาเงินปนผลจากหลักทรัพยประเภทหุนสามัญทุกตัว (ไมวาบริษัทนั้นจะมี
การจายเงินปนผลหรือไมก็ตาม) ในการคํานวณคา Dividend Yield ของตลาดรวม กลุม
อุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ 

 
 สําหรับขอมูลต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2545 เปนตนไป   

ตลท. จะรวมคาเงินปนผลจากหลักทรัพยประเภทหุนสามัญทุกตัวท่ีอยูในการคํานวณดัชนี 
(ไมวาบริษัทนั้นจะมีการจายเงินปนผลหรือไมก็ตาม) ในการคํานวณคา Dividend Yield 
ของตลาดรวม กลุมอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ 
หมายเหตุ ตลท.ไดมีการประกาศปรับปรุงวิธีการคํานวณคาสถิติภาพรวมตลาดใหม โดยมี
ผลต้ังแตวันท่ี 2 พฤษภาคม 2551 และไดจัดทําคาสถิติภาพรวมตลาดท่ีใชหลักการ
คํานวณแบบใหม ยอนหลัง 5 ป (ต้ังแต 1 มกราคม 2546 ถึง 30 เมษายน 2551) แทนท่ี
คาสถิติเดิม ท้ังนี้สามารถดูคาสถิติภาพรวมตลาดท่ีใชหลักการคํานวณแบบเดิม ไดท่ี
ฟงกช่ัน “เมนูชวยเหลือ > ดาวนโหลด” 

 
 สําหรับ Dividend Yield ของ SETHD ขอมูลต้ังแตวันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เปนตน

ไป   
ตลท. จะนํา Dividend Yield Weight มารวมเพื่อใชในการคํานวณคา Dividend Yield 
ของ SETHD 
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7. Market Capitalization 
 
ความหมาย  มูลคาตามราคาตลาดโดยรวมของหลักทรัพยจดทะเบียน ซ่ึงเปนคาท่ีคํานวณจากการนํา

ราคาปดของหลักทรัพยจดทะเบียน คูณกับจํานวนหลักทรัพยจดทะเบียนปจจุบัน (Listed 
Shares) 

ประเภท
หลกัทรพัยท์ี่
ถกูคํานวณ 

  หลักทรัพย  (เฉพาะประเภทหุนสามัญ, หุนบุริมสิทธิ, Warrant, หนวยลงทุน)  
  หมวดธุรกิจ               
  กลุมอุตสาหกรรม             
  ตลาดรวม (SET,mai) , SET50 , SET100 และ SETHD 

สตูรในการ
คํานวณคา่ของ
หลกัทรพัย ์

 
ราคาปิดของหุน้ X ปรมิาณหุน้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย ์

 
หมายเหต ุ การคํานวณคา่ Market Capitalization ของตลาดรวม (SET, mai) 

ตลท. จะเลือกหลักทรัพยประเภทหุนสามัญ, หุนบุริมสิทธิและ Warrant มาใชในการคํานวณ 
 
การคํานวณคา่ Market Capitalization ของ SET50, SET100, SETHD และกลุม่/
หมวดอุตสาหกรรม 
ตลท. จะเลือกหลักทรัพยประเภทหุนสามัญเทานั้น มาใชในการคํานวณ 
 

 
 
8. Turnover Ratio 
 
ความหมาย  อัตราการหมุนเวียนการซ้ือขาย  ซ่ึงใชวัดปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยเมื่อเทียบกับ

ปริมาณหุนจดทะเบียน (Listed Shares)  โดยคํานวณคาเปนเปอรเซ็นต 
ประเภท
หลกัทรพัยท์ีถู่ก
คํานวณ 

  หลักทรัพย  (เฉพาะประเภทหุนสามัญ)             
  หมวดธุรกิจ               
  กลุมอุตสาหกรรม             
  ตลาดรวม (SET,mai) 

สตูรในการ
คํานวณคา่ของ
หลกัทรพัย ์
 

รายวนั 

 
    ปรมิาณการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ณ วนัน ัน้  X 100    _ 

ปรมิาณหุน้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย ์ณ วนัน ัน้ 
 

รายเดอืน 
รายไตร
มาส 
รายปี 

 
ผลรวมปรมิาณการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นชว่งเวลาน ัน้  x 100    _ 
คา่เฉลีย่ปรมิาณหุน้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยใ์นช่วงเวลาน ัน้ 

 

หมายเหต ุ ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยจะใชผลรวมของทุกวิธีการซ้ือขาย คือ Auto Matching, Odd 
Lot และ Trade Report 
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9. Total Return Index/Return on investment 

 
 
 
 
 
  

ความหมา
ย 

 ดัชนีผลตอบแทนรวมเปนเครื่องมือท่ีใชวัดผลตอบแทนทุกประเภทของการลงทุนในหลักทรัพย ซ่ึง
ไดแก ผลตอบแทนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลคาหลักทรัพยท่ีลงทุน (Capital gain/loss) สิทธิใน
การจองซ้ือหุน (Rights)  และเงินปนผล (Dividends) 

ประเภท
หลกัทรพัย์
ทีถู่ก
คํานวณ 

  หลักทรัพย  (เฉพาะประเภทหุนสามัญ)             
  หมวดธุรกิจ               
  กลุมอุตสาหกรรม             
  ตลาดรวม (SET,mai) , SET50 , SET100 และ SETHD 

สตูรในการ
คํานวณคา่ 
 [ ]
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หมายเหต ุ การปรับฐาน :  คํานวณเมื่อมีการเปล่ียนแปลงมูลคาของหลักทรัพยท่ีใชในการคํานวณ เนื่องจากการ

เปล่ียนแปลงจํานวนหุนของหลักทรัพยท่ีเปนผลมาจากเหตุการณตางๆ เชน การเพิ่มทุนของ
บริษัท การแปลงสภาพหุนกูเปนหุนสามัญ และใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุน
สามัญของบริษัท 

คาดัชนีเริ่มตน: 1,000 จุด 
วันฐาน:  SET TRI และ SET50 TRI : 02  มกราคม 2545 
              SET100 TRI  : 29  เมษายน 2548 
              mai TRI  : 02  กันยายน 2545 
              Industry TRI  : 31 ธันวาคม 2546 
 SETHD TRI : 04  กรกฎาคม 2554 
 
การคํานวณคา Total Return Index ของ SETHD 
ตลท. จะนํา Dividend Yield Weight มารวมเพื่อใชในการคํานวณคา TRI ของ SETHD 
 
สําหรับวิธีการคํานวณคาผลตอบแทนรวม สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากเอกสาร “หลกัเกณฑก์ารจดัทํา
ดชันขีองตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (Ground Rules for SET Index Series)”  
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10. Beta 
 
ความหมาย  คาเบตา คือคาวัดความเส่ียงกําจัดไมได (Systematic Risk) ท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบความ

เคล่ือนไหวระหวาง อัตราผลตอบแทนของหุน กลุมอุตสาหกรรม หรือหมวดธุรกิจหนึ่งๆ กับอัตรา
ผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพยฯ  นอกจากนี้เราสามารถใชคาเบตาในการตีความเก่ียวกับ
การเคล่ือนไหวของราคาหุนหรือดัชนีตลาดหลักทรัพยได เชน 

1. ถาเบตาของหุนมีคาเทากับ 1 แสดงวาราคาของหุนจะเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกัน
กับดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ  

2. ถาเบตาของหุนมีคามากกวา 1 แสดงวาราคาของหุนจะเคล่ือนไหวในทิศทางเดียวกัน
กับดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ แตจะเคล่ือนไหวขึ้นลงแรงกวาดัชนีตลาดหลักทรัพยท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

3. ถาเบตาของหุนมีคานอยกวา 1 แสดงวาราคาของหุนจะเคล่ือนไหวในทิศทางเดียวกัน
กับดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ แตจะเคล่ือนไหวขึ้นลงเบากวาดัชนีตลาดหลักทรัพยท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

4. ถาเบตาของหุนมีคาติดลบ แสดงวาราคาของหุนจะเคล่ือนไหวในทิศทางตรงกันขาม
กับดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ คือ ถาดัชนีตลาดหลักทรัพย เพิ่มขึ้น ราคาของหุนก็จะ
ลดลง เปนตน 

ประเภท
หลกัทรพัย์
ทีถู่ก
คํานวณ 

  เบตาของหลักทรัพยเทียบกับตลาด  (เฉพาะประเภทหุนสามัญ)             
  เบตาของหมวดธุรกิจเทียบกับตลาด              
  เบตาของหมวดอุตสาหกรรมเทียบกับตลาด      
  เบตาของ SET50/SET 100 เทียบกับตลาด 

สตูรในการ
คํานวณคา่ 
 

ใชสูตร Market Model : 
 

ผลตอบแทนของหลกัทรพัยi์ = Alphai  + Betai x ผลตอบแทนของตลาด 
 

หมายเหต ุ  เริ่มคํานวณคาเบตาต้ังแต 1 เมษายน 2545 เปนตนไป 
 คํานวณเฉพาะหลักทรัพยสามัญท่ีอยูในดัชนี SET Index หรือ mai Index ท่ีมีการซ้ือขายไม

นอยกวา 3 เดือน  
 กรณีหลักทรัพยมีการเปล่ียนหมวด/กลุมอุตสาหกรรม ไมมีผลตอการคํานวณคาเบตา 
 ชวงระยะเวลายอนหลังท่ีใชคํานวณประมาณ 1 ป โดยนับรวมวันท่ีปจจุบันดวย 
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11. Dividend Payout Ratio 
 
ความหมาย  อัตราสวนเปรียบเทียบระหวาง มูลคาเงินปนผลตามรอบผลประกอบการลาสุด ตอกําไร

สุทธิท่ีบริษัทนั้นทําไดในรอบระยะเวลา 12 เดือนหรือในรอบ 1 ปลาสุด 

ประเภท
หลกัทรพัยท์ีถู่ก
คํานวณ 

  หลักทรัพย  (เฉพาะประเภทหุนสามัญ) 
  หมวดธุรกิจ               
  กลุมอุตสาหกรรม             
  ตลาดรวม (SET,mai) , SET50 , SET100 และ SETHD 

สตูรในการ
คํานวณคา่ 
 

มูลคา่เงนิปนัผลรวมยดึตามรอบผลประกอบการประจําปี (ลา่สดุ) 
กําไรงวด 12 เดอืนลา่สดุ 

หมายเหต ุ  ในการคํานวณคา Dividend Payout Ratio ตลาดหลักทรัพยฯ จะไมใช “เงินปนผลจายตอ
หุนสามัญ” แตจะเลือกใช “มูลคาเงินปนผลรวมยึดตามรอบผลประกอบการประจําป 
(ลาสุด)” มาคํานวณแทน 

 ในการคํานวณคา Dividend Payout Ratio ตลาดหลักทรัพยฯ จะไมใชการจายหุนปนผล 
(Stock Dividend) ในการคํานวณ 
 

 
12. Enterprise Value: EV 
 
ความหมาย  มูลคากิจการเปนขอมูลซ่ึงใชวัดมูลคาของบริษัท โดยคํานวณจาก มูลคาตามราคาตลาด

โดยรวมของหลักทรัพย, หนี้สิน, เงินสด, สวนของผูถือหุนสวนนอย และทุนจดทะเบียน
หุนบริมสิทธิ 

ประเภท
หลกัทรพัยท์ีถู่ก
คํานวณ 

  หลักทรัพย  (เฉพาะประเภทหุนสามัญ) 
  หมวดธุรกิจ               
  กลุมอุตสาหกรรม             
  ตลาดรวม (SET,mai) , SET50 , SET100 และ SETHD 

สตูรในการ
คํานวณคา่ 
 

มูลคา่กจิการ = มูลคา่ตามราคาตลาดโดยรวมของหลกัทรพัย ์+ หนีส้นิ – เงนิสด + 
สว่นของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย + ทุนจดทะเบยีนหุน้บุรมิสทิธ ิ

หมายเหต ุ  คํานวณเฉพาะหลักทรัพยประเภทหุนสามัญ ท่ีใชรูปแบบงบการเงิน ฟอรม 7 (ธุรกิจ
อุตสาหกรรมและบริการ) 

 ขอมูลงบการเงินท่ีนํามาคํานวณ ใชงบการเงินลาสุด 
 
13. EV / EBITDA 
 
ความหมาย  อัตราสวนเปรียบเทียบระหวาง มูลคากิจการ ตอ กําไรกอนหักดอกเบ้ีย, ภาษีนิติบุคคล, คา

เส่ือมและคาจัดจําหนาย 

ประเภท
หลกัทรพัยท์ีถู่ก
คํานวณ 

  หลักทรัพย  (เฉพาะประเภทหุนสามัญ) 
  หมวดธุรกิจ               
  กลุมอุตสาหกรรม             
  ตลาดรวม (SET,mai) , SET50 , SET100 และ SETHD 

สตูรในการ
คํานวณคา่ 
 

                                            _มุลคา่กจิการ                                          _ 
กําไรกอ่นหกัดอกเบีย้, ภาษนีติบิุคคล, คา่เสือ่มและคา่จดัจําหนา่ย 12 เดอืนลา่สดุ 

หมายเหต ุ  คํานวณเฉพาะหลักทรัพยประเภทหุนสามัญ ท่ีใชรูปแบบงบการเงิน ฟอรม 7 (ธุรกิจ
อุตสาหกรรมและบริการ) 
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Financial Ratios 
 
ตลาดหลักทรัพยฯ ไดกําหนดการเผยแพรอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratios) สําหรับบริษัทจดทะเบียนตามประเภท
ของรูปแบบงบการเงิน (Accounting Form) ซ่ึงปจจุบันแบงออกเปน 7 รูปแบบตามประเภทธุรกิจดังนี้ 
 

รูปแบบ (Form) ประเภทธุรกจิ 
ฟอรม 1 ธนาคารและเงินทุน (Bank and Finance) 
ฟอรม 2 บริษัทเงินทุน (Finance) (ยกเลิก มีผลต้ังแตไตรมาส 

2/2552) 
ฟอรม 3 บริษัทหลักทรัพย (Securities) 
ฟอรม 4 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย (Finance & Securities) 
ฟอรม 5 บริษัทประกันภัย (Insurance) 
ฟอรม 6 บริษัทประกันชีวิต (Life Assurance) 
ฟอรม 7 ธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ (Industrials & Services) 
ฟอรม 8 กองทุนรวม (Unit Trusts) 

 
ท้ังนี้  ทานจะสามารถเรียกดูอัตราสวนทางการเงิน แยกตามประเภทรูปแบบทางการเงินดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
อตัราสว่นทาง
การเงนิ 

 ธนาคาร
และ

เงนิทุน 

หลกั 
ทรพัย ์

เงนิทุน
หลกั 

ทรพัย ์

ประ 
กนัภยั 

ประกนั
ชวีติ 

อุตสาห
กรรม
และ

บรกิาร 

กอง 
ทนุ 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratios) 
1. อัตราสวนสภาพ
คลอง 

Current Ratio - - 
 

- - -   - 

2. อัตราสวนสภาพ
คลองหมุนเร็ว 

Quick Ratio - - 
 

- - -   - 

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการใชส้นิทรพัย ์(Activity Ratios) 
3. อัตราสวนหมุนเวียน 
ลูกหนี้การคา 

Account 
Receivable 
Turnover 

- - 
 

- - -   - 

4. ระยะเวลาเก็บหนี้
เฉล่ีย 

Average 
Collection Period 

- - 
 

- - -   - 

5. อัตราการหมุนเวียน
ของสินทรัพยถาวร 

Fixed Asset 
Turnover 

      - 
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อตัราสว่นทาง
การเงนิ 

 ธนาคา
รและ

เงนิทุน 

หลกั
ทรพั

ย ์

เงนิทุน
หลกั 

ทรพัย ์

ประ 
กนัภยั 

ประกนั
ชวีติ 

อุตสาห
กรรม
และ

บรกิาร 

กอง 
ทนุ 

6.  อัตราสวน
หมุนเวียนเจาหนี้
การคา 

Account Payable 
Turnover 

- - - - -   - 

7.  ระยะเวลาชําระหนี้
เฉล่ีย 

Average 
Payment Period 

- - - - -   - 

8.  วงจรเงินสด Cash Cycle - - - - -   - 
9.  อัตราสวน
หมุนเวียนสินคา
คงเหลือ 

Inventory 
Turnover 

- - - - -   - 

10.  ระยะเวลาขาย      
สินคาเฉล่ีย 

Average Sale 
(Inventory) 
Period  

- - - - -   - 

11.  อัตราการ
หมุนเวียนของ
สินทรัพย 

Total Asset 
Turnover 

      - 

อตัราสว่นทีแ่สดงถงึความเสีย่งจากการกูย้มื (Leverage Ratios) 
12.  อัตราสวนหนี้สิน
ตอสวนของผูถือหุน 

D/E Ratio        

13. ความสามารถใน
การชําระดอกเบ้ีย 

Interest 
Coverage Ratio 

- - - - -   - 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios) 
14.  อัตรากําไรขั้นตน Gross Profit 

Margin 
- - - - -   - 

15.  อัตรากําไรสุทธิ Net Profit 
Margin 

       

16.  อัตรา
ผลตอบแทน 
สินทรัพย 

Return on Asset        

17.  อัตรา
ผลตอบแทน   ผูถือ
หุน 

Return on Equity        
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1.  Current Ratio 
 
ความหมาย  อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) เปนอัตราสวนท่ีใชช้ีความสามารถของ

บริษัทท่ีจะใชคืนหนี้ระยะส้ันเมื่อถึงกําหนด 
 อัตราสวนนี้เปนเครื่องช้ีฐานะทางการเงินระยะส้ันของธุรกิจ ถาอัตราสวนนี้มีคาย่ิง

สูง ย่ิงแสดงวาบริษัทมีความคลองตัวมาก  แตในการตัดสินใจ ควรพิจารณาปจจัย
อ่ืนๆ ประกอบดวย เชน ลักษณะหรือประเภทธุรกิจ คาเฉล่ียอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน เปนตน  

 
ประเภทธุรกจิทีม่กีาร
คํานวณอตัราสว่น 
 

 เฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ (Form 7) เทานั้น 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ทีจ่ะมกีารคํานวณ 
 

 คํานวณท้ังในงบการเงินรายปและงบการเงินรายไตรมาส 

สตูรในการคํานวณคา่
ของหลกัทรพัย ์
 

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน  
รวมหนีส้นิหมุนเวยีน              

 
หมายเหต ุ  ในการคํานวณ Current Ratio ตลท. จะใชขอมูลสินทรัพยหมุนเวียน (Current 

Asset) ซ่ึงเปนสินทรัพยท่ีเปล่ียนเปนเงินสดไดงายเปนตัวเศษและหนี้สิน
หมุนเวียน (Current Liabilities) ซ่ึงจัดเปนหนี้สินเรงดวนและจะครบกําหนดชําระ
ภายในรอบปบัญชีนั้นเปนตัวสวน โดยจะใชขอมูล Current Asset และ Current 
Liabilities ท่ีเกิดขึ้นจริงๆ ณ ส้ินสุดระยะเวลานั้นๆ 

 คาท่ีไดจะเปนเทา (Times) และตองเปนคาบวกเสมอ  
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2. Quick Ratio 
 
ความหมาย  อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (Quick Ratio) เปนอัตราสวนท่ีใชวัดความสามารถ

ของบริษัทท่ีจะชําระหนี้สินหมุนเวียนจากสินทรัพยหมุนเวียนท่ีสามารถเปล่ียนเปน
เงินสดไดอยางรวดเร็ว เชน เงินสด รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา เปนตน   

 อัตราสวนนี้ย่ิงมีคามาก ก็แสดงวาธุรกิจนี้มีสภาพคลองสูง  
 

ประเภทธุรกจิทีม่กีาร
คํานวณอตัราสว่น 
 

 เฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ (Form 7) เทานั้น 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ทีจ่ะมกีารคํานวณ 
 

 คํานวณท้ังในงบการเงินรายปและงบการเงินรายไตรมาส 

สตูรในการคํานวณคา่
ของหลกัทรพัย ์
 

[เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด + เงนิลงทนุช ัว่คราว +  
ลกูหนีแ้ละต ัว๋เงนิรบัการคา้สุทธ ิ] 

 รวมหนีส้นิหมุนเวยีน              
 

หมายเหต ุ  ในการคํานวณ Quick Ratio ตลท. จะใชขอมูลสินทรัพยหมุนเวียน (Current 
Asset) ซ่ึงเปนสินทรัพยท่ีเปล่ียนเปนเงินสดไดงายแบบเรงดวนเทานั้น โดยจะไม
นับสินคาคงเหลือ (Inventory) เปนตัวเศษ และหนี้สินหมุนเวียน (Current 
Liabilities) ซ่ึงจัดเปนหนี้สินเรงดวนและจะครบกําหนดชําระภายในรอบปบัญชีนั้น
เปนตัวสวน โดยจะใชขอมูล Current Asset, Inventory และ Current Liabilities 
ท่ีเกิดขึ้นจริงๆ ณ ส้ินสุดระยะเวลานั้นๆ 

 คาท่ีไดจะเปนเทา (Times) และตองเปนคาบวกเสมอ 
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3. Account Receivable Turnover 
 
ความหมาย  อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคาเปนอัตราสวนท่ีใชวัดความสามารถในการเรียกเก็บหนี้ทางการคา 

โดยอัตราสวนนี้จะบงช้ีถึงจํานวนครั้ง (โดยเฉล่ีย) ในรอบปบัญชีท่ีบริษัทไดเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้
การคา โดยท่ัวไป หากคาอัตราสวนนี้สูง จะแสดงถึงความมีประสิทธิภาพในการแปรลูกหนี้การคา
เปนเงินสด แตก็อาจจะหมายถึงการใชนโยบายการขายเปนเงินเชื่อท่ีเขมงวดจนเกินไปก็ได 

 
ประเภท
ธุรกจิทีม่ ี
การ
คํานวณ
อตัราสว่น 
 

 เฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ (Form 7) เทานั้น 

ชว่งเวลา
ในงบ
การเงนิที่
จะมกีาร
คํานวณ 
 

 คํานวณท้ังในงบการเงินรายปและงบการเงินรายไตรมาส 

สตูรในการ
คํานวณคา่
ของ
หลกัทรพัย ์
 

ขายสทุธ ิ 
ลกูหนีแ้ละต ัว๋เงนิรบัการคา้สุทธ ิ(เฉลีย่) 

 

หมายเหต ุ  ในการคํานวณ Account Receivable Turnover ตลทฯ จะใชขอมูลขายสุทธิ (Net Sales) เปนตัว
เศษ และจะใชคาเฉล่ียของลูกหนี้และต๋ัวเงินรับการคาสุทธิ (Trade Accounts and Notes 
Receivable - NET) เปนตัวสวน  

 ขอมูลขายสุทธิ ซ่ึงเปนตัวเลขท่ีนํามาจากงบกําไร/ขาดทุน จะตองถูกปรับเปนตัวเลขเต็มป 
(Annualized) โดยใชตัวเลขในไตรมาสปจจุบัน บวกดวยตัวเลขยอนหลังอีก  3 ไตรมาสมาคํานวณ 

 ลูกหนี้และต๋ัวเงินรับการคาสุทธิ (เฉล่ีย) จะถูกคํานวณโดยใชสูตรดังนี้ 
คาเฉล่ียรายป 

[ยอดส้ินสุดงวดปกอนหนา + ยอดส้ินสุดงวดปปจจุบัน] / 2 
คาเฉล่ียรายไตรมาส 

[ยอดส้ินสุดไตรมาสในปกอนหนา + ยอดส้ินสุดไตรมาสในปปจจุบัน] /2 
 คาท่ีไดจะมีหนวยเปนเทา (Times)  
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4. Average Collection Period 
 
ความหมาย  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียเปนอัตราสวนท่ีใชวัดความสามารถในการเรียกเก็บหนี้ทาง

การคาเชนเดียวกับ Account Receivable Turnover แตอัตราสวนนี้จะบงช้ีถึง
จํานวนวันในรอบปบัญชีท่ีบริษัทไดเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การคา 

  
ประเภทธุรกจิทีม่กีาร
คํานวณอตัราสว่น 
 

 เฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ (Form 7) เทานั้น 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ทีจ่ะมกีารคํานวณ 
 

 คํานวณท้ังในงบการเงินรายปและงบการเงินรายไตรมาส 

สตูรในการคํานวณคา่
ของหลกัทรพัย ์
 

 
365  / อตัราสว่นหมุนเวยีนลกูหนีก้ารคา้  

หรือ 
365 /  [ขายสุทธ ิ/ ลกูหนีแ้ละต ัว๋เงนิรบัการคา้สุทธ ิ(เฉลีย่)] 

 
หมายเหต ุ  คาท่ีไดจะมีหนวยเปนวัน (Day) 
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5. Fixed Asset Turnover 
 
ความหมาย  อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร เปนคาท่ีใชวัดความสามารถของบริษัทใน

การสรางรายไดจากสินทรัพยท่ีตนลงทุนไป  
 

ประเภทธุรกจิทีม่กีาร
คํานวณอตัราสว่น 

 คํานวณในทุกประเภทธุรกิจ ยกเวนกองทุนรวม (Form 8)  

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ทีจ่ะมกีารคํานวณ 

 คํานวณท้ังในงบการเงินรายปและงบการเงินรายไตรมาส 

สตูรในการคํานวณคา่
ของหลกัทรพัย ์
 

 สําหรับธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ (Form 7) 
รวมรายได ้

[ทีด่นิ อาคารและอุปกรณส์ุทธ ิ+ สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาสมัปทาน] (เฉลีย่) 
 
 สําหรับธุรกิจหลักทรัพย (Form 3) และประกันชีวิต (Form 6) 

รวมรายได ้
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณส์ุทธ ิ(เฉลีย่) 

 
 สําหรับธุรกิจประกันภัย (Form 5) 
[รวมรายไดจ้ากการรบัประกนัภยั + รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ+ รายไดอ้ืน่ +    

กําไร (ขาดทุน) จากการลงทนุในหลกัทรพัย]์ 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณส์ุทธ ิ(เฉลีย่) 

 
 สําหรับธุรกิจธนาคารและเงินทุน  (Form 1) และธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย (Form 

4) 
รวมรายไดด้อกเบีย้และเงนิปนัผล + รวมรายไดท้ีม่ใิชด่อกเบีย้ 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณส์ุทธ ิ(เฉลีย่) 
 

หมายเหต ุ  ขอมูลในตัวเศษซ่ึงเก่ียวของกับรายได และเปนตัวเลขท่ีนํามาจากงบกําไร/
ขาดทุน จะตองถูกปรับเปนตัวเลขเต็มป (Annualized)  โดยใชตัวเลขในไตรมาส
ปจจุบัน บวกดวยตัวเลขยอนหลังอีก 3 ไตรมาส 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ (เฉล่ีย) จะถูกคํานวณโดยใชสูตรดังนี้ 
คาเฉล่ียรายป 

[ยอดส้ินสุดงวดปกอนหนา + ยอดส้ินสุดงวดปปจจุบัน] / 2 
คาเฉล่ียรายไตรมาส 

[ยอดส้ินสุดไตรมาสในปกอนหนา + ยอดส้ินสุดไตรมาสในปปจจุบัน] /2 
 คาท่ีไดจะมีหนวยเปนเทา (Times)  
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6. Account Payable Turnover 
 
ความหมาย  อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคาเปนอัตราสวนท่ีใชวัดความสามารถในการชําระ

หนี้ทางการคา โดยอัตราสวนนี้จะบงช้ีถึงจํานวนครั้ง (โดยเฉล่ีย) ในรอบปบัญชีท่ี
บริษัทไดชําระเงินใหเจาหนี้การคา โดยท่ัวไป หากคาอัตราสวนนี้สูง จะแสดงถึง
ความมีประสิทธิภาพในการบริหารเงินเพื่อชําระหนี้เจาหนี้การคา 

 
ประเภทธุรกจิทีม่กีาร
คํานวณอตัราสว่น 
 

 เฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ (Form 7) เทานั้น 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ทีจ่ะมกีารคํานวณ 
 

 คํานวณท้ังในงบการเงินรายปและงบการเงินรายไตรมาส 

สตูรในการคํานวณคา่
ของหลกัทรพัย ์
 

ตน้ทนุขายสนิคา้ 
เจา้หนีแ้ละต ัว๋เงนิจา่ยการคา้สทุธ ิ(เฉลีย่) 

หมายเหต ุ  ในการคํานวณ Account Payable Turnover ตลทฯ จะใชขอมูลตนทุนขายสินคา 
(Cost of Sale of Goods and Rendering of Services) เปนตัวเศษ และจะใช
คาเฉล่ียของเจาหนี้และต๋ัวเงินจายการคาสุทธิ (Trade Accounts and Notes 
Payable - NET) เปนตัวสวน  

 ขอมูลขายสุทธิ ซ่ึงเปนตัวเลขท่ีนํามาจากงบกําไร/ขาดทุน จะตองถูกปรับเปน
ตัวเลขเต็มป (Annualized) โดยใชตัวเลขในไตรมาสปจจุบัน บวกดวยตัวเลข
ยอนหลังอีก  3 ไตรมาสมาคํานวณ 

 เจาหนี้และต๋ัวเงินจายการคาสุทธิ (เฉล่ีย) จะถูกคํานวณโดยใชสูตรดังนี้ 
คาเฉล่ียรายป 

[ยอดส้ินสุดงวดปกอนหนา + ยอดส้ินสุดงวดปปจจุบัน] / 2 
คาเฉล่ียรายไตรมาส 

[ยอดส้ินสุดไตรมาสในปกอนหนา + ยอดส้ินสุดไตรมาสในปปจจุบัน] /2 
 คาท่ีไดจะมีหนวยเปนเทา (Times)  
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7. Average Payment Period 
 
ความหมาย  ระยะเวลาชําระหนี้เฉล่ียเปนอัตราสวนท่ีใชวัดความสามารถในการชําระหนี้ทาง

การคาเชนเดียวกับ Account Payable Turnover แตอัตราสวนนี้จะบงช้ีถึงจํานวน
วันในรอบปบัญชีท่ีบริษัทไดชําระหนี้เจาหนี้การคา 

  
ประเภทธุรกจิทีม่กีาร
คํานวณอตัราสว่น 
 

 เฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ (Form 7) เทานั้น 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ทีจ่ะมกีารคํานวณ 
 

 คํานวณท้ังในงบการเงินรายปและงบการเงินรายไตรมาส 

สตูรในการคํานวณคา่
ของหลกัทรพัย ์
 

 
365  / อตัราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนีก้ารคา้  

หรือ 
365 /  [เจา้หนีแ้ละต ัว๋เงนิจา่ยการคา้สุทธ ิ/ ตน้ทนุขายสนิคา้] 

 
 

หมายเหต ุ  คาท่ีไดจะมีหนวยเปนวัน (Day) 
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8. Cash Cycle 
 
ความหมาย  ระยะเวลาในการหมุนเวียนของเงินสดของกิจการจากระยะเวลาท่ีจายเงินสดไป

จนกวาจะไดรับเงินสด เปนการบอกถึงจํานวนวันท่ีกิจการตองรอเพื่อจะไดรับเงิน
สดท่ีจายลงทุนไปหมุนเวียนกลับมา ซ่ึงก็คือจํานวนเงินสดท่ีกิจการตองลงทุนใน
ลูกหนี้และสินคาคงคลัง โดยท่ัวไป หากคาอัตราสวนนี้ย่ิงนอยเทาใด จะแสดงถึง
ความสามารถในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนไดดี  

 
ประเภทธุรกจิทีม่กีาร
คํานวณอตัราสว่น 
 

 เฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ (Form 7) เทานั้น 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ทีจ่ะมกีารคํานวณ 
 

 คํานวณท้ังในงบการเงินรายปและงบการเงินรายไตรมาส 

สตูรในการคํานวณคา่
ของหลกัทรพัย ์
 

 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ + ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ - ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลีย่ 

 
หมายเหต ุ  คาท่ีไดจะมีหนวยเปนวัน (Day) 
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9.  Inventory Turnover 
 
ความหมาย  อัตราหมุนเวียนสินคาคงเหลือเปนอัตราสวนท่ีใชวัดอัตราการหมุนเวียนของสินคา

คงเหลือเพื่อใหทราบถึงความคลองตัวของบริษัทวาสามารถจําหนายสินคาไดเร็ว
เพียงใด   

 ถาอัตราสวนนี้มีคาย่ิงสูงย่ิงแสดงวาสินคาของบริษัทสามารถขายไดเร็ว แสดงถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารงานขายของบริษัท  

ประเภทธุรกจิทีม่กีาร
คํานวณอตัราสว่น 

 คํานวณเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมและบริการ (Form 7)  

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ทีจ่ะมกีารคํานวณ 

 คํานวณท้ังในงบการเงินรายปและงบการเงินรายไตรมาส 

สตูรในการคํานวณคา่
ของหลกัทรพัย ์
 

ตน้ทนุขายสนิคา้ 
สนิคา้คงเหลอื (เฉลีย่) 

หมายเหต ุ  ขอมูลตนทุนขายสินคา ซ่ึงเปนตัวเลขท่ีนํามาจากงบกําไร/ขาดทุน จะตองถูกปรับ
เปนตัวเลขเต็มป (Annualized)  โดยใชตัวเลขในไตรมาสปจจุบัน บวกดวยตัวเลข
ยอนหลังอีก 3 ไตรมาส 

 สินคาคงเหลือ (เฉล่ีย) จะถูกคํานวณโดยใชสูตรดังนี้ 
คาเฉล่ียรายป 

[ยอดส้ินสุดงวดปกอนหนา + ยอดส้ินสุดงวดปปจจุบัน] / 2 
คาเฉล่ียรายไตรมาส 

[ยอดส้ินสุดไตรมาสในปกอนหนา + ยอดส้ินสุดไตรมาสในปปจจุบัน] /2 
 คาท่ีไดจะมีหนวยเปนเทา (Times) 
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10. Average Sale (Inventory) Period 
 
ความหมาย  ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ียเปนอัตราสวนท่ีใชวัดความสามารถในการขายสินคา

เชนเดียวกับ Inventory Turnover แตอัตราสวนนี้จะบงช้ีถึงจํานวนวันในรอบป
บัญชีท่ีบริษัทไดทําการขายสินคา 

 
ประเภทธุรกจิทีม่กีาร
คํานวณอตัราสว่น 

 เฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ (Form 7) เทานั้น 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ทีจ่ะมกีารคํานวณ 

 คํานวณท้ังในงบการเงินรายปและงบการเงินรายไตรมาส 

สตูรในการคํานวณคา่
ของหลกัทรพัย ์
 

365  / อตัราหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื 
หรือ 

365 /  [ตน้ทุนขายสนิคา้ / สนิคา้คงเหลอื (เฉลีย่)] 
 

หมายเหต ุ  คาท่ีไดจะมีหนวยเปนวัน (Day) 
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11. Total Asset Turnover 
 
ความหมาย  อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย เปนคาท่ีใชวัดความสามารถของบริษัทในการ

สรางรายไดจากสินทรัพยท้ังหมดท่ีบริษัทลงทุนไป   
 โดยท่ัวไป หากกิจการใดมีคาอัตราสวนนี้ย่ิงสูง กิจการนั้นจะสามารถใชเงินทุนท่ีย่ิง

ตํ่าลงในการสรางรายได ทําใหสรางผลกําไรไดเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีบริษัทใดมี
อัตราสวนนี้ตํ่ากวาระดับเฉล่ียของอุตสาหกรรมนั้น หรือตํ่ากวาระดับอดีตของบริษัท
ดังกลาว แสดงวาบริษัทนั้นมีการลงทุนในสินทรัพยมากเกินไปหรือมีรายไดตํ่า 
(ชะลอตัวลง) แตก็อาจจะเปนเพราะวาบริษัทดังกลาวมีการลงทุนพัฒนาโรงงานให
มีความทันสมัยก็ได 

ประเภทธุรกจิทีม่กีาร
คํานวณอตัราสว่น 

 คํานวณในทุกประเภทธุรกิจ ยกเวนกองทุนรวม (Form 8) 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ทีจ่ะมกีารคํานวณ 

 คํานวณท้ังในงบการเงินรายปและงบการเงินรายไตรมาส 

สตูรในการคํานวณคา่
ของหลกัทรพัย ์
 

 สําหรับธุรกิจหลักทรัพย (Form 3)  ประกันชีวิต (Form 6) และและธุรกิจ
อุตสาหกรรมและบริการ (Form 7) 

รวมรายได ้
รวมสนิทรพัย ์(เฉลีย่) 

 
 สําหรับธุรกิจธนาคารและเงินทุน (Form 1) และธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย (Form4)  

(รวมรายไดด้อกเบีย้และเงนิปนัผล + รวมรายไดท้ีม่ใิชด่อกเบีย้) 
รวมสนิทรพัย ์(เฉลีย่) 

 
 สําหรับธุรกิจประกันภัย (Form 5)  

(รวมรายไดจ้ากการรบัประกนัภยั + รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ+  
รายไดอ้ืน่ + กําไร (ขาดทนุ) จากการลงทนุในหลกัทรพัย)์ 

รวมสนิทรพัย ์(เฉลีย่) 
 

หมายเหต ุ  ขอมูลในตัวเศษ ซ่ึงเก่ียวของกับรายได และเปนตัวเลขท่ีนํามาจากงบกําไร/
ขาดทุน จะตองถูกปรับเปนตัวเลขเต็มป (Annualized)  โดยใชตัวเลขในไตรมาส
ปจจุบัน บวกดวยตัวเลขยอนหลังอีก 3 ไตรมาส 

 รวมสินทรัพย (เฉล่ีย) จะถูกคํานวณโดยใชสูตรดังนี้ 
คาเฉล่ียรายป 

[ยอดส้ินสุดงวดปกอนหนา + ยอดส้ินสุดงวดปปจจุบัน] / 2 
คาเฉล่ียรายไตรมาส 

[ยอดส้ินสุดไตรมาสในปกอนหนา + ยอดส้ินสุดไตรมาสในปปจจุบัน] /2 
 คาท่ีไดจะมีหนวยเปนเทา (Times) 
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12. Debt/Equity Ratio 
 
ความหมาย  อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน จะแสดงโครงสรางของเงินทุน (Capital 

Structure) ของบริษัทวามีสัดสวนของหนี้สินรวมของบริษัทเมื่อเทียบกับสวนของ
ทุนหรือสวนของเจาของเปนเทาใด  

 เปนการวัดวาธุรกิจใชเงินทุนจากภายนอก (จากการกูยืม) เมื่อเทียบกับทุนภายใน
ของธุรกิจเองวามีสัดสวนเทาใด ซ่ึงหนี้สินเปนแหลงเงินทุนท่ีบริษัทมีภาระดอกเบ้ีย
จาย ไมวาผลการดําเนินงานของบริษัทจะเปนอยางไร ถาอัตราสวนหนี้สูงก็แสดง
วาบริษัทก็มีความเส่ียงสูงเชนเดียวกัน เพราะเงินกูเปนแหลงเงินทุนท่ีมีภาระ
ดอกเบ้ียจาย 

 
ประเภทธุรกจิทีม่กีาร
คํานวณอตัราสว่น 

 ทุกกลุมธุรกิจ 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ทีจ่ะมกีารคํานวณ 

 คํานวณท้ังในงบการเงินรายปและงบการเงินรายไตรมาส 

สตูรในการคํานวณคา่
ของหลกัทรพัย ์
 

 
รวมหนีส้นิ 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ ่
 

หมายเหต ุ  คาท่ีไดจะมีหนวยเปนเทา (Times) 
 บัญชี “รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ” จะเปนสวนของผูถือหุนท่ียังไมรวม 

“สวนของผูถือหุนสวนนอย (Minority Interest)” 
 ในกรณีของบริษัท หาก “รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ” เปนคาติดลบ 

ตลาดหลักทรัพยฯ จะไมคํานวณคา Debt/Equity Ratio ของบริษัทดังกลาว 
 ในการคํานวณ Debt/Equity Ratio ของหมวดธุรกิจ กลุมอุตสาหกรรม และตลาด

รวม    ตลาดหลักทรัพยฯ จะนําเอาคา “รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ” ของ
ทุกบริษัทในหมวดธุรกิจ กลุมอุตสาหกรรม และตลาดรวมมาคํานวณ ถึงแมวา
บริษัทนั้นจะมีคา “รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ” เปนคาติดลบก็ตาม 
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13. Interest Coverage Ratio 
 
ความหมาย  ความสามารถในการจายดอกเบ้ีย จะแสดงถึงความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย

เงินกูของธุรกิจ โดยวิเคราะหจากคากําไรจากการดําเนินงานตอดอกเบ้ียจาย   
 อัตราสวนนี้ย่ิงสูงก็ย่ิงเพิ่มความมั่นใจแกเจาหนี้ในการท่ีจะไดรับชําระดอกเบ้ีย การ

ท่ีอัตราสวนนี้ลดลงอาจจะเนื่องมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งหรือหลายสาเหตุ เชน 
ดอกเบ้ียจายสูงเกินไป หรือเงินกูเพิ่มขึ้น หรือกําไรลดลง 

 
ประเภทธุรกจิทีม่กีาร
คํานวณอตัราสว่น 
 

 เฉพาะธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมและบริการ (Form 7) 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ทีจ่ะมกีารคํานวณ 
 

 คํานวณท้ังในงบการเงินรายปและงบการเงินรายไตรมาส 

สตูรในการคํานวณคา่
ของหลกัทรพัย ์
 

 
กําไร (ขาดทุน) กอ่นดอกเบีย้จา่ยและภาษเีงนิได ้

ดอกเบีย้จา่ย 
 

หมายเหต ุ  คาท่ีไดจะมีหนวยเปนเทา (Times) 
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14. Gross Profit Margin 
 
ความหมาย  อัตรากําไรขั้นตน เปนคาเปรียบเทียบผลกําไรจากการขายเทียบเปนรอยละของ

ยอดขาย เพื่อใชวัดความสามารถของบริษัทในการควบคุมตนทุนสินคาคงคลัง 
และความสามารถในการบวกตนทุนท่ีเพิ่มขึ้นเขาไปในราคาสินคาท่ีขาย   

 ย่ิงบริษัทมีความสามารถในการควบคุมตนทุนเมื่อเทียบกับรายไดจากการขาย
เทาใด บริษัทก็จะมีความสามารถในการหารายไดมากย่ิงขึ้นเทานั้น  

 
ประเภทธุรกจิทีม่กีาร
คํานวณอตัราสว่น 
 

 เฉพาะธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมและบริการ (Form 7) 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ทีจ่ะมกีารคํานวณ 
 

 คํานวณท้ังในงบการเงินรายปและงบการเงินรายไตรมาส 

สตูรในการคํานวณคา่
ของหลกัทรพัย ์
 

 
(รายไดจ้ากการขาย – ตน้ทุนสนิคา้ขาย)   * 100 

รายไดจ้ากการขาย 
 

หมายเหต ุ  คาท่ีไดจะมีหนวยเปนเปอรเซ็นต (%) 
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15. Net Profit Margin 
 
ความหมาย  อัตรากําไรสุทธิ เปนคาท่ีใชวัดความสามารถในการทํากําไรของบริษัทหลังจากนํา

รายไดและคาใชจายทุกประเภทเขาพิจารณาแลว (รวมท้ังดอกเบ้ียจาย รายการ
พิเศษตางๆ นอกเหนือจากการดําเนินงานตามปกติ และภาษีเงินได 

 วัดความสามารถของบริษัทในการควบคุมตนทุนและคาใชจายตางๆ เพื่อใหเกิดผล
กําไรสุทธิ 

 
ประเภทธุรกจิทีม่กีาร
คํานวณอตัราสว่น 
 

 ทุกกลุมธุรกิจ 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ทีจ่ะมกีารคํานวณ 
 

 คํานวณท้ังในงบการเงินรายปและงบการเงินรายไตรมาส 

สตูรในการคํานวณคา่
ของหลกัทรพัย ์
 

 
 กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ   * 100 

                                         รายไดร้วม 
 

หมายเหต ุ  คาท่ีไดจะมีหนวยเปนเปอรเซ็นต (%) 
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16. Return on Asset 
 
ความหมาย  ผลตอบแทนจากสินทรัพยเปนอัตราสวนท่ีช้ีถึงประสิทธิภาพของบริษัทในการนํา       

สินทรัพยไปลงทุนใหเกิดผลตอบแทน โดยเปนคาท่ีแสดงถึงผลกําไรท่ีบริษัทหา
ไดจากสินทรัพยท้ังหมดท่ีบริษัทใชดําเนินการ 

ประเภทธุรกจิทีม่กีาร
คํานวณอตัราสว่น 
 

 ทุกกลุมธุรกิจ 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ทีจ่ะมกีารคํานวณ 
 

 คํานวณท้ังในงบการเงินรายปและงบการเงินรายไตรมาส 

สตูรในการคํานวณคา่
ของหลกัทรพัย ์
 

 
 สําหรับธุรกิจในกลุมอุตสาหกรรมและบริการ (Form 7) 

กําไร (ขาดทุน) กอ่นดอกเบีย้จา่ยและภาษเีงนิได ้   * 100 
                                    รวมสนิทรพัย ์(เฉลีย่) 
 
 สําหรับธุรกิจอ่ืนๆ (Form 1-6 และ Form 8) 

กําไร (ขาดทุน) กอ่นภาษเีงนิได ้   * 100 
                                    รวมสนิทรพัย ์(เฉลีย่) 

 
หมายเหต ุ  ขอมูลในตัวเศษ ซ่ึงเก่ียวของกับกําไร (ขาดทุน) และเปนตัวเลขท่ีนํามาจากงบ

กําไร/ ขาดทุน จะตองถูกปรับเปนตัวเลขเต็มป (Annualized)  โดยใชตัวเลขใน
ไตรมาสปจจุบัน บวกดวยตัวเลขยอนหลังอีก 3 ไตรมาส 

 รวมสินทรัพย (เฉล่ีย) จะถูกคํานวณโดยใชสูตรดังนี้ 
คาเฉล่ียรายป 

[ยอดส้ินสุดงวดปกอนหนา + ยอดส้ินสุดงวดปปจจุบัน] / 2 
คาเฉล่ียรายไตรมาส 

[ยอดส้ินสุดไตรมาสในปกอนหนา + ยอดส้ินสุดไตรมาสในปปจจุบัน] /2 
 คาท่ีไดจะมีหนวยเปนเปอรเซ็นต (%) 
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17. Return on Equity 
 
ความหมาย  อัตราผลตอบแทนผูถือหุน เปนอัตราสวนท่ีใชในการวิเคราะหเพื่อวัดผลตอบแทน

ตอสวนของผูถือหุนท่ีจะสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการบริหารงานเพื่อให
เกิดผลตอบแทนแกผูถือหุนท่ีเห็นเจาของกิจการ 

 
ประเภทธุรกจิทีม่กีาร
คํานวณอตัราสว่น 
 

 ทุกกลุมธุรกิจ 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ทีจ่ะมกีารคํานวณ 
 

 คํานวณท้ังในงบการเงินรายปและงบการเงินรายไตรมาส 

สตูรในการคํานวณคา่
ของหลกัทรพัย ์
 

 
 กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ                  * 100 

               รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ ่(เฉลีย่) 
 

หมายเหต ุ  ขอมูลในตัวเศษ ซ่ึงเก่ียวของกับกําไร (ขาดทุน) และเปนตัวเลขท่ีนํามาจากงบ
กําไร/ ขาดทุน จะตองถูกปรับเปนตัวเลขเต็มป (Annualized)  โดยใชตัวเลขใน
ไตรมาสปจจุบัน บวกดวยตัวเลขยอนหลังอีก 3 ไตรมาส 

 สวนของผูถือหุน (เฉล่ีย) จะถูกคํานวณโดยใชสูตรดังนี้ 
คาเฉล่ียรายป 

[ยอดส้ินสุดงวดปกอนหนา + ยอดส้ินสุดงวดปปจจุบัน] / 2 
คาเฉล่ียรายไตรมาส 

[ยอดส้ินสุดไตรมาสในปกอนหนา + ยอดส้ินสุดไตรมาสในปปจจุบัน] /2 
 คาท่ีไดจะมีหนวยเปนเปอรเซ็นต (%) 
 ในกรณีของบริษัท หาก “รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ” เปนคาติดลบ 

ตลท. จะไมคํานวณคา Return on Equity ของบริษัทดังกลาว 
 ในการคํานวณ  Return on Equity ของหมวดธุรกิจ กลุมอุตสาหกรรม และตลาด

รวม    ตลท. จะนําเอาคา “รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ” ของทุกบริษัทใน
หมวดธุรกิจ กลุมอุตสาหกรรม และตลาดรวมมาคํานวณ ถึงแมวาบริษัทนั้นจะมีคา 
“รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ” เปนคาติดลบก็ตาม 
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Glossary 
 
“A” Wording  

 ความหมาย /รายละเอยีด 
ANNUALIZED การปรับตัวเลขใหเต็มป 

ในการคํานวณอัตราสวนการเงินรายไตรมาสบางตัวท่ีมีการใชบัญชีการเงินจากงบการเงิน อาทิ
เชน Return on Equity ท่ีมีการใชคา Net Profit หากดวย Total Liabilities เฉล่ีย 
ในการคํานวณคาดังกลาว ตลทฯ จะปรับคา Net Profit ท่ีไดในแตละไตรมาสใหเปนคาตัวเลข
เต็มปกอนจะนําไปหารกับ Total Liabilities เฉล่ีย 

AT THE OPEN 
(ATO) 

คําส่ังซ้ือขายหลักทรัพย ณ ราคาเปดตลาด (At the Open) 
คําส่ังซ้ือหรือขายหลักทรัพยตามราคาเปดตลาด ใชเมื่อผูลงทุนตองการซ้ือหรือขายหลักทรัพย
ในชวงเวลาเปดการซ้ือขายคราวแรก โดยเพียงแตตองการซ้ือหรือขาย ณ ราคาเปดเทานั้น  
 
ขอควรระวัง คือ ราคาเปดเปนราคาท่ีเกิดจากการคํานวณจากการเสนอซ้ือขายท่ีมีการเขาและ
ถอนออกไดตลอดเวลา ราคาเปดจึงอาจเปล่ียนไดเสมอแมขณะกอนชวงเวลาเปดการซ้ือขาย
คราวแรกเพี้ยงเส้ียววินาที  
 
เมื่อผูลงทุนสงคําส่ัง ATO เขามา คําส่ัง ATO จะเขาไปรอดูการเลือกราคาเปดเพื่อท่ีจะทํา
รายการตอจากรายการท่ีกอใหเกิดราคาเปดนั้น จากนั้นระบบการซ้ือขายจะคํานวณราคาเปดตาม
เกณฑ ดังนี้  
- เปนราคาท่ีทําใหเกิดการซ้ือขายมากท่ีสุด  
- ถามีราคาท่ีทําใหเกิดการซ้ือขายมากท่ีสุด มากกวา 1 ราคา จะใชราคาท่ีใกลเคียงกับราคา

ปดครั้งกอน  
- ถามีราคาท่ีใกลเคียงกับราคาปดครั้งกอนมากกวา 1 ราคา จะใชราคาท่ีสูงกวาราคาปดครั้ง

กอน  
เมื่อไดราคาเปดแลว ระบบการซ้ือขายจะจับคูคําส่ัง ATO กอนคําส่ังประเภทระบุราคา (Limit 
Price)  หากในกรณีท่ีคําส่ัง ATO สามารถจับคูไดเพียงบางสวนเทานั้น คําส่ังท่ีเหลือก็จะส้ิน
สภาพไป ไมมีการนําไปจัดลําดับเมื่อเปดตลาดแลว 

  
คําส่ัง ATO ใชไดสําหรับการซ้ือขายบนกระดานหลักและกระดานตางประเทศเทานั้น 
 

AT THE CLOSE 
(ATC) 

คําส่ังซ้ือขายหลักทรัพย ณ ราคาปดตลาด (At The Close) 
คําส่ังซ้ือหรือขายหลักทรัพยตามราคาปดตลาด ใชเมื่อผูลงทุนตองการซ้ือหรือขายหลักทรัพย
ในชวงเวลาปดการซ้ือขาย โดยเพียงแตตองการซ้ือหรือขาย ณ ราคาปดเทานั้น  โดยสามารถ
สงคําส่ังซ้ือขายไดต้ังแตเวลา 16.30 น. ถึงเวลาปด (Random เวลาในชวง 16.35 - 16.40 น.) 
 
ขอควรระวัง คือ ราคาปดเปนราคาท่ีเกิดจากการคํานวณจากการเสนอซ้ือขายท่ีมีการเขาและ
ถอนออกไดตลอดเวลา ราคาปดจึงอาจเปล่ียนไดเสมอแมขณะกอนชวงเวลาปดการซ้ือขายคราว
แรกเพี้ยงเส้ียววินาที  
 
ระบบการซ้ือขายจะจับคูคําส่ัง ATC กอนคําส่ังประเภทระบุราคา (Limit Price)  หากในกรณีท่ี
คําส่ัง ATC สามารถจับคูไดเพียงบางสวนเทานั้น คําส่ังท่ีเหลือก็จะส้ินสภาพไป 
 
คําส่ัง ATC ใชไดสําหรับการซ้ือขายบนกระดานหลักและกระดานตางประเทศเทานั้น 
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“B” Wording  
 ความหมาย /รายละเอยีด 

BETA คาเบตา 
คาเบตา คือคาวัดความเส่ียงกําจัดไมได (Systematic Risk) ท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบความ
เคล่ือนไหวระหวาง อัตราผลตอบแทนของหุน กลุมอุตสาหกรรม หรือหมวดธุรกิจหนึ่งๆ กับอัตรา
ผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพยฯ   
 

BID  
  

ราคาเสนอซ้ือ 
ราคาเสนอซ้ือของหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่ง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง อาจมีราคาเสนอซ้ือเขามาหลาย
ระดับราคา ซ่ึงระบบการซ้ือขายหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยจะเรียงลําดับราคาท่ีดีท่ีสุดไว เพื่อรอ
การจับคูการซ้ือขายไวในลําดับแรก โดยราคาท่ีดีท่ีสุดในท่ีนี้มีหลักเกณฑวา ผูเสนอซ้ือท่ีใหราคาสูง
กวาควรไดสิทธิซ้ือกอนผูเสนอซ้ือรายอ่ืนๆ ท้ังนี้ ระบบการซ้ือขายของตลาดหลักทรัพยจะแสดงราคา
เสนอซ้ือระดับสูงท่ีสุดไว 

 
BOARD 
LOT  

หนวยการซ้ือขาย 
การซ้ือขายหลักทรัพยดวยวิธีการซ้ือขายแบบ Auto Matching จะตองมีจํานวนท่ีตรงตามหนวยการ
ซ้ือขายท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด ปจจุบัน ตลาดหลักทรัพยกําหนดให 1 หนวยการซ้ือขาย หรือ 1 
Board Lot เทากับ 100 หุน อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีหลักทรัพยใดมีราคาซ้ือขายต้ังแต 500 บาทขึ้น
ไป เปนระยะเวลาติดตอกันนานถึง 6 เดือน จะกําหนดใหมีหนวยการซ้ือขายเทากับ 50 หุน 
 

BROKER  บริษัทสมาชิกหรือโบรกเกอร  
บริษัทหลักทรัพยท่ีไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท
การเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย (เปนตัวแทนทําหนาท่ีซ้ือหรือขายหุนในตลาดหลักทรัพยใหแกผู
ลงทุน โดยไดรับคาธรรมเนียมหรือคานายหนาจากผูลงทุนเปนผลตอบแทน) อีกท้ังเปนบริษัท
หลักทรัพยท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด และไดรับอนุญาตใหเขาเปนบริษัท
สมาชิกของตลาดหลักทรัพย 

 
BUY-IN รายการซ้ือเพื่อสงมอบหลักทรัพยท่ีผิดนัด (Buy-in) 

ตลาดหลักทรัพยไดมีการกําหนดหลักเกณฑในการท่ีบริษัทหลักทรัพย (Brokers) ซ้ือหลักทรัพยเพื่อ
นํามาสงมอบในรายการท่ีไดผิดนัดในสงมอบ (Buy-in) โดยกําหนดให ”บริษัทหลักทรัพยจะ
ดําเนินการ Buy-in ไดในวันทําการถัดจากวันท่ีผิดนัดสงมอบหลักทรัพย (Next day buy-in) เปน
ระยะเวลา 4 วัน และสามารถชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยท่ี Buy-in ดังกลาว ภายในวันท่ี Buy-in 
ได (Same day settlement) โดยจะชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยดังกลาวรวมกับรายการซ้ือขาย
ปกติ ท้ังนี้บริษัทหลักทรัพย จะทําการสงรายการ Buy-in ดังกลาว เปนรายการซ้ือขายหลักทรัพยแบบ 
Trade Report 
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“C” Wording  
 ความหมาย /รายละเอยีด 

CALL MARKET  การจับคูซ้ือขายในคราวเดียวกัน (Call Market) 
เปนวิธีการซ้ือขายท่ีระบบจะจับคูคําส่ังซ้ือขายหลักทรัพยโดยอัตโนมัติในคราวเดียวกัน (Single 
Price Auction) โดยนักลงทุนสามารถสงคําส่ังซ้ือขายไดต้ังแตชวงกอนเปดตลาด เชนเดียวกับ
การซ้ือขายหุนตามปกติ หากแตระบบซ้ือขายจะยังไมจับคูคําส่ังซ้ือขายในขณะนั้น แมวาคําส่ัง
เหลานั้นจะมีราคาเสนอซ้ือและเสนอขายท่ีเทากัน แตจะทําการเรียงลําดับคําส่ังซ้ือขาย
ตามลําดับราคาเสนอซ้ือเสนอขายท่ีดีท่ีสุด (Price and Time Priority) อันเปนหลักการเดียวกับ
วิธีซ้ือขาย Continuous Order Matching และเมื่อถึงเวลาท่ีกําหนด ระบบซ้ือขายจะจับคูคํา
ส่ังซ้ือขายท่ีจัดเรียงไว ณ ราคาท่ีกอใหเกิดปริมาณการซ้ือขายท่ีมากท่ีสุด ซ่ึงราคาดังกลาวนี้อาจ
เปนราคาเดียวกับท่ีระบุไวในคําส่ังซ้ือขายหรือราคาอ่ืนท่ีดีกวาได 
 

CALL MARKET 
(CM) 

เครื่องหมายซีเอ็ม “CM” 
บริษัทจดทะเบียนท่ีมีการกระจายการถือหุนไมครบถวนตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวา
ดวย การดํารงสถานะเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนดให
หุนสามัญของบริษัทดังกลาวทําการซ้ือขายดวยวิธีการ Call Market 
 

CEILING 
PRICE  
 

ราคาเพดาน 
ระดับราคาสูงสุดท่ีแตละหลักทรัพยจะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นไดในแตละวันทําการ ปจจุบัน ตลาด
หลักทรัพยกําหนดใหราคาซ้ือขายหลักทรัพยในแตละวัน สามารถเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ไดไมเกิน 30% ของราคาปดในวันกอน แตท้ังนี้ เกณฑดังกลาวไมบังคับใชกับการซ้ือขาย
หลักทรัพยตางประเทศ (Foreign) 

 
CG Score 
 

รายงานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 
ผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of 
Thai Listed Companies) ดําเนินการโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai 
Institute of directors) สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทสไทย โดยจะมีการประกาศรายช่ือบริษัทท่ีมีคะแนน
ในระดับดี-ดีเลิศตามชวงคะแนนท่ีกําหนดขึ้น โดยใชจํานวนตราสัญลักษณของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลแหงชาติแสดงระดับคะแนนในแตละกลุมดังนี้ 

  5  = ดีเลิศ (90-100 คะแนน) 
  4  = ดีมาก (80-89 คะแนน) 

  3  = ดี (70-79 คะแนน) 
 -   -  = ไมมีขอมูลปรากฏ 
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 ความหมาย /รายละเอยีด 
CLOSING 
PRICE  
 

ราคาปด 
เปนราคาของหลักทรัพยใด ๆ ท่ีเกิดจากการซ้ือขายรายการสุดทายในแตละวันทําการ ปจจุบัน ระบบ
การซ้ือขายหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยจะหยุดจับคูคําส่ังซ้ือ/ขายดวยวิธีอัตโนมัติ 
(Automated Order Matching หรือ AOM) ณ เวลา 16.30 น. แตจะยังคงรับคําส่ังซ้ือ/ขายจาก
บริษัทสมาชิกมาเรียงลําดับไวในระหวาง 16.30 - 16.35 น. จากนั้น ระบบคอมพิวเตอรจะสุมเลือก
เวลาปดในชวงระหวาง 16.35 - 16.40 น. และนําคําส่ังซ้ือ/ขายท้ังหมดท่ีคางในระบบจนถึงเวลาปด 
มาคํานวณหาราคาปดของแตละหลักทรัพย ดวยวิธี Call Market ซ่ึงมีหลักเกณฑ ดังนี้  
- ใชราคาท่ีทําใหเกิดการซ้ือขายไดในปริมาณมากท่ีสุด  
- ถามีราคาตามขอ 1 มากกวา 1 ราคา ใหใชราคาท่ีใกลเคียงกับราคาซ้ือขายในลําดับกอนหนาท่ีเริ่ม
ใชวิธี Call Market  
- ถามีราคาตามขอ 2 มากกวา 1 ราคา ใหใชราคาท่ีสูงกวาราคาดังกลาว  
- ถาชวงท่ีใชวิธี Call Market ไมสามารถหาราคาปดได (เนื่องจากการซ้ือขายขาดสภาพคลอง) ให
ใชราคาซ้ือขายท่ีเกิดจากวิธี AOM ในลําดับกอนหนานั้น เปนราคาปด 

 
COMMON 
STOCK  
 

หุนสามัญ 
หลักทรัพยประเภทตราสารทุน ท่ีบริษัทออกจําหนายเพื่อเปนการระดมเงินทุนมาดําเนินกิจการ ผูถือ
หุนสามัญมีสิทธิรวมเปนเจาของบริษัท มีสิทธิออกเสียงลงมติในท่ีประชุมผูถือหุน เพื่อตัดสินใจใน
กิจการท่ีสําคัญ ๆ ของบริษัท โดยออกเสียงไดตามสัดสวนหุนท่ีตนถืออยู รวมท้ังจะไดรับ
ผลตอบแทนในรูปเงินปนผล หากบริษัทผูออกหุนสามัญมีกําไรเพียงพอท่ีจะจายปนผล และไดสิทธิ
ในการจองซ้ือหุนเพิ่มทุนตามท่ีท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติไว 

 
CUSTOMER 
TYPE 

การซ้ือขายหลักทรัพยแยกตามประเภทนักลงทุน 
แสดงขอมูลการซ้ือขายของหลักทรัพยแบงแยกตามประเภทนักลงทุน 3 ประเภท ไดแก สถาบันใน
ประเทศ (Local Institutions) นักลงทุนตางประเทศ (Foreign Investors) และนักลงทุนใน
ประเทศ (Local Investors) 
 
ตลาดหลักทรัพยฯ จะเผยแพรขอมูลดังกลาวเฉพาะ ณ ส้ินวันทําการ โดยแบงเปนขอมูลปริมาณและ
มูลคาซ้ือและขายของนักลงทุนกลุมตางๆ  ท้ังนี้ ใน SETMART จะมีการคํานวณขอมูล NET ซ่ึงมี
สูตรการคํานวณดังนี้ 
มูลคาซ้ือ – มูลคาขาย     หรือ     ปริมาณซ้ือ - ปริมาณขาย 
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“D” Wording  
 ความหมาย /รายละเอยีด 

DEBENTURE หุนกู 
หลักทรัพยประเภทตราสารหนี้ ท่ีบริษัทนําออกจําหนายเพื่อเปนการกูเงินจากผูลงทุน หุนกูจะมี
กําหนดเวลาไถถอนคืนท่ีแนนอน ผูถือหุนกูมีฐานะเปนเจาหนี้ของบริษัท จะไดรับดอกเบ้ียตอบ
แทนเปนงวด ๆ ตามอัตราท่ีกําหนดไว ตลอดอายุของหุนกู ท้ังนี้ อัตราดอกเบ้ียในหุนกูจะสูง
หรือตํ่า ขึ้นอยูกับฐานะกิจการของบริษัทผูออกหุนกู และระดับอัตราดอกเบ้ียในตลาดการเงิน 
ขณะท่ีนําหุนกูออกจําหนายครั้งแรก 

 
DELISTING  การเพิกถอนหลักทรัพยจดทะเบียน 

การเพิกถอนหลักทรัพยจดทะเบียนเกิดขึ้นไดหลายกรณี โดยบริษัทจดทะเบียนอาจขอถอน
หลักทรัพยของตนออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนโดยสมัครใจได กรณีนี้จะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท หรือตลาดหลักทรัพยอาจส่ังใหเพิกถอน
หลักทรัพยจดทะเบียนได เมื่อปรากฏวาบริษัทจดทะเบียนประสบปญหาการดําเนินงาน จนทํา
ใหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานตกตํ่าลง หรือเมื่อบริษัทไมสามารถดํารงคุณสมบัติในการ
เปนบริษัทจดทะเบียนได หรือบริษัทไดกระทําผิดกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อันอาจมีผลกระทบอยางรายแรงตอสิทธิ
ประโยชน หรือการตัดสินใจของผูลงทุน 

 
DIVIDEND  เงินปนผล 

เปนผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีผูลงทุนในตราสารทุนและหนวยลงทุน จะไดรับจากบริษัทผู
ออกหลักทรัพยหรือกองทุนรวม โดยเปนการนําสวนของกําไรมาแบงจายใหแกผูถือหุนสามัญ ผู
ถือหุนบุริมสิทธิ หรือผูถือหนวยลงทุน ท้ังนี้ บริษัทอาจพิจารณาจายเปนเงินปนผลหรือหุนปน
ผลก็ได และปนผลท่ีจายจะมากหรือนอยนั้น ขึ้นกับผลการดําเนินงานในแตละป และนโยบาย
การจายเงินปนผลของบริษัท 
 

DEPOSITORY 
RECEIPTS 
 

ใบสําคัญแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิง 
ตราสารท่ีใหสิทธิแกผูถือท่ีจะไดรับผลตอบแทนทางการเงินเทียบเทาหรืออางอิงกับ
ผลตอบแทนทางการเงินท่ีผูถือหลักทรัพยอางอิงจะไดรับ โดยผูออกตราสารมีหรือจะมีการถือ
หลักทรัพยอางอิงรองรับ โดยท้ังนี้ผูออกตราสาร คือ บริษัท สยามดีอาร จํากัด ซ่ึงเปน
หนวยงานท่ีต้ังขึ้นมาเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle: SPV) จะทําหนาท่ีเปนผูเสนอขาย 
DR ใหแกนักลงทุน 

 
DERIVATIVES  ตราสารอนุพันธ 

ตราสารทางการเงินประเภทหนึ่งท่ีมูลคาหรือราคาของตราสารนั้นเก่ียวเนื่องกับมูลคาของ
สินทรัพยท่ีตราสารนั้นอางอิงอยู (Underlying Asset) ซ่ึงอาจเปนตราสารทุน ตราสารหนี้ 
เงินตราตางประเทศ สินคาโภคภัณฑ หรือสินทรัพยอางอิงประเภทอ่ืนๆ การจัดใหมีการซ้ือขาย
ตราสารอนุพันธจะชวยใหผูท่ีเก่ียวของกับตลาดการเงิน มีเครื่องมือท่ีชวยใหสามารถบริหาร
ความเส่ียงจากการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเปนการเพิ่มสินคาเพื่อการลงทุนให
หลากหลายย่ิงขึ้น 
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“E” Wording  
 ความหมาย /รายละเอยีด 

EARNINGS PER 
SHARE 

กําไรตอหุน (EPS) 
สวนของกําไรสุทธิท่ีแบงเฉล่ียแกหุนสามัญแตละหุน มีสูตรคํานวณดังนี้  
              กําไรตอหุน = กําไรสุทธิของบริษัท  
                                   / จํานวนหุนสามัญท่ีเรียกชําระแลวของบริษัท 
 

EPS กําไรตอหุน 
ดู Earnings per Share 
 

EQUITY FUND กองทุนตราสารทุน 
กองทุนรวมท่ีจัดต้ังขึ้นโดยมีนโยบายนําเงินไปลงทุนในตราสารทุน (Equity) ของบริษัทตาง ๆ 
ปนผลจากกองทุน ประเภทนี้จะไมแนนอน แตจะมีอัตราสูงกวาอัตราปนผลจากกองทุนตราสารหนี้ 
ซ่ึงใหปนผลตอบแทนท่ีแนนอน 
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“F” Wording  

 ความหมาย /รายละเอยีด 
FLOOR PRICE  ราคาพื้น 

เปนระดับราคาซ้ือขายตํ่าสุดของแตละหลักทรัพยท่ีจะเปล่ียนแปลงลดลงไดในแตละวันทําการ 
ปจจุบัน ตลาดหลักทรัพยกําหนดใหราคาซ้ือขายตํ่าสุดในแตละวัน ลดลงไดไมเกิน 30% จาก
ราคาปดในวันกอน เชน หลักทรัพย A มีราคาปดวันกอนท่ีหุนละ 50 บาท ดังนั้น ราคาซ้ือขาย
ตํ่าสุดของหลักทรัพย A ในวันตอมาจะตองไมตํ่ากวาหุน 35 บาท เปนตน 

 
FOREIGN 
AVAILABLE 

จํานวนหุนตางดาวคงเหลือ 
จํานวนหุนคงเหลือท่ีผูลงทุนตางประเทศสามารถถือครองได    

 
FOREIGN 
LIMIT 

ขอจํากัดหุนตางดาว 
สัดสวนท่ีผูลงทุนตางประเทศ (ประกอบดวยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซ่ึงไมไดใชสัญชาติไทย) 
สามารถถือครองหุน และมีช่ือปรากฏบนหนาทะเบียนได  โดยกําหนดเปนรอยละของจํานวนหุนท่ี
จดทะเบียนท้ังหมด  

 
FOREIGN 
LIMIT FOR 
EXERCISE 

ขอจํากัดหุนตางดาวสําหรับการแปลงสภาพ 

สัดสวนขอจํากัดหุนตางดาวท่ีบริษัทจดทะเบียนขอ กลต. เพื่อรองรับการแปลงสภาพของผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) เพื่อสรางความมั่นใจใหนักลงทุนตางประเทศวาจะมีหุนรองรับการ
ใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญไดอยางแนนอน โดยไมติดขอจํากัดตางดาว เนื่องจากไดมีการ
ขยายสัดสวนรองรับไวแลว ท้ังนี้ บริษัทจะตองแจงขอมูลนี้ใหนักลงทุนทราบต้ังแตเมื่อเริ่มออก
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยกําหนดเปนรอยละของจํานวนหุนอางอิง และจะตองมีคามากกวา
ขอจํากัดหุนตางดาว (Foreign Limit) เสมอ   ในกรณีท่ีบริษัทไมมีการขอจดทะเบียนเพื่อรองรับการ
แปลงสภาพดังกลาว สัดสวนนี้จะเทากับขอจํากัดหุนตางดาวเสมอ 
 

FOREIGN 
QUEUE 

จํานวนหุนท่ีรอการโอน 

จํานวนหุนท่ีรอการโอน ซึงจะเกิดขึ้นในกรณีท่ีมีผูลงทุนตางประเทศถือหุนจนเต็มสัดสวนขอจํากัด
หุนตางดาว ดังนั้น หากมีผูลงทุนตางประเทศตองการถือครองหุนเพิ่มขึ้นอีก หุนเหลานั้นจะถูกจัด
ใหอยูใน Queue รอจนกวาหลักทรัพยจะมีจํานวนหุนคงเหลือใหสามารถโอนได 
 

FREE FLOAT การกระจายของผูถือหุนรายยอย 
ผูถือหุนรายยอย คือ ผูถือหุนสามัญท่ีมิไดเปนผูท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน (Strategic 
Shareholders)  
 
โดยผูมีสวนรวมในการบริหารงาน หมายถึง  
(1) กรรมการ ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหาร 4 รายแรก นับตอจากผูจัดการลงมา ผูซ่ึง
ดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายท่ี 4 ทุกราย นับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ี
เก่ียวของและบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับบุคคลดังกลาว  
(2) ผูถือหุนท่ีถือหุนเกินกวารอยละ 5 ของทุนชําระแลว นับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเก่ียวของดวย  

(3) ผูมีอํานาจควบคุม 
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“G” Wording  
 ความหมาย /รายละเอยีด 

GEARING 
RATIO 

เกียรริ่ง 
อัตราสวนของมูลคาหุนแมกับใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยแสดงใหเห็นถึงความแรงของตัวลูกวอรแรนท 
โดยถา Gearing สูงจะแสดงใหเห็นถึงการท่ีราคาใบสําคัญแสดงสิทธิจะขึ้นสูงตามราคาหุนแม 
สูตรในการคํานวณ 

(ราคาปดของราคาหุนแม * อัตราใชสิทธิ์)/ราคาปดของวอรแรนท 
 

 
“H” Wording  

 ความหมาย /รายละเอยีด 
HALT 
TRADING  

เครื่องหมายเอช “H” 
เปนเครื่องหมายแสดงการหามซ้ือขายหลักทรัพยจดทะเบียนเปนการช่ัวคราวโดยแตละครั้ง มี
ระยะเวลาไมเกินกวาหนึ่งรอบการซ้ือขายซ่ึงตลาดหลักทรัพยมีหลักเกณฑในการขึ้น เครื่องหมาย H 
ดังนี้ 
1. มีขอมูลหรือขาวสารท่ีสําคัญท่ีอาจมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหลักทรัพย หรือตอ

การตัดสินใจในการลงทุนหรือตอการเปล่ียนแปลงในราคาของหลักทรัพยซ่ึง ตลาดหลักทรัพย
ยังไมไดรับรายงานจากบริษัท และอยูในระหวางการสอบถามขอ เท็จจริง และรอคําช้ีแจงจาก
บริษัท และตลาดหลักทรัพยเห็นวาบริษัทสามารถช้ีแจงไดในทันที  

2. ภาวะการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทใดบริษัทหนึ่งนาสงสัยวาจะมีผูลงทุนบางกลุม ทราบ
ขอมูลหรือขาวสารท่ีสําคัญ และอยูในระหวางการสอบถามขอเท็จจริงจากบริษัท และตลาด
หลักทรัพยเห็นวาบริษัทสามารถชี้แจงไดทันที  

3. บริษัทรองขอใหตลาดหลักทรัพยส่ังหามการซ้ือขายหลักทรัพยของตนเปนการช่ัวคราว 
เนื่องจากบริษัทอยูในระหวางรอการเปดเผยขอมูลหรือขาวสารท่ีสําคัญ และตลาดหลักทรัพย
เห็นวาบริษัทสามารถช้ีแจงไดในทันที  

4. มีเหตุอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบอยางรายแรงตอการซ้ือขายหลักทรัพยนั้น 
 

 
 
“L” Wording  

 ความหมาย /รายละเอยีด 
LISTED 
COMPANIES  

บริษัทจดทะเบียน 
เปนบริษัทมหาชนจํากัดท่ีนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนและซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพยใหม ซ่ึงจะตองเปนบริษัทท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตาม
หลักเกณฑตางๆ ท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพยใหม กําหนดไว 
ไดแก ขนาดของทุนจดทะเบียนชําระแลว สัดสวนการกระจายหุนใหแกผูถือหุนรายยอย ประวัติ
และผลการดําเนินงาน กําไรสุทธิ ศักยภาพทางธุรกิจ เปนตน 
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“M” Wording  
 ความหมาย /รายละเอยีด 

mai 
 

ตลาดหลักทรัพยใหม 
mai ยอมาจาก Market for Alternative Investment เปนช่ือของ "ตลาดหลักทรัพยใหม" ซ่ึง
เปนตลาดรองอีกแหงหนึ่งท่ีจัดต้ังขึ้นโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อเปนแหลงเงินทุน
ระยะยาวใหแกธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ท่ีถือเปนรากฐานท่ีสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ สนับสนุนการรวมลงทุนของธุรกิจเงินรวมลงทุน (Venture Capital) และเอ้ือ
อํานวยการแปลงสภาพจากหนี้เปนทุนระหวางสถาบันการเงิน หรือผูรวมทุนรายใหม และลูกหนี้ 
ขณะเดียวกัน ยังชวยเพิ่มสินคาใหมใหเปนทางเลือกในการลงทุนและกระจายความเส่ียงใหแกผู
ลงทุนอีกดวย ตลาดหลักทรัพยใหมเริ่มเปดการซ้ือขายหลักทรัพยเปนครั้งแรก เมื่อวันท่ี 17 
กันยายน 2544 

 
MARKET 
CAPITALIZ-
ATION  

มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด 
MARKET CAPITALIZATION หรือท่ีเรียกกันส้ัน ๆ วา MARKET CAP หมายถึง มูลคาตามราคา
ตลาดโดยรวมของหลักทรัพยจดทะเบียน ซ่ึงเปนคาท่ีคํานวณจากการนําราคาปดของหลักทรัพย
จดทะเบียน คูณกับจํานวนหลักทรัพยจดทะเบียน ปจจุบัน การคํานวณมูลคาตามราคาตลาดรวม
ของหลักทรัพยจดทะเบียน ครอบคลุมหลักทรัพยประเภทหุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ หุนกู และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญ (วอรแรนท) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้  
 

[ราคาปิดของหุน้ * ปรมิาณหุน้จดทะเบยีนกบั 
ตลาดหลกัทรพัย]์ 

*** ไมรวมหลักทรัพย Foreign เนื่องจากจะมีคาเทากับหุนสามัญ 
 

MARKET 
PRICE  

ราคาตลาด 
ราคาของหลักทรัพยใดๆ ในตลาดหลักทรัพยท่ีเกิดจากการซ้ือขายครั้งลาสุด เปนราคาท่ีสะทอน
ถึงความตองการซ้ือและความตองการขายจากผูลงทุนโดยรวมในขณะนั้น 
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“N” Wording 
 ความหมาย /รายละเอยีด 

Non-
Compliance 
(NC) 

เครื่องหมายเอ็นซี “NC” 
หลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนท่ีเขาขายอาจถูกเพิกถอน 

 
Non 
Performing 
Group (NPG) 

กลุมบริษัทจดทะเบียนท่ีแกไขการดําเนินงานไมไดตามกําหนด (Non Performing Group) 
กลุมบริษัทจดทะเบียนท่ีเขาขายถูกเพิกถอนตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ต้ังแต 2 ปขึ้น

ไป และยังมีคุณสมบัติไมครบถวนท่ีจะยายกลับหมวดปกตินั้น 
ตลาดหลักทรัพยฯ จะดําเนินการตามมาตรการพิเศษกับบริษัทในกลุม Non-Performing Group 

โดยงดเผยแพรหลักทรัพยในกลุมบริษัทจดทะเบียนท่ีแกไขการดําเนินงานไมไดตามกําหนด 
(Non-Performing Group) ในฟงกช่ัน ”ขอมูล ณ ขณะเวลาซ้ือขาย” ทุกฟงกชั่นท่ีมีการแสดง
ราคาของหลักทรัพยในกลุมดังกลาว แตยังคงเผยแพรข่า่วของบรษิทัในกลุม่นีต้ามปกต ิ
เนื่องจากบริษัทเหลานี้ยังคงมีสถานะเปนบริษัทจดทะเบียนและมีหนาท่ีปฏิบัติตามขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยฯ เชนเดิม  
 

Notice 
Pending 
(NP) 

เครื่องหมายเอ็นพี “NP” 
บริษัทจดทะเบียนตองรายงาน และตลาดหลักทรัพยอยูระหวางรอขอมูลจากบริษัท 

Notice 
Received 
(NR) 

เครื่องหมายเอ็นอาร “NR” 
ตลาดหลักทรัพยไดรับการช้ีแจงขอมูลจากบริษัทจดทะเบียนท่ีไดมีการขึ้นเครื่อง NP แลว และจะ
ขึ้นเครื่องหมาย NR เปนเวลา 1 วัน 
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“O” Wording  
 ความหมาย /รายละเอยีด 

ODD LOT  หนวยยอย 
จํานวนหลักทรัพยซ่ึงตํ่ากวา 1 หนวยการซ้ือขาย เชน ในกรณีท่ีหนวยการซ้ือขายเทากับ 100 หุน 
หนวยยอยในท่ีนี้ หมายถึง หุนท่ีมีจํานวนต้ังแต 1 หุน ถึง 99 หุน ท้ังนี้ การซ้ือขายหุนในจํานวนท่ีไม
เต็ม 1 หนวยการซ้ือขาย หรือ Odd Lot จะตองซ้ือขายดวยวิธีการซ้ือขายแบบ Odd Lot เทานั้น 

 
OFFER  ราคาเสนอขาย 

ราคาเสนอขายของหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่ง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง อาจมีราคาเสนอขายเขามา
หลายระดับราคา ซ่ึงระบบการซ้ือขายของตลาดหลักทรัพยจะเรียงลําดับคําส่ังซ้ือ/ขายตามราคาเสนอ
ซ้ือ/เสนอขายท่ีดีท่ีสุดไว เพื่อรอการจับคูการซ้ือขาย โดยราคาท่ีดีท่ีสุดในท่ีนี้มีหลักเกณฑวา ผูเสนอ
ขายท่ีใหราคาตํ่ากวาควรไดสิทธิขายกอนผูเสนอขายรายอ่ืนๆ ท้ังนี้ ระบบการซ้ือขายของตลาด
หลักทรัพยจะแสดงราคาเสนอขายตํ่าท่ีสุดไว 

 
OPENING 
PRICE  

ราคาเปด 
เปนราคาหลักทรัพยท่ีเกิดจากการซ้ือขายรายการแรกของแตละวันทําการ เกิดจากการท่ีระบบการซ้ือ
ขายของตลาดหลักทรัพย รวบรวมคําส่ังซ้ือ/ขายหลักทรัพยท้ังหมดท่ีสงเขามาซ้ือขายบนกระดานหลัก 
ในชวงเชากอนเปดตลาด (Pre-opening) ต้ังแตเวลา 9.30 น และทําการสุมเลือกเวลาเปดตลาด
ในชวงระหวาง 9.55 - 10.00 น. พรอมท้ังคํานวณราคาเปดของแตละหลักทรัพยตามหลักการ ดังนี้  
- ใชราคาท่ีทําใหเกิดการซ้ือขายไดปริมาณมากท่ีสุด  
- ถามีราคาตามขอ 1 มากกวา 1 ราคา ใหใชราคาใกลเคียงกับราคาซ้ือขายในวันทําการกอนหนา  
- ถามีราคาตามขอ 2 มากกวา 1 ราคา ใหใชราคาท่ีสูงกวาราคาดังกลาว 
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“P” Wording  
 ความหมาย /รายละเอยีด 

PAR VALUE  มูลคาท่ีตราไว 
มูลคาของหลักทรัพยท่ีระบุไวบนใบหุน ซ่ึงจะเปนไปตามขอกําหนดในหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัทผูออกหลักทรัพยนั้น มูลคาท่ีตราไวเปนขอมูลท่ีแสดงใหทราบถึงมูลคาเงินลงทุนเริ่มแรก
สําหรับหุนแตละหนวย ซ่ึงจะใชเปนประโยชนในการวิเคราะหทางบัญชี และแสดงใหทราบถึงทุนจด
ทะเบียนตามกฎหมายของกิจการ 

 
P/BV อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางราคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาทางบัญชีของหุนสามัญ 1หุนตาม

งบการเงินลาสุดของบริษัทผูออกหุนสามัญ ซ่ึงแสดงราคาหุน ณ ขณะนั้นเปนก่ีเทาของ   มูลคา
ทางบัญชี  
** ทานสามารถคนหาสูตรในการคํานวณคาพีอีของตลท.ฯ ไดจากคูมือคาสถิติและอัตราสวน
ทางการเงิน *** 

 
P/E อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางราคาตลาดของหุนสามัญตอกําไรสุทธิตอหุนสามัญท่ีบริษัทนั้นทําได

ในรอบระยะเวลา 12 เดือนหรือในรอบ 1 ปลาสุด 
** ทานสามารถคนหาสูตรในการคํานวณคาพีอีของตลท.ฯ ไดจากคูมือคาสถิติและอัตราสวน
ทางการเงิน *** 
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“R” Wording  
 ความหมาย /รายละเอยีด 

RIGHTS สิทธิ์จองซ้ือหุนออกใหม 
มีช่ือเรียกเต็ม ๆ วา Subscription Right เปนสิทธิท่ีบริษัทผูออกหลักทรัพยมอบใหแกผูถือหุนของ
บริษัท ในการท่ีจะจองซ้ือหุนสามัญ และ/หรือหุนบุริมสิทธิ ท่ีออกใหมจากการเพิ่มทุนของบริษัท ผู
ถือหุนจะไดสิทธิตามสัดสวนของจํานวนหุนท่ีถือครองอยู โดยท่ัวไป บริษัทมักใหสิทธิผูถือหุนเดิมใน
การจองซ้ือหุนเพิ่มทุนออกใหมในราคาท่ีตํ่ากวาราคาตลาด หรอืจองซ้ือกอนบุคคลภายนอก/
ผูเก่ียวของกลุมอ่ืน 
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“S” Wording 
 ความหมาย /รายละเอยีด 

SET ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
SET หรือ The Stock Exchange of Thailand หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึง
เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นภายใตพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2517 
เพื่อทําหนาท่ีเปนแหลงระดมทุนระยะยาวท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
และเปนศูนยกลางการซ้ือขายหลักทรัพยและใหบริการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนควบคุมดูแล
ใหการซ้ือขายหลักทรัพยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนระเบียบ คลองตัวและยุติธรรม ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดการซ้ือขายหลักทรัพยเมื่อวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2518 
ปจจุบันดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 

SET INDEX ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เปนดัชนีราคาหุนท่ีคํานวณโดยการถัวเฉล่ียราคาหุนสามัญแบบถวงน้ําหนักดวยจํานวนหุนจด
ทะเบียน โดยใชหุนสามัญจดทะเบียนทุกหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีสูตร
การคํานวณ ดังนี้  
 

มูลคาตลาดโดยรวมของหุนสามัญจดทะเบียนทุกตัว ณ วันปจจุบัน *100 
มูลคาตลาดโดยรวมของหุนสามัญขางตน ณ 30 เม.ย. 2518  

 
SET Index แสดงมูลคาเฉล่ียของหุนสามัญท้ังหมดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วัน
ปจจุบัน เทียบกับกับมูลคาเฉล่ียของหุนดังกลาว ณ วันฐาน (30 เมษายน 2518) คา
เปล่ียนแปลงของดัชนีนี้จึงแสดงถึงระดับการเปล่ียนแปลงของมูลคาหุนสามัญท้ังหมดในตลาด
หลักทรัพยดวย  

 
SET50 INDEX ดัชนี SET50 

เปนดัชนีราคาหุนอีกตัวหนึ่งท่ีตลาดหลักทรัพยจัดทําขึ้น เพื่อใชแสดงระดับและความเคล่ือนไหว
ของราคาหุนสามัญ 50 หลักทรัพย ท่ีมีมูลคาตามราคาตลาดสูง และการซ้ือขายมีสภาพคลอง
อยางสม่ําเสมอ โดยมีสูตรและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับการคํานวณ SET Index แตใชวันท่ี 16 
สิงหาคม 2538 เปนวันฐาน ท้ังนี้ ตลาดหลักทรัพยจะมีการพิจารณาเลือกหุนสามัญ 50 
หลักทรัพย เพื่อใชในการคํานวณ SET50 Index ทุกๆ 6 เดือน 
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 ความหมาย /รายละเอยีด 
STOCK 
GAINERS 

จํานวนหุนท่ีมีการเปล่ียนแปลงของราคาในทางบวก 
แสดงจํานวนหุนในตลาดหลักทรัพยท่ีมีการซ้ือขายในวันนั้นๆ และมีการเปล่ียนแปลงของราคา
ในทางบวก 

 
STOCK 
LOSERS 

จํานวนหุนท่ีมีการเปล่ียนแปลงของราคาในทางลบ 
แสดงจํานวนหุนในตลาดหลักทรัพยท่ีมีการซ้ือขายในวันนั้นๆ และมีการเปล่ียนแปลงของราคา
ในทางลบ 

 
STOCK 
UNCHANGED 

จํานวนหุนท่ีไมมีการเปล่ียนแปลงของราคา 
แสดงจํานวนหุนในตลาดหลักทรัพยท่ีมีการซ้ือขายในวันนั้นๆ และไมมีการเปล่ียนแปลงของ
ราคา 

 
SUSPENSION 
(SP) 

หามซ้ือขายหุนเปนการช่ัวคราว “SP” 
เปนเครื่องหมายแสดงการหามซ้ือขายหลักทรัพยจดทะเบียนเปนการช่ัวคราว โดยแตละครั้งมี
ระยะเวลาเกินกวาหนึ่งรอบการซ้ือขาย ท้ังนี้ ตลาดหลักทรัพยมีหลักเกณฑในการขึ้น
เครื่องหมาย SP ดังนี้ 
1. เมื่อเกิดกรณีเชนเดียวกับขอ 1 ถึง 3 ของการขึ้นเครื่องหมาย H และตลาดหลักทรัพย เห็น

วาบริษัทไมสามารถช้ีแจงหรือเปดเผยขอมูลไดในทันที 
2. บริษัทฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําส่ังมติกรรมการ ขอตกลง ตลอดจนหนังสือเวียนท่ีตลาด
หลักทรัพยกําหนดใหบริษัทปฏิบัติตาม 

3. บริษัทไมนําสงงบการเงินใหตลาดหลักทรัพยภายใน 5 วัน นับแตวันท่ีตลาดหลักทรัพยขึ้น
เครื่องหมาย NP ไวบนกระดานของหลักทรัพย 

4. บริษัทนําสงงบการเงินลาชาติดตอกัน 3 ครั้ง 
5. หลักทรัพยอยูระหวางการพิจารณาเพิกถอน หรืออยูระหวางการปรับปรุงสถานภาพเพื่อให

พนขายการถูกเพิกถอน 
6. หลักทรัพยจะครบกําหนดเวลาในการไถถอน หรือการแปลงสภาพหรือการใชสิทธิ หรือการ

ขายคืน 
มีเหตุการณท่ีอาจสงผลกระทบรายแรงตอการซ้ือขายหลักทรัพย 

 
Stabilization 
(ST) 

เครื่องหมายเอสที “ST” 
หุนของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการซ้ือหุนเพื่อสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกิน 
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“T” Wording  
  

 ความหมาย /รายละเอยีด 

 
TOTAL RETURN 
INDEX (TRI) 

ดัชนีผลตอบแทนรวม 
ดัชนีผลตอบแทนรวมเปนเครื่องมือท่ีใชวัดผลตอบแทนทุกประเภทของการลงทุนใน
หลักทรัพย ซ่ึงไดแก ผลตอบแทนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลคาหลักทรัพยท่ีลงทุน 
(Capital gain/loss) สิทธิในการจองซ้ือหุน (Rights)  และเงินปนผล (Dividends) 
 

Trade Report วิธีซ้ือขายแบบแจงรายการเขาสูระบบ 
เปนวิธีซ้ือขายหลักทรัพยแบบหนึ่งท่ีใชในระบบการซ้ือขายของตลาดหลักทรัพย โดยบริษัท
หลักทรัพยท่ีเปนนายหนาผูซ้ือกับบริษัทหลักทรัพยท่ีเปนนายหนาผูขาย ทําการตกลงซ้ือ
ขายหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่งเปนท่ีเรียบรอยแลว บริษัทนายหนาผูขายก็จะบันทึก
รายการซ้ือขาย (Trade Report: TR) เขามาในระบบการซ้ือขาย และเมื่อบริษัทนายหนาผู
ซ้ือไดรับรองรายการซ้ือขายดังกลาวในระบบการซ้ือขายแลว ก็จะถือวารายการซ้ือขายนั้นมี
ผลโดยสมบูรณ 
 

TRADING SIGN การขึ้นเครื่องหมาย 
การขึ้นเครื่องหมายบนหลักทรัพย แบงออกเปน 2 กลุม คือเครื่องหมายท่ีแสดงการหามหรือ
การใหผูลงทุนพึงระมัดระวังในการซ้ือขายหลักทรัพยนั้นๆ และเครื่องหมายท่ีเก่ียวของกับ
สิทธิประโยชนตางๆ ในหลักทรัพยนั้นๆ ซ่ึงแบงประเภทและความหมายของเครื่องหมายได
ดังนี้  
 เครื่องหมายท่ีแสดงการหามหรือการใหผูลงทุนระวังในประเด็นตางๆ 

 CM (Call Market) ดู Call Market (CM) 
 NC (Non-Compliance) ดู Non-Compliance NP (Notice Pending) ดู 

Notice Pending 
 NR (Notice Received) ดู Notice Received 
 H (Trading Halt) ดู Halt Trading 
 SP (Trading Suspension) ดู Suspension 
 ST (Stabilization) ดู Stabilization 

 เครื่องหมายท่ีเก่ียวของกับสิทธิประโยชนตางๆ 
 XD (Excluding – Dividend) 
 XW (Excluding – Warrant)  
 XS (Excluding – Short Term Warrant)  
 XR (Excluding – Rights)  
 XT (Excluding – Rights)  
 XI (Excluding – Rights)  
 XP (Excluding – Rights)  

 
 XA (Excluding – All)  
 XN (Excluding – Capital Return) 
 XB (Excluding – Other Benefit) 
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 ความหมาย /รายละเอยีด 

 
TRANSFER 
SUBSCRIPTION 
RIGHTS 

ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุนเพิ่มทุน 
หมายถึง ตราสารทางการเงินท่ีบริษัทจดทะเบียนออกใหแกผูถือหุนเดิมทุกคน ตามสัดสวน
จํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละคนมีอยูเพื่อใหผูถือหุนนั้นใชเปนหลักฐานในการใชสิทธิซ้ือหุนเพิ่ม
ทุนของบริษัทจดทะเบียนนี้น และสิทธิการจองซ้ือหุนเพิ่มทุนดังกลาว    ผูถือหุนนั้นสามารถ
โอนใหแกผูอ่ืนตอไปได 

 
 
 
 
 

 
 

 
TREASURY 
STOCKS 

หุนทุนซ้ือคืน 
หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ และตราสารทุนอ่ืนท่ีมีสิทธิและลักษณะเทียบเทาหุนสามัญของกิจการ 
ซ่ึงกิจการหรือบริษัทยอยของกิจการไดซ้ือคืนกลับมาจากผูถือหุน หุนทุนซ้ือคืนนี้ไมถือเปน
สินทรัพยของกิจการ แตเปนการลดสิทธิเรียกรองของผูถือหุนในสินทรัพยของกิจการ 
 
 

TURNOVER 
RATIO 

อัตราการหมุนเวียนการซ้ือขาย 
อัตราการหมุนเวียนการซ้ือขาย เปนอัตราสวนท่ีใชวัดปริมาณการซ้ือขายหุนเทียบกับปริมาณ
หุนจดทะเบียน (มีหนวยเปนเทา) โดย 
-  อัตราการหมุนเวียนการซ้ือขายรายวัน คํานวณจาก 
(ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย ณ วันนั้น  / ปริมาณหุนจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย ณ วัน
นั้น) X 100 
-  อัตราการหมุนเวียนการซ้ือขายสําหรับชวงเวลาตาง ๆ (รายเดือน/รายไตรมาส/รายป) โดย
คํานวณจาก 

(ผลรวมปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยในชวงเวลานั้น / คาเฉล่ียปริมาณทุนจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพยในชวงเวลานั้น) X 100 

 
 

** ปริมาณการซ้ือขายจะใชผลรวมของวิธีการซ้ือขาย คือ Auto Matching, Odd Lot และ 
Trade Report 
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“U” Wording  
 ความหมาย /รายละเอยีด 

UNIT 
TRUST 

กองทุนรวม 
หลักทรัพยท่ีออกจําหนายโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนหรือบริษัทจัดการลงทุน เพื่อระดม
เงินเขากองทุนรวมท่ีจัดต้ังขึ้น แลวจัดสรรเงินในกองทุนนั้นไปลงทุนในตลาดการเงินตามเกณฑท่ี
กําหนดไวในหนังสือช้ีชวน ผูถือหนวยลงทุนมีฐานะรวมเปนเจาของกองทุนนั้น ๆ และมีสิทธิไดรับ
เงินปนผลตอบแทนจากผลกําไรท่ีเกิดขึ้นของกองทุน หากถือไวจนถึงกําหนดไถถอน ก็จะไดรับสวน
แบงคืนจากเงินกองทุนตามสัดสวนของหนวยลงทุนท่ีถืออยู 
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“X” Wording  
 ความหมาย /รายละเอยีด 

XD, XR, 
XW, XS, 
XT, XI, XP, 
XA, XN 

เครื่องหมายท่ีตลาดหลักทรัพยแสดงไวบนหลักทรัพยเปนระยะเวลาลวงหนา 3 วันทําการกอนวันปด
สมุดทะเบียน พักการโอนหลักทรัพย ในกรณีตราสารทุน และลวงหนา 2 วันทําการกอนวันปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย ในกรณีตราสารหนี้ เมื่อตลาดหลักทรัพยติดเครื่องหมายประเภท
ดังกลาวไวบนหลักทรัพยใด หมายความวา ราคาท่ี เสนอซ้ือหรือขายหลักทรัพยในชวงระยะเวลาท่ี
ขึ้นเครื่องหมายนั้น เปนราคาท่ีไมรวมถึงสิทธิประโยชนท่ีบริษัทผูออก หลักทรัพยใหหรือจะใหแกผู
ถือหลักทรัพยนั้น และ ผูซ้ือหลักทรัพยนี้จะไมไดรับสิทธิประโยชนประเภทท่ีระบุจากการ ปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนท่ีกําลังจะเกิดขึ้น ดังนี้  
 
 XD (Excluding Dividend): ผูซ้ือ หลักทรัพย ไมไดสิทธิรับเงินปนผล  
 XR (Excluding Right): ผูซ้ือ หลักทรัพย ไมไดสิทธิจองซ้ือหุนออกใหม  
 XW (Excluding Warrant): ผูซ้ือ หลักทรัพย ไมไดสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หลักทรัพย  
 XS (Excluding Short-term Warrant): ผูซ้ือ หลักทรัพย ไมไดสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิใน

การจองซ้ือหลักทรัพยระยะส้ัน  
 XT (Excluding Transferable Subscription Right): ผูซ้ือหลักทรัพย ไมไดสิทธิรับใบสําคัญ

แสดงสิทธิในการซ้ือหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได  
 XI (Excluding Interest): ผูซ้ือ หลักทรัพย ไมไดสิทธิรับดอกเบ้ีย  
 XP (Excluding Principal): ผูซ้ือ หลักทรัพย ไมไดสิทธิรับเงินตนท่ีบริษัทประกาศจายคืนใน

คราวนั้น  
 XA (Excluding All): ผูซ้ือหลักทรัพย ไมไดสิทธิทุกประเภทท่ีบริษัทประกาศใหในคราวนั้น 
 XN (Excluding Capital Return): ผูซ้ือหลักทรัพย ไมไดสิทธิ์ในการรับเงินคืนจากการลดทุน 
 XB (Excluding Other Benefit): ผูซ้ือหลักทรัพย ไมไดรับสิทธิ์จองซ้ือหุนออกใหม ในกรณี

ตอไปนี้ 
- สิทธิจองซ้ือหุนบุริมสิทธิ ท่ีจัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญ 
- สิทธิจองซ้ือหุนสามัญ ท่ีจัดสรรใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิ 
- สิทธิในการจองซ้ือหลักทรัพยท่ีเสนอขายใหแกประชาชนท่ัวไป (Public Offering) โดย
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท  - สิทธิในการจองซ้ือหลักทรัพยของบริษัทในเครือ 

 
ท้ังนี้ หากผูซ้ือผูขายตกลงกันท่ีจะชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยแบบทีละรายการ (Gross 
Settlement) และกําหนด วันท่ีจะชําระราคาและสงมอบ หลักทรัพยเร็วกวาวันครบกําหนดชําระราคา
และสงมอบหลักทรัพยตามปกติ ผูซ้ือหลักทรัพย อาจยังคง ไดรับสิทธิ ประโยชน ตางๆ ขางตน 
หากการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยเสร็จส้ินกอนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 
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“Others” Wording  
 

 ความหมาย /รายละเอยีด 
52 WEEKS 
HIGH /LOW 

ราคาสูงสุด/ตํ่าสุดในรอบ 52 สัปดาห 
แสดงคาราคาหลักทรัพยหรือดัชนีท่ีสูงท่ีสุดในรอบ 52 สัปดาหนับจากวันท่ีมีการซ้ือขาย
หลักทรัพยลาสุด  

 
%CHANGE 
LAST 
MONTH, 3M, 
6M, LAST 
YTD 

%การเปล่ียนแปลงในรอบ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือนลาสุด 
แสดงเปอรเซ็นตการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยในรอบ 1, 3, 6 เดือนหรือภายใน 1 ปนับ
จากวันท่ีมีการซ้ือขายหลักทรัพยลาสุด  

 

 
 

 ความหมาย /รายละเอยีด 
%PREMIUM พรีเมี่ยม (All in Premium %)  

แสดงถึงความยากในการใชสิทธิ เมื่อเปรียบเทียบราคาหุนแม ราคาใชสิทธิ์และราคาใบสําคัญ
แสดงสิทธิ โดยถาคา % พรีเมีย่มสูงก็แสดงถึงความยากในการใชสิทธิ  
สูตรในการคํานวณ 

[(ราคาปดของวอรแรนท + (ราคาใชสิทธิ์ - ราคาปดของหุนแม) *  
อัตราการใชสิทธิ์)/(ราคาปดของหุนแม * อัตราการใชสิทธ)]*100 
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 Field Description 
 
คําศพัทเ์กีย่วกบัขอ้มูลการซือ้ขาย 
 

 ความหมาย / รายละเอยีด 
Prior วนักอ่นหนา้ / ราคาปิดของวนักอ่นหนา้ 

เปนราคาปดของวันกอนหนาท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือขายดวยวิธี AOM บนกระดานซ้ือ
ขายท่ีเลือก โดยราคาท่ีแสดงเปนราคาปด ณ. วันทําการกอนหนาของชวงเวลาท่ี
กําหนด 
 
หมายเหต:ุ กรณีวันซ้ือขายกอนหนาของชวงเวลาท่ีกําหนดไมมีการซ้ือขาย ระบบ
จะนําราคาปดลาสุดท่ีมีซ้ือขายเกิดขึ้นกอนหนาชวงเวลาท่ีกําหนดมาแสดง 

Open เปิด / ราคาเปิด  
เปนราคาเปดท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือขายดวยวิธี AOM บนกระดานซ้ือขายท่ีเลือก โดย
ราคาท่ีแสดงเปนราคาเปด ณ. วันซ้ือขายวันแรกของชวงเวลาท่ีกําหนด 
 
หมายเหต:ุ กรณีวันซ้ือขายแรกของชวงเวลาท่ีกําหนดไมมีการซ้ือขาย ระบบจะนํา
ราคาเปดแรกท่ีเกิดขึ้นในชวงเวลาท่ีกําหนดมาแสดง 

High สงูสดุ / ราคาสงูสดุ 
เปนราคาท่ีสูงท่ีสุดท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือขายดวยวิธี AOM บนกระดานซ้ือขายท่ีเลือก
ในชวงเวลาท่ีเลือก 

Low ตํา่สดุ / ราคาตํา่สดุ 
เปนราคาท่ีตํ่าท่ีสุดท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือขายดวยวิธี AOM บนกระดานซ้ือขายท่ีเลือก 
ในชวงเวลาท่ีเลือก 

Close ปิด / ราคาปิด 
เปนราคาปดท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือขายดวยวิธี Automatic Order Matching (AOM) 
บนกระดานซ้ือขายท่ีเลือก โดยราคาท่ีแสดงเปนราคา ณ. วันซ้ือขายวันสุดทายของ
ชวงเวลาท่ีเลือก 
 
หมายเหต:ุ ระบบจะคํานวณราคาปดดวยวิธี Call Market ตามหลักการดังนี้ 

- เปนราคาท่ีทําใหเกิดการซ้ือขายไดปริมาณมากท่ีสุด 
- ถามีราคาท่ีทําใหเกิดปริมาณการซ้ือขายมากกวา 1 ราคา ใหใชราคาท่ี

ใกลเคียงกับราคาซ้ือขายครั้งสุดทายกอนหนานั้นมากท่ีสุด 
- ถามีราคาท่ีใกลเคียงกับราคาซ้ือขายครั้งสุดทายกอนหนานั้นมากกวา 1 

ราคาใหใชราคาท่ีสูงกวาเปนราคาปด 
Change การเปลีย่นแปลง 

เปนขอมูลท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบราคาปด (Close) กับราคาปดของวันกอนหนา 
(Prior) ท่ีเกิดขึ้นบนกระดานซ้ือขายท่ีเลือก ภายในชวงเวลาท่ีกําหนด  
 
จากสูตร  Change   = Close - Prior 
 
หมายเหต:ุ กรณีไมมีราคาปด ระบบจะไมคํานวณคา 

%Change อตัราการเปลีย่นแปลง 
เปนขอมูลท่ีเกิดจากการคํานวณอัตราการเปล่ียนแปลงของราคาปด (Close) เทียบ
กับราคาปดของวันกอนหนา (Prior) ท่ีเกิดขึ้นบนกระดานซ้ือขายท่ีเลือก ภายใน
ชวงเวลาท่ีกําหนด  
 
จากสูตร  %Change   =  (Close – Prior) * 100 
     Prior 
 
หมายเหต:ุ กรณีไมมีราคาปด ระบบจะไมคํานวณคา 
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Average เฉลีย่ / ราคาเฉลีย่ 
เปนการคํานวณราคาเฉล่ียของหลักทรัพยท่ีสนใจ บนกระดานซ้ือขายท่ีเลือก โดย
คํานวณจาก มูลคา(Value) รวม และปริมาณ(Volume)รวม ภายในชวงเวลาท่ี
กําหนด   
 
จากสูตร  Average   =   Value 
    Volume  

Volume ปรมิาณ / ปรมิาณการซือ้ขาย 
เปนปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย บนกระดานซ้ือขายท่ีเลือก ภายในชวงเวลาท่ี
กําหนด 

Value มูลคา่ / มูลคา่การซือ้ขาย 
เปนมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพย ท่ีเกิดจากการรวมมูลคาซ้ือขายท่ีเกิดขึ้นในทุก
ระดับราคา บนกระดานซ้ือขายท่ีเลือก ภายในชวงเวลาท่ีกําหนด 
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