
หน่วยท่ี 3

การลงทนุ



หมายถึง การใช้ทรพัยากรใน
ลกัษณะต่างๆ โดยหวงัว่าจะได้รบั
ค่าตอบแทนกลบัคืนมามากกว่าเดิม
ภายใต้ความเส่ียงท่ีเหมาะสม

การลงทุน 



ลกัษณะการลงทุน 
โดยทัว่ไปรายได้ทีบุ่คคลได้รับจะแบ่งเป็น 2
ด้าน คือ

1. เพ่ือใช้จ่ายในชีวติประจ าวนั
2. เกบ็ไว้เป็นเงนิออม



การลงทุนแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ
1. การลงทุนในทรัพย์สินทีม่ตีวัตน
เช่น ซ้ือบ้าน ซ้ือที่ดนิ ซ้ือรถยนต์ ซ้ือ
คอมพวิเตอร์  ซ้ือทอง
2. การลงทุนในทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน
เช่น พนัธบัตรรัฐบาล  หุ้น



การลงทุนทางการเงนิ หมายถงึ การทีผู้่
ลงทุนน าเงนิทีม่อียู่ไปซ้ือหลกัทรัพย์ต่าง ๆ ซ่ึง
ก่อให้เกดิรายได้กบัผู้ลงทุน โดยผ่านตลาดการ 
เงนิ มผีลตอบแทนในรูปดอกเบีย้ (Interest)
เงนิปันผล  ก าไรจากการซ้ือขายหุ้น ฯลฯ



แหล่งข้อมูลของการลงทุน
1. แหล่งข้อมูลภายในกจิการ เช่น งบ
การเงนิ  รายงานทางการเงนิ
2. การให้ค าปรึกษาด้านการลงทุนจาก
ผู้เช่ียวชาญ
3. ข้อมูลข่าวสารจากตลาดหลกัทรัพย์และ
ส่ือโฆษณาต่าง ๆ  นายหน้า  ตัวแทน



แหล่งท่ีมาของเงินเพ่ือการลงทนุ

1. งบประมาณของตนเอง  ญาติ
พ่ีน้อง
2. การออมเงินโดยวิธีบงัคบั เช่น
เงินสะสม เงินท่ีบริษทัหกัไว้เป็น
เงินออม



แหล่งท่ีมาของเงินเพ่ือการลงทุน (ต่อ)

3. การงดรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็น
4. การประหยดั รายได้พิเศษจาก
การท างานเสริม



ผลตอบแทนจากการลงทุน

1. ดอกเบีย้  เงินปันผล
2. ก าไรจากการซ้ือขายหุ้น
3. ค่าเช่า
4. ผลตอบแทนอ่ืนๆ



หลกัการลงทุน

1. ความปลอดภยัของเงินทนุ
2. เสถียรภาพของรายได้
3. ความเจริญเติบโตของเงินลงทนุ
4. ความคล่องตวัในการซ้ือขาย
5. การกระจายเงินลงทนุ
6. หลกัการเก่ียวกบัภาษี



หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาการลงทนุ

1. อปุนิสยัของผูล้งทนุ
2. ขนาดของจ านวนเงินท่ีลงทนุ
3. ความเส่ียงในการเกง็ก าไร
4. ข้อเสนอแนะในการลงทุน
5. ความเส่ียง
6. การกระจายความเส่ียง



การลงทนุโดยฝากเงินกบัธนาคารพาณิชย์

ธนาคารพาณิชย ์หมายถึง  การ
ประกอบธรุกิจประเภทรบัฝากเงินท่ี
ต้องจ่ายคืนเม่ือทวงถาม หรือส้ิน
ระยะเวลาอนัได้ก าหนดไว้



การลงทุนโดยฝากเงินกบัธนาคารพาณิชย ์(ต่อ)

การฝากเงินเป็นการลงทนุท่ีมีความ-
เส่ียงต า่ เพราะมีรฐับาลรบัประกนั



การฝากเงนิกบัธนาคารมีข้อดี ดงันี้
• 1. มีความเส่ียงต ่า และเข้าใจง่าย

• 2. มสีภาพคล่องสูง และฝากได้หลายแบบ

• 3. มีความสะดวกในการฝาก-ถอน 



ธนาคารพาณชิย์ให้บริการด้านการเงนิ ดงันี้
• 1. การรับฝากเงนิ

• 2. การให้กู้ยืม

• 3. การโอนเงิน

• 4. การเรียกเกบ็เงนิ เช่น เช็ค ตั๋วเงิน  



ธนาคารพาณชิย์ให้บริการด้านการเงนิ ดงันี ้(ต่อ)

• 5. การให้เช่าตู้นิรภยั

• 6. การซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศ

• 7. การบริการอ่ืน ๆ เช่น บัตรเครดติ  
หนังสือค า้ประกนั  ค าปรึกษาด้านธุรกจิ
และการลงทุน  รับช าระค่าสาธารณูปโภค



การลงทุนในตราสารหนี้
ตราสารหนี ้(Debt  Instrument)
คือ ตราสารทางการเงนิทีผู้่ออกเรียกว่า
ผู้กู้ (ลูกหนี)้ มข้ีอผูกพนัทางกฎหมายจะจ่าย
ผลตอบแทนในรูปดอกเบีย้และเงนิต้นหรือ
ประโยชน์อ่ืน ๆ ให้แก่ผู้ซ้ือเรียกว่า ผู้ให้กู้ 
(เจ้าหนี)้ เม่ือครบเวลาที่ก าหนด  



ตราสารหนีแ้บ่งออกเป็น 2 แหล่ง คือ

1. ตราสารหนีภ้าครัฐ ได้แก่ พนัธบัตร
รัฐบาล   พนัธบัตรรัฐวสิาหกจิ  พนัธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย  พนัธบัตรกองทุน
เพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบัน
การเงิน  ตั๋วเงนิคลงั



ตราสารหนีแ้บ่งออกเป็น 2 แหล่ง คือ (ต่อ)

2. ตราสารหนีภ้าคเอกชน  ได้แก่ 

2.1 หุ้นกู้ (Debenture) มีลกัษณะ
และคุณสมบัตติามสถานะของการเป็นเจ้าหนี้

2.2 หุ้นกู้มปีระกนั (Secured Debt)

มีการค า้ประกนั



ความหมายของเงินทนุ

เงินทนุ (Capital) หมายถึง ทรพัยสิ์น
ท่ีผูป้ระกอบการจดัหามาเพ่ือใช้ใน
การด าเนินกิจกรรมทางธรุกิจ 
เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนหรือก าไร



ประเภทของเงินทนุ มี 2 ประเภท คือ

1. เงินทนุถาวร หมายถึง เงินทนุท่ี
กิจการน าไปซ้ือทรพัยสิ์นท่ีมีอายกุาร
ใช้งานนาน เช่น อาคาร ท่ีดิน โรงงาน
ส านักงาน เครื่องจกัร เครื่องมือ



ประเภทของเงินทุน มี 2 ประเภท คือ (ต่อ)

2. เงินทนุหมนุเวียน หมายถึง เงินทุน
ท่ีกิจการน าไปลงทนุเป็นค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จากการด าเนินธรุกิจ เช่น ค่า
วตัถดิุบ  ค่าวสัดสุ านักงาน  เงินเดือน-
พนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าขนส่ง 
ค่าโฆษณา



ข้อควรพิจารณาในการจดัหาเงินทนุ

1. ต้นทนุ ต้องหาแหล่งเงินทนุจาก
ภายใน และภายนอกกิจการ
2. ความเส่ียงทางการเงิน คือ ธรุกิจ
ไม่สามารถช าระหน้ีคืนให้กบัเจ้าหน้ี



แหล่งเงินทนุ แบง่ออกเป็น 3 ประเภท

1. เงินทนุจากส่วนของเจ้าของกิจการ 
หมายถึง เงินออม  เงินสะสมของ
ผูป้ระกอบการ ถือว่าเป็นแหล่ง
เงินทนุภายใน



แหล่งเงินทุน แบง่ออกเป็น 3 ประเภท (ต่อ)

2. เงินทนุท่ีได้จากการร่วมลงทนุ 
หมายถึง เงินทนุท่ีได้จากการท า
ธรุกิจในรปูแบบของห้างหุ้นส่วน โดย
จากในรปูเงินปันผล ถือว่าเป็นแหล่ง
เงินทนุภายใน



แหล่งเงินทุน แบง่ออกเป็น 3 ประเภท (ต่อ)

3. เงินทนุท่ีได้จากก่อหน้ี หมายถึง 
เงินทนุท่ีได้จากการกู้ยืมจากธนาคาร
พาณิชย ์หรือสถาบนัการเงิน เช่น
บริษทัเงินทนุหลกัทรพัย ์ บริษทั
ประกนัชีวิต



การจดัหาเงินทนุ 

การจดัหาเงินทนุท่ีเกิดจากการก่อหน้ี 
แบง่เป็น 3 ประเภท คือ

1. การจดัหาเงินทนุระยะสัน้ 
(Short-Term Financing)  คือ การ
จดัหาเงินทนุท่ีได้จากการกู้ยืมจาก
ตลาดเงิน



1.1 ตลาดเงิน (Money Market) 
หมายถึง

แหล่งเงินทนุระยะสัน้มีอายกุารกู้ไม่
เกิน 1 ปี เช่น ธนาคารพาณิชย ์บริษทั
เงินทนุหลกัทรพัย ์ บริษทัเครดิตฟอง-
ซิเอร์



เงินกู้ระยะสัน้ แบง่ออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. เงินกู้มีหลกัประกนั หมายถึง การ
กู้ยืมเงินท่ีต้องน าหลกัทรพัย ์หรือ
บคุคลไปค า้ประกนัเงินกู้



เงินกู้ระยะสัน้ แบง่ออกเป็น 2 ชนิด คือ (ต่อ)

2. เงินกู้ไม่มีหลกัประกนั หมายถึง 
กิจการต้องมีความน่าเช่ือถือ มีฐานะ
การเงินมัน่คง ธนาคารจะให้กู้เงินโดย
ไม่มีหลกัทรพัยค์ า้ประกนั เช่น กู้ใน
วงเงินท่ีก าหนด



1.2 ตราสารพาณิชย ์(Commercial  
Paper)

เป็นแหล่งเงินทนุระยะสัน้ชนิดหน่ึง 
ท่ีซ้ือขายกนัในตลาดเงิน เช่น บริษทั
เงินทนุหลกัทรพัย ์ บริษทัเครดิต



1.3 ตัว๋สญัญาใช้เงิน  คือ

ตราสารท่ีลกูหน้ีเป็นผูอ้อกตัว๋ ถือเป็น
ค ามัน่สญัญาจากลกูหน้ีว่าจะช าระหน้ี
คืนทัง้เงินต้นและเงินดอกเบีย้ ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด



ข้อดีของตราสารพาณิชย์

1. เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการจดัหา
เงินทนุจากธนาคารพาณิชย์
2. อตัราดอกเบีย้ของตราสารพาณิชย์
จะต า่กว่าดอกเบีย้เงินกู้ของธนาคาร



ข้อดีของตราสารพาณิชย ์(ต่อ)

3.  ไม่ต้องมีหลกัทรพัยค์ า้ประกนั
ข้อเสียของตราสารพาณิชย ์ คือ 
กิจการกบัธนาคารพาณิชยจ์ะไม่มี
ความสมัพนัธท่ี์ดีต่อกนั



1.4 สินเช่ือทางการค้า (Trade  Credit) 

หมายถึง การท่ีผูข้ายส่งมอบสินค้า
ให้กบัผูซ้ื้อพร้อมด้วยใบก ากบัสินค้า 
โดยให้ผูซ้ื้อช าระเงินภายหลงั ตาม
ก าหนดระยะเวลา



2. การจดัหาเงินทนุระยะปานกลาง

จะมีระยะเงินกู้ท่ีก าหนดช าระหน้ีคืน
ภายในเวลา 3-5 ปี โดยจ่ายดอกเบีย้
ตามท่ีตกลงกนัไว้ เช่น ทกุ 3 เดือน ทุก 
6 เดือน หรือทุกปี



3. การจดัหาเงินทนุระยะยาว

เป็นการจดัหาเงินทนุมาลงทนุใน
สินทรพัยถ์าวร เช่น ท่ีดิน  โรงงาน  
เครื่องจกัร การจดัหาเงินทนุประเภทน้ี
มีระยะเวลาการช าระหน้ีคืนเกินกว่า 1 
ปี



ตลาดทุน  (Capital  Market) หมายถึง

แหล่งเงินทนุท่ีกิจการสามารถ
ระดมเงินทนุเพ่ือน ามาใช้ในการ
ด าเนินกิจการ โดยการออกหลกัทรพัย์
จ าน า เช่น หุ้นสามญั  หุ้นบริุมสิทธิ  
หุ้นกู้  พนัธบตัร



ตลาดทุน  มี 2 ประเภท คือ

ตลาดแรก (Primary  Market) คือ 
ตลาดท่ีผูต้้องการระดมทุนน าหลกั -
ทรพัยห์รือเงินทนุมาใช้ด าเนินกิจการ
โดยไม่ผา่นบคุคลอ่ืน



ตลาดทุน  มี 2 ประเภท คือ (ต่อ)

ตลาดรอง (Secondary  Market) 
คือ ตลาดท่ีมีการซ้ือขายหลกัทรพัยท่ี์
เคยซ้ือขายมาจากตลาดแรกโดยไม่มี
การออกหลกัทรพัยใ์หม่ ได้แก่  ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ศนูยซ้ื์อ-
ขาย



ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

(Stock  Exchange  of Thailand : 
SET) คือ ตลาดท่ีมีการซ้ือขายผา่นมือ
ผูล้งทนุมาแล้วอย่างน้อย 1 ครัง้



วตัถปุระสงคข์องการจดัตัง้ตลาด
หลกัทรพัย ์ มีดงัน้ี

1. เป็นแหล่งระดมเงินทนุระยะยาว 
ท าให้เกิดสภาพคล่อง



วตัถปุระสงคข์องการจดัตัง้ตลาดหลกัทรพัย ์ มีดงัน้ี  (ต่อ)

2. สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเป็นเจ้าของธรุกิจ
3. ส่งเสริมการลงทนุจาก

ต่างประเทศ



วตัถปุระสงคข์องการจดัตัง้ตลาดหลกัทรพัย ์ มีดงัน้ี  (ต่อ)

4. ก ากบัดแูลให้การซ้ือขายเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ถกูต้อง และ
ยติุธรรม



ตลาดหลกัทรพัย ์(Market  of  
Alternative  Investment : MAI)

จดัตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตลาดรองส าหรบั
รองรบัธรุกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ตลาดหลกัทรพัย ์MAI จึงท าเพ่ือ
ธรุกิจ SMEs โดยเฉพาะ



จบหน่วย 3 แล้วค่ะ

ติดตามตอนต่อไปในหน่วย 4 ค่ะ


