พัฒนาการแนวความคิดของการบริหารความเสี่ ยงตามแนวทางธรรมาภิบาลของบริษทั จด
ทะเบียนกับพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย

คมปภพ ตรี รัตนพันธุ์ 1
ดร. เบญจ์ พรพลธรรม
รองศาสตราจารย์ ดร. พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
ดร. สมเจตน์ พันธุโฆษิต
0

บทคัดย่ อ

บทความนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาพัฒนาการแนวความคิดของการบริ หารความเสี่ ยง
ตามแนวทางธรรมาภิ บาลของบริ ษ ัทจดทะเบี ยนกับพฤติ กรรมการลงทุ นของนักลงทุ นทั่วไปในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งมีเนื้ อหาสาระครอบคลุมถึงขอบข่ายและความหมายของแนวความคิดของการ
บริ หารความเสี่ ยงตามแนวทางธรรมาภิบาลของบริ ษทั จดทะเบียนกับพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนทัว่ ไป
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Abstract

This article aims to present the conceptual development of Risk Management Based on Code of
Conduct Governance of the Listed Companies and Investment Behavior of Investors in the Stock Exchange of
Thailand. The content covers the boundary and definition of Risk Management Based on Code of Conduct
Governance of the Listed Companies. The article provides literature review in contexts of Thailand and
international. This review is applied for Risk Management Based on Code of Conduct Governance of the Listed
Companies and Investment Behavior of Investors in the Stock Exchange of Thailand. This model will be
applied in Risk Management Based on Code of Conduct Governance of the Listed Companies and
Investment Behavior of Investors in the Stock Exchange of Thailand.
Keyword: Risk Management Based on Code of Conduct Governance of the Listed Companies, Investment
Behavior of Investors in the Stock Exchange of Thailand
หน้าหุ ้นที่ซ้ื อไว้ราคาจะเป็ นเท่าที่นกั วิเคราะห์บอก
บทนํา
เอาไว้ ในขณะที่ราคานํ้ามันยังคงผันผวน การก่อหนี้
ปั จจุบนั ตลาดการเงินการลงทุนสําหรับนัก
ที่เพิ่มขึ้นของรั ฐบาลที่ อาจส่ งผลต่ออัตราดอกเบี้ ย
ลงทุ นมี การจัดการบริ หารความเสี่ ยงตามแนวทาง
ระยะยาว รวมไปถึ งเสถี ยรภาพทางการเมืองยังคง
ธรรมาภิบาลในการลงทุนหลายรู ปแบบ ซึ่ งปรับให้
ต้องใช้เวลาในการปรั บตัว ยังคงเป็ นตัวแปรที่ ไม่
เหมาะสมกับการขยายตัวของโลกาภิวตั น์ของระบบ
สามารถควบคุ มได้ นักลงทุนจึงมี เป้ าหมายในการ
ทุ นนิ ยม นักลงทุ นจึ งสามารถติ ดต่อกับนักลงทุ น
พยายามปรั บตัวเพื่อให้สามารถจัดการบริ หารกับ
อื่นๆ ทัว่ โลกได้ง่ ายขึ้ น ด้วยเหตุ น้ ี การกระทําของ
ความเสี่ ยงให้ดีข้ ึ น ดังนั้นก้าวแรกที่ สําคัญสําหรั บ
คนๆ เดียว หรื อกลุ่มๆ เดี ยวจึงไม่อาจสามารถทําให้
นัก ลงทุ น คื อ การทํา ความเข้า ใจความแตกต่ า ง
เป็ นเรื่ องเฉพาะของเขาเหล่ านั้นได้อีกต่อไป อาทิ
ระหว่ า งความเสี่ ยงและความไม่ แ น่ น อน และ
การไหลเข้าออกของเงิ นทุนของกลุ่มทุน การลงทุน
ประเภทของความเสี่ ยงทางการเงินก่อน (Thaler and
ซึ้ อหุ ้ น หรื อพัน ธบัต ร การดํา เนิ น นโยบายทาง
Johnson, 1990 : 11-24)
การเงิ นการคลังของรั ฐบาลทั้งในและต่างประเทศ
สถานการณ์ ปัจจุบัน
การกระทําของนักลงทุนกลุ่มหนึ่งๆ ที่ส่งผลกระทบ
ปัญหาที่นกั ลงทุนส่ วนใหญ่ประสบและไม่
ต่อนักลงทุ นคนอื่นๆ หรื อการกระทําธุ รกรรมที่ไม่
ทราบว่าเป็ นปั ญหา คือ การไม่รู้ขีดความสามารถใน
อาจทราบผลที่ แน่ นอน สิ่ งที่ ไหลเข้ามานอกจาก
การรั บความเสี่ ยงของตนเอง แต่ มี ความต้องการ
โอกาสทางการเงิ นที่ เปิ ดกว้างแล้วยังรวมไปถึ งการ
ลงทุ นในตราสารทางการเงิ นที่ ให้ผลตอบแทนสู ง
ขยายตัวของโอกาสในการรับรู ้ ความเสี่ ยงและความ
จึ งจัดสรรเงิ นลงทุ นในตราสารที่ มีความเสี่ ยงที่ ไม่
ไม่แน่นอนอีกด้วย ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้อาจจะส่ งผลให้เกิด
เหมาะสม เช่น นักลงทุนที่มีความสามารถหารายได้
การเปลี่ ยนแปลงจากน้ อยไปจนถึ งมหาศาลของ
สู งและรับความเสี่ ยงได้สูง อาจจะไม่มีความรู ้ในตรา
ผลตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ จริ งต่ อ ผลตอบแทนที่ เ รา
สารทางการเงิ น ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อน เช่ นตราสาร
คาดหวังก่อนการลงทุน เช่ น จะรู ้ได้อย่างไรว่าในปี
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อนุ พ นั ธ์ จึ งลงทุ นส่ วนใหญ่ ในเงิ นฝาก ทําให้เสี ย
โอกาสในการได้รั บผลตอบแทนที่ สู งขึ้ น ในทาง
กลับกันนักลงทุนที่อยูใ่ นช่วงวัยเกษียณ มีโอกาสใน
การหารายได้ประจําน้ อยลง อาจใช้ เงิ นบําเหน็ จ
บํานาญก้อนสุ ดท้ายของชี วิ ตมาลงทุ นในตราสาร
อนุ พนั ธ์ หรื อตราสารทุ นที่มีความเสี่ ยงสู ง บางราย
อาจกู้เงิ นมาลงทุ น หรื อลงทุ นในตราสารที่ ไม่ มี
ความรู้ ความเข้า ใจ เมื่ อเกิ ดความเสี ย หายขึ้ นไม่
สามารถหารายได้ จากแหล่ ง อื่ นได้ จนเกิ ดเป็ น
หนี้ สินจํานวนมาก การขาดความรู ้ ความเข้าใจด้าน
ความเสี่ ยงและผลตอบแทน ความเข้าใจพื้นฐานตรา
สารทางการเงิ นแต่ ละประเภทของนักลงทุ นอาจ
นําไปสู่ พฤติ กรรมการซื้ อขายที่ ไม่เป็ นเหตุ เป็ นผล
คือนักลงทุนที่ตอบสนองต่อปั จจัยต่างๆ ทั้งหมด ไม่
ว่าจะเป็ นปั จจัยชัว่ คราว ปั จจัยพื้นฐานถาวร รวมถึ ง
ปั จจัยที่ไม่ใช่ พ้ืนฐาน ส่ งผลให้ลกั ษณะการซื้ อขาย
ของนักลงทุนกลุ่ มนี้ ไม่มีเหตุ ผลและคาดการณ์ ได้
ยาก เพราะตอบสนองต่อข่าวทุกประเภท ทั้งข่าวสาร
ที่ เป็ นปั จจัยพื้นฐานและข่าวลื อ ซึ่ งนําไปสู่ การซื้ อ
ขายปริ มาณมาก ซื้ อขายบ่ อยครั้ ง แต่ ข าดความ
แม่นยํา ทําให้เสี ยโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่
ดี (ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย, 2557 : 1-2)
มี 4 ข้อผิ ดพลาดที่ พบบ่ อยในพอร์ ตการ
ลงทุ นและวิธี หลี กเลี่ ยงข้อผิดพลาดเหล่ านี้ ได้แก่
การขายหุ ้นเพราะราคาตลาดเพิ่ มขึ้ น การขายหุ ้ น
แบบนี้ ถึ งแม้จะได้ก ําไรจากส่ วนต่างของราคาใน
วันนี้ แต่มนั อาจเทียบไม่ได้เลยกับกําไรที่นกั ลงทุ น
อาจจะได้รับในอนาคต ก่ อนตัดสิ นใจขายหุ ้น นัก
ลงทุนไม่ควรดู แค่ราคาเพียงอย่างเดี ยว แต่ควรมอง
กลับไปที่ปัจจัยพิ้นฐานของบริ ษทั และทบทวนให้ดี
เสี ยก่ อนว่ า ผลการดํา เนิ นงานของบริ ษ ัท มั่นคง
เพียงใด โอกาสในการเติ บโตของกําไรเป็ นอย่างไร
และบริ ษทั มีโอกาสที่จะไปถึงเป้ าหมายที่นกั ลงทุ น

ตั้งไว้มากน้อยเพี ยงใด ขายหุ ้ นเพราะราคาตลาด
ลดลง หากนักลงทุนเพิ่งเริ่ มถือหุ ้นได้เพียงระยะสั้น
ภายใน 1 ปี แล้วราคาหุ ้นลดลงอย่างมาก นักลงทุน
ควรจะตรวจสอบปั จจัย ที่ นั ก ลงทุ น ใช้ ใ นการ
ตัดสิ นใจซื้ อหุ ้ นเข้าพอร์ ตว่ ายังคงใช้ไ ด้หรื อไม่
เพราะราคาตลาดนั้ นเปลี่ ย นแปลงได้ ต ลอดใน
ช่ วงเวลาหนึ่ งๆ และการซื้ อหุ ้นที่ราคาสู งแต่ขายใน
ราคาที่ต่ าํ กว่าไม่สามารถทําให้นักลงทุนมี กาํ ไรได้
หากบริ ษัท มี พ้ื น ฐานดี และมี ผลการดํา เนิ น งาน
เติ บโตตามการวิ เคราะห์ ราคาตลาดอาจปรั บขึ้ น
ภายหลังในระยะยาว อย่ างไรก็ ตาม สํ า หรั บหุ ้ น
จําพวกนี้ นกั ลงทุนอาจตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพราะ
บริ ษ ทั มี ความเสี่ ยงที่ จะมี ปั ญหาเกิ ดขึ้ นมากระทบ
ปั จจัยพื้นฐานได้ ไม่ขายหุ ้นเพราะราคาตลาดลดลง
ราคาตลาดที่ ลดลงอาจมาจาก 2 สาเหตุ หลักๆ คื อ
ราคาตลาดไม่ สะท้อนมู ลค่ าที่ แท้จริ งของบริ ษ ัท
หรื อการวิ เ คราะห์ ผิ ด พลาดของนั ก ลงทุ น ตอน
ตัดสิ นใจซื้ อหุ ้น หากสาเหตุมาจากอย่างหลัง แต่นกั
ลงทุนยังเชื่ อว่าตนเองนั้นถู กเสมอหรื อคาดหวังว่า
ราคาตลาดต้องสู งขึ้ นอย่างแน่ นอนในอนาคต ก็จะ
ทําให้ยิ่ งขาดทุ นเพิ่ มขึ้ นจากการถื อหุ ้นนั้นต่ อไป
เรื่ อยๆ ในทางกลับกันหากทําการวิ เคราะห์ แล้ว
พบว่ า ราคาตลาดไม่ สะท้อนมู ลค่ าที่ แท้จริ ง นัก
ลงทุ นควรจะคิ ดต่อไปว่าอี กนานเท่าไรตลาดจึ งจะ
สะท้อนมูลค่าที่แท้จริ ง หรื อมีเหตุการณ์ อะไรที่จะ
สามารถทําให้ตลาดรั บรู ้ มูลค่าที่ แท้จริ งได้ และตัว
นักลงทุนเองนั้นสามารถอดทนรอจนกว่าจะถึงเวลา
นั้นได้หรื อไม่ ไม่ขายหุ ้นเพราะราคาตลาดเพิ่มขึ้ น
เป็ นไปได้อี กเช่ นกันที่ นักลงทุ นไม่ คิ ดจะขายหุ ้ น
ด้วยเหตุ ผลที่ว่าหุ ้นนั้นให้ผลตอบแทนที่ ดีในอดี ต
ถึ งแม้ว่าการเปลี่ ยนแปลงราคาในอดี ตจะเป็ นปั จจัย
หนึ่ งที่ ใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการซื้ อหุ ้น แต่
ราคาในอดีตนั้นไม่สามารถการันตีผลตอบแทนใน
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อนาคตได้ นักลงทุนสามารถหลี กเลี่ ยงข้อผิดพลาด
ในการลงทุนเหล่านี้ ได้ด้วยการตรวจสอบพอร์ ตโฟ
ลิโอของตนเอง และให้ความสําคัญกับปั จจัยพื้นฐาน
ของบริ ษทั ที่เป็ นตัวกําหนดผลตอบแทนที่แท้จริ งทั้ง
ในด้านราคาตลาดและการจ่ายปั นผลเพื่อให้ได้หุ้นที่

เหมาะสมสําหรั บการถื อครองในระยะยาว (ชิ สา
รัศมีสังข์, 2557 : 5)

กราฟที่ 1 รู ปแบบการซื้อหลักทรัพย์ ทมี่ ีความสั มพันธ์ กับผลกําไรหรื อขากทุนของนักลงทุนบุคคล

รู ปแบบการซื้อที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั ผลกําไรหรื อขาดทุนของนักลงทุน
1. ซื้ อหุ ้นเพิ่มเติมเมื่อ SET Index มีแนวโน้มว่าจะขึ้นจาก 10. ซื้อหุน้ ที่มีมูลค่าตลาดสูง
การประเมิน
2. ซื้อหุน้ เมื่อมีข่าวหรื อประกาศว่าผลประกอบการดี
11. ซื้อหุน้ ณ ราคาเปิ ด
3. ซื้อหุน้ ที่ได้รับเงินปั นผล, Warrant (XD, XR, XM, XW) 12. ขายที่ราคาตํ่าแล้วกลับเข้าซื้ อในราคาสูง
4. ซื้อแบบ Day Trade
13. ซื้อหุน้ ที่ราคาอยูใ่ นช่วงราคากว้าง
5. ทยอยซื้อตามราคาที่ลดลง
14. ซื้อหุน้ เมื่อหลุดแนวรับ
6. ซื้อหุน้ ที่มีมูลค่าซื้อขายมาก
15. ซื้อหุน้ ที่ราคาตํ่ากว่าราคาเฉลี่ยของวัน
7. ซื้อตอนหุน้ วิง่ (ไล่ราคาเพราะกลัวตกรถไฟ)
16. ซื้อหุน้ เมื่อทะลุแนวต้าน
8. ซื้อหุน้ ตามแนวรับ
17. ซื้อหุน้ ที่ราคาเปิ ดสูงกว่าราคาปิ ดในวันก่อนหน้า
9. ทยอยซื้อตามราคาที่สูงขึ้น

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย. (2557). ประวัติและบทบาท. กรุ งเทพมหานคร: ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย.
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พัฒนาการของแนวคิดเกีย่ วกับการบริหาร
ความเสี่ ยงตามแนวทางธรรมาภิบาลของ
บริษัทจดทะเบียน

ปั จจุบนั การบริ หารความเสี่ ยงตามแนวทาง
ธรรมาภิ บ าลได้ รั บ การยอมรั บ อย่ า งกว้า งขวาง
ในทางธุ รกิจ ว่าเป็ นกิจกรรมที่กิจการต้องทํา เพราะ
ในเบื้ องต้นการบริ หารความเสี่ ยงตามแนวทางธรร
มาภิ บาลเป็ นกิ จกรรมที่ กิจการทําเพื่ อรั กษาทรั พย์
และมูลค่าไม่ให้เกิ ดความเสี ยหาย หรื อหากมีความ
เสี ยหายเกิดขึ้นจริ ง ความเสี ยหายนั้นต้องมีระดับที่
ฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั ยังรองรั บได้ ทั้งนี้ การ
รั กษาทรั พย์และมู ลค่ าซึ่ งทําโดยการบริ หารความ
เสี่ ยงเกิ ดขึ้นได้จากกิ จกรรมการลดโอกาสของการ
เกิ ดเหตุ การณ์ ที่ไม่พึงประสงค์แล้วก่อให้เกิ ดความ
เสี ยหายแก่ กิ จการ หรื อลดขนาดความเสี ยหายลง
ขนาดกิ จกรรมที่ จะเกิ ดความเสี ยหาย ซึ่ งการรั กษา
ทรั พย์และมู ลค่ าของกิ จการเป็ นกิ จกรรมที่ กิ จการ
โดยผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนพึงปฏิบตั ิ
การบริ หารความเสี่ ยงตามแนวทางธรรมาภิ
บาลยังมี ความสําคัญเพราะในระดับสากลและใน
ระดับ ชาติ ถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของการกํา กับ ดู แล
กิ จการที่ ดี ในปี พ.ศ. 2544 ตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย คาดหวังให้บริ ษ ัทจดทะเบี ยนมี การ
บริ หารความเสี่ ยงตามแนวทางธรรมาภิ บาล หาก
กิ จการใดที่ ขาดการบริ หารความเสี่ ยงตามแนวทาง
ธรรมาภิบาล สามารถพิจารณาได้วา่ เป็ นกิจการที่ไม่
มีการกํากับดูแลที่ดี จึงขาดลักษณะของกิจการที่พึง
ประสงค์จากมุมองผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย
การบริ หารความเสี่ ยงตามแนวทางธรรมาภิ
บาลสามารถสร้ างมู ลค่ าแก่ กิ จการได้ในระดับที่
สู งขึ้ น และมู ลค่ าที่ สู งขึ้ นสามารถวัดได้อย่างเป็ น
รู ปธรรม จึ งสนับสนุ นการดําเนิ นงานของกิ จการ

เพื่อสร้างมูลค่าแก่ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในระดับที่สูง
ที่สุด แนวความคิดที่ การบริ หารความเสี่ ยงสามารถ
สร้ า งมู ล ค่ า ให้ กิ จ การได้ ใ นระดับ สู ง ขึ้ นนี้ เป็ น
เหตุ ผลหนึ่ งซึ่ งทํา ให้ การบริ หารความเสี่ ย งตาม
แนวทางธรรมาภิ บ าลเป็ นที่ ย อมรั บ ของกิ จการ
ทั้งหลาย และนําไปปฏิบตั ิมากขึ้น (ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย, 2557 : 1-2)
การบริ หารความเสี่ ยงถื อได้ว่ าเป็ นส่ วน
หนึ่ งของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพราะกิ จการทุก
กิ จ การจะต้อ งเผชิ ญ กั บ ความเสี่ ยงหลากหลาย
รู ปแบบ การทําความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเสี่ ย งกั บ ผล ประ ก อบก ารของธุ รกิ จ
ผลตอบแทนแก่ผถู้ ื อหุ ้นและผลกระทบต่อผูม้ ีส่วน
ได้ส่ วนเสี ยอื่น จึ งเป็ นสิ่ งที่ สําคัญมาก การบริ หาร
ความเสี่ ย งที่ มี ป ระสิ ทธิ ภาพและโปร่ งใส ย่ อ ม
สอดคล้องกับแนวทางของการกํากับดูแลกิ จการที่ดี
ทําให้ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย โดยเฉพาะ ภาครั ฐ ผูถ้ ื อหุ ้ น
เจ้าหนี้ พนักงาน มี ความเชื่ อมัน่ ว่าบริ ษ ัทมี ความ
มั่ น คงและสามารถดํ า เนิ นงานให้ บ รรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ภายใต้ภารกิจได้ โดยมีการ
บริ หารให้ระดับความเสี่ ยงอยู่ในระดับที่ เหมาะสม
และตั ด สิ นใจเลื อ กลงทุ น ในโครงการที่ อ ั ต รา
ผลตอบแทนสู ง โดยคํานึ งถึ งความเสี่ ยงประกอบ
นอกจากนี้ การบริ หารความเสี่ ยงยังมีความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับการควบคุ มภายใน การบริ หารความ
เสี่ ยงและการควบคุ มภายในมี ส่วนงานที่ เกี่ ยวข้อง
และต้อ งประสานงานกั น อย่ า งใกล้ ชิ ด ซึ่ งการ
ควบคุ มภายในเองนั้นถื อเป็ นส่ วนประกอบสําคัญ
ของการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Crockford & Neil,
1986 : 3-6)
จากการสังเคราะห์ ตวั อย่างแหล่งที่ มาและ
คํานิ ยามความหมายของการบริ หารความเสี่ ยงตาม
แนวทางธรรมาภิบาลของบริ ษทั จดทะเบียน ผูเ้ ขียน
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ขอสรุ ปพัฒนาการแนวคิดของการบริ หารความเสี่ ยง
ตามแนวทางธรรมาภิ บาลของบริ ษ ัทจดทะเบี ยน
โดยสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ยุค ดังนี้
ยุคที่ 1 ยุควัวหายล้อมคอก
ยุคนี้ เริ่ มจากที่ ชาวตะวันตกมีแนวคิดหนึ่ ง
ที่วา่ “ฮีโร่ ” จะถือกําเนิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อมี “ผูร้ ้าย”
เกิ ด ขึ้ นมาก่ อ น คล้ า ยกั บ ความเชื่ อ ของจี น ที่ ว่ า
“สถานการณ์ สร้างวีรบุรุษ” ซึ่ งก็คือ กว่าจะมีคนลุ ก
ขึ้ นมาทํ า เรื่ องที่ ดี อย่ า งจริ งจั ง ก็ ม ั ก ต้ อ งเกิ ด
สถานการณ์ เลวร้ ายเสี ยก่ อน ดังคําพังเพยของไทย
ที่ ว่า “วัวหายล้อมคอก” นั่นก็ คื อจุ ดกําเนิ ดและ
เติ บโตของแนวคิ ดการบริ หารความเสี่ ยงตามหลัก
ธรรมาภิ บาล ซึ่ งเข้า กับลักษณะดัง กล่ า วข้า งต้น
เพียงแต่ “วัวที่หายไป” นั้น ตัวใหญ่โตและมีมูลค่า
มหาศาล ทั้ งในฝั่ ง ของสหราชอาณาจั ก รและ
สหรัฐอเมริ กา (Crockford & Neil, 1986 : 3-6)
วั ว ตั ว ที่ สํ า คั ญ ๆ ซึ่ งมั ก ถู กเอ่ ย ถึ งใน
ประวัติศาสตร์ การบริ หารความเสี่ ยงตามหลักธรร
มาภิบาลในสหราชอาณาจักร นัน่ คือ Bank of Credit
and Commerce International (BCCI) ซึ่ งถื อเป็ น
ธนาคารเอกชนที่ ใหญ่เป็ นอันดับ 7 ของโลก โดยมี
สาขา มากกว่ า 400 แห่ ง ใน 78 ประเทศ และมี
สิ นทรัพย์รวม มากกว่า 20,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐ แต่
ต้องถูกปิ ดกิจการไปในปี 1991 หลังพบหลักฐานว่า
เกี่ ยวข้องกับ การฟอกเงิ นและอาชญากรรมทางการ
เงินมากมาย
รวมทั้งเป็ นแหล่ งเงิ นสําคัญของหน่ วยก่ อ
การร้ายระหว่างประเทศ BBCI ถูกขนานนามว่าเป็ น
“The World Sleaziest Bank” บนปกหน้าของ
นิ ตยสาร Time ทั้งนี้ หลังจากถูกปิ ดไป BBCI ยัง
เหลือหนี้ คา้ งชําระถึ ง 7,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และ
ยังทําธนาคารแห่ งชาติของอังกฤษในฐานะผูก้ าํ กับ
ดูแลระบบธนาคารถู กฟ้ องในข้อหา “บกพร่ องต่ อ

หน้าที่” ในวงเงิ นที่สูงถึ ง 1,800 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
ในปี เดี ยวกันก็ เกิ ดกรณี การโกงเงิ นจากกองทุ น
สํารอง เลี้ยงชีพ (Pension Fund) ในบริ ษทั มหาชน 2
แห่ง คือ Maxwell Communication Corporation และ
Mirror Group Newspapers ซึ่ งทิ้งหนี้ ไว้กว่า 7,000
ล้านเหรี ยญสหรั ฐ และทําให้สมาชิ กกองทุ นกว่า
32,000 รายสู ญเสี ยเงิ นที่สะสมไว้ใช้หลังเกษียณไป
กว่ า 990 ล้ า นเหรี ยญสหรั ฐ ส่ ง ผลให้ ใ นเดื อ น
พฤษภาคม 1991 สภาพรายงานทางการเงิ น
(Financial Reporting Council) ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ลอนดอนและกลุ่ มวิชาชี พผูส้ อบบัญชี ร่ วมกันตั้ง
คณะกรรมการมิ ติ ทางการเงิ นของบรรษัทภิ บาล
(Committee on the Financial Aspects of Corporate
Governance) ขึ้นโดยมี Sir Adrian Cadbury เป็ น
ประธาน และมีผลผลิ ตชิ้ นสําคัญออกมา ในปี 1992
คือข้อกําหนดแนวปฏิบตั ิที่ดีที่สุด (The Code of
Best Practices) ซึ่ งเป็ นเหมือน “แม่บท” ที่ถูกพัฒนา
ต่อเนื่ องจนกลายเป็ นแนวปฏิ บตั ิ ธรรมาภิ บาลที่ ใช้
กั น อย่ า งกว้ า งขวางในปั จจุ บ ั น ทั้ งในสหราช
อาณาจักรและกลุ่มประเทศยุโรป
ข้ามมาที่ ฝั่ งสหรั ฐอเมริ กาวัวตัวใหญ่ ซ่ ึ ง
หายไปในปี 2001 จนกลายเป็ นคดี ที่ โด่ งดังไปทัว่
โลกก็คือ บริ ษทั ด้านพลังงานชื่ อ Enron ที่ใช้วิธีการ
ตกแต่งทางบัญชี เพื่อปกปิ ดข้อมูลผลขาดทุ นหลาย
พันล้านเหรี ยญ ซึ่ งเมื่อถูกเปิ ดเผยออกมาทําให้ราคา
หุ ้น จากหุ ้นละ 90 เหรี ยญ ตกลงมาเหลือเพียงหุ ้นละ
10 เซ็ นต์ ในเวลา 1 ปี ส่ งผลให้ผูถ้ ื อหุ ้นสู ญเสี ยเงิ น
ไปถึ ง 11,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และกลวิธีการโกง
ในรอบนี้ ไม่เพียงทําให้บริ ษทั Enron ต้องล้มละลาย
เท่านั้น ยังฉุ ดรั้ งให้บริ ษทั สอบบัญชี หนึ่ งในห้าราย
ใหญ่ของโลกอย่าง Arthur Andersen ต้องเสื่ อมเสี ย
ชื่ อเสี ยงจนกระทัง่ ไม่สามารถดําเนิ นธุ รกิจต่อไปได้
แค่เพียงปี เดี ยวเท่านั้นที่ Enron ทําลายชื่ อเสี ยงใน
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ฐานะการล้มละลายครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
ของสหรัฐอเมริ กา ก็ถูกแซงหน้าด้วยวัวตัวใหม่อย่าง
บริ ษ ัทยักษ์ใหญ่ ด้านโทรคมนาคมทางไกลที่ ชื่ อ
WorldCom โดยหลักฐานว่าบันทึ กรายได้สู งเกิ น
ความเป็ นจริ งไปมากกว่า 11,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
และส่ งผลให้บริ ษทั ที่มีสินทรัพย์รวมสู งถึง 104,000
ล้านเหรี ยญสหรัฐ ก็ตอ้ งล้มละลายและปิ ดกิจการไป
เช่นเดียวกัน
และยังมีววั ตัวใหญ่อีกหลายตัวที่หายไปใน
ปี 2002 เช่ น บริ ษทั Tyco International, Adelphia
Communications และ Global Crossing ซึ่ งไม่เพียง
สร้ างความสู ญเสี ยให้ ก ับบรรดาผูถ้ ื อหุ ้ นและนัก
ลงทุ นต่ า งๆ ยั ง สั่ น คลอนความเชื่ อมั่ น ของ
สาธารณชน และนานาชาติ ที่ มี ต่ อความซื่ อสั ตย์
โปร่ งใส และรอบคอบในการบริ หารกิ จการของ
ผูบ้ ริ หาร ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารความเสี่ ยงตาม
หลักธรรมาภิ บาลของคณะกรรมการบริ ษ ัท และ
ความเชื่ อถื อได้ข องผู้ส อบบัญชี อิ ส ระที่ ถื อว่ า มี
หน้าที่รับผิดชอบในการให้ความเห็นต่อรายงานทาง
การเงินของบริ ษทั
ส่ ง ผลให้ ใ นปี 2002 สภาคองเกรสของ
สหรัฐอเมริ กา ต้องทํางานร่ วมกับตลาดหลักทรั พย์
นิวยอร์ค และกลุ่มวิชาชี พผูส้ อบบัญชี โดยมีผลผลิต
สํ า คัญคื อ Sarbanes-Oxley Act หรื อ Public
Company Accounting Reform and Investor
Protection Act ซึ่ งเป็ นกฎหมาย “แม่บท” ที่กาํ หนด
มาตรฐานและแนวปฏิ บ ัติ ต่ างๆ ที่ สํ าคัญ สําหรั บ
คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี ใน
บริ ษทั มหาชน เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือ
หุ น้ และนักลงทุน รวมทั้งเรี ยกคืนความเชื่อมัน่ ที่ขาด
หายไปให้กลับคืนมา ปรากฏการณ์ ลม้ และล้มเหลว
ของบริ ษ ทั ขนาดใหญ่ เช่ น Delta Airline และ
Northwest Airlines ในอุ ตสาหกรรม การบินในปี

2005 รวมทั้ง Lehman Brothers และ Washington
Mutual สถาบันการเงิ น ในปี 2008 ตลอดจน
Chrysler และ General Motors ในอุตสาหกรรม
รถยนต์ในปี 2009 ก็ยงั คงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผล
ให้เกิดการออกกฎหมายที่มุ่งผลในด้านธรรมาภิบาล
ที่ สําคัญอี กหนึ่ ง ฉบับในปี 2553 คื อ Dodd-Frank
Wall Street Reform and Consumer Protection Act
ซึ่ งยิ่งตอกยํ้าให้เห็ นชัดถึ งแนวปฏิ บตั ิ ธรรมาภิ บาล
ในสหรัฐอเมริ กาว่ามีลกั ษณะที่ ค่อนข้างเข้มงวดใน
เชิ ง “บังคับโดยใช้ข้อกฎหมาย” เป็ นหลักสําคัญ
(Pareto Cathy M, 2003 : 8-11)
ยุคที่ 2 ยุคผลกระทบสู่ นานาชาติ
ปรากฏการณ์ววั หายล้อมคอกที่เกิดขึ้นใน 2 ประเทศ
ยักษ์ใหญ่ ไม่ เพี ยงสะท้อนปั ญหาร่ วมในด้านการ
บริ หารและการกํากับดูแลกิ จการเท่านั้น หากแต่ยงั
สะท้อน ปั ญหาใหญ่ในระดับพื้นฐานของการดําเนิน
ธุ รกิจบนปรัชญา ทุนนิยมสุ ดขั้วที่แพร่ หลายในช่วง
ทศวรรษ 1980 – 1990 ที่ว่า “ความโลภเป็ นสิ่ งดี ”
(Greed is Good) ในความหมาย ที่วา่ ความไม่รู้จกั
พอ ความไม่พอใจในสิ่ งที่ มีอยู่ นําไปสู่ การดิ้ นรน
เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ดีข้ ึน และความมัง่ คัง่ ทาง
เศรษฐกิ จที่ เพิ่ มสู งขึ้ น แต่ เมื่ อความโลภเหล่ านั้น
นําพา ผูบ้ ริ หารไปสู่ “การมุ่งไปสู่ จุดหมายโดยไม่
สนใจวิธีการ” สิ่ งเลวร้ายต่างๆ จึงเกิ ดขึ้นและสร้าง
ความเสี ยหายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นและนักลงทุนที่มองไม่
ทะลุถึงข้อปกปิ ด และกลวิธีต่างๆ ที่นาํ มาใช้ในการ
สร้ างความมัง่ คัง่ และการเติบโตที่บางครั้งเป็ นเพียง
ภาพลวงตาภายนอก และส่ วนใหญ่ ไม่ ได้ อยู่บน
พื้นฐานที่จะสร้างความยัง่ ยืนให้กบั กิ จการ และด้วย
โลกาภิวตั น์ที่ทาํ ให้พฒั นาการทางเศรษฐกิจและการ
ลงทุนของประเทศต่างๆ ในโลกเชื่ อมต่อและพึ่งพิง
ซึ่ งกั น และกั น อย่ า งใกล้ ชิ ด มากขึ้ นเรื่ อยๆ ใน
ปั จ จุ บ ัน ทํา ให้ ค วามกั ง วลที่ มี ต่ อปรากฏการณ์
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ข้างต้นเพิ่มมากขึ้นเป็ นทวีคูณ เนื่ องจากการล้มของ
บริ ษทั ข้ามชาติขนาดใหญ่รายใดรายหนึ่ งในยุคโลกา
ภิ วตั น์ มี แนวโน้มที่ จะส่ งผลกระทบในทางลบต่ อ
มูลค่าทางเศรษฐกิจ และการจ้างงานจํานวนมากของ
อี ก หลายบริ ษัท ในหลายประเทศทั่วโลก ดัง นั้ น
ความร่ วมมือของรัฐบาลในประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ที่
จะผลักดันระบบธรรมาภิ บาล ให้เกิดขึ้นกับบริ ษทั
ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะบริ ษทั ที่ จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ที่ระดมทุน จากนักลงทุนในวงกว้างทัว่
โลกจึ งเกิ ดขึ้ นผ่ า นองค์ ก รที่ เรี ยกว่ า OECD
(Organisation for Economic Co-operation and
Development) ด้วยการออกข้อกําหนดมาตรฐาน
ธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็ นแนวปฏิ บตั ิ ร่ วมกันสําหรับ
ประเทศสมาชิ ก (OECD Principles of Corporate
Governance) ในปี 1999 และออกฉบับปรับปรุ งใหม่
ในปี 2014 นอกจากนี้ ยังได้ออกแนวทางสําหรั บ
ธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ (OECD Guidelines on
Corporate Governance of State-Owned Enterprises)
ในปี 2005 และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ ง ความ
โปร่ ง ใสและความพร้ อมรั บ ผิ ดของรั ฐวิ ส าหกิ จ
(Accountability and Transparency: a Guide for State
Ownership) เป็ นการเพิ่ มเติ มอี กในปี 2010 ความ
พยายามร่ วมมื อ ของประเทศต่ า งๆ ผ่ า น OECD
ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่ อว่า การปฏิ บตั ิ ตามหลัก
ธรรมาภิ บาล ไม่ เพี ยงแต่ จะช่ วยลดความเสี่ ยงจาก
การล้มเหลวของบริ ษ ัท อันเนื่ องมาจากความไม่
โปร่ งใสเท่ า นั้ น หากแต่ ย ัง ช่ ว ยเพิ่ ม มู ล ค่ า ทาง
เศรษฐกิ จ ให้ กิ จ การ เพราะช่ วยให้ เข้ า ถึ ง แหล่ ง
เงินทุนได้ง่ายกว่า และมีตน้ ทุนทางการเงินที่ถูกกว่า
รวมทั้งยังช่วยสร้างเสถียรภาพให้กบั ระบบเศรษฐกิจ
และการจ้างงาน ซึ่ งหมายถึ งการเติ บโตอย่างยัง่ ยืน
ในระยะยาวของประเทศอีกด้วย

ถึงแม้ขอ้ กําหนดของ OECD จะถูกยอมรับ
และมีการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในหลายทวีป
ทั่วโลก แต่ ข ้อกํา หนดดัง กล่ า วก็ ถู ก มองว่ า เป็ น
มาตรฐานขั้นตํ่าที่พอยอมรับได้เท่านั้น เนื่องจากเป็ น
ข้ อ กํ า หนดที่ จ ะต้ อ งบั ง คั บ ใช้ ใ นวงกว้ า งกั บ
หลากหลายประเทศที่มีความแตกต่างกัน อย่างมาก
ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ ตลาดเงิ น ตลาดทุนองค์กร
กลางที่ทาํ หน้าที่กาํ กับดูแล การศึกษา ความก้าวหน้า
ทางการบัญชี ฯลฯ ทําให้องค์กรเอกชนชั้นนํา และ
นัก ลงทุ นสถาบันมากกว่ า 500 ราย จากกว่า 50
ประเทศทัว่ โลกมารวมตัวกันตั้งองค์กรที่ ไม่ หวัง
กําไร เรี ยกว่า International Corporate Governance
Network (ICGN) ในปี 1995 โดยมี เป้ าหมายที่ จะ
ยกระดับแนวปฏิ บ ัติ ด้านธรรมาภิ บาลทัว่ โลกให้
สู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ในลักษณะที่เป็ นมาตรฐานขั้น
สู ง หรื อเป็ นแบบอย่างการปฏิ บตั ิ ที่ดีที่สุ ด โดยได้
ออกหลักการธรรมาภิ บาลโลก (ICGN Global
Corporate Governance Principles) ในปี 2005 และ
ออกฉบับ ปรั บ ปรุ งในปี 2009 บนเว็บ ไซต์ ข อง
ICGN แจ้งข้อมูลว่า ICGN เป็ นเครื อข่ายสมาชิ กที่มี
การลงทุ นครอบคลุ มในสิ นทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมสู ง
ถึง 18 ล้านล้านเหรี ยญสหรัฐ และได้จดทะเบียนใน
รู ปแบบบริ ษทั ภายใต้กฎหมายของอังกฤษไปแล้วใน
ปี 2008
นั บ แต่ ปี 2002 ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยได้รณรงค์และส่ งเสริ มให้บริ ษ ัทจด
ทะเบียนตระหนักถึงความสําคัญ และประโยชน์ของ
การกํากับดู แลกิ จการที่ ดี โดยเสนอหลักการกํากับ
ดู แลกิ จการที่ ดี ให้ แก่ บริ ษ ัทจดทะเบี ยน เพื่ อเป็ น
แนวทางปฏิ บ ตั ิในขั้นเริ่ มแรก ซึ่ งต่อมาในปี 2006
ได้มี การปรั บปรุ งหลักการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี
สํ า หรั บ บริ ษัท จดทะเบี ย น โดยเที ย บเคี ย งกั บ
หลักการกํากับดูแลกิจการของ The Organization for
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Economic Co-Operation and Development (OECD
Principles of Corporate Governance ปี 2004) และ
ข้อ เสนอแนะของธนาคารโลกจากการเข้า ร่ วม
โครงการ Corporate Governance - Reports on the
Observance of Standards and Codes (CG-ROSC)
ตลาดหลักทรั พย์ฯ ได้ดาํ เนิ นการอย่างต่อเนื่ องใน
การส่ งเสริ มให้บริ ษทั จดทะเบียนมีระบบการกํากับ
ดู แลกิ จการที่ ดี โดยมุ่งหวังให้คณะกรรมการและ
ฝ่ ายจัดการของบริ ษ ทั จดทะเบี ยนทุ กบริ ษ ทั พัฒนา
ระดับการกํากับดูแลกิจการให้สามารถเทียบเคียงได้
กับมาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์ต่อบริ ษทั และเพื่อ
ประโยชน์โดยรวมต่อความสามารถในการแข่งขัน
และการเติ บโตของตลาดทุนไทย ในปี 2012 ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้มีการปรั บปรุ งหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียนอีกครั้ง โดยเป็ น
การปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติมในส่ วนของแนวปฏิบตั ิที่
ดี ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate
Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ซึ่ ง
เป็ นเครื่ องมื อหนึ่ งที่ ใช้ว ดั ระดับ “การกํากับดู แล
กิ จการของบริ ษทั จดทะเบียน” สําหรับประเทศใน
กลุ่ม ASEAN ทําให้หลักการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี
สํ าหรั บบริ ษ ัทจดทะเบี ย น มี ความทันสมัย และ
สอดคล้องต่ อภาวะการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นใน
สังคมตลาดทุน และเป็ นการยกระดับมาตรฐานและ
การปฏิบตั ิดา้ นการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
จดทะเบียนไทยให้มีมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการ
ที่สูงขึ้น และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้แก่บริ ษทั
จดทะเบี ยนไทยเข้าสู่ การแข่ งขันในระดับภูมิ ภาค
ASEAN อีกด้วย (ชาตรี โรจนอาภา, 2552 : 4-10)

พัฒนาการแนวความคิดของพฤติกรรมการ
ลงทุ น ของนั ก ลงทุ น ทั่ ว ไปในตลาด
หลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย

การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการลงทุ นของนัก
ลงทุนรายย่อยน่าจะเป็ นสิ่ งที่เหมาะสมกับตลาดหุ ้น
ในไทย เนื่ องจากเม็ดเงิ นลงทุ นของนักลงทุ นราย
ย่อยในไทยยังคงมีบทบาทสําคัญไม่น้อยไปกว่านัก
ลงทุ นสถาบันและนักลงทุ นต่างชาติ อยู่พอสมควร
และในปั จจุ บ ันการลงทุ นของนักลงทุ นรายย่อย
ไม่ได้จาํ กัดแค่หุ้นขนาดเล็ก โดยนักลงทุนรายย่อย
ได้เข้ามาลงทุนในหุ ้นกลุ่มขนาดใหญ่ และมีอิทธิ พล
ต่ อ ราคาหุ ้ น บางตั ว ที่ จ ํ า นวนหุ ้ น มี ไ ม่ ม ากนั ก
อย่างไรก็ ตามที่ ผ่านมาแนวทางการลงทุ นของนัก
ลงทุนรายย่อยไม่ชดั เจน และมักจะทํากําไรในระยะ
สั้นหรื อเป็ นการซื้ อขายแบบเก็งกําไรรายวันมากกว่า
นักลงทุนรายย่อยส่ วนมากจะเป็ นผูท้ ี่ประกอบอาชีพ
อื่ นไม่ ว่าจะเป็ น หมอ วิศวกร นักบัญชี หรื ออื่ นๆ
นักลงทุ นกลุ่ มนี้ มี ความเชี่ ยวชาญในอาชี พของตน
และมีความมัน่ ใจว่าการลงทุนด้วยตนเองจะประสบ
ความสําเร็ จเช่ นกัน แต่จากอดี ตที่ ผ่านมาจะมี นัก
ลงทุ นรายย่อยไม่มากนักที่ ประสบความสําเร็ จใน
การลงทุ น ส่ วนมากจะเป็ นนักลงทุ นที่ ทาํ การบ้าน
อย่ า งหนั ก หรื อลงทุ น เป็ นอาชี พที่ จ ะประสบ
ความสําเร็ จ นักลงทุนสามารถสร้างกําไรเหนื อตลาด
ได้โดยการเข้าใจ และหลี กเลี่ ยงพฤติ กรรมที่ ทาํ ให้
เกิดอคติทางการคิด (Cognitive Bias) เช่น การอวดดี
รู้ อะไรไม่สู้ รู้อย่างนี้ พฤติ กรรมชอบลองของใหม่
หรื อความโลภทําให้ โดนเงิ นบังตา ที่ ผ่านมานัก
ลงทุ นรายย่อยมักจะได้ผลตอบแทนตํ่ากว่าตลาด
และนักลงทุ นที่ใช้ปัจจัยทางพื้นฐาน มักจะมีความ
เชื่ อมัน่ ในตัวเองสู งและซื้ อขายบ่อยกว่า รวมถึ งได้
ผลตอบแทนมากกว่านักลงทุนที่ใช้วธิ ี ทางเทคนิค
นั ก ลงทุ น รายย่ อ ยมั ก จะเลื อ กซื้ อหุ ้ น
เฉพาะที่ ตนเองคุ ้นเคยและรู้ จกั ซึ่ งได้ผลตอบแทน
น้อย ในขณะที่ ไม่ ท าํ การบ้านเพิ่มเพื่อหาหุ ้นที่ ไม่
คุน้ เคยแต่มีโอกาสทํากําไรมากกว่า นักลงทุนหลาย
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คนชอบเลื อกใช้วิธีการลงทุ นแบบสวนกระแส ซึ่ ง
เป็ นวิธี ที่ เรี ยบง่ ายแต่ ต้องใช้ความอดทนสู ง และ
สามารถทํากําไรได้เป็ นกอบเป็ นกําได้ในช่ วงที่หุ้น
ฟื้ นตัวดังตัวอย่างในปี 2009 ที่ผา่ นมา หุ ้นส่ วนใหญ่
ฟื้ นตัวกลับมาสู่ ระดับก่อนวิกฤตภายในระยะเวลา1
ปี และ นั ก ลงทุ น สามารถทํา กํา ไรเกิ น เท่ า ตัว
อย่างไรก็ตามในช่ วงครึ่ งปี แรกของปี 2010 หุ ้น P/E
ตํ่ากลับให้ผลตอบแทนตํ่ากว่าตลาดในขณะที่ หุ้น
P/E สู งกลับให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดและปรับตัว
สู งขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง นักลงทุ นที่ ยึดติ ดกับกลยุทธ์
การลงทุนแบบสวนกระแสจะได้ผลตอบแทนตํ่ากว่า
ตลาด และไม่สามารถเข้าซื้ อได้หากราคาหุ ้นแพงขึ้น
เรื่ อยๆ การสรุ ปเช่ นนี้ อาจจะไม่ ถู กต้องทั้งหมด
เนื่ อ งจากโดยปกติ ใ นช่ ว งที่ หุ้ น ทุ ก ตัว ในตลาด
ปรับตัวขึ้นพร้อมกันและเหลือหุ ้น ที่มี Upside สู ง
เหลื ออยู่ไม่มากในตลาด จะเป็ นช่ วงที่ มีความเสี่ ยง
สู งขึ้ น และผลตอบแทนต่อหนึ่ งหน่ วยความเสี่ ยง
อาจจะน้อยกว่าที่ควรเข้าไปลงทุน ซึ่ งโดยทัว่ ไปนัก
ลงทุนรายย่อยจะไม่ใส่ ใจในเรื่ องความเสี่ ยงมากนัก
(สันติ กีระนันทน์, 2553 : 6)
ดังนั้นนักลงทุ นที่ เอาชนะตลาดได้จึงมี ไม่
มาก ซึ่ งส่ วนใหญ่ จ ะต้ อ งทํา การศึ ก ษาหุ ้ น และ
พยายามมองหาหุ ้นที่ ไม่เป็ นที่ รู้จกั แต่มี มูลค่าซ่ อน
อยู่ ซึ่ งนักลงทุนคนอื่นจะมองข้ามหุ ้นเหล่านี้ ส่งผล
ให้ตลาดประเมินราคาหุ ้นไม่ถูกต้อง นักลงทุนส่ วน
ใหญ่ในตลาดมักใช้เวลาอย่างมากในการศึกษาหุ ้นที่
คุน้ เคยแต่โอกาส สร้ างผลตอบแทนน้อยและมักยึด
ติ ดกับกลยุทธ์ การลงทุ นเพี ยงแบบเดี ยว ในขณะที่
ตลาดเปลี่ ยนไปอย่างรวดเร็ วและไม่มีกลยุทธ์หนึ่ ง
กลยุทธ์ใดสามารถเอาชนะตลาดได้ตลอดเวลา ทั้งนี้
นักลงทุ นควรพิ จารณาผลตอบแทนเที ยบกับความ
เสี่ ยง บางครั้ งหุ ้ นที่ มี โอกาสทํากําไรสู งอาจจะมี
ความเสี่ ยงสู งมากจนไม่ คุ้มค่ าและควรค่ าแก่ การ

ลงทุนแล้ว (ภาสิ ณี พิทกั ษ์สรยุทธและคณะ, 2553 :
21-23)
การลงทุ นในตลาดทุ นถื อเป็ น ทางเลื อก
หนึ่ งของการออม การลงทุนของประชาชนไทย แต่
ในปั จจุบนั สัดส่ วนประชาชน ที่เลือกตลาดทุนเป็ น
ทางเลื อกของการออม การลงทุ นมี จาํ นวนไม่มาก
เมื่อเปรี ยบเทียบกับจํานวนประชากรทั้งประเทศ ซึ่ ง
ปั ญหาหลักที่เป็ นอุปสรรคมาจากระดับรายได้เฉลี่ย
ต่อคนต่อเดื อน การกระจายการถื อครองสิ นทรั พย์
ทางการเงิน และระดับความรู ้ทางการเงิน การลงทุน
ซึ่ งในการขยายฐานนักลงทุน บุคคลในตลาดทุนไทย
รวมถึ ง การออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น ใหม่ ๆ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับตลาดทุ นไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ตลท.)
และสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) จะต้อ งพิ จ ารณาถึ ง
ประเด็นเหล่ านี้ โดยละเอียด เพื่อเป็ นกรอบในการ
พัฒนาคุ ณภาพฐานนักลงทุ นในตลาดทุ นและวาง
นโยบายเชิ ง กลยุ ท ธ์ ต่ อไป จากการสั ง เคราะห์
ตัวอย่างแหล่ งที่ มาและคํานิ ยามความหมายของ
พฤติ กรรมการลงทุ นของนักลงทุ นทัว่ ไปในตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย ผู้ เ ขี ย นขอสรุ ป
พัฒนาการแนวคิดของพฤติกรรมการลงทุนของนัก
ลงทุนทัว่ ไปในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
โดยสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ยุค ดังนี้
ยุคที่ 1 ยุคนักลงทุนประเภทผจญภัย
ยุคนักลงทุ นประเภทผจญภัย (Adventure)
เป็ นยุคของนักลงทุนที่มีความเชื่ อมัน่ ในตนเองสู ง มี
ความสุ ขในการตัดสิ นใจ ใช้ชี วิตอยู่ก ับความไม่
แน่นอน และเมื่อต้องการตัดสิ นใจ ก็มกั จะตัดสิ นใจ
แบบทัน ที โดยขาดการไตร่ ตรองให้ เ กิ ด ความ
รอบคอบ ซึ่ งเป็ นการลงทุนแบบมุ่งหวังผลตอบแทน
เป็ นหลัก (ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย, 2546
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หน้า 3) จากลักษณะดังกล่าวข้างต้นมีส่วนคล้ายคลึง
กับการมีบุคลิ กภาพแบบเป็ นบุ คคลที่ มีความสนใจ
ในความคิดและความรู้สึกของตนเอง มักจะหมกมุ่น
อยู่กบั ความคิ ดและความรู ้ สึกของตนเอง ไม่สนใจ
สังคมภายนอก เป็ นคนค่อนข้างเงี ยบและมี เหตุผล
เป็ นของตนเอง เป็ นบุคคลที่ไม่สนใจ ผูอ้ ื่นนอกจาก
ตนเอง มีความต้องการควบคุ มคนอื่นให้ยอมรับ ใน
ความคิดเห็ นของตนเอง โดยเชื่ อว่าตนเองมีแนวทาง
ของการตัด สิ นใจที่ มี เ หตุ ผ ลเพี ย งพอ สามารถ
สะท้อนถึ งจิ ตวิทยาที่ อาจจะเกิ ดขึ้นกับการเป็ นนัก
ลงทุนประเภทผจญภัยที่อาจจะนําความเดือดร้อนมา
สู่ ตนเองได้ เพราะอาจจะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่นอก
ลู่นอกทาง และพฤติกรรมที่ขาดสติในการตัดสิ นใจ
ได้ (Smitten, 2001 : 127-150) เนื่องจากการเป็ นนัก
ลงทุนประเภทผจญภัยจะมีความคิดเห็นของตนเป็ น
พื้นฐานในการกําหนดแนวทางของจิตวิทยา ที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจโดยไม่รู้ตวั เอง วิธีการที่สามารถทํา
ให้เกิ ดความเข้าใจกับอุ ปสรรคทางจิ ตวิทยาเหล่านี้
ได้ คือ การจัดกระบวนทางจิตวิทยาที่อยูบ่ นพื้นฐาน
ของความถูกต้องในสถานการณ์ขณะนั้น นอกจากนี้
การค้นหากฎเกณฑ์ ที่ มี ความเป็ นมาตรฐานและ
ความถู กต้องมากกว่าการใช้ประสบการณ์ แบบไม่
ตั้งใจมาเป็ นพื้นฐานการตัดสิ นใจในการลงทุน อาจ
ทําให้เกิ ดความผิ ดพลาดและความเสี ยหายขึ้ นได้
(Graham, 1951 : 110-126)
นักลงทุนที่เริ่ มก้าวสู่ ตลาดหุ ้นหากประเมิน
ความเฉลียวฉลาดและความสามารถของผูอ้ ื่นตํ่า จะ
มี ความหลงตัวเองได้ ง่ า ยและมี ค วามคิ ดเห็ นว่ า
ตนเองสามารถคาดคะเนสถานการณ์ ของการลงทุ น
ได้เป็ นอย่างดี ก็อาจจะทําให้เกิ ดความผิดพลาดใน
การลงทุนได้ ซึ่ งรวมถึ งเมื่ อนักลงทุ นต้องเผชิ ญกับ
สถานการณ์ ที่ ย ากแก่ ก ารตั ด สิ นใจก็ ม ั ก จะใช้
เหตุ ก ารณ์ ที่ ผ่ า นมาเป็ นกระจกมองหาหนทาง

(Festinger, 1957 : 10-16) ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ค่อนข้าง
อันตราย เนื่ องจากตลาดหุ ้นเปรี ยบเสมือนตลาดของ
การแข่ ง ขัน ของนั ก ลงทุ น อื่ น ๆ ที่ มี ค วามรู้ แ ละ
ความสามารถที่ มีความแตกต่างกันมี ความผันผวน
ไม่แน่ นอนตลอดเวลา ซึ่ งการประเมิ นความรู ้ และ
ความสามารถของนักลงทุ นรายอื่นๆ ตํ่าไป และทํา
ให้ รู้ สึ กว่าการคาดคะเนอนาคตเป็ นเรื่ องง่ าย แต่
ความจริ งกลับกลายเป็ นการสร้ างความเชื่ อมัน่ ใน
ตนเองมากเกินไปซึ่ งจะมีผลเสี ยมากกว่าผลดีในการ
ลงทุน (Wettstein, 1977 : 6-27)
ยุคที่ 2 ยุคนักลงทุนประเภทผู้พิทกั ษ์
ยุคนักลงทุ นประเภทผูพ้ ิ ท กั ษ์ (Guardian)
เป็ นยุคที่นกั ลงทุนมักจะมีความระมัดระวังรอบคอบ
ค่อนข้างละเอียด และมีความวิตกกังวลมาก อีกทั้งยัง
เป็ นคนที่ รู้ จ ัก ข้อ จํา กั ดของตนเองและกลัวการ
ตัดสิ นใจ ดังนั้นในการลงทุนมักจะมีความเต็มใจที่
จะมอบความไว้วางใจ กับผูจ้ ดั การกองทุนมืออาชี พ
เข้ามาช่วยในการจัดการลงทุนและมีความพอใจที่จะ
ลงทุนแบบรอรับผลประโยชน์ (Fisher, 1984 : 47113) โดยทัศนคติจะมี ผลต่อพฤติ กรรม ซึ่ งทัศนคติ
นั้ นอาจจะเกิ ด ขึ้ นมาจากการติ ด ต่ อ สื่ อสารใน
รู ปแบบต่างๆ เช่น การเขียน การพูดคุย เป็ นต้น และ
สามารถส่ งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ดังนั้น
การเป็ นนักลงทุนประเภทผูพ้ ิทกั ษ์จะมีขอ้ จํากัดใน
ตนเองในการลงทุ น ถึ ง แม้ว่ า ตนเองจะมี ค วาม
รอบคอบละเอี ยดก็ตาม การที่ จะทําให้การเป็ นนัก
ลงทุนประเภทผูพ้ ิทกั ษ์เกิดประโยชน์สูงสุ ด จะต้อง
พยายามหาผูจ้ ดั การกองทุนมืออาชี พที่มีความรู ้ และ
ประสบการณ์ ในการลงทุ นสู ง ตลอดทั้ง มี ค วาม
ซื่ อสัตย์และจริ งใจ ทั้งนี้ ผูล้ งทุ นอาจจะตรวจสอบ
จากผลการดําเนิ นงาน รวมถึ งประกาศนี ยบัตรด้าน
วิชาชี พทั้งทางด้านการทํางานและจรรยาบรรณเป็ น
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บรรทัดฐานในการตัดสิ นใจ (Lynch, 1993 : 305307)
การตรวจสอบความรู้ และประสบการณ์
ของผูจ้ ดั การกองทุ นมื ออาชี พ ถ้านักลงทุ นมี ความ
ระมัดระวังรอบคอบและมี ค วามละเอี ยดในการ
ลงทุ นแต่ ล ะครั้ ง โดยข้อมู ล ที่ นักลงทุ นสามารถ
พิจารณาผูจ้ ัดการกองทุ นมื ออาชี พในด้านความรู้
และประสบการณ์ ผูจ้ ดั การกองทุนมื ออาชี พควรมี
ความรู ้ ในเรื่ องดั ง นี้ อั ต ราเงิ นปั นผล (Yield)
แนวโน้มใหม่ (New Trend) แนวโน้มผลกําไร
(Earning Trend) ผลประกอบการปี ก่ อน (Past
Year’s Performance) แนวโน้มอัตราผลกําไร (Profit
Margin Trend) แนวโน้มกําไรต่อหุ ้นต่อปี (Earning
Per Share Yearly Trend) อัตราส่ วนกําไรต่อหุ ้น
(Price-earning Ratio) สภาพคล่องคงค้าง (Shares
Outstanding) แนวต้าน (Resistance Trend) แนวรับ
(Support Trend) (Templeton, 1993 : 1-17)
นอกจากนี้ นักลงทุ นจะต้องติ ดตามข้อมูล
ข่าวสารตลอดเวลา ถึงแม้วา่ จะมีผจู ้ ดั การกองทุนมือ
อาชี พก็ตาม การประสานข้อมูล และประสบการณ์
ของนักลงทุ น กับผูจ้ ดั การกองทุ นมื ออาชี พ จะทํา
ให้โอกาสของการได้ผลตอบแทนของการลงทุน ใน
ตลาดหุ ้ น มี แนวโน้ม ที่ ผู้ล งทุ นมี ระดับ ความพึ ง
พอใจสู ง (Sperandeo, 1994 : 8-11)
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