
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

คูม่อื (Manual Guides) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

▪ สตูรคา่สถติ ิ(Key Statistics) 
▪ สตูรอตัราสว่นทางการเงนิ (Financial Ratios) 
▪ ความหมายศพัท ์(Glossary) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Version 3.5  
ปรบัปรงุลา่สุด : วนัที ่29 สงิหาคม พ.ศ. 2565 

 

 



        สตูรการค านวณคา่สถิตแิละอตัราส่วนทางการเงิน 

 

หนา้ (Page)  2 

สารบญั 

KEY STATISTICS ................................................................................................................... 4 

1. PRICE-EARNING RATIO: P/E .............................................................................................. 5 
2. PRICE/EARNINGS TO GROWTH RATIO: PEG ............................................................................ 6 
3. PRICE/BOOK VALUE RATIO: P/BV........................................................................................ 7 
4. BOOK VALUE PER SHARE: BVPS .......................................................................................... 8 
5. PRICE/NET ASSET VALUE: P/NAV ....................................................................................... 9 
6. NET ASSET VALUE: NAV .................................................................................................. 9 
7. DIVIDEND YIELD: DIY ................................................................................................... 10 
8. 12M DIVIDEND YIELD ................................................................................................... 11 
9. MARKET CAPITALIZATION ................................................................................................ 11 
10. VOLUME TURNOVER (TURNOVER RATIO) .............................................................................. 12 
11. TOTAL RETURN INDEX/RETURN ON INVESTMENT ..................................................................... 12 
12. BETA ....................................................................................................................... 13 
13. DIVIDEND PAYOUT RATIO ............................................................................................... 13 
14. ENTERPRISE VALUE: EV ................................................................................................. 14 
15. EV / EBITDA ............................................................................................................. 14 
16. INDEX EPS ................................................................................................................ 15 

FINANCIAL RATIOS ............................................................................................................ 16 

1. CURRENT RATIO .......................................................................................................... 17 
2. QUICK RATIO .............................................................................................................. 17 
3. ACCOUNT RECEIVABLE TURNOVER ...................................................................................... 18 
4. AVERAGE COLLECTION PERIOD .......................................................................................... 18 
5. FIXED ASSET TURNOVER ................................................................................................. 19 
6. ACCOUNT PAYABLE TURNOVER .......................................................................................... 20 
7. AVERAGE PAYMENT PERIOD ............................................................................................. 20 
8. CASH CYCLE ............................................................................................................... 21 
9. INVENTORY TURNOVER ................................................................................................... 21 
10. AVERAGE SALE (INVENTORY) PERIOD .................................................................................. 22 
11. TOTAL ASSET TURNOVER ................................................................................................ 23 
12. DEBT/EQUITY RATIO ..................................................................................................... 24 
13. INTEREST COVERAGE RATIO ............................................................................................. 24 
14. GROSS PROFIT MARGIN .................................................................................................. 25 
15. NET PROFIT MARGIN ..................................................................................................... 25 
16. RETURN ON ASSET ........................................................................................................ 26 
17. RETURN ON EQUITY ...................................................................................................... 27 

GLOSSARY ......................................................................................................................... 28 

“A” WORDING .................................................................................................................... 28 
“B” WORDING .................................................................................................................... 30 
“C” WORDING .................................................................................................................... 31 
“D” WORDING .................................................................................................................... 33 
“E” WORDING .................................................................................................................... 34 
“F” WORDING .................................................................................................................... 35 
“G” WORDING .................................................................................................................... 36 
“H” WORDING .................................................................................................................... 36 
“L” WORDING .................................................................................................................... 36 
“M” WORDING ................................................................................................................... 37 
“N” WORDING .................................................................................................................... 38 
“O” WORDING.................................................................................................................... 39 
“P” WORDING .................................................................................................................... 40 
“R” WORDING .................................................................................................................... 41 
“S” WORDING .................................................................................................................... 42 
“T” WORDING .................................................................................................................... 44 



        สตูรการค านวณคา่สถิตแิละอตัราส่วนทางการเงิน 

 

หนา้ (Page)  3 

“U” WORDING .................................................................................................................... 46 
“X” WORDING .................................................................................................................... 47 
“OTHERS” WORDING ............................................................................................................ 48 

SETSMART FIELD DESCRIPTION ......................................................................................... 49 

 
  



        สตูรการค านวณคา่สถิตแิละอตัราส่วนทางการเงิน 

 

หนา้ (Page)  4 

Key Statistics 

 

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยไดก้ าหนดค่าสถติเิบือ้งตน้ของหลักทรัพย ์ (Security) หมวดธรุกจิ (Sector) กลุม่
อตุสาหกรรม (Industry) และคา่ตลาดรวม (Market) เพือ่ใหนั้กลงทนุใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตัดสนิใจลงทนุ โดยใน

ปัจจุบันคา่สถติทิีต่ลาดหลักทรัพยฯ์ เผยแพร่ผา่นระบบขอ้มลูหลักทรัพยม์รีวมทัง้หมด 15 ตัวไดแ้ก ่
 

▪ อัตราสว่นราคาปิดต่อก าไรต่อหุน้ (Price-Earning Ratio: P/E) 
▪ อัตราสว่นราคาปิดต่อก าไรต่อหุน้ ตอ่อัตราการเตบิโต (Price/Earnings to Growth Ratio) 

▪ อัตราสว่นราคาปิดต่อมลูค่าหุน้ทางบัญช ี (Price-Book Value: P/BV) 

▪ มลูคา่หุน้ทางบัญช ี(Book Value Per Share: BVPS) 
▪ อัตราสว่นราคาปิดต่อมลูค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ(Price-Net Asset Value: P/NAV) 

▪ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value : NAV) 
▪ อัตราสว่นเงนิปันผลตอบแทน (Dividend Yield:  DIY) 

▪ อัตราสว่นเงนิปันผลตอบแทน 12 เดอืน (12M Dividend Yield) 

▪ มลูคา่หลักทรัพยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) 
▪ อัตราหมนุเวยีนการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Turnover Ratio) 

▪ ดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index: TRI/Return on investment: ROI) 
▪ คา่เบตา้ (Beta) 

▪ อัตราสว่นเงนิปันผลตอ่ก าไรสทุธ ิ(Dividend Payout Ratio) 

▪ มลูคา่กจิการ (Enterprise Value: EV) 
▪ มลูคา่กจิการ ต่อ ก าไรกอ่นหักดอกเบีย้ ภาษีนติบิคุคล ค่าเสือ่ม และค่าจัดจ าหน่าย (EV / EBITDA) 

 
ทัง้นี้  ตลาดหลักทรัพยฯ์ ไดก้ าหนดเงือ่นไขในการค านวณค่าสถติหิลักๆ ดังนี้ 

1. ในการค านวณคา่สถติขิองหมวดธรุกจิ  กลุม่อตุสาหกรรม และตลาดรวม ทางตลาดหลักทรัพยฯ์ จะเลอืกใชว้ธิกีาร
เฉลีย่ถว่งน ้าหนัก (Weighted Average) ตามมลูค่าหลักทรัพยต์ามราคาตลาดรวม (Market Capitalization)  

2. คา่สถติขิองตลาดหลักทรัพยฯ์ จะถกูค านวณบนพืน้ฐานของผลการด าเนนิงานในรอบ 1 ปีทีผ่่านมา โดยจะองิจากตัว

เลขทีป่ระกาศในงบการเงนิลา่สดุ 
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1. Price-Earning Ratio: P/E 

 

ความหมาย ▪ อัตราสว่นเปรยีบเทยีบระหว่างราคาตลาดของหุน้สามัญตอ่ก าไรสทุธติ่อหุน้สามัญ (EPS) ที่
บรษัิทนัน้ท าไดใ้นรอบระยะเวลา 12 เดอืนหรอืในรอบ 1 ปีล่าสดุ 

 

ประเภทหลกัทรพัยท์ี่
ถกูค านวณ 

P  หลักทรัพย ์ (เฉพาะประเภทหุน้สามัญ ยกเวน้ กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย)์           

P  หมวดธรุกจิ               

P  กลุม่อตุสาหกรรม 

P  ตลาดรวม (SET,mai) , SET50, SET100, SETHD, sSET, SETCLMV, SETTHSI 

 

สูตรในการค านวณ
คา่ของหลกัทรพัย ์

▪ ส าหรับขอ้มลูในอดตีถงึวันที ่ 30 มถินุายน พ.ศ. 2547 
 

ราคาปิดของหุน้สามญั  X (จ านวนหุน้สามญั  - จ านวนหุน้ซือ้คนื) 
ก าไรงวด 12 เดอืนลา่สุด 

 

▪ ส าหรับขอ้มลูตัง้แตวั่นที ่2 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เป็นตน้ไป 
 

ราคาปิดของหุน้สามญั X [(จ านวนหุน้สามญั + จ านวนหุน้บรุมิสทิธ)ิ – จ านวนหุน้ซือ้คนื] 
ก าไรงวด 12 เดอืนลา่สุด 

 

หมายเหตุ ▪ ในการค านวณคา่ P/E ตลาดหลักทรัพยฯ์ จะไมใ่ช ้“ก าไรสทุธติอ่หุน้สามัญ” แตจ่ะเลอืกใช ้
“ก าไรสทุธทิีบ่รษัิทนัน้ท าไดใ้นรอบระยะเวลา 12 เดอืนล่าสดุ” มาค านวณแทน 

 
การค านวณคา่ P/E ของตลาดรวม (SET, mai), SET50, SET100, SETHD และกลุม่/

หมวดอุตสาหกรรม 

▪ ส าหรับขอ้มลูในอดตีถงึวันที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 
ตลท.  จะเลอืกเฉพาะหลักทรัพยท์ีม่กี าไรงวด 12 เดอืนลา่สดุมากกว่า 0 เทา่นัน้มาใชใ้นการ     

ค านวณค่า P/E ของหมวดธรุกจิ กลุม่อตุสาหกรรม และตลาดรวม 
▪ ส าหรับขอ้มลูตัง้แตวั่นที ่1 มกราคม พ.ศ. 2545 เป็นตน้ไป   

ตลท.  จะเลอืกเฉพาะหลักทรัพยท์ีใ่ชใ้นการค านวณดัชนี และรวมผลการด าเนนิงานงวด 12 
เดอืนลา่สดุของทกุหลักทรัพยม์าใชใ้นการค่านวนค่า P/E ของหมวดธรุกจิ กลุม่อตุสาหกรรม 

และตลาดรวม 

หมายเหต ุตลท.ไดม้กีารประกาศปรับปรุงวธิกีารค านวณค่าสถติภิาพรวมตลาดใหม ่โดยมผีล
ตัง้แตวั่นที ่2 พฤษภาคม 2551 และไดจั้ดท าคา่สถติภิาพรวมตลาดทีใ่ชห้ลักการค านวณแบบ

ใหม ่ยอ้นหลัง 5 ปี (ตัง้แต ่1 มกราคม 2546 ถงึ 30 เมษายน 2551)  แทนทีค่า่สถติเิดมิ ทัง้นี้
สามารถดคู่าสถติภิาพรวมตลาดทีใ่ชห้ลักการค านวณแบบเดมิ ไดท้ีฟั่งกช์ัน่ “เมนูชว่ยเหลอื > 

ดาวนโ์หลด” 

▪ ส าหรับกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์(Property Fund)  ตัง้แต่วันที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2552 
เป็นตน้ไป 

ตลท. ยกเลกิการค านวณค่า P/E โดยจะแสดงคา่เป็น N.A. และไมน่ ามารวมค านวณ P/E ทัง้
ในสว่นภาพรวมตลาดหลักทรัพย ์กลุม่อตุสาหกรรม และหมวดอตุสาหกรรม 
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2. Price/Earnings to Growth Ratio: PEG 

 

ความหมาย ▪ อัตรา P/E เทยีบกับการเตบิโตของก าไรสทุธ ิ12 เดอืนล่าสดุ 
 

ประเภทหลกัทรพัยท์ี่

ถกูค านวณ 

P  หลักทรัพย ์ (เฉพาะประเภทหุน้สามัญ ยกเวน้ กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย)์  

O  หมวดธรุกจิ               

O  กลุม่อตุสาหกรรม             

O  ตลาดรวม 

 

สูตรในการค านวณ
คา่ของหลกัทรพัย ์

 
P/E 

อตัราการเตบิโตของก าไรใน 12 เดอืนลา่สุด 
 

หมายเหตุ ▪ อัตตาการเตบิโตของก าไร 12 เดอืนล่าสดุ ค านวณจากก าไรไตรมาสล่าสดุปรับเป็นตัวเลขเต็ม

ปี (Annualized) เทยีบกับก าไรไตรมาสเดยีวกันปีกอ่นหนา้เป็นตัวเลขเต็มปี (Annualized)  
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3. Price/Book Value Ratio: P/BV 

 

ความหมาย ▪ อัตราสว่นเปรยีบเทยีบระหว่างราคาตลาดของหุน้สามัญตอ่มลูคา่ทางบัญชขีองหุน้สามัญ 1หุน้
ตามงบการเงนิลา่สดุของบรษัิทผูอ้อกหุน้สามัญ ซึง่แสดงราคาหุน้ ณ ขณะนัน้เป็นกีเ่ทา่ของ   

มลูคา่ทางบัญช ี 
 

ประเภทหลกัทรพัยท์ี่

ถกูค านวณ 

P  หลักทรัพย ์ (เฉพาะประเภทหุน้สามัญ)             

P  หมวดธรุกจิ               

P  กลุม่อตุสาหกรรม             
P  ตลาดรวม (SET,mai), SET50, SET100, SETHD, sSET, SETCLMV, SETTHSI 

 

สูตรในการค านวณ ▪ ส าหรับขอ้มลูในอดตีถงึวันที ่ 30 มถินุายน พ.ศ. 2547 
 

ราคาปิดของหุน้สามญั  X (จ านวนหุน้สามญั  - จ านวนหุน้ซือ้คนื) 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

▪ ส าหรับขอ้มลูตัง้แตวั่นที ่2 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ถงีวันที ่24 มถินุายน พ.ศ. 2565 
 

ราคาปิดของหุน้สามญั X [(จ านวนหุน้สามญั + จ านวนหุน้บรุมิสทิธ)ิ – จ านวนหุน้ซือ้คนื] 
สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (รวมมลูคา่หุน้ทีถ่อืโดยบรษิทัยอ่ย) 

 

▪ ส าหรับขอ้มลูตัง้แตวั่นที ่27 มถิุนายน พ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป 
 

ราคาปิดของหุน้สามญั X [(จ านวนหุน้สามญั + จ านวนหุน้บรุมิสทิธ)ิ – จ านวนหุน้ซือ้คนื] 
สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (รวมมลูคา่หุน้ทีถ่อืโดยบรษิทัยอ่ย)  

± มลูคา่หุน้จดทะเบยีนเพิม่ทนุ/ลดทุน 

 

หมายเหตุ การค านวณคา่ P/BV ของตลาดรวม (SET, mai), SET50, SET100, SETHD และกลุม่/

หมวดอุตสาหกรรม 

▪ ส าหรับขอ้มลูในอดตีถงึวันที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 
ตลท.  จะเลอืกเฉพาะหลักทรัพยท์ีม่คี่าสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท (รวมมลูคา่หุน้ทีถ่อืโดย

บรษัิทย่อย) ทีม่คีา่มากกว่า 0 เทา่นัน้มาใชใ้นการค่านวนค่า P/BV ของหมวดธรุกจิ กลุม่
อตุสาหกรรม และตลาดรวม 

 
▪ ส าหรับขอ้มลูตัง้แตวั่นที ่1 มกราคม พ.ศ. 2545 เป็นตน้ไป   

ตลท.  จะเลอืกเฉพาะหลักทรัพยท์ีใ่ชใ้นการค านวณดัชนี และรวมสว่นของผูถ้อืหุน้รวมหุน้ที่

ถอืโดยบรษัิทย่อยของของทุกหลักทรัพย ์ มาใชใ้นการคา่นวนคา่ P/BV ของหมวดธรุกจิ กลุ่ม
อตุสาหกรรม และตลาดรวม 

หมายเหต ุตลท.ไดม้กีารประกาศปรับปรุงวธิกีารค านวณค่าสถติภิาพรวมตลาดใหม ่โดยมผีล
ตัง้แตวั่นที ่2 พฤษภาคม 2551 และไดจั้ดท าคา่สถติภิาพรวมตลาดทีใ่ชห้ลักการค านวณแบบ

ใหม ่ยอ้นหลัง 5 ปี (ตัง้แต ่1 มกราคม 2546 ถงึ 30 เมษายน 2551) แทนทีค่า่สถติเิดมิ ทัง้นี้

สามารถดคู่าสถติภิาพรวมตลาดทีใ่ชห้ลักการค านวณแบบเดมิ ไดท้ีฟั่งกช์ัน่ “เมนูชว่ยเหลอื > 
ดาวนโ์หลด” 

 
▪ ส าหรับกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์(Property Fund)  ตัง้แต่วันที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2552 

เป็นตน้ไป 
ตลท. จะค านวณคา่ P/NAV และรายงานแทนคา่ P/BV ส าหรับกองทนุอสงัหารมิทรัพย ์โดย

น ามารวมค านวณค่า P/BV ทัง้ในสว่นภาพรวมตลาดหลักทรัพย ์กลุม่อตุสาหกรรม และหมวด

อตุสาหกรรม 
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4. Book Value per Share: BVPS  

 

ความหมาย ▪ มลูคา่ของบรษัิทผูอ้อกหุน้สามัญ 1 หุน้ตามงบการเงนิลา่สดุ ซึง่เสมอืนการรายงานมลูค่าของ
กจิการในทางบัญชจีากการประเมนิสนิทรัพยส์ทุธ ิ(Net Asset Value) ณ เวลาใดเวลาหนึง่ 

(specific point in time) ทีส่ามารถจ่ายคนืใหกั้บผูถ้อืหุน้สามัญไดใ้นกรณีเลกิกจิการ และ
เป็นการประมาณการมลูค่าหุน้อยา่งหนึง่ 

 

ประเภทหลกัทรพัยท์ี่
ถกูค านวณ 

P  หลักทรัพย ์ (เฉพาะประเภทหุน้สามัญ ยกเวน้ กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย)์             

O  หมวดธรุกจิ               

O  กลุม่อตุสาหกรรม             

O  ตลาดรวม (SET,mai), SET50, SET100, SETHD, sSET, SETCLMV, SETTHSI 

 

สูตรในการค านวณ ▪ ส าหรับขอ้มลูในอดตีถงึวันที ่ 30 มถินุายน พ.ศ. 2547 

 

สว่นของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทั 
จ านวนหุน้สามญั  

 
▪ ส าหรับขอ้มลูตัง้แตวั่นที ่2 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ถงีวันที ่24 มถินุายน พ.ศ. 2565 

 
สว่นของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทั (รวมมลูคา่หุน้ทีถ่อืโดยบรษิทัยอ่ย) 

(จ านวนหุน้สามญั + จ านวนหุน้บรุมิสทิธ)ิ – จ านวนหุน้ซือ้คนื 

 
▪ ส าหรับขอ้มลูตัง้แตวั่นที ่27 มถิุนายน พ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป 

 
สว่นของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทั (รวมมลูคา่หุน้ทีถ่อืโดยบรษิทัยอ่ย)  

± มลูคา่หุน้จดทะเบยีนเพิม่ทนุ/ลด 

(จ านวนหุน้สามญั + จ านวนหุน้บรุมิสทิธ)ิ – จ านวนหุน้ซือ้คนื  
± จ านวนหุน้จดทะเบยีนเพิม่ทนุ/ลดทุน 

 

หมายเหตุ ▪ ส าหรับกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์(Property Fund)  ตัง้แต่วันที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2552 
เป็นตน้ไป 

ตลท. ค านวณคา่ NAV และรายงานแทนคา่ BVPS ส าหรับกองทนุอสงัหารมิทรัพย ์โดยไม่
น ามาค านวณค่า BVPS ทัง้ในสว่นภาพรวมตลาดหลักทรัพย ์กลุม่อตุสาหกรรม และหมวด

อตุสาหกรรม 
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5. Price/Net Asset Value: P/NAV  

 

ความหมาย ▪ อัตราสว่นเปรยีบเทยีบระหว่างราคาปิดของ หลักทรัพยท์ีจั่ดอยู่ใน Property Fund ต่อ 
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธติ่อหน่วยทีร่ายงานผา่นงบการเงนิ ณ สิน้งวด 

 

ประเภทหลกัทรพัยท์ี่
ถกูค านวณ 

P  หลักทรัพย ์ (เฉพาะหลักทรัพยท์ีจ่ัดอยูใ่น Property Fund และกองทนุรวม (Unit 

Trusts))             
O  หมวดธรุกจิ               

O  กลุม่อตุสาหกรรม             
O  ตลาดรวม 

 

สูตรในการค านวณ ▪ ส าหรับขอ้มลูตัง้แตวั่นที ่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2552 เป็นตน้ไป 
 

(ราคาปิดของหุน้ X จ านวนหนว่ย) 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ
 

หมายเหตุ ▪ ส าหรับกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์(Property Fund)  ตัง้แต่วันที ่31 มนีาคม พ.ศ. 
2552 เป็นตน้ไป 

ตลท. จะค านวณคา่ P/NAV และรายงานแทนคา่ P/BV ส าหรับกองทนุอสงัหารมิทรัพย ์โดย

น ามารวมค านวณค่า P/BV ทัง้ในสว่นภาพรวมตลาดหลักทรัพย ์กลุม่อตุสาหกรรม และหมวด
อตุสาหกรรม  

▪ ส าหรับกองทนุรวม (Unit Trusts) ตัง้แตวั่นที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2552 เป็นตน้ไป 
ตลท. จะค านวณคา่ P/NAV ส าหรับกองทนุรวม โดยไมน่ ามารวมค านวณคา่ P/BV ทัง้ในสว่น

ภาพรวมตลาดหลักทรัพย ์กลุม่อตุสาหกรรม และหมวดอตุสาหกรรม 

 

 

6. Net Asset Value: NAV  
 

ความหมาย ▪ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธติ่อหน่วย (ทีร่ายงานผ่านงบการเงนิ) 

 

ประเภทหลกัทรพัยท์ี่
ถกูค านวณ 

P  หลักทรัพย ์ (หุน้สามัญเฉพาะทีจ่ัดอยูใ่น Property Fund และกองทนุรวม)             

O  หมวดธรุกจิ               

O  กลุม่อตุสาหกรรม             

O  ตลาดรวม 

 

สูตรในการค านวณ ▪ ส าหรับขอ้มลูตัง้แตวั่นที ่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2552 เป็นตน้ไป 

 
สนิทรพัยสุ์ทธ ิ

(ทนุทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหนว่ยลงทุน / ราคาพาร ์ณ วนัสิน้งวดงบฯ) 
 

หมายเหตุ ▪ ค านวณตัง้แตวั่นที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2552 เป็นตน้ไป 

ตลท. จะค านวณคา่ NAV ในสว่นหลักทรัพย ์Property Fund และกองทนุรวม  
โดยไมค่ านวณคา่ NAV ทัง้ในสว่นภาพรวมตลาดหลักทรัพย ์กลุม่อุตสาหกรรม และหมวด

อตุสาหกรรม 
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7. Dividend Yield: DIY 

 

ความหมาย ▪ อัตราเปรยีบเทยีบเงนิปันผลจ่ายตอ่หุน้สามัญเทยีบกับราคาตลาดของหุน้สามัญเพือ่ดู
ผลตอบแทนวา่หากลงทนุซือ้หุน้ ณ ระดับราคาตลาดปัจจุบัน จะมโีอกาสไดร้ับเงนิปันผล

คดิเป็นอัตรารอ้ยละเท่าไรของราคาหุน้ 
 

ประเภทหลกัทรพัยท์ี่

ถกูค านวณ 

P  หลักทรัพย ์ (เฉพาะประเภทหุน้สามัญ, กองทนุรวมอทีเีอฟ และหน่วยลงทนุ)             

P Sector               

P Industry 
P Market (SET, mai), SET50, SET100, SETHD, sSET, SETCLMV, SETTHSI 

 

สูตรในการค านวณ ▪ ส าหรับขอ้มลูในอดตีถงึวันที ่ 30 มถินุายน พ.ศ. 2547 
 

มลูคา่เงนิปนัผลรวมทีป่ระกาศจา่ยลา่สุด 12 เดอืน 
ราคาปิดของหุน้สามญั X (จ านวนหุน้สามญั – จ านวนหุน้ซือ้คนื) 

 

▪ ส าหรับขอ้มลูตัง้แตวั่นที ่2 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เป็นตน้ไป 
 

มลูคา่เงนิปนัรวมตามรอบผลประกอบการประจ าปี (ลา่สุด) 
ราคาปิดของหุน้สามญั X (จ านวนหุน้สามญั - จ านวนหุน้ซือ้คนื) 

 

หมายเหตุ ▪ ในการค านวณคา่ Dividend Yield ตลาดหลักทรัพยฯ์ จะไมใ่ช ้“เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้
สามัญ” แต่จะเลอืกใช ้“มลูคา่เงนิปันผลรวมยดึตามรอบผลประกอบการประจ าปี (ลา่สดุ)” 

มาค านวณแทน 
 

▪ ในการค านวณคา่ Dividend Yield ตลาดหลักทรัพยฯ์ จะไมใ่ชก้ารจ่ายหุน้ปันผล (Stock 

Dividend) ในการค านวณ 
 

การค านวณคา่ Dividend Yield ของตลาดรวม (SET, mai), SET50, SET100, 
SETHD และกลุม่/หมวดอุตสาหกรรม 

▪ ส าหรับขอ้มลูในอดตีถงึวันที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 

ตลท. จะรวมคา่เงนิปันผลจากหลักทรัพยป์ระเภทหุน้สามัญทุกตัว (ไมว่่าบรษัิทนัน้จะมกีาร
จ่ายเงนิปันผลหรอืไม่ก็ตาม) ในการค านวณค่า Dividend Yield ของตลาดรวม กลุม่

อตุสาหกรรมและหมวดธรุกจิ 
 

▪ ส าหรับขอ้มลูตัง้แตวั่นที ่1 มกราคม พ.ศ. 2545 เป็นตน้ไป   

ตลท. จะรวมคา่เงนิปันผลจากหลักทรัพยป์ระเภทหุน้สามัญทุกตัวทีอ่ยูใ่นการค านวณดัชนี 
(ไมว่า่บรษัิทนัน้จะมกีารจ่ายเงนิปันผลหรอืไม่ก็ตาม) ในการค านวณค่า Dividend Yield 

ของตลาดรวม กลุม่อตุสาหกรรมและหมวดธรุกจิ 
หมายเหต ุตลท.ไดม้กีารประกาศปรับปรุงวธิกีารค านวณค่าสถติภิาพรวมตลาดใหม ่โดยมี

ผลตัง้แตวั่นที ่2 พฤษภาคม 2551 และไดจั้ดท าค่าสถติภิาพรวมตลาดทีใ่ชห้ลักการ
ค านวณแบบใหม ่ยอ้นหลัง 5 ปี (ตัง้แต ่1 มกราคม 2546 ถงึ 30 เมษายน 2551) แทนที่

คา่สถติเิดมิ ทัง้นี้สามารถดคู่าสถติภิาพรวมตลาดทีใ่ชห้ลักการค านวณแบบเดมิ ไดท้ี่

ฟังกช์ัน่ “เมนูชว่ยเหลอื > ดาวนโ์หลด” 
 

▪ ส าหรับ Dividend Yield ของ SETHD ขอ้มลูตัง้แต่วันที ่4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เป็นตน้
ไป   

ตลท. จะน า Dividend Yield Weight มารวมเพือ่ใชใ้นการค านวณค่า Dividend Yield 

ของ SETHD 
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8. 12M Dividend Yield 
 

ความหมาย ▪ อัตราสว่นของเงนิปันผลต่อหุน้ ในรอบระยะเวลา 12 เดอืนล่าสดุ ตอ่ราคาหุน้ ในรูปแบบ

ของรอ้ยละ 
 

ประเภทหลกัทรพัยท์ี่
ถกูค านวณ 

P  หลักทรัพย ์ (เฉพาะประเภทหุน้สามัญ, กองทนุรวมอทีเีอฟและหน่วยลงทนุ)   

O  หมวดธรุกจิ               

O  กลุม่อตุสาหกรรม             

O  ตลาดรวม 

 

สูตรในการค านวณ  

มลูคา่เงนิปนัผลรวมทีป่ระกาศจา่ยลา่สุด 12 เดอืน 

ราคาปิดของหุน้สามญั X (จ านวนหุน้สามญั – จ านวนหุน้ซือ้คนื) 
 

หมายเหตุ ▪ ในการค านวณคา่ Dividend Yield ตลาดหลักทรัพยฯ์ จะไมใ่ช ้“เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้

สามัญ” แต่จะเลอืกใช ้“มลูคา่เงนิปันผลรวมทีป่ระกาศจ่ายลา่สดุ 12 เดอืน” มาค านวณ
แทน 

▪ ในการค านวณคา่ 12M Dividend Yield ตลาดหลักทรัพยฯ์ จะไมใ่ชก้ารจ่ายหุน้ปันผล 
(Stock Dividend) ในการค านวณ 

 

 
9. Market Capitalization 

 

ความหมาย ▪ มลูคา่ตามราคาตลาดโดยรวมของหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน ซึง่เป็นคา่ทีค่ านวณจากการน า
ราคาปิดของหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน คณูกับจ านวนหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนปัจจุบัน (Listed 

Shares) 
 

ประเภทหลกัทรพัยท์ี่

ถกูค านวณ 

P  หลักทรัพย ์ (เฉพาะประเภทหุน้สามัญ, หุน้บรุมิสทิธ,ิ Warrant, หน่วยลงทนุ)  

P  หมวดธรุกจิ               

P  กลุม่อตุสาหกรรม             

P  ตลาดรวม (SET,mai) , SET50, SET100, SETHD, sSET, SETCLMV, SETTHSI 

 

สูตรในการค านวณ  
ราคาปิดของหุน้ X ปรมิาณหุน้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย ์

 

หมายเหตุ การค านวณคา่ Market Capitalization ของตลาดรวม (SET, mai) 
ตลท. จะเลอืกหลักทรัพยป์ระเภทหุน้สามัญ, หุน้บรุมิสทิธแิละ Warrant มาใชใ้นการค านวณ 

 
การค านวณคา่ Market Capitalization ของ SET50, SET100, SETHD และกลุม่/

หมวดอุตสาหกรรม 
ตลท. จะเลอืกหลักทรัพยป์ระเภทหุน้สามัญเทา่นัน้ มาใชใ้นการค านวณ 
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10. Volume Turnover (Turnover Ratio) 

 

ความหมาย ▪ อัตราการหมนุเวยีนการซือ้ขาย  ซึง่ใชวั้ดปรมิาณการซือ้ขายหลักทรัพยเ์มือ่เทยีบกับ
ปรมิาณหุน้จดทะเบยีน (Listed Shares)  โดยค านวณคา่เป็นเปอรเ์ซ็นต ์

 

ประเภทหลกัทรพัยท์ี่
ถกูค านวณ 

P  หลักทรัพย ์            

P  หมวดธรุกจิ               

P  กลุม่อตุสาหกรรม             

P  ตลาดรวม (SET,mai) 

 

สูตรในการค านวณ 

 
รายวนั 

 

    ปรมิาณการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ณ วนัน ัน้  X 100    _ 
ปรมิาณหุน้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย ์ณ วนัน ัน้ 

 

รายเดอืน 

รายไตรมาส 
รายปี 

 
ผลรวมปรมิาณการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นชว่งเวลาน ัน้  x 100    _ 

คา่เฉลีย่ปรมิาณหุน้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยใ์นช่วงเวลาน ัน้ 
 

หมายเหตุ ▪ ปรมิาณการซือ้ขายหลักทรัพยจ์ะใชผ้ลรวมของทุกวธิกีารซือ้ขาย คอื Auto Matching, 

Odd Lot และ Trade Report 

▪ ส าหรับขอ้มลูตัง้แตวั่นที ่28 มถิุนายน 2564 เป็นตน้ไป การค านวณหลักทรัพยป์ระเภท 

“ตราสารแสดงสทิธใินหลักทรัพยต์า่งประเทศ (DR)” จะใชป้รมิาณหุน้ Outstanding แทน

ปรมิาณหุน้จดทะเบยีน 

 

 

11. Total Return Index/Return on investment 
 

 

  

ความหมาย ▪ ดัชนีผลตอบแทนรวมเป็นเครือ่งมอืทีใ่ชวั้ดผลตอบแทนรวมจากการลงทนุในหลักทรัพย ์
ซึง่ไดแ้ก ่ผลตอบแทนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงมูลคา่ของหลักทรัพยท์ีล่งทนุ (Capital 

Gain/Loss) และเงนิปันผล (Dividend) 

 

ประเภทหลกัทรพัย์

ทีถู่กค านวณ 

P  หลักทรัพย ์ (เฉพาะประเภทหุน้สามัญ)             

P  หมวดธรุกจิ               

P  กลุม่อตุสาหกรรม             
P  ตลาดรวม (SET,mai),  SET50, SET100, SETHD, sSET, SETCLMV, SETTHSI 

สูตรในการค านวณ 

 

สามารถศกึษาวธิกีารค านวณไดท้ี:่ 

https://www.set.or.th/th/products/index/setindex_p1.html  
 

หมายเหตุ คา่ดัชนีเริม่ตน้: 1,000 จุด 

วันฐาน:  SET TRI และ SET50 TRI : 2 มกราคม 2545 
              SET100 TRI  : 29  เมษายน 2548 

              mai TRI  : 2 กันยายน 2545 

              Industry TRI  : 31 ธันวาคม 2546 
 SETHD TRI : 4 กรกฎาคม 2554 

 sSET TRI : 300ธันวาคม 2559 
 SETCLMV TRI : 29  มถินุายน 2561 

 SETTHSI TRI : 29  มถินุายน 2561 
  

https://www.set.or.th/th/products/index/setindex_p1.html
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12. Beta 

 

ความหมาย ▪ คา่เบตา้ คอืคา่วัดความเสีย่งก าจัดไม่ได ้(Systematic Risk) ทีเ่กดิจากการเปรยีบเทยีบ
ความเคลือ่นไหวระหว่าง อัตราผลตอบแทนของหุน้ กลุม่อุตสาหกรรม หรอืหมวดธรุกจิ

หนึง่ๆ กับอัตราผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพยฯ์  นอกจากนี้เราสามารถใชค้า่เบตา้
ในการตคีวามเกีย่วกับการเคลือ่นไหวของราคาหุน้หรอืดัชนีตลาดหลักทรัพยไ์ด ้เชน่ 

1. ถา้เบตา้ของหุน้มคีา่เท่ากับ 1 แสดงวา่ราคาของหุน้จะเคลือ่นไหวไปในทศิทาง

เดยีวกันกับดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ์  
2. ถา้เบตา้ของหุน้มคีา่มากกวา่ 1 แสดงวา่ราคาของหุน้จะเคลือ่นไหวในทศิทาง

เดยีวกันกับดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ์ แต่จะเคลือ่นไหวขึน้ลงแรงกวา่ดัชนีตลาด
หลักทรัพยท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป 

3. ถา้เบตา้ของหุน้มคีา่นอ้ยกวา่ 1 แสดงวา่ราคาของหุน้จะเคลือ่นไหวในทศิทาง

เดยีวกันกับดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ์ แตจ่ะเคลือ่นไหวขึน้ลงเบากว่าดัชนีตลาด
หลักทรัพยท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป 

4. ถา้เบตา้ของหุน้มคีา่ตดิลบ แสดงวา่ราคาของหุน้จะเคลือ่นไหวในทศิทางตรงกัน
ขา้มกับดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ์ คอื ถา้ดัชนีตลาดหลักทรัพย ์เพิม่ขึน้ ราคาของ

หุน้ก็จะลดลง เป็นตน้ 

 

ประเภทหลกัทรพัย์

ทีถู่กค านวณ 

P  เบตา้ของหลักทรัพยเ์ทยีบกับตลาด  (เฉพาะประเภทหุน้สามัญ)             

P  เบตา้ของหมวดธรุกจิเทยีบกับตลาด              

P  เบตา้ของหมวดอตุสาหกรรมเทยีบกับตลาด      
P  เบตา้ของ SET50/SET 100 เทยีบกับตลาด 

 

สูตรในการค านวณ 
 

ใชส้ตูร Market Model : 
ผลตอบแทนของหลกัทรพัยi์ = Alphai  + Betai x ผลตอบแทนของตลาด 

 

หมายเหตุ ▪ เริม่ค านวณคา่เบตา้ตัง้แต ่1 เมษายน 2545 เป็นตน้ไป 
▪ ค านวณเฉพาะหลักทรัพยส์ามัญทีอ่ยูใ่นดัชนี SET Index หรอื mai Index ทีม่กีารซือ้ขาย

ไมน่อ้ยกว่า 3 เดอืน  

▪ กรณีหลักทรัพยม์กีารเปลีย่นหมวด/กลุม่อตุสาหกรรม ไมม่ผีลตอ่การค านวณค่าเบตา้ 
 

 
13. Dividend Payout Ratio 

 

ความหมาย ▪ อัตราสว่นเปรยีบเทยีบระหว่าง มลูคา่เงนิปันผลรวมตามประกาศจ่าย 12 เดอืนล่าสดุ ต่อ
ก าไรสทุธทิีบ่รษัิทนัน้ท าไดใ้นรอบระยะเวลา 12 เดอืนหรอืในรอบ 1 ปีลา่สดุ 

ประเภทหลกัทรพัย์
ทีถู่กค านวณ 

P  หลักทรัพย ์ (เฉพาะประเภทหุน้สามัญ) 

O  หมวดธรุกจิ               

O  กลุม่อตุสาหกรรม             

O  ตลาดรวม (SET,mai) , SET50 , SET100 และ SETHD 

สูตรในการค านวณ 
 

มลูคา่เงนิปนัผลรวมตามประกาศจา่ย 12 เดอืนลา่สุด 
ก าไรงวด 12 เดอืนลา่สุด 

หมายเหตุ ▪ ในการค านวณคา่ Dividend Payout Ratio ตลาดหลักทรัพยฯ์ จะไมใ่ช ้“เงนิปันผลจ่ายต่อ

หุน้สามัญ” แต่จะเลอืกใช ้“มลูคา่เงนิปันผลรวมตามประกาศจ่าย 12 เดอืนลา่สดุ” มา
ค านวณแทน 

▪ ในการค านวณคา่ Dividend Payout Ratio ตลาดหลักทรัพยฯ์ จะไมใ่ชก้ารจ่ายหุน้ปันผล 
(Stock Dividend) ในการค านวณ 
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14. Enterprise Value: EV 

 

ความหมาย ▪ มลูคา่กจิการเป็นขอ้มลูซึง่ใชวั้ดมลูคา่ของบรษัิท โดยค านวณจาก มูลคา่ตามราคาตลาด
โดยรวมของหลักทรัพย,์ หนี้สนิ, เงนิสด, สว่นของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย และทนุจดทะเบยีน

หุน้บรมิสทิธ ิ
 

ประเภทหลกัทรพัย์

ทีถู่กค านวณ 

P  หลักทรัพย ์ (เฉพาะประเภทหุน้สามัญ) 

O  หมวดธรุกจิ               

O  กลุม่อตุสาหกรรม             
O  ตลาดรวม (SET,mai) , SET50, SET100 และ SETHD 

สูตรในการค านวณ 

 

▪ ส าหรับขอ้มลูในอดตีถงึวันที ่2 เมษายน พ.ศ. 2564 
 

มลูคา่กจิการ = มลูคา่ตามราคาตลาดโดยรวมของหลกัทรพัย ์+ หนีส้นิ – เงนิสด + 
สว่นของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย + ทุนจดทะเบยีนหุน้บรุมิสทิธ ิ

 
▪ ส าหรับขอ้มลูตัง้แตวั่นที ่5 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

o กรณีมหีุน้บรุมิสทิธจิดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์
 

มลูคา่กจิการ = มลูคา่ตามราคาตลาดโดยรวมของหลกัทรพัย ์+ หนีส้นิ – เงนิสด + 

สว่นของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย + มลูคา่ตามราคาตลาดของหุน้บรุมิสทิธ ิ
 

o กรณีไมม่หีุน้บ์รุมิสทิธจิดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์

 

มลูคา่กจิการ = มลูคา่ตามราคาตลาดโดยรวมของหลกัทรพัย ์+ หนีส้นิ – เงนิสด + 

สว่นของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย + ทุนจดทะเบยีนหุน้บรุมิสทิธ ิ

 
หมายเหตุ ▪ ค านวณเฉพาะหลักทรัพยป์ระเภทหุน้สามัญ ทีใ่ชรู้ปแบบงบการเงนิ ฟอรม์ 7 (ธรุกจิ

อตุสาหกรรมและบรกิาร) 
▪ ขอ้มลูงบการเงนิทีน่ ามาค านวณ ใชง้บการเงนิลา่สดุ 

 

 
15. EV / EBITDA 

 

ความหมาย ▪ อัตราสว่นเปรยีบเทยีบระหว่าง มลูคา่กจิการ ต่อ ก าไรกอ่นหักดอกเบีย้, ภาษีนติบิคุคล, คา่
เสือ่มและค่าจัดจ าหน่าย 

 

ประเภทหลกัทรพัย์

ทีถู่กค านวณ 

P  หลักทรัพย ์ (เฉพาะประเภทหุน้สามัญ) 

O  หมวดธรุกจิ               

O  กลุม่อตุสาหกรรม             

O  ตลาดรวม (SET,mai) , SET50 , SET100 และ SETHD 

 

สูตรในการค านวณ 

 

 

                                            _มุลคา่กจิการ                                          _ 
(ก าไร (ขาดทุน) กอ่นตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิไดต้น้ทนุทางการเงนิ  

+ คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 12 เดอืนลา่สุด 
 

หมายเหตุ ▪ ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นตน้ทนุทางการเงนิและภาษีเงนิไดต้น้ทนุทางการเงนิ  และคา่เสือ่ม

ราคาและค่าตัดจ าหน่าย ค านวณจากก าไรไตรมาสลา่สดุปรับเป็นตัวเลขเต็มปี 
(Annualized) 

▪ ค านวณเฉพาะหลักทรัพยป์ระเภทหุน้สามัญ ทีใ่ชรู้ปแบบงบการเงนิ ฟอรม์ 7 (ธรุกจิ
อตุสาหกรรมและบรกิาร) 
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16. Index EPS 

 

ความหมาย ▪ EPS ส าหรับดัชนี 
 

ประเภทหลกัทรพัย์

ทีถู่กค านวณ 

O  หลักทรัพย ์

P  หมวดธรุกจิ (ยกเวน้ PF&REITS) 

P  กลุม่อตุสาหกรรม             

P  ตลาดรวม SET, mai, SET50 , SET100, SETHD, sSET, SETCLMV, SETTHSI, SETWB 

 

สูตรในการค านวณ 
 

 
Index Value 

Index P/E 
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Financial Ratios 

 

ตลาดหลักทรัพยฯ์ ไดก้ าหนดการเผยแพร่อัตราสว่นทางการเงนิ (Financial Ratios) ส าหรับบรษัิทจดทะเบยีนตามประเภท
ของรูปแบบงบการเงนิ (Accounting Form) ซึง่ปัจจุบันแบง่ออกเป็น 6 รูปแบบตามประเภทธุรกจิดังนี้ 

 

รปูแบบ (Form) ประเภทธุรกจิ 

ฟอรม์ 1 ธรุกจิธนาคาร (Bank) 

ฟอรม์ 2 ธรุกจิทางการเงนิอืน่ (Other Financial Institutions) 

ฟอรม์ 3 ธรุกจิหลักทรัพย ์(Securities) 

ฟอรม์ 4 ธรุกจิประกันภัย (Insurance) 

ฟอรม์ 5 กองทนุและกองทรัสต ์(Fund & Unit Trust) 

ฟอรม์ 6 ธรุกจิพาณชิยท่ั์วไป (General Commercial Business) 
 

ทัง้นี้  ท่านจะสามารถเรยีกดูอัตราสว่นทางการเงนิใน SETSMART แยกตามประเภทรูปแบบทางการเงนิดังรายละเอยีด
ตอ่ไปนี้ 

 

อตัราสว่นทางการเงนิ (Financial Ratio) รปูแบบ (Form) 

1 2 3 4 5 6 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratios) 

1. อัตราสว่นสภาพคล่อง Current Ratio - - - - -  P 

2. อัตราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว Quick Ratio - - - - -  

P 

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการใชส้นิทรพัย ์(Activity Ratios) 

3. อัตราสว่นหมนุเวยีน ลูกหนี้การคา้ Account Receivable Turnover - - - - -  P 

4. ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ Average Collection Period - - - - -  P 

5. อัตราการหมนุเวยีนของสนิทรัพยถ์าวร Fixed Asset Turnover P P P P - P 

6. อัตราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี้การคา้ Account Payable Turnover - - - - -  P 

7. ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่ Average Payment Period - - - - -  P 

8. วงจรเงนิสด Cash Cycle - - - - -  P 

9. อัตราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื Inventory Turnover - - - - -  P 

10. ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ Average Sale (Inventory) Period  - - - - -  P 

11. อัตราการหมนุเวยีนของสนิทรัพย ์ Total Asset Turnover P P P P - P 

อตัราสว่นทีแ่สดงถงึความเสีย่งจากการกูย้มื (Leverage Ratios) 

12. อัตราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ D/E Ratio P P P P - 
 

P 

13. ความสามารถในการช าระดอกเบีย้ Interest Coverage Ratio - - - - -  P 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratios) 

14. อัตราก าไรขัน้ตน้ Gross Profit Margin - - - - -  P 

15. อัตราก าไรสทุธ ิ Net Profit Margin P P P P - 
 

P 

16. อัตราผลตอบแทนสนิทรัพย ์ Return on Asset P P P P - 
 

P 

17. อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ Return on Equity P P P P - 
 

P 
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1.  Current Ratio 

 

ความหมาย ▪ อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (Current Ratio) เป็นอัตราสว่นทีใ่ชช้ีค้วามสามารถของบรษัิท
ทีจ่ะใชค้นืหนี้ระยะสัน้เมือ่ถงึก าหนด 

▪ อัตราสว่นนี้เป็นเครือ่งชีฐ้านะทางการเงนิระยะสัน้ของธรุกจิ ถา้อัตราสว่นนี้มคี่ายิง่สงู 
ยิง่แสดงวา่บรษัิทมคีวามคลอ่งตัวมาก  แตใ่นการตัดสนิใจ ควรพจิารณาปัจจัยอืน่ๆ 

ประกอบดว้ย เชน่ ลักษณะหรอืประเภทธรุกจิ คา่เฉลีย่อตุสาหกรรมประเภทเดยีวกัน 

เป็นตน้  
 

ประเภทธุรกจิทีม่กีาร

ค านวณอตัราสว่น 
 

▪ เฉพาะธรุกจิพาณิชยท่ั์วไป (Form 6) เทา่นัน้ 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ทีจ่ะมกีารค านวณ 

 

▪ ค านวณทัง้ในงบการเงนิรายปีและงบการเงนิรายไตรมาส 

สูตรในการค านวณ 
 

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน  
   รวมหนีส้นิหมุนเวยีน              

 

หมายเหตุ ▪ ในการค านวณ Current Ratio ตลท. จะใชข้อ้มลูสนิทรัพยห์มนุเวยีน (Current 
Asset) ซึง่เป็นสนิทรัพยท์ีเ่ปลีย่นเป็นเงนิสดไดง้่ายเป็นตัวเศษและหนี้สนิหมนุเวยีน 

(Current Liabilities) ซึง่จัดเป็นหนี้สนิเร่งดว่นและจะครบก าหนดช าระภายในรอบปี

บัญชนัีน้เป็นตัวสว่น โดยจะใชข้อ้มลู Current Asset และ Current Liabilities ที่
เกดิขึน้จรงิๆ ณ สิน้สดุระยะเวลานัน้ๆ 

▪ คา่ทีไ่ดจ้ะเป็นเท่า (Times) และตอ้งเป็นคา่บวกเสมอ  
 

 

2. Quick Ratio 
 

ความหมาย ▪ อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (Quick Ratio) เป็นอัตราสว่นทีใ่ชวั้ดความสามารถของ

บรษัิททีจ่ะช าระหนี้สนิหมนุเวยีนจากสนิทรัพยห์มนุเวยีนทีส่ามารถเปลีย่นเป็นเงนิสด
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เชน่ เงนิสด รายการเทยีบเท่าเงนิสด ลกูหนี้การคา้ เป็นตน้   

▪ อัตราสว่นนี้ยิง่มคีา่มาก ก็แสดงวา่ธรุกจินี้มสีภาพคล่องสงู  
 

ประเภทธุรกจิทีม่กีาร

ค านวณอตัราสว่น 
 

▪ เฉพาะธรุกจิพาณิชยท่ั์วไป (Form 6) เทา่นัน้ 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ

ทีจ่ะมกีารค านวณ 
 

▪ ค านวณทัง้ในงบการเงนิรายปีและงบการเงนิรายไตรมาส 

สูตรในการค านวณ  [เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด + เงนิลงทนุระยะส ัน้ -สุทธ ิ+  

(ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่-สุทธ ิ- ลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่) ] 

 รวมหนีส้นิหมุนเวยีน              

 

หมายเหตุ ▪ ในการค านวณ Quick Ratio ตลท. จะใชข้อ้มลูสนิทรัพยห์มนุเวยีน (Current Asset) 
ซึง่เป็นสนิทรัพยท์ีเ่ปลีย่นเป็นเงนิสดไดง้่ายแบบเร่งดว่นเท่านัน้ โดยจะไมนั่บสนิคา้

คงเหลอื (Inventory) เป็นตัวเศษ และหนี้สนิหมนุเวยีน (Current Liabilities) ซึง่
จัดเป็นหนี้สนิเร่งดว่นและจะครบก าหนดช าระภายในรอบปีบัญชนัีน้เป็นตัวสว่น โดยจะ

ใชข้อ้มลู Current Asset, Inventory และ Current Liabilities ทีเ่กดิขึน้จรงิๆ ณ 
สิน้สดุระยะเวลานัน้ๆ 

▪ คา่ทีไ่ดจ้ะเป็นเท่า (Times) และตอ้งเป็นคา่บวกเสมอ 
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3. Account Receivable Turnover 

 

ความหมาย ▪ อัตราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้เป็นอัตราสว่นทีใ่ชวั้ดความสามารถในการเรยีกเก็บ
หนี้ทางการคา้ โดยอัตราสว่นนี้จะบง่ชีถ้งึจ านวนครัง้ (โดยเฉลีย่) ในรอบปีบัญชทีี่

บรษัิทไดเ้รยีกเก็บเงนิจากลูกหนี้การคา้ โดยท่ัวไป หากค่าอัตราสว่นนี้สงู จะแสดงถงึ
ความมปีระสทิธภิาพในการแปรลกูหนี้การคา้เป็นเงนิสด แตก็่อาจจะหมายถงึการใช ้

นโยบายการขายเป็นเงนิเชือ่ทีเ่ขม้งวดจนเกนิไปก็ได ้

 

ประเภทธุรกจิทีม่กีาร

ค านวณอตัราสว่น 

 

▪ เฉพาะธรุกจิพาณิชยท่ั์วไป (Form 6) เทา่นัน้ 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ

ทีจ่ะมกีารค านวณ 
 

▪ ค านวณทัง้ในงบการเงนิรายปีและงบการเงนิรายไตรมาส 

สูตรในการค านวณคา่

ของหลกัทรพัย ์
 

รายไดจ้ากการด าเนนิธุรกจิ  

(ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่-สุทธ ิ- ลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่) (เฉลีย่) 
 

หมายเหตุ ▪ ในการค านวณ Account Receivable Turnover ตลทฯ จะใชข้อ้มลูรายไดจ้ากการ

ด าเนนิธรุกจิเป็นตัวเศษ และจะใชค้า่เฉลีย่ของ (ลกูหนี้การคา้และลูกหนี้หมนุเวยีน
อืน่-สทุธ ิ- ลูกหนี้หมนุเวยีนอืน่) เป็นตัวสว่น  

▪ ขอ้มลูรายไดจ้ากการด าเนนิธรุกจิ ซึง่เป็นตัวเลขทีน่ ามาจากงบก าไร/ขาดทนุ จะตอ้ง

ถกูปรับเป็นตัวเลขเต็มปี (Annualized) โดยใชตั้วเลขในไตรมาสปัจจุบัน บวกดว้ย
ตัวเลขยอ้นหลังอกี  3 ไตรมาสมาค านวณ 

▪ (ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่-สทุธ ิ- ลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่) (เฉลีย่) จะถกู
ค านวณโดยใชส้ตูรดังนี้ 

คา่เฉลีย่รายปี 
[ยอดสิน้สดุงวดปีกอ่นหนา้ + ยอดสิน้สดุงวดปีปัจจุบัน] / 2 

คา่เฉลีย่รายไตรมาส 

[ยอดสิน้สดุไตรมาสในปีกอ่นหนา้ + ยอดสิน้สดุไตรมาสในปีปัจจุบัน] /2 
▪ คา่ทีไ่ดจ้ะมหีน่วยเป็นเทา่ (Times)  

 

 
4. Average Collection Period 

 

ความหมาย ▪ ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่เป็นอัตราสว่นทีใ่ชวั้ดความสามารถในการเรยีกเก็บหนี้ทาง

การคา้เชน่เดยีวกับ Account Receivable Turnover แต่อัตราสว่นนี้จะบง่ชีถ้งึจ านวน

วันในรอบปีบัญชทีีบ่รษัิทไดเ้รยีกเก็บเงนิจากลกูหนี้การคา้ 
  

ประเภทธุรกจิทีม่กีาร

ค านวณอตัราสว่น 
 

▪ เฉพาะธรุกจิพาณิชยท่ั์วไป (Form 6) เทา่นัน้ 
 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ทีจ่ะมกีารค านวณ 

 

▪ ค านวณทัง้ในงบการเงนิรายปีและงบการเงนิรายไตรมาส 

สูตรในการค านวณคา่
ของหลกัทรพัย ์

 

 
365 / อตัราสว่นหมนุเวยีนลูกหนีก้ารคา้  

 

หมายเหตุ ▪ คา่ทีไ่ดจ้ะมหีน่วยเป็นวัน (Day) 
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5. Fixed Asset Turnover 

 

ความหมาย ▪ อัตราการหมนุเวยีนของสนิทรัพยถ์าวร เป็นคา่ทีใ่ชวั้ดความสามารถของบรษัิทในการ
สรา้งรายไดจ้ากสนิทรัพยท์ีต่นลงทนุไป  

 

ประเภทธุรกจิทีม่กีาร
ค านวณอตัราสว่น 

▪ ค านวณในทกุประเภทธรุกจิ ยกเวน้กองทนุและกองทรัสต ์(Form 5)  

ชว่งเวลาในงบการเงนิ

ทีจ่ะมกีารค านวณ 

▪ ค านวณทัง้ในงบการเงนิรายปีและงบการเงนิรายไตรมาส 

สูตรในการค านวณคา่

ของหลกัทรพัย ์
 

▪ ส าหรับธรุกจิทางการเงนิอืน่ (Form 2) 
 

รวมรายได ้
[ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์-สุทธ ิ+ สนิทรพัยส์ทิธกิารใช-้สุทธ ิ+ ทีด่นิ อาคาร 

และอุปกรณ์-สุทธ ิ(มาตรฐานเดมิ)] (เฉลีย่) 
 

▪ ส าหรับธรุกจิอืน่ๆ 
 

รวมรายได ้
(ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์-สุทธ ิ+ สนิทรพัยส์ทิธกิารใช-้สุทธ)ิ (เฉลีย่) 

 

หมายเหตุ ▪ ขอ้มลูในตัวเศษซึง่เกีย่วขอ้งกับรายได ้และเป็นตัวเลขทีน่ ามาจากงบก าไร/ขาดทนุ 
จะตอ้งถกูปรับเป็นตัวเลขเต็มปี (Annualized)  โดยใชตั้วเลขในไตรมาสปัจจุบัน บวก

ดว้ยตัวเลขยอ้นหลังอกี 3 ไตรมาส 

▪ ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สทุธ ิ(เฉลีย่) จะถกูค านวณโดยใชส้ตูรดังนี้ 
คา่เฉลีย่รายปี 

[ยอดสิน้สดุงวดปีกอ่นหนา้ + ยอดสิน้สดุงวดปีปัจจุบัน] / 2 
คา่เฉลีย่รายไตรมาส 

[ยอดสิน้สดุไตรมาสในปีกอ่นหนา้ + ยอดสิน้สดุไตรมาสในปีปัจจุบัน] /2 

▪ คา่ทีไ่ดจ้ะมหีน่วยเป็นเทา่ (Times)  
▪ ส าหรับธรุกจิธนาคาร (Form 1) ขอ้มลูรวมรายได ้ประกอบดว้ย (รายไดด้อกเบีย้สทุธ ิ

+ รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสทุธ ิ+ ก าไร (ขาดทนุ) สทุธจิากเครือ่งมอืทาง
การเงนิทีวั่ดมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ + ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ

จากเงนิลงทนุ + สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุตามวธิสีว่นไดเ้สยี + ผล
ก าไร (ขาดทนุ) จากยอดดุลสทุธขิองรายการทีเ่ป็นตัวเงนิ + รายไดเ้งนิปันผล + 

เบีย้ประกันภัยรับสทุธ ิ+ รายไดจ้ากการด าเนนิการอืน่) 
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6. Account Payable Turnover 

 

ความหมาย ▪ อัตราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี้การคา้เป็นอัตราสว่นทีใ่ชวั้ดความสามารถในการช าระหนี้
ทางการคา้ โดยอัตราสว่นนี้จะบง่ชีถ้งึจ านวนครัง้ (โดยเฉลีย่) ในรอบปีบัญชทีีบ่รษัิท

ไดช้ าระเงนิใหเ้จา้หนี้การคา้ โดยท่ัวไป หากคา่อัตราสว่นนี้มคีา่ต ่า จะแสดงถงึความมี
ประสทิธภิาพในการบรหิารเงนิเพือ่ช าระหนี้เจา้หนี้การคา้ 

 

ประเภทธุรกจิทีม่กีาร
ค านวณอตัราสว่น 

 

▪ เฉพาะธรุกจิพาณิชยท่ั์วไป (Form 6) เทา่นัน้ 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ทีจ่ะมกีารค านวณ 

 

▪ ค านวณทัง้ในงบการเงนิรายปีและงบการเงนิรายไตรมาส 

สูตรในการค านวณคา่
ของหลกัทรพัย ์

 

ตน้ทนุ + สนิคา้คงเหลอื(เพิม่ขึน้) ลดลง + คา่ใชจ้า่ยในการผลติและบรกิาร 
(เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวยีนอืน่ - เจา้หนีห้มนุเวยีนอืน่) (เฉลีย่) 

หมายเหตุ ▪ ในการค านวณ Account Payable Turnover ตลทฯ จะใชข้อ้มลู (ตน้ทนุ + สนิคา้
คงเหลอื(เพิม่ขึน้) ลดลง + ค่าใชจ่้ายในการผลติและบรกิาร) เป็นตัวเศษ และจะใช ้

คา่เฉลีย่ของ (เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอืน่ - เจา้หนี้หมนุเวยีนอืน่) เป็นตัว
สว่น  

▪ ขอ้มลู (ตน้ทนุ + สนิคา้คงเหลอื(เพิม่ขึน้) ลดลง + ค่าใชจ่้ายในการผลติและบรกิาร) 

ิซิึง่เป็นตัวเลขทีน่ ามาจากงบก าไร/ขาดทนุ จะตอ้งถกูปรับเป็นตัวเลขเต็มปี 
(Annualized) โดยใชตั้วเลขในไตรมาสปัจจุบัน บวกดว้ยตัวเลขยอ้นหลังอกี  3 ไตร

มาสมาค านวณ 
▪ (เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอืน่ - เจา้หนี้หมนุเวยีนอืน่) (เฉลีย่) จะถกูค านวณ

โดยใชส้ตูรดังนี้ 
คา่เฉลีย่รายปี 

[ยอดสิน้สดุงวดปีกอ่นหนา้ + ยอดสิน้สดุงวดปีปัจจุบัน] / 2 

คา่เฉลีย่รายไตรมาส 
[ยอดสิน้สดุไตรมาสในปีกอ่นหนา้ + ยอดสิน้สดุไตรมาสในปีปัจจุบัน] /2 

▪ คา่ทีไ่ดจ้ะมหีน่วยเป็นเทา่ (Times)  
 

 

7. Average Payment Period 
 

ความหมาย ▪ ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่เป็นอัตราสว่นทีใ่ชวั้ดความสามารถในการช าระหนี้ทางการคา้

เชน่เดยีวกับ Account Payable Turnover แตอั่ตราสว่นนี้จะบง่ชีถ้งึจ านวนวันในรอบ
ปีบัญชทีีบ่รษัิทไดช้ าระหนี้เจา้หนี้การคา้ 

  

ประเภทธุรกจิทีม่กีาร
ค านวณอตัราสว่น 

 

▪ เฉพาะธรุกจิพาณิชยท่ั์วไป (Form 6) เทา่นัน้ 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ

ทีจ่ะมกีารค านวณ 

 

▪ ค านวณทัง้ในงบการเงนิรายปีและงบการเงนิรายไตรมาส 

สูตรในการค านวณคา่

ของหลกัทรพัย ์

 

 

365 / อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนีก้ารคา้  
 

หมายเหตุ ▪ คา่ทีไ่ดจ้ะมหีน่วยเป็นวัน (Day) 
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8. Cash Cycle 

 

ความหมาย ▪ ระยะเวลาในการหมนุเวยีนของเงนิสดของกจิการจากระยะเวลาทีจ่่ายเงนิสดไป
จนกว่าจะไดร้ับเงนิสด เป็นการบอกถงึจ านวนวันทีก่จิการตอ้งรอเพือ่จะไดร้ับเงนิสดที่

จ่ายลงทนุไปหมนุเวยีนกลับมา ซึง่ก็คอืจ านวนเงนิสดทีก่จิการตอ้งลงทนุในลูกหนี้
และสนิคา้คงคลัง โดยท่ัวไป หากค่าอัตราสว่นนี้ยิง่นอ้ยเท่าใด จะแสดงถงึ

ความสามารถในการบรหิารเงนิทนุหมนุเวยีนไดด้ ี 

 

ประเภทธุรกจิทีม่กีาร

ค านวณอตัราสว่น 

 

▪ เฉพาะธรุกจิพาณิชยท่ั์วไป (Form 6) เทา่นัน้ 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ

ทีจ่ะมกีารค านวณ 
 

▪ ค านวณทัง้ในงบการเงนิรายปีและงบการเงนิรายไตรมาส 

สูตรในการค านวณคา่

ของหลกัทรพัย ์
 

 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ + ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ - ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ 
 

หมายเหตุ ▪ คา่ทีไ่ดจ้ะมหีน่วยเป็นวัน (Day) 

 

 
9.  Inventory Turnover 

 

ความหมาย ▪ อัตราหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอืเป็นอัตราสว่นทีใ่ชวั้ดอัตราการหมนุเวยีนของสนิคา้

คงเหลอืเพือ่ใหท้ราบถงึความคลอ่งตัวของบรษัิทวา่สามารถจ าหน่ายสนิคา้ไดเ้ร็ว

เพยีงใด   
▪ ถา้อัตราสว่นนี้มคี่ายิง่สงูยิง่แสดงวา่สนิคา้ของบรษัิทสามารถขายไดเ้ร็ว แสดงถงึ

ประสทิธภิาพในการบรหิารงานขายของบรษัิท  
 

ประเภทธุรกจิทีม่กีาร

ค านวณอตัราสว่น 

▪ เฉพาะธรุกจิพาณิชยท่ั์วไป (Form 6) เทา่นัน้ 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ

ทีจ่ะมกีารค านวณ 

▪ ค านวณทัง้ในงบการเงนิรายปีและงบการเงนิรายไตรมาส 

สูตรในการค านวณคา่
ของหลกัทรพัย ์

 

ตน้ทนุ + สนิคา้คงเหลอื(เพิม่ขึน้) ลดลง + คา่ใชจ้า่ยในการผลติและบรกิาร 

สนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิ(เฉลีย่) 

หมายเหตุ ▪ ขอ้มลู (ตน้ทนุ + สนิคา้คงเหลอื(เพิม่ขึน้) ลดลง + ค่าใชจ่้ายในการผลติและ

บรกิาร) ซึง่เป็นตัวเลขทีน่ ามาจากงบก าไร/ขาดทนุ จะตอ้งถกูปรับเป็นตัวเลขเต็มปี 
(Annualized)  โดยใชตั้วเลขในไตรมาสปัจจุบัน บวกดว้ยตัวเลขยอ้นหลังอกี 3 
ไตรมาส 

▪ สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ(เฉลีย่) จะถกูค านวณโดยใชส้ตูรดังน้ี 

คา่เฉลีย่รายปี 

[ยอดสิน้สดุงวดปีกอ่นหนา้ + ยอดสิน้สดุงวดปีปัจจุบัน] / 2 
คา่เฉลีย่รายไตรมาส 

[ยอดสิน้สดุไตรมาสในปีกอ่นหนา้ + ยอดสิน้สดุไตรมาสในปีปัจจุบัน] /2 
▪ คา่ทีไ่ดจ้ะมหีน่วยเป็นเทา่ (Times) 
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10. Average Sale (Inventory) Period 

 

ความหมาย ▪ ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่เป็นอัตราสว่นทีใ่ชวั้ดความสามารถในการขายสนิคา้
เชน่เดยีวกับ Inventory Turnover แต่อัตราสว่นนี้จะบง่ชีถ้งึจ านวนวันในรอบปีบัญชี

ทีบ่รษัิทไดท้ าการขายสนิคา้ 
 

ประเภทธุรกจิทีม่กีาร

ค านวณอตัราสว่น 

▪ เฉพาะธรุกจิพาณิชยท่ั์วไป (Form 6) เทา่นัน้ 
 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ทีจ่ะมกีารค านวณ 

▪ ค านวณทัง้ในงบการเงนิรายปีและงบการเงนิรายไตรมาส 

สูตรในการค านวณคา่
ของหลกัทรพัย ์

 

 

365 / อตัราหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื 

 

หมายเหตุ ▪ คา่ทีไ่ดจ้ะมหีน่วยเป็นวัน (Day) 
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11. Total Asset Turnover 

 

ความหมาย ▪ อัตราการหมนุเวยีนของสนิทรัพย ์เป็นคา่ทีใ่ชวั้ดความสามารถของบรษัิทในการสรา้ง
รายไดจ้ากสนิทรัพยทั์ง้หมดทีบ่รษัิทลงทนุไป   

▪ โดยท่ัวไป หากกจิการใดมคีา่อัตราสว่นนี้ยิง่สงู กจิการนัน้จะสามารถใชเ้งนิทนุทีย่ ิง่
ต ่าลงในการสรา้งรายได ้ท าใหส้รา้งผลก าไรไดเ้พิม่ขึน้ ในกรณีทีบ่รษัิทใดมี

อัตราสว่นนี้ต ่ากวา่ระดับเฉลีย่ของอุตสาหกรรมนัน้ หรอืต ่ากว่าระดับอดตีของบรษัิท

ดังกล่าว แสดงวา่บรษัิทนัน้มกีารลงทนุในสนิทรัพยม์ากเกนิไปหรอืมรีายไดต้ ่า (ชะลอ
ตัวลง) แตก็่อาจจะเป็นเพราะว่าบรษัิทดังกลา่วมกีารลงทนุพัฒนาโรงงานใหม้คีวาม

ทันสมัยก็ได ้
 

ประเภทธุรกจิทีม่กีาร

ค านวณอตัราสว่น 

▪ ค านวณในทกุประเภทธรุกจิ ยกเวน้กองทนุและกองทรัสต ์(Form 5) 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ

ทีจ่ะมกีารค านวณ 

▪ ค านวณทัง้ในงบการเงนิรายปีและงบการเงนิรายไตรมาส 

สูตรในการค านวณคา่
ของหลกัทรพัย ์

 

 

รวมรายได ้

รวมสนิทรพัย ์(เฉลีย่) 
 

หมายเหตุ ▪ ขอ้มลูในตัวเศษ ซึง่เกีย่วขอ้งกับรายได ้และเป็นตัวเลขทีน่ ามาจากงบก าไร/ขาดทนุ 
จะตอ้งถกูปรับเป็นตัวเลขเต็มปี (Annualized)  โดยใชตั้วเลขในไตรมาสปัจจุบัน บวก

ดว้ยตัวเลขยอ้นหลังอกี 3 ไตรมาส 
▪ รวมสนิทรัพย ์(เฉลีย่) จะถกูค านวณโดยใชส้ตูรดังนี้ 

คา่เฉลีย่รายปี 

[ยอดสิน้สดุงวดปีกอ่นหนา้ + ยอดสิน้สดุงวดปีปัจจุบัน] / 2 
คา่เฉลีย่รายไตรมาส 

[ยอดสิน้สดุไตรมาสในปีกอ่นหนา้ + ยอดสิน้สดุไตรมาสในปีปัจจุบัน] /2 

▪ คา่ทีไ่ดจ้ะมหีน่วยเป็นเทา่ (Times) 

▪ ส าหรับธรุกจิธนาคาร (Form 1) ขอ้มลูรวมรายได ้ประกอบดว้ย (รายไดด้อกเบีย้สทุธ ิ

+ รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสทุธ ิ+ ก าไร (ขาดทนุ) สทุธจิากเครือ่งมอืทาง
การเงนิทีวั่ดมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ + ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ

จากเงนิลงทนุ + สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุตามวธิสีว่นไดเ้สยี + ผล
ก าไร (ขาดทนุ) จากยอดดุลสทุธขิองรายการทีเ่ป็นตัวเงนิ + รายไดเ้งนิปันผล + 

เบีย้ประกันภัยรับสทุธ ิ+ รายไดจ้ากการด าเนนิการอืน่) 
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12. Debt/Equity Ratio 

 

ความหมาย ▪ อัตราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ จะแสดงโครงสรา้งของเงนิทนุ (Capital 
Structure) ของบรษัิทว่ามสีัดสว่นของหนี้สนิรวมของบรษัิทเมือ่เทยีบกับสว่นของทนุ

หรอืสว่นของเจา้ของเป็นเทา่ใด  
▪ เป็นการวัดวา่ธรุกจิใชเ้งนิทนุจากภายนอก (จากการกูย้มื) เมือ่เทยีบกับทนุภายใน

ของธรุกจิเองว่ามสีดัสว่นเทา่ใด ซึง่หนี้สนิเป็นแหลง่เงนิทนุทีบ่รษัิทมภีาระดอกเบีย้

จ่าย ไมว่า่ผลการด าเนนิงานของบรษัิทจะเป็นอยา่งไร ถา้อัตราสว่นหนี้สงูก็แสดงวา่
บรษัิทก็มคีวามเสีย่งสงูเชน่เดยีวกัน เพราะเงนิกูเ้ป็นแหลง่เงนิทนุทีม่ภีาระดอกเบีย้

จ่าย 
 

ประเภทธุรกจิทีม่กีาร

ค านวณอตัราสว่น 

▪ ค านวณในทกุประเภทธรุกจิ ยกเวน้กองทนุและกองทรัสต ์(Form 5) 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ

ทีจ่ะมกีารค านวณ 

▪ ค านวณทัง้ในงบการเงนิรายปีและงบการเงนิรายไตรมาส 

สูตรในการค านวณคา่
ของหลกัทรพัย ์

 

 
รวมหนีส้นิ 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 

 

หมายเหตุ ▪ คา่ทีไ่ดจ้ะมหีน่วยเป็นเทา่ (Times) 

▪ ในกรณีของบรษัิท หาก “รวมสว่นของผูถ้อืหุน่้” เป็นคา่ตดิลบ ตลาด
หลักทรพัยฯ์ จะไมค่ านวณคา่ Debt/Equity Ratio ของบรษัิทดังกลา่ว 

▪ ในการค านวณ Debt/Equity Ratio ของหมวดธรุกจิ กลุม่อตุสาหกรรม 
และตลาดรวม ตลาดหลักทรัพยฯ์ จะน าเอาคา่ “รวมสว่นของผูถ้อืหุน้” 
ของทกุบรษัิทในหมวดธรุกจิ กลุม่อตุสาหกรรม และตลาดรวมมา
ค านวณ ถงึแมว้า่บรษัิทนัน้จะมคีา่ “รวมสว่นของผูถ้อืหุน้” เป็นคา่ตดิลบ
ก็ตาม 

 

 
13. Interest Coverage Ratio 

 

ความหมาย ▪ ความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ จะแสดงถงึความสามารถในการช าระดอกเบีย้เงนิกู ้
ของธรุกจิ โดยวเิคราะหจ์ากค่าก าไรจากการด าเนนิงานตอ่ดอกเบีย้จ่าย   

▪ อัตราสว่นนี้ยิง่สงูก็ยิง่เพิม่ความมั่นใจแกเ่จา้หนี้ในการทีจ่ะไดร้ับช าระดอกเบีย้ การที่

อัตราสว่นนี้ลดลงอาจจะเนื่องมาจากสาเหตใุดสาเหตหุนึง่หรอืหลายสาเหต ุเชน่ 
ดอกเบีย้จ่ายสงูเกนิไป หรอืเงนิกูเ้พิม่ขึน้ หรอืก าไรลดลง 

 

ประเภทธุรกจิทีม่กีาร

ค านวณอตัราสว่น 

 

▪ เฉพาะธรุกจิพาณิชยท่ั์วไป (Form 6) เทา่นัน้ 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ

ทีจ่ะมกีารค านวณ 

 

▪ ค านวณทัง้ในงบการเงนิรายปีและงบการเงนิรายไตรมาส 

สูตรในการค านวณคา่

ของหลกัทรพัย ์
 

 

ก าไร (ขาดทุน) กอ่นตน้ทนุทางการเงนิ และภาษเีงนิได ้
ตน้ทนุทางการเงนิ 

 

หมายเหตุ ▪ คา่ทีไ่ดจ้ะมหีน่วยเป็นเทา่ (Times) 
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14. Gross Profit Margin 

 

ความหมาย ▪ อัตราก าไรขัน้ตน้ เป็นค่าเปรยีบเทยีบผลก าไรจากการขายเทยีบเป็นรอ้ยละของ
ยอดขาย เพือ่ใชวั้ดความสามารถของบรษัิทในการควบคมุตน้ทนุสนิคา้คงคลัง และ

ความสามารถในการบวกตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้เขา้ไปในราคาสนิคา้ทีข่าย   
▪ ยิง่บรษัิทมคีวามสามารถในการควบคมุตน้ทนุเมือ่เทยีบกับรายไดจ้ากการขายเท่าใด 

บรษัิทก็จะมคีวามสามารถในการหารายไดม้ากยิง่ขึน้เทา่นัน้  

 

ประเภทธุรกจิทีม่กีาร

ค านวณอตัราสว่น 

 

▪ เฉพาะธรุกจิพาณิชยท่ั์วไป (Form 6) เทา่นัน้ 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ

ทีจ่ะมกีารค านวณ 
 

▪ ค านวณทัง้ในงบการเงนิรายปีและงบการเงนิรายไตรมาส 

สูตรในการค านวณคา่

ของหลกัทรพัย ์
 

 

รายไดจ้ากการด าเนนิธุรกจิ - (ตน้ทนุ + สนิคา้คงเหลอื(เพิม่ขึน้) ลดลง  
+ คา่ใชจ้า่ยในการผลติและบรกิาร) * 100 

รายไดจ้ากการด าเนนิธุรกจิ 

 

หมายเหตุ ▪ คา่ทีไ่ดจ้ะมหีน่วยเป็นเปอรเ์ซ็นต ์(%) 

 

 
15. Net Profit Margin 

 

ความหมาย ▪ อัตราก าไรสทุธ ิเป็นค่าทีใ่ชวั้ดความสามารถในการท าก าไรของบรษัิทหลังจากน า
รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายทกุประเภทเขา้พจิารณาแลว้ (รวมทัง้ดอกเบีย้จ่าย รายการ

พเิศษตา่งๆ นอกเหนือจากการด าเนนิงานตามปกต ิและภาษีเงนิได ้
▪ วัดความสามารถของบรษัิทในการควบคมุตน้ทนุและค่าใชจ่้ายตา่งๆ เพือ่ใหเ้กดิผล

ก าไรสทุธ ิ

 

ประเภทธุรกจิทีม่กีาร

ค านวณอตัราสว่น 
 

▪ ค านวณในทกุประเภทธรุกจิ ยกเวน้กองทนุและกองทรัสต ์(Form 5)  

ชว่งเวลาในงบการเงนิ

ทีจ่ะมกีารค านวณ 
 

▪ ค านวณทัง้ในงบการเงนิรายปีและงบการเงนิรายไตรมาส 

สูตรในการค านวณคา่

ของหลกัทรพัย ์
 

 

[การแบง่ปันก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ: ผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ ่+ การแบง่ปนัก าไร 

(ขาดทุน) สุทธ ิ: สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ] * 100 
                                                รวมรายได ้

 

หมายเหตุ ▪ คา่ทีไ่ดจ้ะมหีน่วยเป็นเปอรเ์ซ็นต ์(%) 

▪ ส าหรับธรุกจิธนาคาร (Form 1) ขอ้มลูรวมรายได ้ประกอบดว้ย (รายไดด้อกเบีย้สทุธ ิ

+ รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสทุธ ิ+ ก าไร (ขาดทนุ) สทุธจิากเครือ่งมอืทาง
การเงนิทีวั่ดมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ + ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ

จากเงนิลงทนุ + สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุตามวธิสีว่นไดเ้สยี + ผล

ก าไร (ขาดทนุ) จากยอดดุลสทุธขิองรายการทีเ่ป็นตัวเงนิ + รายไดเ้งนิปันผล + 
เบีย้ประกันภัยรับสทุธ ิ+ รายไดจ้ากการด าเนนิการอืน่) 
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16. Return on Asset 

 

ความหมาย ▪ ผลตอบแทนจากสนิทรัพยเ์ป็นอัตราสว่นทีช่ ีถ้งึประสทิธภิาพของบรษัิทในการน า       
สนิทรัพยไ์ปลงทนุใหเ้กดิผลตอบแทน โดยเป็นคา่ทีแ่สดงถงึผลก าไรทีบ่รษัิทหาได ้

จากสนิทรัพยทั์ง้หมดทีบ่รษัิทใชด้ าเนนิการ 
 

ประเภทธุรกจิทีม่กีาร

ค านวณอตัราสว่น 
 

▪ ค านวณในทกุประเภทธรุกจิ ยกเวน้กองทนุและกองทรัสต ์(Form 5) 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ

ทีจ่ะมกีารค านวณ 
 

▪ ค านวณทัง้ในงบการเงนิรายปีและงบการเงนิรายไตรมาส 

สูตรในการค านวณคา่

ของหลกัทรพัย ์
 

▪ ส าหรับธรุกจิธนาคารและธรุกจิประกันภัย (Form 1 และ Form 4) 

[ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนนิงานกอ่นภาษเีงนิได ้+ คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้] * 
100 

รวมสนิทรพัย ์(เฉลีย่) 
 

▪ ส าหรับธรุกจิทางการเงนิอืน่และธรุกจิพาณิชยท่ั์วไป (Form 2 และ Form 6) 

ก าไร (ขาดทุน) กอ่นตน้ทนุทางการเงนิ และภาษเีงนิได ้* 100 

รวมสนิทรพัย ์(เฉลีย่) 
 

▪ ส าหรับธรุกจิหลักทรัพย ์(Form 3) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนนิงานกอ่นภาษเีงนิได ้+ ตน้ทุนทางการเงนิ * 100 

รวมสนิทรพัย ์(เฉลีย่) 
 

หมายเหตุ ▪ ขอ้มลูในตัวเศษ ซึง่เกีย่วขอ้งกับก าไร (ขาดทนุ) และเป็นตัวเลขทีน่ ามาจากงบก าไร/ 
ขาดทนุ จะตอ้งถกูปรับเป็นตัวเลขเต็มปี (Annualized)  โดยใชตั้วเลขในไตรมาส

ปัจจุบัน บวกดว้ยตัวเลขยอ้นหลังอกี 3 ไตรมาส 
▪ รวมสนิทรัพย ์(เฉลีย่) จะถกูค านวณโดยใชส้ตูรดังนี้ 

คา่เฉลีย่รายปี 
[ยอดสิน้สดุงวดปีกอ่นหนา้ + ยอดสิน้สดุงวดปีปัจจุบัน] / 2 

คา่เฉลีย่รายไตรมาส 

[ยอดสิน้สดุไตรมาสในปีกอ่นหนา้ + ยอดสิน้สดุไตรมาสในปีปัจจุบัน] /2 
▪ คา่ทีไ่ดจ้ะมหีน่วยเป็นเปอรเ์ซ็นต ์(%) 
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17. Return on Equity 

 

ความหมาย ▪ อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ เป็นอัตราสว่นทีใ่ชใ้นการวเิคราะหเ์พือ่วัดผลตอบแทนต่อ
สว่นของผูถ้อืหุน้ทีจ่ะสะทอ้นใหเ้ห็นถงึความสามารถในการบรหิารงานเพือ่ใหเ้กดิ

ผลตอบแทนแกผู่ถ้อืหุน้ทีเ่ห็นเจา้ของกจิการ 
 

ประเภทธุรกจิทีม่กีาร

ค านวณอตัราสว่น 
 

▪ ค านวณในทกุประเภทธรุกจิ ยกเวน้กองทนุและกองทรัสต ์(Form 5) 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ

ทีจ่ะมกีารค านวณ 
 

▪ ค านวณทัง้ในงบการเงนิรายปีและงบการเงนิรายไตรมาส 

สูตรในการค านวณคา่

ของหลกัทรพัย ์
 

 

การแบง่ปันก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ: ผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ * 100 

                   รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่่  ่(เฉลีย่) 
 

หมายเหตุ ▪ ขอ้มลูในตัวเศษ ซึง่เกีย่วขอ้งกับก าไร (ขาดทนุ) และเป็นตัวเลขทีน่ ามาจากงบก าไร/ 
ขาดทนุ จะตอ้งถกูปรับเป็นตัวเลขเต็มปี (Annualized)  โดยใชตั้วเลขในไตรมาส

ปัจจุบัน บวกดว้ยตัวเลขยอ้นหลังอกี 3 ไตรมาส 
▪ สว่นของผูถ้อืหุน้ (เฉลีย่) จะถูกค านวณโดยใชส้ตูรดังนี้ 

คา่เฉลีย่รายปี 

[ยอดสิน้สดุงวดปีกอ่นหนา้ + ยอดสิน้สดุงวดปีปัจจุบัน] / 2 
คา่เฉลีย่รายไตรมาส 

[ยอดสิน้สดุไตรมาสในปีกอ่นหนา้ + ยอดสิน้สดุไตรมาสในปีปัจจุบัน] /2 
▪ คา่ทีไ่ดจ้ะมหีน่วยเป็นเปอรเ์ซ็นต ์(%) 

▪ ในกรณีของบรษัิท หาก “รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทใหญ่” เป็นคา่ตดิลบ ตลท. 

จะไม่ค านวณคา่ Return on Equity ของบรษัิทดังกลา่ว 
▪ ในการค านวณ  Return on Equity ของหมวดธรุกจิ กลุม่อุตสาหกรรม และตลาดรวม    

ตลท. จะน าเอาคา่ “รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทใหญ่” ของทกุบรษัิทในหมวด
ธรุกจิ กลุม่อุตสาหกรรม และตลาดรวมมาค านวณ ถงึแมว้่าบรษัิทนัน้จะมคีา่ “รวมสว่น

ของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทใหญ่” เป็นคา่ตดิลบก็ตาม 
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Glossary 

 

“A” Wording  

 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ัน่ใน 

SETSMART ทีม่ขีอ้มลู 

ANNUALIZED การปรับตัวเลขใหเ้ต็มปี 
ในการค านวณอัตราสว่นการเงนิรายไตรมาสบางตัวทีม่กีารใชบั้ญชี

การเงนิจากงบการเงนิ อาทเิชน่ Return on Equity ทีม่กีารใชค้า่ 
Net Profit หากดว้ย Total Liabilities เฉลีย่ 

ในการค านวณคา่ดังกลา่ว ตลทฯ จะปรับคา่ Net Profit ทีไ่ดใ้นแต่

ละไตรมาสใหเ้ป็นค่าตัวเลขเต็มปีกอ่นจะน าไปหารกับ Total 
Liabilities เฉลีย่ 

N.A. 

AT THE OPEN 
(ATO) 

ค าสัง่ซือ้ขายหลักทรัพย ์ณ ราคาเปิดตลาด (At the Open) 
ค าสัง่ซือ้หรอืขายหลักทรัพยต์ามราคาเปิดตลาด ใชเ้มือ่ผูล้งทุน

ตอ้งการซือ้หรอืขายหลักทรัพยใ์นชว่งเวลาเปิดการซือ้ขายคราว

แรก โดยเพยีงแตต่อ้งการซือ้หรอืขาย ณ ราคาเปิดเทา่นัน้  
 

ขอ้ควรระวัง คอื ราคาเปิดเป็นราคาทีเ่กดิจากการค านวณจากการ
เสนอซือ้ขายทีม่กีารเขา้และถอนออกไดต้ลอดเวลา ราคาเปิดจงึ

อาจเปลีย่นไดเ้สมอแมข้ณะกอ่นชว่งเวลาเปิดการซือ้ขายคราวแรก

เพีย้งเสีย้ววนิาท ี 
 

เมือ่ผูล้งทนุสง่ค าสัง่ ATO เขา้มา ค าสัง่ ATO จะเขา้ไปรอดูการ
เลอืกราคาเปิดเพือ่ทีจ่ะท ารายการต่อจากรายการทีก่อ่ใหเ้กดิราคา

เปิดนัน้ จากนัน้ระบบการซือ้ขายจะค านวณราคาเปิดตามเกณฑ ์

ดังนี้  
- เป็นราคาทีท่ าใหเ้กดิการซือ้ขายมากทีส่ดุ  

- ถา้มรีาคาทีท่ าใหเ้กดิการซือ้ขายมากทีส่ดุ มากกวา่ 1 ราคา จะ
ใชร้าคาทีใ่กลเ้คยีงกับราคาปิดครัง้กอ่น  

- ถา้มรีาคาทีใ่กลเ้คยีงกับราคาปิดครัง้กอ่นมากกว่า 1 ราคา จะ
ใชร้าคาทีส่งูกว่าราคาปิดครัง้กอ่น  

เมือ่ไดร้าคาเปิดแลว้ ระบบการซือ้ขายจะจับคูค่ าสัง่ ATO กอ่น

ค าสัง่ประเภทระบรุาคา (Limit Price)  หากในกรณีทีค่ าสัง่ ATO 
สามารถจับคู่ไดเ้พยีงบางสว่นเทา่นัน้ ค าสัง่ทีเ่หลอืก็จะสิน้สภาพไป 

ไมม่กีารน าไปจัดล าดับเมือ่เปิดตลาดแลว้ 
 

ค าสัง่ ATO ใชไ้ดส้ าหรับการซือ้ขายบนกระดานหลักและกระดาน

ตา่งประเทศเท่านัน้ 

Real-time Data  
▪ Stock Quotation 

 

 



        สตูรการค านวณคา่สถิตแิละอตัราส่วนทางการเงิน 

 

หนา้ (Page)  29 

 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ัน่ใน 
SETSMART ทีม่ขีอ้มลู 

AT THE CLOSE 
(ATC) 

ค าสัง่ซือ้ขายหลักทรัพย ์ณ ราคาปิดตลาด (At The Close) 
ค าสัง่ซือ้หรอืขายหลักทรัพยต์ามราคาปิดตลาด ใชเ้มือ่ผูล้งทนุ

ตอ้งการซือ้หรอืขายหลักทรัพยใ์นชว่งเวลาปิดการซือ้ขาย โดย

เพยีงแตต่อ้งการซือ้หรอืขาย ณ ราคาปิดเทา่นัน้  โดยสามารถสง่
ค าสัง่ซือ้ขายไดตั้ง้แตเ่วลา 16.30 น. ถงึเวลาปิด (Random เวลา

ในชว่ง 16.35 - 16.40 น.) 
 

ขอ้ควรระวัง คอื ราคาปิดเป็นราคาทีเ่กดิจากการค านวณจากการ

เสนอซือ้ขายทีม่กีารเขา้และถอนออกไดต้ลอดเวลา ราคาปิดจงึ
อาจเปลีย่นไดเ้สมอแมข้ณะกอ่นชว่งเวลาปิดการซือ้ขายคราวแรก

เพีย้งเสีย้ววนิาท ี 
 

ระบบการซือ้ขายจะจับคู่ค าสัง่ ATC กอ่นค าสัง่ประเภทระบรุาคา 

(Limit Price)  หากในกรณีทีค่ าสัง่ ATC สามารถจับคู่ไดเ้พยีง
บางสว่นเท่านัน้ ค าสัง่ทีเ่หลอืก็จะสิน้สภาพไป 

 
ค าสัง่ ATC ใชไ้ดส้ าหรับการซือ้ขายบนกระดานหลักและกระดาน

ตา่งประเทศเท่านัน้ 

Real-time Data  
▪ Stock Quotation 
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“B” Wording  

 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ัน่ใน 

SETSMART ทีม่ขีอ้มลู 

BETA คา่เบตา้ 

คา่เบตา้ คอืคา่วัดความเสีย่งก าจัดไม่ได ้(Systematic Risk) ทีเ่กดิจาก

การเปรยีบเทยีบความเคลือ่นไหวระหวา่ง อัตราผลตอบแทนของหุน้ 
กลุม่อุตสาหกรรม หรอืหมวดธรุกจิหนึง่ๆ กับอัตราผลตอบแทนรวมของ

ตลาดหลักทรัพยฯ์   

Historical Data 

▪ Sectoral Indices 

▪ Sector Comparison 
▪ Sector Highlight 

▪ Stock Comparison 
 

Company 

▪ Company Highlight 
▪ Historical Trading 

BID  
  

ราคาเสนอซือ้ 
ราคาเสนอซือ้ของหลักทรัพยใ์ดหลักทรัพยห์นึง่ ณ ขณะใดขณะหนึง่ 

อาจมรีาคาเสนอซือ้เขา้มาหลายระดับราคา ซึง่ระบบการซือ้ขาย

หลักทรัพยข์องตลาดหลักทรัพยจ์ะเรยีงล าดับราคาทีด่ทีีส่ดุไว ้เพือ่รอ
การจับคู่การซือ้ขายไวใ้นล าดับแรก โดยราคาทีด่ทีีส่ดุในทีน่ี้มี

หลักเกณฑว์า่ ผูเ้สนอซือ้ทีใ่หร้าคาสงูกวา่ควรไดส้ทิธซิือ้กอ่นผูเ้สนอซือ้
รายอืน่ๆ ทัง้นี้ ระบบการซือ้ขายของตลาดหลักทรัพยจ์ะแสดงราคาเสนอ

ซือ้ระดับสงูทีส่ดุไว ้

 
Real-time Data 

▪ Stock Quotation 

 

BOARD 
LOT  

หน่วยการซือ้ขาย 
การซือ้ขายหลักทรัพยด์ว้ยวธิกีารซือ้ขายแบบ Auto Matching จะตอ้งมี

จ านวนทีต่รงตามหน่วยการซือ้ขายทีต่ลาดหลักทรัพยก์ าหนด ปัจจุบัน 

ตลาดหลักทรัพยก์ าหนดให ้1 หน่วยการซือ้ขาย หรอื 1 Board Lot 
เทา่กับ 100 หุน้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีห่ลักทรัพยใ์ดมรีาคาซือ้ขาย

ตัง้แต ่500 บาทขึน้ไป เป็นระยะเวลาตดิต่อกันนานถงึ 6 เดอืน จะ
ก าหนดใหม้หีน่วยการซือ้ขายเทา่กับ 50 หุน้ 

 

 

BROKER  บรษัิทสมาชกิหรอืโบรกเกอร ์ 
บรษัิทหลักทรัพยท์ีไ่ดร้ับใบอนุญาตจากรัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลัง 

ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) ใหป้ระกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทการเป็น

นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์(เป็นตัวแทนท าหนา้ทีซ่ ือ้หรอืขายหุน้ใน

ตลาดหลักทรัพยใ์หแ้กผู่ล้งทนุ โดยไดร้ับคา่ธรรมเนียมหรอืค่านายหนา้
จากผูล้งทนุเป็นผลตอบแทน) อกีทัง้เป็นบรษัิทหลักทรัพยท์ีม่คีณุสมบัติ

ครบถว้นตามทีต่ลาดหลักทรัพยก์ าหนด และไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้เป็น
บรษัิทสมาชกิของตลาดหลักทรัพย ์

Broker 
▪ Broker List 

▪ Broker Profile 
▪ Broker Trading 

▪ Broker Rank 

 

BUY-IN รายการซือ้เพือ่สง่มอบหลักทรัพยท์ีผ่ดินัด (Buy-in) 

ตลาดหลักทรัพยไ์ดม้กีารก าหนดหลักเกณฑใ์นการทีบ่รษัิทหลักทรัพย ์
(Brokers) ซือ้หลักทรัพยเ์พือ่น ามาสง่มอบในรายการทีไ่ดผ้ดินัดในสง่

มอบ (Buy-in) โดยก าหนดให ้”บรษัิทหลักทรัพยจ์ะด าเนนิการ Buy-in 
ไดใ้นวันท าการถัดจากวันทีผ่ดินัดสง่มอบหลักทรัพย ์(Next day buy-in) 
เป็นระยะเวลา 4 วัน และสามารถช าระราคาและสง่มอบหลักทรัพยท์ี ่
Buy-in ดังกล่าว ภายในวันที ่Buy-in ได ้(Same day settlement) โดย
จะช าระราคาและสง่มอบหลักทรัพยดั์งกล่าวรวมกับรายการซือ้ขายปกต ิ
ทัง้นี้บรษัิทหลักทรัพย ์จะท าการสง่รายการ Buy-in ดังกลา่ว เป็นรายการ
ซือ้ขายหลักทรัพยแ์บบ Trade Report 
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“C” Wording  

 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ัน่ใน 

SETSMART ทีม่ขีอ้มลู 

CALL MARKET  การจับคูซ่ ือ้ขายในคราวเดยีวกัน (Call Market) 

เป็นวธิกีารซือ้ขายทีร่ะบบจะจับคูค่ าสัง่ซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดย

อัตโนมัตใินคราวเดยีวกัน (Single Price Auction) โดยนักลงทนุ
สามารถสง่ค าสัง่ซือ้ขายไดตั้ง้แตช่ว่งกอ่นเปิดตลาด เชน่เดยีวกับ

การซือ้ขายหุน้ตามปกต ิหากแตร่ะบบซือ้ขายจะยังไมจั่บคูค่ าสัง่ซือ้
ขายในขณะนัน้ แมว้า่ค าสัง่เหลา่นัน้จะมรีาคาเสนอซือ้และเสนอขาย

ทีเ่ทา่กัน แตจ่ะท าการเรยีงล าดับค าสัง่ซือ้ขายตามล าดับราคาเสนอ

ซือ้เสนอขายทีด่ทีีส่ดุ (Price and Time Priority) อันเป็นหลักการ
เดยีวกับวธิซีือ้ขาย Continuous Order Matching และเมือ่ถงึเวลา

ทีก่ าหนด ระบบซือ้ขายจะจับคู่ค าสัง่ซือ้ขายทีจั่ดเรยีงไว ้ณ ราคาที่
กอ่ใหเ้กดิปรมิาณการซือ้ขายทีม่ากทีส่ดุ ซึง่ราคาดังกลา่วนี้อาจเป็น

ราคาเดยีวกับทีร่ะบไุวใ้นค าสัง่ซือ้ขายหรอืราคาอืน่ทีด่กีว่าได ้

 

CALL MARKET 
(CM) 

เครือ่งหมายซเีอ็ม “CM” 
บรษัิทจดทะเบยีนทีม่กีารกระจายการถอืหุน้ไมค่รบถว้นตาม

ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ย การด ารงสถานะเป็นบรษัิท
จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพยก์ าหนดใหหุ้น้

สามัญของบรษัิทดังกล่าวท าการซือ้ขายดว้ยวธิกีาร Call Market 

 

CEILING 
PRICE  

 

ราคาเพดาน 
ระดับราคาสงูสดุทีแ่ตล่ะหลักทรัพยจ์ะเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ไดใ้นแต่

ละวันท าการ ปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพยก์ าหนดใหร้าคาซือ้ขาย

หลักทรัพยใ์นแตล่ะวัน สามารถเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดไ้ม่
เกนิ 30% ของราคาปิดในวันกอ่น แต่ทัง้นี้ เกณฑด์ังกลา่วไม่บังคับ

ใชกั้บการซือ้ขายหลักทรัพยต์่างประเทศ (Foreign) 

ดจูากฟังกช์ัน่ทีแ่สดงการ
เปลีย่นแปลง 

(%Change) ของราคา 

เชน่ 
 

Real-time Data  
▪ Most Active 

▪ Stock Quotation 

CG Score 
 

รายงานการก ากับดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน 
ผลส ารวจการก ากับดแูลกจิการของบรษัิทจดทะเบยีน (Corporate 

Governance Report of Thai Listed Companies) ด าเนนิการโดย
สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (Thai Institute of 

directors) สนับสนุนโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทสไทย โดย
จะมกีารประกาศรายชือ่บรษัิททีม่คีะแนนในระดับด-ีดเีลศิตามชว่ง

คะแนนทีก่ าหนดขึน้ โดยใชจ้ านวนตราสญัลักษณ์ของ
คณะกรรมการบรรษัทภบิาลแหง่ชาตแิสดงระดับคะแนนในแต่ละ

กลุม่ดังนี้ 

  5  = ดเีลศิ (90-100 คะแนน) 
  4  = ดมีาก (80-89 คะแนน) 

  3  = ด ี(70-79 คะแนน) 
 -   - = ไมม่ขีอ้มลูปรากฏ 

Company  
▪ Company 

Summary 
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 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ัน่ใน 
SETSMART ทีม่ขีอ้มลู 

CLOSING 
PRICE  

 

ราคาปิด 
เป็นราคาของหลักทรัพยใ์ด ๆ ทีเ่กดิจากการซือ้ขายรายการสดุทา้ยใน

แตล่ะวันท าการ ปัจจุบัน ระบบการซือ้ขายหลักทรัพยข์องตลาด

หลักทรัพยจ์ะหยุดจับคูค่ าสัง่ซือ้/ขายดว้ยวธิอัีตโนมัต ิ(Automated 
Order Matching หรอื AOM) ณ เวลา 16.30 น. แตจ่ะยังคงรับค า

สัง่ซือ้/ขายจากบรษัิทสมาชกิมาเรยีงล าดับไวใ้นระหวา่ง 16.30 - 
16.35 น. จากนัน้ ระบบคอมพวิเตอรจ์ะสุม่เลอืกเวลาปิดในชว่งระหวา่ง 

16.35 - 16.40 น. และน าค าสั่งซือ้/ขายทัง้หมดทีค่า้งในระบบจนถงึ

เวลาปิด มาค านวณหาราคาปิดของแต่ละหลักทรัพย ์ดว้ยวธิ ีCall 
Market ซึง่มหีลักเกณฑ ์ดังนี้  

- ใชร้าคาทีท่ าใหเ้กดิการซือ้ขายไดใ้นปรมิาณมากทีส่ดุ  
- ถา้มรีาคาตามขอ้ 1 มากกว่า 1 ราคา ใหใ้ชร้าคาทีใ่กลเ้คยีงกับราคา

ซือ้ขายในล าดับกอ่นหนา้ทีเ่ร ิม่ใชว้ธิ ีCall Market  

- ถา้มรีาคาตามขอ้ 2 มากกว่า 1 ราคา ใหใ้ชร้าคาทีส่งูกว่าราคา
ดังกล่าว  

- ถา้ชว่งทีใ่ชว้ธิ ีCall Market ไมส่ามารถหาราคาปิดได ้(เนื่องจากการ
ซือ้ขายขาดสภาพคล่อง) ใหใ้ชร้าคาซือ้ขายทีเ่กดิจากวธิ ีAOM ใน

ล าดับกอ่นหนา้นัน้ เป็นราคาปิด 

Historical Data 
▪ Top Ranking 

▪ Stock Comparison  

Company  
▪ Company 

Summary 
▪ Company Highlight  

▪ Historical Trading  

COMMON 
STOCK  

 

หุน้สามัญ 
หลักทรัพยป์ระเภทตราสารทนุ ทีบ่รษัิทออกจ าหน่ายเพือ่เป็นการระดม

เงนิทนุมาด าเนนิกจิการ ผูถ้อืหุน้สามัญมสีทิธริ่วมเป็นเจา้ของบรษัิท มี
สทิธอิอกเสยีงลงมตใินทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ตัดสนิใจในกจิการที่

ส าคัญ ๆ ของบรษัิท โดยออกเสยีงไดต้ามสดัสว่นหุน้ทีต่นถอือยู ่

รวมทัง้จะไดร้ับผลตอบแทนในรูปเงนิปันผล หากบรษัิทผูอ้อกหุน้
สามัญมกี าไรเพยีงพอทีจ่ะจ่ายปันผล และไดส้ทิธใินการจองซือ้หุน้

เพิม่ทนุตามทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตอินุมัตไิว ้

Real-time Data 
▪ Stock Quotation 

 
Historical Data 

▪ Stock Comparison 

 
Company 

▪ Company Profile 
▪ All Securities Table 

 

CUSTOMER 
TYPE 

การซือ้ขายหลักทรัพยแ์ยกตามประเภทนักลงทนุ 
แสดงขอ้มลูการซือ้ขายของหลักทรัพยแ์บง่แยกตามประเภทนักลงทนุ 

3 ประเภท ไดแ้ก ่สถาบันในประเทศ (Local Institutions) นักลงทนุ
ตา่งประเทศ (Foreign Investors) และนักลงทนุในประเทศ (Local 

Investors) 

 
ตลาดหลักทรัพยฯ์ จะเผยแพร่ขอ้มลูดังกล่าวเฉพาะ ณ สิน้วันท าการ 

โดยแบง่เป็นขอ้มูลปรมิาณและมลูคา่ซือ้และขายของนักลงทนุกลุม่
ตา่งๆ  ทัง้นี้ ใน SETMART จะมกีารค านวณขอ้มลู NET ซึง่มสีตูรการ

ค านวณดังนี้ 
มลูคา่ซือ้ – มูลคา่ขาย     หรอื     ปรมิาณซือ้ - ปรมิาณขาย 

Real-time Data 
▪ Market Summary 

(with yesterday 
data) 

 

Historical Data 
Customer Type 
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“D” Wording  

 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ัน่ใน 

SETSMART ทีม่ขีอ้มลู 

DEBENTURE หุน้กู ้

หลักทรัพยป์ระเภทตราสารหนี้ ทีบ่รษัิทน าออกจ าหน่ายเพือ่เป็น

การกูเ้งนิจากผูล้งทนุ หุน้กูจ้ะมกี าหนดเวลาไถถ่อนคนืทีแ่น่นอน ผู ้
ถอืหุน้กูม้ฐีานะเป็นเจา้หนี้ของบรษัิท จะไดร้ับดอกเบีย้ตอบแทน

เป็นงวด ๆ ตามอัตราทีก่ าหนดไว ้ตลอดอายขุองหุน้กู ้ทัง้นี้ อัตรา
ดอกเบีย้ในหุน้กูจ้ะสงูหรอืต ่า ขึน้อยูกั่บฐานะกจิการของบรษัิทผู ้

ออกหุน้กู ้และระดับอัตราดอกเบีย้ในตลาดการเงนิ ขณะทีน่ าหุน้กู ้

ออกจ าหน่ายครัง้แรก 

Real-time Data 

▪ Stock Quotation 

Historical Data 
▪ Stock Comparison 

Company 
▪ Company Profile 

▪ All Securities 

Table 
 

DELISTING  การเพกิถอนหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน 
การเพกิถอนหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนเกดิขึน้ไดห้ลายกรณี โดย

บรษัิทจดทะเบยีนอาจขอถอนหลักทรัพยข์องตนออกจากการเป็น

หลักทรัพยจ์ดทะเบยีนโดยสมัครใจได ้กรณีนี้จะตอ้งไดร้ับความ
เห็นชอบจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิท หรอืตลาดหลักทรัพยอ์าจ

สัง่ใหเ้พกิถอนหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนได ้เมือ่ปรากฏว่าบรษัิทจด
ทะเบยีนประสบปัญหาการด าเนนิงาน จนท าใหฐ้านะการเงนิและผล

การด าเนนิงานตกต ่าลง หรอืเมือ่บรษัิทไม่สามารถด ารงคณุสมบัติ

ในการเป็นบรษัิทจดทะเบยีนได ้หรอืบรษัิทไดก้ระท าผดิกฎหมาย
วา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอืขอ้ก าหนดของตลาด

หลักทรัพย ์อันอาจมผีลกระทบอยา่งรา้ยแรงต่อสทิธปิระโยชน์ หรอื
การตัดสนิใจของผูล้งทนุ 

Company 
▪ Company Profile 

DIVIDEND  เงนิปันผล 

เป็นผลตอบแทนจากการลงทนุทีผู่ล้งทนุในตราสารทนุและหน่วย
ลงทนุ จะไดร้ับจากบรษัิทผูอ้อกหลักทรัพยห์รอืกองทนุรวม โดย

เป็นการน าสว่นของก าไรมาแบ่งจ่ายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้สามัญ ผูถ้อืหุน้
บรุมิสทิธ ิหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ บรษัิทอาจพจิารณาจ่ายเป็น

เงนิปันผลหรอืหุน้ปันผลก็ได ้และปันผลทีจ่่ายจะมากหรอืนอ้ยนัน้ 

ขึน้กับผลการด าเนนิงานในแต่ละปี และนโยบายการจ่ายเงนิปันผล
ของบรษัิท 

 

Company 

▪ Company 
Summary 

▪ Rights & Benefits 
 

Major Events 

Dividend 

DEPOSITORY 
RECEIPTS 

 

ใบส าคัญแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิ 
ตราสารทีใ่หส้ทิธแิกผู่ถ้อืทีจ่ะไดร้ับผลตอบแทนทางการเงนิ

เทยีบเท่าหรอือา้งองิกับผลตอบแทนทางการเงนิทีผู่ถ้อืหลักทรัพย์
อา้งองิจะไดร้ับ โดยผูอ้อกตราสารมหีรอืจะมกีารถอืหลักทรัพย์

อา้งองิรองรับ โดยทัง้นี้ผูอ้อกตราสาร คอื บรษัิท สยามดอีาร ์จ ากัด 
ซึง่เป็นหน่วยงานทีต่ัง้ข ึน้มาเฉพาะกจิ (Special Purpose Vehicle: 

SPV) จะท าหนา้ทีเ่ป็นผูเ้สนอขาย DR ใหแ้กนั่กลงทนุ 

Real-time Data 
▪ Stock Quotation 

 
Historical Data 

▪ Stock Comparison 
 

Company 

▪ Company Profile 
▪ All Securities 

Table 
 

DERIVATIVES  ตราสารอนุพันธ ์

ตราสารทางการเงนิประเภทหนึง่ทีม่ลูค่าหรอืราคาของตราสารนัน้
เกีย่วเนื่องกับมูลคา่ของสนิทรัพยท์ีต่ราสารนัน้อา้งองิอยู ่

(Underlying Asset) ซึง่อาจเป็นตราสารทนุ ตราสารหนี้ เงนิตรา

ตา่งประเทศ สนิคา้โภคภัณฑ ์หรอืสนิทรัพยอ์า้งองิประเภทอืน่ๆ 
การจัดใหม้กีารซือ้ขายตราสารอนุพันธจ์ะชว่ยใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งกับ

ตลาดการเงนิ มเีครือ่งมอืทีช่ว่ยใหส้ามารถบรหิารความเสีย่งจาก
การลงทนุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ยังเป็นการเพิม่สนิคา้เพือ่

การลงทนุใหห้ลากหลายยิง่ขึน้ 
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“E” Wording  

 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ัน่ใน 

SETSMART ทีม่ขีอ้มลู 

EARNINGS PER 

SHARE 

ก าไรตอ่หุน้ (EPS) 

สว่นของก าไรสทุธทิีแ่บง่เฉลีย่แกหุ่น้สามัญแตล่ะหุน้ มสีตูรค านวณ

ดังนี้  
              ก าไรต่อหุน้ = ก าไรสทุธขิองบรษัิท  

                                   / จ านวนหุน้สามัญทีเ่รยีกช าระแลว้ของ
บรษัิท 

 

EPS ก าไรตอ่หุน้ 

ด ูEarnings per Share 

 

EQUITY FUND กองทนุตราสารทนุ 

กองทนุรวมทีจ่ัดตัง้ขึน้โดยมนีโยบายน าเงนิไปลงทนุในตราสารทนุ 

(Equity) ของบรษัิทต่าง ๆ ปันผลจากกองทนุ ประเภทนี้จะไม่
แน่นอน แตจ่ะมอัีตราสงูกวา่อัตราปันผลจากกองทนุตราสารหนี้ ซึง่

ใหปั้นผลตอบแทนทีแ่น่นอน 
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“F” Wording  

 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ัน่ใน 

SETSMART ทีม่ขีอ้มลู 

FLOOR PRICE  ราคาพืน้ 

เป็นระดับราคาซือ้ขายต ่าสดุของแตล่ะหลักทรัพยท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง

ลดลงไดใ้นแต่ละวันท าการ ปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพยก์ าหนดให ้
ราคาซือ้ขายต ่าสดุในแตล่ะวัน ลดลงไดไ้มเ่กนิ 30% จากราคาปิดใน

วันกอ่น เชน่ หลักทรัพย ์A มรีาคาปิดวันกอ่นทีหุ่น้ละ 50 บาท ดังนัน้ 
ราคาซือ้ขายต ่าสดุของหลักทรัพย ์A ในวันตอ่มาจะตอ้งไมต่ ่ากวา่หุน้ 

35 บาท เป็นตน้ 

 

ดจูากฟังกช์ัน่ทีแ่สดงการ

เปลีย่นแปลง 

(%Change) ของราคา 
เชน่ 

Real-time Data  
▪ Most Active 

▪ Stock Quotation 

FOREIGN 

AVAILABLE 

จ านวนหุน้ต่างดา้วคงเหลอื 

จ านวนหุน้คงเหลอืทีผู่ล้งทนุต่างประเทศสามารถถอืครองได ้   
 

Company 

▪ Company Profile 
▪ All Securities Table 

FOREIGN 

LIMIT 

ขอ้จ ากัดหุน้ต่างดา้ว 

สดัสว่นทีผู่ล้งทนุตา่งประเทศ (ประกอบดว้ยบคุคลธรรมดาและนติิ
บคุคลซึง่ไม่ไดใ้ชส้ญัชาตไิทย) สามารถถอืครองหุน้ และมชีือ่

ปรากฏบนหนา้ทะเบยีนได ้ โดยก าหนดเป็นรอ้ยละของจ านวนหุน้ที่

จดทะเบยีนทัง้หมด  
 

▪ Foreign Limit 

FOREIGN 

LIMIT FOR 
EXERCISE 

ขอ้จ ากัดหุน้ต่างดา้วส าหรับการแปลงสภาพ 

สดัสว่นขอ้จ ากัดหุน้ต่างดา้วทีบ่รษัิทจดทะเบยีนขอ กลต. เพือ่รองรับ
การแปลงสภาพของผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธ ิ(Warrant) เพือ่สรา้ง

ความมั่นใจใหนั้กลงทนุตา่งประเทศวา่จะมหีุน้รองรับการใชส้ทิธิ
แปลงสภาพเป็นหุน้สามัญไดอ้ยา่งแน่นอน โดยไมต่ดิขอ้จ ากัดตา่ง

ดา้ว เนื่องจากไดม้กีารขยายสดัสว่นรองรับไวแ้ลว้ ทัง้นี้ บรษัิท
จะตอ้งแจง้ขอ้มลูนี้ใหนั้กลงทนุทราบตัง้แตเ่มือ่เริม่ออกขายใบส าคัญ

แสดงสทิธ ิโดยก าหนดเป็นรอ้ยละของจ านวนหุน้อา้งองิ และจะตอ้ง

มคีา่มากกวา่ขอ้จ ากัดหุน้ต่างดา้ว (Foreign Limit) เสมอ   ในกรณีที่
บรษัิทไมม่กีารขอจดทะเบยีนเพือ่รองรับการแปลงสภาพดังกลา่ว 

สดัสว่นนี้จะเทา่กับขอ้จ ากัดหุน้ตา่งดา้วเสมอ 

 

FOREIGN 
QUEUE 

จ านวนหุน้ทีร่อการโอน 
จ านวนหุน้ทีร่อการโอน ซงึจะเกดิขึน้ในกรณีทีม่ผีูล้งทนุตา่งประเทศ

ถอืหุน้จนเต็มสดัสว่นขอ้จ ากัดหุน้ตา่งดา้ว ดังนัน้ หากมผีูล้งทนุ
ตา่งประเทศตอ้งการถอืครองหุน้เพิม่ขึน้อกี หุน้เหลา่นัน้จะถกูจัดให ้

อยูใ่น Queue รอจนกว่าหลักทรัพยจ์ะมจี านวนหุน้คงเหลอืให ้
สามารถโอนได ้

 

FREE FLOAT การกระจายของผูถ้อืหุน้รายยอ่ย 

ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย คอื ผูถ้อืหุน้สามัญทีม่ไิดเ้ป็นผูท้ีม่สีว่นร่วมในการ
บรหิารงาน (Strategic Shareholders)  

 

โดยผูม้สีว่นร่วมในการบรหิารงาน หมายถงึ  
(1) กรรมการ ผูจ้ัดการ หรอืผูด้ ารงต าแหน่งระดับบรหิาร 4 รายแรก 

นับตอ่จากผูจ้ัดการลงมา ผูซ้ ึง่ด ารงต าแหน่งเทยีบเทา่กับผูด้ ารง
ต าแหน่งระดับบรหิารรายที ่4 ทกุราย นับรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ี่

เกีย่วขอ้งและบคุคลทีม่คีวามสัมพันธกั์บบคุคลดังกลา่ว  

(2) ผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้เกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของทนุช าระแลว้ นับรวมหุน้ที่
ถอืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  

(3) ผูม้อี านาจควบคมุ 
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“G” Wording  

 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ัน่ใน 

SETSMART ทีม่ขีอ้มลู 

GEARING 

RATIO 

เกยีรร์ ิง่ 

อัตราสว่นของมลูค่าหุน้แมกั่บใบส าคัญแสดงสทิธ ิโดยแสดงใหเ้ห็นถงึ

ความแรงของตัวลกูวอรแ์รนท ์โดยถา้ Gearing สงูจะแสดงใหเ้ห็นถงึ
การทีร่าคาใบส าคัญแสดงสทิธจิะขึน้สงูตามราคาหุน้แม่ 

สตูรในการค านวณ 
(ราคาปิดของราคาหุน้แม ่* อัตราใชส้ทิธิ)์/ราคาปิดของวอรแ์รนท ์

Company 

▪ All Securities Table 

(Warrant Table) 

 

“H” Wording  

 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ัน่ใน 

SETSMART ทีม่ขีอ้มลู 

HALT 
TRADING  

เครือ่งหมายเอช “H” 
เป็นเครือ่งหมายแสดงการหา้มซือ้ขายหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนเป็นการ

ชัว่คราวโดยแตล่ะครัง้ มรีะยะเวลาไมเ่กนิกวา่หนึง่รอบการซือ้ขายซึง่

ตลาดหลักทรัพยม์หีลักเกณฑใ์นการขึน้ เครือ่งหมาย H ดังนี้  
1. มขีอ้มลูหรอืข่าวสารทีส่ าคัญทีอ่าจมผีลกระทบต่อสทิธปิระโยชน์

ของผูถ้อืหลักทรัพย ์หรอืตอ่การตัดสนิใจในการลงทนุหรอืต่อการ
เปลีย่นแปลงในราคาของหลักทรัพยซ์ึง่ ตลาดหลักทรัพยย์ังไมไ่ด ้

รับรายงานจากบรษัิท และอยูใ่นระหวา่งการสอบถามขอ้ เท็จจรงิ 

และรอค าชีแ้จงจากบรษัิท และตลาดหลักทรัพยเ์ห็นวา่บรษัิท
สามารถชีแ้จงไดใ้นทันท ี 

2. ภาวะการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบรษัิทใดบรษัิทหนึง่น่าสงสยัว่าจะ
มผีูล้งทนุบางกลุม่ ทราบขอ้มูลหรอืขา่วสารทีส่ าคัญ และอยูใ่น

ระหวา่งการสอบถามขอ้เท็จจรงิจากบรษัิท และตลาดหลักทรัพย์
เห็นวา่บรษัิทสามารถชีแ้จงไดทั้นท ี 

3. บรษัิทรอ้งขอใหต้ลาดหลักทรัพยส์ัง่หา้มการซือ้ขายหลักทรัพย์

ของตนเป็นการชั่วคราว เนื่องจากบรษัิทอยูใ่นระหวา่งรอการ
เปิดเผยขอ้มลูหรอืข่าวสารทีส่ าคัญ และตลาด หลักทรัพยเ์ห็นวา่

บรษัิทสามารถชีแ้จงไดใ้นทันท ี 
4. มเีหตอุืน่ใดทีอ่าจมผีลกระทบอยา่งรา้ยแรงตอ่การซือ้ขาย

หลกัทรัพยนั์น้ 

 

 
 

“L” Wording  

 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ัน่ใน 
SETSMART ทีม่ขีอ้มลู 

LISTED 

COMPANIES  

บรษัิทจดทะเบยีน 

เป็นบรษัิทมหาชนจ ากัดทีน่ าหลักทรัพยเ์ขา้จดทะเบยีนและซือ้ขาย
ในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย หรอืตลาดหลักทรัพยใ์หม ่ซึง่

จะตอ้งเป็นบรษัิททีม่คีณุสมบัตคิรบถว้นตามหลักเกณฑต์่างๆ ที่
ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และตลาดหลักทรัพยใ์หม ่

ก าหนดไว ้ไดแ้ก ่ขนาดของทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ สดัสว่นการ
กระจายหุน้ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้รายย่อย ประวัตแิละผลการด าเนนิงาน 

ก าไรสทุธ ิศักยภาพทางธรุกจิ เป็นตน้ 

Company 

▪ Company Profile 
▪ All Securities 

Table 
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“M” Wording  

 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ัน่ใน SETSMART 

ทีม่ขีอ้มลู 

mai 

 

ตลาดหลักทรัพยใ์หม ่

mai ยอ่มาจาก Market for Alternative Investment เป็นชือ่ของ 

"ตลาดหลักทรัพยใ์หม"่ ซึง่เป็นตลาดรองอกีแหง่หนึง่ทีจั่ดตัง้ขึน้
โดยตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เพือ่เป็นแหลง่เงนิทนุระยะ

ยาวใหแ้กธ่รุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ทีถ่อืเป็นรากฐานที่
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ สนับสนุนการร่วม

ลงทนุของธรุกจิเงนิร่วมลงทนุ (Venture Capital) และเอือ้

อ านวยการแปลงสภาพจากหนี้เป็นทนุระหว่างสถาบันการเงนิ หรอื
ผูร้่วมทนุรายใหม ่และลกูหนี้ ขณะเดยีวกัน ยังชว่ยเพิม่สนิคา้ใหม่

ใหเ้ป็นทางเลอืกในการลงทนุและกระจายความเสีย่งใหแ้กผู่ล้งทนุ
อกีดว้ย ตลาดหลักทรัพยใ์หมเ่ริม่เปิดการซือ้ขายหลักทรัพยเ์ป็น

ครัง้แรก เมือ่วันที ่17 กันยายน 2544 

 

Real-time Data 

▪ Market Summary 

▪ Sectoral Indices 
▪ Stock Quotation 

▪ Most Active 
 

Historical Data 

▪ All Functions 
News  

▪ All Functions 
Major Events 

▪ Calendar of Events 

MARKET 

CAPITALIZ-
ATION  

มลูคา่หลักทรัพยต์ามราคาตลาด 

MARKET CAPITALIZATION หรอืทีเ่รยีกกันสัน้ ๆ วา่ MARKET 
CAP หมายถงึ มลูคา่ตามราคาตลาดโดยรวมของหลักทรัพยจ์ด

ทะเบยีน ซึง่เป็นค่าทีค่ านวณจากการน าราคาปิดของหลักทรัพย์

จดทะเบยีน คณูกับจ านวนหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน ปัจจุบัน การ
ค านวณมลูคา่ตามราคาตลาดรวมของหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน 

ครอบคลมุหลักทรัพยป์ระเภทหุน้สามัญ หุน้บรุมิสทิธ ิหุน้กู ้และ
ใบส าคัญแสดงสทิธใินการจองซือ้หุน้สามัญ (วอรแ์รนท)์ โดยมี

สตูรการค านวณ ดังนี้  

 
[ราคาปิดของหุน้ * ปรมิาณหุน้จดทะเบยีนกบั 

ตลาดหลกัทรพัย]์ 
*** ไมร่วมหลักทรัพย ์Foreign เนื่องจากจะมคีา่เทา่กับหุน้สามัญ 

Real-time Data 

▪ Market Summary 
Historical Data 

▪ Market Statistics 

▪ Top Ranking 
▪ Sectoral Indices 

▪ Sector Comparison 
▪ Sector Highlight 

▪ Stock Comparison 

Company 
▪ Company Summary 

▪ Company Highlight 
▪ Historical Trading 

MARKET 

PRICE  

ราคาตลาด 

ราคาของหลักทรัพยใ์ดๆ ในตลาดหลักทรัพยท์ีเ่กดิจากการซือ้
ขายครัง้ล่าสดุ เป็นราคาทีส่ะทอ้นถงึความตอ้งการซือ้และความ

ตอ้งการขายจากผูล้งทนุโดยรวมในขณะนัน้ 
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“N” Wording 

 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ัน่ใน 

SETSMART ทีม่ขีอ้มลู 

Non-

Compliance 

(NC) 

เครือ่งหมายเอ็นซ ี“NC” 

หลักทรัพยข์องบรษัิทจดทะเบยีนทีเ่ขา้ข่ายอาจถูกเพกิถอน 

Real-time Data  

▪ Stock Quotation 

▪ Most Active 
 

Company  
▪ Historical Trading 

▪ Trading Sign 

 
Major Events  

▪ Trading Sign 

Non 

Performing 

Group (NPG) 

กลุม่บรษัิทจดทะเบยีนทีแ่กไ้ขการด าเนนิงานไม่ไดต้ามก าหนด (Non 

Performing Group) 

กลุม่บรษัิทจดทะเบยีนทีเ่ขา้ขา่ยถกูเพกิถอนตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ์ ตัง้แต่ 2 ปีขึน้ไป และยังมคีณุสมบัตไิมค่รบถว้นทีจ่ะ

ยา้ยกลับหมวดปกตนัิน้ 
ตลาดหลักทรัพยฯ์ จะด าเนนิการตามมาตรการพเิศษกับบรษัิทในกลุม่ 

Non-Performing Group โดยงดเผยแพร่หลักทรัพยใ์นกลุม่

บรษัิทจดทะเบยีนทีแ่กไ้ขการด าเนนิงานไม่ไดต้ามก าหนด (Non-
Performing Group) ในฟังกช์ั่น ”ขอ้มลู ณ ขณะเวลาซือ้ขาย” 

ทกุฟังกช์ัน่ทีม่กีารแสดงราคาของหลักทรัพยใ์นกลุม่ดังกลา่ว แต่
ยังคงเผยแพรข่า่วของบรษิทัในกลุม่นีต้ามปกต ิเนื่องจาก

บรษัิทเหลา่นี้ยังคงมสีถานะเป็นบรษัิทจดทะเบยีนและมหีนา้ที่

ปฏบัิตติามขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์ เชน่เดมิ  

Real-time Data 

▪ Stock Quotation 

Notice 

Pending 
(NP) 

เครือ่งหมายเอ็นพ ี“NP” 

บรษัิทจดทะเบยีนตอ้งรายงาน และตลาดหลักทรัพยอ์ยูร่ะหวา่งรอ
ขอ้มลูจากบรษัิท 

 

Notice 

Received 
(NR) 

เครือ่งหมายเอ็นอาร ์“NR” 

ตลาดหลักทรัพยไ์ดร้ับการชีแ้จงขอ้มลูจากบรษัิทจดทะเบยีนทีไ่ดม้ี
การขึน้เครือ่ง NP แลว้ และจะขึน้เครือ่งหมาย NR เป็นเวลา 1 วัน 
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“O” Wording  

 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ัน่ใน 

SETSMART ทีม่ขีอ้มลู 

ODD LOT  หน่วยยอ่ย 

จ านวนหลักทรัพยซ์ึง่ต ่ากวา่ 1 หน่วยการซือ้ขาย เชน่ ในกรณีทีห่น่วยการ

ซือ้ขายเทา่กับ 100 หุน้ หน่วยยอ่ยในทีน่ี้ หมายถงึ หุน้ทีม่จี านวนตัง้แต ่1 
หุน้ ถงึ 99 หุน้ ทัง้นี้ การซือ้ขายหุน้ในจ านวนทีไ่มเ่ต็ม 1 หน่วยการซือ้

ขาย หรอื Odd Lot จะตอ้งซือ้ขายดว้ยวธิกีารซือ้ขายแบบ Odd Lot 
เทา่นัน้ 

Real-time Data  

▪ Stock Quotation 

Historical Data 
▪ Stock Comparison  

Company 
▪ Historical Trading 

 

OFFER  ราคาเสนอขาย 
ราคาเสนอขายของหลักทรัพยใ์ดหลักทรัพยห์นึง่ ณ ขณะใดขณะหนึง่ 

อาจมรีาคาเสนอขายเขา้มาหลายระดับราคา ซึง่ระบบการซือ้ขายของ
ตลาดหลักทรัพยจ์ะเรยีงล าดับค าสัง่ซือ้/ขายตามราคาเสนอซือ้/เสนอ

ขายทีด่ทีีส่ดุไว ้เพือ่รอการจับคู่การซือ้ขาย โดยราคาทีด่ทีีส่ดุในทีน่ี้มี

หลักเกณฑว์า่ ผูเ้สนอขายทีใ่หร้าคาต ่ากวา่ควรไดส้ทิธขิายกอ่นผูเ้สนอ
ขายรายอืน่ๆ ทัง้นี้ ระบบการซือ้ขายของตลาดหลักทรัพยจ์ะแสดงราคา

เสนอขายต ่าทีส่ดุไว ้

Real-time Data 
▪ Stock Quotation 

OPENING 
PRICE  

ราคาเปิด 
เป็นราคาหลักทรัพยท์ีเ่กดิจากการซือ้ขายรายการแรกของแต่ละวันท า

การ เกดิจากการทีร่ะบบการซือ้ขายของตลาดหลักทรัพย ์รวบรวมค าสัง่
ซือ้/ขายหลักทรัพยทั์ง้หมดทีส่ง่เขา้มาซือ้ขายบนกระดานหลัก ในชว่ง

เชา้กอ่นเปิดตลาด (Pre-opening) ตัง้แตเ่วลา 9.30 น และท าการสุม่

เลอืกเวลาเปิดตลาดในชว่งระหวา่ง 9.55 - 10.00 น. พรอ้มทัง้ค านวณ
ราคาเปิดของแตล่ะหลักทรัพยต์ามหลักการ ดังนี้  

- ใชร้าคาทีท่ าใหเ้กดิการซือ้ขายไดป้รมิาณมากทีส่ดุ  
- ถา้มรีาคาตามขอ้ 1 มากกว่า 1 ราคา ใหใ้ชร้าคาใกลเ้คยีงกับราคาซือ้

ขายในวันท าการกอ่นหนา้  
- ถา้มรีาคาตามขอ้ 2 มากกว่า 1 ราคา ใหใ้ชร้าคาทีส่งูกว่าราคาดังกลา่ว 

Real-time Data 
▪ Sectoral Indices 

▪ Stock Quotation 
 

Historical Data 

▪ Top Ranking 
▪ Stock Comparison  

 
Company  

▪ Company 
Summary 

▪ Company Highlight 

Historical Trading 
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“P” Wording  

 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ัน่ใน 

SETSMART ทีม่ขีอ้มลู 

PAR VALUE  มลูคา่ทีต่ราไว ้

มลูคา่ของหลักทรัพยท์ีร่ะบุไวบ้นใบหุน้ ซึง่จะเป็นไปตามขอ้ก าหนดใน

หนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทผูอ้อกหลักทรัพยนั์น้ มลูคา่ทีต่ราไว ้
เป็นขอ้มลูทีแ่สดงใหท้ราบถงึมูลคา่เงนิลงทนุเริม่แรกส าหรับหุน้แตล่ะ

หน่วย ซึง่จะใชเ้ป็นประโยชนใ์นการวเิคราะหท์างบัญช ีและแสดงให ้
ทราบถงึทนุจดทะเบยีนตามกฎหมายของกจิการ 

 

Historical Data 

▪ Stock Comparison 

Company 
▪ Company 

Summary 
▪ Company Profile 

▪ All Securities Table 

▪ Historical Trading 

P/BV อัตราสว่นเปรยีบเทยีบระหว่างราคาตลาดของหุน้สามัญตอ่มลูคา่ทาง

บัญชขีองหุน้สามัญ 1หุน้ตามงบการเงนิลา่สดุของบรษัิทผูอ้อกหุน้
สามัญ ซึง่แสดงราคาหุน้ ณ ขณะนัน้เป็นกีเ่ทา่ของ   มลูค่าทางบัญช ี 

** ทา่นสามารถคน้หาสตูรในการค านวณคา่พอีขีองตลท.ฯ ไดจ้าก

คูม่อืคา่สถติแิละอัตราสว่นทางการเงนิ *** 
 

Real-time Data 

▪ Market Summary 
Historical Data 

▪ All functions, 

except Customer 
Type 

P/E อัตราสว่นเปรยีบเทยีบระหว่างราคาตลาดของหุน้สามัญตอ่ก าไรสทุธิ

ตอ่หุน้สามัญทีบ่รษัิทนัน้ท าไดใ้นรอบระยะเวลา 12 เดอืนหรอืในรอบ 1 
ปีลา่สดุ 

** ทา่นสามารถคน้หาสตูรในการค านวณคา่พอีขีองตลท.ฯ ไดจ้าก
คูม่อืคา่สถติแิละอัตราสว่นทางการเงนิ *** 

 

Company 

▪ Company 
Summary 

▪ Company Highlight 
▪ Historical Trading 
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“R” Wording  

 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ัน่ใน 

SETSMART ทีม่ขีอ้มลู 

RIGHTS สทิธิจ์องซือ้หุน้ออกใหม ่

มชีือ่เรยีกเต็ม ๆ วา่ Subscription Right เป็นสทิธทิีบ่รษัิทผูอ้อก

หลักทรัพยม์อบใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิท ในการทีจ่ะจองซือ้หุน้สามัญ 
และ/หรอืหุน้บรุมิสทิธ ิทีอ่อกใหมจ่ากการเพิม่ทนุของบรษัิท ผูถ้อืหุน้

จะไดส้ทิธติามสดัสว่นของจ านวนหุน้ทีถ่อืครองอยู ่โดยท่ัวไป บรษัิท
มักใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เดมิในการจองซือ้หุน้เพิม่ทนุออกใหมใ่นราคาทีต่ ่า

กวา่ราคาตลาด หรอืจองซือ้กอ่นบคุคลภายนอก/ผูเ้กีย่วขอ้งกลุม่อืน่ 

Company 

▪ Rights and Benefit 

 
Major Events 

▪ Calendar of Events 
▪ Rights 
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“S” Wording 

 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ัน่ใน 

SETSMART ทีม่ขีอ้มลู 

SET ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
SET หรอื The Stock Exchange of Thailand หมายถงึ ตลาด

หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่เป็นนติบิคุคลทีจั่ดตัง้ขึน้ภายใต ้
พระราชบัญญัตติลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย พ.ศ. 2517 เพือ่

ท าหนา้ทีเ่ป็นแหลง่ระดมทนุระยะยาวทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่การ
พัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ และเป็นศนูยก์ลางการซือ้ขาย

หลักทรัพยแ์ละใหบ้รกิารต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนควบคมุดูแล

ใหก้ารซือ้ขายหลักทรัพยเ์ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นระเบยีบ 
คลอ่งตัวและยุตธิรรม ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยเปิดการซือ้

ขายหลักทรัพยเ์มือ่วันที ่30 เมษายน พ.ศ. 2518 ปัจจุบัน
ด าเนนิงานภายใตพ้ระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

พ.ศ. 2535 

 

SET INDEX ดัชนีราคาหุน้ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
เป็นดัชนีราคาหุน้ทีค่ านวณโดยการถัวเฉลีย่ราคาหุน้สามัญแบบถว่ง

น ้าหนักดว้ยจ านวนหุน้จดทะเบยีน โดยใชหุ้น้สามัญจดทะเบยีนทกุ

หลักทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย มสีตูรการค านวณ 
ดังนี้  

 
มลูคา่ตลาดโดยรวมของหุน้สามัญจดทะเบยีนทุกตัว ณ วันปัจจุบัน 

*100 
มลูคา่ตลาดโดยรวมของหุน้สามัญขา้งตน้ ณ 30 เม.ย. 2518  

 

SET Index แสดงมลูคา่เฉลีย่ของหุน้สามัญทัง้หมดในตลาด
หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ณ วันปัจจุบัน เทยีบกับกับมูลคา่เฉลีย่

ของหุน้ดังกลา่ว ณ วันฐาน (30 เมษายน 2518) คา่เปลีย่นแปลง
ของดัชนีนี้จงึแสดงถงึระดับการเปลีย่นแปลงของมลูค่าหุน้สามัญ

ทัง้หมดในตลาดหลักทรัพยด์ว้ย  

Real-time Data 
▪ Market Summary 

▪ Sectoral Indices 

▪ Stock Quotation 
▪ Most Active 

Historical Data 
▪ All Functions 

News  
▪ All Functions 

Major Events 

▪ Calendar of 
Events 

SET50 INDEX ดัชนี SET50 
เป็นดัชนีราคาหุน้อกีตัวหนึง่ทีต่ลาดหลักทรัพยจ์ัดท าขึน้ เพือ่ใช ้

แสดงระดับและความเคลือ่นไหวของราคาหุน้สามัญ 50 หลักทรัพย ์
ทีม่มีลูค่าตามราคาตลาดสงู และการซือ้ขายมสีภาพคลอ่งอย่าง

สม ่าเสมอ โดยมสีตูรและวธิกีารค านวณเชน่เดยีวกับการค านวณ 

SET Index แตใ่ชวั้นที ่16 สงิหาคม 2538 เป็นวันฐาน ทัง้นี้ ตลาด
หลักทรัพยจ์ะมกีารพจิารณาเลอืกหุน้สามัญ 50 หลักทรัพย ์เพือ่ใช ้

ในการค านวณ SET50 Index ทกุๆ 6 เดอืน 

Real-time Data 
▪ Market Summary 

▪ Sectoral Indices 
▪ Stock Quotation 

▪ Most Active 

Historical Data 
▪ All Functions 

News  
▪ All Functions 

Major Events 

Calendar of Events 
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 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ัน่ใน 
SETSMART ทีม่ขีอ้มลู 

STOCK 
GAINERS 

จ านวนหุน้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงของราคาในทางบวก 
แสดงจ านวนหุน้ในตลาดหลักทรัพยท์ีม่กีารซือ้ขายในวันนัน้ๆ และมี

การเปลีย่นแปลงของราคาในทางบวก 

Real-time Data 
▪ Market Summary 

STOCK 
LOSERS 

จ านวนหุน้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงของราคาในทางลบ 
แสดงจ านวนหุน้ในตลาดหลักทรัพยท์ีม่กีารซือ้ขายในวันนัน้ๆ และมี

การเปลีย่นแปลงของราคาในทางลบ 

Real-time Data 
▪ Market Summary 

STOCK 
UNCHANGED 

จ านวนหุน้ทีไ่มม่กีารเปลีย่นแปลงของราคา 
แสดงจ านวนหุน้ในตลาดหลักทรัพยท์ีม่กีารซือ้ขายในวันนัน้ๆ และ

ไมม่กีารเปลีย่นแปลงของราคา 

Real-time Data 
▪ Market Summary 

SUSPENSION 
(SP) 

หา้มซือ้ขายหุน้เป็นการชัว่คราว “SP” 
เป็นเครือ่งหมายแสดงการหา้มซือ้ขายหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนเป็น

การชัว่คราว โดยแต่ละครัง้มรีะยะเวลาเกนิกวา่หนึง่รอบการซือ้ขาย 
ทัง้นี้ ตลาดหลักทรัพยม์หีลักเกณฑใ์นการขึน้เครือ่งหมาย SP ดังนี้ 

1. เมือ่เกดิกรณีเชน่เดยีวกับขอ้ 1 ถงึ 3 ของการขึน้เครือ่งหมาย 

H และตลาดหลักทรัพย ์เห็นว่าบรษัิทไมส่ามารถชีแ้จงหรอื
เปิดเผยขอ้มลูไดใ้นทันที 

2. บรษัิทฝ่าฝืนหรอืละเลยไม่ปฏบัิตติามกฎหมายว่าดว้ย
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้บังคับ ระเบยีบ ประกาศ 

ค าสัง่มตกิรรมการ ขอ้ตกลง ตลอดจนหนังสอืเวยีนทีต่ลาด

หลักทรัพยก์ าหนดใหบ้รษัิทปฏบัิตติาม 
3. บรษัิทไมน่ าสง่งบการเงนิใหต้ลาดหลักทรัพยภ์ายใน 5 วัน นับ

แตวั่นทีต่ลาดหลักทรัพยข์ึน้เครือ่งหมาย NP ไวบ้นกระดาน
ของหลักทรัพย ์

4. บรษัิทน าสง่งบการเงนิลา่ชา้ตดิตอ่กัน 3 ครัง้ 
5. หลักทรัพยอ์ยูร่ะหวา่งการพจิารณาเพกิถอน หรอือยูร่ะหวา่ง

การปรับปรุงสถานภาพเพือ่ใหพ้น้ขา่ยการถกูเพกิถอน 

6. หลักทรัพยจ์ะครบก าหนดเวลาในการไถถ่อน หรอืการแปลง
สภาพหรอืการใชส้ทิธ ิหรอืการขายคนื 

มเีหตกุารณ์ทีอ่าจสง่ผลกระทบรา้ยแรงตอ่การซือ้ขายหลักทรัพย ์

Real-time Data  
▪ Stock Quotation 

▪ Most Active 
 

Company  

▪ Historical Trading 
▪ Trading Sign 

 
Major Events  

▪ Trading Sign 

 

Stabilization 
(ST) 

เครือ่งหมายเอสท ี“ST” 
หุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนทีม่กีารซือ้หุน้เพือ่สง่มอบหุน้ทีจั่ดสรรเกนิ 
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“T” Wording  

  

 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ัน่ใน SETSMART 

ทีม่ขีอ้มลู 

TOTAL RETURN 

INDEX (TRI) 

ดัชนีผลตอบแทนรวม 

ดัชนีผลตอบแทนรวมเป็นเครือ่งมอืทีใ่ชวั้ดผลตอบแทนทุก
ประเภทของการลงทนุในหลักทรัพย ์ซึง่ไดแ้ก ่ผลตอบแทนที่

เกดิจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าหลักทรัพยท์ีล่งทนุ (Capital 

gain/loss) สทิธใินการจองซือ้หุน้ (Rights)  และเงนิปันผล 
(Dividends) 

Historical Data 

▪ Market Statistics 
▪ Sectoral Indices 

▪ Sector Comparison 

▪ Sector Highlight 

Trade Report วธิซีือ้ขายแบบแจง้รายการเขา้สูร่ะบบ 

เป็นวธิซีือ้ขายหลักทรัพยแ์บบหนึง่ทีใ่ชใ้นระบบการซือ้ขาย
ของตลาดหลักทรัพย ์โดยบรษัิทหลักทรัพยท์ีเ่ป็นนายหนา้ผู ้

ซือ้กับบรษัิทหลักทรัพยท์ีเ่ป็นนายหนา้ผูข้าย ท าการตกลงซือ้
ขายหลักทรัพยใ์ดหลักทรัพยห์นึง่เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ บรษัิท

นายหนา้ผูข้ายก็จะบันทกึรายการซือ้ขาย (Trade Report: 
TR) เขา้มาในระบบการซือ้ขาย และเมือ่บรษัิทนายหนา้ผูซ้ ือ้

ไดร้ับรองรายการซือ้ขายดังกล่าวในระบบการซือ้ขายแลว้ ก็

จะถอืว่ารายการซือ้ขายนัน้มผีลโดยสมบรูณ์ 

 

TRADING SIGN การขึน้เครือ่งหมาย 

การขึน้เครือ่งหมายบนหลักทรัพย ์แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คอื

เครือ่งหมายทีแ่สดงการหา้มหรอืการใหผู้ล้งทนุพงึระมัดระวัง
ในการซือ้ขายหลักทรัพยนั์น้ๆ และเครือ่งหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับ

สทิธปิระโยชน์ตา่งๆ ในหลักทรัพยนั์น้ๆ ซึง่แบง่ประเภทและ
ความหมายของเครือ่งหมายไดด้ังนี้  

▪ เครือ่งหมายทีแ่สดงการหา้มหรอืการใหผู้ล้งทนุระวังใน
ประเด็นตา่งๆ 

▪ CM (Call Market) ด ูCall Market (CM) 

▪ NC (Non-Compliance) ดู Non-Compliance 
NP (Notice Pending) ด ูNotice Pending 

▪ NR (Notice Received) ด ูNotice Received 
▪ H (Trading Halt) ด ูHalt Trading 

▪ SP (Trading Suspension) ด ูSuspension 

▪ ST (Stabilization) ด ูStabilization 
▪ เครือ่งหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับสทิธปิระโยชนต์่างๆ 

▪ XD (Excluding – Dividend) 
▪ XM (Excluding Meetings) 

▪ 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) 

Real-time Data  

▪ Stock Quotation 

▪ Most Active 
 

Company  
▪ Historical Trading 

▪ Trading Sign 
 

Major Events  

Trading Sign 
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 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ัน่ใน SETSMART ทีม่ ี

ขอ้มลู 

TRANSFER 

SUBSCRIPTION 
RIGHTS 

ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุ 

หมายถงึ ตราสารทางการเงนิทีบ่รษัิทจดทะเบยีนออกใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้เดมิทุกคน ตามสดัสว่นจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แตล่ะคน

มอียูเ่พือ่ใหผู้ถ้อืหุน้นัน้ใชเ้ป็นหลักฐานในการใชส้ทิธซิือ้หุน้

เพิม่ทนุของบรษัิทจดทะเบยีนนี้น และสทิธกิารจองซือ้หุน้
เพิม่ทนุดังกลา่ว    ผูถ้อืหุน้นัน้สามารถโอนใหแ้กผู่อ้ืน่ตอ่ไป

ได ้

Real-time Data 

▪ Stock Quotation 
Historical Data 

▪ Stock Comparison 

Company 
▪ Company Profile 

▪ All Securities Table 
 

TREASURY 

STOCKS 

หุน้ทนุซือ้คนื 

หุน้สามัญ หุน้บรุมิสทิธ ิและตราสารทนุอืน่ทีม่สีทิธแิละ

ลักษณะเทยีบเทา่หุน้สามัญของกจิการ ซึง่กจิการหรอืบรษัิท
ยอ่ยของกจิการไดซ้ือ้คนืกลับมาจากผูถ้อืหุน้ หุน้ทนุซือ้คนืนี้

ไมถ่อืเป็นสนิทรัพยข์องกจิการ แตเ่ป็นการลดสทิธเิรยีกรอ้ง
ของผูถ้อืหุน้ในสนิทรัพยข์องกจิการ 

Company 

▪ Company Profile 

▪ All Securities Table 

TURNOVER 

RATIO 

อัตราการหมนุเวยีนการซือ้ขาย 

อัตราการหมนุเวยีนการซือ้ขาย เป็นอัตราสว่นทีใ่ชวั้ดปรมิาณ

การซือ้ขายหุน้เทยีบกับปรมิาณหุน้จดทะเบยีน (มหีน่วยเป็น
เทา่) โดย 

-  อัตราการหมนุเวยีนการซือ้ขายรายวัน ค านวณจาก 

(ปรมิาณการซือ้ขายหลักทรัพย ์ณ วันนัน้  / ปรมิาณหุน้จด
ทะเบยีนกับตลาดหลักทรัพย ์ณ วันนัน้) X 100 

-  อัตราการหมนุเวยีนการซือ้ขายส าหรับชว่งเวลาต่าง ๆ (ราย
เดอืน/รายไตรมาส/รายปี) โดยค านวณจาก 
(ผลรวมปรมิาณการซือ้ขายหลักทรัพยใ์นชว่งเวลานัน้ / 

คา่เฉลีย่ปรมิาณทนุจดทะเบยีนกับตลาดหลักทรัพยใ์น

ชว่งเวลานัน้) X 100 
 

 
** ปรมิาณการซือ้ขายจะใชผ้ลรวมของวธิกีารซือ้ขาย คอื 

Auto Matching, Odd Lot และ Trade Report 

Real-time Data 

▪ Market Summary 

 
Historical Data 

▪ All Functions, except 
Customer Type 

 

Company 
▪ Company Highlight 

▪ Historical Trading 
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“U” Wording  

 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ัน่ใน 

SETSMART ทีม่ขีอ้มลู 

UNIT 

TRUST 

กองทนุรวม 

หลักทรัพยท์ีอ่อกจ าหน่ายโดยบรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนหรอื

บรษัิทจัดการลงทนุ เพือ่ระดมเงนิเขา้กองทนุรวมทีจ่ัดตัง้ขึน้ แลว้
จัดสรรเงนิในกองทนุนัน้ไปลงทนุในตลาดการเงนิตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ไวใ้นหนังสอืชีช้วน ผูถ้อืหน่วยลงทนุมฐีานะร่วมเป็นเจา้ของกองทนุนัน้ 
ๆ และมสีทิธไิดร้ับเงนิปันผลตอบแทนจากผลก าไรทีเ่กดิขึน้ของ

กองทนุ หากถอืไวจ้นถงึก าหนดไถถ่อน ก็จะไดร้ับสว่นแบง่คนืจาก

เงนิกองทนุตามสดัสว่นของหน่วยลงทนุทีถ่อือยู่ 

Real-time Data 

▪ Stock Quotation 

 
Historical Data 

▪ Stock Comparison 
 

Company 

▪ Company Profile 
▪ All Securities Table 
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“X” Wording  

 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ัน่ใน 

SETSMART ทีม่ขีอ้มลู 

XD, XR, 

XW, XS, 

XT, XI, XP, 
XA, XN 

เครือ่งหมายทีต่ลาดหลักทรัพยแ์สดงไวบ้นหลักทรัพยเ์ป็นระยะเวลา

ลว่งหนา้ 3 วันท าการกอ่นวันปิดสมดุทะเบยีน พักการโอนหลักทรัพย ์ใน

กรณีตราสารทนุ และลว่งหนา้ 2 วันท าการกอ่นวันปิดสมดุทะเบยีนพักการ
โอนหลักทรัพย ์ในกรณีตราสารหนี้ เมือ่ตลาดหลักทรัพยต์ดิเครือ่งหมาย

ประเภทดังกลา่วไวบ้นหลักทรัพยใ์ด หมายความว่า ราคาที ่เสนอซือ้หรอื
ขายหลักทรัพยใ์นชว่งระยะเวลาทีข่ ึน้เครือ่งหมายนัน้ เป็นราคาทีไ่มร่วมถงึ

สทิธปิระโยชน์ทีบ่รษัิทผูอ้อก หลักทรัพยใ์หห้รอืจะใหแ้กผู่ถ้อืหลักทรัพยนั์น้ 

และ ผูซ้ ือ้หลักทรัพยน์ี้จะไม่ไดร้ับสทิธปิระโยชนป์ระเภททีร่ะบุจากการ ปิด
สมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ทีก่ าลังจะเกดิขึน้ ดังนี้  

 
▪ XD (Excluding Dividend): ผูซ้ ือ้ หลักทรัพย ์ไม่ไดส้ทิธริับเงนิปันผล  

▪ XM (Excluding Meetings): ผูซ้ือ้หลักทรัพยไ์มม่สีทิธเิขา้ประชมุผูถ้อื

หุน้ 
▪ XR (Excluding Right): ผูซ้ ือ้ หลักทรัพย ์ไม่ไดส้ทิธจิองซือ้หุน้ออก

ใหม ่ 
▪ XW (Excluding Warrant): ผูซ้ ือ้ หลักทรัพย ์ไม่ไดส้ทิธริับใบส าคัญ

แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หลักทรัพย ์ 
▪ XS (Excluding Short-term Warrant): ผูซ้ ือ้ หลักทรัพย ์ไมไ่ดส้ทิธิ

รับใบส าคัญแสดงสทิธใินการจองซือ้หลักทรัพยร์ะยะสัน้  

▪ XT (Excluding Transferable Subscription Right): ผูซ้ ือ้หลักทรัพย ์
ไมไ่ดส้ทิธริับใบส าคัญแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้ 

▪ XI (Excluding Interest): ผูซ้ ือ้ หลักทรัพย ์ไมไ่ดส้ทิธริับดอกเบีย้  
▪ XP (Excluding Principal): ผูซ้ ือ้ หลักทรัพย ์ไม่ไดส้ทิธริับเงนิตน้ที่

บรษัิทประกาศจ่ายคนืในคราวนัน้  

▪ XA (Excluding All): ผูซ้ ือ้หลักทรัพย ์ไมไ่ดส้ทิธทิกุประเภททีบ่รษัิท
ประกาศใหใ้นคราวนัน้ 

▪ XN (Excluding Capital Return): ผูซ้ือ้หลักทรัพย ์ไมไ่ดส้ทิธิใ์นการ
รับเงนิคนืจากการลดทนุ 

▪ XB (Excluding Other Benefit): ผูซ้ือ้หลักทรัพย ์ไม่ไดร้ับสทิธิจ์อง
ซือ้หุน้ออกใหม ่ในกรณีตอ่ไปนี้ 

- สทิธจิองซือ้หุน้บรุมิสทิธ ิทีจั่ดสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้สามัญ 

- สทิธจิองซือ้หุน้สามัญ ทีจั่ดสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้บรุมิสทิธ ิ
- สทิธใินการจองซือ้หลักทรัพยท์ีเ่สนอขายใหแ้กป่ระชาชนท่ัวไป 

(Public Offering) โดยจัดสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษัิท  - สทิธใิน
การจองซือ้หลักทรัพยข์องบรษัิทในเครอื 

 

ทัง้นี้ หากผูซ้ือ้ผูข้ายตกลงกันทีจ่ะช าระราคาและสง่มอบหลักทรัพยแ์บบที
ละรายการ (Gross Settlement) และก าหนด วันทีจ่ะช าระราคาและสง่มอบ 

หลักทรัพยเ์ร็วกว่าวันครบก าหนดช าระราคาและสง่มอบหลักทรัพยต์ามปกต ิ
ผูซ้ ือ้หลักทรัพย ์อาจยังคง ไดร้ับสทิธ ิประโยชน ์ต่างๆ ขา้งตน้ หากการ

ช าระราคาและสง่มอบหลักทรัพยเ์สร็จสิน้กอ่นวันปิดสมุดทะเบยีนพักการ
โอนหุน้ 

Real-time Data 

▪ Stock Quotation 

 
Historical Data 

▪ Historical Trading 
 

Company 

▪ Rights & Benefit 
 

Major Events 
▪ Calendar of Events 

▪ Dividend 

▪ Rights 
▪ Interest 
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“Others” Wording  

 

 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ัน่ใน 
SETSMART ทีม่ขีอ้มลู 

52 WEEKS 

HIGH /LOW 

ราคาสงูสดุ/ต ่าสดุในรอบ 52 สัปดาห ์

แสดงคา่ราคาหลักทรัพยห์รอืดัชนีทีส่งูทีส่ดุในรอบ 52 สปัดาหนั์บ
จากวันทีม่กีารซือ้ขายหลักทรัพยล์า่สดุ  

Real-time Data 

▪ Market Summary 

%CHANGE 

LAST 
MONTH, 3M, 

6M, LAST 
YTD 

%การเปลีย่นแปลงในรอบ 1 เดอืน 3 เดอืน 6 เดอืนล่าสดุ 

แสดงเปอรเ์ซ็นตก์ารเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยใ์นรอบ 1, 3, 
6 เดอืนหรอืภายใน 1 ปีนับจากวันทีม่กีารซือ้ขายหลักทรัพยล์่าสดุ  

 

Real-time Data 

▪ Market Summary 

 

 

 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ัน่ใน 

SETSMART ทีม่ขีอ้มลู 

%PREMIUM พรเีมีย่ม (All in Premium %)  
แสดงถงึความยากในการใชส้ทิธ ิเมือ่เปรยีบเทยีบราคาหุน้แม ่ราคา

ใชส้ทิธิแ์ละราคาใบส าคัญแสดงสทิธ ิโดยถา้ค่า % พรเีมีย่มสงูก็

แสดงถงึความยากในการใชส้ทิธ ิ 
สตูรในการค านวณ 

[(ราคาปิดของวอรแ์รนท ์+ (ราคาใชส้ทิธิ ์- ราคาปิดของหุน้แม)่ *  
อัตราการใชส้ทิธิ)์/(ราคาปิดของหุน้แม ่* อัตราการใชส้ทิธ)์]*100 

 

Company 
▪ All Securities Table 

(Warrant Table) 
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SETSMART Field Description 

 

ค าศพัทเ์กีย่วกบัขอ้มลูการซือ้ขาย 
 

 ความหมาย / รายละเอยีด 

Prior วนักอ่นหนา้ / ราคาปิดของวนักอ่นหนา้ 
เป็นราคาปิดของวันกอ่นหนา้ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายดว้ยวธิ ีAOM บนกระดานซือ้

ขายทีเ่ลอืก โดยราคาทีแ่สดงเป็นราคาปิด ณ. วันท าการกอ่นหนา้ของชว่งเวลาที่
ก าหนด 

 

หมายเหต:ุ กรณีวันซือ้ขายกอ่นหนา้ของชว่งเวลาทีก่ าหนดไมม่กีารซือ้ขาย ระบบ
จะน าราคาปิดลา่สดุทีม่ซีือ้ขายเกดิขึน้กอ่นหนา้ชว่งเวลาทีก่ าหนดมาแสดง 

Open เปิด / ราคาเปิด  
เป็นราคาเปิดทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายดว้ยวธิ ีAOM บนกระดานซือ้ขายทีเ่ลอืก โดย

ราคาทีแ่สดงเป็นราคาเปิด ณ. วันซือ้ขายวันแรกของชว่งเวลาทีก่ าหนด 

 
หมายเหต:ุ กรณีวันซือ้ขายแรกของชว่งเวลาทีก่ าหนดไมม่กีารซือ้ขาย ระบบจะน า

ราคาเปิดแรกทีเ่กดิขึน้ในชว่งเวลาทีก่ าหนดมาแสดง 

High สูงสุด / ราคาสูงสุด 
เป็นราคาทีส่งูทีส่ดุทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายดว้ยวธิ ีAOM บนกระดานซือ้ขายทีเ่ลอืก

ในชว่งเวลาทีเ่ลอืก 

Low ต า่สุด / ราคาต า่สุด 
เป็นราคาทีต่ ่าทีส่ดุทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายดว้ยวธิ ีAOM บนกระดานซือ้ขายทีเ่ลอืก 

ในชว่งเวลาทีเ่ลอืก 

Close ปิด / ราคาปิด 

เป็นราคาปิดทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายดว้ยวธิ ีAutomatic Order Matching (AOM) 

บนกระดานซือ้ขายทีเ่ลอืก โดยราคาทีแ่สดงเป็นราคา ณ. วันซือ้ขายวันสดุทา้ยของ
ชว่งเวลาทีเ่ลอืก 

 
หมายเหต:ุ ระบบจะค านวณราคาปิดดว้ยวธิ ีCall Market ตามหลักการดังนี้ 

- เป็นราคาทีท่ าใหเ้กดิการซือ้ขายไดป้รมิาณมากทีส่ดุ 

- ถา้มรีาคาทีท่ าใหเ้กดิปรมิาณการซือ้ขายมากกวา่ 1 ราคา ใหใ้ชร้าคาที่
ใกลเ้คยีงกับราคาซือ้ขายครัง้สดุทา้ยกอ่นหนา้นัน้มากทีส่ดุ 

- ถา้มรีาคาทีใ่กลเ้คยีงกับราคาซือ้ขายครัง้สดุทา้ยกอ่นหนา้นัน้มากกวา่ 1 
ราคาใหใ้ชร้าคาทีส่งูกวา่เป็นราคาปิด 

Change การเปลีย่นแปลง 

เป็นขอ้มลูทีเ่กดิจากการเปรยีบเทยีบราคาปิด (Close) กับราคาปิดของวันกอ่นหนา้ 
(Prior) ทีเ่กดิขึน้บนกระดานซือ้ขายทีเ่ลอืก ภายในชว่งเวลาทีก่ าหนด  

 
จากสตูร  Change   = Close - Prior 

 

หมายเหต:ุ กรณีไมม่รีาคาปิด ระบบจะไม่ค านวณคา่ 

%Change อตัราการเปลีย่นแปลง 

เป็นขอ้มลูทีเ่กดิจากการค านวณอัตราการเปลีย่นแปลงของราคาปิด (Close) เทยีบ
กับราคาปิดของวันกอ่นหนา้ (Prior) ทีเ่กดิขึน้บนกระดานซือ้ขายทีเ่ลอืก ภายใน

ชว่งเวลาทีก่ าหนด  

 
จากสตูร  %Change   =  (Close – Prior) * 100 

     Prior 
 

หมายเหต:ุ กรณีไมม่รีาคาปิด ระบบจะไม่ค านวณคา่ 
  



        สตูรการค านวณคา่สถิตแิละอตัราส่วนทางการเงิน 
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Average เฉลีย่ / ราคาเฉลีย่ 
เป็นการค านวณราคาเฉลีย่ของหลักทรัพยท์ีส่นใจ บนกระดานซือ้ขายทีเ่ลอืก โดย

ค านวณจาก มลูค่า(Value) รวม และปรมิาณ(Volume)รวม ภายในชว่งเวลาที่
ก าหนด   

 
จากสตูร  Average   =   Value 

    Volume  

Volume ปรมิาณ / ปรมิาณการซือ้ขาย 
เป็นปรมิาณการซือ้ขายหลักทรัพย ์บนกระดานซือ้ขายทีเ่ลอืก ภายในชว่งเวลาที่

ก าหนด 

Value มลูคา่ / มลูคา่การซือ้ขาย 
เป็นมลูคา่การซือ้ขายหลักทรัพย ์ทีเ่กดิจากการรวมมลูค่าซือ้ขายทีเ่กดิขึน้ในทุก

ระดับราคา บนกระดานซือ้ขายทีเ่ลอืก ภายในชว่งเวลาทีก่ าหนด 

 
 

 
 


