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Key Statistics 
 
 
ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยไดกํ้าหนดคา่สถติเิบืJองตน้ของหลกัทรัพย ์ (Security) หมวดธรุกจิ (Sector) กลุม่
อตุสาหกรรม (Industry) และคา่ตลาดรวม (Market) เพือ่ใหนั้กลงทนุใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจลงทนุ โดยใน
ปัจจุบนัคา่สถติทิีต่ลาดหลักทรัพยฯ์ เผยแพร่ผา่นระบบขอ้มลูหลกัทรัพยม์รีวมทั Jงหมด  10 ตัวไดแ้ก ่
 

� อตัราสว่นราคาปิดตอ่กําไรตอ่หุน้ (Price-Earning Ratio:  P/E) 
� อตัราสว่นราคาปิดตอ่มลูคา่หุน้ทางบญัช ี (Price-Book Value:  P/BV) 
� มลูคา่หุน้ทางบัญช ี(Book Value Per Share: BVPS) 
� อตัราสว่นราคาปิดตอ่มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(Price-Net Asset Value: P/NAV) 
� มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value : NAV) 
� อตัราสว่นเงนิปันผลตอบแทน (Dividend Yield:  DIY) 
� มลูคา่หลักทรัพยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) 
� อตัราหมนุเวยีนการซืJอขายหลักทรัพย ์(Turnover Ratio) 
� ดชันผีลตอบแทนรวม (Total Return Index: TRI/Return on investment: ROI) 
� คา่เบตา้ (Beta) 

 
ทั JงนีJ  ตลาดหลักทรัพยฯ์ ไดกํ้าหนดเงือ่นไขในการคํานวณคา่สถติหิลกัๆ ดงันีJ 
 
1. ในการคํานวณคา่สถติขิองหมวดธรุกจิ  กลุม่อตุสาหกรรม และตลาดรวม ทางตลาดหลักทรัพยฯ์ จะเลอืกใชว้ธิกีาร

เฉลีย่ถว่งนํJาหนัก (Weighted Average) ตามมลูคา่หลกัทรัพยต์ามราคาตลาดรวม (Market Capitalization)  
2. คา่สถติขิองตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะถกูคํานวณบนพืJนฐานของผลการดําเนนิงานในรอบ 1 ปีทีผ่่านมา โดยจะองิจากตัว

เลขทีป่ระกาศในงบการเงนิลา่สดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Price-Earning Ratio: P/E 
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ความหมาย � อตัราสว่นเปรยีบเทยีบระหวา่งราคาตลาดของหุน้สามัญตอ่กําไรสทุธติอ่หุน้สามัญ (EPS) 
ทีบ่รษัิทนัJนทําไดใ้นรอบระยะเวลา 12 เดอืนหรอืในรอบ 1 ปีลา่สดุ 

ประเภท
หลกัทรพัยท์ี0ถูก
คํานวณ 

����  หลกัทรัพย ์ (เฉพาะประเภทหุน้สามัญ ยกเวน้ กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย)์           
����  หมวดธรุกจิ               
����  กลุม่อตุสาหกรรม             
���� ตลาดรวม (SET,mai) , SET50 , SET100 และ SETHD 

สตูรในการ
คํานวณคา่ของ
หลกัทรพัย ์

� สาํหรับขอ้มลูในอดตีถงึวนัที ่ 30 มถินุายน พ.ศ. 2547 
 

ราคาปิดของหุน้สามญั  X (จํานวนหุน้สามญั  - จํานวนหุน้ซืXอคนื) 
กําไรงวด 12 เดอืนลา่สดุ 

 
� สาํหรับขอ้มลูตั Jงแตว่นัที ่2 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เป็นตน้ไป 
 
ราคาปิดของหุน้สามญั X [(จํานวนหุน้สามญั + จํานวนหุน้บุรมิสทิธ)ิ – จํานวนหุน้ซืXอ

คนื] 
กําไรงวด 12 เดอืนลา่สดุ 

 
หมายเหตุ � ในการคํานวณคา่ P/E ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะไมใ่ช ้“กําไรสทุธติอ่หุน้สามัญ” แตจ่ะ

เลอืกใช ้“กําไรสทุธทิีบ่รษัิทนัJนทําไดใ้นรอบระยะเวลา 12 เดอืนลา่สดุ” มาคํานวณแทน 
 
การคํานวณคา่ P/E ของตลาดรวม (SET, mai), SET50, SET100, SETHD และ
กลุม่/หมวดอุตสาหกรรม 
� สาํหรับขอ้มลูในอดตีถงึวนัที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 

ตลท.  จะเลอืกเฉพาะหลกัทรัพยท์ีม่กํีาไรงวด 12 เดอืนลา่สดุมากกวา่ 0 เทา่นัJนมาใชใ้น
การ     คํานวณคา่ P/E ของหมวดธรุกจิ กลุม่อตุสาหกรรม และตลาดรวม 

 
� สาํหรับขอ้มลูตั Jงแตว่นัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2545 เป็นตน้ไป   

ตลท.  จะเลอืกเฉพาะหลกัทรัพยท์ีใ่ชใ้นการคํานวณดชัน ีและรวมผลการดําเนนิงานงวด 
12 เดอืนลา่สดุของทกุหลักทรัพยม์าใชใ้นการคา่นวนคา่ P/E ของหมวดธรุกจิ กลุม่
อตุสาหกรรม และตลาดรวม 
หมายเหต ุตลท.ไดม้กีารประกาศปรับปรุงวธิกีารคํานวณคา่สถติภิาพรวมตลาดใหม ่โดยมี
ผลตั Jงแตว่นัที ่2 พฤษภาคม 2551 และไดจั้ดทําคา่สถติภิาพรวมตลาดทีใ่ชห้ลกัการ
คํานวณแบบใหม ่ยอ้นหลงั 5 ปี (ตั Jงแต ่1 มกราคม 2546 ถงึ 30 เมษายน 2551)  แทนที่
คา่สถติเิดมิ ทั JงนีJสามารถดคูา่สถติภิาพรวมตลาดทีใ่ชห้ลกัการคํานวณแบบเดมิ ไดท้ี่
ฟังกช์ัน่ “เมนูชว่ยเหลอื > ดาวนโ์หลด” 

� สาํหรับกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์(Property Fund)  ตั Jงแตว่นัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 
2552 เป็นตน้ไป 
ตลท. ยกเลกิการคํานวณคา่ P/E โดยจะแสดงคา่เป็น N.A. และไมนํ่ามารวมคํานวณ P/E 
ทั Jงในสว่นภาพรวมตลาดหลักทรัพย ์กลุม่อตุสาหกรรม และหมวดอตุสาหกรรม  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Price/Book Value Ratio: P/BV 
 
ความหมาย � อตัราสว่นเปรยีบเทยีบระหวา่งราคาตลาดของหุน้สามัญตอ่มลูคา่ทางบัญชขีองหุน้สามัญ 

1หุน้ตามงบการเงนิลา่สดุของบรษัิทผูอ้อกหุน้สามัญ ซึง่แสดงราคาหุน้ ณ ขณะนัJนเป็นกี่
เทา่ของ   มลูคา่ทางบญัช ี 
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ประเภท
หลกัทรพัยท์ี0ถูก
คํานวณ 

����  หลกัทรัพย ์ (เฉพาะประเภทหุน้สามัญ)             
����  หมวดธรุกจิ               
����  กลุม่อตุสาหกรรม             
����  ตลาดรวม (SET,mai) , SET50 , SET100 และ SETHD 

สตูรในการ
คํานวณคา่ของ
หลกัทรพัย ์

� สาํหรับขอ้มลูในอดตีถงึวนัที ่ 30 มถินุายน พ.ศ. 2547 
 

ราคาปิดของหุน้สามญั  X (จํานวนหุน้สามญั  - จํานวนหุน้ซืXอคนื) 
สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 
� สาํหรับขอ้มลูตั Jงแตว่นัที ่2 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เป็นตน้ไป 
 
ราคาปิดของหุน้สามญั X [(จํานวนหุน้สามญั + จํานวนหุน้บุรมิสทิธ)ิ – จํานวนหุน้ซืXอ

คนื] 
สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (รวมมูลคา่หุน้ที0ถอืโดยบรษิทัยอ่ย) 

 
 
 

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

ตลท.  จะเลอืกเฉพาะหลกัทรัพยท์ีม่คีา่สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท (รวมมลูคา่หุน้ทีถ่อื
โดยบรษัิทยอ่ย) ทีม่คีา่มากกวา่ 0 เทา่นัJนมาใชใ้นการคา่นวนคา่ P/BV ของหมวดธรุกจิ 
กลุม่อตุสาหกรรม และตลาดรวม 

 
� สาํหรับขอ้มลูตั Jงแตว่นัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2545 เป็นตน้ไป   

ตลท.  จะเลอืกเฉพาะหลกัทรัพยท์ีใ่ชใ้นการคํานวณดชัน ีและรวมสว่นของผูถ้อืหุน้รวม
หุน้ทีถ่อืโดยบรษัิทยอ่ยของของทกุหลักทรัพย ์ มาใชใ้นการคา่นวนคา่ P/BV ของหมวด
ธรุกจิ กลุม่อตุสาหกรรม และตลาดรวม 
หมายเหต ุตลท.ไดม้กีารประกาศปรับปรุงวธิกีารคํานวณคา่สถติภิาพรวมตลาดใหม ่โดยมี
ผลตั Jงแตว่นัที ่2 พฤษภาคม 2551 และไดจั้ดทําคา่สถติภิาพรวมตลาดทีใ่ชห้ลกัการ
คํานวณแบบใหม ่ยอ้นหลงั 5 ปี (ตั Jงแต ่1 มกราคม 2546 ถงึ 30 เมษายน 2551) แทนที่
คา่สถติเิดมิ ทั JงนีJสามารถดคูา่สถติภิาพรวมตลาดทีใ่ชห้ลกัการคํานวณแบบเดมิ ไดท้ี่
ฟังกช์ัน่ “เมนูชว่ยเหลอื > ดาวนโ์หลด” 
 

� สาํหรับกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์(Property Fund)  ตั Jงแตว่นัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 
2552 เป็นตน้ไป 
ตลท. จะคํานวณคา่ P/NAV และรายงานแทนคา่ P/BV สาํหรับกองทนุอสงัหารมิทรัพย ์
โดยนํามารวมคํานวณคา่ P/BV ทั Jงในสว่นภาพรวมตลาดหลักทรัพย ์กลุม่อตุสาหกรรม 
และหมวดอตุสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Book Value Per Share: BVPS  
 
ความหมาย � มลูคา่ของบรษัิทผูอ้อกหุน้สามัญ 1 หุน้ตามงบการเงนิลา่สดุ ซึง่เสมอืนการรายงานมลูคา่

ของกจิการในทางบญัชจีากการประเมนิสนิทรัพยส์ทุธ ิ(Net Asset Value) ณ เวลาใด
เวลาหนึง่ (specific point in time) ทีส่ามารถจา่ยคนืใหก้บัผูถ้อืหุน้สามัญไดใ้นกรณีเลกิ
กจิการ และเป็นการประมาณการมลูคา่หุน้อย่างหนึง่ 

ประเภท ����  หลกัทรัพย ์ (เฉพาะประเภทหุน้สามัญ ยกเวน้ กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย)์             
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หลกัทรพัยท์ี0ถูก
คํานวณ 

����  หมวดธรุกจิ               
����  กลุม่อตุสาหกรรม             
����  ตลาดรวม (SET,mai) , SET50 , SET100 และ SETHD 

สตูรในการ
คํานวณคา่ของ
หลกัทรพัย ์

� สาํหรับขอ้มลูในอดตีถงึวนัที ่ 30 มถินุายน พ.ศ. 2547 
 

สว่นของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทั 
จํานวนหุน้สามญั  

 
� สาํหรับขอ้มลูตั Jงแตว่นัที ่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เป็นตน้ไป 
 

สว่นของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทั (รวมมูลคา่หุน้ที0ถอืโดยบรษิทัยอ่ย) 
(จํานวนหุน้สามญั + จํานวนหุน้บุรมิสทิธ)ิ – จํานวนหุน้ซืXอคนื 

 
 

หมายเหตุ � สาํหรับกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์(Property Fund)  ตั Jงแตว่นัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 
2552 เป็นตน้ไป 

ตลท. คํานวณคา่ NAV และรายงานแทนคา่ BVPS สาํหรับกองทนุอสงัหารมิทรัพย ์โดยไม่
นํามาคํานวณคา่ BVPS ทั Jงในสว่นภาพรวมตลาดหลักทรัพย ์กลุม่อตุสาหกรรม และหมวด
อตุสาหกรรม 
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4. Price/Net Asset Value: P/NAV  
 
ความหมาย � อตัราสว่นเปรยีบเทยีบระหวา่งราคาปิดของ หลกัทรัพยท์ีจั่ดอยู่ใน Property Fund ตอ่ 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธติอ่หน่วยทีร่ายงานผา่นงบการเงนิ ณ สิJนงวด 
ประเภท
หลกัทรพัยท์ี0ถูก
คํานวณ 

����  หลกัทรัพย ์ (เฉพาะหลกัทรัพยท์ีจั่ดอยูใ่น Property Fund และกองทนุรวม (Unit 
Trusts))             
����  หมวดธรุกจิ               
����  กลุม่อตุสาหกรรม             
����  ตลาดรวม (SET,mai) , SET50 , SET100 และ SETHD 

สตูรในการ
คํานวณคา่ของ
หลกัทรพัย ์

� สาํหรับขอ้มลูตั Jงแตว่นัที ่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2552 เป็นตน้ไป 
 

(ราคาปิดของหุน้ X จํานวนหนว่ยที0ใชคํ้านวณ Index) 
สนิทรพัยส์ุทธ ิ

 
 

หมายเหตุ � สาํหรับกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์(Property Fund)  ตั Jงแตว่นัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 
2552 เป็นตน้ไป 

ตลท. จะคํานวณคา่ P/NAV และรายงานแทนคา่ P/BV สาํหรับกองทนุอสงัหารมิทรัพย ์โดย
นํามารวมคํานวณคา่ P/BV ทั Jงในสว่นภาพรวมตลาดหลกัทรัพย ์กลุม่อตุสาหกรรม และหมวด
อตุสาหกรรม  
� สาํหรับกองทนุรวม (Unit Trusts) ตั Jงแตว่นัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2552 เป็นตน้ไป 
ตลท. จะคํานวณคา่ P/NAV สาํหรับกองทนุรวม โดยไมนํ่ามารวมคํานวณคา่ P/BV ทั Jงในสว่น
ภาพรวมตลาดหลกัทรัพย ์กลุม่อตุสาหกรรม และหมวดอตุสาหกรรม 
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5. Net Asset Value: NAV  
 
ความหมาย � มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธติอ่หน่วย (ทีร่ายงานผ่านงบการเงนิ) 
ประเภท
หลกัทรพัยท์ี0ถูก
คํานวณ 

����  หลกัทรัพย ์ (หุน้สามัญเฉพาะทีจั่ดอยูใ่น Property Fund และกองทนุรวม)             
����  หมวดธรุกจิ               
����  กลุม่อตุสาหกรรม             
����  ตลาดรวม (SET,mai) , SET50 , SET100 และ SETHD 

สตูรในการ
คํานวณคา่ของ
หลกัทรพัย ์

� สาํหรับขอ้มลูตั Jงแตว่นัที ่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2552 เป็นตน้ไป 
 

สนิทรพัยส์ุทธ ิ
(ทนุที0ไดร้บัจากผูถ้อืหนว่ยลงทุน / ราคาพาร ์ณ วนัสิXนงวดงบฯ) 

 
 

หมายเหตุ � คํานวณตั Jงแตว่นัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2552 เป็นตน้ไป 
ตลท. จะคํานวณคา่ NAV ในสว่นหลกัทรัพย ์Property Fund และกองทนุรวม  
โดยไมคํ่านวณคา่ NAV ทั Jงในสว่นภาพรวมตลาดหลกัทรัพย ์กลุม่อตุสาหกรรม และหมวด
อตุสาหกรรม 
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6. Dividend Yield: DIY 
 
ความหมาย � อตัราเปรยีบเทยีบเงนิปันผลจ่ายตอ่หุน้สามัญเทยีบกบัราคาตลาดของหุน้สามัญเพือ่ดู

ผลตอบแทนวา่หากลงทนุซืJอหุน้ ณ ระดบัราคาตลาดปัจจุบนั จะมโีอกาสไดรั้บเงนิปันผล
คดิเป็นอัตรารอ้ยละเทา่ไรของราคาหุน้ 

ประเภท
หลกัทรพัยท์ี0ถูก
คํานวณ 

����  หลกัทรัพย ์ (เฉพาะประเภทหุน้สามัญ)             
����  หมวดธรุกจิ               
����  กลุม่อตุสาหกรรม             
����  ตลาดรวม (SET,mai) , SET50 , SET100 และ SETHD 

สตูรในการ
คํานวณคา่ของ
หลกัทรพัย ์

� สาํหรับขอ้มลูในอดตีถงึวนัที ่ 30 มถินุายน พ.ศ. 2547 
 

มูลคา่เงนิปนัผลรวมที0ประกาศจา่ยลา่สดุ 12 เดอืน 
ราคาปิดของหุน้สามญั X (จํานวนหุน้สามญั – จํานวนหุน้ซืXอคนื) 

 
� สาํหรับขอ้มลูตั Jงแตว่นัที ่2 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เป็นตน้ไป 
 

มูลคา่เงนิปนัผลรวมยดึตามรอบผลประกอบการประจําปี (ลา่สดุ) 
ราคาปิดของหุน้สามญั X (จํานวนหุน้สามญั - จํานวนหุน้ซืXอคนื) 

 
หมายเหตุ � ในการคํานวณคา่ Dividend Yield ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะไมใ่ช ้“เงนิปันผลจ่ายตอ่หุน้

สามัญ” แตจ่ะเลอืกใช ้“มลูคา่เงนิปันผลรวมยดึตามรอบผลประกอบการประจําปี (ลา่สดุ)” 
มาคํานวณแทน 

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

ตลท. จะรวมคา่เงนิปันผลจากหลกัทรัพยป์ระเภทหุน้สามัญทกุตวั (ไมว่า่บรษัิทนัJนจะมี
การจ่ายเงนิปันผลหรอืไมก็่ตาม) ในการคํานวณคา่ Dividend Yield ของตลาดรวม กลุม่
อตุสาหกรรมและหมวดธรุกจิ 

 
� สาํหรับขอ้มลูตั Jงแตว่นัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2545 เป็นตน้ไป   

ตลท. จะรวมคา่เงนิปันผลจากหลกัทรัพยป์ระเภทหุน้สามัญทกุตวัทีอ่ยูใ่นการคํานวณดชัน ี
(ไมว่า่บรษัิทนัJนจะมกีารจา่ยเงนิปันผลหรอืไม่ก็ตาม) ในการคํานวณคา่ Dividend Yield 
ของตลาดรวม กลุม่อตุสาหกรรมและหมวดธรุกจิ 
หมายเหต ุตลท.ไดม้กีารประกาศปรับปรุงวธิกีารคํานวณคา่สถติภิาพรวมตลาดใหม ่โดยมี
ผลตั Jงแตว่นัที ่2 พฤษภาคม 2551 และไดจั้ดทําคา่สถติภิาพรวมตลาดทีใ่ชห้ลกัการ
คํานวณแบบใหม ่ยอ้นหลงั 5 ปี (ตั Jงแต ่1 มกราคม 2546 ถงึ 30 เมษายน 2551) แทนที่
คา่สถติเิดมิ ทั JงนีJสามารถดคูา่สถติภิาพรวมตลาดทีใ่ชห้ลกัการคํานวณแบบเดมิ ไดท้ี่
ฟังกช์ัน่ “เมนูชว่ยเหลอื > ดาวนโ์หลด” 

 
� สาํหรับ Dividend Yield ของ SETHD ขอ้มลูตั Jงแตว่นัที ่4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เป็นตน้

ไป   
ตลท. จะนํา Dividend Yield Weight มารวมเพือ่ใชใ้นการคํานวณคา่ Dividend Yield 
ของ SETHD 
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7. Market Capitalization 
 
ความหมาย � มลูคา่ตามราคาตลาดโดยรวมของหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน ซึง่เป็นคา่ทีคํ่านวณจากการนํา

ราคาปิดของหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน คณูกบัจํานวนหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนปัจจุบนั (Listed 
Shares) 

ประเภท
หลกัทรพัยท์ี0
ถกูคํานวณ 

����  หลกัทรัพย ์ (เฉพาะประเภทหุน้สามัญ, หุน้บรุมิสทิธ,ิ Warrant, หน่วยลงทนุ)  
����  หมวดธรุกจิ               
����  กลุม่อตุสาหกรรม             
����  ตลาดรวม (SET,mai) , SET50 , SET100 และ SETHD 

สตูรในการ
คํานวณคา่ของ
หลกัทรพัย ์

 
ราคาปิดของหุน้ X ปรมิาณหุน้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย ์

 
หมายเหตุ การคํานวณคา่ Market Capitalization ของตลาดรวม (SET, mai) 

ตลท. จะเลอืกหลกัทรัพยป์ระเภทหุน้สามัญ, หุน้บรุมิสทิธแิละ Warrant มาใชใ้นการคํานวณ 
 
การคํานวณคา่ Market Capitalization ของ SET50, SET100, SETHD และกลุม่/
หมวดอุตสาหกรรม 
ตลท. จะเลอืกหลกัทรัพยป์ระเภทหุน้สามัญเทา่นัJน มาใชใ้นการคํานวณ 
 

 
 
8. Turnover Ratio 
 
ความหมาย � อตัราการหมนุเวยีนการซืJอขาย  ซึง่ใชว้ดัปรมิาณการซืJอขายหลกัทรัพยเ์มือ่เทยีบกบั

ปรมิาณหุน้จดทะเบยีน (Listed Shares)  โดยคํานวณคา่เป็นเปอรเ์ซ็นต ์
ประเภท
หลกัทรพัยท์ี0ถูก
คํานวณ 

����  หลกัทรัพย ์ (เฉพาะประเภทหุน้สามัญ)             
����  หมวดธรุกจิ               
����  กลุม่อตุสาหกรรม             
����  ตลาดรวม (SET,mai) 

สตูรในการ
คํานวณคา่ของ
หลกัทรพัย ์
 

รายวนั 

 
    ปรมิาณการซืXอขายหลกัทรพัย ์ณ วนัน ัXน  X 100    _ 

ปรมิาณหุน้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย ์ณ วนัน ัXน 
 

รายเดอืน 
รายไตร
มาส 
รายปี 

 
ผลรวมปรมิาณการซืXอขายหลกัทรพัยใ์นชว่งเวลาน ัXน  x 100    _ 
คา่เฉลี0ยปรมิาณหุน้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยใ์นช่วงเวลาน ัXน 

 

หมายเหตุ ปรมิาณการซืJอขายหลักทรัพยจ์ะใชผ้ลรวมของทกุกระดาน คอื Main, Foreign, Odd Lot, 
Big Lot และรวมปรมิาณซืJอขายในชว่ง Off-hour ดว้ย 
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9. Total Return Index/Return on investment 

 
 
 
 
 

ความหมาย � ดชันผีลตอบแทนรวมเป็นเครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัผลตอบแทนทกุประเภทของการลงทนุในหลักทรัพย ์ซึง่ไดแ้ก ่
ผลตอบแทนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงมูลคา่หลกัทรัพยท์ีล่งทนุ (Capital gain/loss) สทิธใินการจอง
ซืJอหุน้ (Rights)  และเงนิปันผล (Dividends) 

ประเภท
หลกัทรพัย์
ที0ถูก
คํานวณ 

����  หลกัทรัพย ์ (เฉพาะประเภทหุน้สามัญ)             
����  หมวดธรุกจิ               
����  กลุม่อตุสาหกรรม             
����  ตลาดรวม (SET,mai) , SET50 , SET100 และ SETHD 

สตูรในการ
คํานวณคา่ 
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หมายเหตุ การปรับฐาน :  คํานวณเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงมลูคา่ของหลักทรัพยท์ีใ่ชใ้นการคํานวณ เนื่องจากการ

เปลีย่นแปลงจํานวนหุน้ของหลักทรัพยท์ีเ่ป็นผลมาจากเหตกุารณ์ตา่งๆ เชน่ การเพิม่ทนุของ
บรษัิท การแปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นหุน้สามัญ และใชส้ทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธเิพือ่ซืJอหุน้
สามัญของบรษัิท 

คา่ดชันเีริม่ตน้: 1,000 จดุ 
วนัฐาน:  SET TRI และ SET50 TRI : 02  มกราคม 2545 
              SET100 TRI  : 29  เมษายน 2548 
              mai TRI  : 02  กนัยายน 2545 
              Industry TRI  : 31 ธันวาคม 2546 
 SETHD TRI : 04  กรกฎาคม 2554 
 
การคํานวณคา่ Total Return Index ของ SETHD 
ตลท. จะนํา Dividend Yield Weight มารวมเพือ่ใชใ้นการคํานวณคา่ TRI ของ SETHD 
 
สาํหรับวธิกีารคํานวณคา่ผลตอบแทนรวม สามารถศกึษาเพิม่เตมิไดจ้ากเอกสาร “การคํานวณดชันี
ผลตอบแทนรวมของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (Total Return Index Calculation 
Methodology)” ในเมนู Download ของโปรแกรม SETSMART  
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10. Beta 
 
ความหมาย � คา่เบตา้ คอืคา่วดัความเสีย่งกําจัดไม่ได ้(Systematic Risk) ทีเ่กดิจากการเปรยีบเทยีบความ

เคลือ่นไหวระหวา่ง อตัราผลตอบแทนของหุน้ กลุม่อตุสาหกรรม หรอืหมวดธรุกจิหนึง่ๆ กับอัตรา
ผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพยฯ์  นอกจากนีJเราสามารถใชค้า่เบตา้ในการตคีวามเกีย่วกบั
การเคลือ่นไหวของราคาหุน้หรอืดชันตีลาดหลกัทรัพยไ์ด ้เชน่ 

1. ถา้เบตา้ของหุน้มคีา่เทา่กับ 1 แสดงวา่ราคาของหุน้จะเคลือ่นไหวไปในทศิทางเดยีวกนั
กบัดัชนตีลาดหลักทรัพยฯ์  

2. ถา้เบตา้ของหุน้มคีา่มากกวา่ 1 แสดงวา่ราคาของหุน้จะเคลือ่นไหวในทศิทางเดยีวกนั
กบัดัชนตีลาดหลักทรัพยฯ์ แตจ่ะเคลือ่นไหวขึJนลงแรงกวา่ดชันตีลาดหลักทรัพยท์ี่
เปลีย่นแปลงไป 

3. ถา้เบตา้ของหุน้มคีา่นอ้ยกวา่ 1 แสดงวา่ราคาของหุน้จะเคลือ่นไหวในทศิทางเดยีวกนั
กบัดัชนตีลาดหลักทรัพยฯ์ แตจ่ะเคลือ่นไหวขึJนลงเบากวา่ดชันตีลาดหลักทรัพยท์ี่
เปลีย่นแปลงไป 

4. ถา้เบตา้ของหุน้มคีา่ตดิลบ แสดงวา่ราคาของหุน้จะเคลือ่นไหวในทศิทางตรงกนัขา้ม
กบัดัชนตีลาดหลักทรัพยฯ์ คอื ถา้ดชันตีลาดหลักทรัพย ์เพิม่ขึJน ราคาของหุน้ก็จะ
ลดลง เป็นตน้ 

ประเภท
หลกัทรพัย์
ที0ถูก
คํานวณ 

����  เบตา้ของหลกัทรัพยเ์ทยีบกบัตลาด  (เฉพาะประเภทหุน้สามัญ)             
����  เบตา้ของหมวดธรุกจิเทยีบกบัตลาด              
����  เบตา้ของหมวดอตุสาหกรรมเทยีบกบัตลาด      
����  เบตา้ของ SET50/SET 100 เทยีบกับตลาด 

สตูรในการ
คํานวณคา่ 
 

ใชส้ตูร Market Model : 
 

ผลตอบแทนของหลกัทรพัยi์ = Alphai  + Betai x ผลตอบแทนของตลาด 
 

หมายเหตุ � เริม่คํานวณคา่เบตา้ตั Jงแต ่1 เมษายน 2545 เป็นตน้ไป 
� คํานวณเฉพาะหลักทรัพยส์ามัญทีอ่ยูใ่นดชัน ีSET Index หรอื mai Index ทีม่กีารซืJอขายไม่

นอ้ยกวา่ 3 เดอืน  
� กรณีหลกัทรัพยม์กีารเปลีย่นหมวด/กลุม่อตุสาหกรรม ไมม่ผีลตอ่การคํานวณคา่เบตา้ 
� ชว่งระยะเวลายอ้นหลงัทีใ่ชคํ้านวณประมาณ 1 ปี โดยนับรวมวนัทีปั่จจุบนัดว้ย 
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Financial Ratios 
 
ตลาดหลักทรัพยฯ์ ไดกํ้าหนดการเผยแพร่อัตราสว่นทางการเงนิ (Financial Ratios) สาํหรับบรษัิทจดทะเบยีนตามประเภท
ของรูปแบบงบการเงนิ (Accounting Form) ซึง่ปัจจุบนัแบง่ออกเป็น 7 รูปแบบตามประเภทธุรกจิดงันีJ 
 

รูปแบบ (Form) ประเภทธุรกจิ 
ฟอรม์ 1 ธนาคารและเงนิทนุ (Bank and Finance) 
ฟอรม์ 2 บรษัิทเงนิทนุ (Finance) (ยกเลกิ มผีลตั Jงแตไ่ตรมาส 

2/2552) 
ฟอรม์ 3 บรษัิทหลักทรัพย ์(Securities) 
ฟอรม์ 4 บรษัิทเงนิทนุหลักทรัพย ์(Finance & Securities) 
ฟอรม์ 5 บรษัิทประกนัภัย (Insurance) 
ฟอรม์ 6 บรษัิทประกนัชวีติ (Life Assurance) 
ฟอรม์ 7 ธรุกจิอตุสาหกรรมและบรกิาร (Industrials & Services) 
ฟอรม์ 8 กองทนุรวม (Unit Trusts) 

 
ทั JงนีJ  ทา่นจะสามารถเรยีกดอูตัราสว่นทางการเงนิใน SETSMART แยกตามประเภทรูปแบบทางการเงนิดงัรายละเอยีด
ตอ่ไปนีJ 
 
อตัราสว่นทาง
การเงนิ 

 ธนาคาร
และ

เงนิทุน 

หลกั 
ทรพัย ์

เงนิทุน
หลกั 

ทรพัย ์

ประ 
กนัภยั 

ประกนั
ชวีติ 

อุตสาห
กรรม
และ

บรกิาร 

กอง 
ทนุ 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratios) 
1. อตัราสว่นสภาพ
คลอ่ง 

Current Ratio - - 
 

- - -  � - 

2. อตัราสว่นสภาพ
คลอ่งหมนุเร็ว 

Quick Ratio - - 
 

- - -  � - 

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการใชส้นิทรพัย ์(Activity Ratios) 
3. อตัราสว่นหมนุเวยีน 
ลกูหนีJการคา้ 

Account 
Receivable 
Turnover 

- - 
 

- - -  � - 

4. ระยะเวลาเก็บหนีJ
เฉลีย่ 

Average 
Collection Period 

- - 
 

- - -  � - 

5. อตัราการหมนุเวยีน
ของสนิทรัพยถ์าวร 

Fixed Asset 
Turnover 

� � � � � � - 
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อตัราสว่นทาง
การเงนิ 

 ธนาคา
รและ

เงนิทุน 

หลกั
ทรพั

ย ์

เงนิทุน
หลกั 

ทรพัย ์

ประ 
กนัภยั 

ประกนั
ชวีติ 

อุตสาห
กรรม
และ

บรกิาร 

กอง 
ทนุ 

6.  อตัราสว่น
หมนุเวยีนเจา้หนีJ
การคา้ 

Account Payable 
Turnover 

- - - - -  � - 

7.  ระยะเวลาชาํระหนีJ
เฉลีย่ 

Average 
Payment Period 

- - - - -  � - 

8.  วงจรเงนิสด Cash Cycle - - - - -  � - 
9.  อตัราสว่น
หมนุเวยีนสนิคา้
คงเหลอื 

Inventory 
Turnover 

- - - - -  � - 

10.  ระยะเวลาขาย      
สนิคา้เฉลีย่ 

Average Sale 
(Inventory) 
Period  

- - - - -  � - 

11.  อตัราการ
หมนุเวยีนของ
สนิทรัพย ์

Total Asset 
Turnover 

� � � � � � - 

อตัราสว่นที0แสดงถงึความเสี0ยงจากการกูย้มื (Leverage Ratios) 
12.  อตัราสว่นหนีJสนิ
ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 

D/E Ratio � � � � � � � 

13. ความสามารถใน
การชาํระดอกเบีJย 

Interest 
Coverage Ratio 

- - - - -  � - 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios) 
14.  อตัรากําไรขั Jนตน้ Gross Profit 

Margin 
- - - - -  � - 

15.  อตัรากําไรสทุธ ิ Net Profit 
Margin 

� � � � � � � 

16.  อตัรา
ผลตอบแทน 
สนิทรัพย ์

Return on Asset � � � � � � � 

17.  อตัรา
ผลตอบแทน   ผูถ้อื
หุน้ 

Return on Equity � � � � � � � 
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1.  Current Ratio 
 
ความหมาย � อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Current Ratio) เป็นอตัราสว่นทีใ่ชช้ ีJความสามารถของ

บรษัิททีจ่ะใชค้นืหนีJระยะสั Jนเมือ่ถงึกําหนด 
� อตัราสว่นนีJเป็นเครือ่งชีJฐานะทางการเงนิระยะสั Jนของธรุกจิ ถา้อตัราสว่นนีJมคีา่ยิง่

สงู ยิง่แสดงวา่บรษัิทมคีวามคลอ่งตัวมาก  แตใ่นการตดัสนิใจ ควรพจิารณาปัจจัย
อืน่ๆ ประกอบดว้ย เชน่ ลกัษณะหรอืประเภทธรุกจิ คา่เฉลีย่อตุสาหกรรมประเภท
เดยีวกนั เป็นตน้  

 
ประเภทธุรกจิที0มกีาร
คํานวณอตัราสว่น 
 

� เฉพาะธรุกจิอตุสาหกรรมและบรกิาร (Form 7) เทา่นัJน 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ที0จะมกีารคํานวณ 
 

� คํานวณทั Jงในงบการเงนิรายปีและงบการเงนิรายไตรมาส 

สตูรในการคํานวณคา่
ของหลกัทรพัย ์
 

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน  
รวมหนีXสนิหมุนเวยีน              

 
หมายเหตุ � ในการคํานวณ Current Ratio ตลท. จะใชข้อ้มลูสนิทรัพยห์มนุเวยีน (Current 

Asset) ซึง่เป็นสนิทรัพยท์ีเ่ปลีย่นเป็นเงนิสดไดง้า่ยเป็นตวัเศษและหนีJสนิ
หมนุเวยีน (Current Liabilities) ซึง่จัดเป็นหนีJสนิเร่งดว่นและจะครบกําหนดชาํระ
ภายในรอบปีบญัชนัีJนเป็นตัวสว่น โดยจะใชข้อ้มลู Current Asset และ Current 
Liabilities ทีเ่กดิขึJนจรงิๆ ณ สิJนสดุระยะเวลานัJนๆ 

� คา่ทีไ่ดจ้ะเป็นเทา่ (Times) และตอ้งเป็นคา่บวกเสมอ  
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2. Quick Ratio 
 
ความหมาย � อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (Quick Ratio) เป็นอตัราสว่นทีใ่ชว้ดัความสามารถ

ของบรษัิททีจ่ะชําระหนีJสนิหมุนเวยีนจากสนิทรัพยห์มนุเวยีนทีส่ามารถเปลีย่นเป็น
เงนิสดไดอ้ย่างรวดเร็ว เชน่ เงนิสด รายการเทยีบเทา่เงนิสด ลกูหนีJการคา้ เป็นตน้   

� อตัราสว่นนีJยิง่มคีา่มาก ก็แสดงวา่ธรุกจินีJมสีภาพคลอ่งสงู  
 

ประเภทธุรกจิที0มกีาร
คํานวณอตัราสว่น 
 

� เฉพาะธรุกจิอตุสาหกรรมและบรกิาร (Form 7) เทา่นัJน 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ที0จะมกีารคํานวณ 
 

� คํานวณทั Jงในงบการเงนิรายปีและงบการเงนิรายไตรมาส 

สตูรในการคํานวณคา่
ของหลกัทรพัย ์
 

[เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด + เงนิลงทนุช ั0วคราว +  
ลกูหนีXและต ั}วเงนิรบัการคา้สุทธ ิ] 

 รวมหนีXสนิหมุนเวยีน              
 

หมายเหตุ � ในการคํานวณ Quick Ratio ตลท. จะใชข้อ้มลูสนิทรัพยห์มนุเวยีน (Current 
Asset) ซึง่เป็นสนิทรัพยท์ีเ่ปลีย่นเป็นเงนิสดไดง้า่ยแบบเร่งดว่นเทา่นัJน โดยจะไม่
นับสนิคา้คงเหลอื (Inventory) เป็นตวัเศษ และหนีJสนิหมนุเวยีน (Current 
Liabilities) ซึง่จัดเป็นหนีJสนิเร่งดว่นและจะครบกําหนดชําระภายในรอบปีบัญชนัีJน
เป็นตวัสว่น โดยจะใชข้อ้มลู Current Asset, Inventory และ Current Liabilities 
ทีเ่กดิขึJนจรงิๆ ณ สิJนสดุระยะเวลานัJนๆ 

� คา่ทีไ่ดจ้ะเป็นเทา่ (Times) และตอ้งเป็นคา่บวกเสมอ 
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3. Account Receivable Turnover 
 
ความหมาย � อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีJการคา้เป็นอัตราสว่นทีใ่ชว้ดัความสามารถในการเรยีก

เก็บหนีJทางการคา้ โดยอัตราสว่นนีJจะบง่ชีJถงึจํานวนครัJง (โดยเฉลีย่) ในรอบปี
บญัชทีีบ่รษัิทไดเ้รยีกเก็บเงนิจากลกูหนีJการคา้ โดยทัว่ไป หากคา่อตัราสว่นนีJสงู 
จะแสดงถงึความมปีระสทิธภิาพในการแปรลกูหนีJการคา้เป็นเงนิสด แตก็่อาจจะ
หมายถงึการใชน้โยบายการขายเป็นเงนิเชือ่ทีเ่ขม้งวดจนเกนิไปก็ได ้

 
ประเภทธุรกจิที0มกีาร
คํานวณอตัราสว่น 
 

� เฉพาะธรุกจิอตุสาหกรรมและบรกิาร (Form 7) เทา่นัJน 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ที0จะมกีารคํานวณ 
 

� คํานวณทั Jงในงบการเงนิรายปีและงบการเงนิรายไตรมาส 

สตูรในการคํานวณคา่
ของหลกัทรพัย ์
 

ขายสทุธ ิ 
ลกูหนีXและต ั}วเงนิรบัการคา้สุทธ ิ(เฉลี0ย) 

 
หมายเหตุ � ในการคํานวณ Account Receivable Turnover ตลทฯ จะใชข้อ้มลูขายสทุธ ิ(Net 

Sales) เป็นตวัเศษ และจะใชค้า่เฉลีย่ของลกูหนีJและตั�วเงนิรับการคา้สทุธ ิ(Trade 
Accounts and Notes Receivable - NET) เป็นตวัสว่น  

� ขอ้มลูขายสทุธ ิซึง่เป็นตวัเลขทีนํ่ามาจากงบกําไร/ขาดทนุ จะตอ้งถูกปรับเป็น
ตวัเลขเต็มปี (Annualized) โดยใชต้วัเลขในไตรมาสปัจจบุนั บวกดว้ยตวัเลข
ยอ้นหลงัอกี  3 ไตรมาสมาคํานวณ 

� ลกูหนีJและตั�วเงนิรับการคา้สทุธ ิ(เฉลีย่) จะถกูคํานวณโดยใชส้ตูรดงันีJ 
คา่เฉลีย่รายปี 

[ยอดสิJนสดุงวดปีกอ่นหนา้ + ยอดสิJนสดุงวดปีปัจจุบนั] / 2 
คา่เฉลีย่รายไตรมาส 

[ยอดสิJนสดุไตรมาสในปีกอ่นหนา้ + ยอดสิJนสดุไตรมาสในปีปัจจบุนั] /2 
� คา่ทีไ่ดจ้ะมหีน่วยเป็นเทา่ (Times)  
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4. Average Collection Period 
 
ความหมาย � ระยะเวลาเก็บหนีJเฉลีย่เป็นอตัราสว่นทีใ่ชว้ดัความสามารถในการเรยีกเก็บหนีJทาง

การคา้เชน่เดยีวกบั Account Receivable Turnover แตอ่ตัราสว่นนีJจะบง่ชีJถงึ
จํานวนวนัในรอบปีบัญชทีีบ่รษัิทไดเ้รยีกเก็บเงนิจากลกูหนีJการคา้ 

  
ประเภทธุรกจิที0มกีาร
คํานวณอตัราสว่น 
 

� เฉพาะธรุกจิอตุสาหกรรมและบรกิาร (Form 7) เทา่นัJน 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ที0จะมกีารคํานวณ 
 

� คํานวณทั Jงในงบการเงนิรายปีและงบการเงนิรายไตรมาส 

สตูรในการคํานวณคา่
ของหลกัทรพัย ์
 

 
365  / อตัราสว่นหมุนเวยีนลกูหนีXการคา้  

หรอื 
365 /  [ขายสุทธ ิ/ ลกูหนีXและต ั}วเงนิรบัการคา้สุทธ ิ(เฉลี0ย)] 

 
หมายเหตุ � คา่ทีไ่ดจ้ะมหีน่วยเป็นวนั (Day) 
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5. Fixed Asset Turnover 
 
ความหมาย � อตัราการหมนุเวยีนของสนิทรัพยถ์าวร เป็นคา่ทีใ่ชว้ดัความสามารถของบรษัิทใน

การสรา้งรายไดจ้ากสนิทรัพยท์ีต่นลงทนุไป  
 

ประเภทธุรกจิที0มกีาร
คํานวณอตัราสว่น 

� คํานวณในทกุประเภทธรุกจิ ยกเวน้กองทนุรวม (Form 8)  

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ที0จะมกีารคํานวณ 

� คํานวณทั Jงในงบการเงนิรายปีและงบการเงนิรายไตรมาส 

สตูรในการคํานวณคา่
ของหลกัทรพัย ์
 

� สาํหรับธรุกจิอตุสาหกรรมและบรกิาร (Form 7) 
รวมรายได ้

[ที0ดนิ อาคารและอุปกรณส์ุทธ ิ+ สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาสมัปทาน] (เฉลี0ย) 
 
� สาํหรับธรุกจิหลักทรัพย ์(Form 3) และประกนัชวีติ (Form 6) 

รวมรายได ้
ที0ดนิ อาคารและอุปกรณส์ุทธ ิ(เฉลี0ย) 

 
� สาํหรับธรุกจิประกนัภัย (Form 5) 
[รวมรายไดจ้ากการรบัประกนัภยั + รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ+ รายไดอ้ื0น +    

กําไร (ขาดทุน) จากการลงทนุในหลกัทรพัย]์ 
ที0ดนิ อาคารและอุปกรณส์ุทธ ิ(เฉลี0ย) 

 
� สาํหรับธรุกจิธนาคารและเงนิทนุ  (Form 1) และธรุกจิเงนิทนุหลกัทรัพย ์(Form 

4) 
รวมรายไดด้อกเบีXยและเงนิปนัผล + รวมรายไดท้ี0มใิชด่อกเบีXย 

ที0ดนิ อาคารและอุปกรณส์ุทธ ิ(เฉลี0ย) 
 

หมายเหตุ � ขอ้มลูในตวัเศษซึง่เกีย่วขอ้งกับรายได ้และเป็นตัวเลขทีนํ่ามาจากงบกําไร/
ขาดทนุ จะตอ้งถกูปรับเป็นตวัเลขเต็มปี (Annualized)  โดยใชต้วัเลขในไตรมาส
ปัจจุบนั บวกดว้ยตัวเลขยอ้นหลงัอกี 3 ไตรมาส 

� ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์สทุธ ิ(เฉลีย่) จะถกูคํานวณโดยใชส้ตูรดงันีJ 
คา่เฉลีย่รายปี 

[ยอดสิJนสดุงวดปีกอ่นหนา้ + ยอดสิJนสดุงวดปีปัจจุบนั] / 2 
คา่เฉลีย่รายไตรมาส 

[ยอดสิJนสดุไตรมาสในปีกอ่นหนา้ + ยอดสิJนสดุไตรมาสในปีปัจจบุนั] /2 
� คา่ทีไ่ดจ้ะมหีน่วยเป็นเทา่ (Times)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Account Payable Turnover 
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ความหมาย � อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนีJการคา้เป็นอัตราสว่นทีใ่ชว้ดัความสามารถในการชําระ
หนีJทางการคา้ โดยอตัราสว่นนีJจะบง่ชีJถงึจํานวนครัJง (โดยเฉลีย่) ในรอบปีบญัชทีี่
บรษัิทไดช้าํระเงนิใหเ้จา้หนีJการคา้ โดยทัว่ไป หากคา่อัตราสว่นนีJสงู จะแสดงถงึ
ความมปีระสทิธภิาพในการบรหิารเงนิเพือ่ชาํระหนีJเจา้หนีJการคา้ 

 
ประเภทธุรกจิที0มกีาร
คํานวณอตัราสว่น 
 

� เฉพาะธรุกจิอตุสาหกรรมและบรกิาร (Form 7) เทา่นัJน 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ที0จะมกีารคํานวณ 
 

� คํานวณทั Jงในงบการเงนิรายปีและงบการเงนิรายไตรมาส 

สตูรในการคํานวณคา่
ของหลกัทรพัย ์
 

ตน้ทนุขายสนิคา้ 
เจา้หนีXและต ั}วเงนิจา่ยการคา้สทุธ ิ(เฉลี0ย) 

หมายเหตุ � ในการคํานวณ Account Payable Turnover ตลทฯ จะใชข้อ้มลูตน้ทนุขายสนิคา้ 
(Cost of Sale of Goods and Rendering of Services) เป็นตวัเศษ และจะใช ้
คา่เฉลีย่ของเจา้หนีJและตั�วเงนิจา่ยการคา้สทุธ ิ(Trade Accounts and Notes 
Payable - NET) เป็นตวัสว่น  

� ขอ้มลูขายสทุธ ิซึง่เป็นตวัเลขทีนํ่ามาจากงบกําไร/ขาดทนุ จะตอ้งถูกปรับเป็น
ตวัเลขเต็มปี (Annualized) โดยใชต้วัเลขในไตรมาสปัจจบุนั บวกดว้ยตวัเลข
ยอ้นหลงัอกี  3 ไตรมาสมาคํานวณ 

� เจา้หนีJและตั�วเงนิจา่ยการคา้สทุธ ิ(เฉลีย่) จะถูกคํานวณโดยใชส้ตูรดงันีJ 
คา่เฉลีย่รายปี 

[ยอดสิJนสดุงวดปีกอ่นหนา้ + ยอดสิJนสดุงวดปีปัจจุบนั] / 2 
คา่เฉลีย่รายไตรมาส 

[ยอดสิJนสดุไตรมาสในปีกอ่นหนา้ + ยอดสิJนสดุไตรมาสในปีปัจจบุนั] /2 
� คา่ทีไ่ดจ้ะมหีน่วยเป็นเทา่ (Times)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Average Payment Period 
 
ความหมาย � ระยะเวลาชาํระหนีJเฉลีย่เป็นอตัราสว่นทีใ่ชว้ัดความสามารถในการชาํระหนีJทาง

การคา้เชน่เดยีวกบั Account Payable Turnover แตอ่ตัราสว่นนีJจะบง่ชีJถงึจํานวน
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วนัในรอบปีบญัชทีีบ่รษัิทไดช้ําระหนีJเจา้หนีJการคา้ 
  

ประเภทธุรกจิที0มกีาร
คํานวณอตัราสว่น 
 

� เฉพาะธรุกจิอตุสาหกรรมและบรกิาร (Form 7) เทา่นัJน 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ที0จะมกีารคํานวณ 
 

� คํานวณทั Jงในงบการเงนิรายปีและงบการเงนิรายไตรมาส 

สตูรในการคํานวณคา่
ของหลกัทรพัย ์
 

 
365  / อตัราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนีXการคา้  

หรอื 
365 /  [เจา้หนีXและต ั}วเงนิจา่ยการคา้สุทธ ิ/ ตน้ทนุขายสนิคา้] 

 
 

หมายเหตุ � คา่ทีไ่ดจ้ะมหีน่วยเป็นวนั (Day) 
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8. Cash Cycle 
 
ความหมาย � ระยะเวลาในการหมนุเวยีนของเงนิสดของกจิการจากระยะเวลาทีจ่่ายเงนิสดไป

จนกวา่จะไดรั้บเงนิสด เป็นการบอกถงึจํานวนวนัทีก่จิการตอ้งรอเพือ่จะไดรั้บเงนิ
สดทีจ่า่ยลงทนุไปหมนุเวยีนกลับมา ซึง่ก็คอืจํานวนเงนิสดทีก่จิการตอ้งลงทนุใน
ลกูหนีJและสนิคา้คงคลงั โดยทั่วไป หากคา่อตัราสว่นนีJยิง่นอ้ยเทา่ใด จะแสดงถงึ
ความสามารถในการบรหิารเงนิทนุหมนุเวยีนไดด้ ี 

 
ประเภทธุรกจิที0มกีาร
คํานวณอตัราสว่น 
 

� เฉพาะธรุกจิอตุสาหกรรมและบรกิาร (Form 7) เทา่นัJน 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ที0จะมกีารคํานวณ 
 

� คํานวณทั Jงในงบการเงนิรายปีและงบการเงนิรายไตรมาส 

สตูรในการคํานวณคา่
ของหลกัทรพัย ์
 

 
ระยะเวลาเก็บหนีXเฉลี0ย + ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลี0ย - ระยะเวลาชําระหนีXเฉลี0ย 

 
หมายเหตุ � คา่ทีไ่ดจ้ะมหีน่วยเป็นวนั (Day) 
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9.  Inventory Turnover 
 
ความหมาย � อตัราหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอืเป็นอตัราสว่นทีใ่ชว้ดัอตัราการหมนุเวยีนของสนิคา้

คงเหลอืเพือ่ใหท้ราบถงึความคลอ่งตัวของบรษัิทวา่สามารถจําหน่ายสนิคา้ไดเ้ร็ว
เพยีงใด   

� ถา้อตัราสว่นนีJมคีา่ยิง่สงูยิง่แสดงวา่สนิคา้ของบรษัิทสามารถขายไดเ้ร็ว แสดงถงึ
ประสทิธภิาพในการบรหิารงานขายของบรษัิท  

ประเภทธุรกจิที0มกีาร
คํานวณอตัราสว่น 

� คํานวณเฉพาะกลุม่อตุสาหกรรมและบรกิาร (Form 7)  

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ที0จะมกีารคํานวณ 

� คํานวณทั Jงในงบการเงนิรายปีและงบการเงนิรายไตรมาส 

สตูรในการคํานวณคา่
ของหลกัทรพัย ์
 

ตน้ทนุขายสนิคา้ 
สนิคา้คงเหลอื (เฉลี0ย) 

หมายเหตุ � ขอ้มลูตน้ทนุขายสนิคา้ ซึง่เป็นตวัเลขทีนํ่ามาจากงบกําไร/ขาดทนุ จะตอ้งถกูปรับ
เป็นตวัเลขเต็มปี (Annualized)  โดยใชต้วัเลขในไตรมาสปัจจุบนั บวกดว้ยตัวเลข
ยอ้นหลงัอกี 3 ไตรมาส 

� สนิคา้คงเหลอื (เฉลีย่) จะถกูคํานวณโดยใชส้ตูรดงันีJ 
คา่เฉลีย่รายปี 

[ยอดสิJนสดุงวดปีกอ่นหนา้ + ยอดสิJนสดุงวดปีปัจจุบนั] / 2 
คา่เฉลีย่รายไตรมาส 

[ยอดสิJนสดุไตรมาสในปีกอ่นหนา้ + ยอดสิJนสดุไตรมาสในปีปัจจบุนั] /2 
� คา่ทีไ่ดจ้ะมหีน่วยเป็นเทา่ (Times) 
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10. Average Sale (Inventory) Period 
 
ความหมาย � ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่เป็นอัตราสว่นทีใ่ชว้ดัความสามารถในการขายสนิคา้

เชน่เดยีวกับ Inventory Turnover แตอ่ตัราสว่นนีJจะบง่ชีJถงึจํานวนวนัในรอบปี
บญัชทีีบ่รษัิทไดทํ้าการขายสนิคา้ 

 
ประเภทธุรกจิที0มกีาร
คํานวณอตัราสว่น 

� เฉพาะธรุกจิอตุสาหกรรมและบรกิาร (Form 7) เทา่นัJน 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ที0จะมกีารคํานวณ 

� คํานวณทั Jงในงบการเงนิรายปีและงบการเงนิรายไตรมาส 

สตูรในการคํานวณคา่
ของหลกัทรพัย ์
 

365  / อตัราหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื 
หรอื 

365 /  [ตน้ทุนขายสนิคา้ / สนิคา้คงเหลอื (เฉลี0ย)] 
 

หมายเหตุ � คา่ทีไ่ดจ้ะมหีน่วยเป็นวนั (Day) 
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11. Total Asset Turnover 
 
ความหมาย � อตัราการหมนุเวยีนของสนิทรัพย ์เป็นคา่ทีใ่ชว้ัดความสามารถของบรษัิทในการ

สรา้งรายไดจ้ากสนิทรัพยท์ั Jงหมดทีบ่รษัิทลงทนุไป   
� โดยทั่วไป หากกจิการใดมคีา่อัตราสว่นนีJยิง่สงู กจิการนัJนจะสามารถใชเ้งนิทนุทีย่ ิง่

ตํา่ลงในการสรา้งรายได ้ทําใหส้รา้งผลกําไรไดเ้พิม่ขึJน ในกรณีทีบ่รษัิทใดมี
อตัราสว่นนีJตํา่กวา่ระดบัเฉลีย่ของอตุสาหกรรมนัJน หรอืตํา่กวา่ระดบัอดตีของบรษัิท
ดงักลา่ว แสดงวา่บรษัิทนัJนมกีารลงทนุในสนิทรัพยม์ากเกนิไปหรอืมรีายไดตํ้า่ 
(ชะลอตวัลง) แตก็่อาจจะเป็นเพราะวา่บรษัิทดงักลา่วมกีารลงทนุพัฒนาโรงงานให ้
มคีวามทนัสมัยก็ได ้

ประเภทธุรกจิที0มกีาร
คํานวณอตัราสว่น 

� คํานวณในทกุประเภทธรุกจิ ยกเวน้กองทนุรวม (Form 8) 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ที0จะมกีารคํานวณ 

� คํานวณทั Jงในงบการเงนิรายปีและงบการเงนิรายไตรมาส 

สตูรในการคํานวณคา่
ของหลกัทรพัย ์
 

� สาํหรับธรุกจิหลักทรัพย ์(Form 3)  ประกนัชวีติ (Form 6) และและธรุกจิ
อตุสาหกรรมและบรกิาร (Form 7) 

รวมรายได ้
รวมสนิทรพัย ์(เฉลี0ย) 

 
� สาํหรับธรุกจิธนาคารและเงนิทนุ (Form 1) และธรุกจิเงนิทนุหลกัทรัพย ์(Form4)  

(รวมรายไดด้อกเบีXยและเงนิปนัผล + รวมรายไดท้ี0มใิชด่อกเบีXย) 
รวมสนิทรพัย ์(เฉลี0ย) 

 
� สาํหรับธรุกจิประกนัภัย (Form 5)  

(รวมรายไดจ้ากการรบัประกนัภยั + รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ+  
รายไดอ้ื0น + กําไร (ขาดทนุ) จากการลงทนุในหลกัทรพัย)์ 

รวมสนิทรพัย ์(เฉลี0ย) 
 

หมายเหตุ � ขอ้มลูในตวัเศษ ซึง่เกีย่วขอ้งกับรายได ้และเป็นตัวเลขทีนํ่ามาจากงบกําไร/
ขาดทนุ จะตอ้งถกูปรับเป็นตวัเลขเต็มปี (Annualized)  โดยใชต้วัเลขในไตรมาส
ปัจจุบนั บวกดว้ยตัวเลขยอ้นหลงัอกี 3 ไตรมาส 

� รวมสนิทรัพย ์(เฉลีย่) จะถกูคํานวณโดยใชส้ตูรดงันีJ 
คา่เฉลีย่รายปี 

[ยอดสิJนสดุงวดปีกอ่นหนา้ + ยอดสิJนสดุงวดปีปัจจุบนั] / 2 
คา่เฉลีย่รายไตรมาส 

[ยอดสิJนสดุไตรมาสในปีกอ่นหนา้ + ยอดสิJนสดุไตรมาสในปีปัจจบุนั] /2 
� คา่ทีไ่ดจ้ะมหีน่วยเป็นเทา่ (Times) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Debt/Equity Ratio 
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ความหมาย � อตัราสว่นหนีJสนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ จะแสดงโครงสรา้งของเงนิทนุ (Capital 
Structure) ของบรษัิทวา่มสีดัสว่นของหนีJสนิรวมของบรษัิทเมือ่เทยีบกับสว่นของ
ทนุหรอืสว่นของเจา้ของเป็นเทา่ใด  

� เป็นการวัดวา่ธรุกจิใชเ้งนิทนุจากภายนอก (จากการกูย้มื) เมือ่เทยีบกับทนุภายใน
ของธรุกจิเองวา่มสีดัสว่นเทา่ใด ซึง่หนีJสนิเป็นแหลง่เงนิทนุทีบ่รษัิทมภีาระดอกเบีJย
จา่ย ไมว่า่ผลการดําเนนิงานของบรษัิทจะเป็นอยา่งไร ถา้อัตราสว่นหนีJสงูก็แสดง
วา่บรษัิทก็มคีวามเสีย่งสงูเชน่เดยีวกนั เพราะเงนิกูเ้ป็นแหลง่เงนิทนุทีม่ภีาระ
ดอกเบีJยจ่าย 

 
ประเภทธุรกจิที0มกีาร
คํานวณอตัราสว่น 

� ทกุกลุม่ธรุกจิ 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ที0จะมกีารคํานวณ 

� คํานวณทั Jงในงบการเงนิรายปีและงบการเงนิรายไตรมาส 

สตูรในการคํานวณคา่
ของหลกัทรพัย ์
 

 
รวมหนีXสนิ 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ ่
 

หมายเหตุ � คา่ทีไ่ดจ้ะมหีน่วยเป็นเทา่ (Times) 
� บญัช ี“รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทใหญ่” จะเป็นสว่นของผูถ้อืหุน้ทียั่งไมร่วม 

“สว่นของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย (Minority Interest)” 
� ในกรณีของบรษัิท หาก “รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทใหญ่” เป็นคา่ตดิลบ 

ตลาดหลักทรัพยฯ์ จะไมคํ่านวณคา่ Debt/Equity Ratio ของบรษัิทดงักลา่ว 
� ในการคํานวณ Debt/Equity Ratio ของหมวดธรุกจิ กลุม่อตุสาหกรรม และตลาด

รวม    ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะนําเอาคา่ “รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทใหญ่” ของ
ทกุบรษัิทในหมวดธรุกจิ กลุม่อตุสาหกรรม และตลาดรวมมาคํานวณ ถงึแมว้า่
บรษัิทนัJนจะมคีา่ “รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทใหญ่” เป็นคา่ตดิลบก็ตาม 
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13. Interest Coverage Ratio 
 
ความหมาย � ความสามารถในการจา่ยดอกเบีJย จะแสดงถงึความสามารถในการชาํระดอกเบีJย

เงนิกูข้องธรุกจิ โดยวเิคราะหจ์ากคา่กําไรจากการดําเนนิงานตอ่ดอกเบีJยจา่ย   
� อตัราสว่นนีJยิง่สงูก็ยิง่เพิม่ความมั่นใจแกเ่จา้หนีJในการทีจ่ะไดรั้บชาํระดอกเบีJย การ

ทีอ่ัตราสว่นนีJลดลงอาจจะเนือ่งมาจากสาเหตใุดสาเหตหุนึง่หรอืหลายสาเหต ุเชน่ 
ดอกเบีJยจ่ายสงูเกนิไป หรอืเงนิกูเ้พิม่ขึJน หรอืกําไรลดลง 

 
ประเภทธุรกจิที0มกีาร
คํานวณอตัราสว่น 
 

� เฉพาะธรุกจิกลุม่อตุสาหกรรมและบรกิาร (Form 7) 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ที0จะมกีารคํานวณ 
 

� คํานวณทั Jงในงบการเงนิรายปีและงบการเงนิรายไตรมาส 

สตูรในการคํานวณคา่
ของหลกัทรพัย ์
 

 
กําไร (ขาดทุน) กอ่นดอกเบีXยจา่ยและภาษเีงนิได ้

ดอกเบีXยจา่ย 
 

หมายเหตุ � คา่ทีไ่ดจ้ะมหีน่วยเป็นเทา่ (Times) 
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14. Gross Profit Margin 
 
ความหมาย � อตัรากําไรขั Jนตน้ เป็นคา่เปรยีบเทยีบผลกําไรจากการขายเทยีบเป็นรอ้ยละของ

ยอดขาย เพือ่ใชว้ดัความสามารถของบรษัิทในการควบคมุตน้ทนุสนิคา้คงคลงั 
และความสามารถในการบวกตน้ทนุทีเ่พิม่ขึJนเขา้ไปในราคาสนิคา้ทีข่าย   

� ยิง่บรษัิทมคีวามสามารถในการควบคมุตน้ทนุเมือ่เทยีบกับรายไดจ้ากการขาย
เทา่ใด บรษัิทก็จะมคีวามสามารถในการหารายไดม้ากยิง่ขึJนเทา่นัJน  

 
ประเภทธุรกจิที0มกีาร
คํานวณอตัราสว่น 
 

� เฉพาะธรุกจิกลุม่อตุสาหกรรมและบรกิาร (Form 7) 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ที0จะมกีารคํานวณ 
 

� คํานวณทั Jงในงบการเงนิรายปีและงบการเงนิรายไตรมาส 

สตูรในการคํานวณคา่
ของหลกัทรพัย ์
 

 
(รายไดจ้ากการขาย – ตน้ทุนสนิคา้ขาย)   * 100 

รายไดจ้ากการขาย 
 

หมายเหตุ � คา่ทีไ่ดจ้ะมหีน่วยเป็นเปอรเ์ซ็นต ์(%) 
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15. Net Profit Margin 
 
ความหมาย � อตัรากําไรสทุธ ิเป็นคา่ทีใ่ชว้ดัความสามารถในการทํากําไรของบรษัิทหลงัจากนํา

รายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายทกุประเภทเขา้พจิารณาแลว้ (รวมทั JงดอกเบีJยจ่าย รายการ
พเิศษตา่งๆ นอกเหนือจากการดําเนนิงานตามปกต ิและภาษีเงนิได ้

� วดัความสามารถของบรษัิทในการควบคมุตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายตา่งๆ เพือ่ใหเ้กดิผล
กําไรสทุธ ิ

 
ประเภทธุรกจิที0มกีาร
คํานวณอตัราสว่น 
 

� ทกุกลุม่ธรุกจิ 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ที0จะมกีารคํานวณ 
 

� คํานวณทั Jงในงบการเงนิรายปีและงบการเงนิรายไตรมาส 

สตูรในการคํานวณคา่
ของหลกัทรพัย ์
 

 
 กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ   * 100 

                                         รายไดร้วม 
 

หมายเหตุ � คา่ทีไ่ดจ้ะมหีน่วยเป็นเปอรเ์ซ็นต ์(%) 
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16. Return on Asset 
 
ความหมาย � ผลตอบแทนจากสนิทรัพยเ์ป็นอตัราสว่นทีช่ ีJถงึประสทิธภิาพของบรษัิทในการนํา       

สนิทรัพยไ์ปลงทนุใหเ้กดิผลตอบแทน โดยเป็นคา่ทีแ่สดงถงึผลกําไรทีบ่รษัิทหา
ไดจ้ากสนิทรัพยท์ั Jงหมดทีบ่รษัิทใชดํ้าเนนิการ 

ประเภทธุรกจิที0มกีาร
คํานวณอตัราสว่น 
 

� ทกุกลุม่ธรุกจิ 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ที0จะมกีารคํานวณ 
 

� คํานวณทั Jงในงบการเงนิรายปีและงบการเงนิรายไตรมาส 

สตูรในการคํานวณคา่
ของหลกัทรพัย ์
 

 
� สาํหรับธรุกจิในกลุม่อตุสาหกรรมและบรกิาร (Form 7) 

กําไร (ขาดทุน) กอ่นดอกเบีXยจา่ยและภาษเีงนิได ้   * 100 
                                    รวมสนิทรพัย ์(เฉลี0ย) 
 
� สาํหรับธรุกจิอืน่ๆ (Form 1-6 และ Form 8) 

กําไร (ขาดทุน) กอ่นภาษเีงนิได ้   * 100 
                                    รวมสนิทรพัย ์(เฉลี0ย) 

 
หมายเหตุ � ขอ้มลูในตวัเศษ ซึง่เกีย่วขอ้งกับกําไร (ขาดทนุ) และเป็นตวัเลขทีนํ่ามาจากงบ

กําไร/ ขาดทนุ จะตอ้งถูกปรับเป็นตวัเลขเต็มปี (Annualized)  โดยใชต้วัเลขใน
ไตรมาสปัจจบุนั บวกดว้ยตัวเลขยอ้นหลงัอกี 3 ไตรมาส 

� รวมสนิทรัพย ์(เฉลีย่) จะถกูคํานวณโดยใชส้ตูรดงันีJ 
คา่เฉลีย่รายปี 

[ยอดสิJนสดุงวดปีกอ่นหนา้ + ยอดสิJนสดุงวดปีปัจจุบนั] / 2 
คา่เฉลีย่รายไตรมาส 

[ยอดสิJนสดุไตรมาสในปีกอ่นหนา้ + ยอดสิJนสดุไตรมาสในปีปัจจบุนั] /2 
� คา่ทีไ่ดจ้ะมหีน่วยเป็นเปอรเ์ซ็นต ์(%) 
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17. Return on Equity 
 
ความหมาย � อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ เป็นอตัราสว่นทีใ่ชใ้นการวเิคราะหเ์พือ่วดัผลตอบแทน

ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ทีจ่ะสะทอ้นใหเ้ห็นถงึความสามารถในการบรหิารงานเพือ่ให ้
เกดิผลตอบแทนแกผู่ถ้อืหุน้ทีเ่ห็นเจา้ของกจิการ 

 
ประเภทธุรกจิที0มกีาร
คํานวณอตัราสว่น 
 

� ทกุกลุม่ธรุกจิ 

ชว่งเวลาในงบการเงนิ
ที0จะมกีารคํานวณ 
 

� คํานวณทั Jงในงบการเงนิรายปีและงบการเงนิรายไตรมาส 

สตูรในการคํานวณคา่
ของหลกัทรพัย ์
 

 
 กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ                  * 100 

               รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ ่(เฉลี0ย) 
 

หมายเหตุ � ขอ้มลูในตวัเศษ ซึง่เกีย่วขอ้งกับกําไร (ขาดทนุ) และเป็นตวัเลขทีนํ่ามาจากงบ
กําไร/ ขาดทนุ จะตอ้งถูกปรับเป็นตวัเลขเต็มปี (Annualized)  โดยใชต้วัเลขใน
ไตรมาสปัจจบุนั บวกดว้ยตัวเลขยอ้นหลงัอกี 3 ไตรมาส 

� สว่นของผูถ้อืหุน้ (เฉลีย่) จะถูกคํานวณโดยใชส้ตูรดงันีJ 
คา่เฉลีย่รายปี 

[ยอดสิJนสดุงวดปีกอ่นหนา้ + ยอดสิJนสดุงวดปีปัจจุบนั] / 2 
คา่เฉลีย่รายไตรมาส 

[ยอดสิJนสดุไตรมาสในปีกอ่นหนา้ + ยอดสิJนสดุไตรมาสในปีปัจจบุนั] /2 
� คา่ทีไ่ดจ้ะมหีน่วยเป็นเปอรเ์ซ็นต ์(%) 
� ในกรณีของบรษัิท หาก “รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทใหญ่” เป็นคา่ตดิลบ 

ตลท. จะไมคํ่านวณคา่ Return on Equity ของบรษัิทดงักลา่ว 
� ในการคํานวณ  Return on Equity ของหมวดธรุกจิ กลุม่อตุสาหกรรม และตลาด

รวม    ตลท. จะนําเอาคา่ “รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทใหญ”่ ของทกุบรษัิทใน
หมวดธรุกจิ กลุม่อตุสาหกรรม และตลาดรวมมาคํานวณ ถงึแมว้า่บรษัิทนัJนจะมคีา่ 
“รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทใหญ่” เป็นคา่ตดิลบก็ตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glossary 
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“A” Wording  
 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ั0นใน 

SETSMART ที0มขีอ้มูล 
ANNUALIZED การปรับตวัเลขใหเ้ต็มปี 

ในการคํานวณอัตราสว่นการเงนิรายไตรมาสบางตัวทีม่กีารใชบ้ญัชี
การเงนิจากงบการเงนิ อาทเิชน่ Return on Equity ทีม่กีารใชค้า่ 
Net Profit หากดว้ย Total Liabilities เฉลีย่ 
ในการคํานวณคา่ดงักลา่ว ตลทฯ จะปรับคา่ Net Profit ทีไ่ดใ้นแต่
ละไตรมาสใหเ้ป็นคา่ตัวเลขเต็มปีกอ่นจะนําไปหารกับ Total 
Liabilities เฉลีย่ 

N.A. 

 
 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ั0นใน 

SETSMART ที0มขีอ้มูล 
AT THE OPEN 
(ATO) 

คําสัง่ซืJอขายหลักทรัพย ์ณ ราคาเปิดตลาด (At the Open) 
คําสัง่ซืJอหรอืขายหลักทรัพยต์ามราคาเปิดตลาด ใชเ้มือ่ผูล้งทนุ
ตอ้งการซืJอหรอืขายหลกัทรัพยใ์นชว่งเวลาเปิดการซืJอขายคราว
แรก โดยเพยีงแตต่อ้งการซืJอหรอืขาย ณ ราคาเปิดเทา่นัJน  
 
ขอ้ควรระวงั คอื ราคาเปิดเป็นราคาทีเ่กดิจากการคํานวณจากการ
เสนอซืJอขายทีม่กีารเขา้และถอนออกไดต้ลอดเวลา ราคาเปิดจงึ
อาจเปลีย่นไดเ้สมอแมข้ณะกอ่นชว่งเวลาเปิดการซืJอขายคราวแรก
เพีJยงเสีJยววนิาท ี 
 
เมือ่ผูล้งทนุสง่คําสัง่ ATO เขา้มา คําสัง่ ATO จะเขา้ไปรอดกูาร
เลอืกราคาเปิดเพือ่ทีจ่ะทํารายการตอ่จากรายการทีก่อ่ใหเ้กดิราคา
เปิดนัJน จากนัJนระบบการซืJอขายจะคํานวณราคาเปิดตามเกณฑ ์
ดงันีJ  
- เป็นราคาทีทํ่าใหเ้กดิการซืJอขายมากทีส่ดุ  
- ถา้มรีาคาทีทํ่าใหเ้กดิการซืJอขายมากทีส่ดุ มากกวา่ 1 ราคา จะ

ใชร้าคาทีใ่กลเ้คยีงกับราคาปิดครัJงกอ่น  
- ถา้มรีาคาทีใ่กลเ้คยีงกับราคาปิดครัJงกอ่นมากกวา่ 1 ราคา จะ

ใชร้าคาทีส่งูกวา่ราคาปิดครัJงกอ่น  
เมือ่ไดร้าคาเปิดแลว้ ระบบการซืJอขายจะจับคูคํ่าสัง่ ATO กอ่น
คําสัง่ประเภทระบรุาคา (Limit Price)  หากในกรณีทีคํ่าสัง่ ATO 
สามารถจับคูไ่ดเ้พยีงบางสว่นเทา่นัJน คําสัง่ทีเ่หลอืก็จะสิJนสภาพไป 
ไมม่กีารนําไปจัดลําดับเมือ่เปิดตลาดแลว้ 

 
คําสัง่ ATO ใชไ้ดส้าํหรับการซืJอขายบนกระดานหลักและกระดาน
ตา่งประเทศเทา่นัJน 

Real-time Data  
� Stock Quotation 

 

 



        สตูรการคาํนวณคา่สถิตแิละอตัราสว่นทางการเงิน 

 

หน้า  33

 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ั0นใน 
SETSMART ที0มขีอ้มูล 

AT THE CLOSE 
(ATC) 

คําสัง่ซืJอขายหลักทรัพย ์ณ ราคาปิดตลาด (At The Close) 
คําสัง่ซืJอหรอืขายหลักทรัพยต์ามราคาปิดตลาด ใชเ้มือ่ผูล้งทนุ
ตอ้งการซืJอหรอืขายหลกัทรัพยใ์นชว่งเวลาปิดการซืJอขาย โดย
เพยีงแตต่อ้งการซืJอหรอืขาย ณ ราคาปิดเทา่นัJน  โดยสามารถสง่
คําสัง่ซืJอขายไดต้ั Jงแตเ่วลา 16.30 น. ถงึเวลาปิด (Random เวลา
ในชว่ง 16.35 - 16.40 น.) 
 
ขอ้ควรระวงั คอื ราคาปิดเป็นราคาทีเ่กดิจากการคํานวณจากการ
เสนอซืJอขายทีม่กีารเขา้และถอนออกไดต้ลอดเวลา ราคาปิดจงึ
อาจเปลีย่นไดเ้สมอแมข้ณะกอ่นชว่งเวลาปิดการซืJอขายคราวแรก
เพีJยงเสีJยววนิาท ี 
 
ระบบการซืJอขายจะจับคูคํ่าสัง่ ATC กอ่นคําสัง่ประเภทระบรุาคา 
(Limit Price)  หากในกรณีทีคํ่าสัง่ ATC สามารถจับคูไ่ดเ้พยีง
บางสว่นเทา่นัJน คําสัง่ทีเ่หลอืก็จะสิJนสภาพไป 
 
คําสัง่ ATC ใชไ้ดส้าํหรับการซืJอขายบนกระดานหลักและกระดาน
ตา่งประเทศเทา่นัJน 

Real-time Data  
� Stock Quotation 
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“B” Wording  
 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ั0นใน 

SETSMART ที0มขีอ้มูล 
BETA คา่เบตา้ 

คา่เบตา้ คอืคา่วดัความเสีย่งกําจัดไม่ได ้(Systematic Risk) ทีเ่กดิจาก
การเปรยีบเทยีบความเคลือ่นไหวระหวา่ง อตัราผลตอบแทนของหุน้ 
กลุม่อตุสาหกรรม หรอืหมวดธรุกจิหนึง่ๆ กับอตัราผลตอบแทนรวมของ
ตลาดหลักทรัพยฯ์   

Historical Data 
� Sectoral Indices 
� Sector Comparison 
� Sector Highlight 
� Stock Comparison 
 
Company 
� Company Highlight 
� Historical Trading 

BID  
  

ราคาเสนอซืJอ 
ราคาเสนอซืJอของหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์นึง่ ณ ขณะใดขณะหนึง่ 
อาจมรีาคาเสนอซืJอเขา้มาหลายระดบัราคา ซึง่ระบบการซืJอขาย
หลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยจ์ะเรยีงลําดบัราคาทีด่ทีีส่ดุไว ้เพือ่รอ
การจับคูก่ารซืJอขายไวใ้นลําดับแรก โดยราคาทีด่ทีีส่ดุในทีน่ีJมี
หลกัเกณฑว์า่ ผูเ้สนอซืJอทีใ่หร้าคาสงูกวา่ควรไดส้ทิธซิืJอกอ่นผูเ้สนอซืJอ
รายอืน่ๆ ทั JงนีJ ระบบการซืJอขายของตลาดหลักทรัพยจ์ะแสดงราคาเสนอ
ซืJอระดับสงูทีส่ดุไว ้

 
Real-time Data 
� Stock Quotation 
 

BIG LOT  การซืJอขายรายใหญ ่ 
การซืJอขายหลกัทรัพยใ์ดหลักทรัพยห์นึง่ในจํานวนเดยีวโดยไมแ่บง่เป็น
จํานวนย่อย ซึง่มปีรมิาณและมูลคา่การซืJอขายเทา่กบัหรอืสงูกวา่ปรมิาณ
หรอืมลูคา่ทีต่ลาดหลักทรัพยกํ์าหนดไว ้ 
ปัจจุบนั ตลาดหลักทรัพยฯ์ กําหนดใหก้ารซืJอขายหลักทรัพยค์ราวละทีม่ี
จํานวนตั Jงแต ่1 ลา้นหุน้ หรอืมมีลูคา่ 3 ลา้นบาทขึJนไป ถอืเป็นการซืJอ
ขายรายใหญ ่ทั JงนีJ การซืJอขายหลกัทรัพยใ์นจํานวนดงักลา่ว จะตอ้งซืJอ
ขายบนกระดานรายใหญ ่หรอื Big-Lot Board ทีต่ลาดหลกัทรัพยจั์ดไว ้
ใหเ้ป็นการเฉพาะ 
 

Real-time Data  
� Stock Quotation 
 
Historical Data 
� Stock Comparison  
 
Company 
� Historical Trading 
 

BOARD 
LOT  

หน่วยการซืJอขาย 
การซืJอขายหลกัทรัพยบ์นกระดานหลกั (Main Board) จะตอ้งมจํีานวนที่
ตรงตามหน่วยการซืJอขายทีต่ลาดหลกัทรัพยกํ์าหนด ปัจจบุนั ตลาด
หลกัทรัพยกํ์าหนดให ้1 หน่วยการซืJอขาย หรอื 1 Board Lot เทา่กับ 
100 หุน้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีห่ลกัทรัพยใ์ดมรีาคาซืJอขายตั Jงแต ่500 
บาทขึJนไป เป็นระยะเวลาตดิตอ่กนันานถงึ 6 เดอืน จะกําหนดใหม้หีน่วย
การซืJอขายเทา่กบั 50 หุน้ 
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 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ั0นใน 

SETSMART ที0มขีอ้มูล 
BROKER  บรษัิทสมาชกิหรอืโบรกเกอร ์ 

บรษัิทหลักทรัพยท์ีไ่ดรั้บใบอนุญาตจากรัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั 
ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ใหป้ระกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทการเป็น
นายหนา้ซืJอขายหลกัทรัพย ์(เป็นตวัแทนทําหนา้ทีซ่ืJอหรอืขายหุน้ใน
ตลาดหลักทรัพยใ์หแ้กผู่ล้งทนุ โดยไดรั้บคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่นายหนา้
จากผูล้งทนุเป็นผลตอบแทน) อกีทั Jงเป็นบรษัิทหลักทรัพยท์ีม่คีณุสมบัติ
ครบถว้นตามทีต่ลาดหลักทรัพยกํ์าหนด และไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้เป็น
บรษัิทสมาชกิของตลาดหลักทรัพย ์

Broker 
� Broker List 
� Broker Profile 
� Broker Trading 
� Broker Rank 
 

BUY-IN รายการซืJอเพือ่สง่มอบหลักทรัพยท์ีผ่ดินัด (Buy-in) 
ตลาดหลักทรัพยไ์ดม้กีารกําหนดหลกัเกณฑใ์นการทีบ่รษัิทหลักทรัพย ์
(Brokers) ซืJอหลักทรัพยเ์พือ่นํามาสง่มอบในรายการทีไ่ดผ้ดินัดในสง่
มอบ (Buy-in) โดยกําหนดให ้”บรษัิทหลกัทรัพยจ์ะดําเนนิการ Buy-in 
ไดใ้นวนัทําการถัดจากวนัทีผ่ดินัดสง่มอบหลักทรัพย ์(Next day buy-
in) เป็นระยะเวลา 4 วนั และสามารถชาํระราคาและสง่มอบหลักทรัพยท์ี ่
Buy-in ดงักลา่ว ภายในวนัที ่Buy-in ได ้(Same day settlement) โดย
จะชาํระราคาและสง่มอบหลักทรัพยด์งักลา่วรวมกบัรายการซืJอขายปกต ิ
ทั JงนีJบรษัิทหลกัทรัพย ์จะทําการสง่รายการ Buy-in ดงักลา่ว เป็น
รายการซืJอขายหลักทรัพยแ์บบ Put-Through บนกระดานรายใหญ ่(Big 
lot Board)” 
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“C” Wording  
 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ั0นใน 

SETSMART ที0มขีอ้มูล 
CALL MARKET  การจับคูซ่ืJอขายในคราวเดยีวกัน (Call Market) 

เป็นวธิกีารซืJอขายทีร่ะบบจะจับคูคํ่าสัง่ซืJอขายหลกัทรัพยโ์ดย
อตัโนมัตใินคราวเดยีวกนั (Single Price Auction) โดยนักลงทนุ
สามารถสง่คําสัง่ซืJอขายไดต้ั Jงแตช่ว่งกอ่นเปิดตลาด เชน่เดยีวกบั
การซืJอขายหุน้ตามปกต ิหากแตร่ะบบซืJอขายจะยังไมจั่บคูคํ่าสัง่ซืJอ
ขายในขณะนัJน แมว้า่คําสัง่เหลา่นัJนจะมรีาคาเสนอซืJอและเสนอขาย
ทีเ่ทา่กนั แตจ่ะทําการเรยีงลําดับคําสัง่ซืJอขายตามลําดับราคาเสนอ
ซืJอเสนอขายทีด่ทีีส่ดุ (Price and Time Priority) อนัเป็นหลักการ
เดยีวกับวธิซีืJอขาย Continuous Order Matching และเมือ่ถงึเวลา
ทีกํ่าหนด ระบบซืJอขายจะจับคูคํ่าสัง่ซืJอขายทีจั่ดเรยีงไว ้ณ ราคาที่
กอ่ใหเ้กดิปรมิาณการซืJอขายทีม่ากทีส่ดุ ซึง่ราคาดงักลา่วนีJอาจเป็น
ราคาเดยีวกับทีร่ะบไุวใ้นคําสัง่ซืJอขายหรอืราคาอืน่ทีด่กีวา่ได ้

 

CALL MARKET 
(CM) 

เครือ่งหมายซเีอ็ม “CM” 
บรษัิทจดทะเบยีนทีม่กีารกระจายการถอืหุน้ไมค่รบถว้นตาม
ขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ย การดํารงสถานะเป็นบรษัิท
จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยกํ์าหนดใหหุ้น้
สามัญของบรษัิทดงักลา่วทําการซืJอขายดว้ยวธิกีาร Call Market 

 

CEILING 
PRICE  
 

ราคาเพดาน 
ระดบัราคาสงูสดุทีแ่ตล่ะหลกัทรัพยจ์ะเปลีย่นแปลงเพิม่ขึJนไดใ้นแต่
ละวนัทําการ ปัจจุบนั ตลาดหลักทรัพยกํ์าหนดใหร้าคาซืJอขาย
หลกัทรัพยใ์นแตล่ะวนั สามารถเปลีย่นแปลงเพิม่ขึJนหรอืลดลงไดไ้ม่
เกนิ 30% ของราคาปิดในวนักอ่น แตท่ั JงนีJ เกณฑด์งักลา่วไม่บงัคบั
ใชก้บัการซืJอขายหลกัทรัพยบ์นกระดานตา่งประเทศ (Foreign 
Board) และบนกระดานรายใหญ ่(Big-Lot Board) 

ดจูากฟังกช์ัน่ทีแ่สดงการ
เปลีย่นแปลง 
(%Change) ของราคา 
เชน่ 
 
Real-time Data  
� Most Active 
� Stock Quotation 

CG Score 
 

รายงานการกํากับดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน 
ผลสาํรวจการกํากับดแูลกจิการของบรษัิทจดทะเบยีน (Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies) ดําเนนิการโดย
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (Thai Institute of 
directors) สนับสนุนโดยสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทสไทย โดย
จะมกีารประกาศรายชือ่บรษัิททีม่คีะแนนในระดับด-ีดเีลศิตามชว่ง
คะแนนทีกํ่าหนดขึJน โดยใชจํ้านวนตราสญัลักษณ์ของ
คณะกรรมการบรรษัทภบิาลแหง่ชาตแิสดงระดบัคะแนนในแตล่ะ
กลุม่ดงันีJ 

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

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

Company  
� Company 

Summary 
 



        สตูรการคาํนวณคา่สถิตแิละอตัราสว่นทางการเงิน 

 

หน้า  37

 
 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ั0นใน 

SETSMART ที0มขีอ้มูล 
CLOSING 
PRICE  
 

ราคาปิด 
เป็นราคาของหลกัทรัพยใ์ด ๆ ทีเ่กดิจากการซืJอขายรายการสดุทา้ยใน
แตล่ะวนัทําการ ปัจจบุนั ระบบการซืJอขายหลกัทรัพยข์องตลาด
หลกัทรัพยจ์ะหยุดจับคูคํ่าสัง่ซืJอ/ขายดว้ยวธิอีตัโนมัต ิ(Automated 
Order Matching หรอื AOM) ณ เวลา 16.30 น. แตจ่ะยังคงรับคํา
สัง่ซืJอ/ขายจากบรษัิทสมาชกิมาเรยีงลําดับไวใ้นระหวา่ง 16.30 - 
16.35 น. จากนัJน ระบบคอมพวิเตอรจ์ะสุม่เลอืกเวลาปิดในชว่งระหวา่ง 
16.35 - 16.40 น. และนําคําสัง่ซืJอ/ขายทั Jงหมดทีค่า้งในระบบจนถงึ
เวลาปิด มาคํานวณหาราคาปิดของแตล่ะหลักทรัพย ์ดว้ยวธิ ีCall 
Market ซึง่มหีลกัเกณฑ ์ดงันีJ  
- ใชร้าคาทีทํ่าใหเ้กดิการซืJอขายไดใ้นปรมิาณมากทีส่ดุ  
- ถา้มรีาคาตามขอ้ 1 มากกวา่ 1 ราคา ใหใ้ชร้าคาทีใ่กลเ้คยีงกบัราคา
ซืJอขายในลําดบักอ่นหนา้ทีเ่ริม่ใชว้ธิ ีCall Market  
- ถา้มรีาคาตามขอ้ 2 มากกวา่ 1 ราคา ใหใ้ชร้าคาทีส่งูกวา่ราคา
ดงักลา่ว  
- ถา้ชว่งทีใ่ชว้ธิ ีCall Market ไมส่ามารถหาราคาปิดได ้(เนือ่งจากการ
ซืJอขายขาดสภาพคลอ่ง) ใหใ้ชร้าคาซืJอขายทีเ่กดิจากวธิ ีAOM ใน
ลําดับกอ่นหนา้นัJน เป็นราคาปิด 

Historical Data 
� Top Ranking 
� Stock Comparison  
Company  
� Company 

Summary 
� Company Highlight  
� Historical Trading  

COMMON 
STOCK  
 

หุน้สามัญ 
หลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทนุ ทีบ่รษัิทออกจําหน่ายเพือ่เป็นการระดม
เงนิทนุมาดําเนนิกจิการ ผูถ้อืหุน้สามัญมสีทิธริ่วมเป็นเจา้ของบรษัิท มี
สทิธอิอกเสยีงลงมตใินทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ตัดสนิใจในกจิการที่
สาํคัญ ๆ ของบรษัิท โดยออกเสยีงไดต้ามสดัสว่นหุน้ทีต่นถอือยู่ 
รวมทั Jงจะไดรั้บผลตอบแทนในรูปเงนิปันผล หากบรษัิทผูอ้อกหุน้
สามัญมกํีาไรเพยีงพอทีจ่ะจา่ยปันผล และไดส้ทิธใินการจองซืJอหุน้
เพิม่ทนุตามทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตอินุมัตไิว ้

Real-time Data 
� Stock Quotation 
 
Historical Data 
� Stock Comparison 
 
Company 
� Company Profile 
� All Securities Table 
 

CUSTOMER 
TYPE 

การซืJอขายหลกัทรัพยแ์ยกตามประเภทนักลงทนุ 
แสดงขอ้มลูการซืJอขายของหลักทรัพยแ์บง่แยกตามประเภทนักลงทนุ 
3 ประเภท ไดแ้ก ่สถาบนัในประเทศ (Local Institutions) นักลงทนุ
ตา่งประเทศ (Foreign Investors) และนักลงทนุในประเทศ (Local 
Investors) 
 
ตลาดหลักทรัพยฯ์ จะเผยแพร่ขอ้มลูดงักลา่วเฉพาะ ณ สิJนวนัทําการ 
โดยแบง่เป็นขอ้มูลปรมิาณและมลูคา่ซืJอและขายของนักลงทนุกลุม่
ตา่งๆ  ทั JงนีJ ใน SETMART จะมกีารคํานวณขอ้มลู NET ซึง่มสีตูรการ
คํานวณดงันีJ 
มลูคา่ซืJอ – มลูคา่ขาย     หรอื     ปรมิาณซืJอ - ปรมิาณขาย 

Real-time Data 
� Market Summary 

(with yesterday 
data) 

 
Historical Data 
Customer Type 
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“D” Wording  
 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ั0นใน 

SETSMART ที0ม ี
ขอ้มูล 

DEBENTURE หุน้กู ้
หลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหนีJ ทีบ่รษัิทนําออกจําหน่ายเพือ่เป็นการกู ้
เงนิจากผูล้งทนุ หุน้กูจ้ะมกํีาหนดเวลาไถถ่อนคนืทีแ่น่นอน ผูถ้อืหุน้กูม้ี
ฐานะเป็นเจา้หนีJของบรษัิท จะไดรั้บดอกเบีJยตอบแทนเป็นงวด ๆ ตาม
อตัราทีกํ่าหนดไว ้ตลอดอายขุองหุน้กู ้ทั JงนีJ อตัราดอกเบีJยในหุน้กูจ้ะ
สงูหรอืตํา่ ขึJนอยูก่ับฐานะกจิการของบรษัิทผูอ้อกหุน้กู ้และระดบัอัตรา
ดอกเบีJยในตลาดการเงนิ ขณะทีนํ่าหุน้กูอ้อกจําหน่ายครัJงแรก 

Real-time Data 
� Stock 

Quotation 
Historical Data 
� Stock 

Comparison 
Company 
� Company 

Profile 
� All Securities 

Table 
 

DELISTING  การเพกิถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน 
การเพกิถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนเกดิขึJนไดห้ลายกรณี โดยบรษัิทจด
ทะเบยีนอาจขอถอนหลักทรัพยข์องตนออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ด
ทะเบยีนโดยสมัครใจได ้กรณีนีJจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากที่
ประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิท หรอืตลาดหลักทรัพยอ์าจสัง่ใหเ้พกิถอน
หลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนได ้เมือ่ปรากฏวา่บรษัิทจดทะเบยีนประสบ
ปัญหาการดําเนนิงาน จนทําใหฐ้านะการเงนิและผลการดําเนนิงานตก
ตํา่ลง หรอืเมือ่บรษัิทไม่สามารถดํารงคณุสมบตัใินการเป็นบรษัิทจด
ทะเบยีนได ้หรอืบรษัิทไดก้ระทําผดิกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์หรอืขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพย ์อนัอาจมี
ผลกระทบอยา่งรา้ยแรงตอ่สทิธปิระโยชน์ หรอืการตัดสนิใจของผู ้
ลงทนุ 

Company 
� Company 

Profile 
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 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ั0นใน SETSMART 

ที0มขีอ้มูล 
DIVIDEND  เงนิปันผล 

เป็นผลตอบแทนจากการลงทนุทีผู่ล้งทนุในตราสารทนุและ
หน่วยลงทนุ จะไดรั้บจากบรษัิทผูอ้อกหลักทรัพยห์รอืกองทนุ
รวม โดยเป็นการนําสว่นของกําไรมาแบง่จา่ยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้
สามัญ ผูถ้อืหุน้บรุมิสทิธ ิหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทั JงนีJ บรษัิท
อาจพจิารณาจา่ยเป็นเงนิปันผลหรอืหุน้ปันผลก็ได ้และปันผล
ทีจ่า่ยจะมากหรอืนอ้ยนัJน ขึJนกับผลการดําเนนิงานในแตล่ะปี 
และนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิท 
 

Company 
� Company Summary 
� Rights & Benefits 
 
Major Events 

� Dividend 

DEPOSITORY 
RECEIPTS 
 

ใบสาํคญัแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ีเ่กดิจากหลักทรัพย์
อา้งองิ 
ตราสารทีใ่หส้ทิธแิกผู่ถ้อืทีจ่ะไดรั้บผลตอบแทนทางการเงนิ
เทยีบเทา่หรอือา้งองิกับผลตอบแทนทางการเงนิทีผู่ถ้อื
หลกัทรัพยอ์า้งองิจะไดรั้บ โดยผูอ้อกตราสารมหีรอืจะมกีาร
ถอืหลกัทรัพยอ์า้งองิรองรับ โดยทั JงนีJผูอ้อกตราสาร คอื 
บรษัิท สยามดอีาร ์จํากดั ซึง่เป็นหน่วยงานทีต่ั JงขึJนมาเฉพาะ
กจิ (Special Purpose Vehicle: SPV) จะทําหนา้ทีเ่ป็นผู ้
เสนอขาย DR ใหแ้กนั่กลงทนุ 

Real-time Data 
� Stock Quotation 
 
Historical Data 
� Stock Comparison 
 
Company 
� Company Profile 
� All Securities Table 
 

DERIVATIVES  ตราสารอนุพันธ ์
ตราสารทางการเงนิประเภทหนึง่ทีม่ลูคา่หรอืราคาของตรา
สารนัJนเกีย่วเนือ่งกบัมลูคา่ของสนิทรัพยท์ีต่ราสารนัJนอา้งองิ
อยู่ (Underlying Asset) ซึง่อาจเป็นตราสารทนุ ตราสารหนีJ 
เงนิตราตา่งประเทศ สนิคา้โภคภัณฑ ์หรอืสนิทรัพยอ์า้งองิ
ประเภทอืน่ๆ การจัดใหม้กีารซืJอขายตราสารอนุพันธจ์ะชว่ยให ้
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดการเงนิ มเีครือ่งมอืทีช่ว่ยใหส้ามารถ
บรหิารความเสีย่งจากการลงทนุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ อกี
ทั Jงยังเป็นการเพิม่สนิคา้เพือ่การลงทนุใหห้ลากหลายยิง่ขึJน 
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“E” Wording  
 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ั0นใน 

SETSMART ที0มขีอ้มูล 
EARNINGS PER 
SHARE 

กําไรตอ่หุน้ (EPS) 
สว่นของกําไรสทุธทิีแ่บง่เฉลีย่แกหุ่น้สามัญแตล่ะหุน้ มสีตูรคํานวณ
ดงันีJ  
              กําไรตอ่หุน้ = กําไรสทุธขิองบรษัิท  
                                   / จํานวนหุน้สามัญทีเ่รยีกชําระแลว้ของ
บรษัิท 

 

EPS กําไรตอ่หุน้ 
ด ูEarnings per Share 

 

EQUITY FUND กองทนุตราสารทนุ 
กองทนุรวมทีจั่ดตั JงขึJนโดยมนีโยบายนําเงนิไปลงทนุในตราสารทนุ 
(Equity) ของบรษัิทตา่ง ๆ ปันผลจากกองทนุ ประเภทนีJจะไม่
แน่นอน แตจ่ะมอีตัราสงูกวา่อตัราปันผลจากกองทนุตราสารหนีJ ซึง่
ใหปั้นผลตอบแทนทีแ่น่นอน 
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“F” Wording  
 

 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ั0นใน 
SETSMART ที0มขีอ้มูล 

FLOOR PRICE  ราคาพืJน 
เป็นระดบัราคาซืJอขายตํา่สดุของแตล่ะหลกัทรัพยท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง
ลดลงไดใ้นแตล่ะวนัทําการ ปัจจบุนั ตลาดหลักทรัพยกํ์าหนดให ้
ราคาซืJอขายตํา่สดุในแตล่ะวนั ลดลงไดไ้มเ่กนิ 30% จากราคาปิดใน
วนักอ่น เชน่ หลกัทรัพย ์A มรีาคาปิดวนักอ่นทีหุ่น้ละ 50 บาท ดงันัJน 
ราคาซืJอขายตํา่สดุของหลักทรัพย ์A ในวนัตอ่มาจะตอ้งไมตํ่า่กวา่หุน้ 
35 บาท เป็นตน้ 
 

ดจูากฟังกช์ัน่ทีแ่สดงการ
เปลีย่นแปลง 
(%Change) ของราคา 
เชน่ 
Real-time Data  
� Most Active 
� Stock Quotation 

FOREIGN 
BOARD  

กระดานตา่งประเทศ 
เป็นสว่นหนึง่ของระบบการซืJอขายหลักทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์ที่
รองรับการซืJอขายหลักทรัพยร์ะหวา่งผูล้งทนุตา่งประเทศดว้ยกัน 
เพือ่อํานวยความสะดวกแกผู่ล้งทนุตา่งประเทศทีต่อ้งการซืJอ
หลกัทรัพย ์โดยไมต่ดิขอ้จํากดัเรือ่งสดัสว่นการถอืครองหุน้ของ
ชาวตา่งชาต ิทั JงนีJ หลกัทรัพยท์ีนํ่ามาขายผา่นกระดานตา่งประเทศ
จะตอ้งเป็นหลักทรัพยท์ีม่ชีาวตา่งประเทศเป็นเจา้ของ และสามารถ
ทําการซืJอขายไดท้ั Jงวธิ ีAutomated Order Matching และวธิ ีPut-
through 
 

Real-time Data  
� Stock Quotation 
 
Historical Data 
� Stock Comparison  
 
Company 
� Historical Trading 
 

FOREIGN 
AVAILABLE 

จํานวนหุน้ตา่งดา้วคงเหลอื 
จํานวนหุน้คงเหลอืทีผู่ล้งทนุตา่งประเทศสามารถถอืครองได ้   
 

Company 
� Company Profile 
� All Securities Table 

FOREIGN 
LIMIT 

ขอ้จํากดัหุน้ตา่งดา้ว 
สดัสว่นทีผู่ล้งทนุตา่งประเทศ (ประกอบดว้ยบคุคลธรรมดาและนติิ
บคุคลซึง่ไม่ไดใ้ชส้ญัชาตไิทย) สามารถถอืครองหุน้ และมชีือ่
ปรากฏบนหนา้ทะเบยีนได ้ โดยกําหนดเป็นรอ้ยละของจํานวนหุน้ที่
จดทะเบยีนทั Jงหมด  
 

� Foreign Limit 
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 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ั0นใน 

SETSMART ที0มขีอ้มูล 
FOREIGN 
LIMIT FOR 
EXERCISE 

ขอ้จํากดัหุน้ตา่งดา้วสาํหรับการแปลงสภาพ 
สดัสว่นขอ้จํากดัหุน้ตา่งดา้วทีบ่รษัิทจดทะเบยีนขอ กลต. เพือ่รองรับ
การแปลงสภาพของผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(Warrant) เพือ่สรา้ง
ความมั่นใจใหนั้กลงทนุตา่งประเทศวา่จะมหีุน้รองรับการใชส้ทิธิ
แปลงสภาพเป็นหุน้สามัญไดอ้ยา่งแน่นอน โดยไมต่ดิขอ้จํากัดตา่ง
ดา้ว เนือ่งจากไดม้กีารขยายสดัสว่นรองรับไวแ้ลว้ ทั JงนีJ บรษัิท
จะตอ้งแจง้ขอ้มลูนีJใหนั้กลงทนุทราบตั Jงแตเ่มือ่เริม่ออกขายใบสาํคัญ
แสดงสทิธ ิโดยกําหนดเป็นรอ้ยละของจํานวนหุน้อา้งองิ และจะตอ้ง
มคีา่มากกวา่ขอ้จํากดัหุน้ตา่งดา้ว (Foreign Limit) เสมอ   ในกรณีที่
บรษัิทไมม่กีารขอจดทะเบยีนเพือ่รองรับการแปลงสภาพดงักลา่ว 
สดัสว่นนีJจะเทา่กับขอ้จํากดัหุน้ตา่งดา้วเสมอ 

 

FOREIGN 
QUEUE 

จํานวนหุน้ทีร่อการโอน 
จํานวนหุน้ทีร่อการโอน ซงึจะเกดิขึJนในกรณีทีม่ผีูล้งทนุตา่งประเทศ
ถอืหุน้จนเต็มสดัสว่นขอ้จํากัดหุน้ตา่งดา้ว ดงันัJน หากมผีูล้งทนุ
ตา่งประเทศตอ้งการถอืครองหุน้เพิม่ขึJนอกี หุน้เหลา่นัJนจะถกูจัดให ้
อยูใ่น Queue รอจนกวา่หลกัทรัพยจ์ะมจํีานวนหุน้คงเหลอืให ้
สามารถโอนได ้

 

FREE FLOAT การกระจายของผูถ้อืหุน้รายยอ่ย 
ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยคอืผูถ้อืหุน้สามัญทีม่ไิดเ้ป็นผูท้ีม่สีว่นร่วมในการ
บรหิารงาน โดยผูม้สีว่นร่วมในการบรหิารงาน (Strategic 
Shareholders) หมายถงึผูม้อํีานาจควบคมุและผูถ้อืหุน้ดงัตอ่ไปนีJ 
1. รัฐบาล รัฐวสิาหกจิและหน่วยงานของรัฐ 
2. กรรมการ ผูจั้ดการ หรอืผูดํ้ารงตําแหน่งระดับบรหิาร 4 รายแรก 

นับตอ่จากผูจั้ดการลงมา ผูซ้ ึง่ดํารงตําแหน่งเทยีบเทา่กบัผูดํ้ารง
ตําแหน่งระดับบรหิารรายที ่4 ทกุราย รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและ
บคุคลทีม่คีวามสมัพันธก์ับกรรมการผูจั้ดการหรอืผูบ้รหิาร 

3. ผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้เกนิกวา่รอ้ยละ 5 ของทนุชําระแลว้ นับรวมหุน้ที่
ถอืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  

4. ผูถ้อืหุน้ทีม่ขีอ้ตกลงกบับรษัิทในการหา้มนําหุน้ของบรษัิทออก
ขายในเวลา 
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“G” Wording  
 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ั0นใน 

SETSMART ที0มขีอ้มูล 
GEARING 
RATIO 

เกยีรร์ิง่ 
อตัราสว่นของมลูคา่หุน้แมก่ับใบสําคญัแสดงสทิธ ิโดยแสดงใหเ้ห็นถงึ
ความแรงของตัวลกูวอรแ์รนท ์โดยถา้ Gearing สงูจะแสดงใหเ้ห็นถงึ
การทีร่าคาใบสําคญัแสดงสทิธจิะขึJนสงูตามราคาหุน้แม่ 
สตูรในการคํานวณ 

(ราคาปิดของราคาหุน้แม ่* อตัราใชส้ทิธิ)์/ราคาปิดของวอรแ์รนท ์

Company 
� All Securities Table 

(Warrant Table) 
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“H” Wording  
 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ั0นใน 

SETSMART ที0มขีอ้มูล 
HALT 
TRADING  

เครือ่งหมายเอช “H” 
เป็นเครือ่งหมายแสดงการหา้มซืJอขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนเป็นการ
ชัว่คราวโดยแตล่ะครัJง มรีะยะเวลาไมเ่กนิกวา่หนึง่รอบการซืJอขายซึง่
ตลาดหลักทรัพยม์หีลักเกณฑใ์นการขึJน เครือ่งหมาย H ดงันีJ  
1. มขีอ้มลูหรอืขา่วสารทีส่ําคญัทีอ่าจมผีลกระทบตอ่สทิธปิระโยชน์

ของผูถ้อืหลกัทรัพย ์หรอืตอ่การตดัสนิใจในการลงทนุหรอืตอ่การ
เปลีย่นแปลงในราคาของหลกัทรัพยซ์ึง่ ตลาดหลกัทรัพยยั์งไมไ่ด ้
รับรายงานจากบรษัิท และอยูใ่นระหวา่งการสอบถามขอ้ เท็จจรงิ 
และรอคําชีJแจงจากบรษัิท และตลาดหลักทรัพยเ์ห็นวา่บรษัิท
สามารถชีJแจงไดใ้นทนัท ี 

2. ภาวะการซืJอขายหลกัทรัพยข์องบรษัิทใดบรษัิทหนึง่น่าสงสยัวา่จะ
มผีูล้งทนุบางกลุม่ ทราบขอ้มูลหรอืขา่วสารทีส่ําคญั และอยูใ่น
ระหวา่งการสอบถามขอ้เท็จจรงิจากบรษัิท และตลาดหลกัทรัพย์
เห็นวา่บรษัิทสามารถชีJแจงไดท้นัท ี 

3. บรษัิทรอ้งขอใหต้ลาดหลักทรัพยส์ัง่หา้มการซืJอขายหลกัทรัพย์
ของตนเป็นการชัว่คราว เนือ่งจากบรษัิทอยูใ่นระหวา่งรอการ
เปิดเผยขอ้มลูหรอืขา่วสารทีส่ําคญั และตลาด หลกัทรัพยเ์ห็นวา่
บรษัิทสามารถชีJแจงไดใ้นทนัท ี 

4. มเีหตอุืน่ใดทีอ่าจมผีลกระทบอยา่งรา้ยแรงตอ่การซืJอขาย
หลกัทรัพยนั์Jน  

 

 
 
“L” Wording  

 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ั0นใน 
SETSMART ที0มขีอ้มูล 

LISTED 
COMPANIES  

บรษัิทจดทะเบยีน 
เป็นบรษัิทมหาชนจํากดัทีนํ่าหลกัทรัพยเ์ขา้จดทะเบยีนและซืJอขาย
ในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย หรอืตลาดหลกัทรัพยใ์หม ่ซึง่
จะตอ้งเป็นบรษัิททีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตามหลักเกณฑต์า่งๆ ที่
ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และตลาดหลักทรัพยใ์หม ่
กําหนดไว ้ไดแ้ก ่ขนาดของทนุจดทะเบยีนชําระแลว้ สดัสว่นการ
กระจายหุน้ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้รายย่อย ประวตัแิละผลการดําเนนิงาน 
กําไรสทุธ ิศักยภาพทางธรุกจิ เป็นตน้ 

Company 
� Company Profile 
� All Securities 

Table 
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“M” Wording  
 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ั0นใน SETSMART 

ที0มขีอ้มูล 
mai 
 

ตลาดหลักทรัพยใ์หม ่
mai ยอ่มาจาก Market for Alternative Investment เป็นชือ่ของ 
"ตลาดหลักทรัพยใ์หม่" ซึง่เป็นตลาดรองอกีแหง่หนึง่ทีจั่ดตั JงขึJน
โดยตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เพือ่เป็นแหลง่เงนิทนุระยะ
ยาวใหแ้กธ่รุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ทีถ่อืเป็นรากฐานที่
สาํคัญตอ่การพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ สนับสนุนการร่วม
ลงทนุของธรุกจิเงนิร่วมลงทนุ (Venture Capital) และเอืJอ
อํานวยการแปลงสภาพจากหนีJเป็นทนุระหวา่งสถาบนัการเงนิ หรอื
ผูร้่วมทนุรายใหม ่และลกูหนีJ ขณะเดยีวกนั ยังชว่ยเพิม่สนิคา้ใหม่
ใหเ้ป็นทางเลอืกในการลงทนุและกระจายความเสีย่งใหแ้กผู่ล้งทนุ
อกีดว้ย ตลาดหลกัทรัพยใ์หมเ่ริม่เปิดการซืJอขายหลกัทรัพยเ์ป็น
ครัJงแรก เมือ่วนัที ่17 กนัยายน 2544 
 

Real-time Data 
� Market Summary 
� Sectoral Indices 
� Stock Quotation 
� Most Active 
 
Historical Data 
� All Functions 
News  
� All Functions 
Major Events 
� Calendar of Events 

MAIN BOARD  กระดานหลกั 
เป็นกระดานสําหรับการซืJอขายหลกัทรัพยท์ีม่ปีรมิาณหรอืจํานวน
หุน้ทีต่รงตามหน่วยการซืJอขาย (Board Lot) โดยคําสัง่ซืJอ/ขาย
หลกัทรัพยบ์นกระดานหลกัจะตอ้งระบปุรมิาณหุน้ทีส่ัง่ซืJอหรอืสัง่
ขาย เป็นจํานวนตั Jงแต ่1 หน่วยการซืJอขาย (Board Lot) หรอื
มากกวา่ ซึง่จะตอ้งเป็นจํานวนทวคีณูของ Board Lot เชน่ 2, 3, 
4?Board Lots เป็นตน้ 

Real-time Data  
� Stock Quotation 
Historical Data 
� Stock Comparison  
Company 
� Historical Trading 
 

MARKET 
CAPITALIZ-
ATION  

มลูคา่หลักทรัพยต์ามราคาตลาด 
MARKET CAPITALIZATION หรอืทีเ่รยีกกนัสั Jน ๆ วา่ MARKET 
CAP หมายถงึ มลูคา่ตามราคาตลาดโดยรวมของหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบยีน ซึง่เป็นคา่ทีคํ่านวณจากการนําราคาปิดของหลกัทรัพย์
จดทะเบยีน คณูกับจํานวนหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน ปัจจบุนั การ
คํานวณมลูคา่ตามราคาตลาดรวมของหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน 
ครอบคลมุหลกัทรัพยป์ระเภทหุน้สามัญ หุน้บรุมิสทิธ ิหุน้กู ้และ
ใบสาํคญัแสดงสทิธใินการจองซืJอหุน้สามัญ (วอรแ์รนท)์ โดยมี
สตูรการคํานวณ ดงันีJ  
 

[ราคาปิดของหุน้ * ปรมิาณหุน้จดทะเบยีนกบั 
ตลาดหลกัทรพัย]์ 

*** ไมร่วมหลกัทรัพย ์Foreign เนือ่งจากจะมคีา่เทา่กบัหุน้สามัญ 

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 

    
 

 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ั0นใน 
SETSMART ที0มขีอ้มูล 

MARKET 
PRICE  

ราคาตลาด 
� ราคาของหลกัทรัพยใ์ดๆ ในตลาดหลกัทรัพยท์ีเ่กดิจากการซืJอขาย

ครัJงลา่สดุ เป็นราคาทีส่ะทอ้นถงึความตอ้งการซืJอและความตอ้งการ
ขายจากผูล้งทนุโดยรวมในขณะนัJน 

 

 
 
“N” Wording 

 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ั0นใน 
SETSMART ที0มขีอ้มูล 
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Non-
Compliance 
(NC) 

เครือ่งหมายเอ็นซ ี“NC” 
หลกัทรัพยข์องบรษัิทจดทะเบยีนทีเ่ขา้ขา่ยอาจถูกเพกิถอน 

Real-time Data  
� Stock Quotation 
� Most Active 
 
Company  
� Historical Trading 
� Trading Sign 
 
Major Events  
� Trading Sign 

Non 
Performing 
Group (NPG) 

กลุม่บรษัิทจดทะเบยีนทีแ่กไ้ขการดําเนนิงานไม่ไดต้ามกําหนด (Non 
Performing Group) 
กลุม่บรษัิทจดทะเบยีนทีเ่ขา้ขา่ยถกูเพกิถอนตามขอ้กําหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ตั Jงแต ่2 ปีขึJนไป และยังมคีณุสมบตัไิมค่รบถว้นทีจ่ะ
ยา้ยกลบัหมวดปกตนัิJน 

ตลาดหลักทรัพยฯ์ จะดําเนนิการตามมาตรการพเิศษกับบรษัิทในกลุม่ 
Non-Performing Group โดยงดเผยแพร่หลกัทรัพยใ์นกลุม่
บรษัิทจดทะเบยีนทีแ่กไ้ขการดําเนนิงานไม่ไดต้ามกําหนด (Non-
Performing Group) ในฟังกช์ัน่ ”ขอ้มลู ณ ขณะเวลาซืJอขาย” 
ทกุฟังกช์ัน่ทีม่กีารแสดงราคาของหลกัทรัพยใ์นกลุม่ดงักลา่ว แต่
ยังคงเผยแพรข่า่วของบรษิทัในกลุม่นีXตามปกต ิเนือ่งจาก
บรษัิทเหลา่นีJยังคงมสีถานะเป็นบรษัิทจดทะเบยีนและมหีนา้ที่
ปฏบิตัติามขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เชน่เดมิ  

Real-time Data 
� Stock Quotation 

 



        สตูรการคาํนวณคา่สถิตแิละอตัราสว่นทางการเงิน 

 

หน้า  47

 
 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ั0นใน 

SETSMART ที0มขีอ้มูล 
Notice 
Pending 
(NP) 

เครือ่งหมายเอ็นพ ี“NP” 
บรษัิทจดทะเบยีนตอ้งรายงาน และตลาดหลกัทรัพยอ์ยูร่ะหวา่งรอ
ขอ้มลูจากบรษัิท 

 

Notice 
Received 
(NR) 

เครือ่งหมายเอ็นอาร ์“NR” 
ตลาดหลักทรัพยไ์ดรั้บการชีJแจงขอ้มลูจากบรษัิทจดทะเบยีนทีไ่ดม้ี
การขึJนเครือ่ง NP แลว้ และจะขึJนเครือ่งหมาย NR เป็นเวลา 1 วนั 

 

 
 
“O” Wording  

 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ั0นใน 
SETSMART ที0มขีอ้มูล 

ODD LOT  หน่วยยอ่ย 
จํานวนหลักทรัพยซ์ึง่ตํา่กวา่ 1 หน่วยการซืJอขาย เชน่ ในกรณีทีห่น่วยการ
ซืJอขายเทา่กับ 100 หุน้ หน่วยยอ่ยในทีน่ีJ หมายถงึ หุน้ทีม่จํีานวนตั Jงแต ่1 
หุน้ ถงึ 99 หุน้ ทั JงนีJ การซืJอขายหุน้ในจํานวนทีไ่มเ่ต็ม 1 หน่วยการซืJอ
ขาย หรอื Odd Lot จะตอ้งซืJอขายบนกระดานหน่วยย่อย (Odd-Lot 
Board) ทีต่ลาดหลักทรัพยจั์ดไวใ้ห ้

Real-time Data  
� Stock Quotation 
Historical Data 
� Stock Comparison  
Company 
� Historical Trading 
 

OFFER  ราคาเสนอขาย 
ราคาเสนอขายของหลักทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์นึง่ ณ ขณะใดขณะหนึง่ 
อาจมรีาคาเสนอขายเขา้มาหลายระดับราคา ซึง่ระบบการซืJอขายของ
ตลาดหลักทรัพยจ์ะเรยีงลําดับคําสัง่ซืJอ/ขายตามราคาเสนอซืJอ/เสนอ
ขายทีด่ทีีส่ดุไว ้เพือ่รอการจับคูก่ารซืJอขาย โดยราคาทีด่ทีีส่ดุในทีน่ีJมี
หลกัเกณฑว์า่ ผูเ้สนอขายทีใ่หร้าคาตํา่กวา่ควรไดส้ทิธขิายกอ่นผูเ้สนอ
ขายรายอืน่ๆ ทั JงนีJ ระบบการซืJอขายของตลาดหลักทรัพยจ์ะแสดงราคา
เสนอขายตํา่ทีส่ดุไว ้

Real-time Data 
� Stock Quotation 
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 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ั0นใน 

SETSMART ที0มขีอ้มูล 
OPENING 
PRICE  

ราคาเปิด 
เป็นราคาหลักทรัพยท์ีเ่กดิจากการซืJอขายรายการแรกของแตล่ะวนัทํา
การ เกดิจากการทีร่ะบบการซืJอขายของตลาดหลักทรัพย ์รวบรวม
คําสัง่ซืJอ/ขายหลักทรัพยท์ั Jงหมดทีส่ง่เขา้มาซืJอขายบนกระดานหลกั 
ในชว่งเชา้กอ่นเปิดตลาด (Pre-opening) ตั Jงแตเ่วลา 9.30 น และทํา
การสุม่เลอืกเวลาเปิดตลาดในชว่งระหวา่ง 9.55 - 10.00 น. พรอ้มทั Jง
คํานวณราคาเปิดของแตล่ะหลักทรัพยต์ามหลักการ ดงันีJ  
- ใชร้าคาทีทํ่าใหเ้กดิการซืJอขายไดป้รมิาณมากทีส่ดุ  
- ถา้มรีาคาตามขอ้ 1 มากกวา่ 1 ราคา ใหใ้ชร้าคาใกลเ้คยีงกบัราคาซืJอ
ขายในวนัทําการกอ่นหนา้  
- ถา้มรีาคาตามขอ้ 2 มากกวา่ 1 ราคา ใหใ้ชร้าคาทีส่งูกวา่ราคา
ดงักลา่ว 

Real-time Data 
� Sectoral Indices 
� Stock Quotation 
 
Historical Data 
� Top Ranking 
� Stock Comparison  
 
Company  
� Company 

Summary 
� Company Highlight 

Historical Trading 
 
 
“P” Wording  

 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ั0นใน 
SETSMART ที0มขีอ้มูล 

PAR VALUE  มลูคา่ทีต่ราไว ้
มลูคา่ของหลกัทรัพยท์ีร่ะบไุวบ้นใบหุน้ ซึง่จะเป็นไปตามขอ้กําหนดใน
หนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทผูอ้อกหลกัทรัพยนั์Jน มลูคา่ทีต่ราไว ้
เป็นขอ้มลูทีแ่สดงใหท้ราบถงึมูลคา่เงนิลงทนุเริม่แรกสําหรับหุน้แตล่ะ
หน่วย ซึง่จะใชเ้ป็นประโยชนใ์นการวเิคราะหท์างบญัช ีและแสดงให ้
ทราบถงึทนุจดทะเบยีนตามกฎหมายของกจิการ 
 

Historical Data 
� Stock Comparison 
Company 
� Company 

Summary 
� Company Profile 
� All Securities Table 
� Historical Trading 

P/BV อตัราสว่นเปรยีบเทยีบระหวา่งราคาตลาดของหุน้สามัญตอ่มลูคา่ทาง
บญัชขีองหุน้สามัญ 1หุน้ตามงบการเงนิลา่สดุของบรษัิทผูอ้อกหุน้
สามัญ ซึง่แสดงราคาหุน้ ณ ขณะนัJนเป็นกีเ่ทา่ของ   มลูคา่ทางบญัช ี 
** ทา่นสามารถคน้หาสตูรในการคํานวณคา่พอีขีองตลท.ฯ ไดจ้าก
คูม่อืคา่สถติแิละอตัราสว่นทางการเงนิ *** 
 

Real-time Data 
� Market Summary 
Historical Data 
� All functions, 

except Customer 
Type 

P/E อตัราสว่นเปรยีบเทยีบระหวา่งราคาตลาดของหุน้สามัญตอ่กําไรสทุธิ
ตอ่หุน้สามัญทีบ่รษัิทนัJนทําไดใ้นรอบระยะเวลา 12 เดอืนหรอืในรอบ 1 
ปีลา่สดุ 
** ทา่นสามารถคน้หาสตูรในการคํานวณคา่พอีขีองตลท.ฯ ไดจ้าก
คูม่อืคา่สถติแิละอตัราสว่นทางการเงนิ *** 
 

Company 
� Company 

Summary 
� Company Highlight 
� Historical Trading 
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 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ั0นใน 

SETSMART ที0มขีอ้มูล 
PUT 
THROUGH 

วธิซีืJอขายแบบแจง้รายการเขา้สูร่ะบบ 
เป็นวธิซีืJอขายหลักทรัพยแ์บบหนึง่ทีใ่ชใ้นระบบการซืJอขายของ
ตลาดหลักทรัพย ์โดยบรษัิทหลกัทรัพยท์ีเ่ป็นนายหนา้ผูซ้ ืJอกับ
บรษัิทหลักทรัพยท์ีเ่ป็นนายหนา้ผูข้าย ทําการตกลงซืJอขาย
หลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์นึง่เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทนายหนา้
ผูข้ายก็จะบนัทกึรายการซืJอขาย (Put Through: PT) เขา้มาในระบบ
การซืJอขาย และเมือ่บรษัิทนายหนา้ผูซ้ืJอไดรั้บรองรายการซืJอขาย
ดงักลา่วในระบบการซืJอขายแลว้ ก็จะถอืวา่รายการซืJอขายนัJนมผีล
โดยสมบรูณ์ 

 

 
 
“R” Wording  

 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ั0นใน 
SETSMART ที0มขีอ้มูล 

RIGHTS สทิธิจ์องซืJอหุน้ออกใหม ่
มชีือ่เรยีกเต็ม ๆ วา่ Subscription Right เป็นสทิธทิีบ่รษัิทผูอ้อก
หลกัทรัพยม์อบใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิท ในการทีจ่ะจองซืJอหุน้สามัญ 
และ/หรอืหุน้บรุมิสทิธ ิทีอ่อกใหมจ่ากการเพิม่ทนุของบรษัิท ผูถ้อืหุน้
จะไดส้ทิธติามสดัสว่นของจํานวนหุน้ทีถ่อืครองอยู ่โดยทัว่ไป บรษัิท
มักใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เดมิในการจองซืJอหุน้เพิม่ทนุออกใหมใ่นราคาทีตํ่า่
กวา่ราคาตลาด หรอืจองซืJอกอ่นบคุคลภายนอก/ผูเ้กีย่วขอ้งกลุม่อืน่ 

Company 
� Rights and Benefit 
 
Major Events 
� Calendar of Events 
� Rights 
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“S” Wording 

 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ั0นใน 
SETSMART ที0มขีอ้มูล 

SET ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
SET หรอื The Stock Exchange of Thailand หมายถงึ ตลาด
หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่เป็นนติบิคุคลทีจั่ดตั JงขึJนภายใต ้
พระราชบญัญัตติลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย พ.ศ. 2517 เพือ่
ทําหนา้ทีเ่ป็นแหลง่ระดมทนุระยะยาวทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่การ
พัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ และเป็นศนูยก์ลางการซืJอขาย
หลกัทรัพยแ์ละใหบ้รกิารตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนควบคมุดแูล
ใหก้ารซืJอขายหลักทรัพยเ์ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นระเบยีบ 
คลอ่งตวัและยุตธิรรม ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยเปิดการซืJอ
ขายหลักทรัพยเ์มือ่วนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2518 ปัจจบุนั
ดําเนนิงานภายใตพ้ระราชบัญญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 

 

SET INDEX ดชันรีาคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
เป็นดชันรีาคาหุน้ทีคํ่านวณโดยการถัวเฉลีย่ราคาหุน้สามัญแบบถว่ง
นํJาหนักดว้ยจํานวนหุน้จดทะเบยีน โดยใชหุ้น้สามัญจดทะเบยีนทกุ
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย มสีตูรการคํานวณ 
ดงันีJ  
 
มลูคา่ตลาดโดยรวมของหุน้สามัญจดทะเบยีนทกุตวั ณ วนัปัจจบุนั 

*100 
มลูคา่ตลาดโดยรวมของหุน้สามัญขา้งตน้ ณ 30 เม.ย. 2518  

 
SET Index แสดงมลูคา่เฉลีย่ของหุน้สามัญทั Jงหมดในตลาด
หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ณ วนัปัจจบุนั เทยีบกบักบัมูลคา่เฉลีย่
ของหุน้ดงักลา่ว ณ วนัฐาน (30 เมษายน 2518) คา่เปลีย่นแปลง
ของดชันนีีJจงึแสดงถงึระดับการเปลีย่นแปลงของมลูคา่หุน้สามัญ
ทั Jงหมดในตลาดหลักทรัพยด์ว้ย  

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 ั0นใน 

SETSMART ที0มขีอ้มูล 
SET50 INDEX ดชัน ีSET50 

เป็นดชันรีาคาหุน้อกีตวัหนึง่ทีต่ลาดหลักทรัพยจั์ดทําขึJน เพือ่ใช ้
แสดงระดบัและความเคลือ่นไหวของราคาหุน้สามัญ 50 หลกัทรัพย ์
ทีม่มีลูคา่ตามราคาตลาดสงู และการซืJอขายมสีภาพคลอ่งอย่าง
สมํา่เสมอ โดยมสีตูรและวธิกีารคํานวณเชน่เดยีวกับการคํานวณ 
SET Index แตใ่ชว้นัที ่16 สงิหาคม 2538 เป็นวนัฐาน ทั JงนีJ ตลาด
หลกัทรัพยจ์ะมกีารพจิารณาเลอืกหุน้สามัญ 50 หลกัทรัพย ์เพือ่ใช ้
ในการคํานวณ 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 
STOCK 
GAINERS 

จํานวนหุน้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงของราคาในทางบวก 
แสดงจํานวนหุน้ในตลาดหลกัทรัพยท์ีม่กีารซืJอขายในวนันัJนๆ และมี
การเปลีย่นแปลงของราคาในทางบวก 

Real-time Data 
� Market Summary 

STOCK 
LOSERS 

จํานวนหุน้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงของราคาในทางลบ 
แสดงจํานวนหุน้ในตลาดหลกัทรัพยท์ีม่กีารซืJอขายในวนันัJนๆ และมี
การเปลีย่นแปลงของราคาในทางลบ 

Real-time Data 
� Market Summary 

STOCK 
UNCHANGED 

จํานวนหุน้ทีไ่มม่กีารเปลีย่นแปลงของราคา 
แสดงจํานวนหุน้ในตลาดหลกัทรัพยท์ีม่กีารซืJอขายในวนันัJนๆ และ
ไมม่กีารเปลีย่นแปลงของราคา 

Real-time Data 
� Market Summary 

 



        สตูรการคาํนวณคา่สถิตแิละอตัราสว่นทางการเงิน 

 

หน้า  52

 
 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ั0นใน 

SETSMART ที0มขีอ้มูล 
SUSPENSION 
(SP) 

หา้มซืJอขายหุน้เป็นการชัว่คราว “SP” 
เป็นเครือ่งหมายแสดงการหา้มซืJอขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนเป็น
การชัว่คราว โดยแตล่ะครัJงมรีะยะเวลาเกนิกวา่หนึง่รอบการซืJอขาย 
ทั JงนีJ ตลาดหลักทรัพยม์หีลกัเกณฑใ์นการขึJนเครือ่งหมาย SP ดงันีJ 
1. เมือ่เกดิกรณีเชน่เดยีวกับขอ้ 1 ถงึ 3 ของการขึJนเครือ่งหมาย 

H และตลาดหลกัทรัพย ์เห็นวา่บรษัิทไมส่ามารถชีJแจงหรอื
เปิดเผยขอ้มลูไดใ้นทนัท ี

2. บรษัิทฝ่าฝืนหรอืละเลยไม่ปฏบิัตติามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ 
คําสัง่มตกิรรมการ ขอ้ตกลง ตลอดจนหนังสอืเวยีนทีต่ลาด
หลกัทรัพยกํ์าหนดใหบ้รษัิทปฏบิตัติาม 

3. บรษัิทไมนํ่าสง่งบการเงนิใหต้ลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 5 วนั นับ
แตว่นัทีต่ลาดหลักทรัพยข์ึJนเครือ่งหมาย NP ไวบ้นกระดาน
ของหลกัทรัพย ์

4. บรษัิทนําสง่งบการเงนิลา่ชา้ตดิตอ่กนั 3 ครัJง 
5. หลกัทรัพยอ์ยูร่ะหวา่งการพจิารณาเพกิถอน หรอือยูร่ะหวา่ง

การปรับปรุงสถานภาพเพือ่ใหพ้น้ขา่ยการถกูเพกิถอน 
6. หลกัทรัพยจ์ะครบกําหนดเวลาในการไถถ่อน หรอืการแปลง

สภาพหรอืการใชส้ทิธ ิหรอืการขายคนื 
7. มเีหตกุารณ์ทีอ่าจสง่ผลกระทบรา้ยแรงตอ่การซืJอขาย

หลกัทรัพย ์

Real-time Data  
� Stock Quotation 
� Most Active 
 
Company  
� Historical Trading 
� Trading Sign 
 
Major Events  
� Trading Sign 
 

Stabilization 
(ST) 

เครือ่งหมายเอสท ี“ST” 
หุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนทีม่กีารซืJอหุน้เพือ่สง่มอบหุน้ทีจั่ดสรรเกนิ 

 



        สตูรการคาํนวณคา่สถิตแิละอตัราสว่นทางการเงิน 

 

หน้า  53

“T” Wording  
 

 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ั0นใน SETSMART 
ที0มขีอ้มูล 

TOTAL RETURN 
INDEX (TRI) 

ดชันผีลตอบแทนรวม 
ดชันผีลตอบแทนรวมเป็นเครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัผลตอบแทนทกุ
ประเภทของการลงทนุในหลักทรัพย ์ซึง่ไดแ้ก ่ผลตอบแทนที่
เกดิจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่หลกัทรัพยท์ีล่งทนุ (Capital 
gain/loss) สทิธใินการจองซืJอหุน้ (Rights)  และเงนิปันผล 
(Dividends) 

Historical Data 
� Market Statistics 
� Sectoral Indices 
� Sector Comparison 
� Sector Highlight 
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 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ั0นใน SETSMART 

ที0มขีอ้มูล 
TRADING SIGN การขึJนเครือ่งหมาย 

การขึJนเครือ่งหมายบนหลักทรัพย ์แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ 
คอืเครือ่งหมายทีแ่สดงการหา้มหรอืการใหผู้ล้งทนุพงึ
ระมัดระวงัในการซืJอขายหลักทรัพยนั์Jนๆ และเครือ่งหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธปิระโยชนต์า่งๆ ในหลักทรัพยนั์Jนๆ ซึง่
แบง่ประเภทและความหมายของเครือ่งหมายไดด้งันีJ  
� เครือ่งหมายทีแ่สดงการหา้มหรอืการใหผู้ล้งทนุระวงั

ในประเด็นตา่งๆ 
� CM (Call Market) ด ูCall Market (CM) 
� NC (Non-Compliance) ด ู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 

� เครือ่งหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธปิระโยชนต์า่งๆ 
� XD (Excluding – Dividend) ด ูExcluding 

– Dividend 
� XW (Excluding – Warrant) ด ูExcluding 

– Warrant 
� XS (Excluding – Short Term Warrant) 

ด ูExcluding – Short Term Warrant 
� XR (Excluding – Rights) ด ูExcluding – 

Rights 
� XT (Excluding – Rights) ด ูExcluding – 

Transferable Subscription Rights 
� XI (Excluding – Rights) ด ูExcluding – 

Interest 
� XP (Excluding – Rights) ด ูExcluding – 

Principal 
� XA (Excluding – All) ด ูExcluding – All 

Real-time Data  
� Stock Quotation 
� Most Active 
 
Company  
� Historical Trading 
� Trading Sign 
 
Major Events  
Trading Sign 
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 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ั0นใน SETSMART ที0ม ี
ขอ้มูล 

TRANSFER 
SUBSCRIPTION 
RIGHTS 

ใบแสดงสทิธใินการซืJอหุน้เพิม่ทนุ 
หมายถงึ ตราสารทางการเงนิทีบ่รษัิทจดทะเบยีนออกใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้เดมิทกุคน ตามสดัสว่นจํานวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แตล่ะคน
มอียูเ่พือ่ใหผู้ถ้อืหุน้นัJนใชเ้ป็นหลกัฐานในการใชส้ทิธซิืJอหุน้
เพิม่ทนุของบรษัิทจดทะเบยีนนีJน และสทิธกิารจองซืJอหุน้
เพิม่ทนุดงักลา่ว    ผูถ้อืหุน้นัJนสามารถโอนใหแ้กผู่อ้ ืน่ตอ่ไป
ได ้

Real-time Data 
� Stock Quotation 
Historical Data 
� Stock Comparison 
Company 
� Company Profile 
� All Securities Table 
 

TREASURY 
STOCKS 

หุน้ทนุซืJอคนื 
หุน้สามัญ หุน้บรุมิสทิธ ิและตราสารทนุอืน่ทีม่สีทิธแิละ
ลกัษณะเทยีบเทา่หุน้สามัญของกจิการ ซึง่กจิการหรอืบรษัิท
ยอ่ยของกจิการไดซ้ืJอคนืกลบัมาจากผูถ้อืหุน้ หุน้ทนุซืJอคนืนีJ
ไมถ่อืเป็นสนิทรัพยข์องกจิการ แตเ่ป็นการลดสทิธเิรยีกรอ้ง
ของผูถ้อืหุน้ในสนิทรัพยข์องกจิการ 

Company 
� Company Profile 
� All Securities Table 

TURNOVER 
RATIO 

อตัราการหมนุเวยีนการซืJอขาย 
อตัราการหมนุเวยีนการซืJอขาย เป็นอตัราสว่นทีใ่ชว้ัดปรมิาณ
การซืJอขายหุน้เทยีบกบัปรมิาณหุน้จดทะเบยีน (มหีน่วยเป็น
เทา่) โดย 
-  อตัราการหมนุเวยีนการซืJอขายรายวนั คํานวณจาก 
(ปรมิาณการซืJอขายหลักทรัพย ์ณ วนันัJน  / ปรมิาณหุน้จด
ทะเบยีนกับตลาดหลักทรัพย ์ณ วนันัJน) X 100 
-  อตัราการหมนุเวยีนการซืJอขายสาํหรับชว่งเวลาตา่ง ๆ (ราย
เดอืน/รายไตรมาส/รายปี) โดยคํานวณจาก 

(ผลรวมปรมิาณการซืJอขายหลักทรัพยใ์นชว่งเวลานัJน / 
คา่เฉลีย่ปรมิาณทนุจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรัพยใ์น
ชว่งเวลานัJน) X 100 

 
 

** ปรมิาณการซืJอขายจะใชผ้ลรวมของทกุกระดาน คอื 
Main, Foreign, Odd Lot, Big Lot และรวมคา่ในชว่ง Off-
hour ดว้ย 

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 ั0นใน 
SETSMART ที0มขีอ้มูล 

UNIT 
TRUST 

กองทนุรวม 
หลกัทรัพยท์ีอ่อกจําหน่ายโดยบรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุหรอื
บรษัิทจัดการลงทนุ เพือ่ระดมเงนิเขา้กองทนุรวมทีจั่ดตั JงขึJน แลว้
จัดสรรเงนิในกองทนุนัJนไปลงทนุในตลาดการเงนิตามเกณฑท์ีกํ่าหนด
ไวใ้นหนังสอืชีJชวน ผูถ้อืหน่วยลงทนุมฐีานะร่วมเป็นเจา้ของกองทนุนัJน 
ๆ และมสีทิธไิดรั้บเงนิปันผลตอบแทนจากผลกําไรทีเ่กดิขึJนของ
กองทนุ หากถอืไวจ้นถงึกําหนดไถถ่อน ก็จะไดรั้บสว่นแบง่คนืจาก
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 ั0นใน 

SETSMART ที0มขีอ้มูล 
XD, XR, 
XW, XS, 
XT, XI, XP, 
XA 

เครือ่งหมายทีต่ลาดหลักทรัพยแ์สดงไวบ้นหลักทรัพยเ์ป็นระยะเวลา
ลว่งหนา้ 3 วนัทําการกอ่นวนัปิดสมดุทะเบยีน พักการโอนหลักทรัพย ์
ในกรณีตราสารทนุ และลว่งหนา้ 2 วนัทําการกอ่นวนัปิดสมดุทะเบยีน
พักการโอนหลักทรัพย ์ในกรณีตราสารหนีJ เมือ่ตลาดหลกัทรัพยต์ดิ
เครือ่งหมายประเภทดงักลา่วไวบ้นหลกัทรัพยใ์ด หมายความวา่ ราคาที ่
เสนอซืJอหรอืขายหลักทรัพยใ์นชว่งระยะเวลาทีข่ ึJนเครือ่งหมายนัJน เป็น
ราคาทีไ่มร่วมถงึสทิธปิระโยชน์ทีบ่รษัิทผูอ้อก หลักทรัพยใ์หห้รอืจะ
ใหแ้กผู่ถ้อืหลกัทรัพยนั์Jน และ ผูซ้ืJอหลกัทรัพยน์ีJจะไม่ไดรั้บสทิธิ
ประโยชน์ประเภททีร่ะบจุากการ ปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ทีกํ่าลงั
จะเกดิขึJน ดงันีJ  
 
� XD (Excluding Dividend): ผูซ้ืJอ หลักทรัพย ์ไม่ไดส้ทิธรัิบเงนิ

ปันผล  
� XR (Excluding Right): ผูซ้ืJอ หลกัทรัพย ์ไม่ไดส้ทิธจิองซืJอหุน้

ออกใหม ่ 
� XW (Excluding Warrant): ผูซ้ืJอ หลักทรัพย ์ไม่ไดส้ทิธรัิบ

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซืJอหลักทรัพย ์ 
� XS (Excluding Short-term Warrant): ผูซ้ืJอ หลักทรัพย ์ไมไ่ด ้

สทิธรัิบใบสาํคัญแสดงสทิธใินการจองซืJอหลกัทรัพยร์ะยะสั Jน  
� XT (Excluding Transferable Subscription Right): ผูซ้ ืJอ

หลกัทรัพย ์ไม่ไดส้ทิธรัิบใบสาํคญัแสดงสทิธใินการซืJอหุน้เพิม่ทนุ
ทีโ่อนสทิธไิด ้ 

� XI (Excluding Interest): ผูซ้ืJอ หลกัทรัพย ์ไมไ่ดส้ทิธรัิบ
ดอกเบีJย  

� XP (Excluding Principal): ผูซ้ืJอ หลักทรัพย ์ไม่ไดส้ทิธรัิบเงนิตน้
ทีบ่รษัิทประกาศจา่ยคนืในคราวนัJน  

� XA (Excluding All): ผูซ้ืJอหลักทรัพย ์ไมไ่ดส้ทิธทิกุประเภทที่
บรษัิทประกาศใหใ้นคราวนัJน 

 
ทั JงนีJ หากผูซ้ืJอผูข้ายตกลงกนัทีจ่ะชาํระราคาและสง่มอบหลักทรัพย์
แบบทลีะรายการ (Gross Settlement) และกําหนด วนัทีจ่ะชําระราคา
และสง่มอบ หลักทรัพยเ์ร็วกวา่วนัครบกําหนดชําระราคาและสง่มอบ
หลกัทรัพยต์ามปกต ิผูซ้ ืJอหลักทรัพย ์อาจยังคง ไดรั้บสทิธ ิประโยชน ์
ตา่งๆ ขา้งตน้ หากการชาํระราคาและสง่มอบหลกัทรัพยเ์สร็จสิJนกอ่นวนั
ปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุน้ 

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 ั0นใน 
SETSMART ที0มขีอ้มูล 

52 WEEKS 
HIGH /LOW 

ราคาสงูสดุ/ตํา่สดุในรอบ 52 สปัดาห ์
แสดงคา่ราคาหลักทรัพยห์รอืดัชนทีีส่งูทีส่ดุในรอบ 52 สปัดาหนั์บ
จากวนัทีม่กีารซืJอขายหลักทรัพยล์า่สดุ  

Real-time Data 
� Market Summary 

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

%การเปลีย่นแปลงในรอบ 1 เดอืน 3 เดอืน 6 เดอืนลา่สดุ 
แสดงเปอรเ์ซ็นตก์ารเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยใ์นรอบ 1, 3, 
6 เดอืนหรอืภายใน 1 ปีนับจากวนัทีม่กีารซืJอขายหลกัทรัพยล์า่สดุ  
 

Real-time Data 
� Market Summary 

 
 

 ความหมาย /รายละเอยีด ฟงักช์ ั0นใน 
SETSMART ที0มขีอ้มูล 

%PREMIUM พรเีมีย่ม (All in Premium %)  
แสดงถงึความยากในการใชส้ทิธ ิเมือ่เปรยีบเทยีบราคาหุน้แม่ ราคา
ใชส้ทิธิแ์ละราคาใบสําคญัแสดงสทิธ ิโดยถา้คา่ % พรเีมีย่มสงูก็
แสดงถงึความยากในการใชส้ทิธ ิ 
สตูรในการคํานวณ 
[(ราคาปิดของวอรแ์รนท ์+ (ราคาใชส้ทิธิ ์- ราคาปิดของหุน้แม)่ *  
อตัราการใชส้ทิธิ)์/(ราคาปิดของหุน้แม ่* อตัราการใชส้ทิธ)์]*100 

 

Company 
� All Securities Table 

(Warrant Table) 
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SETSMART Field Description 
 
คําศพัทเ์กี0ยวกบัขอ้มูลการซืXอขาย 
 

 ความหมาย / รายละเอยีด 
Prior วนักอ่นหนา้ / ราคาปิดของวนักอ่นหนา้ 

เป็นราคาปิดของวนักอ่นหนา้ทีเ่กดิขึJนจากการซืJอขายดว้ยวธิ ีAOM บนกระดานซืJอ
ขายทีเ่ลอืก โดยราคาทีแ่สดงเป็นราคาปิด ณ. วนัทําการกอ่นหนา้ของชว่งเวลาที่
กําหนด 
 
หมายเหตุ: กรณีวนัซืJอขายกอ่นหนา้ของชว่งเวลาทีกํ่าหนดไมม่กีารซืJอขาย ระบบ
จะนําราคาปิดลา่สดุทีม่ซีืJอขายเกดิขึJนกอ่นหนา้ชว่งเวลาทีกํ่าหนดมาแสดง 

Open เปิด / ราคาเปิด  
เป็นราคาเปิดทีเ่กดิขึJนจากการซืJอขายดว้ยวธิ ีAOM บนกระดานซืJอขายทีเ่ลอืก โดย
ราคาทีแ่สดงเป็นราคาเปิด ณ. วนัซืJอขายวนัแรกของชว่งเวลาทีกํ่าหนด 
 
หมายเหตุ: กรณีวนัซืJอขายแรกของชว่งเวลาทีกํ่าหนดไมม่กีารซืJอขาย ระบบจะนํา
ราคาเปิดแรกทีเ่กดิขึJนในชว่งเวลาทีกํ่าหนดมาแสดง 

High สงูสดุ / ราคาสงูสดุ 
เป็นราคาทีส่งูทีส่ดุทีเ่กดิขึJนจากการซืJอขายดว้ยวธิ ีAOM บนกระดานซืJอขายทีเ่ลอืก
ในชว่งเวลาทีเ่ลอืก 

Low ตํ0าสดุ / ราคาตํ0าสดุ 
เป็นราคาทีตํ่า่ทีส่ดุทีเ่กดิขึJนจากการซืJอขายดว้ยวธิ ีAOM บนกระดานซืJอขายทีเ่ลอืก 
ในชว่งเวลาทีเ่ลอืก 

Close ปิด / ราคาปิด 
เป็นราคาปิดทีเ่กดิขึJนจากการซืJอขายดว้ยวธิ ีAutomatic Order Matching (AOM) 
บนกระดานซืJอขายทีเ่ลอืก โดยราคาทีแ่สดงเป็นราคา ณ. วนัซืJอขายวนัสดุทา้ยของ
ชว่งเวลาทีเ่ลอืก 
 
หมายเหตุ: ระบบจะคํานวณราคาปิดดว้ยวธิ ีCall Market ตามหลกัการดงันีJ 

- เป็นราคาทีทํ่าใหเ้กดิการซืJอขายไดป้รมิาณมากทีส่ดุ 
- ถา้มรีาคาทีทํ่าใหเ้กดิปรมิาณการซืJอขายมากกวา่ 1 ราคา ใหใ้ชร้าคาที่

ใกลเ้คยีงกบัราคาซืJอขายครัJงสดุทา้ยกอ่นหนา้นัJนมากทีส่ดุ 
- ถา้มรีาคาทีใ่กลเ้คยีงกับราคาซืJอขายครัJงสดุทา้ยกอ่นหนา้นัJนมากกวา่ 1 

ราคาใหใ้ชร้าคาทีส่งูกวา่เป็นราคาปิด 
Change การเปลี0ยนแปลง 

เป็นขอ้มลูทีเ่กดิจากการเปรยีบเทยีบราคาปิด (Close) กบัราคาปิดของวนักอ่นหนา้ 
(Prior) ทีเ่กดิขึJนบนกระดานซืJอขายทีเ่ลอืก ภายในชว่งเวลาทีกํ่าหนด  
 
จากสตูร  Change   = Close - Prior 
 
หมายเหตุ: กรณีไมม่รีาคาปิด ระบบจะไม่คํานวณคา่ 

%Change อตัราการเปลี0ยนแปลง 
เป็นขอ้มลูทีเ่กดิจากการคํานวณอตัราการเปลีย่นแปลงของราคาปิด (Close) เทยีบ
กบัราคาปิดของวนักอ่นหนา้ (Prior) ทีเ่กดิขึJนบนกระดานซืJอขายทีเ่ลอืก ภายใน
ชว่งเวลาทีกํ่าหนด  
 
จากสตูร  %Change   =  (Close – Prior) * 100 
     Prior 
 
หมายเหตุ: กรณีไมม่รีาคาปิด ระบบจะไม่คํานวณคา่ 
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Average เฉลี0ย / ราคาเฉลี0ย 
เป็นการคํานวณราคาเฉลีย่ของหลกัทรัพยท์ีส่นใจ บนกระดานซืJอขายทีเ่ลอืก โดย
คํานวณจาก มลูคา่(Value) รวม และปรมิาณ(Volume)รวม ภายในชว่งเวลาที่
กําหนด   
 
จากสตูร  Average   =   Value 
    Volume  

Volume ปรมิาณ / ปรมิาณการซืXอขาย 
เป็นปรมิาณการซืJอขายหลกัทรัพย ์บนกระดานซืJอขายทีเ่ลอืก ภายในชว่งเวลาที่
กําหนด 

Value มูลคา่ / มูลคา่การซืXอขาย 
เป็นมลูคา่การซืJอขายหลกัทรัพย ์ทีเ่กดิจากการรวมมลูคา่ซืJอขายทีเ่กดิขึJนในทกุ
ระดบัราคา บนกระดานซืJอขายทีเ่ลอืก ภายในชว่งเวลาทีกํ่าหนด 

 
 
 
 


