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ส่วนตัวของผู ้เขียน ซ่ึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป



ชวนรู้	ชวนวิเคราะห์

“รู้จักตัวเอง	รู้สิ่งที่จะลงทุน	และรู้จังหวะลงทุน” 

เป็นหลักการส�าคัญของก้าวแรกในการเร่ิมต้นลงทุน  
นอกเหนอืจากทีผู่ส้นใจลงทนุจะต้องรูจ้รงิให้ถงึแก่นในปัจจยัพ้ืนฐาน 
ที่สนับสนุนกิจการที่ต้องการจะลงทุน 

 การรู ้จักตนเองเพื่อค้นหาสไตล์การลงทุนที่ตนชื่นชอบ  
รู้ว่าความเสี่ยงแค่ไหนที่ตนยอมรับได้ สนุกที่จะเรียนรู้และเข้าใจถึง 
กลยุทธ์การด�าเนินแผนงานและผลลัพธ์สุดท้ายในแต่ละปีที่ตน 
จะได้รับในรูปของ “เงินปันผล” รวมถึง “ก�าไรส่วนเกินทุน” ที่จะ 
ได้รับหากมีการขายหุ้นนั้นออกไป และรู้ถึงจังหวะที่เหมาะสมใน 
การลงทุนด้วย 

เพยีงเท่านี ้หนทางทีจ่ะประสบความส�าเร็จในการลงทนุและ
ได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

เป็นที่น่ายินดีที่หนังสือ “รู้วิเคราะห์	 เจาะเรื่องหุ้น” เล่มนี้ 
ได้รับการตอบรับจากผู้อ่านเป็นอย่างดี การจัดพิมพ์คร้ังนี้นับเป็น 
ครั้งที่ 5 จึงอาจกล่าวได้ว่าหนังสือเล่มนี้ เปรียบเสมือนเป็นคู่มือ 
ส�าหรับผู ้ลงทุนมือใหม่ที่ให้หลักการลงทุนที่ถูกต้องเหมาะสม  
แนวคิดพื้นฐานด้านการลงทุนส�าคัญๆ ข้อมูลส�าคัญที่ต้องติดตาม 
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เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน เทคนิคการวิเคราะห์และ 
คัดกรองหุ ้น รวมทั้งการจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อผู ้สนใจลงทุน 
ได้เตรียมความพร้อมเมื่อจังหวะเวลาเหมาะสม ตลอดจนเป็น 
การสร้างภูมิคุ ้มกันให้ตนเองและสร้างผลตอบแทนในหุ ้นทุน 
อย่างมคีณุภาพและยัง่ยนื 

ตลาดหลักทรัพย ์แห่ งประเทศไทยใคร่ขอขอบคุณ 
รองศาสตราจารย์ จริตัน์ สงัข์แก้ว อาจารย์ประจ�าภาควชิาการเงิน  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ที่กรุณาปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยและเข้มข้นยิ่งขึ้น ซึ่ง 
จะช่วยให้ผู้อ่านพัฒนาแนวทางการลงทุนอย่างเป็นระบบ สามารถ 
เลือกและวเิคราะห์หุน้เองได้ อนัจะน�าไปสูก่ารเป็นผูล้งทนุคณุภาพ 
ต่อไป 

     
 (จรมัพร  โชตกิเสถยีร) 
 กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
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1

บทน�ำ

… “จากการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท  

คุณสิร ิ จึงได้รับเงินโบนัสจ�านวนหน่ึงเมื่อปลายปีที่ผ่านมา 

และยังไม่มีแผนการใช้จ่ายเงินจ�านวนนี้ในระยะอันใกล้  

จนกว่าจะถึงเวลาก่อสร้างบ้าน”

… “หลังจากท�างานมาได้ 3 ปี คุณธิดา สามารถสะสมเงิน 

ได้ก้อนหนึ่ง และต้องการให้เงินจ�านวนนี้เพิ่มงอกเงยข้ึน 

เพื่อจะน�ามาเป็นค่าเดินทางท่องเที่ยวในอีกสองปีข้างหน้า”

… “เม่ือเกษียณจากการท�างานมาเมื่อเดือนกันยายน  

พร้อมรับเงินบ�าเหน็จก้อนใหญ่ คุณคม จึงเริ่มวางแผน 

การลงทุนให้ได้รับผลตอบแทนเพื่อใช้ในการด�ารงชีวิต 

หลังเกษียณ

คุณสิริ คุณธิดา และคุณคม ต่างมีวัตถุประสงค์ในการลงทุน

และข้อจ�ากัดการลงทุนท่ีแตกต่างกัน มีอุปนิสัย ทัศนคติในเรื่อง

ความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ในขณะเดียวกันทางเลือกในการลงทุนก็มี

อยู่หลายรูปแบบ ทางเลือกท่ีเป็นท่ีรู้จักกันดี ได้แก่ การฝากเงินแบบ
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มีก�าหนดเวลาหรือเงินฝากประจ�ากับธนาคารต่างๆ เช่น ธนาคาร

พาณิชย์ ธนาคารออมสิน และธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะอื่นๆ  

การลงทุนซื้อตราสารระยะสั้น เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงินจากบริษัท 

เงินทุน นอกจากน้ันยังมีทางเลือกการลงทุนซื้อตราสารหนี้ระยะยาว 

ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุ้นกู้ของบริษัทต่างๆ  

ตลอดจนการลงทุนซื้อหุ ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

(หรือเรียกโดยย่อว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ลงทุนซ้ือใบส�าคัญแสดง 

สิทธิ เช่น วอร์แรนท์ ลงทุนซื้อตราสารอนุพันธ์ประเภทต่างๆ เช่น 

ออปชันและฟิวเจอร์ส นอกจากน้ัน บางคนก็นิยมลงทุนในทองค�า 

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บ้านและที่ดิน

ความแตกต่างระหว่างทางเลือกต่างๆ ในการลงทุนที่กล่าว

ถงึ ข้างต้น ได้แก่ ผลตอบแทน ความเสี่ยง และสภาพคล่องของการ

ลงทุน ดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง ควรต้องศึกษาข้อมูล

โดยพิจารณาถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้องและข้อจ�ากัดต่างๆ อย่างรอบคอบ

เสมอ ทั้งในเรื่องของวัตถุประสงค์และข้อจ�ากัดในการลงทุน ระดับ

ผลตอบแทน ความเสี่ยง และสภาพคล่องของการลงทุนที่คาดหวังไว้  

รวมทั้งการยอมรับความเสี่ยงได้ของแต่ละบุคคล เนื่องจากปัจจัย

ต่างๆ เหล่านี้ ล้วนมีส่วนส�าคัญที่ช่วยให้ผู ้ลงทุนสามารถเลือก 

รูปแบบการลงทุนท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ

ตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้
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แม้ว ่าทางเลือกในการลงทุนจะมีอยู ่หลายรูปแบบ แต่ 

รูปแบบหนึ่งที่มีผู ้สนใจอยู่ไม่น้อย ได้แก่ ทางเลือกในการลงทุน 

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ การลงทุนในหุ้น ในขณะเดียวกัน

หลายท่านอาจยังไม่ได้รับความชัดเจนในข้อมูลต่างๆ ที่จะน�ามาใช้

ในการประกอบการตัดสินใจว่าจะลงทุนในหุ้นดีหรือไม่ ท่านอาจ 

มีค�าถามตั้งแต่ หลักการวิเคราะห์และเลือกหุ ้น รวมถึงการ

วิเคราะห์เพื่อให้ทราบว่าหุ้นนั้นๆ ราคาสูงไปหรือต�่าไปหรือไม ่

หรือแม้แต่ค�าถามเบื้องต้นว่า หุ้นคืออะไร มีความเสี่ยงหรือไม่  

และต้องการเปรียบเทียบการลงทุนในหุ้นกับพันธบัตร กับหุ ้นกู ้  

แม้กระทั่งกับการฝากเงินกับธนาคาร 

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้น�าเสนอสาระความรู้ที่ส�าคัญเก่ียวกับ

การลงทุนในหุ้น ตั้งแต่การท�าความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับประโยชน์

ของการลงทุนในหุ้น การเปรียบเทียบการลงทุนในหุ้นกับการลงทุน 

ในทางเลือกอื่น หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนในหุ้น ขั้นตอน 

การซื้อขายหุ้น หลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์และการประเมิน

มูลค่าหุ ้น การวางแผนการลงทุน ตลอดจนแหล่งข้อมูลในการ 

ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ 

ความเข้าใจและความมั่นใจที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

อย่างถูกต้องเหมาะสม
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บทที่ 1
หุ้นคืออะไร มีความเสี่ยงหรือไม่
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ก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือลงทุน

ในหุ้นนั้น ค�าถามแรกที่จะต้องตอบคือ หุ้นคืออะไร เม่ือทราบแล้ว 

ก็ต้องตอบค�าถามต่อไปว่า การลงทุนในหุ้นน้ันมีประโยชน์อย่างไร  

รวมทั้งค�าถามที่ว่า การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงหรือไม่

หุ้นคืออะไร

ค�าว่า หุ้น หรืออาจเรียกค�าเต็มว่า หุ้นสามัญ เป็นตราสาร

แสดงการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัท

เมื่อบริษัทใหม่ก่อตั้งขึ้น ผู้ก่อตั้งจะระดมทุนโดยการแบ่งส่วน

ของเจ้าของเป็นหน่วยย่อยๆ ออกจ�าหน่าย เรียกว่า หุ้น เม่ือด�าเนิน

กิจการและมีก�าไร ก�าไรบางส่วนอาจจัดสรรและจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในรูปเงินปันผล ก�าไรส่วนที่มิได้จัดสรรหรือที่เรียกว่าก�าไรสะสม  

จะถูกบันทึกบัญชีเก็บไว้ นับรวมเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของ อันเป็น 

ส่วนหนึง่ของเงนิทนุทีบ่รษิทันัน้สามารถน�าไปลงทุนต่อภายในบรษิทัได้
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จากก ิจการในครอบครัวมาสู ่บริษัทมหาชนและเข้า 

ตลาด

ในกรณีที่บริษัทยังคงด�ารงเป็นกิจการในครอบครัว เม่ือ

บริษัทต้องการขยายกิจการ บริษัทอาจไปกู้ยืมเงินจากธนาคาร 

และหรือเพิ่มทุนจากส่วนของเจ้าของ ซึ่งท�าได้โดยการจดทะเบียน 

เพิ่มทุน และเจ้าของเดิมหรือกลุ่มญาติพี่น้องมาร่วมลงทุนเพิ่มเติม  

โดยไม่ต้องผ่านกฎเกณฑ์ที่ซับซ้อน

แต่ถ้าต้องการระดมเงินทุนจากประชาชนทั่วไปในวงกว้าง 

บริษัทต้องแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน ขออนุมัติน�าหุ้นเพิ่มทุน

ออกจ�าหน่ายแก่ประชาชน หุ้นลักษณะนี้เรียกว่า “หุ้นไอ พี โอ” 

(IPO หรือ Initial Public Offering) เป็นการจ�าหน่ายหุ้นออกใหม่ใน

ตลาดแรก หรือตลาดหลักทรัพย์ออกใหม่ โดยจ�าหน่ายแก่ประชาชน 

ในวงกว้างเป็นคร้ังแรก พร้อมกันน้ัน บริษัทจะขออนุมัติน�าบริษัท 

และหุ้นเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ซ่ึงต่อ 

ไปนี้จะเรียกโดยย่อว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ) เพื่อให้ประชาชนผู้ถือหุ้น 

สามารถเปลี่ยนมือการถือหุ้นได้ในตลาดรองหรือตลาดค้าหลักทรัพย ์

โดยมีตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนมือหลักทรัพย์

นอกจากกรณบีรษิทัในครอบครวัแล้ว ยังมีกรณีทีร่ฐัวสิาหกิจ 

แปรรูปเป ็นบริษัทมหาชน เพื่ อระดมเงินทุนจากประชาชน  
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(ท�า Privatization) ที่ระดมเงินทุนเริ่มแรกโดยการขายหุ้นไอ พี โอ  

พร้อมกับขออนุมัติน�าบริษัทและหุ ้นเข ้าจดทะเบียนกับตลาด 

หลักทรัพย์ฯ

เมื่อมีการเสนอขายหุ้นเพื่อระดมเงินเข้าสู ่บริษัท ผู ้ลงทุน

สามารถจองซื้อหุ้นได้ เงินท่ีผู้ลงทุนจ่ายซื้อหุ้นจะเป็นเงินทุนเข้าสู่

บริษัท เรียกว่าเป็นการลงทุนซื้อหุ้นใน “ตลาดแรก” หลังจากนั้น 

หุ้นเหล่านี้ก็หมุนเวียนใน “ตลาดรอง” ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

เป็นการซ้ือการขายเปลี่ยนมือระหว่างผู้ลงทุนด้วยกันเอง ไม่มีเงินทุน

ส่วนใดเข้าสู่บริษัทผู้ออกหุ้น โดยถ้าผลการด�าเนินกิจการของบริษัทดี 

และมีแนวโน้มว่าจะดีไปเรื่อยๆ หุ้นของกิจการนี้จึงเป็นที่ต้องการ 

ของผู้ลงทุนทั่วไป ราคาตลาดของหุ้นบริษัทน้ีจะสูงขึ้น เป็นการเอื้อ 

ให้บริษัทนี้ออกหุ้นเพิ่มทุนได้ในอนาคต

กล่าวโดยสรุป ผู ้ลงทุนสามารถลงทุนใน “หุ ้น” ซึ่งเป็น

ตราสารแสดงความเป็นเจ้าของบริษัทได้ อาจลงทุนซื้อหุ้นได้ตอน 

ก่อตั้งบริษัทหรือตอนบริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุน อันเป็นการซื้อหุ้น 

ในตลาดแรก และอาจลงทุนซื้อหุ ้นในตลาดรองหรือในตลาด 

หลักทรัพย์ฯ ดังภาพแสดงการหมุนเวียนของหุ้นเพื่อระดมทุนและ 

ซื้อขายเปล่ียนมือ จากเงินทุนของผู้ประกอบการและญาติพี่น้อง  

เงินทุนของรัฐบาล มาสู่เงินทุนของประชาชน ท�าให้มีการซื้อขายหุ้น 

ระหว่างบริษัทมหาชนกับประชาชน และมีหุ ้นหมุนเวียนในตลาด 

หลกัทรพัย์ฯ ซึง่เป็นการเปลีย่นมอืการถอืหุน้ระหว่างผูล้งทนุด้วยกันเอง
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ภาพแสดงการหมนุเวยีนของหุน้เพือ่ระดมทนุและซือ้ขายเปลีย่นมือ

ผู้ประกอบการ
และญาติพี่น้อง

ประชาชน

บริษัทในครอบครัว

รัฐวิสาหกิจ

รัฐบาล

บริษัท
มหาชน

ตลาด
หลักทรัพย์ฯ

ประชาชน

เงินทุน

เงินทุน

หุ้น

เงินทุน

หุ้น
หุ้น

หุ้น

หุ้น

หุ้น

เงินทุน

แปร
รูป

หุ้นไอ พี โอ หุ้นพี โอ และหุ้นพี พี

หุ ้นของบริษัทมหาชน (ท่ีอาจเปลี่ยนจาก

บริษัทในครอบครัวหรือแปรรูปจากรัฐวิสาหกิจ)  

ที่ออกจ�าหน่ายแก่ประชาชนในวงกว้างเป็นครั้งแรก  

มักเป็นที่สนใจของผู ้ลงทุนเป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่ง

เพราะต้องการเก็งก�าไรจากหุ้นน้ีเมื่อแรกเข้าซื้อขาย 

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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ผู ้สนใจลงทุนในหุ ้นไอ พี  โอ ควรศึกษารายละเอียด 
ของบริษัท ทั้งในแง่การประกอบธุรกิจแนวโน้มการคาดการณ์ 
ผลการด�าเนินงานในอนาคต การคาดการณ์เรื่องความเสี่ยง และ 
รายละเอียดอื่นๆ อันเป็นสาระส�าคัญในการก�าหนดราคาจองซื้อ
หุ้น รายละเอียดที่ว่านี้จะปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้น  
ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ก�าหนดให้ต้องจัดท�า

นอกจากนั้น ควรฟังหรืออ่านการวิเคราะห์หุ ้นจองนั้นๆ  
ของนักวิเคราะห์ที่เป็นกลาง เพื่อเป็นข้อมูลเพ่ือน�ามาตัดสินใจว่า 
ราคาที่จะจองซื้อนั้นเป็นราคาที่น่าซื้อหรือไม่ หรือเป็นราคาที่สูงเกิน 
ไปไม่น่าซื้อ  รวมทั้งหาข้อมูลว่า หากซื้อไปแล้วต้องการขายต่อใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสามารถขายได้โดยง่ายในราคาที่ต้องการ 
หรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก เนื่องจากเป็นหุ้นไอ พี โอ เป็นหุ้นของ
บริษัทที่เพิ่งออกหุ้นมาจ�าหน่ายในวงกว้าง ไม่เคยมีประวัติของราคา
หุ้นในตลาดมาก่อน

กรณีบริษัทที่จะเพิ่มทุน เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์ฯ อยู่แล้ว และน�าหุ้นมาจ�าหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป (PO 
หรือ Public Offering) นอกจากวิเคราะห์รายละเอียดตามที่ปรากฏ
ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นแล้ว ผู ้ลงทุนสามารถย้อนดูประวัติ 
ราคาหุน้ เพ่ือน�ามาประกอบการคาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคตได้ 
รวมทัง้สามารถดสูภาพคล่องของการซือ้ขายในอดตีของหุน้ จากข้อมลู 
อัตราการหมุนเวียนของหุ้นนั้นได้
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แต่ถ้าหากบริษัทที่เพิ่มทุน จ�าหน่ายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
เจาะจงในวงแคบ (PP หรือ Private Placement) เช่น ผู ้ลงทุน 
สถาบัน เจ้าหนี้เดิม เป็นต้น ผู้ลงทุนทั่วไปก็ไม่สามารถร่วมจองซื้อหุ้น 
ในกรณีนี้ได้

หุ้นที่จดทะเบียน ดีกว่าหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียนกับตลาด

หลักทรัพย์ฯ อย่างไร

สังเกตได้ว่า กรณีท่ีบริษัทผู้ออกหุ้น ได้รับอนุมัติให้น�าบริษัท
และหุ้นเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู ้ลงทุนม่ันใจได้ว่า  
เมื่อซื้อหุ้นจากบริษัทไปแล้วและต้องการขายให้ผู้ลงทุนคนอื่นต่อ 
การซ้ือขายทอดหลังนี้มีตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางการซ้ือขาย 
ท�าให้สภาพคล่องของการซื้อขายเปลี่ยนมือดีข้ึนกว่าที่มิได้เป็นหุ้น 
จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
โดย “บรษัิท ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (Thailand  
Securities Depository หรือ TSD)” ยังเป็นศนูย์กลางในการให้บรกิาร 
ทีต่่อเนือ่งจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์อย่างครบวงจร และจัดให้มีศูนย์ 
รับฝากหลักทรัพย์ถือหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุนที่ซื้อขายเปลี่ยนมือกัน 
บ่อยครั้งโดยใช้ระบบไร้ใบหุ้นและใช้การโอนหุ้นทางบัญชีแทนการ 
ส่งมอบใบหุน้ การส่งมอบและช�าระราคาผ่านศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์นี้ 
จะได้รับการประกันว่า ผู้ซื้อจะได้รับมอบใบหุ้นที่ซื้อแน่นอนหากผู้ซื้อ 
ได้ช�าระราคา และผู้ขายจะได้รับเงินแน่นอนหากผู้ขายได้ส่งมอบหุ้น  

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนอาจเลือกท่ีจะถือใบหุ้นที่ระบุชื่อผู้ลงทุนเป็น 

ผู้ถือหุ้นก็ได้
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันส�าหรับ 

ผู้ลงทุนทุกรายในการรับข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวกับหุ้น โดยการดูแล 

ให้บริษัทจดทะเบียนแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องไปยัง 

ผู้ลงทุนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง และเมื่อมีเหตุติดขัดเรื่องการรับ 

ข้อมูลข่าวสาร ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะระบุเครื่องหมายเตือนผู้ลงทุน  

หรืออาจระบุเครื่องหมายแจ้งพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทนั้นก็ได้

ทางด้านผู ้ออกหุ้น เมื่อเป็นบริษัทจดทะเบียนกับตลาด 

หลักทรัพย์ฯ แล้ว ก็คาดได้ว่าการออกหุ้นใหม่มาจ�าหน่ายจะท�าได้

สะดวกขึ้น

หมายเหตุ: หุ้นบุริมสิทธิก็คือหุ้นอีกประเภทหนึ่ง

ค�าว่าหุ ้น นอกจากหมายถึงหุ ้นสามัญแล้ว อาจหมายถึง 

หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) ซึ่งเป็นตราสารประเภทหุ้นทุนหรือ

ตราสารแสดงความเป็นเจ้าของกิจการเช่นเดียวกับหุ ้นสามัญ แต  ่

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะมีสิทธิพิเศษอื่น (ที่ต้องระบุไว้ในหุ้นบุริมสิทธิ) เช่น  

ได้รับเงินปันผลในอัตราที่ก�าหนดไว้แน่นอน มีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อน 

ผู้ถือหุ้นสามัญ และในกรณีท่ีบริษัทเลิกกิจการ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิ 

ในทรัพย์สินของบริษัทก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ โดยท่ัวไปผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ 

ไม่มีสิทธิออกเสียงในการบริหารกิจการ
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ได้อะไรจากการลงทุนในหุ้น

ในเม่ือหุ้นคือตราสารเพื่อการระดมเงินทุนเข้ามายังบริษัท 

ดังนั้น ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะซื้อหุ้นน้ันเมื่อแรกก่อตั้งบริษัท หรือซื้อหุ้น 

เม่ือบริษัทเพ่ิมทุน หรือซื้อหุ ้นต่อจากผู ้ลงทุนรายอื่น ผู ้ถือหุ ้นมี 

สถานะเป็นส่วนหน่ึงของเจ้าของบริษัท การลงทุนในหุ้นมีโอกาส 

ที่จะได้รับผลตอบแทนท่ีมาจากผลการด�าเนินงานของบริษัท และมี

สภาพคล่องของการลงทุน

ลงทุนในหุ้น...มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่น่าสนใจ

ประเด็นส�าคัญล�าดับแรกที่จูงใจให้ผู้มีเงินออมหันมาสนใจ

การลงทุนในหุ ้น ก็คือ ผลตอบแทน ซึ่งมีหลายรูปแบบด้วยกัน  

ผลตอบแทนสองรูปแบบแรกที่จะกล่าวถึงในที่นี้ ได้แก่ เงินปันผล 

(Dividend) ซึ่งเกิดจากการท่ีบริษัทน�าก�าไรสุทธิจากการด�าเนิน 

ธุรกิจมาจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ผลตอบแทน

อีกรูปแบบหนึ่ง ได้แก่ ก�าไรจากการ 

ขายหุ้น (Capital Gain) ที่เกิดจากการ 

ที่ผู ้ลงทุนขายหุ ้นได้ในราคาที่สูงกว่า 

ราคาที่ซื้อมา
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ผู้ลงทุนคนหนึ่งซื้อหุ ้นของบริษัท

หน่ึงมาในราคาหุ ้นละ 10 บาท เป ็น

จ�านวน 1,000 หุ ้น รวมเป็นเงินลงทุน 

10,000 บาท ถ้าในช่วง 1 ปีที่ถือหุ ้นนี้ 

บริษัทจ่ายเงินปันผลหุ ้นละ 0.50 บาท  

รวมเงินปันผลท่ีผู้ลงทุนคนนี้ได้รับเท่ากับ 

500 บาท ต่อมาราคาหุ้นปลายปีสูงขึ้นเป็น 11 บาท หากผู้ลงทุนขาย

หุ้นจะได้เงินได้จากการขายหุ้นทั้งสิ้น 11,000 บาท หรือคิดเป็นก�าไร

จากการขายหุ้นเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้นหรือก�าไรรวม 1,000 บาท

จากตัวอย่างข้างต้น ผลตอบแทนรวมของผู้ลงทุน เท่ากับ 

1,500 บาท (เงินปันผล 500 บาท บวกก�าไรจากการขายหุ ้น  

1,000 บาท) เทียบกับเงินลงทุนต้นงวด 10,000 บาท คิดเป็นอัตรา 

ผลตอบแทนเท่ากับ 15% จ�าแนกเป็นอัตราผลตอบแทนจาก 

เงินปันผล 5% และอัตราก�าไรจากการขายหุ้น 10%

อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในหุ้น

จะผันแปรไปตามผลประกอบการของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจ และ 

ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์การซื้อขายใน 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังจะกล่าวถึงในประเด็นของความเสี่ยงต่อไป

นอกจากเงินปันผลและก�าไรจากการขายหุ้นแล้ว การลงทุน

ในหุ้นอาจให้ผลตอบแทนในรูปอื่นๆ ที่บริษัทจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น 



15

ได้แก่ สิทธิในการจองซื้อหุ้นออกใหม่ (Subscription Right หรือ

เรียกโดยย่อว่า Right) เมื่อบริษัทจัดหาเงินทุนโดยการเพิ่มทุน 

ในส่วนของเจ้าของ บริษัทสามารถให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในการซ้ือ

หุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนได้ก่อนบุคคลภายนอกในราคา 

ที่ก�าหนด การให้สิทธิเช่นน้ีเป็นการปกป้องผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิม มิให้

สัดส่วนความเป็นเจ้าของและอ�านาจการควบคุมกิจการลดน้อยลง 

เมื่อมีจ�านวนหุ้นออกจ�าหน่ายมากขึ้น

ลงทุนในหุ้น...มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ

การลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทใดก็ตาม มีผลให้ผู้ลงทุนที่ถือหุ้น 

มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัทนั้นๆ ตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือต่อหุ้น 

ที่บริษัทออกจ�าหน่ายทั้งสิ้น โดยผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิดังกล่าวใน

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงในการตัดสินใจใน

ปัญหาส�าคัญๆ ของบริษัท เช่น เมื่อบริษัทจะเพิ่มทุน จ่ายเงินปันผล 

ควบรวมกิจการ เป็นต้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงตามสัดส่วน 

ของหุ ้นสามัญท่ีถืออยู่ และหากบริษัทน้ันมีผลประกอบการที่ดี  

ผู ้ลงทุนจะได้รับประโยชน์ตามไปด้วย เช่น เม่ือบริษัทมีผลการ 

ด�าเนินงานที่ดีหรือมีศักยภาพทางธุรกิจ จะส่งผลให้หุ้นของบริษัท 

มีความน่าสนใจลงทุน ราคาหุ้นอาจปรับตัวสูงข้ึน ท�าให้ผู ้ลงทุน 

มีโอกาสได้ก�าไรจากการขายหุ้นน้ันในราคาท่ีสงูกว่าราคาทีซ่ือ้มา และ

ได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทนั้นประกาศจ่ายเงินปันผล
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ลงทุนในหุ้น...มีสภาพคล่องเมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นเงินสด

เนื่องจากหุ้นที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นทรัพย์สินที่

มีสภาพคล่องสูงกว่าทรัพย์สินถาวร 

อื่ น ๆ  เ ช ่ น  บ ้ า น ห รื อ ที่ ดิ น  ทั้ ง นี้  

โดยทั่วไป การลงทุนเพื่อซื้อบ้านหรือ 

ที่ดินนั้น มักเป็นการลงทุนระยะยาว 

ซ่ึงไม่ค่อยมีการซื้อขายเปลี่ยนมือกัน

บ่อยนัก เพราะการที่จะหาคนมาซื้อ

หรือขายบ้านหรือที่ดินอาจไม่ง่ายนัก แต่ส�าหรับการลงทุนในหุ้นนั้น  

หากผู ้ลงทุนต้องการขายหุ้นท่ีถือครองอยู่เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสด 

สามารถท�าได้ง่ายกว่า หรือกล่าวได้ว่า หุ้นมีสภาพคล่องมากกว่า 

การลงทุนในบ้านและที่ดิน เนื่องจากหุ้นมีตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็น 

แหล่งกลางส�าหรับซื้อขาย ท�าให ้ผู ้ลงทุนสามารถซื้อขายหุ ้น 

หรือเปลี่ยนมือการถือหุ้นได้โดยสะดวกและคล่องตัว โดยผู้ลงทุน 

ไม่จ�าเป็นต้องรู ้จักกับผู ้ท่ีต้องการจะซื้อหรือขายหุ ้นด้วย เพราะ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ท�าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  

ซ่ึงสิ่งส�าคัญในการตกลงกันระหว่างผู ้ซื้อกับผู ้ขาย ก็คือ ราคา 

ซื้อขายที่ทั้งสองฝ่ายต่างพึงพอใจ และมีการส่งมอบค่าหุ้นและโอน 

ความเป็นเจ้าของหุ้นตรงตามก�าหนดเวลา
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อย่างไรก็ตาม หุ ้นของแต่ละบริษัท อาจมีสภาพคล่องที่ 

แตกต่างกัน โดยหุ้นบางบริษัทท่ีได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน จะ 

ซื้อง่าย ขายคล่อง ในขณะท่ีหุ้นของบางบริษัทที่ไม่ค่อยมีผู ้สนใจ  

ก็อาจจะหาผู้ซื้อผู้ขายได้ยากกว่า

การลงทุนทุกประเภทย่อมมีความเสี่ยง

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นในรูปของเงินปันผลและ 

ก�าไรจากการขายหุ้น จะอยู ่ในระดับสูงหรือต�่านั้นย่อมขึ้นอยู ่กับ 

ผลประกอบการของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจ และภาวะอุตสาหกรรม 

ที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังสถานการณ์การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ทั้งนี้ หากภาวะเศรษฐกิจขยายตัวดี และบริษัทมีผลประกอบการที่ดี  

ผู้ลงทุนย่อมมีโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงขึ้น และ 

ในทางตรงข้าม หากภาวะเศรษฐกิจซบเซาและมีผลให้บริษัทมี 

ผลก�าไรลดลง อัตราผลตอบแทนที่ผู ้ลงทุนจะได้รับก็มีแนวโน้ม 

ที่จะลดลงเช่นกัน ดังนั้น ผู ้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงในเรื่องความ 

ไม่แน่นอนของอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับ กล่าวคือ ผู ้ลงทุน 

อาจขายหุน้ได้ในราคาท่ีต�า่กว่าท่ีคาดไว้ หรือบรษิทัอาจจ่ายเงนิปันผล

ในระดับที่ต�่าหรือไม่จ่ายเงินปันผล
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เสี่ยงที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่หวังไว้

ตามตัวอย่างที่กล่าวถึง สมมติว่าท่านซื้อหุ้นของบริษัทหนึ่ง 

มาในราคาหุ้นละ 10 บาท จ�านวน 1,000 หุ้น รวมเป็นเงินลงทุน 

10,000 บาท ถ้าในช่วง 1 ปีที่ถือหุ้นนี้ ปรากฏว่าบริษัทมีผลการ

ด�าเนินงานที่ไม่ดี จึงไม่จ่ายเงินปันผล สมมติต่อไปว่าราคาหุ ้น 

ปลายปีลดลงเป็น 9 บาท คิดเป็นมูลค่าหุ้นปลายปีทั้งสิ้น 9,000 บาท  

หรือคิดเป็นผลขาดทุนจาการขายหุ้นเท่ากับ 1 บาท ต่อหุ้น หรือ

ขาดทุนรวม 1,000 บาท เทียบกับเงินลงทุนต้นงวด 10,000 บาท  

คิดเป็นอัตราผลขาดทุนเท่ากับ 10% หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าการ 

ลงทุนครั้งนี้ให้ผลตอบแทนติดลบ 10%

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีผลการด�าเนินงานที่ดีมาก ก็อาจ

จ่ายเงินปันผลสูง รวมท้ังราคาหุ้นก็อาจเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่สูง 

ขึ้นมาก อัตราผลตอบแทนที่ประจักษ์ก็อาจจะสูงขึ้นมาก จะเห็น 

ได้ว่า รูปแบบของผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น ผันแปรตาม 

ผลประกอบการของบริษัท ซึ่งในประเด็นนี้จะเห็นว่าการลงทุนในหุ้น  

แตกต่างจากการลงทุนบางประเภทที่ให้ผลตอบแทนคงที่ในรูป 

ดอกเบี้ยรับ เช่น การฝากเงินแบบประจ�ากับธนาคารพาณิชย์  

การลงทุนในพันธบัตร หรือการลงทุนในหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการลงทุนที่ให้

รายได้รายงวดเป็นจ�านวนเงินที่คงที่ ผู้ฝากเงินหรือผู้ลงทุนจึงได้รับ

ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินในอัตราที่ระบุไว้ หากฝาก
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เงินหรือถือพันธบัตรไว้จนครบเวลาท่ีก�าหนดไว้ และผู้รับฝากเงิน 

หรือผู้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้มิได้ผิดนัดช�าระดอกเบี้ยและเงินต้น

ความเสี่ยงจากการลงทุนคืออะไร

ความเสี่ยง หมายถึง ความไม่แน่นอนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่

ไม่เป็นไปตามอย่างที่คาดหวังไว้ ซึ่งมีโอกาสเป็นได้ทั้งในด้านดีและ

ด้านร้าย แต่โดยทั่วไปแล้ว เมื่อพูดถึงความเสี่ยง เรามักจะค�านึงถึง

ความเสี่ยงในด้านที่เหตุการณ์เลวร้ายอาจจะเกิดขึ้น และพยายาม

หาทางป้องกันความเสี่ยงน้ัน เพราะหากเกิดเหตุการณ์เลวร้ายขึ้น 

ก็มักจะน�ามาซึ่งความเสียหาย
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เม่ือผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนในวันนี้ ผู้ลงทุนย่อมคาดหวังว่า

ในช่วงระยะเวลาที่ลงทุน จะได้รับอัตราผลตอบแทนระดับหนึ่ง หาก

การลงทุนนั้นมีโอกาสท่ีจะให้ผลตอบแทนต�่ากว่าคาดไว้ การลงทุน

นั้นย่อมมีความเสี่ยง

หากยิ่งมีโอกาสมากที่ผลตอบแทนต�่ากว่าคาดไว้มากๆ  

การลงทุนนั้นยิ่งมีความเสี่ยงสูง

ประเด็นส�าคัญที่ผู้ลงทุนควรท�าความเข้าใจคือ อะไร 

เป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุน

การที่ ผู ้ ลงทุนได ้ รับอัตราผลตอบแทนต�่ ากว ่ าอัตรา 

ผลตอบแทนที่คาดหวัง มีสาเหตุจากการที่กระแสเงินสดรับสุทธิ 

ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์มีความไม่แน่นอน ท�าให้เกิดความไม่

แน่นอนต่อผลตอบแทนของผู ้ถือหุ ้นของบริษัทนั้นด้วย สาเหตุที่ 

ท�าให้เกิดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดรับสุทธิของกิจการ  

ได้แก่ ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยง 

ทางการเงิน (Financial Risk) ของบริษัทผู้ออกหุ้น

– ความเสี่ยงทางธุรกิจ เป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจาก

ลักษณะทางธุรกิจของกิจการที่อาจขึ้นลงตามความ

ผันผวนของเศรษฐกิจ หรือเป็นธุรกิจที่มีความต้องการ 

(Demand) ตามฤดูกาล หรือตามแฟชั่น ปัจจัยที่มา

กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของกิจการอาจเป็นปัจจัย
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มหภาค (Macro Factors) เช่น การเพิ่มขึ้นของราคา

น�้ามัน ภาวะเงินเฟ้อ และค่าแรงงาน ส่งผลให้ต้นทุนผลิต 

สูงขึ้น ปัจจัยอื่นที่ส ่งผลต่อการด�าเนินงานของธุรกิจ 

ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี และ

การเมือง รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ

จะได้รับผลกระทบรุนแรงหรือไม่อย่างไร ขึ้นกับปัจจัย

จุลภาค (Micro Factors) ภายในกิจการด้วย อันเป็น

กลยุทธ์ภายในบริษัท เช่น บางกิจการต้องใช้ต้นทุนคงที ่

เป็นสัดส่วนสูงในการด�าเนินงาน ดังนั้น เมื่อกิจการเกิด 

ความผันผวนในยอดขาย จะส่งผลให้ก�าไรจากการ

ด�าเนินงานของกิจการย่อมมีความผันผวนมากกว่า 

ธุรกิจที่ใช้ต้นทุนคงที่ในการด�าเนินงานเป็นสัดส่วนต�่า  

หรือบางกิจการมีกลยุทธ์การกระจายผลิตภัณฑ์ มิได้ 

กระจุกตัวในผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง ท�าให้ยอดขาย 

รวมไม่ผันผวนนักเมื่อดีมานด์ในผลิตภัณฑ์หนึ่งตกต�่า
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– ความเส่ียงทางการเงิน เป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุ 

มาจากการที่กิจการมีโครงสร้างของเงินทุนมาจากการ 

ก่อหนีใ้นสดัส่วนท่ีสงู ท�าให้มภีาระการจ่ายดอกเบีย้ซึง่เป็น

ภาระผกูพนัทางการเงินท่ีคงท่ี ผูถื้อหุน้สามญัของกจิการนี้

จะต้องรับภาระความผันผวนของก�าไรสุทธิเมื่อก�าไรจาก

การด�าเนินงานเปลี่ยนแปลง

การลงทุนในหุ้นของบางบริษัทมีความเสี่ยงจากการขาด

สภาพคล่อง (Liquidity Risk) เน่ืองจากไม่อาจเปลีย่นหุน้ทีล่งทนุเป็น

เงินสดได้ในเวลาที่รวดเร็วโดยไม่ขาดทุน เนื่องจากหุ้นนั้นหมุนเวียน

เปลี่ยนมือในตลาดรองในระดับต�่า

นอกจากนั้น การที่ระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน 

เปลี่ยนแปลงผันผวนขึ้นลง ก็จะกระทบต่อระดับอัตราผลตอบแทน 

ที่ผู้ลงทุนต้องการในยามที่อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง 

ที่สูงข้ึน เท่ากับว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสในเงินลงทุนมีระดับสูงขึ้น  

ผู้ลงทุนจะต้องการอัตราผลตอบแทนสูงขึ้น จึงต้องการจ่ายเงินซื้อหุ้น 

รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นๆ ในราคาต�่าลง ดังนั้น การเพิ่มข้ึนของระดับ

อัตราดอกเบี้ยโดยท่ัวไป จะส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ต่างๆ ลดลง 

เรียกความเสี่ยงนี้ว่า ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา 

ดอกเบี้ยในตลาดการเงิน (Interest Rates Risk)
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ความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ (Inflation Risk) เงินเฟ้อ

เป็นภาวการณ์ที่ระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปเพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง หากระดับเงินเฟ้อสูงจะส่งผลให้เงินจ�านวนหนึ่งที่มี 

อยู่ในมือจะสามารถน�าไปซื้อสินค้าได้น้อยลง หรือเงินเสื่อมค่าลง  

ดังนั้น หากกล่าวว่า อัตราผลตอบแทนที่ได้รับในรูปตัวเงิน เท่ากับ  

6% ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อเท่ากับ 2% แสดงว่าอัตราผลตอบแทน 

ที่แท้จริงสุทธิจากอัตราเงินเฟ้อ ประมาณ 4% เท่านั้น

ยิ่งในภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงก็ยิ่ง 

ลดลง การลงทุนในหุ้นมิได้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อได้  

แต่การที่ราคาหุ้นอาจเปลี่ยนแปลงไปตลอด และเงินปันผลก็จ่าย 

ตามผลประกอบการ ดังนั้น เป็นที่เชื่อกันว่า การลงทุนในหุ้นจะ 

ปกป้องความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อได้ดีกว่าการฝากเงินกับธนาคาร  

ซึ่งให้ดอกเบี้ยอันเป็นผลตอบแทนต่อปีที่คงที่
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ถ้าเสี่ยงสูง อัตราผลตอบแทนที่ต้องการก็ควรสูง

กฎธรรมดาๆ ที่ผู้ลงทุนทุกคนทราบดีคือ ถ้าคาดว่าการลงทุน

ใดมีความเสี่ยงสูง อัตราผลตอบแทนท่ีผู ้ลงทุนต้องการก็ต้องสูง 

ตามไปด้วย หากการลงทุนใดมีความเสี่ยงต�่า อัตราผลตอบแทน 

ที่ต้องการก็จะต�่า นอกจากน้ัน ผู้ลงทุนพึงเลือกช่องทางการลงทุน 

ที่สอดคล้องกับอุปนิสัยการยอมรับความเสี่ยงของผู้ลงทุนเอง หาก 

ผู ้ลงทุนเป็นบุคคลที่กลัวความเสี่ยงเป็นอย่างมาก ก็ควรเลือก 

ช่องทางการลงทุนท่ีมีความเสี่ยงในระดับท่ีไม่สูงนัก และยอมรับ 

ระดับอัตราผลตอบแทนท่ีไม่สูงเช่นกัน แต่หากผู้ลงทุนไม่ค่อยกลัว 

ความเสี่ยง ก็อาจเลือกช่องทางการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงได้


