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“ตราสารทุน” (Equity / Stock) หรือที่ผูลงทุนสวนใหญเรียกส้ันๆ วา “หุน” คือ ตราสารทางการเงินประเภทหนึ่ง

ที่แสดงความเปนเจาของกิจการ โดยผูลงทุนหรือผูถือหุนมีสวนไดสวนเสียในทรัพยสินและรายไดของกิจการนั้นๆ  

ตามสัดสวนการถือหุน ทั้งยังมีสิทธิไดรับผลประโยชนจากการลงทุนในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปน... สวนแบงกําไร  
(เงินปนผล) และมูลคาเพ่ิมของกิจการ (กําไรจากสวนตางราคาซื้อขายหุน) 

จากขอมูลการลงทุนในอดีต พบวา... การลงทุนในหุนใหผลตอบแทนรวมที่ดีในระยะยาว เหนือการลงทุน

ในตราสารทางการเงินเกือบทุกประเภท ไมวาจะเปนการฝากเงินหรือลงทุนในตราสารหน้ี ทําใหปจจุบันมีผูลงทุน 

เขามาลงทุนในตลาดหุนเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก แมนิยามของ “หุน” จะดูไมซับซอน แตความหลากหลายของประเภท 

ผูลงทุน รวมทั้งคุณสมบัติของหุนแตละประเภท อาจทําใหผูลงทุนสับสนได ตัวอยางเชน ในบางชวงเวลาผูลงทุนมือใหม

อาจไดรับคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญใหเร่ิมลงทุนในหุนประเภท “Blue Chip” หรือหุนขนาดใหญที่มีปจจัยพื้นฐานดีหรือ 

ในบางขณะไดศึกษาประวัติผูลงทุนที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งเปนผูลงทุนประเภท “Value Investor” ที่เนนลงทุนในหุน

คุณคา ย่ิงไปกวานั้น ผูลงทุนยังพบวาหุนของกิจการหน่ึงๆ สามารถจัดอยูในหลายประเภทไดในเวลาเดียวกันหรือ 

ตางชวงเวลา เหตุใดจึงเปนเชนนั้น  

คําตอบก็คือ การแบงประเภทหุนทําไดหลายแบบ ขึ้นอยูกับปจจัยที่ผูลงทุนใชในการแบงประเภทหุน ในที่นี้ขอใช 

6 ปจจัยหลัก ไดแก 

ปจจัยที่ 1 แบงตามลําดับสิทธิในการเรียกรอง  

แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

• หุนสามัญ (Common Stocks / Ordinary Shares) : เปนหุนที่ผูลงทุนสวนใหญนิยมลงทุน และเปนหุนที่

กิจการนิยมนําเขาเสนอขายในตลาดหลักทรัพยฯ โดยผูถือหุนสามัญจะมีสิทธิรวมเปนเจาของกิจการ 

และมีสิทธิในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผูถือหุนตามสัดสวนของหุนที่ถือครองอยู กรณีที่บริษัท

ตองเลิกกิจการและมีการชําระบัญชีโดยการขายทรัพยสิน ผูถือหุนสามัญจะไดรับเงินทุนคืนเปน 

ลําดับสุดทาย หลังจากที่บริษัทจายคืนใหกับเจาหน้ีและผูถือหุนบุริมสิทธิเรียบรอยแลว 
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• หุนบุริมสิทธิ (Preferred Stocks) : ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสถานะเปนเจาของกิจการเหมือนผูถือหุนสามัญ  

แตผูถือหุนบุริมสิทธิจะมีสิทธิบางประเภทที่เหนือกวาผูถือหุนสามัญ เชน กรณีที่กิจการมีกําไรจากการ

ดําเนินงาน ผูถือหุนบุริมสิทธิจะไดรับเงินปนผลกอน และกรณีที่มีการขายสินทรัพยเม่ือเลิกกิจการ  

ผูถือหุนบุริมสิทธิก็จะไดรับเงินทุนคืนกอนผูถือหุนสามัญ  

ปจจัยที่ 2 แบงตามลักษณะของกิจการ  

แบงออกเปน 5 ประเภท ไดแก 

• หุนบลูชิป (Blue Chip Stocks) : หุนที่มีอัตราผลตอบแทนไมผันผวน สวนใหญจะใกลเคียงกับผลตอบแทน

ของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย มักเปนหุนของกิจการที่จัดต้ังมานาน และมีปจจัยพื้นฐานดี สะทอนไดจาก

สถานะการเงินที่ม่ันคง และขีดความสามารถในการดําเนินงานท่ีดี โดยสามารถจายเงินปนผลไดอยาง

ตอเนื่อง ทั้งในภาวะเศรษฐกิจดีหรือซบเซา 

• หุนเติบโต (Growth Stocks) : หุนที่มีอัตราผลตอบแทนสูงกวาหุนตัวอื่นๆ ที่มีระดับความเส่ียงใกลเคียงกัน 

มักเปนหุนของกิจการที่กําลังเจริญกาวหนาและมีผลการดําเนินงานโดดเดน แตจะไมจายเงินปนผล 

หรือจายในอัตราท่ีไมสูงนัก เนื่องจากกิจการตองการนํากําไรสะสมไปใชในการขยายกิจการ 

• หุนตั้งรับ / หุนที่ไมตกต่ําตามภาวะตลาด (Defensive Stocks) : หุนที่อัตราผลตอบแทนไมลดลงหรือ

ลดลงนอยกวาการลดลงของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย มักเปนหุนของกิจการท่ีมี 

ผลการดําเนินงานสม่ําเสมอ ไมแปรผันตามภาวะเศรษฐกิจมาก มีความเส่ียงทางธุรกิจและความเส่ียงทาง

การเงินตํ่า มีความสามารถในการจายเงินปนผลในชวงที่เศรษฐกิจซบเซาไดดีกวาหุนของกิจการในลักษณะ

อื่นๆ  

• หุนวัฎจักร (Cyclical Stocks) : หุนที่อัตราผลตอบแทนเปล่ียนแปลงมากกวาอัตราผลตอบแทนของดัชนี

ราคาตลาดหลักทรัพย มักเปนหุนของกิจการที่มีผลการดําเนินงานเปล่ียนแปลงตามวงจรของเศรษฐกิจ  

เชน ยอดขายและกําไรสูงมากในชวงเศรษฐกิจเติบโต แตตกตํ่าหรือขาดทุนในชวงเศรษฐกิจซบเซา  

• หุนเก็งกําไร (Speculative Stocks) : หุนที่มีโอกาสสูงที่จะใหผลตอบแทนตํ่ามากหรือติดลบ และมีโอกาส

ตํ่าที่จะใหผลตอบแทนปกติหรือสูงมาก มักเปนหุนของกิจการที่สินทรัพยมีความเส่ียงสูง หรือหุนที่ผูลงทุน 

มีความเห็นเชิงบวกมากวากิจการจะสรางผลการดําเนินงานสูง ทําใหราคาหุนเพิ่มขึ้นจนสูงกวามูลคา 

ที่แทจริง เหมาะกับผูลงทุนที่ตองการเก็งกําไรระยะส้ัน เพราะราคาเปล่ียนแปลงรวดเร็ว แตมีความเส่ียง 

สูงมากเชนกัน 

ปจจัยที่ 3 แบงตามสไตลของหุน  

แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

• หุนคุณคา (Value Stocks) : หุนที่มีราคาตํ่ากวามูลคาที่เหมาะสมตามทฤษฎี (ของดี ราคาถูก) เหมาะ

สําหรับลงทุนระยะยาว ลักษณะเดนของหุนประเภทนี้ คือ เปนหุนที่เนนอัตราเงินปนผลสูง แตกิจการมักจะ 
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มีผลการดําเนินงานเติบโตไมโดดเดน หรืออาจเติบโตเต็มที่แลว ทําใหผูลงทุนตีราคาหุนตํ่าหรือไมสนใจ 

ซื้อขาย จึงทําใหราคาตลาดตํ่ากวามูลคาที่เหมาะสม 

• หุนเติบโต (Growth Stocks) : หุนที่มีราคาสูง (ของดี ราคาสูง) สวนใหญเปนหุนของกิจการที่มีสัญญาณ

การขยายตัวของรายไดและกําไรเหนือกวาคาเฉล่ียของอุตสาหกรรมหรือตลาดโดยรวม เหมาะสําหรับ 

ผูลงทุนที่สามารถรับความเส่ียงจากการผันผวนของการลงทุนได 

ปจจัยที่ 4 แบงตามมูลคาหุนตามราคาตลาด 

 ตลาดหุนตางประเทศที่มีหุนจดทะเบียนเปนจํานวนมาก จะแบงหุนตามมูลคาหุนตามราคาตลาด (Market 

Capitalization) ไดเปน 6 ประเภท ไดแก 

• Mega-cap Stocks : มูลคาหุนตามราคาตลาดสูงกวา 100,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

• Large-cap Stocks : มูลคาหุนตามราคาตลาดสูงกวา 10,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

• Mid-cap Stocks : มูลคาหุนตามราคาตลาดระหวาง 2,000 – 10,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

• Small-cap Stocks : มูลคาหุนตามราคาตลาดระหวาง 300 – 2,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

• Micro-cap Stocks : มูลคาหุนตามราคาตลาดระหวาง 50 – 300 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

• Nano-cap Stocks : มูลคาหุนตามราคาตลาดตํ่ากวา 50 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

สําหรับตลาดหุนไทย สามารถจะแบงหุนออกเปน 3 ประเภท โดยคราวๆ ไดแก 

• Large-cap Stocks : ไดแก หุนที่เปนสวนประกอบของ SET50 Index   

• Mid-cap Stocks : ไดแก หุนในลําดับที่ 51-100 ใน SET100 Index 

• Small-cap Stocks : ไดแก หุนที่ไมใชสวนประกอบของ SET 100 Index 

ปจจัยที่ 5 แบงตามถ่ินฐานของผูลงทุนและตลาดหลักทรัพยที่หุนของกิจการจดทะเบียนอยู  

แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

• หุนในประเทศ (Domestic Stocks) : หุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศท่ีผูลงทุนมีถ่ินฐาน

อยู ผูลงทุนมักคุนเคยกับกิจการ การเขาถึงขอมูลและขาวสารเพื่อการลงทุน รวมทั้งการวิเคราะหทําไดงาย 

และไมมีความเสี่ยงโดยตรงจากอัตราแลกเปล่ียน ผูลงทุนจึงมีแนวโนมที่จะจัดสรรเงินลงทุนสวนใหญในหุน 

ในประเทศ 

• หุนตางประเทศ (Foreign / International / Global Stocks) : หุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนอก

ประเทศถ่ินฐานของผูลงทุน ผูลงทุนมักจัดสรรเงินลงทุนสวนหนึ่งในหุนตางประเทศเพื่อประโยชนของการ

กระจายความเส่ียง และแสวงหาโอกาสลงทุนที่แตกตางไปจากประเภทของอุตสาหกรรม กิจการ หรือหุน 

ที่มีใหเลือกลงทุนในประเทศ 
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ปจจัยที่ 6 แบงตามประเภทของตลาดที่ซื้อขายหุน 

แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

• หุนที่ไมจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย (Private Equity) : หุนที่ไมจดทะเบียนซ้ือขายในตลาด

หลักทรัพย หรือเคยจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย แตนําออกจากตลาดหลักทรัพยเพื่อปรับปรุง

กิจการและอาจนํากลับเขาไปจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยภายหลัง 

• หุนที่ซื้อขายในตลาดแรก (Primary Stocks) : หุนออกใหมที่กิจการนํามาเสนอขายเปนคร้ังแรก กิจการ

เปนผูไดรับเงินจากการขายหุนโดยตรง 

• หุนที่ซื้อขายในตลาดรอง (Secondary Stocks) : หุนที่หมุนเวียนอยูในตลาดหลักทรัพย ผูลงทุนซ้ือขาย

เปล่ียนมือผานตลาดหลักทรัพย 

การเขาใจปจจัยที่ใชแบงประเภทและหุนประเภทตางๆ มีความสําคัญอยางไร  

นอกจากการวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อหามูลคาที่แทจริง (Intrinsic Value) ของหุน 

และการวิเคราะหทางเทคนิค (Technical Analysis) เพื่อจับจังหวะลงทุนแลว ความเขาใจในประเภทของหุนจัดวามี

ความสําคัญอยางมากตอความสําเร็จของการลงทุนในหุน ซึ่งพฤติกรรมราคาหุนแตละประเภทจะแตกตางกันตาม

สถานการณทางเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไป หุนขนาดเล็กกับหุนขนาดใหญใหผลตอบแทนไมเทากัน หุนเติบโตให

ผลตอบแทนที่โดดเดนในภาวะเศรษฐกิจที่กําลังฟนตัว แตเปนการลงทุนที่มีความเส่ียงสูงมากในภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา  

หุนบางตัวจัดเปนหุนคุณคาในชวงเวลาหน่ึงและเม่ือเวลาผานไปหุนนั้นมีคุณสมบัติเปล่ียนไปเปนหุนเติบโต  

ผูลงทุนสามารถใชประโยชนของการแบงประเภทหุน เขาเลือกลงทุนตามสถานการณทางเศรษฐกิจและ

สอดคลองกับลักษณะเฉพาะตัวของผูลงทุน ซึ่งจะทําใหผูลงทุนสามารถลงทุนไดอยางมีหลักการและสามารถตอบตนเอง

ไดวา... เหตุใดจึงซ้ือหุนประเภทนั้นๆ เม่ือใดควรขายทํากําไรหรือสับเปล่ียนประเภทหุน และทายที่สุดจะทราบวากําไร 

หรือขาดทุนเกิดขึ้นเพราะอะไร  
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