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หากจะแบงประเภทหุนตามลําดับสิทธิในการเรียกรองในทรัพยสินและรายไดของกิจการแลว ผูลงทุนสามารถ

เลือกลงทุนในหุนได 2 ประเภท คือ “หุนสามัญ” (Common Stocks) และ “หุนบุริมสิทธิ” (Preferred Stocks) สําหรับ
การลงทุนในประเทศไทย ทั้งหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิมีการซ้ือขายท้ังบนกระดานในประเทศและกระดานตางประเทศ 
โดยการซ้ือขายบนกระดานในประเทศ หุนสามัญจะใชเคร่ืองหมายอักษรยอของหุนตามปกติ สําหรับหุนบุริมสิทธิจะใช
เคร่ืองหมายอักษรยอของหุนแลวตามดวย “- P” เชน BH หมายถึง หุนสามัญของ บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร และ  
BH-P หมายถึง หุนบุริมสิทธิของ บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร เปนตน 

ปจจุบัน (เดือนมีนาคม 2555) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีจํานวนหุนสามัญซ้ือขายอยูทั้งหมดรวม  
509 หลักทรัพย และมีหุนบุริมสิทธิทั้งหมดรวม 8 หลักทรัพย ไดแก 

1. BH-P :  บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) 
2. CSC-P :  บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 
3. JUTHA-P :  บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
4. KTB-P :  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
5. SCB-P :  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
6. TCAP-P :  บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
7. TIC-P :  บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
8. TISCO-P :  บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) 

ดังจะเห็นไดวา... จํานวนหุนมากกวารอยละ 95 ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งหุน 
สวนใหญในตลาดทุนทั่วโลกลวนจัดอยูในประเภทหุนสามัญ ซึ่งตามคํานิยามในตอนท่ีแลว ผูลงทุนจะทราบวา ผูถือหุน
สามัญเปนผูลงทุนลําดับสุดทาย ในสิทธิของความมีสวนไดสวนเสียในทรัพยสินและรายไดของกิจการ โดยเฉพาะอยูใน
ลําดับตอจากผูถือหุนบุริมสิทธิ เหตุใดจึงเปนเชนนั้น 
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สิทธิที่ผูถือหุนบุริมสิทธิมีเหนือกวาผูถือหุนสามัญ ไดแก 

1. สิทธิในการไดรับเงินปนผลขั้นต่ําจนครบตามขอกําหนดกอนที่กิจการจะสามารถจายเงินปนผล 
ใหแกผูถือหุนสามัญ เงินปนผลขั้นตํ่าอาจกําหนดเปนอัตราคงท่ี เชน รอยละ 5 ตอป ของราคาหุนบุริมสิทธิ
ที่ซื้อคร้ังแรก หรือสวนเพิ่ม 1 บาทจากเงินปนผลของหุนสามัญ หรือกําหนดเปนอัตราลอยตัว 
บนเกณฑมาตรฐานคาหนึ่ง เชน สวนเพิ่มรอยละ 1 จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําระยะเวลา 1 ป เฉล่ีย
ของ 3 ธนาคารขนาดใหญ เปนตน ซึ่งเงินปนผลอาจจะมากกวาหรือนอยกวาผูถือหุนสามัญก็ได 

หุนบุริมสิทธิในประเทศไทยสวนใหญมีขอกําหนดวา... กรณีที่กิจการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ 
เกินอัตราที่หุนบุริมสิทธิพึงไดรับตามอัตราขั้นตํ่า ใหกิจการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิเพิ่มขึ้น 
จนเทากับอัตราท่ีจายใหแกผูถือหุนสามัญดวย 

สิทธิในการไดรับเงินปนผลมี 2 ชนิด คือ ชนิดไมสะสมเงินปนผล (Non-cumulative Preferred Stocks) และ
ชนิดสะสมเงินปนผล (Cumulative Preferred Stocks) สําหรับชนิดสะสมเงินปนผล หากในปใดที่กิจการ 
ไมจายเงินปนผลใหผูถือหุนบุริมสิทธิ กิจการตองนําเอกสิทธิ์ดังกลาวไปรวมจายในปตอๆ ไปจนกวาจะครบ
จํานวนท่ีคางในปกอนหนา สําหรับชนิดไมสะสมเงินปนผล มักมีขอจํากัดกิจกรรมบางประการของกิจการ 
เม่ือไมจายเงินปนผลเปนเวลานาน เชน หามเพิ่มเพดานหน้ี หรือขยายการลงทุน เปนตน 

2. สิทธิในการไดรับสวนแบงในทรัพยสินคงเหลือของกิจการกอนผูถือหุนสามัญ ในกรณีที่เลิกกิจการ
และมีการชําระบัญชีโดยการขายทรัพยสิน ผูถือหุนบุริมสิทธิจะไดรับเงินคืนทุนกอนผูถือหุนสามัญ 
นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการลดทุน เนื่องจากผลขาดทุนจากการดําเนินงาน กิจการอาจลดทุนในสวนของ 
หุนสามัญกอนหรือลดทุนตามสัดสวนการถือหุนของหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ สําหรับจํานวนเงินคืนทุน
อาจกําหนดเปนคาคงที่ เชน ราคาที่ซื้อคร้ังแรก หรือมูลคาที่ตราไว หรือจํานวนเงินที่แลวแตจะตกลงไว
ลวงหนา ซึ่งแตกตางจากผูถือหุนสามัญที่จะไดรับเงินคืนทุนเฉพาะสวนที่คงเหลือจากทั้งเจาหนี้และผูถือหุน
บุริมสิทธิแลวเทานั้น 

แมผูถือหุนบุริมสิทธิจะมีสิทธิบางประการเหนือกวาผูถือหุนสามัญดังกลาวขางตน แตจะสังเกตไดวาเปนสิทธิของ
สวนแบงกําไร (เงินปนผล) ขั้นตํ่าหรือสวนแบงทรัพยสินกรณีเลิกกิจการเทานั้น การลงทุนในหุนสวนใหญ ผูลงทุนจัดสรร
เงินลงทุนภายใตสมมติฐานที่กิจการจะดํารงอยูไดและเติบโตในอนาคต เพื่อสวนแบงกําไรและราคาหุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งใน 
กรณีดังกลาว ผูถือหุนสามัญจะเปนผูไดรับประโยชนสูงสุดจากความกาวหนาในผลการดําเนินงานของกิจการ กิจการ 
ในตางประเทศบางแหงมีการจัดช้ันหุนสามัญ โดยใหสิทธิพิเศษในการออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนและจํานวนเงินปนผล
สูงกวาสําหรับหุนสามัญในชั้นแรกๆ สวนใหญเปนกิจการท่ีผูถือหุนเดิมประสงคจะรักษาอํานาจในการควบคุมกิจการ 
ภายหลังกระจายการถือครองหุนใหผูลงทุนทั่วไป  
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ผูถือหุนบุริมสิทธิอาจมีขอจํากัดสิทธิบางประการ เชน สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน บางกิจการ 
อาจใหสิทธิในสัดสวนท่ีนอยกวาหุนสามัญ (สัดสวนปกติ 1 หุน ตอ 1 เสียง) เชน 2 หุน เทากับ 1 เสียง หรือใหสิทธิเฉพาะ 
ในวาระพิเศษ เชน การพิจารณาการออกและเสนอขายหุนบุริมสิทธิชุดใหม และการซ้ือกิจการ เปนตน หรือใหสิทธิ 
ในกรณีที่กิจการไมจายเงินปนผลเปนเวลานาน อยางไรก็ตาม ในประเทศไทยกิจการสวนใหญใหสิทธิผูถือหุนบุริมสิทธิ 
ในการออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเทาเทียมกับผูถือหุนสามัญ บุริมสิทธิอาจมีกําหนดระยะเวลา เชน 5 หรือ 10 ป  
เม่ือครบกําหนดเวลาดังกลาวแลว บุริมสิทธินั้นจะส้ินสุดลงทันที และผูถือหุนบุริมสิทธิจะมีสิทธิเชนเดียวกันกับผูถือ 
หุนสามัญ ทั้งนี้ หุนบุริมสิทธิสามารถแปลงสภาพเปนหุนสามัญไดในอัตราและระยะเวลาท่ีกิจการกําหนด เชน หุนบุริมสิทธิ 
1 หุน สามารถแปลงสภาพเปนหุนสามัญได 1 หุน ในเดือนธันวาคมของทุกป เปนตน 

ในมุมผูลงทุน การลงทุนในหุนบุริมสิทธิทําใหผูลงทุนสามารถคาดการณอัตราเงินปนผลที่สม่ําเสมอได

มากกวาการลงทุนในหุนสามัญที่ขึ้นตรงกับมติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการและตองสอดคลองกับผลการ
ดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในแตละป รวมทั้งขนาดของกําไรสะสม ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ และปจจัยแวดลอมทางการเงิน 
ดวยลักษณะพิเศษน้ี ทําใหหุนบุริมสิทธิจัดอยูในตราสารทางการเงินประเภทตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนไดเชนกัน ซึ่งโดยทั่วไป
ความผันผวนของราคาหุนบุริมสิทธิจะต่ํากวาหุนสามัญ 

แตจากการศึกษาสถิติการซ้ือขายหุนบุริมสิทธิและหุนสามัญของกิจการเดียวกัน พบวา... สภาพคลองของ 
การลงทุนในหุนสามัญมีความโดดเดนกวามาก การเปรียบเทียบภาพความถ่ีการซื้อขายและการเปล่ียนแปลงของราคา 
หุนสามัญของบริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) ในภาพที่ 1 และหุนบุริมสิทธิในกิจการเดียวกันในภาพท่ี 2 
พบวาหุนสามัญมีการซ้ือขายและราคาเปลี่ยนแปลงสมํ่าเสมอ ขณะท่ีในบางชวงเวลาไมมีรายการซื้อขายในหุนบุริมสิทธิ
เลย สังเกตไดจากการขาดชวงของเสนราคา 

ภาพที่ 1 สภาพคลองของหุนสามัญ บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) 

 

ที่มา : SETSMART 
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ภาพที่ 2 สภาพคลองของหุนบุริมสิทธิ บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) 

 

ที่มา : SETSMART 

ในตางประเทศ มีดัชนี S&P Preferred Stock (ดัชนีหุนบุริมสิทธิ S&P) เปนตัวแทนหุนบุริมสิทธิของกิจการ 
ในสหรัฐฯ ที่จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยที่เปนทางการหลักๆ ของสหรัฐฯ เม่ือนําผลตอบแทนจากสวนตางราคา 
(กําไรจากการซื้อขาย) นับต้ังแตมีการจัดทําดัชนีหุนบุริมสิทธิ S&P ในป 2546 เทียบกับดัชนี S&P500 ที่เปนตัวแทนของ 
หุนสามัญของกิจการขนาดใหญในสหรัฐฯ จะพบวาผลตอบแทนดานราคาของหุนสามัญสูงกวา นอกจากนี้ ดัชนีหุน
บุริมสิทธิลดลงอยางรุนแรงชวงวิกฤตเศรษฐกิจโลกในป 2551 เนื่องจากความไมแนนอนของผลตอบแทนจากเงินปนผล 

ภาพที่ 3 การเปล่ียนแปลงดัชนีราคา S&P Preferred Stock และ S&P 500 

 

ที่มา : SETSMART 
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หุนบุริมสิทธิไมเปนที่นิยมในหมูผูลงทุนในตลาดหลักทรัพย สงผลใหกิจการมีสัดสวนการเสนอขายหุนบุริมสิทธิ
นอยกวาหุนสามัญ และสภาพคลองของการซ้ือขายหุนสามัญมีมากกวาหุนบุริมสิทธิมาก แมเม่ือเปรียบเทียบโดยพื้นฐาน 
หุนบุริมสิทธิจะเหนือกวาหุนสามัญ ทั้งในดานสิทธิรับเงินปนผลขั้นตํ่าและสิทธิในสวนแบงทรัพยสินคงเหลือของกิจการ 
อยางไรก็ตาม ผูลงทุนจะเลือกลงทุนในตราสารหน้ีมากกวาหุนบุริมสิทธิ เพราะมีสิทธิรับอัตราดอกเบ้ียที่เหนือกวาสิทธิ 
ในเงินปนผล เนื่องจากพันธะทางกฎหมายในฐานะเจาหน้ีของกิจการ โดยที่ตราสารหน้ีมีกําหนดการชําระคืนเงินตน
แนนอน ขณะท่ีผูลงทุนจะเลือกลงทุนในหุนสามัญมากกวาหุนบุริมสิทธิเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนจากสวนตางของราคา 
ซื้อขายตามการเติบโตในอนาคตของกิจการ  

หุนบุริมสิทธิสวนใหญจะเสนอขายในกิจการของภาคเอกชนขนาดกลางถึงเล็ก หรือกิจการท่ียังไมเปนองคกร
มหาชน ซึ่งเปนเคร่ืองมือทางการเงินที่ใชแยกแยะความแตกตางระหวางการลงทุนเพื่อควบคุมการดําเนินงานของผูถือหุน
สามัญเดิมและผูเขารวมทุนใหมในรูปของหุนบุริมสิทธิที่ตองการผลตอบแทนในรูปตัวเงินเปนเปาหมายหลัก โดยอาจมีการ
จัดชั้นของบุริมสิทธิ เชน หุนบุริมสิทธิลําดับที่ 1 (Series A Preferred Stocks) หุนบุริมสิทธิลําดับที่ 2 (Series B Preferred 
Stocks) หุนบุริมสิทธิลําดับที่ 3 (Series C Preferred Stocks) และหุนสามัญ (Common Stocks) เปนตน 
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ติดตามบทความเก่ียวกับการเงินและการลงทุนที่นาสนใจอื่นๆ ไดที่ www.tsi-thailand.org 
 


