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“รูจักสไตลหุน... เพ่ือเลือกลงทุนใหโดนใจ (3) :  
การแบงประเภทหุนตามลักษณะของกิจการ – หุนบลูชิบ” 

  
ศิริพร สุวรรณการ, CFA, CFPTM   

ที่ปรึกษาทางการเงินอาวุโส   

บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   

www.kasikornsecurities.com   

 
หากจะแบงประเภทหุนตามลักษณะของกิจการที่สงผลถึงความคาดหวังตอผลตอบแทนและความเส่ียง 

จากการลงทุน สามารถแบงไดเปน 5 ประเภท ดังกลาวไวในบทความตอนที่ 1 ในตอนน้ีขอเร่ิมจาก “หุนบลูชิบ” (Blue 
Chip Stocks) ซึ่งโดยนิยามจะหมายถึงหุนของกิจการที่มีคุณสมบัติสําคัญๆ ดังตอไปนี้ 

 ความสม่ําเสมอในการเติบโตของผลกําไร และการจัดสรรกําไรใหผูถือหุนสามัญ (เงินปนผล)  
ในทุกสถานการณ ทั้งภาวะเศรษฐกิจดีและออนแอ 

 มูลคาตามราคาตลาดขนาดใหญ โดยมูลคาตามราคาตลาดหาไดจากผลคูณของจํานวนหุนสามัญ 
ที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของกิจการและราคาตลาดของหุน ซึ่งเปนหนึ่งในเครื่องช้ีขนาดของกิจการและ 
ความเชื่อม่ันที่ผูลงทุนมีตอกิจการ 

 สถานะทางการเงินแข็งแกรง ดวยระดับหนี้สินสุทธิที่เหมาะสมและไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือที่ดี 
ในตราสารหน้ีของกิจการ ทั้งหุนกูและต๋ัวเงิน ทําใหกิจการสามารถกูยืมเงินไดในตนทุนทางการเงิน 
ที่ตํ่ากวาคูแขง 

 ผลิตภัณฑ (สินคาและบริการ) หลากหลาย มีช่ือเสียงดานคุณภาพ เปนที่นิยมในหมูผูบริโภค และ
เปนผูนําตลาด 

 ศักยภาพการแขงขันเหนือคูแขง ซึ่งอาจจะมาจากการบริหารจัดการตนทุนที่ดี หรือความสามารถในการ
ควบคุมชองการทางกระจายสินคา เปนตน  

 ผูบริหารมีช่ือเสียงในดานความสามารถและบรรษัทภิบาลในการประกอบธุรกิจ 

หุนบลูชิบ… กิจการช้ันดี ควรมีในพอรต 

จากคุณลักษณะขางตน สงผลให “หุนบลูชิบ” เปนหุนขนาดใหญ และมีความเส่ียงทางธุรกิจ ตลอดจนโครงสราง 
ทางการเงินตํ่า เนื่องจากการกระจายตัวของลูกคาและผลิตภัณฑ ชวยลดการพึ่งพาผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่ง หรือลูกคา
กลุมใดกลุมหนึ่ง รวมทั้งผลกระทบจากความออนแอของภาคเศรษฐกิจหนึ่งๆ จึงเปนหุนที่ผูลงทุนสถาบันสวนใหญลงทุน 
นอกจากนี้ หุนบลูชิบยังเหมาะสําหรับผูลงทุนที่คาดหวังใหพอรตลงทุน (Portfolio) เติบโตอยางสม่ําเสมอ เชน  
ผูลงทุนในระยะใกลเกษียณ องคการที่ไมแสวงหากําไร และผูลงทุนที่รับความเส่ียงของการลงทุนในหุนในระดับตํ่า เปนตน 
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อยางไรก็ดี ผูลงทุนควรทราบวา... การลงทุนในหุนบลูชิบยังคงมีความเส่ียงของหุนสามัญอยู แตมีในระดับต่ํา 

เมื่อเทียบกับหุนประเภทอ่ืนๆ เชน หุนเติบโต (Growth Stocks) หรือหุนวัฎจักร (Cyclical Stocks) เปนตน 

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยประเภทหุนบลูชิบที่สําคัญในโลก ไดแก Dow Jones Industrial Average Index 
(DJIA) ซึ่งเปนดัชนีที่ใชราคาหุนถวงน้ําหนัก (Price-weighted Index) ประกอบดวยหุนของ 30 กิจการขนาดใหญ 
ในสหรัฐฯ ที่เปนผูนําในอุตสาหกรรม หุนของกิจการที่ผูลงทุนไทยคุนเคย ไดแก Boeing, Coca-Cola, General Electric, 
Intel, Johnson & Johnson, McDonald's, Microsoft, และ WalMart เปนตน ในอนาคตอันใกล ตลาดหลักทรัพย 
ในภูมิภาคเอเชีย ไดแก ไทย เวียดนาม ฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร มีโครงการรวมกันใหเปดธุรกรรม 
ซื้อขายหุนบลูชิบจํานวนประมาณ 210 หลักทรัพย โดยตรงระหวางผูลงทุนในประเทศสมาชิก นับเปนกาวสําคัญของ 
ความรวมมือสูการรวมกลุมตลาดทุนในป 2558  

หุนบลูชิบในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) (CPF) 
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (SCC) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT) และบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
จํากัด (มหาชน) (ADVANC) เปนตน 

ตัวอยางหุนบลูชิบในตางประเทศ “The Coca-Cola Company” 

ลักษณะกิจการ : “The Coca-Cola Company” มีสัญลักษณการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยนิวยอรค (New 
York Stock Exchange, NYSE) วา “KO” เปนกิจการที่ผลิตแบรนดเคร่ืองด่ืมชั้นนําระดับโลก กอต้ังขึ้นในป ค.ศ. 1886 
(พ.ศ. 2429) มีผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืม ภายใต 500 แบรนด เชน เคร่ืองด่ืมใหความสดช่ืน ใหพลังงาน หรือควบคุมน้ําหนัก 
รวมทั้งน้ําผลไม ชา กาแฟ นม และนํ้านมถ่ัวเหลือง เปนตน แบรนดที่นิยมทั่วโลก ไดแก Diet Coke, Fanta, Sprite, Coca-
Cola Zero, Vitaminwater, Powerade, และ Minute Maid  

“The Cola-Cola Company” มีระบบเครือขายการกระจายเคร่ืองด่ืมที่ใหญที่สุดในโลก สูผูบริโภคในกวา  
200 ประเทศ ดวยยอดจําหนายสูงกวา 1.7 พันลานขวดตอวัน  

อัตราสวนการเงินที่สําคัญ :  
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ที่มา : www.thecoca-colacompany.com 

อันดับความนาเช่ือถือ : A+ โดยบริษัทจัดอันดับความนาเช่ือถือ Standard & Poor’s 

การเคล่ือนไหวของราคาหุน “KO” เปรียบเทียบกับ “Dow Jones Industrial Average Index” 

 

ที่มา : Bloomberg 
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ตัวอยางหุนบลูชิบในประเทศไทย “บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)” 

ลักษณะกิจการ : “บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)” มีสัญลักษณการซ้ือขายในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยวา “CPF” จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทในป 2521 ดําเนินธุรกิจและเปนผูนําในเกษตรอุตสาหกรรม
แบบครบวงจร ดานการเล้ียงสัตวและผลิตอาหารจากเน้ือสัตวทั้งในและตางประเทศ เร่ิมต้ังแตการจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช
ผลิตอาหารสัตว การเพาะพันธุสัตว การเล้ียงสัตวเชิงพาณิชย การแปรรูปเนื้อสัตว จนถึงการผลิตอาหารสําเร็จรูป ธุรกิจ
สัตวบก ครอบคลุมสินคาในกลุมเปด ไก และสุกร ขณะที่ธุรกิจสัตวน้ําครอบคลุมสินคาในกลุมกุงและปลา  

อัตราสวนการเงินที่สําคัญ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : www.cpfworldwide.com 

อันดับความนาเช่ือถือ : AA- โดยบริษัท ทริสเรทต้ิง จํากัด 
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การเคล่ือนไหวของราคาหุน “CPF” เปรียบเทียบกับ “SET50 Index” 

 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

****************************************************************** 

ติดตามบทความเก่ียวกับการเงินและการลงทุนที่นาสนใจอื่นๆ ไดที่ www.tsi-thailand.org 


