
 

 

หุนสามญั 

1 

“รูจักสไตลหุน... เพ่ือเลือกลงทุนใหโดนใจ (4) :  
การแบงประเภทหุนตามลักษณะของกิจการ – หุนเติบโต VS หุนตั้งรับ” 

  
ศิริพร สุวรรณการ, CFA, CFPTM   

ที่ปรึกษาทางการเงินอาวุโส   

บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   

www.kasikornsecurities.com   

 
จากหุนบลูชิบ (Blue Chip Stocks) ในตอนที่แลว ตอนนี้ขอนําเสนอการแบงประเภทหุนตามลักษณะของกิจการ

อีก 2 ประเภท ไดแก “หุนเติบโต” (Growth Stocks) และ “หุนตั้งรับหรือหุนที่ไมตกต่ําตามภาวะตลาด” (Defensive 
Stocks) โดยคุณสมบัติสําคัญๆ ของหุนทั้ง 2 ประเภท ไดแก 

 หุนเติบโต (Growth Stocks) หุนตัง้รับ (Defensive Stocks) 
ลักษณะกิจการ  กิจการกําลังเจริญกาวหนาอยูในวัฎจักรของ

การเติบโต 

 สินทรัพย รายได และผลกําไรขยายตัว 
สูงกวาคาเฉล่ียในอดีต หรือคาเฉล่ียของ
อุตสาหกรรม 

 ผลการดําเนินงานโดดเดน มีอัตรากําไร 
สูงกวาตนทุนทางการเงิน 

 กิจการเกี่ยวของกับการบริโภคขั้นพื้นฐานของ
มนุษย 

 ผลการดําเนินงานสม่ําเสมอ ไมแปรผันโดยตรง
ตามภาวะเศรษฐกิจมาก 

ความคาดหวังของผูลงทนุ  ลงทุนในหุนเติบโต เพราะเช่ือวาการขยายตัว
ของผลการดําเนินงานในปจจุบันจะสะทอน 
ไปที่สวนเพิ่มมูลคาหุน (Capital 
Appreciation) ในอนาคต 

 คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมสูง โดยเฉพาะ
จากกําไรของสวนตางระหวางราคาขายและ
ตนทุนที่ไดมา 

 ลงทุนในหุนต้ังรับ เพราะเช่ือในความสมํ่าเสมอ
ของผลการดําเนินงานของกิจการ 

 คาดหวังอัตราผลตอบแทนสม่ําเสมอ คือ 
เพิ่มข้ึน/ลดลง นอยกวา การเพิ่มข้ึน/ลดลง 
ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย โดยเฉพาะเสถียรภาพของราคาหุน 
ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 

การจายเงินปนผล  กิจการมักไมจายเงินปนผลหรือจายในอัตรา 
ไมสูง เนื่องจากกิจการประสงคจะนํากําไรไป
สะสมเปนทุนสําหรับการขยายกิจการที่กําลัง
เติบโตและสรางมูลคาเพิ่มไดดี 

 กิจการจายเงินปนผลสม่ําเสมอ  
ทั้งในชวงเศรษฐกิจดีหรือซบเซา 

ความเสี่ยงทางธุรกิจ  ข้ึนอยูกับประเภทอุตสาหกรรม  ตํ่า เพราะผลิตภัณฑเก่ียวของกับการบริโภค 
ข้ันพื้นฐานของมนษุย 

ความเสี่ยงทางการเงิน  ข้ึนอยูกับโครงสรางทางการเงินเฉพาะ 
ของแตละกิจการ 

 ข้ึนอยูกับโครงสรางทางการเงินเฉพาะ 
ของแตละกิจการ แตสวนใหญกิจการในกลุมนี้
มักมีหนี้สินตํ่า และกระแสเงินสดดี 
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หุนเติบโต…ราคาสูง แตไมแพง บนความสามารถสรางกําไรเหนือตลาด 

เนื่องจากความโดดเดนในธุรกิจของหุนเติบโต (Growth Stocks) ผูลงทุนมักคาดหวังวา... กิจการจะสรางการ
เติบโต ทั้งสินทรัพย รายได และกําไร สูงกวากิจการของหุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย ทําใหราคาตลาดของหุนมีแนวโนมสูง 
และอัตราสวนราคาตลาดตอตัวแปรทางการเงินที่ใชแทนมูลคาหรือแสดงความสามารถในการดําเนินงานตางๆ เชน 
อัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน (Price/Earning Ratio : PER) หรืออัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีตอหุน 
(Price/Book Value Ratio : PBV) สูงกวาคาเฉล่ียของตลาดหลักทรัพยตามไปดวย ผูลงทุนในหุนประเภทนี้จึงควรพรอมรับ
ความเส่ียง หากอัตราการเติบโตของผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงตํ่ากวาที่ผูลงทุนคาดหวัง โดยเฉพาะเมื่อหุนประเภทน้ี
สวนใหญไมมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปนผลมารองรับการวิเคราะหหรือตัดสินใจลงทุนที่ผิดพลาด แตกตางจากกรณีของ
หุนต้ังรับหรือหุนคุณคา ที่จะกลาวในตอนตอๆ ไป 

อยางไรก็ดี ผูลงทุนควรลงทุนหุนเติบโต ณ ระดับราคาที่สมเหตุสมผล กลาวคือ ราคาอาจจะสูง แตไมแพง 
ความหมายของ “ราคาแพง” คือ ราคาตลาดสูงกวามูลคาที่เหมาะสม ซึ่งในการคํานวณหามูลคาที่เหมาะสมนั้น ผูลงทุน
จะตองวิเคราะหและติดตามปจจัยที่สรางการเติบโตในผลการดําเนินงานของกิจการนั้นๆ วาเปนปจจัยที่แทจริงและมี
เสถียรภาพหรือไม อยางไร เชน 

 หากกิจการเติบโตไดจากสิทธิบัตร หรือนโยบายกีดกันทางการคาของภาครัฐ ซึ่งจะชวยปกปองการแขงขัน
อยางรุนแรงไดในระยะส้ัน แตเม่ือความคุมครองเหลานั้นหมดลง มีโอกาสที่อัตราการเติบโตของผลการ
ดําเนินงานจะส้ินสุด 

 หากกิจการเติบโตไดจากวัฎจักรขาขึ้นของอุตสาหกรรม หรือเฉพาะผลิตภัณฑชนิดใดชนิดหนึ่ง ผูลงทุนตอง
พิจารณาระยะเวลาในแตละวงจร เพื่อประเมินชวงเวลาการเติบโตของผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ 

 หากกิจการเติบโตไดจาก 

 เอกลักษณเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ หรือนวัตกรรมที่สมํ่าเสมอ 

 แบรนดเนมเปนที่นิยม หรือความภักดีของลูกคา 

 ทําเลที่ต้ังโดดเดน 

 กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ หรือตนทุนตํ่า  

อาจจะทําใหกิจการมีอํานาจกําหนดราคา สงเสริมโอกาสสรางรายไดและกําไรที่เพิ่มพูนขึ้นในระยะยาว 

หุนตั้งรับ... เปล่ียนแปลงตามทิศทางราคาหุน แตรุนแรงนอยกวาทั้งขาขึ้นและลง 

หุนของกิจการที่ผลการดําเนินงานมีเสถียรภาพแมภายใตเศรษฐกิจชะลอตัว มักเปนหุนต้ังรับหรือหุนที่ไมตกตํ่า
ตามภาวะตลาด (Defensive Stocks) สวนใหญอยูในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับการบริโภคขั้นพื้นฐานของมนุษย เชน 
การเกษตร อาหาร/เคร่ืองด่ืม สาธารณูปโภค (ไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท) การแพทย (โรงพยาบาล ยา) เคร่ืองอุปโภค  
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(สบู ยาสีฟน กระดาษชําระ) และคาปลีก เปนตน ดังจะสังเกตไดวา... ความตองการบริโภคสินคาในอุตสาหกรรมเหลานี้ไม
แปรผันตามภาวะเศรษฐกิจ กลาวคือ ความตองการอาจเพิ่มบาง แตไมมากในชวงเฟองฟู และไมตกตํ่ามาก ไมวา
เศรษฐกิจจะออนแออยางไร ผลการดําเนินงานและเงินปนผลที่ตอเนื่องเปนองคประกอบสําคัญที่ผูลงทุนใหน้ําหนักเงิน
ลงทุนสวนหนึ่งในหุนต้ังรับ เพื่อบริหารความเส่ียงโดยรวมของพอรตลงทุน เนื่องจากในภาวะเศรษฐกิจซบเซา ภาครัฐฯ   
มักออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจดวยการลดอัตราดอกเบี้ย ทําใหรายไดรับจากดอกเบี้ยตํ่า การลงทุนในหุนต้ังรับไดรับ
การสนับสนุนดวยรายไดจากเงินปนผล ขณะที่ราคาตลาดไมผันผวนมากนัก เม่ือเปรียบเทียบกับหุนประเภทอื่น  

อยางไรก็ตาม ในภาวะท่ีตลาดหุนโดยรวมปรับตัวลดลง มีแนวโนมที่ราคาหุนทุกประเภทจะลดลง รวมทั้ง 
หุนต้ังรับ เพียงแตราคาหุนต้ังรับอาจลดลงในระดับที่รุนแรงนอยกวาดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย ตัวอยางเชนแสดงในรูปที่ 1 
และ 2  ในวิกฤตเศรษฐกิจในป 2551 ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย  (SET Total Return Index) ปรับลดลง 45% 
ขณะที่ดัชนีกลุมอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคลดลงเพียง 19% เทานั้น แตเม่ือเศรษฐกิจเคล่ือนเขาสูวงจรแหงการขยายตัว
และรุงเรือง ผลการดําเนินงานที่ไมโดดเดน อาจทําใหราคาหุนต้ังรับไมเพิ่มสูงขึ้นในระดับเดียวกันกับหุนประเภทอื่นๆ 
โดยเฉพาะหุนเติบโต หรือหุนวัฎจักร ซึ่งในป 2552 ที่ตลาดหุนฟนตัว ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย  (SET Total 
Return Index) ปรับเพิ่มขึ้นถึง 71% และแมดัชนีกลุมอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคจะเคล่ือนไหวในทางเดียวกัน แตเพิ่มขึ้น
ไดเพียง 35% เทานั้น  

รูปที่ 1 ความเคล่ือนไหวราคาของ SET Consumer Products Index และ SET Total Return Index 

 
ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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รูปที่ 2 ผลตอบแทนรวมรายปของ SET Consumer Products Index และ SET Total Return Index 

 
ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ในตลาดหลักทรัพยตางประเทศ หุน “JNJ” ของ Johnson & Johnson ผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑดูแล
สุขภาพช้ันนําของโลก อาทิ แปงและสบูเด็กจอหนสัน เบบี้ออยล แปงเย็นชาวเวอร ทู ชาวเวอร และผาอนามัยโมเดส  
เปนตน มีคุณสมบัติของหุนต้ังรับ ดังแสดงในรูปที่ 3 และ 4 ที่ราคาหุน JNJ เคล่ือนไหวในกรอบแคบกวาดัชนี S&P 500 
และในวิกฤตเศรษฐกิจป 2551 JNJ ลดลง 10% เปรียบเทียบกับการลดลงของดัชนี S&P 500 ที่ 38% แตเม่ือตลาดทุน 
ทั่วโลกฟนตัวจากภาวะตกตํ่าในป 2552 JNJ สรางกําไรใหผูลงทุนเพียง 8% เทียบกับดัชนี S&P 500 ที่เพิ่มขึ้นกวา 23% 

รูปที่ 3 ความเคล่ือนไหวราคาของ JNJ และ S&P 500 Index 

 
ที่มา : Bloomberg 
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รูปที่ 4 ผลตอบแทนรวมรายปของ JNJ และ S&P 500 Index 

 
ที่มา : Bloomberg 

 

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

ติดตามบทความเก่ียวกับการเงินและการลงทุนที่นาสนใจอื่นๆ ไดที่ www.tsi-thailand.org 


