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“ในระยะ 1 – 2 เดือนนี้ คาดวาจะมีเงินทุนไหลเขาจากตางประเทศ แนะนําใหลงทุนในหุน Big Cap” 

เช่ือวาผูลงทุนคงเคยไดรับคําแนะนําในลักษณะน้ีจากฝายกลยุทธของบริษัทหลักทรัพยตางๆ กันมาบาง “Big Cap” ในที่นี้
ยอมาจาก Big Market Capitalization มีความหมายใกลเคียงกับ Large Market Capitalization (Large-cap) หรือ
หมายถึงหุนที่มีมูลคาตามราคาตลาดขนาดใหญ และมีสภาพคลองสูงเพียงพอที่ผูลงทุนตางประเทศจะสามารถเขาซ้ือ 
และขายได 

มูลคาตามราคาตลาด =    จํานวนหุนทั้งหมด X ราคาตลาด 
(Market Capitalization) 

จํานวนหุนทั้งหมด =    (จํานวนหุนสามัญ + จํานวนหุนบุริมสิทธิ) – จํานวนหุนซื้อคืน 

มูลคาหุนตามราคาตลาด หรือที่เรียกกันส้ันๆ วา “มูลคาตลาด” จะสะทอนใหเห็นถึงมูลคารวมและขนาดของ
กิจการ ตัวอยางเชน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT) มีหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 
2,856.3 ลานหุน ณ ราคาตลาดส้ินสุดวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ที่หุนละ 305 บาท PTT จะมีมูลคาตลาดเทากับ 871,171.5 
ลานบาท เปนตน นั่นหมายถึงวาหากผูลงทุนมีเงินถึง 871,171.5 ลานบาท และนําเขาซ้ือหุน PTT ทั้งหมด ผูลงทุนจะเปน
เจาของกิจการของ PTT แตเพียงผูเดียว 

ผูลงทุนที่คุนเคยกับการลงทุนในหุนไทยจะทราบดีวา PTT เปนหุนที่มีมูลคาตลาดขนาดใหญที่สุดในตลาด
หลักทรัพยของไทย แตสําหรับผูลงทุนตางประเทศอาจมีคําถามวามูลคาตลาดขนาด 871,171.5 ลานบาท หรือประมาณ 
28,102.03 ลานดอลลารสหรัฐฯ ถือเปนหุนขนาดใหญมากหรือปานกลาง ที่จริงแลว การจัดขนาดของหุนในตลาดทุน 
แตละประทศหรือภูมิภาคจะใชเกณฑมาตรฐานหรือวิธีการแตกตางกันออกไป ตามขนาดของเศรษฐกิจและ
บริษัทจดทะเบียน รวมทั้งระดับการพัฒนาของตลาดนั้นๆ  

ตามที่เกร่ินนําไวในตอนท่ี 1 ในตลาดหุนตางประเทศท่ีมีหุนจดทะเบียนจํานวนมาก แบงขนาดของหุนเปน  
6 ประเภท ไดแก 
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 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 สามารถจะแบงขนาดของหุนออกเปน 3 ประเภท โดยคราวๆ ไดแก 

 Large-cap Stocks : ไดแก หุนสามัญที่มีมูลคาหุนตามราคาตลาดสูงสุด 50 อันดับแรก การซื้อขายมีสภาพ
คลองสูงอยางสม่ําเสมอ และมีสัดสวนผูถือหุนรายยอยผานเกณฑที่กําหนด 

 Mid-cap Stocks : ไดแก หุนสามัญที่มีมูลคาหุนตามราคาตลาดสูงต้ังแตลําดับที่ 51-100 หรือหุนในลําดับที่ 
51-100 ในดัชนี SET100 ดวยเกณฑสภาพคลองและสัดสวนผูถือหุนรายยอยเชนเดียวกับดัชนี SET 50 

 Small-cap Stocks : ไดแก หุนทั้งหมดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีไมใชสวนประกอบของดัชนี 
SET 100 

หมายเหตุ  

1. มูลคาตลาดที่ใชจัดขนาดของหุนเปนเพียงคาประมาณการณ นอกจากนี้ หุนที่ เคยเปน Small-cap  
เม่ือขนาดกิจการขยายใหญขึ้น หุนนั้นสามารถเปล่ียนสถานะเปน  Mid-cap และ Large-cap ได ตามลําดับ 

2. หุนขนาดใหญไมใชหุนที่มีราคาตลาดตอหุนสูง เชน บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เปนหุน 
Large-cap มีราคาตอหุน (ณ 1 มิถุนายน 2555) เทากับ 0.76 บาท แตหุนขนากลาง (Mid-cap) เชน บริษัท 
ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BECL) มีราคาตอหุนสูงกวา BTS คือ 23 บาท เปนตน 

“Mega-cap Stocks” ถือเปนหุนที่มีขนาดใหญที่สุด สวนใหญเปนกิจการที่มีชื่อเสียงและเครือขายท่ัวโลก มีสินคา
และบริการเปนที่รูจักและบริโภคกันอยางแพรหลาย เชน  Apple, Exxon Mobil, IBM, Microsoft, และ GE เปนตน เปนที่
นาสังเกตวา Mega-cap Stocks สวนใหญเปนกิจการของสหรัฐฯ ยุโรป หรือญี่ปุน อยางไรก็ตาม ในชวงหลังที่ภูมิภาค
เอเชียมีบทบาทในเศรษฐกิจโลกมากขึ้น ผูลงทุนเร่ิมเห็นรายช่ือกิจการของจีน เชน Petro China, Industrial Commercial 
Bank of China และ China Construction อยูใน Mega-cap Stocks 
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ภาพที่ 1 รายชื่อหลักทรัพยขนาดใหญ 10 อันดับแรกของดัชนี S&P 500 
เรียงตามมูลคาตลาด ณ 30 มีนาคม 2555 

Company 
Float-Adjusted Market Cap 

(USD Million) 

Apple Inc.                         558,927  

Exxon Mobil Corp                         408,777  

Intl Business Machines Corp                         241,754  

Microsoft Corp                         240,836  

General Electric Co                         212,365  

Chevron Corp                         212,009  

AT&T Inc                         185,154  

Procter & Gamble                         185,123  

Johnson & Johnson                         181,065  

ที่มา : Standard & Poor’s 

ผูลงทุนสถาบันระดับโลกที่บริหารเงินกองทุนขนาดใหญ เชน ธนาคาร กองทุนรวมลงทุน (Pooled funds) และ
กองทุนรวม สามารถลงทุนไดเฉพาะในหุนขนาดใหญ (Mega-cap หรือ Large-cap Stocks) เนื่องจากกฎเกณฑดาน
สภาพคลอง และการลงทุนใหไดสัดสวนท่ีจะสามารถสรางผลตอบแทนใหแกกองทุนได ตัวอยางเชน หากหุนที่ตองการ
ลงทุนมีขนาดเล็กมาก จนผูจัดการกองทุนสามารถลงทุนไดเพียง 0.05% ของมูลคากองทุน จะทําใหการเปล่ียนแปลงของ
ราคาหุนไมมีนัยสําคัญตอผลตอบแทนรวมของกองทุน ขณะท่ีทีมจัดการกองทุนตองเสียทรัพยากรในการเลือกสรรหุน 
จัดสรรสัดสวนเงินลงทุน และติดตามปจจัยพื้นฐานของกิจการ ดังนั้น การลงทุนเพื่อใหไดประโยชนเต็มที่ ตองลงทุนใหได
สัดสวนท่ีจะเกิดผลตอบแทนอยางเปนกอบเปนกํา เชน ควรมีเงินลงทุนในหุนใดหุนหนึ่งไมนอยกวา 2-3% ของมูลคา
กองทุน บางสถาบันมีการระบุมูลคาซ้ือขายขั้นตํ่าของหุนที่จะสามารถรวมอยูในรายช่ือหลักทรัพยที่ลงทุนได (Investment 
Universe) เชน ไมตํ่ากวา 5 ลานดอลลารสหรัฐฯ ตอวัน เพื่อใหมีสภาพคลองเพียงพอตอเงินทุนไหลเขาและออก โดยไมทํา
ใหราคาหุนเปล่ียนแปลงมากนัก  

 นอกจากขอดีดานสภาพคลองแลว ลักษณะพิเศษของหุนขนาดใหญ ที่ทําใหการเลือกลงทุนในหุนดีกลุมนี้  
ชวยสรางผลตอบแทนสมํ่าเสมอในระยะยาว ไดแก  

 มักเปนหุนของกิจการที่มีความมั่นคงมานาน มีความตองการจากผูลงทุนอยูเสมอ 

 มักมีความสม่ําเสมอของรายได กําไร และความสามารถในการจายเงินปนผล 

 มักมีเสถียรภาพ รวมทั้งความแข็งแกรงทางธุรกิจและการเงิน แมในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ 
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อยางไรก็ตาม การท่ีหุนขนาดใหญไดรับความสนใจจากส่ือส่ิงพิมพ และขาวธุรกิจทั้งในและตางประเทศ รวมทั้ง
สํานักวิเคราะห เพราะเปนเปาหมายของผูลงทุนรายใหญ จนบางคร้ังทําใหมีขอมูลมากเกินไป และการลงทุนตาม 
บทวิเคราะหนั้นๆ สรางผลตอบแทนไมแตกตางจากดัชนีตลาดเทาใดนัก 

“Mid-cap Stocks” เปนหุนขนาดกลางท่ีไมคอยไดรับความสนใจจากผูลงทุน เนื่องจากไปใหความสนใจ Large-
cap หรือ Small-cap Stocks มากกวา อยางไรก็ดี กิจการของหุนในกลุมนี้มักมีประสบการณบริหารที่ดี มาจากกลุม  
Small cap และสามารถเติบโตไดดี ม่ันคง จนเปนหุนขนาดใหญไดในอนาคต 

จากเหตุผลในเชิงธุรกิจทําใหนักวิเคราะหติดตามขอมูลบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญอยางใกลชิด กิจการของ 
Small-cap Stocks หรือหุนขนาดเล็กจึงถูกละเลย ทําใหเกิดเปนจุดเดนของการลงทุนในหุนขนาดเล็ก นั่นคือโอกาสสราง
ผลตอบแทนท่ีเหนือกวาผูลงทุนสถาบันที่มักลงทุนเฉพาะในหุนขนาดใหญ ลักษณะพิเศษของหุนขนาดเล็กที่ผูลงทุน 
กลุมหนึ่งเช่ือวาจะใหผลตอบแทนที่ดี ไดแก  

 กิจการขนาดเล็ก มีโอกาสขยายตัวไดดี ทั้งในดานสินทรัพย รายได และกําไร โดยกิจการขนาด
ใหญที่ประสบความสําเร็จในปจจุบันตางเคยเปน Small-cap มากอน ดังนั้น ถาเลือกสรรหุนขนาด
เล็กไดถูก ถือเปน Jackpot 

 ผูลงทุนสถาบันและนักวิเคราะหสวนใหญไมคอยสนใจหุน Small-cap ดังนั้น จึงมีโอกาสที่จะมีหุน
ที่ปจจัยพ้ืนฐานดี ราคาถูก ใหเลือกลงทุน เพราะเม่ือไมคอยมีรายงานวิเคราะห ราคาหุนจึงยังไม
สะทอนมูลคาที่แทจริง (Undervalued Stocks) 

อยางไรก็ตาม การลงทุนจํานวนมากในหุนขนาดเล็ก (Small-cap หรือ Micro-cap หรือ Nano-cap Stocks)  
มีขอควรระวัง เนื่องจากมีความเส่ียงสูง เพราะสภาพคลองการซื้อขายตํ่า เสียเวลาในการวิเคราะหมาก ผูลงทุนตอง
วิเคราะหดวยตนเอง จึงควรมีพ้ืนฐานความรูและเวลาติดตามขอมูล เพราะบางคร้ังอาจเปนหุนเก็งกําไร นอกจากนี้ กิจการ
ของหุนขนาดเล็กมักมีอายุนอย ประสบการณไมสูง จึงอาจมีโครงสรางทางธุรกิจและฐานะการเงินไมม่ันคง และมีโอกาส
ลมเหลวงายกวากิจการของหุนขนาดใหญ 
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ภาพที่ 2 ผลตอบแทนของดัชนี S&P 500, S&P 400 Mid-cap และ S&P 600 Small-cap 

 

ที่มา : Standard & Poor’s, Bloomberg 

เราใช ดัชนี S&P 500 เปนตัวแทนของหุนขนาดใหญในตลาดหุนสหรัฐฯ ดัชนี S&P MidCap 400 เปนตัวแทน
ของหุนขนาดกลาง และดัชนี S&P SmallCap 600 เปนตัวแทนของหุนขนาดเล็ก ตามลําดับ สถิติผลตอบแทนในภาพที่ 2 
แสดงวาหุนขนาดกลางและหุนขนาดเล็กสรางผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกวาหุนขนาดใหญ ซึ่งสถิติลักษณะนี้เกิดขึ้น
เชนเดียวกันในตลาดหุนอื่น 

 

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

ติดตามบทความเก่ียวกับการเงินและการลงทุนที่นาสนใจอื่นๆ ไดที่ www.tsi-thailand.org 


