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ปจจัยสุดทายในการแบงประเภทหุน ไดแก การแบงตามประเภทของตลาดท่ีซื้อขายหุน ดังที่ไดเกร่ินนําไววา 

นักลงทุนจะสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ… 

 หุนที่ไมจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ (Private Equity) 

 หุนที่ซื้อขายในตลาดแรก (Primary Stocks) 

 หุนที่ซื้อขายในตลาดรอง (Secondary Stocks) 

เพื่อใหงายตอการเขาใจและความคุนเคยของนักลงทุนในบานเรา ขอเร่ิมจากหุนที่ซื้อขายในตลาดแรก หรือ 
Primary Stocks กันกอน การออกหุนสามัญใหมมาซ้ือขายในตลาดแรกนี้ มักเกิดจากแรงจูงใจ 2 - 3 ประการของกิจการ  
ที่ตองการออกหุนจํานวนใหมมาเสนอขายใหนักลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพยฯ แรงจูงใจที่วาอาจไดแก  

1. ความตองการเงินลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายกิจการใหเติบโตกาวหนา   
2. ผูถือหุนเดิมของกิจการนั้นตองการขายหุนเพื่อนําเงินทุนและกําไรไปใชอยางอื่นในจังหวะท่ีกิจการ 

มีความพรอมในการเขาจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ จึงเสนอขายไปพรอมกับการออกหุนสามัญ
จํานวนใหม  

3. ผูบริหารตองการตอบแทนพนักงานซ่ึงเปนผูถือหุนเดิม จึงนําหุนเขาจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ 
พรอมการออกหุนสามัญจํานวนใหม เพื่อใหหุนของกิจการทั้งหมดมีสภาพคลองในการซื้อขาย   

4. กิจการตองการชื่อเสียงในฐานะบริษัทจดทะเบียนเพ่ือกิจกรรมอื่นๆ ของกิจการ เชน สรางภาพพจนองคกร 
สรางแรงกระตุนทางการตลาด หรือการไดรับอัตราดอกเบี้ยสินเช่ือพิเศษจากสถาบันการเงิน เปนตน  

ขอสังเกต คือ ในการเสนอขายหุนสามัญใหมในตลาดแรก กิจการจะเปนผูไดรับเงินจากการขายโดยตรง ทั้งนี้  
หุนที่ซื้อขายในตลาดแรก อาจเปน “หุนสามัญใหมเสนอขายครั้งแรก” (Initial Public Offering : IPO) หรือ “หุนสามัญ
ใหมเพ่ิมทุนเสนอขายครั้งแรก” (Public Offering : PO) ซึ่งทั้งสองกลุมเปนหุนสามัญที่ไมเคยมีอยูเดิม โดยหุนสามัญ
ใหมเพิ่มทุนจะเปนหุนสามัญใหมของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ อยูแลว  
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ตัวอยางเชน  

 

บริษัท เอเชีย เอวิเอช่ัน จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจดานการ
ลงทุนโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งปจจุบัน
ถือหุนเพียงบริษัทเดียว คือ บริษัท ไทยแอร เอเชีย จํากัด ซึ่งประกอบ
ธุรกิจสายการบินราคาประหยัด นํากิจการเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนคร้ังแรก  ใชชื่ อยอวา  “AAV”  

โดยเสนอขายหุนสามัญใหมขายคร้ังแรก (Initial Public Offering : 
IPO) ใหแกนักลงทุนทั่วไประหวางวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2555 
ดวยราคาเสนอขายที่ 3.70 บาท ตอหุน 

 

ในอนาคต หากบริษัท เอเชีย เอวิเอช่ัน จํากัด (มหาชน) มีแผนจะลงทุนเพิ่มเติม อาจจะออกหุนสามัญใหมเพิ่มทุน
จํานวนใหมมาเสนอขายใหแกนักลงทุนอีกคร้ัง ซึ่งในครั้งหนานี้จะนับเปนหุนสามัญใหมเพิ่มทุน  (Public Offering : PO 
หรือ Secondary Offering) ไมใชหุนสามัญใหมขายคร้ังแรก (Initial Public Offering : IPO) เนื่องจากเปนหุนสามัญที่ออก
ใหมโดยกิจการที่เคยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ อยูแลว 

IPO ที่ฮือฮาที่สุดเม่ือเร็วๆ นี้ คือ การเสนอขายหุนสามัญใหมของ Facebook ในดานกิจการ คงไมมีใคร
ปฏิเสธถึงความสําเร็จของ Facebook แตในมุมมองดานผลตอบแทนของนักลงทุนกลับออกมาในทางตรงกันขาม โดย
ราคาตลาดตอหุนปจจุบันลดลงจาก 38 ดอลลารสหรัฐฯ ที่เปนราคาเสนอขายในชวง IPO เหลือเพียง 30.014 ดอลลาร
สหรัฐฯ ตอหุนเทานั้น (ณ 15 มิถุนายน 2555) นับเปนตัวอยางที่ดีที่นักลงทุนตองใหความระมัดระวังการลงทุน ไมพิจารณา
เพียงภาพความสําเร็จของกิจการเทานั้น แตตองดูองคประกอบอื่นๆ ประกอบ เชน ความถูกแพงของหุนที่สะทอนในการ 
ต้ังราคาในชวง IPO (Facebook ขยับราคาเสนอขายตอหุนในชวง IPO จาก 24 - 28 ดอลลารสหรัฐฯ เปน 32 ดอลลาร
สหรัฐฯ) และการเปดเผยขอมูลอื่นๆ ของกิจการ ดวย 

ในการพิจารณาราคา ขออางอิงไปถึงบทความในตอนที่ 6 ที่กลาววาการพิจารณาความถูกแพงของหุนจะไมใช
เพียงราคาหุนอยางเดียว แตจะเปรียบเทียบเครื่องชี้ความถูกแพงของหุนตอความคาดหวังในอัตราการเติบโตของกิจการ 
เชน อัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน (Price/Earnings (P/E) Ratio) และ/หรือ อัตราสวนราคาตอมูลคาทางบัญชีตอหุน 
(Price/Book Value (P/B) Ratio) เปนตน เรามาดูตัวอยางตามตารางดานลางนี้ 

 จํานวนหุน 
(ลานหุน) 

กําไร       
(ลานบาท) 

กําไรตอหุน   
(บาท) 

สัดสวนความเปนเจาของ
กิจการหากถือหุน 1 ลานหุน 

กอนการเสนอขายหุนเพ่ิมทุน 100 100 1 1% 
หลังการเสนอขายหุนเพ่ิมทุน
จํานวน 10 ลานหุน 

110 100 0.909 0.91% 
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เม่ือกิจการเพิ่มจํานวนหุนสามัญ หากกําไรของกิจการไมเพิ่มขึ้นอยางนอยเทากับสัดสวนของจํานวนหุนสามัญ 
ที่เพิ่มขึ้น กําไรตอหุนจะลดลงหรือที่เราเรียกในภาษาทางการเงินวา Diluted Earning   ซึ่งควรจะสะทอนลงในราคาตลาด
ของหุนในระยะตอไป เนื่องจากจะสงผลใหคา P/E Ratio สูงขึ้น (หุนดูแพงขึ้น) นอกจากน้ี สัดสวนความเปนเจาของของ
กิจการของผูถือหุนเดิมจะลดลง (Diluted Holding) ดวยเชนกัน และดวยเหตุนี้ เม่ือกิจการจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน 
กิจการมักจะใหสิทธิผูถือหุนเดิมกอน 

เม่ือหุนสามัญผานกระบวนการเขาจดทะเบียนซ้ือขายครั้งแรกในตลาดหลักทรัพยฯ แลว หุนเหลานั้นจะหมุนเวียน
เปล่ียนมือระหวางนักลงทุนที่ซื้อขายอยูในตลาดหลักทรัพยฯ นักลงทุนที่ซื้อหุนไวในชวง IPO เม่ือตองการจะขายก็จะสง
คําส่ังขายหลักทรัพยผานบริษัทนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย (Broker) เพื่อแสดงจํานวนหุนและราคาตอหุนที่ประสงคจะขาย
บนกระดานซ้ือขายหลักทรัพย นักลงทุนรายอ่ืนที่มีความประสงคจะลงทุนในกิจการนี้แตไมไดจองซ้ือในชวง IPO หรือ
ตองการลงทุนเพิ่ม หากพอใจกับราคาท่ีเสนอขายก็สามารเขาลงทุนไดผานตลาดรองหรือตลาดหลักทรัพยฯ การซื้อขาย 
ในลักษณะนี้ เปนการแลกเปล่ียนหุนและเงินระหวางนักลงทุนดวยกันเอง ไมเก่ียวของกับกิจการ กลไกของการซ้ือขายหุน
ในตลาดรอง (Secondary Stocks) นี้ นอกจากจะชวยเพ่ิมสภาพคลองแลว ยังชวยใหการระดมทุนในตลาดแรกงายขึ้น 
เนื่องจากราคาหลักทรัพยในตลาดรองสามารถใชเปนแหลงขอมูลอางอิงเพื่อกําหนดราคาหลักทรัพยในตลาดแรกหรือ 
ราคา IPO ได เชน หากบริษัทใดๆ จะนํากิจการและหุนสามัญใหมเขาจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ คร้ังแรก  
จะพิจารณามูลคาหุน (P/E Ratio หรือ P/B Ratio เปนตน) ของกิจการที่มีความใกลเคียงกับกิจการของตน ทั้งในดาน
ประเภทธุรกิจ กลุมอุตสาหกรรม ขนาดของกิจการ อัตราการเติบโตของกําไร และความเส่ียง ในการเทียบเคียงเพื่อกําหนด
ราคาเสนอขายในชวง IPO ไมใหสูงหรือตํ่ากวามากจนเกินไป 

ตารางที่ 1 สรุปสถิติการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนในครั้งแรก (IPO) และการเขาจดทะเบียน 

ขอมูล ณ 6 มกราคม 2555 
หนวย : จํานวนบริษัท 

การย่ืนขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย 
ตอประชาชนในครั้งแรก (IPO) 

SET MAI PFUND รวม 

จํานวนบริษัทที่ย่ืนขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยในป 2554 
1.  ในป 2554 4 9 6 19 
2.  ไตรมาสที่ 4/2554 1 1 0 2 
จํานวนบริษัทที่จดทะเบียนใหมในป 2554     
1.  ในป 2554 3 7 6 16 
2.  ไตรมาสที่ 4/2554 0 3 1 4 
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ตารางที่ 2 สรุปสถิติการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนในครั้งแรก (IPO) และการเขาจดทะเบียน 

ขอมูล ณ 30 มีนาคม 2555 
หนวย : จํานวนบริษัท 

การย่ืนขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย 
ตอประชาชนในครั้งแรก (IPO) 

SET MAI PFUND รวม 

จํานวนบริษัทที่ย่ืนขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยในป 2555 
1.  ในป 2555 2 2 - 4 
2.  ไตรมาสที่ 1/2555 2 2 - 4 
จํานวนบริษัทที่จดทะเบียนใหมในป 2555     
1.  ในป 2555 - 1 2 3 
2.  ไตรมาสที่ 1/2555 - 1 2 3 

หมายเหตุ : ไมนับรวมบริษัทเขาใหมที่เกิดจากการควบรวมกิจการ หรือ Reversed Takeover 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยฯ แหงประเทศไทย 

นอกจากหุนที่ซื้อขายในตลาดแรก (Primary Stocks) และหุนที่ซื้อขายในตลาดรอง (Secondary Stocks) แลว 
นักลงทุนยังมีโอกาสลงทุนในหุนที่ไมจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ ใดๆ หรือเคยจดทะเบียนซ้ือขายในตลาด
หลักทรัพยฯ แตมีนักลงทุนนําออกจากตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อปรับปรุงและอาจนํากลับเขาไปจดทะเบียนซ้ือขายใน 
ตลาดหลักทรัพยฯ ภายหลัง หุนประเภทนี้ คือ “Private Equity” โดยกิจการจะกระจายหุนใหนักลงทุนเฉพาะกลุม ซึ่ง 
สวนใหญเปนผูที่ตองมีความเช่ียวชาญและมีเงินลงทุนจํานวนมาก เชน บริษัทจัดการเงินลงทุน หรือนักลงทุนผูมีความ 
ม่ังค่ังสูง (High Net-Worth Individuals) เนื่องจากหุนประเภทนี้มีการเปดเผยขอมูลไมละเอียดเทาหุนที่เสนอขายตอ
ประชาชนเปนการทั่วไปและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ที่มักมีขอกําหนดในการเปดเผยขอมูลและการกํากับดูแล 
ที่เขมงวดกวา 

ตัวอยางการลงทุนของ Private Equity ไดแก “การกูมาซื้อกิจการ” หรือ Leveraged buyout (LBO) ซึ่งเปน 
กลยุทธการลงทุนหนึ่งที่นักลงทุนจะกูยืมเงินทุนจํานวนหนึ่งจากตลาดการเงิน นํามารวมกับเงินลงทุนของตนเองหรือ 
กลุมของตน แลวไปลงทุนซ้ือหุนสวนใหญหรือทั้งหมดของกิจการ สวนใหญเปนกิจการที่อยูในระยะที่เติบโตเต็มที่ 
(Matured Stage) และสามารถสรางกระแสเงินสดจากการดําเนินงานไดอยางดี แตผูบริหารชุดเดิมไมสามารถสรางความ
เจริญกาวหนาใหกิจการไดในระดับที่นาพอใจ เม่ือซื้อกิจการแลว นักลงทุนซ่ึงกลายเปนผูถือหุนรายใหญจะใชอํานาจ
เปล่ียนแปลงคณะจัดการ ปรับปรุงจํานวนและคุณภาพบุคลากร กระบวนการผลิต รวมทั้งตัดขายสินทรัพยสวนที่ไมมี
ประโยชนบางสวนออกไป ทั้งหลายทั้งปวงเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกิจการเดินหนาตอไปอยางเต็มศักยภาพ 
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ตัวอยางที่ 2 ของ Private Equity ไดแก “กองทุนรวมลงทุน” (Venture Capital Fund) สวนใหญลงทุนในกิจการ 
ที่เร่ิมจัดต้ังไดไมนาน กําลังอยูระหวางการพัฒนาสินคาหรือกลยุทธการตลาด มักเปนผลิตภัณฑใหมหรือเก่ียวของกับ
เทคโนโลยีใหมๆ ซึ่งตองรอการพิสูจนจากตลาดวาจะสามารถประสบความสําเร็จไดหรือไม 

จากตัวอยางขางตน จะเห็นไดวาความเส่ียงหลักๆ ของการลงทุนใน Private Equity คือ ความเส่ียงทางธุรกิจ
ของกิจการ และความเส่ียงดานสภาพคลอง เนื่องจากหุนของ Private Equity ไมไดซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ  
นักลงทุนจึงไมสามารถซ้ือขายไดอยางรวดเร็วและในราคาท่ีตองการ หากตองการซื้อหรือขาย ตองผานกระบวนการในการ
จัดหาคูคาและตอรองราคา ประกอบกับกิจการเปดเผยขอมูลเปนสวนนอย ทําใหการตอรองราคาตองใชเวลานานและ 
ยากกวาหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ นักลงทุนที่ลงทุนใน Private Equity จึงควรมีระยะเวลาลงทุนที่นานเพียงพอ 
ที่กิจการจะกลับมารุงเรืองจนมีคุณสมบัติเพียงพอท่ีจะเขาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ สวนใหญใชเวลามากกวา 5 ป  
บางกิจการอาจนานถึง 10 - 15 ป แตเม่ือถึงเวลาน้ัน จะเปนเวลาท่ีดอกผลของการลงทุนเบงบานอยางนาช่ืนใจ 

 

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

ติดตามบทความเก่ียวกับการเงินและการลงทุนที่นาสนใจอื่นๆ ไดที่ www.tsi-thailand.org 


