หุนคืออะไร?
หากคุ ณ เป็ น คนหนึ่ งที่ฝนั อยากจะเป็ นเจ้า ของกิจ การ
สักอย่าง แต่เก็บเงินมาก็หลายปี ยังมีเงินไม่มากพอจะเดินหน้ า
ตามความฝนั ได้สกั ที เชื่อหรือไม่วา่ ... การลงทุนในหุน้ ช่วยให้ฝนั
ของคุณเป็ นจริงได้
เพราะ“หุ้น” (Stock) เป็ นตราสารทีก่ จิ การออกให้แก่ผู้
ถือ (Holder) เพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการ โดยผูถ้ อื ตราสาร
ทุนจะมีฐานะเป็ น “เจ้าของกิ จการ” ซึง่ จะมีสว่ นได้เสียหรือมีสทิ ธิ
ในทรัพย์สนิ และรายได้ของกิจการ รวมทัง้ มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนเป็ นเงินปนั ผล (Dividend) ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ผลกําไร
และข้อตกลงของกิจการนัน้ ๆ
โดยทัวไปหุ
่ น้ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
 หุ้นสามัญ (Common Stock) เป็ นตราสารทีอ่ อกโดยบริษทั มหาชนจํากัด (บมจ.) ทีต่ อ้ งการระดมเงินทุน
จากประชาชน โดยผูถ้ อื หุน้ สามัญจะมีสิทธิ ร่วมเป็ นเจ้าของบริ ษทั มีสิทธิ ในการออกเสียงลงมติในที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามสัดส่วนของหุน้ ทีถ่ อื ครองอยู่ กล่าวคือ ร่วมเป็ นผูต้ ดั สินใจในปญั หาสําคัญในทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ เช่น การเพิม่ ทุน การจ่ายเงินปนั ผล การควบรวมกิจการ ฯลฯ
นอกจากนี้ ผูถ้ อื หุน้ สามัญยังมีสิทธิ ได้รบั เงิ นปั นผลเมื่อบริษทั มีผลกําไร และมีโอกาสได้รบั กําไรจาก
ส่วนต่ างของราคาเมื่อราคาหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึน้ ตามศักยภาพของบริษทั รวมถึงมีโอกาสได้รบั
สิ ทธิ ในการจองซื้อหุ้นออกใหม่เมือ่ บริษทั เพิม่ ทุนหรือจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิต่างๆ ให้แก่ผถู้ อื หุน้
 หุ้นบุริมสิ ทธิ (Preferred Stock) เป็ นตราสารทีผ่ ถู้ อื มีสว่ นร่วมเป็ นเจ้าของกิจการเช่นเดียวกับหุน้ สามัญ
แม้จะไม่มีสิทธิ ในการออกเสียงลงมติ ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่เมื่อกิจการมีกําไรจากการดําเนินงาน ผู้
ถือหุ้นบุรมิ สิทธิจะได้ รบั เงิ นปั นผลในอัตราคงที่ ซึ่งอาจจะมากหรือน้ อยกว่าผู้ถือหุ้นสามัญก็ได้
ขณะเดียวกัน หากกิจการนัน้ ต้องเลิกกิจการและมีการชําระบัญชีโดยการขายทรัพย์สนิ ผูถ้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิ
ก็จะได้รบั เงิ นคืนทุนก่อนผูถ้ ือหุ้นสามัญ

ไดอะไรจากการลงทุนในหุน
แม้ “หุ้น” จะเป็ นหลักทรัพย์ทผ่ี ูล้ งทุนหลายคนลังเลทีจ่ ะลงทุน เพราะไม่
แน่ ใจในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่า... “หุ้น” ยังคงมีเสน่ ห์
สําหรับผูล้ งทุนอีกหลายคนทีไ่ ม่วา่ จะเสีย่ งแค่ไหน ก็ตอ้ งมีหุน้ อยูใ่ นพอร์ตการลงทุน
เสมอ นันเป็
่ นเพราะ...

1

หุนคืออะไร?
 ลงทุนในหุ้น... มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนที่น่าสนใจ ทัง้ ในรูปของ เงิ นปันผล (Dividend) และ กําไร
จากการขายหุ้น (Capital Gain) นอกจากนี้ อาจมีผลตอบแทนในรูปอื่นๆ เช่น สิ ทธิ ในการจองซื้อหุ้น
ออกใหม่ (Subscription Right) โดยกรณีทบ่ี ริษทั ต้องการออกหุน้ เพื่อเพิม่ ทุน บริษทั จะให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื
หุ้นเดิมในการซื้อหุ้นที่ออกใหม่ได้ก่อนบุคคลภายนอกในราคาที่กําหนด ซึ่งการให้สทิ ธิเช่นนี้เป็ นการ
ปกป้องผูถ้ อื หุน้ เดิม ไม่ให้สดั ส่วนความเป็ นเจ้าของและอํานาจการควบคุมกิจการลดน้อยลง เมื่อมีจาํ นวน
หุน้ ออกจําหน่ายมากขึน้
 ลงทุนในหุ้น... มีส่วนร่วมเป็ นเจ้าของกิ จการ ตามสัดส่วนการถือครอง โดยผูล้ งทุนสามารถเข้าร่วม
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ลงคะแนนเสียงในการตัดสินใจในปญั หาสําคัญๆ ของบริษทั เช่น เมื่อบริษทั จะเพิม่ ทุน
จ่ายเงินปนั ผล ควบรวมกิจการ เป็ นต้น
 ลงทุนในหุ้น... มีสภาพคล่องเมื่อต้องการเปลี่ยนเป็ นเงิ นสด เนื่องจากมีตลาดหลักทรัพย์ฯ ทําหน้าที่
เป็ นตัวกลางระหว่างผูซ้ อ้ื และผูข้ าย ทําให้ผลู้ งทุนสามารถซื้อขายหุน้ หรือเปลีย่ นมือในการถือหุน้ ได้อย่าง
สะดวกและคล่องตัว ในราคาทีท่ งั ้ สองฝา่ ยต่างพึงพอใจ มีการส่งมอบค่าหุน้ และโอนความเป็ นเจ้าของหุน้
ตรงตามกําหนดเวลา อย่างไรก็ตาม หุ้นของแต่ละบริษทั อาจมีสภาพคล่องที่แตกต่างกัน โดยหุ้นบาง
บริษทั ทีไ่ ด้รบั ความสนใจจากผูล้ งทุน จะซื้อง่าย ขายคล่อง ในขณะทีห่ ุน้ ของบางบริษทั ทีไ่ ม่ค่อยมีผสู้ นใจ
ก็อาจจะหาผูซ้ อ้ื ผูข้ ายได้ยากกว่า

ความเสีย่ งจากการลงทุนในหุน
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน้ ในรูปของ “เงิ นปันผล” และ “กําไรจากการขายหุ้น” จะอยูใ่ นระดับสูงหรือ
ตํ่านัน้ ย่อมขึ้นอยู่กบั ผลประกอบการของบริ ษัท ภาวะอุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้อง และภาวะเศรษฐกิ จ รวมทัง้
สถานการณ์การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หากภาวะเศรษฐกิจขยายตัวดี และบริษทั มีผลประกอบการที่ดี ผู้ลงทุน
ย่อมมีโอกาสที่จะได้รบั ผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในทางตรงข้าม หากภาวะเศรษฐกิจซบเซาและบริษัทมีผลกําไรลดลง
ผลตอบแทนทีผ่ ลู้ งทุนจะได้รบั ก็มแี นวโน้มทีจ่ ะลดลงเช่นกัน
ดังนัน้ ผูล้ งทุนจึงมีความเสีย่ งในเรื่องความไม่แน่ นอนของอัตราผลตอบแทนที่จะได้รบั กล่าวคือ ผูล้ งทุน
อาจขายหุน้ ได้ในราคาทีต่ ่าํ กว่าทีค่ าดไว้ หรือบริษทั อาจจ่ายเงินปนั ผลในระดับตํ่าหรือไม่จ่ายเงินปนั ผลเลย ซึง่ การทีผ่ ู้
ลงทุนได้รบั อัตราผลตอบแทนตํ่ากว่าอัตราผลตอบแทนทีค่ าดหวัง มีสาเหตุจากการทีก่ ระแสเงินสดรับสุทธิของบริษทั ผู้
ออกหุน้ มีความไม่แน่นอน ทําให้เกิดความไม่แน่นอนต่อผลตอบแทนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั นัน้ ด้วย
สาเหตุ ท่ีทํ า ให้เ กิด ความไม่ แ น่ น อนของกระแสเงิน สดรับ สุ ท ธิข องกิจ การ ได้แ ก่ ความเสี่ย งทางธุ ร กิจ
(Business Risk) และความเสีย่ งทางการเงิน (Financial Risk) ของบริษทั ผูอ้ อกหุน้
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หุนคืออะไร?
 ความเสี่ยงทางธุรกิ จ (Business Risk) เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากลักษณะของธุรกิจนัน้ ๆ เช่น ประเภท
ธุรกิจ โครงสร้างรายได้ ค่าใช้จา่ ยของกิจการ ฯลฯ
ทัง้ นี้ ปจั จัยทีม่ ากระทบต่อการดําเนินธุรกิจของกิจการอาจเป็ น “ปัจจัยมหภาค” (Macro Factors) เช่น
การเพิม่ ขึน้ ของราคานํ้ามัน ภาวะเงินเฟ้อ ค่าแรงงาน ฯลฯ ซึ่งจะส่งผลให้ตน้ ทุนผลิตสูงขึน้ รวมถึงปจั จัย
อื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการดําเนินงานของธุรกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี การเมือง
กฎระเบียบต่างๆ ฯลฯ
แต่ธุรกิจจะได้รบั ผลกระทบรุนแรงหรือไม่อย่างไร ขึน้ กับ “ปัจจัยจุลภาค” (Micro Factors) ภายใน
กิจการด้วย เช่น บางกิจการมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจํานวนมาก ผลที่ตามมาคือ กิจการนัน้ มี
รายการค่าเสื่อมราคา ซึ่งเป็ นค่าใช้จ่ายคงทีจ่ ํานวนมาก ในทางตรงกันข้าม หากกิจการมีการลงทุนใน
สินทรัพย์ถาวรน้อย รายการค่าเสือ่ มราคาซึ่งเป็ นค่าใช้จ่ายคงทีก่ จ็ ะน้อยตามไปด้วย ซึง่ การทีก่ จิ การมี
ต้นทุนคงทีจ่ ํานวนมาก เมื่อยอดขายไม่เป็ นไปตามทีค่ าด แต่ภาระค่าใช้จ่ายยังคงทีเ่ ท่าเดิม ก็จะทําให้
กําไรของกิจการติดลบอย่างมากในปี ทย่ี อดขายลดลง ส่งผลให้ผลตอบแทนทีผ่ ลู้ งทุนคาดว่าจะได้รบั จาก
การลงทุนลดลงไปด้วย


ความเสี่ยงทางการเงิ น (Financial Risk) เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จากการทีก่ จิ การสร้างภาระผูกพัน
ทางการเงินไว้ เช่น การก่อหนี้ ถ้ากิจการใดมีการก่อหนี้จํานวนมาก กิจการนัน้ ก็จะมีภาระการจ่าย
ดอกเบีย้ ซึง่ เป็ นค่าใช้จ่ายคงทีจ่ าํ นวนมาก หากกิจการไม่สามารถทํากําไรได้ตามเป้าทีว่ างไว้ กําไรของ
กิจการก็จะไม่เพียงพอทีจ่ ะจ่ายดอกเบีย้ ได้ เมือ่ กิจการไม่สามารถจ่ายดอกเบีย้ ตามภาระผูกพันได้ ก็ทาํ ให้
บริษทั มีความเสีย่ งทีอ่ าจจะถูกฟ้องร้องดําเนินคดีได้

นอกจากนัน้ การลงทุนในหุ้นของบางบริษทั ยังมีความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เนื่องจากไม่อาจเปลีย่ นหุน้ ทีล่ งทุนเป็ นเงินสดได้ในเวลาทีร่ วดเร็วโดยไม่ขาดทุน เพราะหุน้ นัน้ มีการหมุนเวียนเปลีย่ นมือ
ในตลาดรองน้อย
รวมไปถึงการที่ระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินเปลี่ยนแปลงผันผวนขึ้นลง ก็จะกระทบต่อระดับอัตรา
ผลตอบแทนทีผ่ ลู้ งทุนต้องการในยามทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ เปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีส่ งู ขึน้ เท่ากับว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสใน
เงินลงทุนมีระดับสูงขึน้ ผูล้ งทุนจะต้องการอัตราผลตอบแทนสูงขึน้ จึงต้องการจ่ายเงินซือ้ หุน้ รวมทัง้ หลักทรัพย์อ่นื ๆ ใน
ราคาตํ่าลง ดังนัน้ การเพิม่ ขึน้ ของระดับอัตราดอกเบีย้ โดยทัวไป
่ จะส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ต่างๆ ลดลง เราเรียกความ
เสีย่ งนี้วา่ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ในตลาดการเงิ น (Interest Rates Risk)
สุดท้าย คือ ความเสี่ยงจากอัตราเงิ นเฟ้ อ (Inflation Risk) โดยเงินเฟ้อเป็ นภาวะการณ์ทร่ี ะดับราคาสินค้า
และบริการโดยทัวไปเพิ
่
ม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง หากระดับเงินเฟ้อสูง จะส่งผลให้เงินทีม่ อี ยูใ่ นมือ นําไปซื้อสินค้าได้น้อยลง
หรือที่เรียกว่า “เงิ นมี มูลค่ าลดลง” นัน่ เอง ดังนัน้ หากกล่าวว่าอัตราผลตอบแทนที่ได้รบั ในรูปตัวเงินเท่ากับ 6%
ในขณะทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อเท่ากับ 2% แสดงว่าอัตราผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั จริงๆ หลังจากหักด้วยอัตราเงินเฟ้อแล้ว จะอยู่ท่ี
ประมาณ 4% เท่านัน้
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ยิง่ ในภาวะที่เงินเฟ้อสูงขึน้ อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงก็จะยิง่ ลดลง ซึ่งการลงทุนในหุน้ ไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ความเสีย่ งจากอัตราเงินเฟ้อได้ แต่การทีร่ าคาหุน้ เปลีย่ นแปลงตลอดเวลา และเงินปนั ผลก็จ่ายตามผลการประกอบการ
จึงเป็ น ที่เชื่อกัน ว่า ... การลงทุนในหุ้นจะช่ ว ยปกป้ องความเสี่ ย งจากอัตราเงิ นเฟ้ อได้ ดี ก ว่ า การฝากเงิ นกับ
ธนาคาร ซึง่ ให้ผลตอบแทนคงที่

ถาเสี่ยงสูง... อัตราผลตอบแทนที่ตองการก็ควรสูง
สิง่ สําคัญที่ผู้ลงทุนควรคํานึงถึงเสมอ คือ “ไม่มีการลงทุนใดๆ ใน
โลกนี้ ปราศจากความเสี่ ย ง 100%” และเมื่อ ผู้ล งทุ น ต้อ งเลือ กลงทุ น ใน
หลักทรัพย์ท่มี คี วามเสีย่ งสูงขึ้น ก็ย่อมที่จะคาดหวังผลตอบแทนที่สูงขึน้ เพื่อ
ชดเชยความเสีย่ งนัน้ ซึง่ ตรงกับคํากล่าวทีว่ า่ ... High Risk, High Expected
Return ในทางกลับ กัน หากเลือ กลงทุ น ในหลัก ทรัพ ย์ท่ีม ีค วามเสี่ย งตํ่ า
ผูล้ งทุนก็จะคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนทีน่ ้อยลง
การลงทุนในหุน้ ก็เช่นเดียวกัน เมื่อผูล้ งทุนเห็นว่าการลงทุนรูปแบบนี้มคี วามเสีย่ งทีจ่ ะไม่ได้รบั ผลตอบแทน
ตามทีค่ าดไว้มากกว่าการลงทุนรูปแบบอื่นๆ ผูล้ งทุนก็ยอ่ มคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนทีส่ งู ขึน้ แต่ในความจริง
อาจไม่เป็ นเช่นนัน้ เพราะไม่มอี ะไรทีเ่ ป็ นหลักประกันได้เลยว่า... การลงทุนในหุ้น ซึ่งเป็ นหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง
สูง จะต้องให้ผลตอบแทนที่สงู กลับคืนแก่ผ้ลู งทุนเสมอไป ผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั อาจจะสูง ตํ่า หรืออาจไม่ได้รบั อะไร
เลยก็เป็ นได้
ทางทีด่ .ี .. ผูล้ งทุนควรเลือกทางเลือกลงทุนทีส่ อดคล้องกับระดับการยอมรับความเสีย่ งของผูล้ งทุนเอง หากผู้
ลงทุนเป็ นคนทีก่ ลัวความเสีย่ งมาก ก็ควรเลือกทางเลือกลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ งในระดับทีไ่ ม่สงู นัก และยอมรับระดับอัตรา
ผลตอบแทนทีไ่ ม่สงู เช่นกัน แต่หากผูล้ งทุนสามารถยอมรับความเสีย่ งได้ ก็อาจเลือกทางเลือกลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ งสูงได้

ชมคลิปความรู
่ วกับสไตล์
ชมคลิเ้ ปกียความรู
เกี่ยหวกันุ้ บสไตลหุน
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