
5.5.  หลกัทรัพย์หลกัทรัพย์
โดย ครูภูริวัฒน์  เกื้อทาน



หุนสามัญและลักษณะ

หุ้นสามัญ เป็นเงินทุนส่วนของเจ้าของกิจการ ผู้เป็นเจ้าของหรือถือหุ้น
สามัญจึงมีสิทธิในกิจการและการดําเนินงาน 

หุ้นสามัญ ไม่มีการกําหนดชําระเงินคืน บริษัทจะเรียกคืนไม่ได้ สลายตัวไป
ก็ต่อเมื่อบริษัทเลิก/ล้มกิจการ ผู้ลงทุนในหุ้นสามัญรับความเสี่ยง
เต็มที่

ประโยชน์และกําไรมาจาก เงินปันผล (Dividend) เมื่อกิจการมีกําไรจาก
การดําเนินงานแล้วเฉลี่ยคืนผู้ถือหุ้น และกําไรจากส่วนต่างราคาหุ้น
สามารถที่เพิม่ขึ้น กรณีขายหุ้นสามัญ



มูลค่าและราคาหุ้นสามัญ

Par Value (มลูค่าหุ้นที่ตราไว)้ มลูค่าหุ้นทีจ่ดทะเบียนไว้กับ
ตลาดหลักทรัพย์

Book Value (มูลค่าตามบัญช)ี มูลค่าหุ้นตามสถานะทาง
บัญชีของบริษัท หาไดจ้าก สินทรัพย์หักหนี้สินและส่วน
ของเจา้ของ หารด้วยจาํนวนหุ้นที่จําหน่าย

Market Value (ราคาตลาดของหุ้นสามัญ) ราคาของหุ้นที่
มีการซื้อขายในตลาดในช่วงระยะเวลานัน้ๆ



สทิธขิองผูถือหุนสามัญ

การลงทุนในหุ้นสามัญ กฎหมายกําหนดสิทธิไว้ดังนี้
1. สิทธิในการบริหารและควบคุมบริษัท
2. การออกเสียงเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ : เสียงข้างมาก , เสียงสะสม
3. สิทธิเหนือสินทรัพย์ : เงินสด กําไร
4. สิทธิเหนือรายได้ : เงินปันผล จองหุ้นใหม่ 
5. การซื้อหุ้นคืน 



ประโยชน/ขอจํากัดการออกหุนสามัญ

4. ค่าใชจ้่ายในการออกหุ้นสูงกว่า4.ไม่มีกําหนดอายุไถ่ถอนคืน

3. ปันผลหุ้นสามัญสูงกว่า หุ้นกู ้หุ้นบุริม
สทิธิ์

3. เงินปนัผลที่จ่ายผู้ถือหุ้นขึ้นอยู่กับกําไร
บริษทั

2. หุ้นเพิ่มกําไรต่อหุ้นลดลง2. เปน็เงินทุนทีใ่ห้ความมั่นใจต่อเจ้าหนี้
1. อํานาจบริหารกระจายไปให้ผู้ถือหุ้น1. ทําได้ง่ายกว่า ออกหุ้นกู ้หุ้นบุริมสทิธิ์

ข้อจํากัดประโยชน์



การประเมินมูลคาหุนสามัญ

แบ่งออกเป็น 2 กรณี

1. กรณีตั้งใจถือหุน้ตลอดไปไม่มีกําหนด : ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
คือเงินปันผล เท่านัน้

2. กรณีกําหนดเวลา : ผลประโยชน์ที่จะได้รับคือ เงินปันผลและ
ส่วนต่างของราคาที่เปลี่ยนแปลงไปของหุ้นสามญั



หุนบุริมสทิธิ

เป็นหุ้นกึ่งหนี้สินกึ่งเจ้าของ (Hybrid) มีเงินปันผลแต่อัตราคงทีเ่ช่นเดียวกับหุ้นกู ้และถอื
เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท ไม่ว่าจะมีกําไรหรือไม่ก็ต้องจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
บุริมสิทธิ มีสทิธิเรียกร้องในทรพัย์สินก่อนหุ้นสามัญ ไม่มีกําหนดไถ่ถอน จะคืนทุน
ก็ต่อเมื่อบริษทัเลกิกิจการ สทิธิในการแปรสภาพเปน็หุ้นสามัญได้  สทิธิในการ
เรียกคืนสูงกว่ามลูค่า แต่ไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งผู้บริหาร แบ่งเป็น
ประเภทต่างๆ ดังนี้

1. ชนิดสะสม (Cumulative Preferred Stock)
2. ชนิดไม่สะสม (Non- Cumulative Preferred Stock)
3. ชนิดร่วมรับ (Participating Preferred Stock)
4. ชนิดไม่ร่วมรับ (Non- Participating Preferred Stock)



ขอดี-ขอเสียของหุนบุริมสทิธิ์

4. ผู้ถือหุ้นไมม่อีํานาจในการบริหาร

3. ค่าใช้จา่ยในการออกหุ้นบรุิมสิทธสิงู
กว่าออกหุ้นกู้

3. เป็นการเพิ่มส่วนของเจา้ของ ฐานะ
ของบริษัทมั่นคงขึ้น

2. เงินปันผลมอีตัราสงูกว่าดอกเบี้ยหุ้นกู้2. ไม่กําหนดอายไุถ่ถอน 
1. เงินปันผลหุ้นบุริมสทิธิ์ต้องหกัภาษี1.ไมม่ภีาระผูกพัน (ไมต่้องจา่ยดอกเบี้ย)

ข้อเสียข้อดี



สวนประกอบตนทุนเงินทนุของหุนบุริมสทิธิ ์

อัตราผลตอบแทนขั้นต่ํา
= เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ์

ราคาตลาดของหุ้นบุริมสิทธิ์

ต้นทุนของเงนิทุนของหุ้นบุริมสิทธิ์ 
= เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ์
เงินสุทธิท่ได้รับจากการขายหุ้นบุริมสิทธิ



ปจจยัในการประเมินหุนบุริมสทิธิ

1. Earning per Share (รายได้ต่อหุ้น)
2. Dividend Coverage (เงินปันผลต่อหุ้น)
3. Assets Per Share (มลูค่าต่อหุ้น)
4. Yield (อัตราผลตอบแทน)



หุนกู

คือ เอกสารสัญญาที่บริษัทจะจ่ายเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยตามที่กําหนดเมื่อ
ครบกําหนดสัญญา โดยบริษัทจดทะเบียนเท่านั้น ที่สามารถออกหุ้นกู้
ได้ ใบหุ้นกู้ต้องระบุรายการดังนี้ 

ชื่อบริษัท เลขจดทะเบียนบริษัท จํานวนทุนจดทะเบียนและที่ชําระแล้ว 
จํานวนเงินที่ออกหุ้นกู้ วันเดือนปีที่จดทะเบียนออกหุ้นกู้ ชื่อผู้ถือหุ้นกู้ 
ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น จํานวนหุ้น จํานวนเงิน อัตราดอกเบี้ย 
ระยะเวลาการกู้ วิธีการ เวลา สถานที่ชําระดอกเบี้บและการไถ่อนหุ้น
กู้ ลายมือชื่อกรรมการ(อย่างน้อย 2 คน) วันเดือนปีที่ออกหุ้กู้



ขอดี-ขอเสียในการออกหุนกู

2. ต้องให้ผลประโยชน์ตามที่
ระบุในสัญญาแม้บริษัทจะไม่มี
กําไรก็ตาม

2. ผู้ถือหุ้นกู้ได้ประโยชน์จาก
กําไรและอัตราดอกเบี้ยที่กําหนด
เท่านั้น

1. ไม่สามารถผิดนัดจ่าย
ดอกเบี้ยได้ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถ
ฟ้องล้มละลายได้

1. ผู้ถือหุ้นกู้มีสถานะเป็นเจ้าหนี้
ไม่ใช่ผู้ถือหุน้

ข้อเสียข้อดี



ชนิดของหุนกู

1. หุ้นกู้มีหลักทรัพย์ค้ําประกัน
2. หุ้นกู้ไม่มีหลักทรพัย์ค้ําประกัน
3. หุ้นกู้ที่จดทะเบียนชื่อผู้ถือ
4. หุ้นกู้ที่ออกให้แก่ผู้ถือ
5. หุ้นกู้ที่ครบกําหนดไถ่ถอนในวันเดียว
6. หุ้นกู้ที่ครบกําหนดไถ่ถอนในระยะเวลาต่างๆกัน
7. หุ้นกู้ที่บรษิัทสงวนสิทธิที่จะไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด
8. หุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ (หุ้นกู้แปลงสภาพ)



การโอนหุนกู

1. การโอนหุ้นกู้ชนิดระบชุื่อผูถ้ือหุ้น
2. การโอนหุ้นกู้ชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัทที่ออกหุ้นกู้ต้องมีทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามรายการดังนี้
1. ชนดิ มูลค่า เลขที่ใบหุ้นกู้ จํานวนหุ้นกู้ และจํานวนเงิน
2. วันชําระดอกเบียหุ้นกู้
3. วันไถ่ถอนหุ้นกู้



พันธบัตรธุกิจ

พันธบตัรธุรกิจ คอื ตราสารที่ใช้ในการกูเ้งินระยะยาวที่มีหลักประกัน 
โดยผู้ออกพันธบัตรสัญญาว่าจะจ่ายชําระเงินต้นตามที่ระบุไว้ใน
อนาคต หรือจ่ายดอกเบี้ยเปน็รายงวดหรือรายป ีตลอดอายุของ
พันธบตัรฉบับนั้น

ข้อตกลงในการออกพันธบัตรธุรกิจ ประกอบดว้ยบุคคล 3 ฝา่ย คอื 
บริษัทผู้ขอกูเ้งิน ผูถ้ือพันธบัตรธุรกิจ และทรัสตี



ประเภทของพันธบัตร

1. พันธบัตรจาํนอง (Mortgage Bond) แบ่งได้ 2 อย่าง
1) Close-ECN Issue : สินทรัพยถ์าวรเป็นหลักประกัน
2) After –acquired Property Clause : เจ้ามีเพิ่มข้อกําหนด

2. พันธบัตรมหีลักทรพัย์
3.พันธ์บัตรที่มีสังหาเป็นหลักประกัน
4. พันธบัตรชนิดมีเงื่อนไขพิเศษ
5. Debenture 
6. Sub-ordiated Debenture



การประเมินมูลคา/สิง่จูงใจลงทุนในพนัธบัตร

1. สิทธิในการแปลงสภาพ
2. ราคาตลาดของหุ้นกู้แปลงสภาพ
3.สิทธิพิเศษผู้ถือพันธบัตร

1. ลักษะของธุรกิจ 
2. ภาวะเศรษฐกิจ
3. โครงสร้างของทุน

สิ่งจูงใจลงทุนปัจจัยในการประเมิน


