
บทที่ 2 

กรอบแนวคดิทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

2.1  ทฤษฎีการวิเคราะหหลักทรัพยดวยการประเมินปจจัยพื้นฐาน (Fundamental Method) 

  การวิเคราะหหลักทรัพย เปนการวิเคราะหท่ีประกอบดวยข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
การศึกษาและวิเคราะหขอมูล และการตีความผลที่ไดจากการศึกษา เพื่อนํามาพิจารณากําหนด
หลักทรัพยหรือกลุมหลักทรัพยท่ีจะลงทุน โดยวัตถุประสงคเบ้ืองตนในการวิเคราะหหลักทรัพย คือ 
การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังเพื่อใหไดมาซ่ึงหลักทรัพยและกลุมหลักทรัพยลงทุนท่ีดี
ท่ีสุด ท่ีใหผลตอบแทนสูงสุด ณ ความเส่ียงระดับหนึ่ง อยางไรก็ตามการกําหนดมูลคาท่ีแทจริงของ
หลักทรัพย และการวางรูปแบบของกลุมหลักทรัพยลงทุนใหดีท่ีสุดนั้น ข้ึนอยูกับระดับของความ
เส่ียงท่ีผูลงทุนสามารถยอมรับได ซ่ึงอาจแตกตางกันไป ดังนั้น ผูวิเคราะหหลักทรัพยจําเปนตอง
วิเคราะหขอมูล ตรวจสอบ และตัดสินใจใหสอดคลองกับ เปาหมายการลงทุนท่ีผูลงทุนต้ังไวอยาง
ชัดเจน และสมเหตุสมผล (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2546) 

การวิเคราะหหลักทรัพยโดยใชปจจัยพื้นฐาน เปนการวิเคราะหท่ีลําดับการพิจารณาจาก
สภาพเศรษฐกิจมายังสภาพอุตสาหกรรม ตลอดถึงผลการดําเนินงานของบริษัท โดยรวบรวมขอมูล
ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และของบริษัทมาวิเคราะหแตละสวน เพื่อนําไปสูการคาดการณผลการ
ดําเนินงานในอนาคตของบริษัท 

ในการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและ
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย ตลอดจนระดับราคาของหลักทรัพย ผู
วิเคราะหหลักทรัพยจึงจําเปนตองพิจารณาดัชนีช้ีภาวะเศรษฐกิจ เชน ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ
เบ้ืองตน และขอมูลทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ียในปจจุบันและท่ีคาดไว
ในอนาคต นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมท้ังนโยบายเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ของรัฐบาล ฯลฯ 

สําหรับเหตุผลทางทฤษฎีท่ีใชสนับสนุนการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานนั้น มีรากฐาน
แนวความคิดท่ีวา มูลคาท่ีแทจริง (Intrinsic Value) และราคาตลาดของหลักทรัพย (Market Value) 
ควรจะอยูใกลเคียงกัน ในทางปฏิบัติ นักวิเคราะหทางปจจัยพื้นฐานจะวิเคราะหหลักทรัพย เพื่อหา
มูลคาท่ีแทจริงของหลักทรัพย โดยคิดในรูปแบบของมูลคาปจจุบัน (Present Value) ซ่ึงเปนการ
ประเมินมูลคาของหลักทรัพยท่ีจะลงทุน ซ่ึงคาดวาจะไดรับผลตอบแทนในอนาคต ท้ังในรูปกําไร
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จากการขายหลักทรัพย (Capital Gain) และผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของดอกเบ้ียหรือเงิน
ปนผล (Yield) หลังจากนั้น จึงนํามาเปรียบเทียบกับราคาของหลักทรัพยนั้นในตลาด หากมูลคาท่ี
แทจริงสูงกวาราคาตลาดของหลักทรัพยก็จะตัดสินใจซ้ือ ในทํานองกลับกัน หากมูลคาท่ีแทจริงตํ่า
กวาราคาตลาดก็ตัดสินใจขาย 

การวิเคราะหหลักทรัพยตามวิธีปจจัยพื้นฐาน มีข้ันตอนคือวิเคราะหเศรษฐกิจ วิเคราะห
อุตสาหกรรม และวิเคราะหบริษัท 

 
2.1.1 การวิเคราะหเศรษฐกิจ (Economic Analysis)   
  การวิเคราะหเศรษฐกิจ เนนการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนมา ตลอดจนแนวโนม

ของภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ซ่ึงอาจเกี่ยวของสัมพันธกับเศรษฐกิจโลก และแนวนโยบายเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลวาจะมีผลกระทบตอธุรกิจท่ีออกหลักทรัพยหรือไม เพียงใด ซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีมี
ความสําคัญตอการวิเคราะหหลักทรัพยทางปจจัยพื้นฐาน  เนื่องจากในการเปล่ียนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจ จะสงผลกระทบตอราคาของหลักทรัพย อาทิ หลักทรัพยบางกลุมมีระดับราคาลดลง เม่ือ
สภาพเศรษฐกิจชะลอตัว และจะมีระดับราคาสูงข้ึนเม่ือเศรษฐกิจฟนตัวข้ึน พฤติกรรมดังกลาวแสดง
ใหเห็นวาสภาพเศรษฐกิจโดยท่ัวไปมีผลกระทบตอผลการดําเนินงาน และความสามารถในการทํา
กําไรของบริษัทท่ีออกหลักทรัพยนั้น   

อยางไรก็ตามเม่ือสภาพเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไป อุตสาหกรรมแตละอุตสาหกรรมมิไดมี
การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกับสภาพเศรษฐกิจ หรือดวยขนาดของการเปล่ียนแปลงเทาเทียม
กันเสมอไป หลักทรัพยในบางอุตสาหกรรมอาจจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจเพียงเล็กนอย ขณะท่ีหลักทรัพยในบางอุตสาหกรรมอาจจะไดรับผลกระทบอยางมากเม่ือ
ภาวะเศรษฐกิจเปล่ียนแปลง ดังนั้น การวิเคราะหหลักทรัพยจึงมีความจําเปนท่ีตองวิเคราะห
เศรษฐกิจโดยท่ัวไป เพื่อนําไปสูการคาดการณทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจ และกําหนด
อุตสาหกรรมท่ีคาดวาจะไดรับผลประโยชนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ และทายท่ีสุดก็จะ
สามารถหาทางเลือกเกี่ยวกับบริษัทในอุตสาหกรรมนั้นท่ีควรจะลงทุน  

การวิเคราะหเศรษฐกิจจะพิจารณาดังนี้ 
การพิจารณาภาวะเศรษฐกิจมหภาคและวัฏจักรธุรกิจ              
ในการสังเกตและวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจสามารถพิจารณาไดจากวัฏจักรธุรกิจ (Business 

Cycle) ซ่ึงเปนส่ิงท่ีบงบอกลักษณะเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดย 
วัฏจักรธุรกิจสามารถแบงออกไดเปน 4 ชวง (เทียนไชย และชัชดากร, 2548) คือ 
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 ระยะท่ีเศรษฐกิจรุงเรือง (Prosperity) ใหกิจกรรมทางธุรกิจหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยู
ในระดับสูง แมวาระดับการวาจางแรงงานจะมีไมเต็มท่ีก็ตาม ระบบเศรษฐกิจจะมีการจางงานเต็มท่ี 
การผลิตของระบบเศรษฐกิจอยูใกลกับระดับของเสน Production Possibility Curve (PPC) คา Real 
GDP สูงมาก 
      ระยะท่ีเศรษฐกิจหดตัว (Recession) ในบางคร้ังอาจมีผูเรียกระยะเศรษฐกิจหดตัววาภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่าท่ีไมรุนแรง (Mild depression) ไดเชนกัน คา Real GDP จะลดลง แตระดับการผลิต
ของระบบเศรษฐกิจอยูใกลกับระดับของเสน Production Possibility Curve (PPC) กําไรของหนวย
ธุรกิจจะลดลง 
      ระยะท่ีเศรษฐกิจตกต่ํา (Depression) เปนชวงท่ีระดับกิจกรรมทางธุรกิจลดลงมากกวา
ระยะหดตัวและจะอยูในระดับตํ่าสุดของชวงวงจรนั้น 
     ระยะท่ีเศรษฐกิจฟนตัว (Recovery) จะเกิดข้ึนเม่ือกิจกรรมทางธุรกิจเร่ิมมีการกระเต้ืองข้ึน 
คา Real GDP จะเพิ่มข้ึน กําไรของหนวยธุรกิจจะเพิ่มข้ึน การจางงานในระบบเศรษฐกิจจะเพิ่มข้ึน  

การท่ีธุรกิจจะอยูในภาวะรุงเรืองหรือตกต่ํา นอกจากจะข้ึนอยูกับปจจัยภายในธุรกิจอัน
ไดแก ประสิทธิภาพของการบริหารแลว ปจจัยภายนอกซ่ึงไดแกปจจัยทางดานเศรษฐกิจก็มีสวน
อยางมาก  การเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจหมุนเวียนไปตามวัฏจักรธุรกิจ  โดยท่ีการ
เปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจจะมีผลตอการประกอบการของธุรกิจและมีสวนในการช้ีอนาคต
ของธุรกิจ 

เม่ือเศรษฐกิจอยูในระยะขยายตัว อํานาจซ้ือของประชาชนจะสูง ระยะเวลาดังกลาวมีการ
ขยายการลงทุนการผลิต และการขายมีปริมาณเพ่ิมข้ึน ในภาวะนี้ธุรกิจจะมีสภาพคลองทางการเงิน
สูง รายไดของประชากรสูงข้ึน ทําใหระดับราคาเพ่ิมสูงและมีแนวโนมท่ีจะเกิดภาวะเงินเฟอ             

เม่ือเศรษฐกิจอยูในภาวะถดถอยหรือตกตํ่า ภาวะเศรษฐกิจก็จะมีผลกระทบตอธุรกิจ
แตกตางกันไปตามประเภทของธุรกิจ เพราะสินคาหรือบริการของธุรกิจแตละประเภทจะปรับตัวเขา
กับวัฏจักรธุรกิจแตละวัฏจักรแตกตางกันไป เชน ธุรกิจท่ีผลิตสินคาอุปโภคบริโภคจะออนไหวตอ
วงจรระยะส้ัน (Short-Term Cycle) ธุรกิจท่ีผลิตสินคาทุนจะข้ึนกับแนวโนมการเติบโตระยะยาว 
(Long-Term Growth Trend) และธุรกิจการผลิตขนาดเล็กจะไดรับผลกระทบจากการตกตํ่าทาง
เศรษฐกิจมาก เพราะขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนและมีขีดจํากัดทางดานการกูยืม เปนตน             

ตัวช้ีและเครื่องวัดท่ีใชวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ และวัฏจักรธุรกิจมีหลายตัวดวยกัน อาทิ 
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติเบ้ืองตน (Gross National Product - GNP) เปนตัวช้ีท่ีถือวาวัดความ
เคล่ือนไหวของเศรษฐกิจอยางกวาง ๆ ไดดีท่ีสุด นอกจากนั้น ก็มีการวัดโดยใชผลผลิตอุตสาหกรรม 
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(Industrial production) ซ่ึงโดยท่ัวไปแลว GNP และผลผลิตของอุตสาหกรรมจะมีการเคล่ือนไหว
ข้ึนลงในทิศทางเดียวกับวัฏจักรธุรกิจ             

นอกจากนั้น ยังจําเปนตองพิจารณาขอมูลทางเศรษฐกิจอ่ืน  ๆ อีก ไมวาจะเปนขอมูล
เกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ียในปจจุบันและท่ีคาดไวในอนาคต นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง
รวมท้ังนโยบายเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ของรัฐบาล ฯลฯ            

 -  ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (Gross national Product - GNP) เปนเคร่ืองมือวัดภาวะ
เศรษฐกิจท่ีใชกันอยางแพรหลายท่ีสุด ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติเปนเคร่ืองวัดมูลคาของผลผลิต
สินคาและบริการทั้งหมดของประเทศ ไมวาการผลิตนั้นจะเกิดข้ึนในประเทศใด ๆ ก็ตาม ในบาง
กรณีอาจใชตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product - GDP) แทน ซ่ึงเปน
การวัดมูลคาของผลผลิตสินคาและบริการทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตในประเทศนั้น ๆ             

- ผลผลิตอุตสาหกรรม (Industrial Production) เปนดัชนีท่ีแสดงผลิตผลของอุตสาหกรรม 
อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตเหมืองแร ไฟฟา และกาซ โดยหนวยงานทางการจะเปนผูประกาศตัวเลข
ผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีนี้มักจะเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกับภาวะเศรษฐกิจและวัฏจักร
ธุรกิจ             

- รายไดสวนบุคคล (Personal Income) เปนตัวเลขท่ีแสดงถึงรายไดสวนบุคคลกอนหัก
ภาษี ซ่ึงจะสะทอนอํานาจซ้ือของประชากร โดยสามารถอธิบายพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคใน
เม่ือรายไดสวนบุคคลเปล่ียนแปลงไป             

-  ดัชนีราคาผูบริโภค (Consumer Price Index) เปนดัชนีท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงราคาของ
สินคาและบริการในแตละชวงเวลา ซ่ึงสามารถใชเปนเคร่ืองมือวัดภาวะเงินเฟอไดอีกวิธีหนึ่ง             

-  ดัชนีราคาผูผลิต (Producer Price Index) เปนดัชนีท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงราคาสินคา
ในแตละชวงของการผลิต ต้ังแตวัตถุดิบไปจนถึงสินคาสําเร็จรูป ดัชนีราคาผูผลิตนี้สามารถใชเปน
เคร่ืองมือบงบอกถึงภาวะเงินเฟอท่ีอาจจะเกิดข้ึนได            

 -  อัตราการวางงาน (Unemployment Rate) เปนตัวเลขท่ีแสดงอัตรารอยละของผูวางงาน
ในระบบเศรษฐกิจเทียบกับกําลังแรงงานรวม ซ่ึงจะแสดงใหเห็นสภาพเศรษฐกิจโดยเปรียบเทียบวา
เปนไปในทิศทางท่ีกําลังขายตัวหรือหดตัว             

-  อัตราดอกเบ้ียในประเทศและอัตราดอกเบ้ียตางประเทศ (Domestic Interest Rate & 
Foreign Interest Rate) อัตราดอกเบ้ียท่ีควรนํามาพิจารณาควรเปนอัตราดอกเบ้ียท่ีมีการเคล่ือนไหว
เปล่ียนแปลง และสามารถสะทอนสภาพคลองของตลาดเงินไดดีพอสมควร อัตราดอกเบ้ียซ่ึง
กําหนดคงท่ีเปนการเฉพาะ เปนอัตราดอกเบ้ียท่ีไมเหมาะสมท่ีจะนํามาพิจารณาเพื่อการวิเคราะห
เศรษฐกิจ             
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-  ปริมาณการขายปลีก (Retail Sales) เปนตัวเลขท่ีแสดงยอดและการเปล่ียนแปลงการขาย
ปลีกในระบบเศรษฐกิจในชวงระยะเวลาหนึ่ง ตัวเลขปริมาณการขายปลีกนี้จะมีความสัมพันธกับ
การผลิต เชน เม่ือตัวเลขการขายปลีกชะลอตัวลงเปนระยะเวลานาน ก็อาจจะมีการลดการผลิตใน
ชวงเวลาตอไป เปนตน ในบางประเทศซ่ึงมีระบบขอมูลเศรษฐกิจท่ีครบถวนอาจมีตัวเลขเศรษฐกิจ
อ่ืน ๆ เพิ่มเติมท่ีจะชวยใหการวิเคราะหเศรษฐกิจมีความชัดเจนมากข้ึน  

 
การพิจารณานโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล             
1)  นโยบายการคลัง             
นโยบายการคลัง ซ่ึงประกอบดวยนโยบายดานรายรับอันไดแก นโยบายท่ีเกี่ยวกับภาษี และ

ท่ีเกี่ยวกับรายรับอ่ืนท่ีมิใชภาษีอากร นโยบายดานการใชจายของรัฐบาล ตลอดจนการจัดการสวนท่ี
เกินดุล หรือการหาเงินชดเชยสวนท่ีขาดดุล ซ่ึงจะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยตรง             

เม่ือใดท่ียอดการใชจายของรัฐบาลสูงกวายอดรายรับของรัฐบาล หมายความวา ฐานะการ
คลังของรัฐบาลอยูในสภาพขาดดุล ซ่ึงอาจเปนผลจากการใชนโยบายการคลังขาดดุล กลาวคือ 
รัฐบาลพยายามชวยกระตุนเศรษฐกิจใหขยายตัวมากข้ึน โดยเพิ่มการใชจายทางดานโครงสราง
พื้นฐาน (Infrastructure) เชน การกอสรางถนน ระบบคมนาคม เปนตน อยางไรก็ตาม ผูวิเคราะห
จําเปนตองใหความสําคัญกับปริมาณการขาดดุลของรัฐบาล และมาตรการแกไขการขาดดุลของ
รัฐบาล เพื่อท่ีจะสามารถคาดหวังผลกระทบโดยรวมที่จะเกิดข้ึนตอเศรษฐกิจในอนาคต            

 ในทางตรงกันขาม กรณีท่ียอดการใชจายของรัฐบาลตํ่ากวายอดรายรับของรัฐบาล ฐานะ
การคลังของรัฐบาลอยูในสภาพเกินดุล ซ่ึงอาจเกิดจากการท่ีรัฐบาลใชนโยบายการคลังเกินดุล 
กลาวคือ รัฐบาลพยายามชะลออัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ และ/หรือชะลอการเพ่ิมข้ึนของอัตรา
เงินเฟอ โดยจํากัดการใชจายเพื่อซ้ือสินคา และบริการของภาครัฐบาล หรือปรับอัตราภาษีอากรให
สูงข้ึน ซ่ึงผูวิเคราะหจําเปนตองศึกษาและวิเคราะหประกอบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนิน
มาตรการทางการคลังของรัฐบาล             

2) นโยบายการเงิน             
ธนาคารกลางจะเปนผูดําเนินการเก่ียวกับนโยบายการเงินของประเทศ โดยมีจุดประสงค

เพื่อ ควบคุมปริมาณเงินและอัตราดอกเบ้ีย นโยบายการเงินนอกจากจะชวยสนับสนุนนโยบายการ
คลังแลว ยังอาจชวยในการทําใหเกิดความสมดุลกับผลของนโยบายการคลังดวย             

ธนาคารกลางมีแนวทางปฏิบัติในอันท่ีจะแกปญหาเศรษฐกิจไดหลายแนวทาง แนวทางแรก
คือ ธนาคารกลางสามารถเปล่ียนแปลงเงินสํารองตามกฎหมาย (Legal Reserve Requirement) ได 
การที่ธนาคารกลางประเทศเพ่ิมอัตราเงินสดสํารองตามกฎหมายจะมีผลกระทบตอปริมาณเงิน 
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กลาวคือระบบการเงินจะมีเงินสดสํารองสวนเกินลดลง และธนาคารพาณิชยก็สามารถปลอยเงินกู
ไดลดลง สําหรับการลดอัตราเงินสํารองตามกฎหมายจะมีผลตอปริมาณเงินในทางตรงกันขาม 
กลาวคือระบบการเงินจะมีเงินสดสํารองสวนเกินเพิ่มข้ึน และธนาคารพาณิชยสามารถปลอยเงินกู
ไดเพิ่มข้ึน             

สําหรับแนวทางประการตอไปคือ ธนาคารกลางยังสามารถเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยซ้ือ
ลด (Discount Rate) ซ่ึงเปนอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมระยะส้ันท่ีธนาคารกลางกําหนดใหสําหรับ
ธนาคารพาณิชย การลดอัตราดอกเบ้ียซ้ือลด จะมีผลกระทบตอเนื่องไปยังการกระจายเงินกูยืมไปยัง
อุตสาหกรรมและธุรกิจตาง ๆ ดวย นอกจากนั้น ธนาคารกลางยังอาจจะกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานทางดานของธนาคารพาณิชย เชน นโยบายการใหเครดิตท้ังในดานอัตราการขยายตัวหรือ
เกี่ยวกับภาคเศรษฐกิจท่ีไดรับสินเช่ือ เปนตน             

การซ้ือหรือขายหลักทรัพยในตลาดพันธบัตร (Open Market Operation) ก็เปนอีกแนวทาง
หนึ่งของเคร่ืองมือของนโยบายการเงิน เม่ือธนาคารกลางขายหลักทรัพยในตลาดการเงิน จะทําให
ปริมาณเงินลดลง ในขณะเดียวกันอุปทานของหลักทรัพย หรือพันธบัตรรัฐบาลท่ีเพิ่มข้ึน จะทําให
ราคาของพันธบัตรลดลง และอัตราผลตอบแทน (Yield) ของพันธบัตรจะสูงข้ึน ทําใหผูลงทุนเกิด
แรงจูงใจในการซ้ือมากข้ึน ธนาคารกลางจะสามารถปรับสภาพอุปสงคและอุปทานของเงิน โดยขาย
หลักทรัพยใหแกธนาคารพาณิชย สถาบันการเงินตาง ๆ และประธานท่ัวไป  

 
การพิจารณาภาพรวมของเศรษฐกิจ เพื่อการวิเคราะหหลักทรัพย             
จะเห็นวาการวิเคราะหเศรษฐกิจท่ัวไปเกี่ยวของกับการศึกษาปจจัยหลายอยางประกอบดวย 

อาทิ  วัฏจักรธุรกิจ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง อัตราเงินเฟอ การใชจายของผูบริโภคและของ
ธุรกิจ ซ่ึงการพิจารณาปจจัยดังกลาว ผูวิเคราะหจะตองวิเคราะหองคประกอบตาง ๆ และใชเปน
แนวทางในการสรุปภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ             

การวิเคราะหภาพรวมของเศรษฐกิจจะทําใหสามารถใชขอมูลดังกลาวประกอบการ
พิจารณาไดอยางนอย 2 แนวทาง คือ             

แนวทางแรก  ภาพรวมของเศรษฐกิจทําใหสามารถกําหนดขอบเขตยอยของการลงทุนท่ี
นาสนใจ อาทิ จากการวิเคราะหเศรษฐกิจพบวาการใชจายของภาคธุรกิจมีแนวโนมเพิ่มข้ึนมาก ก็
อาจจะพิจารณาวาการลงทุนในกิจการท่ีเปนการผลิตสินคาประเภททุน ไดแก การผลิตเคร่ืองจักร 
เคร่ืองมือตาง ๆ เปนการลงทุนท่ีนาสนใจ หรือพบวาการใชจายภาครัฐบาลมีแนวโนมลดลง ก็อาจ
พิจารณาหลีกเล่ียงการลงทุนในกิจการท่ีมีลักษณะข้ึนลงตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ เปนตน   
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แนวทางท่ีสอง จากการใชภาพรวมของเศรษฐกิจกําหนดขอบเขตยอยของการลงทุนก็อาจ
นําไปพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับสภาพของอุตสาหกรรมและบริษัทวาอุตสาหกรรมและบริษัทนั้น ๆ 
ไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจอยางไรตอไป 

 
2.1.2 การวิเคราะหอุตสาหกรรม (Industry Analysis)  
  เปนข้ันตอนของการวิเคราะหถึงรายละเอียดของอุตสาหกรรม ท่ีจะมีผลจากการ

เปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากอุตสาหกรรมแตละประเภทจะมีการเปล่ียนแปลงข้ึนลง
ตามภาวะเศรษฐกิจในลักษณะท่ีแตกตางกัน ท้ังเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกับภาวะเศรษฐกิจ
หรืออาจเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกันขาม การที่เราทราบถึงพื้นฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจน
แนวโนมและลักษณะของอุตสาหกรรมนั้น จะเปนประโยชนในการเลือกลงทุนไดอยางเหมาะสม
กับชวงเวลา 

  ในการวิเคราะหอุตสาหกรรม ผูลงทุนควรพิจารณาส่ิงตาง ๆ ดังตอไปนี้ (นารฏิยา, 2538) 
 1. วงจรชีวิตอุตสาหกรรม (Industrial Life Cycle) 
 2. โครงสรางของอุตสาหกรรม (Industry Structure) 
 3. ความสัมพันธระหวางอุปสงคและอุปทาน (Demand and Supply Relationship) 
 4. กฎเกณฑของรัฐบาล (Government Regulation) 
 5. ปจจัยอ่ืนๆ (Other Factors) 
 
 1) วงจรอุตสาหกรรม (Industrial Life Cycle)      
   วงจรอุตสาหกรรมเปนปจจัยหนึ่งท่ีชวยตัดสินใจวาควรลงทุนในชวงเวลาใด ซ่ึงอาจ

จําแนกออกเปน 4 ระยะดังนี้  
    -  ระยะเริ่มแรก (Pioneer Stage)            

   ระยะนี้เปนระยะท่ีอุตสาหกรรมเพ่ิงเร่ิมกอต้ัง ลักษณะเบ้ืองตนของชวงนี้ก็คือมีการ
เพิ่มการผลิต เนื่องจากความตองการในสินคาเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว เปนเหตุจูงใจใหมีคูแขงจํานวน
มากเขามาแบงสวนตลาด ทําใหตลาดเกิดการแขงขันอยางรุนแรง เม่ือภาวการณแขงขันเขมขนข้ึน
ราคาสินคาจะลดลงอยางรวดเร็ว ทําใหกําไรลดลง เปนเหตุบีบบังคับใหบริษัทท่ีดอยประสิทธิภาพ
ตองออกจากวงจร ชวงนี้ถือวามีความเส่ียงสูงมาก ในตอนทายของชวงจะเหลือเพียงผูนําท่ีสามารถ
ปรับตัวอยูรอดไดเทานั้น 
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  -  ระยะเจริญเติบโต (Growth Stage)             
   ระยะนี้สินคาเปนท่ียอมรับของตลาดและผูลงทุนสามารถมองเห็นแนวโนมของ

อุตสาหกรรมไดชัดเจนข้ึน ยอดขายและผลกําไรจากทรัพยสินจะเพิ่มข้ึนในอัตราที่สูง แตผลกําไรท่ี
ไดรับจํานวนมากนั้นยังจําเปนตองนําไปลงทุนตอเพื่อใหสามารถผลิตสินคามารองรับความตองการ
ของตลาดไดรวมท้ังเพื่อนําผลกําไรนั้นไปขยายกิจการ  

  -  ระยะขยายตัว (Expansion Stage)             
   ในระยะขยายตัวนี้ อัตราการเจริญเติบโตของยอดขายและผลกําไรยังเปนไปใน

ทางบวกแตเปนอัตราท่ีชะลอตัวลงจากระยะท่ี 2 เนื่องจากมีคูแขงเขามาแยงสวนแบงในตลาดมาก
ข้ึน อุตสาหกรรมท่ีอยูในระยะนี้ไดมีการขยายกิจการไปมากและมีความสามารถที่จะจายเงินปน
ผลไดมากข้ึน             

  -  ระยะอ่ิมตัวหรือเส่ือมถอย (Stabilization or Decline Stage)             
   ระยะน้ีอุปสงคในสินคาลดนอยถอยลงและบริษัทตาง ๆ เร่ิมออกจากอุตสาหกรรม 

ถาบริษัทในอุตสาหกรรมไมสามารถปรับปรุงและพัฒนากลยุทธทางการตลาดหรือไมมีการ
เปล่ียนแปลงสินคาและบริการใหสนองตอบตอความตองการของผูบริโภคได อุตสาหกรรมนั้นก็
อาจจะเขาสูระยะเส่ือมถอยได 

 
 2)  โครงสรางของอุตสาหกรรม (Industry Structure) 
   การพิจารณาโครงสรางของอุตสาหกรรม ผูลงทุนสามารถพิจารณาองคประกอบ 3 

ประการ คือ 
   - จํานวนธุรกิจท่ีอยูในอุตสาหกรรม ผูลงทุนควรพิจารณาวามีธุรกิจอยูใน

อุตสาหกรรมนั้นจํานวนมากหรือนอย เพื่อดูวาอุตสาหกรรมนั้นมีลักษณะเปนตลาดผูกขาด กึ่ง
แขงขันกึ่งผูกขาด ผูขายนอยราย หรือตลาดแขงขันอยางเสรี 

   - ขนาดของธุรกิจท่ีอยูในอุตสาหกรรม ผูลงทุนตองพิจารณาขนาดของธุรกิจวาเปน
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ เพื่อวิเคราะหความสามารถทางดานการเงิน ธุรกิจขนาดใหญ
มักมีสายปานยาวกวาธุรกิจขนาดเล็กดังนั้นจึงมักสามารถอยูรอดไดหากเกิดสถานการณเลวรายทาง
เศรษฐกิจข้ึน 

   - สวนครองตลาดของแตละธุรกิจท่ีอยูในอุตสาหกรรม ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีผู
ลงทุนควรพิจารณาก็คือ สวนครองตลาด ซ่ึงจะบอกใหทราบถึงปริมาณการขาย และแนวโนมใน
การขยายตลาดตอไปในอนาคต 
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   3)  ความสัมพันธระหวางอุปสงคและอุปทาน (Demand and Supply Relationship) 
   อุปสงคและอุปทานจะมีผลกระทบตอราคาดุลยภาพของอุตสาหกรรมนั้น ๆ และมี

ผลกระทบตอความสามารถในการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพในระดับราคาท่ีนาพอใจ  การพิจารณา
ความสัมพันธระหวางอุปสงคและอุปทาน   ผูลงทุนควรศึกษาถึง 

  - แนวโนมของอุปสงค โดยพิจารณาถึงอุปนิสัยในการอุปโภคบริโภคของประชาชน 
เพื่อดูถึงความตองการของตลาด 

  - กลุมเปาหมายของธุรกิจ พิจารณาวาใครคือกลุมเปาหมายท่ีจะเปนผูซ้ือสินคา และ
การตัดสินใจซ้ือสินคาคํานึงถึงคุณภาพหรือราคาเปนหลัก 

  - นโยบายการกําหนดราคา การกําหนดราคาจําเปนตองทราบถึงกลุมเปาหมายและ
แนวโนมของอุปสงคกอน แลวจึงเปรียบเทียบตนทุนของธุรกิจ 

  - ความแตกตางของสินคา โดยพิจารณาสินคาและบริการของธุรกิจวามีความแตกตาง
จากธุรกิจอ่ืนๆ อยางไรบาง ท้ังสินคาและบริการที่ผลิตในประเทศและตางประเทศ 

  - ความยากงายในการเขาสูอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบางอยางตองใชเงินลงทุนสูง มี
เทคนิคการผลิตท่ีซับซอน และตองใชบุคลากรท่ีมีความชํานาญเปนพิเศษ อุตสาหกรรมในลักษณะ
เชนนี้จะทําใหธุรกิจตาง ๆ เขาสูอุตสาหกรรมไดยาก 

 
 4)  กฎเกณฑของรัฐบาล (Government Regulation) 
   ผูวิเคราะหจําเปนตองพิจารณากฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมนั้น ๆ เพื่อให

ทราบบรรทัดฐานท่ีรัฐบาลกําหนดไว การเปล่ียนแปลงหรือการออกกฎหมายใหมอาจทําให
อุตสาหกรรมบางประเภทสูญเสียสภาพการแขงขันท่ีเปล่ียนแปลงได เชนการแกไขโครงสรางภาษี
อากร การยกเวนภาษีบางประเภท การปรับอัตราดอกเบ้ีย และการใหสิทธิประโยชนตาง ๆ แก
อุตสาหกรรม เปนตน 

 
 5)  ปจจัยอ่ืนๆ (Other Factors) 
   - แหลงวัตถุดิบ ถาแหลงวัตถุดิบมีอํานาจในการตอรองสูง จะสงผลถึงเสถียรภาพ

ของราคาและปริมาณของวัตถุดิบท่ีใช ซ่ึงจะสงผลไปถึงราคาของสินคา และตองวิเคราะหถึง
ความสามารถของผูผลิตวัตถุดิบในการเขามาแขงขันในอุตสาหกรรม ซ่ึงมีผลกับสวนครองตลาด
ของอุตสาหกรรมนั้น 
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   - ความนิยมทางสังคม ผลิตภัณฑแตละชนิดจะไดรับความนิยมทางสังคมแตกตาง
กันไปตามเวลา ผูลงทุนตองพิจารณาสินคาท่ีผลิตข้ึนวามีความนิยมทางสังคมอยางไร และมี
แนวโนมเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด  
 

2.1.3 การวิเคราะหบริษัท (Company Analysis)  
  ในการวิเคราะหบริษัทนั้นคือการทําความเขาใจเกี่ยวกับประเภทของบริษัท และ

ประเภทของหลักทรัพย ท้ังนี้หลักทรัพยแตละหลักทรัพย ไมจําเปนตองจัดอยูในประเภทเดียวกับ 
บริษัทท่ีออกหลักทรัพยนั้น  เนื่องจากการพิจารณาประเภทของหลักทรัพยนั้น นอกจากจะดู
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทแลว ยังตองพิจารณาลักษณะความเคล่ือนไหวของราคาวา มี
ลักษณะเปนอยางไรดวย เชน หลักทรัพย หรือหุนท่ีออกโดยบริษัทท่ีเปน Growth Company อาจจะ
ไมเปนหลักทรัพยประเภท Growth Stock ในตลาดหุนก็ได เปนตน             

  หลังจากท่ีไดทําความเขาใจเกี่ยวกับประเภทของบริษัท และประเภทของหลักทรัพย
แลว ลําดับตอไปของการวิเคราะหบริษัทแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ การวิเคราะหเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Analysis) และ การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)  
 

 1) การวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) 
  การวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เปนการวิเคราะหขอมูลโดยท่ัวไปท่ี

เกี่ยวของกับบริษัท ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหไดแก อัตราการขยายตัวในอดีต และเม่ือเปรียบเทียบ
กับคูแขง สวนแบงตลาด โครงสรางเงินทุน โครงการขยายโรงงานในอนาคต การขยายชองทางการ
จําหนายสินคาท่ีไดเตรียมการไว ความสัมพันธระหวางบุคลากรในบริษัท เปนตน เพื่อใหงายแกการ
เขาใจ ผูวิเคราะหสามารถดูตัวอยางการวิเคราะหเชิงคุณภาพท่ีสําคัญ ๆ บางประการดังนี้ คือ             

  -  ขนาดของบริษัท (Size of the Firm) ผูวิเคราะหควรจะพิจารณาขนาดของแตละ
บริษัท ธุรกิจท่ีมีขนาดใหญยอมจะมีความไดเปรียบธุรกิจขนาดเล็ก ท้ังในดานเงินทุน ดานเทคนิค 
การจางผูบริหารที่มีความรูความสามารถสูง และไดเปรียบในดานสภาพการแขงขันในตลาด เปน
ตน             

  - อัตราการขยายตัวในอดีต (Past Rate of Growth) ในการประมาณการผลกําไรของ
บริษัทในอนาคต เพื่อคํานวณหามูลคาหลักทรัพยของบริษัทนั้น ผูวิเคราะหอาจใชอัตราการขยายตัว
ในอดีตเปนบรรทัดฐาน ซ่ึงมีความเปนไปไดท่ีอัตราการขยายตัวในอนาคตจะเทากับอัตราการ
ขยายตัวในอดีต หรือในกรณีท่ีบริษัทมีจุดเดน หรือขอไดเปรียบท่ีแสดงใหเห็นวา มีความเปนไปได
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ท่ีจะมีการพัฒนากาวหนา ท้ังจากการเปรียบเทียบกับขอมูลในอดีตและมาตรฐานอุตสาหกรรม อัตรา
การขยายตัวก็นาจะสูงข้ึน             

  -  ลักษณะของผลิตภัณฑ (Nature of the Products) ลักษณะของสินคาในบริษัทเปน
ลักษณะใด หากเปนสินคาท่ีจําเปนในชีวิตประจําวันอุปสงคในสินคาจะมีเสถียรภาพมาก ซ่ึงจะ
สงผลใหกําไรของบริษัทท่ีผลิตหรือจําหนายสินคานั้นมีเสถียรภาพมากกวาบริษัทท่ีผลิตสินคา
ประเภทอ่ืน             

  -  ชื่อยี่หอผลิตภัณฑ (Brand Name) กรณีท่ีบริษัทมีช่ือยี่หอผลิตภัณฑเปนท่ีรูจักกัน
อยางแพรหลาย และเปนท่ียอมรับบุคคลทั่วไป โอกาสในการทํากําไรของธุรกิจก็สูงข้ึนไป
ดวย             

  -  โครงสรางของเงินทุน (Capital Structure) โครงสรางของเงินทุน จะแตกตางกัน
ไปตามนโยบายของแตละบริษัท ธุรกิจท่ีมีโครงสรางของเงินทุนประกอบดวยสวนของผูถือหุนเปน
สวนใหญ ยอมจะมีความเส่ียงทางการเงินตํ่ากวาธุรกิจท่ีมีเงินทุนสวนใหญมาจากหนี้สิน             

  -  การกระจายของผลิตภัณฑ (Diversification) ธุรกิจท่ีผลิตหรือจําหนายสินคาและ
บริการหลายชนิด และมีช่ือยี่หอผลิตภัณฑหลายช่ือ ยอมจะสามารถมีสวนแบงในตลาด ไดมากกวา
ธุรกิจท่ีมีการกระจายของผลิตภัณฑนอย และยอมสามารถลดความเส่ียงท่ีเกิดจากความไมแนนอน
ของการประกอบการไดมากกวา            

  -  ผูบริหารระดับสูง (Top Management) คณะผูบริหารนับเปนทรัพยากรที่มีคายิ่ง
ของธุรกิจ หากผูบริหารของบริษัทใดมีความสามารถในการบริหาร และเสริมสรางสัมพันธอันดี
ระหวางผูใตบังคับบัญชา รวมท้ังมีประสบการณและความชํานาญในการประกอบธุรกิจประเภทนั้น
แลว ยอมจะทําใหการดําเนินงานของธุรกิจนั้นมีโอกาสประสบความสําเร็จสูง             

  -  ความสามารถทางดานการคิดคนและเสนอผลิตภัณฑใหม (Research & Product 
Development Resources) บริษัทท่ีมีความสามารถคิดคนผลิตภัณฑใหม จะเปนผูท่ีริเร่ิม และพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมนั้นในตลาด หากสินคานั้นเปนท่ียอมรับในชวงแรกบริษัทก็จะสามารถทํากําไรไดสูง
โดยปราศจากคูแขง และยังสามารถพัฒนาสินคานั้นใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึนเร็วกวาท่ีคูแขงจะตามทัน 
ทําใหบริษัทมีขอไดเปรียบกวาบริษัทท่ีจะกาวเขามาเปนคูแขงในภายหลัง             

  -  พนักงาน (Human Resources) พนักงานเปนทรัพยากรที่สําคัญของบริษัท การ
ดําเนินงานของบริษัทจะราบร่ืนไปดวยดี และมีประสิทธิภาพก็ยอมตองอาศัยบุคลากรภายในบริษัท 
บริษัทจึงควรมีการพัฒนางานดานทรัพยากรบุคคลเพื่อปองกันการเปล่ียนหรือผละงานบอย ๆ ซ่ึง
อาจจะมีผลกระทบถึงการดําเนินงาน และผลกําไรของบริษัท  
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 2) การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)            
  การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) จะวิเคราะหจากงบการเงินของธุรกิจ

ท่ีผานมา และในปจจุบันเปนสําคัญ เพื่อจะนํามากําหนดตัวแปรตาง ๆ อาทิ กําไรและเงินปนผลใน
อนาคต ราคาของหลักทรัพยในอนาคต เปนตน การวิเคราะหบริษัทเชิงปริมาณ จึงเปนเคร่ืองช้ีวา
อนาคตของธุรกิจนั้น ควรเปนไปในลักษณะใด  

 
การวิเคราะหงบการเงิน  
การวิเคราะหงบการเงินเปนการประเมินผลการดําเนินงานของฝายจัดการในดานตาง ๆ 

ประกอบดวย ความสามารถในการทํากําไร ดานความมีประสิทธิภาพและความเส่ียง แมการ
วิเคราะหจะเปนการใชขอมูลในอดีต แตเปาหมายของการวิเคราะหก็คือความเขาใจกิจการอยางถอง
แทเพื่อคาดการณผลการดําเนินงานในอนาคต  เพื่อสรุปผลประกอบการตัดสินใจวาสมควรลงทุน
ในกิจการนี้หรือไม (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2548) 

ท้ังนี้การวิเคราะหงบการเงิน ทําไดโดยใชการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (Ratios 
Analysis) ซ่ึงทําไดโดยการนํารายการตาง ๆ มาเทียบอัตราสวน เพื่อหาความสัมพันธระหวาง
ทรัพยสิน หนี้สิน ทุน รายได และคาใชจายตาง ๆ วาเหมาะสมหรือไม การวิเคราะหอัตราสวนทาง
การเงินนี้แบงตามจุดมุงหมายในการใชไดเปน 4 ลักษณะดวยกัน คือ             

1. อัตราสวนวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน (Liquidity Ratio) เปนอัตราสวนใชวัด

ความสามารถในการชําระหนี้สินระยะส้ัน ซ่ึงประกอบดวย 

  1.1 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)  

     เปนอัตราสวนในการใชวัดสภาพคลอง (Liquidity) ในการเปล่ียนสินทรัพยมาเปน

เงินสด จึงเปนเครื่องช้ีฐานะทางการเงินระยะส้ันของธุรกิจ เจาหนี้ระยะส้ันจะใหความสําคัญตอ

อัตราสวนนี้เนื่องจากแสดงโอกาสท่ีจะไดรับชําระหนี้วามีอยูมาก หรือนอยตามคาอัตราสวน 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวยีน  
สินทรัพยหมุนเวยีน

หนี้สินหมุนเวียน
 

 

 1.2 อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว (Quick Ratio)  

       ใชสําหรับวัดความสามารถของธุรกิจในการชําระหนี้สินหมุนเวียนจากสินทรัพย

หมุนเวียนท่ีหักสินคาคงเหลือออก ท้ังนี้ เพื่อพยายามตัดส่ิงซ่ึงจะเปนปญหาในการเปล่ียนแปลงเงิน 

สดออก (สินคาคงเหลือ) อัตราสวนนี้คายิ่งมาก แสดงถึงการมีสภาพคลองสูงของบริษัท  
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อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว  
สินทรัพยหมุนเวยีน สินคาคงเหลือ

หนี้สินหมุนเวยีน
 

 

2. อัตราสวนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Activity Ratio) เปนอัตราสวนท่ีวัด
ประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยของกิจการ 

 2.1 อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร (Fixed-asset Turnover Ratio)  
     อัตราสวนนี้แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพการใชสินทรัพยท้ังหมดของบริษัท 

สามารถกอใหเกิดยอดขายเทียบกับสินทรัพยท้ังหมด 

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร  
ยอดขายสุทธิ

สินทรัพยถาวร
 

 
 

  2.2 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม  (Total Assets Turnover Ratio)  
    เปนอัตราสวนท่ีใชวัดประสิทธิภาพของบริษัทในการใชสินทรัพยเพื่อกอใหเกิด

ยอดขายแกบริษัท อัตราสวนนี้จะบอกวาเม่ือใชสินทรัพยเพิ่มข้ึนหนึ่งหนวย บริษัทจะมียอดขาย
เพิ่มข้ึนเทาไร  

อัตราหมุนเวยีนของสินทรัพยถาวร  
ยอดขายสุทธิ

สินทรัพยรวม
 

   
   2.3 อัตราสวนการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ (Inventory Turnover) 

   คือการวัดประสิทธิภาพการจัดการสินคาคงเหลือของกิจการ หากบริษัทถือสินคา
คงเหลือไวมากเกินไป ทําใหเกิดปญหาการขาดสภาพคลองของกิจการ 

อัตราสวนการหมุนเวียนของสินคาคงคลัง  
ตนทุนสินคาขาย

สินคาคงเหลือเฉล่ีย
 

 
 2.4 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี ้(Account Receivable Turnover) 
   คือ อัตราสวนท่ีใชวัดวาลูกหนี้การคาสามารถเปล่ียนเปนเงินสดไดเร็วเทาไร โดย

การวัดจํานวนคร้ังท่ีลูกหนี้ชําระหนี้ในแตละป บอกใหรูถึงประสิทธิภาพในการจัดการสภาพคลอง
ของบริษัท  

อัตราการหมุนเวยีนของลูกหนี้  
ขายเช่ือสุทธิ

ลูกหนี้เฉล่ีย
 



17 
 

3.  อัตราสวนความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)     
 3.1 อัตรากําไรข้ันตน (Gross Profit Margin)  
   อัตราสวนนี้ แสดงวากิจการมีความสามารถในการทํากําไรข้ันตนเปนสัดสวนเทาใด

เม่ือเทียบกับยอดขายสุทธิ โดยท่ัวไป อัตรากําไรข้ันตนมีคาสูงแสดงวากิจการมีความสามารถในการ
ดําเนินงานจนเปนผลใหกําไรขั้นตนมีคาสูงกวายอดขายสุทธิ หรืออาจกลาวไดวากิจการมีตนทุน
สินคาขายตํ่า ซ่ึงแสดงวากิจการมีประสิทธิภาพในการบริหารงานและการจัดซ้ือสินคารวมท้ัง
นโยบายการผลิตและการตั้งราคาขายท่ีดี 

อัตรากําไรข้ันตน  
กําไรข้ันตน

ขายสุทธิ
 

 

 3.2  อัตรากําไรจากการดําเนนิงาน (Operating Profit Margin)  

    อัตราสวนนี้ แสดงวากิจการมีความสามารถในการทํากําไรจากการดําเนินงานเปน

สัดสวนเทาใดเม่ือเทียบกับยอดขายสุทธิ โดยท่ัวไป อัตรากําไรจากการดําเนินงานมีคาสูง กิจการมี

ความสามารถท่ีดีในการบริหารคาใชจายในการดําเนินงาน 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน  
กําไรจากการดําเนินงาน

ยอดขายสุทธิ
 

 

  3.3   อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin)  

     อัตราสวนนี้ แสดงวากิจการมีความสามารถในการทํากําไรสุทธิเปนสัดสวนเทาใด

เทียบกับยอดขายสุทธิ โดยท่ัวไป อัตรากําไรสุทธิมีคาสูงแสดงวากิจการมีความสามารถในการ

ดําเนินงานท่ีดี 

อัตรากําไรสุทธิ  
กําไรสุทธิ

ยอดขายสุทธิ
 

 
 3.4  อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (Return on Assets , ROA)  
   อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม เปนอัตราสวนท่ีใชวิเคราะหผลตอบแทน

จากการลงทุนและเปนอัตราสวนท่ีแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพยของกิจการ  

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม
กําไรสุทธิ

สินทรัพยรวม
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 3.5 อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity , ROE)  

   อัตราสวนนี้ แสดงวากิจการมีกําไรสุทธิเปนสัดสวนเทาใดของเงินทุนจากสวนของ

ผูถือหุน กลาวคือ เงินทุนสวนของผูถือหุนกิจการสามารถทํากําไรสุทธิไดเทาใด เปนการแสดงให

เห็นวาการใชเงินทุนจากการเพิ่มทุนไดรับผลตอบแทนคุมคาหรือไม 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน  
กําไรสุทธิ

สวนของผูถือหุน
 

 
 

4.  อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio) 
 4.1 อัตราสวนหนี้ตอสวนของเจาของ (Debt to Equity Ratio)  
   อัตราสวนนี้แสดงโครงสรางของเงินทุน (Capital Structure) ของบริษัทวามีสัดสวน

ของหนี้สินรวมของบริษัทเม่ือเทียบกับสวนของทุนหรือสวนของเจาของเปนเทาใด เปนการวัดวา
ธุรกิจใชเงินทุนจากภายนอก (จากการกูยืม) เม่ือเทียบกับทุนภายในของธุรกิจเองวามีสัดสวนเทาใด 
ซ่ึงหนี้สินเปนแหลงเงินทุนท่ีบริษัทมีภาระดอกเบ้ียจาย ไมวาผลการดําเนินงานของบริษัทจะเปน
อยางไร ถาอัตราสวนหนี้สูงก็แสดงวาบริษัทก็มีความเสี่ยงสูงดวยเชนเดียวกัน เพราะเงินกูเปนแหลง
เงินทุนท่ีมีภาระดอกเบ้ียจาย               

อัตราสวนหนีต้อสวนของเจาของ  
หนี้สินรวม

สวนของผูถือหุน
 

 4.2 อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบ้ีย (Interest Coverage)  
   อัตราสวนนี้แสดงถึงความสามารถในการชําระดอกเบ้ียเงินกูของธุรกิจ โดย

วิเคราะหเพื่อหากําไรจากการดําเนินงาน (กําไรสุทธิ + ภาษีเงินได + ดอกเบ้ียจาย) ตอดอกเบ้ียจาย
อัตราสวนนี้ยิ่งสูงก็ยิ่งเพิ่มความม่ันใจแกเจาหนี้ในการที่จะไดรับชําระดอกเบ้ีย  

อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบ้ีย  
กําไรจากการดําเนนิงาน

ดอกเบ้ียจาย
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2.2 หลักทฤษฎีการประเมินมูลคาท่ีแทจริงของหลักทรัพย   
2.2.1 การประเมินอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังและความเสี่ยง โดยใช ทฤษฎี CAPM 

(Capital Asset Pricing Model)  

  ทฤษฎี CAPM (Capital Asset Pricing Model) มีท่ีมาจากแนวคิดในการประเมิน

สินทรัพยทางการเงินถึงความสัมพันธระหวางการคาดการณผลตอบแทนกับ ความเส่ียงหรือความ

ไมแนนอนของผลตอบแทน ซ่ึงถูกพัฒนาข้ึนจากนักวิชาการสองทาน คือ Willian F. Sharpe และ 

Jone Lintner  

    CAPM ชวยกําหนดราคาของหลักทรัพยโดยการกําหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสมใน

แบบจําลองการกําหนดราคาโดยการคิดลดเงินปนผล (dividend valuation model) 

    ทฤษฎี CAPM ไดรับการยอมรับและถูกนําไปใชอยางกวางขวางในแวดวงธุรกิจ

การเงิน และในการทําวิจัยรวมถึงวิทยานิพนธในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการประเมินความเส่ียงของการ

ลงทุนทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ ผลตอบแทนท่ีนักลงทุนตองการ และการคํานวณตนทุนทางการ

เงินของโครงการลงทุน ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนคาดหมายท่ีคํานวณไดกับอัตรา

ผลตอบแทนท่ีตองการ เพื่อตัดสินวาหลักทรัพยท่ีศึกษานั้นมีราคาสูงหรือตํ่าเกินไป 

    การใชทฤษฏี CAPM (Capital Asset Pricing Model) เพื่อกําหนดอัตราลดคา 
(discount rate) สามารถใชสมการถดถอยอยางงายดังนี้ 
 

      

    
   โดยกําหนดให 
        =   อัตราตอบแทนท่ีคาดหวังจากหลักทรัพย ADVANC 
       =   อัตราผลตอบแทนของตลาด 
      =   อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีไมมีความเส่ียง 
        =  สวนชดเชยความเส่ียงของตลาด (market risk premium) 
        =  ความเส่ียงของหลักทรัพย ADVANC เม่ือเทียบกับความเส่ียง 
        ของตลาด 
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2.2.2 การประเมินมูลคาหลักทรัพย 
    วัตถุประสงคของการประเมินมูลคาหลักทรัพย (Valuation) คือ การหามูลคา
หลักทรัพยทางปจจัยพื้นฐาน เพื่อใหไดมูลคาท่ีควรจะเปนหรือมูลคาท่ีแทจริง (Intrinsic Value) ซ่ึง
จะนํามาเปรียบเทียบกับราคาของหลักทรัพยในตลาด (Market Price) เพื่อพิจารณาวาราคาของ
หลักทรัพยในตลาดสูงหรือตํ่ากวามูลคาท่ีแทจริง แลวจึงตัดสินใจซ้ือขายหรือถือหลักทรัพยตอไป 
หลักเกณฑตัดสินใจมี 3 ลักษณะ (นารฏิยา, 2538) คือ 

  1. ถาราคาตลาดของหลักทรัพยตํ่ากวามูลคาท่ีแทจริง (Under Value) ควรซ้ือ
หลักทรัพยนั้นเพื่อหากําไรจากการที่ราคาหลักทรัพยจะสูงข้ึนในอนาคต เพื่อใหเทากับมูลคาท่ีควร
จะเปน 

  2. ถาราคาตลาดของหลักทรัพยสูงกวามูลคาท่ีแทจริง (Over Value) ควรขาย
หลักทรัพยนั้น เพื่อปองกันการขาดทุนจากการที่ราคาตลาดของหลักทรัพยจะลดลงในอนาคต
เพื่อใหเทากับมูลคาท่ีควรจะเปน 

  3. ถาราคาตลาดของหลักทรัพยเทากับมูลคาท่ีแทจริง แสดงวาราคานั้นเปนราคา 
ดุลยภาพ (Equilibrium Price) ดังนั้นผูลงทุนจึงไมมีกําไรหรือขาดทุนจากการซ้ือหรือขายหลักทรัพย
นั้น จึงควรถือหลักทรัพยนั้นไวตอไป 
 

2.2.3 การประเมินมูลคาท่ีแทจริงของหุนสามัญ 
  หลักการประเมินมูลคาท่ีแทจริง  
  1. พยากรณงบกําไรขาดทุนและงบดุลลวงหนา โดยวิธีรอยละของยอดขาย (The 

Percent of Sales Method) ซ่ึงเร่ิมตนดวยการพิจารณารายการตาง ๆ ในงบการเงินท่ีจะเปล่ียนแปลง
โดยตรงกับยอด เชน ตนทุนขาย คาใชจายในการขายและบริหาร สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน หนี้สิน
หมุนเวียนอ่ืน เปนตน และคํานวณรายการตาง ๆ เหลานั้นเปนอัตรารอยละของยอดขายโดยสมมติวา
รายการตาง ๆ นั้น เปล่ียนแปลงโดยตรงกับยอดขาย เม่ือไดตัวเลขประมาณการของยอดขายแลวก็จะ
สามารถพยากรณรายการตาง ๆ ในงบการเงินได 

  2. พยากรณกระแสเงินสดลวงหนา เพื่อหากระแสเงินสดท่ีคาดหวังของผูถือหุน 
(FCFE)  

 
FCFE  =  กําไรสุทธิ + คาเส่ือมราคา – เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน – เงินสดสุทธิจาก 

กิจกรรมลงทุน – เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
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   3. หามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังของผูถือหุนตลอดชวงเวลา โดยใช 
Free Cash Flow to Equity (FCFE) Model โดยคิดลดดวยผลตอบแทนท่ีตองการ (Ri) ซ่ึงแบบจําลอง
จะเปนดังนี้ 

 
Value of Stock = PV of FCFE during extraordinary phase + PV of Terminal price 

     1 1  

 
 
  โดยท่ี 

        มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังของผูถือหุนตลอดชวงเวลา 
(Value of Stock)  

         ราคาหุน ณ ส้ินปท่ี     

         Free Cash Flow to Equity หรือกระแสเงินสดท่ีคาดหวังของผูถือหุน 
          อัตราผลตอบแทนท่ีตองการของหลักทรัพยคํานวณไดจากสมการ CAPM 
         อัตราการเติบโตของกระแสเงินสดแบบตลอดไป หลังปท่ี n 
 
2.3 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  สัมพันธ ดนตรี (2543) ไดทําการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานของหุนกลุมส่ือสารโทรคมนาคม 

เพื่อทําการประเมินมูลคาหลักทรัพย ณ ปลายป 2542 โดยทําการวิเคราะหบริษัทในกลุมธุรกิจ

ส่ือสารโทรคมนาคมจํานวน 4 บริษัท ไดแก บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

บริษัท จัสมิน อินเตอรเนช่ันนอล จํากัด (มหาชน) บริษัท ชิน คอรปอเรช่ันส จํากัด (มหาชน) และ

บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอรปอเรช่ัน จํากัด โดยใชแบบจําลองประเมินมูลคา Valuation Model ใน

การประเมินมูลคาท่ีแทจริงของหลักทรัพย ผลการศึกษาพบวาภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยมี

แนวโนมท่ีดีในอนาคต สวนภาวะอุตสาหกรรมส่ือสารโทรคมนาคมมีการแขงขันสูง และสามารถ

เจริญเติบโตไดอยางตอเนื่อง ผลการประเมินมูลคาหลักทรัพยพบวามี  2 บริษัทท่ีมีราคาตลาดสูงกวา

มูลคาท่ีแทจริง คือ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท จัสมิน อินเตอร

เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) จึงควรทําการขายหุนของ 2 บริษัทนี้ ในขณะท่ี บริษัท ชิน  คอรปอเรช่ัน 
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จํากัด (มหาชน) และบริษัท เทเลคอมเอเชีย คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) มีราคาตลาดตํ่ากวามูลคาท่ี

แทจริง นักลงทุนจึงสามารถซ้ือหลักทรัพยเพื่อการลงทุนได 

  ปยะรัตน ยงทรัพยสินธุ (2546) ไดทําการประเมินมูลคาหลักทรัพยโดยการวิเคราะห

ปจจัยพื้นฐาน ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซ่ึงในการประเมินมูลคาท่ีแทจริงของหลักทรัพยนั้น

ไดใชวิธีการพยากรณงบกระแสเงินสดลวงหนาเพื่อหากระแสเงินสดคงเหลือลําหรับผูถือหุน 

จากนั้นนํามาคํานวณมูลคาท่ีแทจริงโดยใชตัวแบบ Free Cash Flow to Equity (FCFE) ผลการศึกษา

พบวา ภาวะเศรษฐกิจไทยป 2545 – 2546 คาดวายังมีการขยายตัวตอเนื่อง แตเกิดปจจัยเส่ียงดาน

สงครามท่ีเกิดข้ึนในชวงคร่ึงแรกของป 2546 สําหรับภาวะดานอุตสาหกรรมดานพลังงานคาดวายังมี

การขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยมีความตองการใชน้ํามันสําเร็จรูปและกาซธรรมชาติเพิ่มข้ึน ดานการ

วิเคราะหบริษัทพบวาเปนเพียงบริษัทเดียวในตลาดหลักทรัพยท่ีดําเนินธุรกิจปโตรเลียมเต็มรูปแบบ 

โดยบริษัทมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกรงมากและมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง  และผลการ

ประเมินมูลคาท่ีแทจริงของหลักทรัพยพบวาราคาหลักทรัพย ณ ส้ินป 2546 สูงกวาราคาปด ณ ส้ินป 

2545 จึงสรุปไดวาหลักทรัพยของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปนหลักทรัพยท่ีเหมาะแกการลงทุน 

  รัติชัย อุดมวารีรัตน (2547) ไดทําการประเมินมูลคาหลักทรัพย และวิเคราะหผลตอบแทน 

ความเส่ียงของกลุมหลักทรัพยปูนซีเมนต เพื่อศึกษามูลคาท่ีแทจริงของหลักทรัพย วิเคราะหอัตรา

ผลตอบแทนท่ีไดรับจริง และความเส่ียงของหลักทรัพยในกลุมปูนซีเมนต โดยทําการวิเคราะห

ขอมูลต้ังแตปพ.ศ.2544 – 2546 โดยวิเคราะห 2 หลักทรัพย คือ บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) โดยใชตัวแบบคิดลดกระแสเงินสดตอ

ทุน และวิเคราะหอัตราผลตอบแทนท่ีควรไดรับและความเส่ียง โดยใชทฤษฎี Capital Asset Pricing 

Model : CAPM เพื่อกําหนด Discount Rate ผลการศึกษาพบวา ในป 2544 และ ป 2545 นาสนใจ

ลงทุนในหลักทรัพยกลุมปูนซีเมนต สวนป 2546 ไมนาลงทุนเพราะใหอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับตํ่า

กวาผลตอนแทนของตลาด และราคาหลักทรัพยท่ีประเมินไดตํ่ากวาราคาปดเฉล่ียท้ังสองหลักทรัพย 

  พัชราวดี วงศเกษม (2549) ไดศึกษาหลักทรัพยบริษัทปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) โดย

ใชวิธีวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน ในการประเมินอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังและความเส่ียง ใชทฤษฎี 

CAPM (Capital Asset Pricing Model) เพื่อกําหนดอัตราคิดลด โดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิเบตา

จากการคํานวณ Regression และใชตัวแบบ Free Cash Flow to Equity (FCFE) ในการคํานวณมูลคา
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ท่ีแทจริง ผลการศึกษาพบวาภาวะเศรษฐกิจไทยป 2546 ถึงป 2549 คาดวาเศรษฐกิจมีการขยายตัว

อยางตอเนื่อง สําหรับภาวะอุตสาหกรรมปูนซีเมนตการผลิตและจําหนายในป 2548 ถึงป 2549 

เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง เนื่องจากการลงทุนในโครงการกอสรางภาครัฐ และวิสาหกิจขยายตัว ซ่ึง

บริษัทนี้มีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกรงมากและมีแนวโนมอยางตอเนื่อง ผลการประเมินมูลคาท่ี

แทจริงของหลักทรัพยพบวาราคาหลักทรัพยของบริษัทปูนซีเมนตไทยตํ่ากวามูลคาท่ีแทจริงอยูถึง

รอยละ 172.68 จึงเปนหลักทรัพยท่ีนาลงทุน 

   วิชัย บัวแดง (2550) ไดทําการประเมินมูลคาหลักทรัพยของบริษัท ไออารพีซี จํากัด

(มหาชน)ในป 2547 – 2550 โดยใชวิธีการวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน โดยการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ 

วิเคราะหภาวะอุตสาหกรรม และการวิเคราะหบริษัท สําหรับการประเมินคาท่ีแทจริงของหลักทรัพย

นั้น ไดใชวิธีการพยากรณงบกระแสเงินสดลวงหนา แลวนํามาคํานวณมูลคาท่ีแทจริงดวยตัวแบบ 

Free Cash Flow to Equity (FCFE) หลังจากไดมูลคาท่ีแทจริงของหลักทรัพยจึงนํามาเปรียบเทียบ

กับราคาตลาดหลักทรัพยเพื่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยตอไป ผลการศึกษาพบวาเศรษฐกิจ

คาดวาจะมีการฟนตัวจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก แตมีปจจัยเส่ียงดานราคานํ้ามันท่ียังมี

แนวโนมทรงตัวอยูในระดับสูง รวมถึงอัตราเงินเฟอท่ีเพิ่มสูงข้ึน สวนภาวะอุตสาหกรรมปโตรเคมี

และการกล่ันยังมีทิศทางไปในทางบวก และพบวาบริษัทมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกรง ผลการ

ประเมินมูลคาท่ีแทจริงพบวา ราคาหลักทรัพย ณ ส้ินป 2550 สูงกวาราคาปดจึงสรุปไดวาหลักทรัพย

ของบริษัทนี้เปนหลักทรัพยท่ีเหมาะแกการลงทุนซ่ึงเปนหลักทรัพยท่ีใหผลตอบแทนท่ีดีกับผูลงทุน

ได 

  อนุวัตร บัวแกว (2551) ไดทําการศึกษาวิเคราะหหลักทรัพยบริษัท ไทยออยล จํากัด 

(มหาชน) โดยใชปจจัยพื้นฐาน ทําการประเมินมูลคาท่ีแทจริงของหลักทรัพย และวิเคราะห

ผลตอบแทนของหลักทรัพยเพื่อใชประโยชนในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน โดยใชวิธีพยากรณงบ

กระแสเงินสดลวงหนาเพื่อหากระแสเงินสดคงเหลือสําหรับผูถือหุน และคํานวณมูลคาท่ีแทจริงโดย

ใชตัวแบบ Free Cash Flow to Eqity (FCFE) และทําการวิเคราะหผลตอบแทนโดยใชทฤษฎีแควน

ไทล (Quantiles) โดยการวิเคราะหแกโจทยเกี่ยวกับการลดผลรวมของคาสมบูรณคงเหลือ โดยใช

ขอมูลผลตอบแทนแตละวันเพื่อศึกษาคาเบตาท่ีไดเปรียบเทียบกับผลตอบแทนท่ีไดและนําไป

ตัดสินใจในการลงทุน ซ่ึงจากการศึกษาพบวาภาวะเศรษฐกิจไทยป 2548 ถึงป 2550 เศรษฐกิจคาดวา



24 
 

ยังมีการขยายตัวตอเนื่อง สําหรับภาวะอุตสาหกรรมพลังงาน การผลิตและการจําหนายมีแนวโนม

เพิ่มสูงข้ึน แตมีปญหาอุปทานพลังงานของโลกท่ีเขาสูภาวะชะงักงัน ทําใหราคาเพิ่มสูงข้ึนอยาง

ตอเนื่อง ราคาของหลักทรัพยตํ่ากวามูลคาท่ีควรจะเปน (under value)  สวนการวิเคราะหแควนไทล 

คาเบตาท่ีไดมีคาใกลเคียงกับ 1 มาก  แสดงวาการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนในหลักทรัพยไทย

ออยลเทียบกับผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยไมหางกันมากนัก จึงสรุปไดวาหลักทรัพยของ

บริษัทไทยออยลจํากัด (มหาชน) เปนหลักทรัพยท่ีเหมาะแกการลงทุนซ่ึงจะเปนหลักทรัพยท่ีให

ผลตอบแทนท่ีดีแกผูลงทุน 


