
 
บทที่ 2 

กรอบแนวคดิทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

2.1 ทฤษฎีการวิเคราะหหลักทรัพยดวยการประเมินปจจัยพื้นฐาน (Fundamental Method) 
 การวิเคราะหหลักทรัพยโดยใชปจจัยพืน้ฐาน แบงออกเปนปจจัยภายนอก และปจจยั
ภายใน โดยที่ปจจัยภายนอก ยังแบงออกเปนปจจัยดานภาวะเศรษฐกิจ หรือการวิเคราะหภาวะ
เศรษฐกิจเพื่อเลือกลงทุนใหสอดคลองกับแนวโนมภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยพิจารณา
จากดัชนีช้ีวัดตางๆ เชน GDP GNP ดอกเบ้ีย เงินเฟอ เปนตน จากนัน้ทําการวิเคราะหอุตสาหกรรม
ซ่ึงเปนปจจยัภายนอก เนือ่งจากการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจมีผลตออุตสาหกรรมวาจะขยายตัว
หรือหดตัวได ปจจัยดานอุตสาหกรรม หรือ การวิเคราะหอุตสาหกรรมโดยพิจารณาตามวงจรธุรกจิ 
(Business Cycle) เพื่อพิจารณาการเคล่ือนไหวของธุรกิจวามีโอกาส หรือปญหาอยางไร ซ่ึงการ
พิจารณาโครงสรางอุตสาหกรรม ไดแก การพิจารณาถึงจํานวณบริษทัท่ีอยูในอุตสาหกรรม ขนาด
ของบริษัท ปริมาณการขยายตัวของบริษทั โดยรายละเอียดในการวเิคราะหอุตสาหกรรมไดแก การ
พิจารณาดานราคา (อุปสงคและอุปทาน) เปนเปาหมายของธุรกิจ ความแตกตางของผลิตภัณฑ
เดียวกันในแตละบริษัทและความแตกตางระหวางในประเทศกับตางประเทศดวย นอกจากนั้นยัง
ตองพิจารณาถึงยอดขายในอดีต คาจางแรงงาน และสภาวะการแขงขัน 
 สวนการวเิคาะหปจจัยภายใน คือ การวิเคราะหบริษทัแบงออกเปน ปจจัยเชิงคุณภาพ 
ไดแก การวิเคราะหคุณภาพของผูบริหาร ขนาดของบริษัท ลักษณะผลิตภณัฑ เคร่ืองหมายการคา 
และโครงสรางเงินลงทุน สวนปจจัยเชิงปริมาณ ไดแก การวิเคราะหผลประกอบการของธุรกิจจาก
งบการเงินในอดีตจนถึงปจจุบัน โดยใชขอมูลทางการเงิน เชน งบการเงิน กําไรตอหุน เงินปนผล 
อัตราผลตอบแทน PE Ratio เปนตน เพื่อประเมินมูลคาหลักทรัพย แลวทําการเปรียบเทียบกับราคา
ตลาด ซ่ึงมีรายละเอียดของทฤษฎีดังตอไปนี้ 
 

2.1.1 การวิเคราะหเศรษฐกิจ 
        การวิเคราะหเศรษฐกิจ เปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญตอการวิเคราะหหลักทรัพยดาน

ปจจัยพื้นฐาน เนื่องจากในการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจอาจจะสงผลกระทบตอราคาของ
หลักทรัพย อาทิ หลักทรัพยบางกลุมมีระดับราคาลดลง เม่ือสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว และจะมีระดับ
ราคาสูงข้ึนเม่ือเศรษฐกิจฟนตัวข้ึน พฤติกรรมดังกลาวแสดงใหเห็นวาสภาพเศรษฐกิจโดยท่ัวไป 
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นาจะมีผลกระทบตอผลการดําเนินงาน และความสามารถในการทํากําไรของบริษัทท่ีออก
หลักทรัพยนั้นๆ อยางไรก็ตาม เม่ือสภาพเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไป อุตสาหกรรมแตละอุตสาหกรรม
มิไดมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกับสภาพเศรษฐกิจ หรือมีขนาดของการเปล่ียนแปลงท่ีเทา
เทียมกันเสมอไป หลักทรัพยในบางอุตสาหกรรมอาจจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจเพียงเล็กนอย ในขณะที่หลักทรัพยในบางอุตสาหกรรมอาจจะไดรับผลกระทบอยาง
รุนแรงมากเม่ือภาวะเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงดังนั้น การวิเคราะหหลักทรัพยจึงมีความจําเปนท่ีตอง
วิเคราะหเศรษฐกิจโดยท่ัวไป เพื่อนําไปสูการคาดการณทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจ และ
กําหนดอุตสาหกรรมท่ีคาดวาจะไดรับผลประโยชนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ และทายท่ีสุดก็จะ
สามารถหาทางเลือกเกี่ยวกับบริษัทในอุตสาหกรรมนั้นท่ีนักลงทุนควรจะลงทุน (ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย, 2544) 
 ดังนั้น การวิเคราะหหลักทรัพยจึงมีความจําเปนท่ีตองวิเคราะหเศรษฐกิจโดยท่ัวไป เพื่อ
นําไปสูการคาดการณทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจ และกําหนดอุตสาหกรรมท่ีคาดวาจะไดรับ
ผลประโยชนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ และทายท่ีสุดก็จะสามารถหาทางเลือกเกี่ยวกับบริษัทใน
อุตสาหกรรมนั้นท่ีควรจะลงทุน 
 การพิจารณาภาวะเศรษฐกิจมหภาคและวัฏจักรธุรกิจ 

โดยท่ัวไป ลักษณะของวัฎจักรทางธุรกิจ จะมีลักษณะข้ึนๆลงๆโดยแตละวงจรมี
ระยะเวลาไมเทากันข้ึนอยูกบัปจจัยตางๆในระบบเศรษฐกิจ หนึ่งวงจรธุรกิจมี 4 ลักษณะคือ
เศรษฐกิจรุงเรือง (Peak) เศรษฐกิจหดตัว (Contraction) เศรษฐกิจตกตํ่า (Recession) และ เศรษฐกิจ
ขยายตัว (Recovery of Expansion) 

1. เศรษฐกจิรุงเรือง (Peak) เปนจดุสูงสุดของวงจร ท่ีจุดนี้ระบบเศรษฐกิจจะมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ท้ังการผลิตและการบริโภค แรงงานเร่ิมมีการขาดแคลน โดยเฉพาะแรงงานท่ีมี
ความรูความสามารถ มีการขาดแคลนวัตถุดิบ ทําใหตนทุนการผลิตสูงข้ึน ระดบัราคาสินคาสูง 
สงผลทําใหธุรกิจมีกําไรสูงตามไปดวย 

2. เศรษฐกจิหดตัว (Contraction) เปนจุดท่ีกจิกรรมทางเศรษฐกิจเร่ิมลดลงรายได
ประชาชาติท่ีแทจริงและความตองการมวลรวมลดลง มีผลทําใหการผลิตและการจางงานลดลง 
รายไดครัวเรือนลดลง กําไรของธุรกิจลดลง ธุรกิจบางแหงประสบปญหาทางการเงินและการขาด
แคลนเงินทุนหมุนเวียน หากการหดตัวทางเศรษฐกิจเกิดข้ึนเปนระยะเวลานานจะเรียกวาภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่า (depression) 
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3. เศรษฐกิจตกตํ่า (Recession) ลักษณะของวงจรเศรษฐกิจชวงนี้มีการวางงานสูง ความ
ตองการมวลรวมลดลง สินคาท่ีผลิตข้ึนมาไมสามารถขายได (สินคาคงเหลือสูง) ทําใหกําไรของ
ธุรกิจลดลง การขยายตัวทางธุรกิจอยูในอัตราท่ีต่ําเนื่องจากความเส่ียงในการขาดทุนสูง 

4. เศรษฐกิจขยายตวั (Recovery of Expansion) ในระยะนี้การผลิตและการจางงานเร่ิมเพิ่ม
มากข้ึน รายไดและรายจายของครัวเรือนสูงข้ึน มีการคาดการณบรรยากาศในการลงทุนไปในทางท่ี
ดีข้ึน ทําใหมีการลงทุนเพิ่มข้ึน อุปสงคมวลรวมเพิ่มสูงข้ึนทําใหการผลิตเพิ่มข้ึน GNP ท่ีแทจริงเพิม่
สูงข้ึน  

กลาวโดยรวม การวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจและลักษณะของวัฎจกัรทางธุรกิจ มี
จุดประสงคหลักเพื่อ จะสามารถเลือกลงทุนไดอยางถูกตอง สอดคลองกับแนวโนมของภาวะ
เศรษฐกิจท่ีกําลังจะเปล่ียนแปลงไป สําหรับวิธีการวิเคราะหและพยากรณภาวะเศรษฐกิจ สามารถ
สรุปไดดังนี ้

1) จากขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การเร่ิมตนพยากรณ ในทางปฏิบัติจะอาศัยการ
สอบถามจากภาครัฐและอุตสาหกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับแผนงานในดานคาใชจายตาง ๆและการดําเนนิ 
ธุรกิจ นอกจากนั้นยังสอบถามผูบริโภคถึงเร่ืองการวางแผนการใชจายในอนาคตอีกดวย ขอมูล
เกี่ยวกับโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ ทําใหทราบถึงปริมาณเงิน ท่ีกําลังจะเขามาสู
ระบบเศรษฐกิจถาจากการสัมภาษณแลวพบวาภาครัฐจะมีการใชจายดานการคาและการทองเท่ียวสูง 
นักวิเคราะหก็สามารถโยงถึงแนวโนมการขยายตัวของธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการทองเท่ียว เชน ธุรกิจ
โรงแรม และธุรกิจในกลุมอาหาร เปนตน การวิเคราะหควรตัดสินใจเลือกใชขอมูลท่ีมีประโยชน
จากการสํารวจโดยตองพิจารณาวาการสํารวจน้ันเปนการประเมินที่สูงหรือต่ําจากความเปนจริง
เกินไปหรือไม อาจตองมีการปรับผลของการสํารวจกอนท่ีจะนําไปใชในการพยากรณอีกดวย 

ขอเสียของวิธีนี้ คือ จะเช่ือถือไดในการพยากรณระยะส้ันเทานั้น เนื่องจากอาจมี
เหตุการณท่ีไมคาดคิดเกิดข้ึน เชน การประทวง ปญหาทางการเมือง และการเปล่ียนแปลงนโยบาย
ของรัฐบาลท่ีอาจจะสงผลใหการพยากรณผิดพลาดได 

2) จากขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
        หนวยงานตางๆของท้ังภาครัฐและเอกชนจะมีการประกาศดัชนวีัฎจักรทางเศรษฐกิจ
หรือตัวช้ีวดัดังนี้ 

2.1) Leading Indicators เปนตัวช้ีวัดท่ีจะบงช้ีใหเห็นถึงแนวโนมเศรษฐกิจโดยรวมวาเปน
ขาข้ึนหรือขาลง เชน ดัชนีตลาดหลักทรัพย ฯ โดยการปรับตัวเพิ่มข้ึนของดัชนีราคาหลักทรัพยฯ จะ
เปนตัวบงช้ีใหเห็นวาระบบเศรษฐกิจโดยรวมกําลังจะปรับตัวในทิศทางท่ีดีข้ึนเนื่องจากนักลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ คาดวาเศรษฐกิจจะปรับตัวในทิศทางท่ีดีข้ึน ซ่ึงหมายถึงบริษัทท่ีจดทะเบียนและ
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ซ้ือขายหลักทรัพยอยูในตลาดหลักทรัพยฯ จะแสดงผลประกอบการที่ดีข้ึนในอนาคต นักลงทุนจึง
เขาลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ทําใหดัชนตีลาดหลักทรัพยฯ ปรับตัวเพิ่มข้ึน 

2.2) Roughly Coincident Indicators เปนตัวช้ีวดัท่ีเกดิข้ึนพรอมกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ทําใหทราบไดวาเศรษฐกิจขณะนี้อยูในชวงใด เชน จํานวนคนงานนอกภาคเกษตร รายได
ประชาชาติ เปนตน ซ่ึงหากรายไดประชาชาติปรับตัวเพิ่มข้ึนหมายถึงขณะนั้นเศรษฐกิจกําลังอยู
ในชวงขาข้ึน ในทางกลับกนัหากรายไดประชาชาติปรับตัวลดลง 8% นั่นหมายถึงเศรษฐกิจกําลังอยู
ในชวงขาลง นอกจากนีย้อดขายของหางสรรพสินคาและยอดขายรถยนต นับเปนอีกดัชนหีนึ่งท่ี
นิยมนํามาเปนตัวบงช้ีวาภาวะเศรษฐกิจขณะนั้นอยูในชวงท่ีกําลังฟนตัวหรือกําลังหดตัว    เชน
ในชวงหลังวกิฤตเศรษฐกิจการเงินของประเทศไทย การท่ียอดขายของหางสรรพสินคาและยอดขาย
รถยนตเพิ่มข้ึนอยางมีนยัสําคัญ นั่นกแ็สดงถึงผูบริโภคมีอํานาจในการซ้ือ (Purchasing Power)
เพิ่มข้ึน แสดงถึงรายไดของประชาชนท่ีเร่ิมเพิ่มข้ึนนั่นเอง 

2.3) Lagging Indicators คือตัวช้ีวัดท่ีบงช้ีวาเศรษฐกิจในชวงเวลากอนหนานี้มีลักษณะ
เปนเชนไรเนื่องจากเปนตัวบงช้ี ท่ีเกิดขึ้นภายหลังจึงทําใหสามารถเขาใจระบบเศรษฐกิจไดดยีิ่งข้ึน 
เชน ดัชนีราคา (CPI : Consumer Price Index) และบัญชีสินคาคงคลัง เปนตน ในกรณีของสินคาคง
คลัง การมีสินคาเหลือในสินคาคงคลังเปนจํานวนมาก นั่นหมายถึงในชวงท่ีผานมาสินคาท่ีผลิต
ออกมาขายไดคอนขางนอยแสดงถึงเศรษฐกิจประสบกับปญหาหดตัว (Contraction)ในทางตรงกนั
ขาม หากพบวาแทบไมมีสินคาคงคลังเหลืออยู นัน่หมายถึงในชวงท่ีผานมาเศรษฐกิจขยายตัว 
(Expansion) ทําใหสินคาท่ีผลิตออกมาสามารถขายไดจนเกือบหมด เปนตน 
(สารัตน สระสมบูรณ, 2551) 

ตัวช้ีและเคร่ืองวัดท่ีใชวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจและวัฏจกัรธุรกิจมีหลายตัวดวยกัน อาทิ 
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติเบ้ืองตน (Gross National Product - GNP) เปนตัวช้ีท่ีถือวาวัดความ
เคล่ือนไหวของเศรษฐกิจอยางกวาง ๆ ไดดท่ีีสุด นอกจากนั้น ก็มีการวัดโดยใชผลผลิตอุตสาหกรรม 
(Industrial Production) ซ่ึงโดยท่ัวไปแลว GNP และผลผลิตของอุตสาหกรรมจะมกีารเคล่ือนไหว
ข้ึนลงในทิศทางเดียวกับวัฏจักรธุรกิจ 

นอกจากนั้น ยังจําเปนตองพิจารณาขอมูลทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ อีก ไมวาจะเปนขอมูล
เกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ียในปจจุบัน และท่ีคาดไวในอนาคต นโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง
รวมท้ังนโยบายเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ของรัฐบาล ฯลฯ ไดแก 

ผลิตภณัฑมวลรวมประชาชาติ (Gross National Product-GNP) เปนเคร่ืองมือวัดภาวะ
เศรษฐกิจท่ีใชกันอยางแพรหลายท่ีสุด ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติเปนเคร่ืองวัดมูลคาของผลผลิต 
สินคา และบริการท้ังหมดของประเทศไมวาการผลิตนั้นจะเกิดข้ึนในประเทศใด ๆ ก็ตาม ในบาง
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กรณีอาจใชตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product - GDP) แทน ซ่ึงเปน
การวัดมูลคาของผลผลิตสินคาและบริการท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตในประเทศนัน้ ๆ 

ผลผลิตอุตสาหกรรม (Industrial Production) เปนดัชนท่ีีแสดงผลิตผลของอุตสาหกรรม 
อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต เหมืองแร ไฟฟา และกาซโดยหนวยงานทางการจะเปนผูประกาศตวัเลข
ผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนนีี้มักจะเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกับภาวะเศรษฐกิจและวัฏจกัรธุรกิจ 

รายไดสวนบุคคล (Personal  Income) เปนตัวเลขท่ีแสดงถึงรายไดสวนบุคคลกอนหัก
ภาษี ซ่ึงจะสะทอนอํานาจซ้ือของประชากร โดยสามารถอธิบายพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคเม่ือ
รายไดสวนบุคคลเปล่ียนแปลงไป 

ดัชนีราคาผูบริโภค (Consumer  Price  Index) เปนดัชนีท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงราคา
ของสินคาและบริการในแตละงวด ซ่ึงสามารถใชเปนเคร่ืองมือวัดภาวะเงินเฟอไดอีกวิธีหนึ่ง 

ดัชนีราคาผูผลิต (Producer  Price  Index) เปนดัชนีท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงราคาสินคา
ในแตละชวงของการผลิต ตั้งแตวัตถุดิบไปจนถึงสินคาสําเร็จรูป ดัชนีราคาผูผลิตนี้สามารถใชเปน
เคร่ืองมือบงบอกถึงภาวะเงินเฟอท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 

อัตราการวางงาน (Unemployment  Rate) เปนตัวเลขท่ีแสดงอัตรารอยละของผูวางงาน
ในระบบเศรษฐกิจเทียบกับกําลังแรงงานรวม ซ่ึงจะแสดงใหเห็นสภาพเศรษฐกิจโดยเปรียบเทียบวา
เปนไปในทิศทางท่ีกําลังขยายตัวหรือหดตัว 

อัตราดอกเบ้ียในประเทศและอัตราดอกเบี้ยตางประเทศ อัตราดอกเบ้ียที่ควรนํามา
พิจารณาควรเปนอัตราดอกเบี้ยท่ีมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง และ สามารถสะทอนสภาพคลอง
ของตลาดเงินไดดีพอสมควรอัตราดอกเบ้ียซ่ึงกําหนดคงท่ีเปนการเฉพาะเปนอัตราดอกเบ้ียท่ีไม
เหมาะสมท่ีจะนํามาพิจารณาเพื่อการวิเคราะหเศรษฐกิจ 

ปริมาณการขายปลีก (Retail  Sales) เปนตัวเลขท่ีแสดงยอดและการเปล่ียนแปลงการขาย
ปลีกในระบบเศรษฐกิจในชวงระยะเวลาหนึ่งตัวเลขปริมาณการขายปลีกนี้จะมีความสัมพันธกับการ
ผลิต เชน เม่ือตัวเลขการขายปลีกชะลอตัวลงเปนระยะเวลานาน ก็อาจจะมีการลดการผลิตใน
ชวงเวลาตอไป เปนตน 

 การพิจารณานโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล 
         1. นโยบายการคลัง 

                         นโยบายการคลังซ่ึงประกอบดวยนโยบายดานรายรับ ไดแก นโยบายท่ีเกี่ยวกับภาษี 
และท่ีเกี่ยวกับรายรับอ่ืนท่ีมิใชภาษีอากร นโยบายดานการใชจายของรัฐบาล  ตลอดจนการจัดการ
สวนท่ีเกินดุล หรือการหาเงินชดเชยสวนท่ีขาดดุล ซ่ึงจะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยตรง 
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 เม่ือใดท่ียอดการใชจายของรัฐบาลสูงกวายอดรายรับของรัฐบาลหมายความวา 
ฐานะการคลังของรัฐบาลอยูในสภาพขาดดุล ซ่ึงอาจเปนผลจากการใชนโยบายการคลังขาดดุล 
กลาวคือ รัฐบาลพยายามชวยกระตุนเศรษฐกิจใหขยายตัวมากข้ึนโดยเพ่ิมการใชจายทางดาน
โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) เชน การกอสรางถนน ระบบคมนาคม เปนตน อยางไรก็ตาม ผู
วิเคราะหจําเปนตองใหความสําคัญกับปริมาณการขาดดุลของรัฐบาลและมาตรการแกไขการขาดดุล
ของรัฐบาล เพื่อท่ีจะสามารถคาดหวังผลกระทบโดยรวมท่ีจะเกิดข้ึนตอเศรษฐกิจในอนาคต 

 ในทางตรงกนัขาม กรณีท่ียอดการใชจายของรัฐบาลตํ่ากวายอดรายรบัของรัฐบาล 
ฐานะการคลังของรัฐบาลอยูในสภาพเกินดลุ ซ่ึงอาจเกิดจากการที่รัฐบาลใชนโยบายการคลังเกินดลุ 
กลาวคือ รัฐบาลพยายามชะลออัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ และ/หรือชะลอการเพ่ิมข้ึนของอัตรา
เงินเฟอ โดยจํากดัการใชจายเพื่อซ้ือสินคาและบริการของภาครัฐบาลหรือปรับอัตราภาษีอากรให
สูงข้ึน ซ่ึงผูวิเคราะหจําเปนตองศึกษาและวิเคราะหองคประกอบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนิน
มาตรการทางการคลังของรัฐบาล (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2443) 

     2. นโยบายการเงิน 
 ธนาคารกลางจะเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับนโยบายการเงินของประเทศโดยมี
จุดประสงคเพ่ือควบคุมปริมาณเงินและอัตราดอกเบ้ีย นโยบายการเงินนอกจากจะชวยสนับสนุน
นโยบายการคลังแลว ยังอาจชวยในการทําใหเกิดความสมดุลยกับผลของนโยบายการคลังดวย 

ธนาคารกลางมีแนวทางปฏิบัติ ในอันท่ีจะแกปญหาเศรษฐกจิไดหลายแนวทาง
แนวทางแรกคือ ธนาคารกลางสามารถเปล่ียนแปลงเงินสํารองตามกฎหมาย (Legal Reserve 
Requirement) ไดการท่ีธนาคารกลางประกาศเพิ่มอัตราเงินสดสํารองตามกฏหมายจะมีผลกระทบตอ
ปริมาณเงิน กลาวคือ ระบบการเงินจะมีเงินสดสํารองสวนเกินลดลง และธนาคารพาณิชยก็สามารถ
ปลอยเงินกูไดลดลง สําหรับการลดอัตราเงินสํารองตามกฏหมายจะมีผลตอปริมาณเงินในทาง
ตรงกันขาม กลาวคือระบบการเงินจะมีเงินสดสํารองสวนเกินเพิ่มข้ึน และธนาคารพาณิชยสามารถ
ปลอยเงินกูไดเพิ่มข้ึน 

สําหรับแนวทางประการตอไปคือ ธนาคารกลางยังสามารถเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย
ซ้ือลด (Discount Rate) ซ่ึงเปนอัตราดอกเบ้ียท่ีธนาคารเรียกเก็บจากธนาคารพาณิชยในการให
ธนาคารพาณิชยกูยืมระยะส้ัน การลดอัตราดอกเบ้ียซ้ือลดจะมีผลกระทบตอเนื่องไปยังการกระจาย
เงินกูยืมไปยังอุตสาหกรรม และธุรกิจตาง ๆ ดวย นอกจากนั้นธนาคารกลางยังอาจจะกําหนดแนว
ทางการดําเนนิงานทางดานดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย เชน นโยบายการใหเครดิตท้ังในดานอัตรา
การขยายตัว หรือเกี่ยวกับภาคเศรษฐกิจทีไ่ดรับสินเช่ือ เปนตน 
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การซ้ือหรือขายหลักทรัพยในตลาดพันธบัตร (Open Market Operation) ก็เปนอีก
แนวทางหนึ่งของเคร่ืองมือของนโยบายการเงิน เม่ือธนาคารกลางขายหลักทรัพยในตลาดการเงินจะ
ทําใหปริมาณเงินลดลง ในขณะเดียวกนัอุปทานของหลักทรัพยหรือพนัธบัตรรัฐบาลท่ีเพิ่มข้ึนจะทํา
ใหราคาของพันธบัตรลดลง และอัตราผลตอบแทน (Yield) ของพันธบัตรจะสูงข้ึน ทําใหผูลงทุน
เกิดแรงจูงใจในการซ้ือมากข้ึน ธนาคารกลางจะสามารถปรับสภาพอุปสงคและอุปทานของเงินโดย
ขายหลักทรัพยใหแกธนาคารพาณิชยสถาบันการเงินตาง ๆ และประชาชนท่ัวไป 

3 การใชตัวแบบจําลองเศรษฐมิต ิ (Econometrics Model) เศรษฐมิติ คือ สาขาท่ี
ประยุกตวิธีทางคณิตศาสตรและสถิติเขากบัทฤษฎีทางเศรษฐกิจ โดยใชวิธีการทางคณิตศาสตรหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามภายใตสมมติฐานท่ีกําหนด ทําใหสามารถเขาใจ
และพยากรณความสัมพันธของตัวแปรทางเศรษฐกิจ ท้ังขนาดและทิศทางแตมีขอควรระวังในเร่ือง
คุณภาพของขอมูลท่ีใชและความสมเหตุสมผลของสมมุติฐานท่ีกําหนด 

4    จากสมการผลิตภณัฑประชาชาติเบ้ืองตน (GNP) 
 วิธีการนี้เปนวธีิท่ีนิยมใชในการพยากรณเศรษฐกิจมากท่ีสุด โดยสวนประกอบ

ของ GNP คือ จํานวนของการบริโภค (C) การลงทุนของภาคเอกชนในประเทศ (I) การใชจายของ
ภาครัฐบาล (G) และการสงออกสุทธิ (X-M) (GNP = C+I+G+(X-M)) 

- การใชจายของรัฐบาล (G) สามารถหาขอมูลไดจากงบประมาณของรัฐบาล และ
จากผูมีหนาท่ีเกี่ยวของในภาครัฐ 

- การลงทุนภาคเอกชน (I) ประกอบดวยคาใชจายของธุรกิจสําหรับโรงงานและ
อุปกรณ การกอสรางท่ีอยูอาศัย และการเปล่ียนแปลงของระดับราคาสินคาและธุรกิจ ซ่ึงสามารถหา
ขอมูลไดจากหลายแหลงขอมูล แตอยางไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงของระดับราคาสินคาของธุรกิจจะ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วตลอดวงจรของธุรกิจ 

- การสงออกสุทธิ (X-M) การพิจารณาตองพิจารณาระหวางปจจยัภายในประเทศ
และปจจยัระหวางประเทศ รวมไปถึงภาวะทางการเมืองและปญหาเศรษฐกิจระหวางประเทศ ซ่ึง
สะทอนใหเหน็ถึงดุลการคาของประเทศ 

- การบริโภค (C) ประกอบดวยสินคาและบริการ สามารถแบงไดเปน 3 ประเภท
ไดแก สินคาทนทานยกเวนรถยนต รถยนต และสินคาไมทนทาน การพยากรณควรจะพิจารณา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรทางเศรษฐกจิ เชน ความสัมพันธระหวางรายไดท่ีใชจายไดจริง 
(Disposable Income) กับคาใชจายสําหรับสินคาไมทนทาน เปนตน โดยจะพบวาสินคาทนทานและ
รถยนตจะมีความผันผวนมากตลอดวงจรธุรกิจ 
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หลังจากการพยากรณภาวะเศรษฐกิจดวยวธีิดังกลาวขางตนแลว เปนการพยากรณ
ท่ีมีจุดประสงคเพื่อท่ีจะนําไปใชเปนแนวทางในการวิเคราะหแนวโนมของตลาดหลักทรัพย แตเปน
ท่ีทราบกันดวีาดัชนีตลาดหลักทรัพยนั้น เปนดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจ Leading Indicators จึงเปนเร่ืองยาก
ท่ีจะพยากรณตลาดหุนโดยใชภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้นการวิเคราะหควรพยากรณภาวะเศรษฐกิจใน
ชวงเวลาที่นานเพียงพอตามความตองการในการลงทุนของผูพยากรณ โดยแบงเปน การพยากรณ
ภาวะเศรษฐกจิระยะส้ันไมเกิน 3 ป การพยากรณภาวะเศรษฐกิจระยะปานกลางชวงเวลาต้ังแต 3-5 ป 
และการพยากรณภาวะเศรษฐกิจระยะยาวต้ังแต 5 ปข้ึนไปปจจยัทางดานเศรษฐกิจท่ีมีผลตอราคา
หลักทรัพยจะประกอบดวยปจจัยทางดานเศรษฐกิจโลกและปจจยัทางดานเศรษฐกิจภายในประเทศ
โดยท่ี 

ผลกระทบของเศรษฐกิจโลกตอเศรษฐกิจประเทศไทยสามารถวิเคราะหไดดงันี ้
1. แนวโนมการสงออก หากผลิตภัณฑประชาชาติของประชาชนในประเทศท่ีเปนผูคาท่ี

สําคัญของไทยมีรายไดสูงข้ึนก็จะทําใหมีการนําเขาสินคาของประเทศไทยสูงข้ึน ในทางกลับกันก็
จะทําใหผลิตภณัฑประชาชาติของไทยลดลง สงผลใหมูลคาการสงออกของไทยลดลงตามไปดวย
ซ่ึงหากการสงออกของไทยลดลงก็จะทําใหผลิตภัณฑประชาชาติของไทยลดลงตามไปดวย เม่ืผลิต
ภัณฑประชาชาติของไทยลดลงก็เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหตลาดหลักทรัพยของประเทศไทยไมเปนท่ี
นาลงทุน เพราะบงช้ีใหเห็นวาผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยโดยภาพรวมจะลดลง 

   2. การแขงขันดานราคาในตลาดโลก การซ้ือขายในตลาดโลกนั้นแตละประเทศจะใช
เงินตราคนละสกุลกัน ดังนั้นการซ้ือสินคาจากประเทศหน่ึงประเทศใดจะเปนการเปรียบเทียบราคา
ของสินคาโดยแปลงกลับมาเปนเงินตราในสกุลของประเทศตนเองวามีมูลคาเทาใด ประเทศใดถูก
กวากจ็ะซ้ือจากประเทศน้ัน ซ่ึงผลของการแขงขันกันดานราคาสงออกในตลาดโลกนี้ เคยทําใหไทย
สูญเสียความสามารถในการแขงขันทางดานราคาเม่ือเทียบกับคูแขงในตลาดโลก สงผลใหเกิดการ
ขาดดุลบัญชีเดนิสะพัดเร้ือรังในเวลาตอมา เนื่องจากการสงออกเร่ิมลดลง ตั้งแตป 1996-1997 นกั
ลงทุนตางชาติเร่ิมขาดความม่ันใจตอการลงทุนในประเทศ สงผลใหเงินลงทุนตางประเทศไหลออก
จากไทยอยางรวดเร็ว ทําใหเศรษฐกิจไทยเขาสูภาวะวิกฤต สะทอนไปถึงตลาดหลักทรัพยในเวลา
ตอมา    

 3. หนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ การวิเคราะหนั้นควรจะดูวาประเทศไทยรวมถึง
บริษัทท่ีเราตองการพิจารณานั้น มีการกูยืมเงินจากตางประเทศมากนอยเพียงใด เพราะถาหากมีการกู
เงินจากตางประเทศมากและอัตราแลกเปล่ียนมีความผันผวนสูงเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆก็มี
โอกาสเขาสูสภาวะผันผวนสูงตามไปดวย 
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    4. ตนทุนของเงินทุน คือ ตนทุนคาเสียโอกาสจากผลตอบแทนของการลงทุนในประเทศ
ของนักลงทุนขามชาติ เชน นักลงทุนประเทศสหรัฐอเมริกา ถาประเทศใดมีอัตราดอกเบ้ียสูงจะมี
ความเส่ียงจากการลงทุนในประเทศนั้นตํ่า จะสามารถจูงใจใหนักลงทุนขามชาติเขาไปลงทุนใน
ประเทศนั้นแตถาหากอัตราดอกเบ้ียเงินฝากภายในประเทศของประเทศแมของตนเองปรับตัวสูงข้ึน
หมายถึง ตนทุนของเงินลงทุนในประเทศไทยสูงข้ึน อาจทําใหมีการถอนเงินกลับไปยังประเทศ
ของตนเอง (Capital-Inflow-Outflow) (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2554) 
 

ความสัมพันธระหวางวัฎจักรธุรกิจและหลักทรัพย 
หลักทรัพยจะมีการเคล่ือนไหวตามวัฎจกัรธุรกิจ (Business Cycle) ท่ีไมเหมือนกัน

หลักทรัพยสามารถถูกวัดตามความสัมพันธระหวางการเคล่ือนไหวของธุรกิจในแตละอุตสาหกรรม 
กับการเคล่ือนไหวของวัฎจกัรธุรกิจดังนี ้

1. Cyclical Stock เปนหุนท่ีข้ึนลงตามวัฎจกัรธุรกิจ (Business Cycle) สามารถแบออกเปน
หมวดยอยๆไดดังนี ้

    1.1 Credit Cyclical จะดีเม่ืออัตราดอกเบ้ียอยูในระดับตํ่า เชน กลุมวัสดุกอสรางและ
กลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย เนื่องจากอัตรดอกเบ้ียเปนตนทุนของเงินลงทุน ดังนั้นเม่ืออัตรา
ดอกเบ้ียอยูในระดับตํ่า บริษัทเหลานี้กไ็มตองแบกรับภาวะตนทุนท่ีสูงทําใหผลประกอบการดีข้ึน
สรุปผลประกอบการของบริษัทเหลานี้จะแปรผกผันกับอัตราดอกเบ้ีย 

    1.2 Consumer Cyclical สวนใหญเปนสินคาท่ีไมใชสินคาจําเปน เชน เพชร พลอย แต
หากผูบริโภคมีรายไดสูงข้ึนก็ทําใหมีความตองการบริโภคเพ่ิมข้ึน แตหากเศรษฐกิจตกตํ่า ทําให
กําลังซ้ือของผูบริโภคลดลง ผลประกอบการก็จะลดลง 

    1.3 Capital Goods เปนสินคาทุน โดยสินคาเหลานี้หากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าความ
ตองการลงทุนจะลดลง ซ่ึงสินคาดังกลาวไดแก สินคาประเภทเหล็ก ปโตรเคมี และปูนซีเมนต 

2. Defensive Stock หุนท่ีไมคอยถูกกระทบจากวัฎจักรธุรกิจ (business cycle) เปนกลุมท่ี
เปนปจจัยพื้นฐาน เชน อาหารและสาธารณูปโภค กลาวคือประชากรยังมีความตองการสินคาใน
อุตสาหกรรม ไมวาเศรษฐกิจจะอยูในภาวะใด 
 2.1 Basic Consumer Goods เปนสินคาข้ันพื้นฐานท่ีผูบริโภคมีความตองการในการ
บริโภคอยูตลอดเวลา ไมวาผูบริโภคจะมีรายไดเพิม่ข้ึนหรือลดลงก็ตามจึงเปนธุรกิจท่ีไมไดรับ
ผลกระทบมากนักในภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ในทางตรงกันขามหากเศรษฐกิจรุงเรืองก็จะไมได
ประโยชนมากนักสินคาประเภทนี้ไดแก สินคาประเภทอาหารท่ีจําเปน เชนเนื้อสุกร เนื้อไก และ
ไขตางๆเปนตน 
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2.2 Utilities หมายถึง สาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีแมวาเศรษฐกิจจะดีข้ึนหรือตกตํ่า
ประชาชนกย็ังตองใชบริการ เชน ไฟฟาและนํ้าประปาเปนตน  จึงทําใหอุตสาหกรรมประเภทน้ีมี
เสถียรภาพสูงและเปนอุตสาหกรรมท่ีมักไดรับความคุมครองจากรัฐบาล 

3. Growth Stocks ขณะท่ีเศรษฐกิจดี หุนในประเภทนี้จะมีผลประกอบการที่คอนขางดี
มากเนื่องจากบริษัทสวนใหญกําลังอยูในชวงขยายตัว เชน ขยายการลงทุนเปนตน เม่ือภาวะ
เศรษฐกิจดีกจ็ะเปนสวนท่ีชวยเกื้อหนนุใหปริมาณความตองการสินคาเพิ่มข้ึนและ สงผลใหผล
ประกอบการเพิ่มข้ึนไดอยางรวดเร็ว 

3.1 Energy Segment อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวกับพลังงาน คือ ในชวงท่ีเศรษฐกิจดีโรงงาน
อุตสาหกรรมและบริษัทตางๆ ตางก็ตองการพลังงานสําหรับใชในการผลิตสินคาและบริการ ดังนั้น
ในชวงท่ีเศรษฐกิจเฟองฟู อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวกับพลังงานจึงเปนอุตสาหกรรมท่ีมีผลประกอบการ
คอนขางดีในทางกลับกัน ขณะท่ีสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ความตองการพลังงานเพื่อใชในการดําเนิน
ชีวิตและดําเนินธุรกิจก็ยังมีอยูสงผลใหอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับพลังงานมีผลประกอบการที่ไม
ตกตํ่ามากนัก 

3.2 Consumer Growth เชน Fast Food ในชวงท่ีเศรษฐกิจดีรายไดของประชาชนสูงข้ึน
การบริโภคสินคาประเภทนี้ก็จะสูงข้ึน แตหากเศรษฐกิจเขาสูชวงภาวะตกตํ่าประชาชนมีรายได
ลดลงจะทําใหการบริโภคสินคาประเภทนี้ลดลง  
 

2.1.2 การวิเคราะหอุตสาหกรรม 
 1) วัฎจักรธุรกิจและการวิเคราะหอุตสาหกรรม 

โดยท่ัวไป การเปล่ียนแปลงในการประกอบการของธุรกิจจะหมุนเวียนไปตามวัฎ
จักรธุรกิจ (Business Cycle) กลาวคือ ในระยะเร่ิมแรกของการประกอบธุรกิจจะอยูในภาวะขยายตัว 
(Expansion) โดยท่ีธุรกิจจําเปนตองใชกลยุทธการตลาดเขามาสนับสนุนการดําเนินธุรกิจเพื่อใหกาว
เขาสูภาวะรุงเรือง (Boom) ธุรกิจจะดํารงอยูในภาวะรุงเรืองในชวงระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้น ก็จะ
เขาสูภาวะถดถอย (Recession) โดยอาจเกดิจากสาเหตุหลายประการ อาทิ คูแขงมีสินคาหรือบริการ
ท่ีมีคุณภาพทดัเทียมกนัหรือมีคุณภาพสูงกวา ทําใหผูบริโภคมีความนยิมในสินคาของบริษัทนอยลง 
ซ่ึงหากไมมีการปรับปรุงหรือแกไขธุรกิจกจ็ะเขาสูภาวะตกตํ่า (Depression) ซ่ึงอาจจะสงผลให
บริษัทเลิกกิจการได 

อยางไรก็ตาม เพื่อหลีกเล่ียงไมใหกาวเขาสูภาวะถดถอย (Recession) ในขณะท่ียัง
อยูในภาวะรุงเรือง ธุรกิจจะมีการปรับปรุงดานการผลิต การตลาดและการบริหาร เชน ธุรกิจอาจจะ
ใชกลยุทธการสงเสริมการขาย (Promotion) ปรับปรุงชองทางการจําหนาย (Distribution) พัฒนา
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และปรับปรุงคุณภาพของสินคาใหดีข้ึน เปล่ียนแปลงรูปแบบของบรรจุภัณฑ (Packaging) ใหดึงดูด
ผูบริโภค หรือใชกลยุทธราคา (Pricing) มาเปนเคร่ืองกระตุนการบริโภคสินคาและบริการหรือมีการ
ออกสินคาใหมมาทดแทนสินคาเดิมท่ีมีอยู เนื่องจากสินคานั้นไมเปนท่ีตองการของตลาดแลว ซ่ึงกล
ยุทธเหลานี้อาจทําใหธุรกจิกลับฟนตัวข้ึนใหม (Revival) และเขาสูภาวะขยายตัว (Expansion) แลว
หมุนเวียนเขาสูภาวะตาง ๆ ของวัฎจักรธุรกิจอีกคร้ังหนึ่ง 

อุตสาหกรรมแตละประเภทจะไดรับผลกระทบจากวัฎจกัรธุรกิจแตกตางกันไป 
เชน อุตสาหกรรมประเภทสินคาบริโภคคงทน ซ่ึงไดแก รถยนต เคร่ืองใชไฟฟา เปนตน มีปจจัยท่ี
สําคัญคือ รายไดของประชาชน อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมบางประเภทก็ไมไดรับผลกระทบ
จากวัฎจักรธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ เชน อุตสาหกรรมท่ีผลิตสินคาเกี่ยวกับส่ิงจําเปนในชีวิตประจําวนั
ไดแก อาหาร เคร่ืองดื่ม และยา เปนตน 

ในการคาดคะเนเกี่ยวกับภาวะอุตสาหกรรม โดยพิจารณาวัฎจักรธุรกจิตลอดจน
ปจจัยท่ีมีผลกระทบอ่ืนๆ อาจพิจารณาโดยการแบงกลุมอุตสาหกรรมออกเปน 5 กลุมใหญๆ ดังนี ้

กลุมท่ี 1 - อุตสาหกรรมสินคาแปรรูป ซ่ึงข้ึนอยูกบัวัตถุดิบท่ีจะนํา มาเขาสู
กระบวนการแปรรูปตอไปเปนสําคัญ เชน อุตสาหกรรมอาหารกระปอง เปนตน 

กลุมท่ี 2 - อุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภคท่ีใชส้ินเปลือง เชน อาหารและ
เคร่ืองดื่มเคร่ืองนุงหม ของใชประจําวนั ซ่ึงข้ึนอยูกับรายไดของประชาชนโดยสวนรวมเปนหลัก 

กลุมท่ี 3 -อุตสาหกรรมสินคาบริโภคคงทน เชน รถยนต เคร่ืองใชไฟฟา ซ่ึงปจจัย
ท่ีมีผลกระทบสําคัญ ไดแก รายไดและภาวะสินเชื่อ 

กลุมท่ี 4 -อุตสาหกรรมเพ่ือการสงออก ซ่ึงปจจัยท่ีมีผลกระทบสําคัญจะไดแก 
ความตองการและราคาสินคาในตลาดโลก นโยบายการคาของรัฐบาล 

กลุมท่ี 5 -อุตสาหกรรมท่ีเกีย่วกับการเงินการธนาคาร ซ่ึงข้ึนอยูกับปริมาณเงินใน
ระบบเศรษฐกจิ นโยบายการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน 

2) วงจรการขยายตัวของอุตสาหกรรม 
    ในการวิเคราะหอุตสาหกรรม ส่ิงท่ีผูวิเคราะหควรจะทราบก็คือวงจรการขยายตัว

ของอุตสาหกรรมของแตละอุตสาหกรรม โดยการพิจารณาวงจรอุตสาหกรรมจะวิเคราะหปจจยั
ตอไปนี ้
 -ประเภทของอุตสาหกรรมท่ีพิจารณา เชน อุตสาหกรรมนั้นมีลักษณะผูกขาด
หรือมีคูแขงในอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก 

-อุตสาหกรรมนั้นๆ อยูภายใตกฎหมายและระเบียบขอบังคับใดของทางการ
กฎหมายและระเบียบขอบังคับดังกลาวเขมงวดหรือไมอยางไร 
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-อุตสาหกรรมนั้นตองพึ่งพาการพัฒนาดานเทคโนโลยีหรือไม อยางไร 
-ตัวแปรทางเศรษฐกิจใดบางท่ีมีความสัมพนัธกับอุตสาหกรรมน้ันๆ เชน ตัวแปร

อุปสงคมวลรวม อัตราดอกเบี้ย ภาวะการแขงขันจากตางประเทศ เปนตน 
การพิจารณาดงักลาวทําใหทราบถึงวงจรการขยายตัวของอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจจําแนก

ออกเปน 4 ระยะดังนี ้
2.1) ระยะเร่ิมพัฒนา (Initial Development Stage) ระยะนี้เปนระยะท่ีอุตสาหกรรมเพ่ิง

เร่ิมกอต้ัง ระดับความเส่ียงมักสูง ถาเปนบริษัทเล็กมีความจําเปนตองนําผลกําไรของบริษัทไปใชใน
การลงทุน บริษัทเหลานี้จึงมักไมจายเงินปนผลหรือจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนนอย ถาการ
ดําเนินงานของบริษัทประสบความสําเร็จในตลาด อุปสงคของสินคาของบริษัทนั้นกจ็ะเพิ่มข้ึน ทํา
ใหยอดขายผลกําไร และสินทรัพยเพิ่มข้ึน หลังจากนัน้อุตสาหกรรมจะกาวเขาสูระยะท่ี 2 

2.2) ระยะเจริญเติบโต (Growth) ในระยะนี้ สินคาเปนท่ียอมรับของตลาดและผูลงทุน 
สามารถมองเห็นแนวโนมของอุตสาหกรรมไดชัดเจนข้ึน ยอดขายและผลกําไรจากทรัพยสินจะ
เพิ่มข้ึนในอัตราท่ีสูง แตผลกําไรท่ีไดรับจาํนวนมากน้ันยังจําเปนตองนําไปลงทุนตอเพ่ือใหสามารถ
ผลิตสินคามารองรับความตองการของตลาดได รวมท้ังเพื่อนําผลกําไรนั้นไปขยายกิจการและ
อุตสาหกรรมจะเขาสูระยะท่ี 3 ตอไป 

2.3) ระยะขยายตัว (Expansion) ในระยะขยายตัวนี้ อัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย
และผลกําไรยงัเปนไปในทางบวกแตเปนอัตราท่ีชะลอตัวลงจากระยะท่ี 2 เนื่องจากมีคูแขงเขามา
แยงสวนแบงในตลาดมากข้ึน อุตสาหกรรมท่ีอยูในระยะนี้ไดมีการขยายกิจการไปมากและมี
ความสามารถท่ีจะจายเงินปนผลไดมากข้ึน 

2.4) ระยะอ่ิมตัวหรือเส่ือมถอย (Maturity or Decline) ระยะนี้อุปสงคในสินคาลดนอย
ถอยลงและบริษัทตาง ๆ เร่ิมออกจากอุตสาหกรรม ถาบริษัทในอุตสาหกรรมไมสามารถปรับปรุง
และพัฒนากลยุทธทางการตลาดหรือไมมีการเปล่ียนแปลงสินคาและบริการใหสนองตอบตอความ
ตองการของผูบริโภคได อุตสาหกรรมนั้นก็อาจจะเขาสูระยะเส่ือมถอยได 

3) โครงสรางการแขงขันของอุตสาหกรรม 
 ในการวิเคราะหอุตสาหกรรม จําเปนตองพิจารณาโครงสรางการแขงขันในแตละ
อุตสาหกรรมดวยวามีความแข็งแกรงทางดานการแขงขันเพียงใด ปจจัยท่ีพิจารณาดังกลาว
ประกอบดวย : 

3.1) การแขงขันท่ีเปนอยู (Rivalry Among Existing Competitors) ในการวิเคราะห
วาการแขงขันในอุตสาหกรรมมีความรุนแรงและความคงอยูยาวนานเพียงใด ตองพิจารณาจํานวน
ของบริษัทท่ีอยูในอุตสาหกรรมและขนาดของบริษัท หากบริษัทคูแขงมีขนาดใกลเคียงกับบริษัทท่ี
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พิจารณายอมสรางความกดดันในการแขงขันมากยิ่งข้ึน นอกจากนั้น ควรพิจารณาคูแขงใน
ตางประเทศท้ังในปจจุบันและอนาคตดวย โดยการวิเคราะหอุตสาหกรรมในระดับตลาดโลก
เนื่องจากในปจจุบันการคาระหวางประเทศไดมีการพัฒนาขยายตัวและเช่ือมโยงไปท่ัวโลก จึงตอง 
พิจารณาบริษทัคูแขงตางชาติท่ีอาจมีเงินทุนและความสามารถในการบริหารที่เขมแข็งกวาบริษัทใน 
ประเทศ 

3.2) การคุกคามจากคูแขงขันใหม (Threat of New Entrants) ปจจัยท่ีจะเปนอุปสรรค
ตอคูแขงขันใหมในการเขาสูอุตสาหกรรม ไดแก ชองทางทํากําไร ซ่ึงก็คือราคาของสินคาในปจจุบัน
เปรียบเทียบกับตนทุน ความตองการใชเงินทุน ชองทางการจัดจําหนาย (Distribution Channel) ซ่ึง
ถามีความซับซอนและตองใชเวลาคอนขางมากในการจําแนกแจกจายรวมทั้งตองเสียคาใชจายมาก 
ก็อาจทําใหไมคุมกับการท่ีจะเขามาในตลาดสินคาประเภทนี้นอกจากนั้น ก็อาจมีนโยบายของ
รัฐบาลหรือกฎระเบียบของทางการท่ีจํากัดสิทธิหรือการใหใบอนุญาตในการประกอบการตาง ๆ 
เปนตน จะเห็นไดวา หากอุตสาหกรรมปราศจากเคร่ืองกีดขวางเหลานี้แลว คูแขงรายอ่ืน ๆ ยอยจะ
เขามาแยงสวนแบงในตลาดไดงายข้ึน และแบงปนผลกําไรจากอุตสาหกรรมนี้ไป 

3.3) การคุกคามจากสินคาท่ีใชทดแทนกันได (Threat of Substitute Products)        
อุตสาหกรรมท่ีมีสินคาอ่ืนท่ีใชทดแทนกันได จะทําใหเกิดสภาพการแขงขันมากข้ึนและมีการ 
แบงปนสวนแบงตลาดและผลกําไรกันมากข้ึน เนื่องจากผูบริโภคสามารถบริโภคสินคาอ่ืนท่ีใช
ทดแทนกันไดและมีระดับราคาใกลเคียงหรือตํ่ากวา ตัวอยางเชน อุตสาหกรรมอาหารซ่ึง
ประกอบดวยเนื้อสัตวตาง ๆ ผูบริโภคอาจจะหันไปบริโภคเนื้อไกแทนเนื้อหมู โดยคํานึงปจจัยท่ี
สําคัญในการพิจารณา ซ่ึงก็คือราคา เปนตน 

3.4) อํานาจในการตอรองของผูซ้ือ (Bargaining Power of Buyers) ผูซ้ือมีสวนในการ
กําหนดผลกําไรเนื่องจากในการเลือกบริโภคสินคา ผูซ้ือสามารถตอรองราคาของสินคาหรือ
เรียกรองใหมีการพัฒนาคุณภาพของสินคาใหดีข้ึนได โดยจะนําไปตอรองพิจารณาระหวางคูแขงขัน
เพื่อใหไดสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพดีและระดับราคาที่สมเหตุสมผล โดยท่ีลูกคารายใหญยอมมี
อํานาจในการตอรองสูงกวาลูกคารายเล็กซ่ึงส่ังซ้ือสินคาในปริมาณท่ีนอยกวา 

3.5) อํานาจในการตอรองของผูขาย (Bargaining Power of Suppliers) ผูขายมีอํานาจ
ตอรองกับผูบริโภคโดยผานการปรับราคาสินคาหรือลดคุณภาพของสินคาท่ีผลิตลงหากใน
อุตสาหกรรมนั้นมีผูขายนอยราย ความจําเปนในการพึ่งพาผูขายก็จะมีมากข้ึน ทําใหผูขายนั้นมี
อํานาจในการตอรองสูง 
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ปจจัยท้ังหมดท่ีกลาวมาขางตนสามารถใชประกอบในการพิจารณาโครงสรางของการ
แขงขันในแตละอุตสาหกรรม และสามารถพิจารณาศักยภาพในการทํากําไรในระยะยาวไดผู
วิเคราะหปจจัยเหลานี้ในทุกอุตสาหกรรม เพื่อชวยในการเลือกอุตสาหกรรมท่ีสนใจลงทุนตอไป 
 4) ปจจัยทางอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีตองพิจารณา 
 นอกจากปจจยัหลักดังท่ีไดกลาวมาแลว ผูวิเคราะหควรท่ีจะพจิารณาปจจัยอ่ืนๆ 
เกี่ยวกับตัวอุตสาหกรรมดวย เพื่อใหการวิเคราะหมีความครอบคลุมไดดยีิ่งข้ึน ปจจยัเหลานั้น
ประกอบดวย 

4.1) โครงสรางของอุตสาหกรรม ไดแก การวิเคราะหวาอุตสาหกรรมนั้นมีโครงสราง
แบบผูกขาด กึ่งผูกขาดหรือแขงขันอยางสมบูรณ ลักษณะโครงสรางของอุตสาหกรรมจะมี
ความสําคัญในการวิเคราะหโครงสรางราคาและความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาของสินคา 

4.2) ความสัมพันธระหวางอุปสงคและอุปทาน อุปสงคและอุปทานจะมีผลกระทบตอ
ราคาดุลยภาพของอุตสาหกรรมนั้นๆ และมีผลกระทบตอความสามารถในการผลิตสินคาท่ีมี
คุณภาพในระดับราคาท่ีนาพอใจ 

4.3) ตัวแปรทางดานตนทุน โดยท่ัวไปตนทุนของสินคาไดรับผลกระทบจากปจจัย
หลายแระการ อาทิ วัตถุดิบท่ีมีอยู คาแรง เปนตน 

4.4) กฎระเบียบขอบังคบัของรัฐบาล ผูวิเคราะหมีความจาํเปนตองพิจารณากฎระเบียบ
ท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมนั้น ๆ เพื่อใหทราบบรรทัดฐานท่ีรัฐบาลกําหนดไว การเปล่ียนแปลง
หรือการออกกฎหมายใหม อาจมีกระทบทําใหอุตสาหกรรมบางประเภทสูญเสียสภาพการแขงขันท่ี
เปล่ียนแปลงได (อนวุัตร บัวแกว, 2551) 
  

2.1.3 การวิเคราะหบริษัท 
 การวิเคราะหบริษัทเปนข้ันตอนสุดทาย ท่ีจะเปนตวัพิจารณาทางดานพื้นฐานเพ่ือ

คัดเลือกหลักทรัพยท่ีจะลงทุนหลังจากท่ีไดประมวลแลววาภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และ
อุตสาหกรรมท้ังในปจจุบันและอนาคตมีแนวโนมท่ีจะเปนอยางไร และสงผลตอธุรกิจแตละ
ประเภทไปในทิศทางใดการเลือกบริษัทท่ีจะลงทุน จะเปนเกณฑศึกษาท่ีทําใหสามารถจํากัดการ
ลงทุนในหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่งไดอยางเหมาะสมภายใตเง่ือนไขของงบลงทุนท่ีมีอยูอยาง
จํากัดอยูในระดับหนึ่ง ซ่ึงจะช้ีใหเหน็ถึงความแตกตางในดานองคประกอบของธุรกจิ ระดับการ
ปรับตัวและการพัฒนาของแตละธุรกิจท่ีมีความแตกตางกัน ในอันท่ีมีผลตอการคาดการณทิศทาง
และแนวโนมของธุรกิจท่ีควรจะเปนในระยะตอไป 
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ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงของธุรกิจแตละประเภทประกอบดวย 2 
สวนคือปจจัยภายนอก (External Factors) และ ปจจัยภายใน (Internal Factors) ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

 ปจจัยภายนอก หมายถึง ผลกระทบที่ธุรกิจไมสามารถควบคุมได ซ่ึงไดแก 
ปญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง รวมท้ังการเปล่ียนแปลงของสภาวะดานอุตสาหกรรม 

 ปจจัยภายใน หมายถึง องคประกอบและสภาวะโดยรวมของธุรกิจท่ีอยูภายใตการ
ควบคุมและการจัดการของธุรกิจ ซ่ึงผลกระทบจะมากหรือนอยเพยีงไร หรือเปนไปในทิศทางใด
ข้ึนอยูกับนโยบาย มาตรการและประสิทธิภาพในการจัดการของแตละธุรกิจ อยางไรก็ตามใน
ประเด็นของการวิเคราะหบริษัทนั้น จะใหความสําคัญเฉพาะปจจยัท่ีควบคุมได และมีผลตอการ
ดําเนินงานของบริษัทโดยตรงคือปจจัยภายในสําหรับวิธีการวิเคราะหบริษัทจะทําไดใน 2 วิธี คือ 

 1. การวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) 
 2. การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 

การวิเคราะหเชิงคณุภาพ 

การวิเคราะหเชิงคุณภาพ คือการวิเคราะหขอมูลของบริษัทท่ีไมเปนตัวเลขหรือสถิติ ซ่ึง
ไมสามารถใชวิธีการคํานวณดวยการเปรียบเทียบในรูปสัดสวน หรือตัวเลขรอยละเพื่อเปรียบเทียบ
กันได เปนการวิเคราะหขอมูลในสวนท่ีเกี่ยวของกับทีมงานผูบริหาร ท้ังดานคุณภาพและนโยบาย
ของผูบริหาร กลยุทธในทางการตลาด ความสามารถในการขยายตัวของบริษัทท่ีมีผลตอการ
คาดคะเนยอดขายหรืออัตราขยายตัวของบริษทัในอนาคตเพราะส่ิงเหลานี้จะมีสวนสําคัญในการ
กําหนดอัตราผลกําไรและเงินปนผลของบริษัท ซ่ึงจะมีผลตอการเคล่ือนไหวของระดบัราคาซ้ือขาย
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยตามคาท่ีนกัลงทุนแตละบุคคลจะประเมินได ท้ังนี้ในการวิเคราะห 
เชิงคุณภาพของบริษัทจะตองคํานึงถึงส่ิงตางๆ เหลานี้คือ 

1. คุณภาพผูบริหาร ซ่ึงจะเปนผลสะทอนของความสามารถของผูบริหารของบริษัทในอัน
ท่ีมีผลตอผลประกอบการและความสามารถในการทํากําไรของบริษัท การปรับโครงสรางของ
ผูบริหารในแตละชวงจะมีผลตอการดําเนนิงานของธุรกิจโดยตรง โดยอาจจะปรับเปล่ียนสภาพ
ธุรกิจท่ีเคยทํากําไรไปสูภาวะขาดทุนได หากมีการเปล่ียนแปลงทีมผูบริหารจากท่ีมีความสามารถ
สูงไปสูผูบริหารที่มีความสามารถตํ่า เนื่องจากการลาออกของผูบริหารที่มีฝมือ 

ทีมผูบริหารของบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการ ซ่ึงจะรวมถึงคณะกรรมการบริหาร
และผูบริหารระดับผูจัดการตางๆ การวัดความสามารถดานการจัดการของทีมผูบริหารสามารถ
ศึกษาไดจาก 
   - ประสบการณหรือผลงานของผูบริหารแตละคนในอดีต 
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   - พื้นฐานความรูและระดบัการศึกษาของผูบริหาร 
   - ช่ือเสียงและสถานภาพทางสังคม 
          - โลกทัศน (Vision) ของผูบริหาร 

2. การวิเคราะหยอดขายหรือรายไดของบริษัท เพื่อหาแนวโนมดานการประกอบการท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตเพ่ือประมวลออกมาเปนรายไดในรูปของกําไร (Profit) โดยท่ีการวิเคราะหยอดขาย
หรือรายไดของแตละบริษัทจําเปนตองคํานึงถึงปจจัยหลายประการ เชน คานิยมของผูบริโภคท่ีมีตอ
สินคา ลักษณะของสินคาและบริการ การจัดการดานตนทุนการผลิตและตนทุนขาย ความสามารถ
ของฝาย การตลาด การกําหนดราคาจําหนายสินคา โดยที่หากสินคานัน้เปนสินคาท่ี ผูกขาดจากการ
เปนผูผลิตรายเดียวในตลาด บริษัทจะมีความสามารถในการกําหนดราคาสินคาไดคอนขางมาก
เนื่องจากเปนสินคาท่ีมีอยูนอยและจําเปนตอการบริโภค เชน น้ําประปา ไฟฟา โทรศัพท เปนตนใน
ขณะท่ีสินคาท่ีมีผูผลิตจํานวนมากและมีคูแขงในตลาด การคํานวณกลยุทธในการขายสินคาจะตองมี
มากข้ึนเพื่อความอยูรอดของธุรกิจ เนื่องจากผูบริโภคมีโอกาสที่จะเลือกบริโภคสินคาจากผูผลิตท่ีจะ
ใหความพอใจสูงสุด เชน นม อาหารกระปอง ท้ังนี้หากธุรกิจไมมีการคํานึงถึงส่ิงดังกลาวจะมีผลทํา
ใหบริษัทตองสูญเสียสวนแบงตลาด (Market Share) ในอันท่ีมีผลตอการลดลงของระดับรายไดและ
กําไรของบริษทั 

ในสวนของคานิยมและความนิยมของผูบริโภค   ก็มีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงของ
ยอดขายดวย โดยคานิยมดังกลาวอาจจะเปล่ียนแปลงไปตามระดับการพัฒนาของคุณภาพสินคาหรือ 
การพัฒนาเทคโนโลยี เชน แนวโนมของผูบริโภคในตลาดรถยนตท่ีเปล่ียนจากการใชรถยนตขนาด 
ใหญท่ีมีขนาดเคร่ืองยนตคอนขางใหญไปสูการใชรถยนตท่ีมีขนาดเล็กและมีเคร่ืองยนตขนาดเล็ก 
เนื่องจากคุณสมบัติในการประหยัดน้ํามันและความคลองตัวเพื่อใหสอดคลองกับสภาพการจราจร
ในขณะท่ีความนิยมในรถญ่ีปุนจะเพิ่มมากข้ึนแทนการใชรถยนตจากคายยุโรปท่ีมีระดับราคา
อะไหลคอนขางแพง 

กลาวโดยรวมจะเห็นไดวาการเปล่ียนแปลงของยอดขาย  และรายไดของบริษัทในแตละ
ชวงข้ึนอยูกับปจจัยตางๆหลายประการ ซ่ึงเปนท้ังปจจัยท่ีสามารถควบคุมไดและอยูนอกเหนือการ
ควบคุม ซ่ึงปจจัยดังกลาวจะเปนตัวสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในดานการจัดการของทีมงาน 
ที่เกี่ยวของในอันท่ีจะทําใหเกิดการเพิ่มข้ึนของยอดขายและกําไรของบริษัท 

นอกเหนือจากปจจัยสําคัญท้ัง 2 ประการขางตนอันไดแก ความสามารถในดานการจัดการ 
การวิเคราะหยอดขายหรือรายไดของบริษัทแลว  ยังมีปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของและอาจมีผลตอการวัด 
คุณภาพของบริษัท เชน โครงการในอนาคตของบริษัท  รายจายเกี่ยวกับการคนควาวิจัยและพัฒนา 
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ส่ิงใหมๆ (Research and Development-R&D)  ขนาดของบริษัทลักษณะของผลิตภัณฑการกระจาย
ผลิตภัณฑ รวมท้ังเคร่ืองหมายการคา (Brand Names)  ดวยซ่ึงส่ิงเหลานี้จะมีผลตอการเปล่ียนแปลง
ในรายไดและผลกําไรของบริษัทซ่ึงจะสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการจายเงินปนผลในท่ีสุด 

  
การวิเคราะหเชิงปริมาณ 
การวิเคราะหเชิงปริมาณ เปนการวิเคราะหผลประกอบการของธุรกิจจากงบการเงินใน

ชวงเวลาหนึ่งท้ังในอดีตและปจจุบัน ซ่ึงในงบการเงินดังกลาวจะประกอบดวยสวนของงบดุล งบ
กําไรขาดทุน การวิเคราะหขอมูลจากงบการเงินดังกลาวจะเปนการวิเคราะหรายละเอียดของงบ
ในชวงระยะเวลาหลายปตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ท้ังนี้เพื่อใหทราบถึงแนวโนมของผลการดําเนินงาน
ของบริษัทท้ังในอดีต ปจจุบันและในอนาคตโดยเฉพาะในสวนของผลกําไรและเงินปนผล ท้ังนี้การ
วิเคราะหงบการเงินดังกลาวจะทําใหผูลงทุนสามารถเขาใจถึงโครงสรางดานการเงินของธุรกิจ
หลายๆ ดาน 

1. การวิเคราะหงบการเงิน 
 การวิเคราะหโดยใชอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio) เปนเคร่ืองมือการ
วิเคราะหท่ีชวยใหผูลงทุนสามารถวิเคราะหฐานะทางการเงิน และผลการดําเนนิงานของบริษัท ซ่ึง
ผลการวิเคราะหท่ีได ผูลงทุนจะตองนํามาเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะหในอดีตและนํามา 
เปรียบเทียบกบัธุรกิจท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน (เพชรี ขุมทรัพย, 2544) 

อัตราสวนทางการเงินสามารถแบงตามจุดมุงหมายในการใชได 4 ประเภท 
1) อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) เพื่อพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้สิน

หมุนเวียนของกิจการ ประกอบดวย 
 
1.1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)   =  สินทรัพยหมุนเวยีน 

                                                                                                    หนี้สินหมุนเวยีน 
  
          หรือ = เงินสด + หลักทรัพยระยะส้ัน + ลูกหนี ้+ สินคาคงเหลือ 
                                                             หนีสิ้นหมุนเวียน 

อัตราสวนนี้เปนเคร่ืองช้ีฐานะทางการเงิน ระยะส้ันของธุรกิจ ถาอัตราสวนนี้มีคายิ่งสูงยิ่ง
แสดงวาบริษทัมีความคลองตัวมากเจาหนีร้ะยะส้ันจะใหความสําคัญตออัตราสวนนีม้าก เนื่องจาก
แสดงโอกาสที่จะไดรับชําระหนี ้ วามีอยูมากหรือนอยตามคาอัตราสวน โดยท่ัวไป ธุรกิจท่ีมี
อัตราสวนเงินทุนเวยีนเทากบั 2:1 ถือวาเหมาะสมแลวแตในการท่ีจะตัดสินใจก็ควรจะตองพิจารณา
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ถึงปจจัยอ่ืน ๆ ประกอบดวย เชนลักษณะและประเภทของธุรกิจ คาเฉล่ียของอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน เปนตน 

 
1.2) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio)  =   สินทรัพยหมุนเวียน - สินคาคงคลัง 

                                                                                                              หนี้สินหมุนเวยีน 
        หรือ  =  เงินสด + หลักทรัพยระยะส้ัน + ลูกหนี ้

                                           หนี้สินหมุนเวยีน 
อัตราสวนนี้ใชสําหรับวัดความสามารถของธุรกิจในการชําระหนี้สินหมุนเวียนจาก

สินทรัพยหมุนเวียนท่ีหักสินคาคงเหลือออก ท้ังนี้ เพื่อพยายามตัดส่ิงซ่ึงจะเปนปญหาในการ
เปล่ียนแปลงเงินสดออก (สินคาคงเหลือ) อัตราสวนนี้คายิ่งมาก ก็แสดงวาธุรกิจนี้มีสภาพคลองสูง 
โดยปกติอัตราสวน 1:1 ก็ถือวา เหมาะสมแลว 

 
1.3) อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี ้(Receivable Turnover)    =    ขายเช่ือสุทธิ 

                                                                                                                    ลูกหนี้เฉล่ีย 
อัตราสวนนี้แสดงถึงความสัมพันธระหวาง ยอดขายเช่ือสุทธิกับยอดลูกหนี้เฉล่ีย ถาอัตรา

การหมุนเวียนอยูในอัตราสูงแสดงวาธุรกิจมีความสามารถในการบริหารลูกหนี้ และสามารถเปล่ียน
ลูกหนี้เปนเงินสดไดเร็ว 

 
1.4) ระยะเวลาถัวเฉล่ียการเกบ็หนี ้(Average Collection Period)    =                360 

                                                                                                             อัตราการหมุนเวยีนของลูกหนี ้
อัตราสวนนี้แสดงถึงระยะเวลาการเรียก เก็บเงินวายาวนานแคไหน ผูวิเคราะหสามารถ

นํามาเปรียบเทียบกับเงื่อนไข การชําระเงิน (Term of Sale) ของธุรกิจ ซ่ึงจะทําใหเหน็ถึง
ความสามารถในการเรียกเกบ็หนี้วามีประสิทธิภาพหรือไม 

 
1.5) อัตราการหมุนเวียนของสินคา (Inventory Turnover)    =     ตนทุนสินคาขาย  

                                                                                                                 สินคาคงเหลือเฉล่ีย 
 อัตราสวนนี้ใชวัดอัตราการหมุนเวียนของ สินคาคงเหลือเพื่อใหทราบถึงความ คลองตัว
ของสินคาวาสามารถจําหนายสินคาไดเร็วเพียงใดถาอัตราสวนนี้มีคา ยิ่งสูงยิ่งแสดงวา สินคาของ
บริษัทสามารถขายไดเร็ว  แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานขายของบริษัท 
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 2)อัตราสวนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Activity Ratio) 
 

 2.1) อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงคลัง (Inventory Turnover)  =   ตนทุนสินคาขาย 
                                                                                                                       สินคาคงเหลือถัวเฉล่ีย 
 อัตราสวนนี้แสดงความสามารถในการเปล่ียนสินคาเปนจาํนวนเงิน นับต้ังแตสินคาถึง
บริษัทจนถึงวนัจําหนายสินคานั้นออกไป และยังแสดงประสิทธิภาพของฝายจัดการวาไดถือสินคา
คงคลังไวในระดับท่ีนาพอใจ หรือถือมากเกินไป โดยถายิ่งจํานวนรอบมากก็แสดงวาฝายจัดการมี 
ประสิทธิภาพมาก 
 

2.2) อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (Account Receivable Turnover)  =   ยอดขายสุทธิ 
                                                                                                                                ลูกหนี้ถัวเฉล่ีย 
 หรือ ระยะเวลาในการเก็บหนี้โดยเฉล่ีย (Average Collection Period)   

=   จํานวนวันใน 1 ป 
  อัตราการหมุนเวยีนของลูกหนี ้

ตราสวนนี้แสดงสภาพคลองของลูกหนี้วาจะหมุนเวียนเปล่ียนสภาพจากลูกหนี้มาเปนเงิน 
สดไดรวดเร็วเพียงใด และยังแสดงประสิทธิภาพของฝายจัดการในการจัดการลูกหนี้เกี่ยวกับ
นโยบายการใหเครดิต และนโยบายในการเรียกเก็บหนี้ ดังนั้น หากธุรกิจใดเกิดอัตราการหมุนเวียน
องลูกหนี้ต่ํา หรือมีระยะเวลาในการเก็บหนี้โดยเฉล่ียหลายวัน แสดงวานโยบายในการเรียกเก็บของ
ธุรกิจไมมีประสิทธิภาพ หรืออาจเปนเพราะธุรกิจมีนโยบายการใหเครดิตแกลูกหนี้ยาวนาน 
  

2.3) อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร (Fixed-Asset Turnover) 
= ยอดขายสุทธิ 

     สินทรัพยถาวรสุทธิเฉล่ีย 
อัตราสวนนี้ใชวัดวาการลงทุนในสินทรัพยถาวรกอใหเกิดประโยชนจากสินทรัพยเหลานั้น 

เทาใด ซ่ึงถาตํ่าแสดงวาธุรกจิไมสามารถใชสินทรัพยถาวรท่ีมีอยูอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 
3) อัตราสวนโครงสรางเงินทุน หรือภาระหนี้สิน (Leverage Ratio) เพื่อดูแหลงท่ีมาของ 

เงินทุน และภาระผูกพันของกิจการในระยะยาวประกอบดวย 
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3.1) อัตราสวนหนี้สินท้ังหมดตอสินทรัพยท้ังหมด (Debt to Total Assets Ratio) 
=  หนี้สินท้ังหมด 

              สินทรัพยท้ังหมด 
อัตราสวนนี้แสดงใหเห็นสัดสวนการลงทุนวา สินทรัพยท้ังหมดท่ีกจิการมีอยูนั้นใชเงินทุน 

จากหนี้สินกี่สวน เพื่อเปนการวัดความเส่ียงเกี่ยวกับภาระหนี้ในอนาคตของกิจการนั้น ๆ 
 
3.2) อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) 

=  หนี้สินท้ังส้ิน 
          สวนของผูถือหุน 

 อัตราสวนนี้ใชสําหรับวัดธุรกิจวาไดมีการใชเงินทุนภายนอกตอเงินทุนภายใน (สวนของผู
ถือหุน) เปนอยางไร โดยเปนอัตราสวนท่ีแสดงใหเหน็ถึงความเส่ียงท้ังในดานเจาของและเจาหนี้
ของกิจการ ถาอัตราสวนนีย้ังสูงแสดงวากิจการนี้มีความเสี่ยงสูง เนือ่งจากมีการกูยืมเงินมาใชใน
กิจการมากอยางไรก็ตาม ในการวิเคราะหจะตองพิจารณาถึงสัดสวนดังกลาวของบริษัทเม่ือ
เปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรม ถาสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทตํ่ากวาอุตสาหกรรม
แสดงวาความเส่ียงทางการเงินยังไมอยูในระดับท่ีนาเปนหวง 

 
3.3) อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย (Time Interest Earned Ratio) 

=  กําไรกอนหกัดอกเบ้ียและภาษ ี
           ดอกเบ้ียจาย 

 
หรือ           =  กําไรจากการดาํเนินงาน 

                       ดอกเบ้ียจาย 
 อัตราสวนนี้แสดงถึงความสามารถในการชําระดอกเบ้ียเงินกูยืมของธุรกิจ ซ่ึงควรมีคาไมต่ํา 
กวา 3 และยิ่งสูงก็ยิ่งแสดงความม่ันใจแกเจาหนีใ้นการทีจ่ะไดรับชําระดอกเบ้ีย และถากําไรจากการ 
ดําเนินงานใกลเคียงกับดอกเบี้ยจาย เปนเคร่ืองช้ีวากิจการกูเงินมาลงทุนมากเกนิไป โดยกําไรท่ีหามา 
ไดตองจายเปนดอกเบ้ีย ซ่ึงเจาของจะไมไดรับสวนแบงกําไรในรูปเงินปนผล ดังนัน้ ธุรกิจสมควรท่ี 
จะลดภาระหนี ้หรือมีการเพิม่ทุน อยางไรก็ตามดอกเบ้ียนี้ ธุรกิจจะตองจายเปนเงินสด ดังน้ันจึงตอง 
ดูการหมุนเวยีนของเงินสด (Cash Flow) ประกอบดวย 

 
4) อัตราสวนความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) 
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 4.1) อัตราสวนกําไรข้ันตนตอยอดขาย (Gross Profit Margin)     =  กําไรข้ันตน 
                                                                                                     ยอดขายสุทธิ 

อัตราสวนนี้แสดงใหทราบถึงประสิทธิภาพในการดําเนนิงานของธุรกิจเกี่ยวกบันโยบายใน 
การผลิต และนโยบายการต้ังราคา 

 
4.2) อัตราสวนผลตอบแทนสุทธิตอยอดขาย (Net Profit of Sale or Profit Margin of Sale) 

=  กําไรสุทธิ (หลังหักภาษี) 
        ยอดขายสุทธิ 

อัตราสวนนี้แสดงใหทราบถึงความสามารถในการหากําไรของธุรกิจ ภายหลังจากท่ีคิด
ตนทุนและคาใชจายท้ังหมดรวมท้ังภาษเีงินไดแลว ถาอัตราสวนนี้สูง แสดงวาประสิทธิภาพในการ 
ผลิตและการขายของฝายจัดการสูง 
 

4.3) อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยท้ังหมด (Return on Assets : ROA) 
=  กําไรสุทธิ (หลังหักภาษี) 
  สินทรัพยท้ังหมดโดยเฉลี่ย 

อัตราสวนนี้แสดงใหเห็นผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากการบริหารเงินทุนของกิจการหรือ
สินทรัพยท้ังหมดของกิจการที่มีอยู ถาอัตราสวนนี้สูง แสดงวาธุรกิจมีการใชเงินทุนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
 4.4) อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity : ROE) 

=  กําไรสุทธิ (หลังภาษ)ี 
       สวนของผูถือหุน 

 อัตราสวนนี้แสดงใหเห็นถึงเงินลงทุนในสวนของเจาของท่ีนํามาลงทุน ซ่ึงเจาของไดรับ 
ผลตอบแทนกลับคืนมาจากการดําเนนิงานของกิจการนัน้กี่เปอรเซ็นต โดยอาจนําไปเปรียบเทียบ 
ผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากการลงทุนในกิจการอ่ืน ๆ 
 

2. การวิเคราะหหุนสามัญตามหลักพื้นฐาน 
 หลักการวเิคราะหหุนสามัญ 
 1) ความเพยีงพอของรายได 
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 รายไดของหุนสามัญคือเงินปนผล รายไดท่ีเหลือจากการจายเงินปนผลคณะกรรมการของ
บริษัทจะต้ังเปนสํารองสะสม เพ่ือเก็บไวจายเงินปนผลในปท่ีธุรกิจไมดี หรือเพื่อนํามาใชขยาย
กิจการเปนการเพิ่มสวนทุนของธุรกิจ ซ่ึงทําใหราคาตลาดของหุนสามัญสูงข้ึน ซ่ึงราคาตลาดของ
หุนจะไดรับอิทธิพลจากนโยบายเงินปนผล ผูซ้ือจะตองรูในเร่ืองของรายไดและความสม่ําเสมอของ
เงินปนผล 
 2) อัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิ (Price-Earning Ratio) 
 อัตราสวนนี้เปนอัตราสวนเปรียบเทียบ ระหวางราคาซ้ือขายตอหุน กับกําไรสุทธิตอหุน 
สวนกลับของ P/E ratio จะไดคา Earning Yield หรืออัตราผลตอบแทนสุทธิตอราคาซ้ือขายซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงกาํไรสุทธิตอหุนจะสงผลตอการเปล่ียนแปลงของราคาไมเทากัน โดยจะสงผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือขายหลักทรัพยของนักลงทุน 
 3) การกูยืมของธุรกิจ (Leverage) 
 การกูยืมนี้ทําใหสัดสวนของรายไดผูถือหุนสูงข้ึน เพราะการออกพันธบัตรจายดอกเบ้ียตํ่า 
และเงินปนผลของหุนบุริมสิทธ์ิต่ํา ผลตอบแทนของผูถือหุนจะไดสูง ดังนั้นการกูยืมจะให
ประโยชน คือ ทําใหผลตอบแทนสูง 
 4) ราคามูลคาหุนตามหลักบัญชี (Book Value) 
 คือ จํานวนเงินตอหุนท่ีผูถือหุนจะไดรับถา บริษัทเลิกกจิการ ณ วันนัน้โดยสินทรัพยตางๆ 
สามารถขายไดในราคาท่ีปรากฏในบัญชีของบริษัท และเปนการพจิารณาความสัมพันธระหวาง
ราคา มูลคาหุนสามัญตามหลักบัญชี (Book Value) กับราคาตลาด (Market Price) ผูลงทุนใชราคา
ตลาดประเมินไดในอนาคต หุนสามัญสวนมากจะขายราคาตลาดสูงกวามูลคาตามหลักบัญชี และถา
ราคาตลาดตํ่ากวาราคามูลคาตามหลักบัญชีแสดงวาธุรกจินั้นใกลลมละลาย (สุทธินันท นิราพาธ, 
2551) 

 มูลคาตามบัญชี / หุน    =    สินทรัพยท้ังหมด - หนี้สินท้ังหมด 
                                                                    จํานวนหุนสามัญ ท้ังหมด 
                                         หรือ  =    สวนของผูถือหุน 
                                                       จํานวนหุนสามัญท้ังหมด 
 
 แหลงขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหบริษัท 
 ขอมูลพื้นฐานของบริษัทแตละแหงท่ีจะใชในการวิเคราะหนั้นสามารถศึกษาและคนควาได 
จากแหลงตางๆ ท่ีมีการรวบรวมไว อาธิเชน 
 1. เอกสารและส่ือขอมูลที่จัดทําข้ึนโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ซ่ึงประกอบดวย 
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     1.1รายงานการซ้ือขายหลักทรัพยประจําวัน (Daily Guotation) ซ่ึงเปนการใหรายละเอียด
การเปล่ียนแปลงดานขอมูลของหลักทรัพยแตละหลักทรัพย การเคล่ือนไหวของราคาซ้ือขาย 
รวมท้ังสัดสวนท่ีสําคัญของหลักทรัพยท่ีนกัลงทุนควรทราบ 
 1.2 รายงานประจําเดือน (Monthly Report) 
 1.3 รายงานประจําไตรมาส (Quarterly Report) 
 1.4 หนังสือสรุปขอสนเทศบริษัทจดทะเบียนและบริษทัรับอนุญาตประจําป 
 1.5 ระบบขอมูลของตลาดหลักทรัพยเชนระบบวา  Set Smart ซ่ึงจะเปนการใหรายละเอียด
ขอมูลของหลักทรัพยในข้ันพ้ืนฐาน โดยผานระบบขอมูลท่ีเช่ือมตอกันระหวางศูนยขอมูลของตลาด
หลักทรัพยกับบริษัทสมาคมการคาหลักทรัพย Broker แตละแหง จะใหรายละเอียดขอมูลท่ีเกี่ยวกบั
บริษัทจะจดทะเบียนรายละเอียดหลักทรัพย ผูถือหุนรายใหญและตางดาว รวมท้ังงบการเงินและ
สถิติการเพิ่มลงทุนตางๆ รายละเอียดเก่ียวกับขอมูลหลักทรัพยประจําวัน ประจําเดอืน ประจําป
รวมท้ังสถิติการซ้ือขายของโบรกเกอร 
 2. บริษัทหลักทรัพยท่ีเปนบริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย (Broker) โดยท่ีบริษัทเหลานี้
สวนใหญจะมีการตั้งหนวยงานเฉพาะเพื่อการศึกษาดานธุรกิจหลักทรัพยข้ึนมา โดยมีหนาท่ีในการ
วิเคราะหดานหลักทรัพย เพื่อใหคําแนะนําแกลูกคาและนักลงทุนโดยท่ัวไป 
 3. ระบบส่ือสารดานขอมูลตางๆ ท้ังในรูปของหนังสือพมิพมีท้ังรายวนัและวารสารรวมท้ัง
ส่ิงตีพิมพวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
     3.1 ส่ิงตีพิมพ ไดแก หนังสือพิมพรายวัน รายสัปดาห ซ่ึงจะมีคอลัมนท่ีจัดไวโดยเฉพาะ
เชน วิเคราะหหุน เปนตน 
     3.2 ส่ือสารอ่ืน ๆ เชนวิทยุกระจายเสียงซ่ึงเสนอเปนคล่ืนพิเศษท่ีมีการรายงาสถานการณ
การซ้ือขายหลักทรัพยตลอดชวงของการซ้ือขาย และทุกชวงคร่ึงช่ัวโมงระหวางการซ้ือขาย โดยมี
การใหความคดิเห็นจากตัวแทนนักวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยตาง ๆ รวมท้ังสรุปภาวะการซ้ือ
ขายประจําวัน ประจําสัปดาหและประจําเดือน พรอมท้ังคาดการณแนวโนมในระยะตอไป 
 4. ธนาคารพาณิชยตาง ๆ ในไทยซ่ึงไดเพิม่การใหบริการในสวนของการทําธุรกิจวาณิชธน
กิจ(Investment Banking) หลังจากท่ีไดรับอนุญาตใหเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการท่ีมีการ
แขงขันทางธุรกิจกับบริษัทเงินทุนและหลักทรัพยไดมากข้ึน 
 5. รายงานเอกสารขอมูลตาง ๆ ท่ีออกโดยบริษัทท่ีออกหลักทรัพยโดยตรง เชน หนังสือช้ี
ชวนรายงานประจําป 
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 6. กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย ซ่ึงจะมีรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับบริษัทตางๆเชน 
ขอมูลเกี่ยวกับหนังสือบริคณฑสนธิ ขอบังคับของบริษัท ทุนจดทะเบียน งบดุลและงบกําไร
ขาดทุนของบริษัทตามรอบระยะเวลาบัญชี 
 7. หนังสือการเยี่ยมเยียมบริษัท ซ่ึงเปนสวนท่ีสําคัญมาก ทําใหเราทราบนโยบายและความ
เปนไปของบริษัทในเชิงลึกมากข้ึน พรอมท้ังไดมีโอกาสไดสังเกตสภาวะแวดลอมซ่ึงเปนส่ิงท่ี
จําเปนอีกดวย (สารัตร สระสมบูรณ, 2551) 
 
2.2 หลักทฤษฏีการประเมินมูลคาท่ีแทจริงของหลักทรัพย 
 การประเมินมูลคาหลักทรัพย 
 การประเมินมูลคาหลักทรัพย เปนการประเมินเพ่ือหามูลคาท่ีควรจะเปน หรือมูลคาท่ี
แทจริง (Intrinsic Value) ของหลักทรัพยเพื่อนําไปเปรียบเทียบกับราคาตลาดในขณะนั้น กอนท่ีผู
ลงทุนจะตัดสินใจซ้ือหรือขายหลักทรัพยหลักเกณฑในการตัดสินใจม ี 3 ลักษณะ (ศิรินันท ธนิต
ยวงศ, 2535)  คือ 
 1 ถาราคาตลาดของหลักทรัพยต่ํากวามูลคาท่ีควรจะเปน (Under  Value) นักลงทุนควรซ้ือ
หลักทรัพยนัน้เพื่อหากําไรจากการที่ราคาหลักท่ีทรัพยจะสูงข้ึนในอนาคต เพื่อใหเทากับมูลคาท่ีควร
จะเปน 
 2 ถาราคาตลาดของหลักทรัพยสูงกวามูลคาท่ีควรจะเปน (Over Value) นักลงทุนควรขาย
หลักทรัพย เพื่อปองกันการขาดทุนจากการที่ราคาตลาดของหลักทรัพยจะตํ่าลงในอนาคตมาเทากับ
มูลคาท่ีควรจะเปน 
 3 ถาราคาตลาดของหลักทรัพยเทากับมูลคาท่ีควรจะเปน  แสดงวาน่ันเปนราคาดลุยภาพ
(Equilibrium Price) ดังนั้นผูลงทุนจึงไมมีกําไรหรือขาดทุนจากการซ้ือหรือขายหลักทรัพยจึงควรถือ
หลักทรัพยนัน้ตอไป 

2.2.1 การประเมินมูลคาหลักทรัพยเชิงเปรียบเทียบ 
 โดยการประเมินมูลคาหลักทรัพยวิธีนี้เปนการประเมินมูลคาเชิงเปรียบเทียบ ในรูปของ
อัตราสวน กลาวคือเปรียบเทียบราคาตลาดตอหุนของหลักทรัพยท่ีกําลังพิจารณาเปนกีเ่ทาของตัววดั 
ทางการเงิน 
 อัตราสวนทางการเงินท่ีใชประเมินมูลคาหลักทรัพย ท่ีนิยมใชกนัไดแก 
 1) อัตราสวนราคาตลาดตอหุนตอกําไรสุทธิ (Price-Earning Ratio (P/E Ratio)) 

=         ราคาตลาดตอหุน 
             กําไรสุทธิตอหุน 



 
30 

 

 2) อัตราสวนราคาตลาดตอหุนตอมูลคาหุนทางบัญชี (Price to Book Value Ratio (P/BV 
Ratio)) 
 มูลคาตามบัญชี / หุน      =      ราคาตลาดตอหุน 
                                                          มูลคาทางบัญชีตอหุน 
 อัตราสวนนี้เปนอัตราสวนท่ีแสดงใหเห็นวาผูลงทุนมีทัศนคติตอบริษัทเจาของหุนอยางไร
โดยปกติบริษทัท่ีมีอัตรากําไรตอสวนของผูถือหุน (ROE) สูงมักจะมีอัตราสวนราคาตลาดตอหุนตอ 
มูลคาหุนทางบัญชีสูงกวาบริษัทท่ีมีอัตรากําไรตอสวนของผูถือหุน (ROE) ต่ํากวา 
  

3) อัตราสวนราคาตลาดตอยอดขาย (Price-to-Sales Ratio (P/S)) 
=  ราคาตลาด 

      ยอดขายตอหุน 
  

4) อัตราสวนราคาตอกระแสเงินสด (Price to Cash Flow Ratio (P/C)) 
=  ราคาตลาด 

             กระแสเงินสดตอหุน 
 
 5) อัตราสวนมูลคาธุรกิจตอกําไรกอนหกัดอกเบ้ีย ภาษ ีและ คาใชจายท่ีไมเปนตัวเงิน หรือ 
Enterprise Value to Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization Ration 
(EV/EBITDA) 

=  มูลคาธุรกิจ 
กําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษแีละคาใชจาย ท่ีไมเปนตัวเงิน 

โดยท่ี มูลคาธุรกิจ หมายถึง มูลคาตลาดของกิจการ (ราคาตลาดสวนของผูถือหุน +ราคา
ตลาดของหนีสิ้น) หักดวยเงินสด และ คาใชจายท่ีไมเปนตัวเงิน คือ Depreciation and Amortization 
 

2.2.2 การประเมินมูลคาหลักทรัพย  
ทฤษฎีกลุมหลักทรัพยของ Markowitz 

 แนวคิดตามทฤษฎีกลุมหลักทรัพยของ Markowitz เปนแนวคิดท่ีเร่ิมโดยการวางรากฐานวา
การกระจายการลงทุน จะชวยลดความเส่ียงเฉพาะในกรณีท่ีเปนการลงทุนเปนกลุมหลักทรัพยท่ี
หลักทรัพยแตละคูมิไดมีความสัมพันธในลักษณะท่ีไปดวยกันอยางสมบูรณ (คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธต่ํากวา +1.0) จึงสามารถลดคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมหลักทรัพยลงได แตถา
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กระจายการลงทุนในหลักทรัพยหลายชนิดที่มีลักษณะความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนท่ีไป
ดวยกันอยางสมบูรณ (คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ +1.0) จะไมสามารถลดความเส่ียงของกลุม
หลักทรัพยลง (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2554) 

นอกจากนั้น ทฤษฎีกลุมหลักทรัพยของ Markowitz ไดแสดงใหเหน็วาผูลงทุนสามารถ
สรางกลุมหลักทรัพยตางๆ ท่ีใหอัตราผลตอบแทนท่ีคาดไวและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอัตรา
ผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยในระดับตางๆ ได ท้ังนี้จะมีกลุมหลักทรัพยตางๆ จํานวนหนึ่งท่ี
เหนือกวาหรือมีประสิทธิภาพกวากลุมหลักทรัพยอ่ืนๆกลาวคือ เม่ือพิจารณา ณ ความเส่ียงระดบั
หนึ่ง กลุมหลักทรัพยเหลานี้เปนกลุมหลักทรัพยใหอัตราผลตอบแทนสูงสุดในทํานองเดียวกนั ณ 
อัตราผลตอบแทนระดับหนึ่ง กลุมหลักทรัพยเหลานีเ้ปนกลุมหลักทรัพยท่ีมีความเสี่ยงตํ่าสุดกลุม
หลักทรัพยเหลานี้จะเรียงตัวตามขอบแนวระดับอัตราผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุดกบัขอบแนวระดับความ
เส่ียงท่ีต่ําท่ีสุด ตามทฤษฎีกลุมหลักทรัพยของ Markowitz เรียกขอบแนวท่ีกลุมหลักทรัพยเหลานี้
เรียงตัวกันอยูวา "เสนโคงกลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพ" (Efficient Frontier) ผูลงทุนจะเลือก
ลงทุนในกลุมหลักทรัพย ท่ีมีประสิทธภาพตามทัศนะคติท่ีมีตอผลตอบแทนและความเส่ียงของผู
ลงทุนคนนั้น (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2554) 

ขอสมมติฐาน ตามแนวความคิดการสรางกลุมหลักทรัพยของ Markowitz อยูภายใตขอ
สมมติฐานอันเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูลงทุนดังตอไปนี ้
   1) การตัดสินใจลงทุนในแตละทางเลือก ผูลงทุนจะพิจารณาจากการกระจายของโอกาสที่
จะเกิดผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยในงวดระยะเวลาลงทุน 
   2) ผูลงทุนจะพยายามทําใหอรรถประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับตอ 1 งวดเวลาลงทุนใหสูง
ท่ีสุด โดยเสนอรรถประโยชนของผูลงทุนแสดงถึงอรรถประโยชนท่ีเพิ่มข้ึนในอัตราท่ีลดลง เม่ือมี
ความม่ังค่ังสูงข้ึน 
   3) ผูลงทุนแตละคนจะกําหนดความเสี่ยง จากการลงทุนบนพื้นฐานของความแปรปรวน
ของอัตราผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ 
   4) การตัดสินใจของผูลงทุนหลักทรัพย ข้ึนอยูกับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับและ
ความเส่ียงเทานั้น ดังนั้นเสนอรรถประโยชนจึงเปนฟงกช่ันของอัตราผลตอบแทนท่ีคาดไวกับคาท่ี
คาดไวของความแปรปรวนหรือสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทน 
   5) ภายใตความเส่ียงระดับหนึ่ง ผูลงทุนจะเลือกการลงทุนท่ีใหอัตราผลตอบแทนสูงสุดใน
ทํานองเดียวกนัภายใตอัตราผลตอบแทนระดับหนึ่ง ผูลงทุนจะเลือกการลงทุนท่ีมีความเส่ียงตํ่าสุด 
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เสนโคงกลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพ 
 จากกลุมหลักทรัพยท่ีประกอบดวยหลักทรัพย 2 ชนิด เม่ือสมมติใหหลักทรัพยท้ังสองมีคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธตางๆ จะสามารถสรางกลุมหลักทรัพยไดมากมายตามสัดสวนของเงิน
ลงทุนท่ีเปล่ียนไป ดังนัน้ หากผูลงทุนคัดเลือกหลักทรัพยท่ีสอดคลองกับนโยบายการลงทุนจนได
หลักทรัพยมาจํานวนหนึ่ง ผูลงทุนสามารถสรางกลุมหลักทรัพยท่ีมีคาอัตราผลตอบแทนและความ
เส่ียงท่ีหลากหลายตามตัวแปรตางๆ คือ 
 - จํานวนหลักทรัพยท่ีประกอบข้ึนเปนกลุมหลักทรัพย 
 - คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย ในกลุมหลักทรัพย 
 -ความสัมพันธระหวางความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของหุนในกลุมหลักทรัพย 
 - สัดสวนของเงินลงทุนในแตละหลักทรัพย 

รูปท่ี 2.1 แสดงอัตราผลตอบแทนท่ีคาดไวและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม
หลักทรัพยตางๆ เปนไปได ซ่ึงสามารถสรางข้ึนไดตามความหลากหลายของจํานวนหลักทรัพยคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของหลักทรัพย คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ และสัดสวน เงินลงทุนใน
หลักทรัพยแตละชนิดท่ีประกอบเปนกลุมหลักทรัพย กลุมหลักทรัพย P1, P2, P3 และ P4 เปนกลุม
หลักทรัพยท่ีใหอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังสูงสุด ณ ระดับความเส่ียงหนึ่งหรือใหความเส่ียงท่ีต่ํา
ท่ีสุด ณ ระดบัอัตราผลตอบแทนหน่ึง กลุมหลักทรัพยเหลานี้จึงไดช่ือวาเปน "กลุมหลักทรัพยท่ีมี
ประสิทธิภาพ" (Efficient Portfolios) ผูลงทุนสามารถจัดสรรเงินลงทุนระหวางกลุมหลักทรัพยท่ีมี
ประสิทธิภาพ และสามารถสรางกลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธ์ิภาพอีกจํานวนมากจนอาจลากเปนเสน
เช่ือมจุดแสดงอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพ ไดเรียกเสนนี้
วา"เสนโคงกลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพ" (Efficient Frontier) ตามรูปท่ี 2.2 
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รูปท่ี 2.1 กลุมหลักทรัพยตางๆ ท่ีเปนไปไดและเสนกลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพ 
ผลตอบแทนที่คาดไวของกลุมหลักทรัพย (%)  
 

                                                                       • 
 
                                           P4        • 
                                     P3       •                   •      • 
                                                                                • 
                         P2             •             
                              P1       •                 •           
                                                      
      
                        
                                                                
  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมหลักทรัพย (%) 

ที่มา: สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย (TSI) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
รูปท่ี 2.2 เสนโคงกลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพ 
ผลตอบแทนที่คาดไวของกลุมหลักทรัพย (%)  
 

                                                                       • 
 
                                           P4        • 
                                     P3       •                   •      • 
                                                                                • 
                         P2          •             
                              P1       •                 •           
                                                      
      
 
                                                          
   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมหลักทรัพย (%) 

ที่มา: สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย (TSI) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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กลุมหลักทรัพยเหลานี้ จะเปนกลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพมากกวากลุมหลักทรัพย
อ่ืนๆ ผูลงทุนยอมเลือกเฉพาะกลุมหลักทรัพยบนเสนโคงเสนนี้เทานัน้ อยางไรก็ตามตามรูปขางตน
จะเห็นไดวากลุมหลักทรัพยบนเสนกลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพตางใหอัตราผลตอบแทนท่ี
คาดหวังและความเส่ียงตางๆ กัน เชน กลุมหลักทรัพย P1 มีระดับอัตราผลตอบแทนตํ่าและความ
เส่ียงก็ต่ําดวย ในขณะท่ีกลุมหลักทรัพย P4 ใหอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังในระดบัสูงและความ
เส่ียงก็สูงดวย ผูลงทุนแตละคนยอมช่ังใจระหวางอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง กับความเส่ียงท่ีตน
จะตองเผชิญ หากผูลงทุนคนนั้นมีความพอใจในระดับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังระดับตํ่าและไม
ตองการเผชิญความเส่ียงท่ีสูง เขายอมเลือกกลุมหลักทรัพยท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีเขาตองการ (เชน 
กลุมหลักทรัพย P1) ผูลงทุนอีกคนหนึ่งอาจยอมรับความเส่ียงในระดบัสูง เพราะพอใจในระดับ
อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังท่ีคอนขางสูง เขาอาจเลือกกลุมหลักทรัพยประเภทกลุมหลักทรัพย P4 
เปนตน 

ตามทฤษฎีกลุมหลักทรัพยของ Markowitz ผูลงทุนจะเลือกลงทุนเฉพาะกลุมหลักทรัพย
ตางๆ ท่ีอยูท่ีเสนโคงกลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient Frontier) เทานั้นแตจะเปนกลุม
หลักทรัพยใด ยอมข้ึนกับทัศนคติท่ีมีตอผลตอบแทนและความเส่ียงของผูลงทุนคนนั้น โดยถือวาผู
ลงทุนเปนผูไมชอบความเส่ียงหรือตองการหลีกหนีความเส่ียง (Risk Averse) และผูลงทุนแตละคน
มีระดับความกลัวความเส่ียงไมเทากัน ผูลงทุนบางคนมีระดับความกลัวความเส่ียงไมมากนัก จึงอาจ
เลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพย (ท่ีมีประสิทธิภาพ) ท่ีมีความเส่ียงตํ่า และพอใจในระดับอัตราผลตอบ 
ท่ีคอนขางตํ่าควรสังเกตวา กลุมหลักทรัพยตางๆ ท่ีกลาวถึงในหวัขอทฤษฎีกลุมหลักทรัพยของ 
Markowitz ท่ีผานมานั้น ลวนเปนกลุมหลักทรัพยท่ีมีความเส่ียงทั้งส้ิน 

จากทฤษฎีกลุมหลักทรัพยของ Markowitz ท่ีบงวา ผูลงทุนจะเลือกลงทุนในกลุม
หลักทรัพยท่ีเรียงรายอยูท่ี "เสนโคงกลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพ" (Efficient Frontier) โดยจะ
เลือกกลุมหลักทรัพยใดนั้น ยอมข้ึนอยูกับทัศนคติท่ีมีตอผลตอบแทนและความเส่ียงของผูลงทุนคน
นั้น ในหัวขอตอไปนี้จะเปนการขยายแนวความคิดทฤษฎีกลุมหลักทรัพยของ Markowitz โดยการ
นําหลักทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียงเขามาพิจารณาลงทุนดวยพรอมท้ังมีการกูยืมเงินมาลงทุนอัน
เปนพื้นฐานของทฤษฎีตลาดทุน (Capital Market Theory) ซ่ึงนําไปสูแนวความคิด ตัวแบบการ
กําหนดราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model หรือ CAPM) ซ่ึงเปนตัวแบบสําหรับการ
กําหนดราคาหลักทรัพยตางๆใหเหมาะสมกบัสภาพความเส่ียงของหลักทรัพยนั้นๆ (ตลาหลักทรัพย
แหงประเทศไทย, 2554) 
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ทฤษฎีตลาดทุน (Capital Market Theory) 
ทฤษฎีตลาดทุนไดขยายความตอเนื่องจากทฤษฎีกลุมหลักทรัพยของ Markowitz โดยการ

นําหลักทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียงเขามาพิจารณาลงทุนดวยพรอมท้ังผูลงทุนสามารถการกูยืมเงิน
มาลงทุนได ประเด็นสําคัญของการจัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพยปราศจากความเส่ียงดวยประเดน็
หนึ่ง คือการมีหลักทรัพยปราศจากความเส่ียงเปนสวนผสมหนึ่งในกลุมหลักทรัพย จะสงผลให
รูปแบบของเสนแสดงความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังและความเสี่ยงของกลุม
หลักทรัพยเปล่ียนไปเปนเสนตรง ทฤษฎีตลาดทุนไดบงช้ีถึงการตัดสินใจของผูลงทุนท่ีจะเลือกกลุม
หลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จะเปล่ียนไปเปนการจดัสรร เงินลงทุนเพื่อลงทุนในกลุมหลักทรัพย
หนึ่งคือ กลุมหลักทรัพยตลาด (Market Portfolio) 

ขอสมมติฐานของทฤษฎตีลาดทุน 
เพื่อใหงายตอการอธิบายแนวความคิด จึงมีการจําลองสถานการณโดยมุงพิจารณา

เฉพาะตัวแปรที่สําคัญเทานั้น จึงมีการกําหนดขอสมมติฐานเกีย่วกับสภาพแวดลอมบางประการตาม
ทฤษฎีตลาดทุน ดังนี ้

1) ผูลงทุนท้ังหมดเปนผูลงทุนตามแนวคิดของ Markowitz  
2) ผูลงทุนสามารถกูยืมเงินโดยปราศจากความเส่ียง โดยอัตราดอกเบ้ียของผูลงทุนทุกคน

มีระดับเทากนั 
3) ผูลงทุนทุกคนมีการคาดหมายความเปนไปไดของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน

ลักษณะท่ีเหมือนกัน 
4) ผูลงทุนทุกคนมีงวดเวลาลงทุน 1 งวดท่ีเทากัน 
5) สามารถแบงการลงทุนลงในหลักทรัพยแตละชนิดไดโดยไมมีท่ีส้ินสุด ซ่ึงหมายความ

วาผูลงทุนอาจซ้ือหุนเปนเศษสวนของ 1 หุนได หากผูลงทุนตองการ 
6) ไมพิจารณาเร่ืองภาษีและคาใชจายในการซ้ือขาย 
7) ไมมีการเปล่ียนแปลงในระดับเงินเฟอและอัตราดอกเบ้ีย 
8) ตลาดทุนอยูในภาวะดุลยภาพ อันหมายถึงการลงทุนทุกประเภทใหอัตราผลตอบแทนท่ี

เหมาะสมกับระดับความเส่ียง 
ตามขอสมมติฐานดังกลาวยอมหมายความวาเปนการสมมติใหตลาดหลักทรัพยเปนตลาด

ท่ีสมบูรณ (Perfect Market) ไมมีส่ิงท่ีเปนอุปสรรคในการซ้ือหรือ ขายหลักทรัพยไมวาจะเปนภาษ ี
คาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพย การแบงเงินลงทุนไดและอัตราดอกเบ้ียท่ีเทากัน ทําใหมุงสูการ
วิเคราะหการมีดุลยภาพในตลาดหลักทรัพย ไดงายข้ึน 
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อนึ่ง จะสังเกตไดวาในการวิเคราะหการลงทุนในกลุมหลักทรัพยตามแนวความคิดของ 
Markowitz นั้น เปนการวิเคราะหเฉพาะหลักทรัพยท่ีมีความเส่ียงท้ังส้ินแตในตัวแบบการต้ังราคา
หลักทรัพย (CAPM) มีการนาํหลักทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียงเขามาพิจารณาดวย 

หลักทรัพยปราศจากความเส่ียง 
เนื่องจากตามแนวความคิดของ Markowitz นั้น คํานึงถึงระยะเวลาการลงทุน 1งวดเวลา 

นั่นคือ เม่ือผูลงทุนลงทุนในหลักทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียงแลว อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย
ท่ีปราศจากความเส่ียงจะมีความแนนอน หรือคาดวาจะไดรับอัตราผลตอบแทนเทาใดอัตรา
ผลตอบแทนท่ีไดรับจริงก็จะไดเทานัน้ นั่นคือสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียงมีคาเทากบัศูนย นอกจากนั้น คาความแปรปรวนรวมและคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียงกับอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยใดๆ ท่ีมีความเสี่ยงจะเทากับศูนยเชนกัน 

ในหวัขอแนวคิดเบ้ืองตนของการบริหารกลุมหลักทรัพย ในสวนของการคํานวณอัตรา
ผลตอบแทนและคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของการลงทุน ท่ีประกอบดวยหลักทรัพยหรือกลุม
หลักทรัพยท่ีมีความเส่ียงกับหลักทรัพยปราศจากความเส่ียง ไดแสดงใหเห็นวาผลเปนเชนเดยีวกบั
การคํานวณอัตราผลตอบแทนท่ีคาดไวของกลุมหลักทรัพย ท่ีประกอบดวย หลักทรัพยท่ีมีความเส่ียง 
2 ชนิด อัตราผลตอบแทนท่ีคาดไว ท้ัง 2 ชนิดนั้นโดยตัวถวงน้ําหนัก ไดแก สัดสวนของเงินลงทุน
ในหลักทรัพยแตละชนดิ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมหลักทรัพย ท่ีประกอบดวยหลักทรัพย
หรือ กลุมหลักทรัพยท่ีมีความเส่ียงกบัหลักทรัพยปราศจากความเส่ียงมีคาเทากบัผลคูณระหวาง
สัดสวนของเงินลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีความเส่ียงกับคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของหลักทรัพยท่ีมี
ความเส่ียง และไดขอสรุปวาความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนท่ีคาดไวและสวนเบีย่งเบน
มาตรฐานของกลุมหลักทรัพยในแตละระดบัของสัดสวนของเงินลงทุนมีลักษณะเปนเสนตรง 

เสนโคงกลุมหลักทรัพยมีประสิทธิภาพกับหลักทรัพยปราศจากความเส่ียง 
หากผูลงทุนตองการจัดสรรเงินลงทุนระหวาง กลุมหลักทรัพยท่ีมีความเส่ียงกบั

หลักทรัพยปราศจากความเส่ียง กลุมหลักทรัพยท่ีผูลงทุนสนใจควรเปนกลุมหลักทรัพยท่ีอยูตรงเสน
โคงกลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient Frontier) จึงจะทําใหการลงทุนนั้น มีประสิทธิภาพ
กลุมหลักทรัพยตางๆ ท่ีอยูตรงเสนโคงมีหลากหลายหลักทรัพย เชนตามรูป 2.3 มีกลุมหลักทรัพย 
P1, P2, P3  เปนตน คําถามคือหากผูลงทุนจะเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีอยูตรงเสนโคงกลุม
หลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพกับลงทุนในหลักทรัพยปราศจากความเส่ียงดวย ผูลงทุนควรเลือกกลุม
หลักทรัพยใดในท่ีนี้จะลองพิจารณาผลลัพธของการเลือกกลุมหลักทรัพยเพยีง 3 กลุม หลักทรัพย 
ไดแก P1, P2 และP3 รวมกบัการลงทุนในหลักทรัพยปราศจากความเส่ียง 
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หากผูลงทุนเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพย P1 และหลักทรัพยปราศจากความเส่ียง ดวย
สัดสวนเงินลงทุนตางๆ จุดตางๆ ท่ีแสดงอัตราผลตอบแทนท่ีคาดไวและ คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน
ของอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในทางเลือกนี้ จะเรียงตัวอยูตรงเสนตรง RfP1 

  หากผูลงทุนเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพย P2 และหลักทรัพยปราศจากความเส่ียง ดวย
สัดสวนเงินลงทุนตาง ๆ จุดตาง ๆ ท่ีแสดงอัตราผลตอบแทนท่ีคาดไว และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในทางเลือกนี ้จะเรียงตัวอยูตรงเสนตรง RfP2 

  หากผูลงทุนเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพย P3 และหลักทรัพยปราศจากความเส่ียง ดวย
สัดสวนเงินลงทุนตางๆ จุดตางๆ ท่ีแสดงอัตราผลตอบแทนท่ีคาดไวและคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน
ของอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในทางเลือกนี้ จะเรียงตัวอยูตรงเสนตรง RfP3 

เสนแสดงความสัมพันธระหวางการลงทุนในแตละกลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพกับ
หลักทรัพยปราศจากความเส่ียง เปนไปตามรูปท่ี 2.3 โดยในรูปนี้ใหแกนนอนแสดงสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของกลุมหลักทรัพย สวนแกนต้ังแสดงอัตราผลตอบแทนท่ีคาดไวของกลุมหลักทรัพย 
สัญลักษณ Rf แทนอัตราผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบ้ียจากการใหกูยมืโดยปราศจากความเส่ียง  
 
รูปท่ี 2.3 เสนอัตราผลตอบแทนท่ีคาดไวและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการลงทุนในกลุม  

หลักทรัพยมีประสิทธิภาพกับหลักทรัพยปราศจากความเส่ียง 
ผลตอบแทนที่คาดไวของกลุมหลักทรัพย (%)                                                                
 
 
                         P3        • 
                            P2  •                   •      • 
                                       • 
                                   •             
               P1       •                 •           
                                                      
                                                     
Rf                                                                          
  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมหลักทรัพย (%) 

ที่มา: สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย (TSI) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตามรูปท่ี 2.3 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกลุมหลักทรัพยตางๆ ท่ีอยูบนเสนตรง RfP3 กบัเสน
กลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพใตจุด P3 ลงไป จะเหน็วากลุมหลักทรัพยท่ีอยูบนเสนตรง RfP3 
เปนกลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพมากกวาใตจุด P3 ลงไปในทํานองเดียวกนั กลุมหลักทรัพย
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ตางๆ ท่ีอยูบนเสนตรง RfP3 มีประสิทธิภาพมากกวากลุมหลักทรัพยท่ีอยูบนเสน RfP2 และ RfP1 
เนื่องจาก ณ ระดับความเส่ียงท่ีเทากัน กลุมหลักทรัพยตางๆ ท่ีอยูบนเสนตรง RfP3 เปนกลุม
หลักทรัพยท่ีใหอัตราผลตอบแทนสูงท่ีสุด หรือ ณ ระดบัอัตราผลตอบแทนท่ีเทากนั กลุมหลักทรัพย
ท่ีอยูบนเสนตรง RfP3 มีความเส่ียงตํ่าท่ีสุด ท้ังนี้เสนตรง RfP3 เปนเสนตรงท่ีสัมผัสกับเสนโคงของ
กลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพเดิมซ่ึงหมายความวา การลงทุนท่ีเปนสวนผสมระหวางหลักทรัพย
ปราศจากความเส่ียงกับการลงทุนตรงเสนโคงกลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพเดิม กอใหเกิดเสน
กลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพใหมซ่ึงมีลักษณะเปนเสนตรง และเปนเสนท่ีมีประสิทธิภาพ
เหนือกวาเสนโคงกลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพเดิม (เสนโคงกลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพ
ตามทฤษฎีกลุมหลักทรัพยของ Markowitz) 

กลาวโดยสรุปคือ เสนกลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพใหม เกิดจากการลงทุนท่ีเปน
สวนผสมระหวางการใหกูโดยปราศจากความเสี่ยงกับการลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีเสนตรงท่ีลาก
จาก Rf ไปสัมผัสเสนโคงของกลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพเดิมโดยเสนกลุมหลักทรัพยท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีเกิดข้ึนใหมมีลักษณะเปนเสนตรง 

กลุมหลักทรัพยท่ีอยูบนเสนกลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพใหมนี ้ เรียกวากลุม
หลักทรัพยใหกูยืม (Lending Portfolio) ท้ังนี้เนื่องจากเปนกลุมหลักทรัพยท่ีเปนสวนผสมระหวาง
การใหกูยืมโดยปราศจากความเส่ียงกับการลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีความเส่ียงตามรูปขางตน 
กลุมหลักทรัพยใหกูยืมไดแก กลุมหลักทรัพยตางๆ ท่ีอยูบนเสน RfP3 

อนึ่ง พึงตระหนักวา ผูลงทุนท่ีจะใชเฉพาะเงินลงทุนของตนเองทุกคน (ไมมีการกูยืม) 
ยอมพิจารณาเฉพาะกลุมหลักหลักทรัพยท่ีอยูบนเสนกลุมหลักทรัพยท่ีลากไปสัมผัสเสนโคงกลุม
หลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพเดิมเทานั้น สวนการใชสัดสวนการลงทุนแบบใดข้ึนอยูกับความพอใจ
ในอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของแตละบุคคล ผูลงทุนคนใดท่ีมีความกลัวความเส่ียงมาก จะ
เลือกกลุมหลักทรัพยท่ีอยูคอนไปทางจุด Rf ผูลงทุนคนใดท่ีกลัวความเส่ียงนอยจะเลือกกลุม
หลักทรัพยคอนไปทางจุด P3 

กลุมหลักทรัพยท่ีเหมาะสมสําหรับผูลงทุน 
ในชวงแรกของเสนกลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพเสนใหม หรือชวงต้ังแต Rf จนถึงจุด

สัมผัส เปนชวงของกลุมหลักทรัพยท่ีมีการใหกูยืม (Lending Portfolio) สวนชวงหลัง หรือชวงตั้งแต
จุดสัมผัสเปนตนไป เปนชวงของการกูยืมเงินมาลงทุน (Borrowing หรือ Leverage Portfolio) ท้ังนี ้
ไมวาผูลงทุนจะจัดสรรเงินลงทุนในลักษณะใด (แบงเงินใหกู หรือกูมาลงทุน) กลุมหลักทรัพยท่ีผู
ลงทุนทุกคนพิจารณา ก็คือกลุมหลักทรัพย ณ จดุสัมผัสเทานั้น ตามตัวอยางในท่ีนี้ไดแกกลุม
หลักทรัพย P3 ความแตกตางของการตัดสินใจเลือกกลุมหลักทรัพยท่ีเหมาะสม (Optimal Portfolio) 
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ของผูลงทุนแตละคนอยูท่ีการเลือกลงทุนแบบ Lending Portfolio หรือ Leverage Portfolio อัน
ข้ึนกับความพอใจในระดับของอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของผูลงทุนแตละบุคคล ซ่ึง
วิเคราะหไดโดยพิจารณาจากเสนอรรถประโยชนหรือเสนความพอใจเทากัน (Indifference Curve) 
ของผูลงทุนแตละคน 

กลุมหลักทรัพยตลาด 
ขอสรุปท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของทฤษฎีตลาดทุน ไดแก ในภาวะท่ีตลาดหลักทรัพยอยู

ในภาวะดุลยภาพนั้น ในกลุมหลักทรัพย ณ จุดสัมผัสจะประกอบดวยหลักทรัพยทุกชนิดในตลาด 
เชน ถากลุมหลักทรัพย ณ จุดสัมผัส ไดแก กลุมหลักทรัพย P3ในกลุมหลักทรัพย P3 จะไมมี
หลักทรัพยใดท่ีมีสัดสวนการลงทุนเปนศูนย หรือตํ่ากวาศูนยเหตุผลเบื้องหลังขอสรุปดังกลาวก็คือ 
การท่ีมีการตัดสินใจเปน 2 ข้ันตอน โดยข้ันตอนแรกนัน้ไมเกีย่วของกับทัศนคติดานความเส่ียงของ
ผูลงทุน ผูลงทุนทุกคนท่ีลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีความเส่ียง จะลงทุนในกลุมหลักทรัพย (ซ่ึงใน
ท่ีนี้ตั้งช่ือวา กลุมหลักทรัพย P3) หากหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึง่ไมอยูในกลุมหลักทรัพย P3 
แสดงวาไมมีผูลงทุนคนใดลงทุนซ้ือหลักทรัพยนั้น ราคาหลักทรัพยนัน้ก็จะตกลงเร่ือยๆ และอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยนั้นก็จะสูงข้ึนเร่ือยๆ จนกระทั่งผูลงทุนสนใจลงทุน หลักทรัพยนัน้ก็จะ
มีสัดสวนท่ีมากกวาศูนยในกลุมหลักทรัพย P3 

สถานการณท่ีนาสนใจอีกประการหน่ึงไดแก สถานการณซ่ึงผูลงทุนทุกคนตองการลงทุน
ในหลักทรัพยหนึ่ง แตจํานวนหลักทรัพยในตลาดมีไมเพียงพอ ในสถานการณเชนนี้ราคาของ
หลักทรัพยนัน้ก็จะสูงข้ึนเร่ือยๆ และระดับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยนั้นก็จะลดลง 
จนกระท่ังไมจงูใจผูลงทุน ผูลงทุนจึงตองการลงทุนในหลักทรัพยชนิดนี้นอยลง จํานวนความ
ตองการซ้ือกับปริมาณหลักทรัพยท่ีมีอยูจึงสมดุลกันพอดสุีดทายเม่ือทุกอยางอยูในภาวะสมดุล 
ตลาดหลักทรัพยอยูในภาวะดุลยภาพกลุมหลักทรัพย ณ จุดสัมผัส จึงเปนกลุมหลักทรัพยท่ี
ประกอบดวยทุกหลักทรัพยในตลาดหรือเรียกวา กลุมหลักทรัพยตลาด (Market Portfolio) ซ่ึงมี
ความหมายดังนี้ 

กลุมหลักทรัพยตลาด หมายถึง กลุมหลักทรัพยหนึ่งซ่ึงประกอบดวยหลักทรัพยทุกชนิด
ในตลาดหลักทรัพย แตละชนิดจะมีสัดสวนของเงินลงทุน เทากับสัดสวนของมูลคาตลาดของ
หลักทรัพยชนดินั้นๆ โดยสัดสวนมูลคาตลาดของหลักทรัพยชนดิหนึ่งเทากับมูลคาตลาดของ
หลักทรัพยชนดินั้น หารดวยมูลคาตลาดรวมของหลักทรัพยทุกชนิด 

ในทฤษฎีตลาดทุน เรียกช่ือกลุมหลักทรัพยตลาดหรือกลุมหลักทรัพย ณ จุดสัมผัสวากลุม
หลักทรัพย M (Market Portfolio) ดังนั้น ในการกลาวถึงกลุมหลักทรัพย ณ จดุสัมผัสในสวน
ตอไปนี้ จะใชช่ือกลุมหลักทรัพย M แทนช่ือกลุมหลักทรัพย P3 ดังท่ีเคยใชมาในทางทฤษฎีนั้น กลุม



 
40 

 

หลักทรัพย M จะประกอบดวยหลักทรัพยทุกชนดิไมเฉพาะแตหุนสามัญเทานั้น แตรวมถึงการ
ลงทุนชนิดอ่ืนๆ ดวย เชน หุนกู หุนบุริมสิทธิ และอสังหาริมทรัพยแตในทางปฏิบัติมักหมายถึง
เฉพาะการลงทุนในหุนสามัญ และอาจหาคาจากอัตราผลตอบแทนเฉล่ียถวงน้าํหนักของอัตรา
ผลตอบแทนของหุนสามัญทุกประเภทในตลาดหลักทรัพย โดยน้ําหนกัท่ีใชถวงไดแก สัดสวนของ
มูลคาตลาด (Market Capitalization) ของแตละหลักทรัพย หรืออาจคํานวณอัตราผลตอบแทนของ
ตลาดอยางงาย โดยคํานวณจากผลรวมของเปอรเซ็นตการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพยกับ
อัตราเงินปนผลตอบแทนของตลาด 

กลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพท่ีอยูท่ีเสน Capital Market Line 
ตามท่ีกลาวแลววา เสนกลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพใหม ซ่ึงเกิดจากมีการใหกูรวมกับ

การลงทุนในกลุมหลักทรัพยตลาด และมีการกูยืมโดยปราศจากความเส่ียงเพื่อมาลงทุนในกลุม
หลักทรัพยตลาดนี้ เรียกวา Capital Market Line (CML) กลุมหลักทรัพยอ่ืนท่ีมิไดประกอบดวยกลุม
หลักทรัพย M และการใหกูหรือการกูยืมโดยปราศจากความเส่ียง เปนกลุมหลักทรัพยท่ีไมมี
ประสิทธิภาพและอยูใตเสน CM L  
 
รูปท่ี 2.4 Capital Market Line 
          ผลตอบแทนที่คาดไวของกลุมหลักทรัพย (%)  
 

                                                                                  CML         

 
 

                   E(Rm)                                             M                                                                                 

                                                                                 
           Rf                                         
                                                                                                        
                                                          σ  m         สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมหลักทรัพย (%)          

 ที่มา: สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย (TSI) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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สมการของ CML เขียนไดดงันี ้
 
        E(Rp)   =   Rf +   E(Rm) – Rf       σp 
                                                       σ m 

เม่ือ 
E(Rp)     คือ      อัตราผลตอบแทนท่ีคาดไวของกลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพ 
σp               คือ      สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพ 
Rf          คือ       อัตราผลตอบแทนปราศจากความเส่ียง 
E(Rm)    คือ       อัตราผลตอบแทนท่ีคาดไวของกลุมหลักทรัพยตลาด 

         σm        คือ      สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมหลักทรัพยตลาด 
 

คา RF ซ่ึงเปนจุดท่ีเสน CML ตัดกับแกนต้ัง เปนสวนชดเชยของการท่ีผูลงทุนชะลอการ
บริโภคในปจจุบัน หรือท่ีเรียกกนัวา "ราคาของการรอคอย" (Price of Time) สวนคาความชัน เปน
สวนชดเชยความเส่ียงของตลาดตอหนึ่งหนวยของความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึน หรือท่ีเรียกกันวา "Market 
Price of Risk" 

มาตรวัดความเส่ียงสําหรับเสน CML 
จากทฤษฎีกลุมหลักทรัพยของ Markowitz นําไปสูขอสรุปวาตัวแปรท่ีสําคัญของ

หลักทรัพยรายตัวท่ีจะมีนยัสําคัญตอความเส่ียงของกลุมหลักทรัพย ไดแก คาความแปรปรวนรวม
หรือคาสัมประสิทธิสหสัมพันธระหวางหลักทรัพยรายตัวกับหลักทรัพยอ่ืนๆในกลุมหลักทรัพยและ
จาก Capital Market Theory ไดขอสรุปวากลุมหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพท่ีผูลงทุนจะเลือกเพ่ือ
จัดสรรเงินลงทุนไดแกกลุมหลักทรัพยตลาด เม่ือรวมท้ังสองมุมมองเขาดวยกัน จึงไดขอสรุปใน
ประเด็นของมาตรวัดความเส่ียงสําหรับเสน CML วาตัวแปรท่ีสําคัญของหลักทรัพยรายตัวท่ีจะมี
นัยสําคัญตอความเส่ียงท่ีผูลงทุนจะไดรับ ไดแกคาความแปรปรวนรวมหรือคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธระหวางหลักทรัพยรายตัวกับกลุมหลักทรัพยตลาด ถากําหนดให i คือหลักทรัพยรายตัว 
และ M คือกลุมหลักทรัพยตลาดตัวแปรนีไ้ดแก σ  m หรือ ρm นั่นเอง 

ดังนั้นประเด็นสําคัญของการวิเคราะหความเส่ียงของหลักทรัพยรายตัวเพื่อนํามาลงทุนใน
กลุมหลักทรัพยไดแก คาความแปรปรวนรวมระหวางหลักทรัพยรายตัวกับกลุมหลักทรัพยตลาด ซ่ึง
เปนตัวแปรท่ีสําคัญของหลักทรัพยรายตัวท่ีสงผลตอความเส่ียงของกลุมหลักทรัพย แนวคิดท่ีกลาว
มานี้เปนท่ีมาของตัวแบบการกําหนดราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model หรือ CAPM) 
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ตัวแบบการกําหนดราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model) 
เนื่องจากผูลงทุนมุงหวังท่ีจะกระจายการลงทุนเพ่ือลดความเส่ียง ตองวิเคราะหความเส่ียง

ของหลักทรัพยรายตัวเพื่อนาํมาลงทุนในกลุมหลักทรัพย ผูลงทุนจะพิจารณาคาความแปรปรวนรวม
ระหวางหลักทรัพยรายตัวกับกลุมหลักทรัพยตลาด และวเิคราะหหาระดับอัตราผลตอบแทนท่ี
ตองการท่ีคุมกบัคาความแปรปรวนดังกลาวตัวแบบที่บงช้ีความสัมพันธดังกลาวเรียกวา ตัวแบบการ
กําหนดราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model หรือ CAPM) จากตัวแบบ CAPM ผูลงทุน
สามารถกําหนดไดวา หลักทรัพยท่ีวิเคราะหนั้น มีราคาตลาดสูง กวาท่ีควรจะเปน (Overpriced) หรือ
มีราคาตลาดตํ่ากวาท่ีควรจะเปน (Underpriced) เนื้อหาในสวนตอไปนีจ้ะกลาวถึงเสนกราฟท่ีวาดข้ึน
จากตัวแปรใน CAPM ท่ีเรียกวา Security Market Line (SML) 

Security Market Line (SML) 
เม่ือผูลงทุนใชคาความแปรปรวนรวมระหวางหลักทรัพยรายตัว กับกลุมหลักทรัพยตลาด

เพื่อวิเคราะหหาระดับอัตราผลตอบแทนท่ีตองการ จึงสามารถเขียนเสน แสดงความสัมพันธระหวาง
อัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนตองการกับคาความเส่ียงท่ีวัดโดยคาความแปรปรวนรวมระหวาง
หลักทรัพยกับกลุมหลักทรัพยตลาดได เสนแสดงความสัมพันธนี้เรียกวา Security Market Line  
 
รูปท่ี 2.5 Security Market Line (SML) 
ผลตอบแทนที่คาดไวของหลักทรัพย (%)  
 

                                                      SML         
 
 

            E(Rm)                              M                                                                          
                                                                                 
                                                   
          Rf                                                              
                                  
                     
                           
                                     

    σ2
m                                                                    β 

ที่มา: สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย (TSI) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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สมการ SML เขียนไดดงันี ้
 

       E(Ri) = Rf +   [ E(Rm) –Rf  ] βi            

 

โดยใชสัญลักษณ 
E(Ri)    คือ     อัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนตองการไดรับจากหลักทรัพย i 
Rf        คือ     อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียง 
E(Rm)  คือ     อัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนตองการไดรับจากกลุมหลักทรัพยตลาด 

 β = คาสัมประสิทธ์ิเบตาของหลักทรัพย   
 

สมการนี้เปนสมการแสดงความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนตองการกับคา
เบตา ซ่ึงเปนดชันีช้ีความเส่ียงท่ีเปนระบบ เรียกสมการนีว้าเปน ตัวแบบการกําหนดราคาหลักทรัพย 
(Capital Asset Pricing Model หรือ CAPM) สามารถวาดกราฟเสน Security Market Line ใหม ท่ีมี
คาเบตาเปนแกนนอน ปรากฏตามรูปท่ี 2.6 
 
รูปท่ี 2.6 เสน Security Market Line ท่ีมีคาเบตาเปนตัวชี้ความเสี่ยงท่ีเปนระบบ 
                        E(R) 
                                                                                         SML   

                                                                                                                                       
                E(Rm)                                                                                                       

            Rf                                     
                                                              
                
                                                                                                                              
                   0         1.0                                        βi 
                     ที่มา: สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย (TSI) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

คาเบตา (Beta) เปนดัชนีช้ีคาความเส่ียงท่ีเปนระบบ คาเบตาบงบอกระดับและทิศทางการ
เปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด 
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หากหลักทรัพยมีคาเบตานอยกวา 1.0 แสดงวาหลักทรัพยนั้นมีการเปล่ียนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนนอยกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด 

หากหลักทรัพยมีคาเบตามากกวา 1.0 แสดงวาหลักทรัพยนั้นมีการเปล่ียนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนมากกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด 

สวนเคร่ืองหมาย +, - แสดงถึงทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพยวาเปนไปในทิศทางเดียวกนั (+) หรือเปนไปในทิศทางตรงกันขาม (-) กับการ
เปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด โดยคําจาํกัดความคาเบตาของตลาดจึงเทากับ 1.0 
(สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย (TSI) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2554) 

การหาคาเบตานั้นอาจจะสามารถหาไดโดย 
1. อานจากหนังสือพิมพ หรือไปดูท่ีขอมูลจาก SET ได 
2. คํานวณเอง ใหคํา นวณจากการทํา Regression ระหวาง ผลตอบแทนหุน (อางอิงจาก

ราคาหุน เปนตัวแปรตาม) และ ผลตอบแทนตลาด (อางอิงจากดัชนีตลาด เปนตัวแปรอิสระ) โดยใช
ราคาปดแตละวันมาเปนฐานคํานวณ 
  

กลยุทธการลงทุนโดยใชคาเบตา 
ภาวะท่ีเศรษฐกิจผันผวนและการเมืองไมแนนอน เราควรเลือกกลุมหุนท่ีมีคาเบตาในตํ่า 

เพื่อลดความผันผวน แตถาเศรษฐกิจเปนขาข้ึนแลวนัน้ การใชกลยุทธเลือกหุนเบตาสูงจะให
ผลตอบแทนท่ีเร็วกวา เราสามารถสรุปการใชกลยุทธ ดังนี้ 

1.โดยปกติหุนกลุมวัฏจักร สถาบันการเงินและกลุมท่ีดนิจะเปนหุนกลุมท่ีมีคาเบตาสูงใน
ขณะท่ีหุน กลุมพลังงาน และกลุมสาธารณปูโภคจะเปนหุนกลุมเบตาตํ่า 

2.ถานักลงทุนคาดการณวาตลาดหุนนาจะเปนขาข้ึน และเศรษฐกจิสดใส ดอกเบ้ียเร่ิม
ชะลอตัวลง ควรเลือกลงทุนในหุนท่ีมีคาเบตาสูง ในขณะท่ีหากนักลงทุนคาดการณวาตลาดหุน
นาจะเปนขาลง กลยุทธการลงทุนคือการเพิ่มน้ําหนกัการลงทุนในหุนท่ีมีคาเบตาตํ่าใน Portfolio ให
มากข้ึน หรืออาจจะเปนเงินสดก็ได 

3.หุนที่มีคาเบตาตํ่า จะมีลักษณะมีเงินปนผลสูง มีขนาดราคาตลาดของหุน (Market 
Capitalization) สูง และมีสินทรัพยท่ีม่ันคง ในทางตรงกันขามหุนท่ีมีเงินปนผลนอย มีขนาดราคา
ตลาดของหุน (Market Capitalization) ต่ํา จะมีคาเบตาสูง 

4.คาเบตาของหุนแตละตัวจะไมเสถียร (Unstable) และเปล่ียนแปลงตลอด หุนท่ีมีคาเบตา
สูงในระยะเวลาหนึ่งอาจเปนหุนท่ีมีคาเบตาตํ่าในเวลาถัดไป โดยปกติคาเบตามีแนวโนมสูศูนยกลาง
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เพราะคาเบตาของหุนกลุมไหนสูงกวา 1 มากๆ ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพจะเปนตัวปรับคาเบตานั้นลง
มาเอง 

5.ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงของคาเบตา คือ ผลประกอบการ การคาดหวงั และ
การตอบสนองของนักลงทุนตอหุนนั้นๆ 

กลาวโดยสรุป กลยุทธการลงทุนโดยใชคาเบตาเปนตัววดั จะใหผลตอบแทนสูง ถาเรา
สามารถอานทิศทางของตลาดไดอยางถูกตอง 

ราคาดุลยภาพของหลักทรัพย 
สมการ SML หรือ CAPM มีความสําคัญตอการประเมินราคาหลักทรัพยในดุลยภาพแตละ

หลักทรัพยจะแสดงอัตราผลตอบแทน ณ เสน SML ซ่ึงหมายความวาอัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุน
ตองการ เทากับ อัตราผลตอบแทนท่ีพยากรณไว ตอไปนี้จะเปนการวิเคราะหวา จะเกิดอะไรข้ึน ถา
ในขณะใดขณะหนึ่งอัตราผลตอบแทนท่ีพยากรณไวไมเทากับอัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนตองการ
อันเปนภาวะท่ีอัตราผลตอบแทนท่ีพยากรณไวไมอยูท่ีเสน SML 
  

2.2.2.1 การประเมินมูลคาหลักทรัพยดวยวธีิการพยากรณกระแสเงินสดลวงหนา 
การพยากรณกระแสเงินสดลวงหนา เพื่อหากระแสเงินสดท่ีคาดหวังของผูถือหุน (FCFE)  

ซ่ึงคํานวณไดดังนี ้
 FCFE  =   กําไรสุทธิ + คาเส่ือมราคา  + เงินสดสุทธิไดจากกจิกรรมการดําเนินงาน  – เงิน

สดสุทธิใชไปในกจิกรรมการลงทุน + เงินสดสุทธิไดมาจากกจิกรรมจดัหาเงิน 
    การหามูลคาปจจุบันของราคาหลักทรัพยโดยใชกระแสเงินสดท่ีคาดหวังของผูถือหุน
ตลอดชวงเวลา หรือ  Free Cash Flow to Equity (FCFE) Model ซ่ึงแบบจําลองจะเปนดังนี ้
 
     Value of  Stock          =      PV  of  FCFE  during  extraordinary phase + PV of  Terminal  price 
 
           P0                          =           ∑                               +    
 
โดยท่ี   
          P0                           =      มูลคาท่ีแทจริงของหุนสามัญ   
           
          Pn                            =      ราคาหุน ณ ส้ินปท่ี     n    =     FCFEn+1 

                                                                                                  r  -  gn  

n 

t=1 
(1+ r)t 

FCFEt 

(1+ r)n 

Pn 
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         FCFEt                      =     Free Cash  Flow to Equityหรือกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัของผูถือหุน 

 

          r                             =     อัตราผลตอบแทนท่ีตองการของหลักทรัพยคํานวณไดจาก 
                                                สมการ  SML 
 
         gn                            =     อัตราการเจริญเติบโตของกระแสเงินสดแบบคงท่ีตลอดไปหลังปท่ี  n 

 
 แบบจําลอง CAPM (Capital Asset Pricing Model) เปนการหาอัตราสวนลด (Discount 
Rate) ท่ีเหมาะสมอัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนตองการถูกกําหนดจากปจจัย 2 อยางคือ (เพชรี 
ขุมทรัพย, 2544) 
 1) อัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพยท่ีไมมีความเส่ียง เชนพนัธบัตรรัฐบาล เงินฝากของธนาคาร
ออมสินเปนตน 
 2)  ผลตอบแทนสวนเกินที่ผูลงทุนตองการจะได เพือ่ชดเชยกับความเส่ียงท่ีคาดวาจะเกดิ
ข้ึนกับการลงทุนคร้ังนั้น หรือเรียกวาผลตอบแทนชดเชยความเส่ียง (Risk Premium) 
 
การกําหนด Discount Rate ท่ีเหมาะสมท่ีสามารถใชสมการถดถอยอยางงายดังนี ้
           E(Ri)          =           Rf+β[E(Rm)-Rf] 
โดยกําหนดให 
           E(Ri)           =          อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพย 
           E(Rm)          =          อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของตลาด 
           Rf                =          อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีไมมีความเส่ียง 
           E(Rm)-Rf     =          สวนชดเชยความเส่ียงของตลาด (Market Risk Premium) 

           β             =         ความเส่ียงของหลักทรัพย KSL เทียบกับความเส่ียงของตลาด   
   

2.2.2.2 การเปรียบเทียบคา P/E Ratioของบริษัทกับคา P/E Ratio เฉล่ียในกลุม
อุตสาหกรรมนั้นวานาสนใจในการลงทุนหรือไม 

โดยการประเมินหลักทรัพยวิธีนี้ เปนการประเมินแบบเปรียบเทียบในรูปของอัตราสวน 
กลาวคือเปรียบเทียบราคาตลาดตอหุนของหลักทรัพยท่ีกําลังพิจารณาวาเปนกี่เทาของตัววดัทาง
การเงิน 
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อัตราสวนทางการเงินท่ีใชประเมินมูลคาหลักทรัพยท่ีนยิมใชกันไดแก อัตราสวนกาํไรตอ
หุนตอกําไรสุทธิ (P/E   Ratio) 
                PE         =        ราคาตลาดตอหุน 
                                        กําไรสุทธิตอหุน 
 การประเมินมูลคาหุนจากคา PE ซ่ึงการประเมินจากคา PE เราจะตองรูดวยวาโดยเฉล่ียแลว
คา PE ของหุนท่ีเราซ้ือควรจะมีคาเทาใด สวนมากก็จะใชการเปรียบเทียบกับ PE ของกลุม
อุตสาหกรรม   วา  PE ของบริษัทสูงกวาหรือตํ่ากวา PE ของกลุมอุตสาหกรรม   ถา  PE  ท่ีคํานวณ
ไดสูงกวาคา PE ของกลุมอุตสาหกรรมแสดงวาราคาของหลักทรัพยนี้มีราคาท่ีแพงเกนิไป 

 
 2.2.2.3 การประเมินมูลคาหลักทรัพยดวยวิธีการประเมินโดย Dividend Valuation Model 

 เปนการประเมินมูลคาของหลักทรัพยท่ีจะลงทุน โดยนําเงินปนผลที่คาดวาจะไดรับท้ังหมด
ในอนาคตจากการลงทุนนั้นคิดลดดวยอัตราสวนลดท่ีเหมาะสมเพ่ือหาจํานวนเงินลงทุนท่ีผูลงทุน
ควรจายเพื่อซ้ือหลักทรัพยในขณะนั้น 
 สูตรการคํานวณราคาหลักทรัพยจากเงินปนผลที่คาดวาจะไดรับท้ังหมดในอนาคตเปน
ดังนี้คือ 
        
มูลคาปจจุบันของหุนสามัญ   =      ∑              + 

 
โดยท่ี 

r        =     อัตราผลตอบแทนท่ีตองการจากเงินลงทุน อัตราผลตอบแทนในท่ีนี้จะใช                   
                                 ผลตอบแทนท่ีไดทําจากแบบสมการ SML 
 
   Dt       =     จาํนวนเงินปนผลท่ีบริษัทจายใหแกผูถือหุนแตละงวด 
  
   Pn        =     ราคาหลักทรัพยท่ีคาดวาจะขายได ณ เวลาท่ี n    
 
                                   โดยท่ี t มีคาเทากับ    Dt+1   

                                                                    r – gr 
  
 

(1+ r)t 

Dt 
n 

t=1 (1+ r)n 

Pn 
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gr         =         อัตราการเจริญเติบโตของเงินปนผลแบบคงท่ีตลอดไปหลังปท่ี n 
 
2.3 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 เจริญพงษ  ตริคุณบูรณะ (2541) ไดทําการศึกษาโดยการวิเคราะหมูลคาหลักทรัพย  โดย
ใชวิธีปจจยัพืน้ฐาน โดยศึกษาบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด(มหาชน) PTTEP วิธี
การศึกษาประกอบดวยการวเิคราะหภาวะเศรษฐกิจ การวิเคราะหอุตสาหกรรม  การวิเคราะหบริษทั
โดยใชวิธีวิเคราะห SWOT การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินและการประเมินมูลคาท่ีแทจริงของ
หลักทรัพยโดยใชตวัแปรแบบตัวคูณกําไรและตัวแบบมูลคาปจจุบัน และนํามาเปรียบเทียบราคา
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย ผลการศึกษาพบวา บริษัทท่ีทําการศึกษาเปนบริษทัท่ีมีศักยภาพสูง
ท้ังในสวนของการจําหนายและการผลิต มูลคาท่ีแทจริงของหลักทรัพยอยูท่ีราคา 566 บาทซ่ึง
ใกลเคียงกับราคาท่ีซ้ือขายในตลาด 
 จิตนา พานชิยยานุวัฒน (2542) ไดทําการศึกษาการประเมินมูลคาหลักทรัพยกลุมพลังงาน
โดยวิธีวิเคราะหปจจยัพื้นฐาน  โดยใชตวัอยางในกลุมพลังงาน  จํานวน 2 บริษัทไดแกบริษัทบานปู 
จํากัด(มหาชน) และบริษัทผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) วัตถุประสงคเพื่อศึกษาหลักเกณฑการ
วิเคราะหหลักทรัพยในกลุมพลังงานดานปจจัยพืน้ฐานเพ่ือหามูลคาท่ีแทจริงสําหรับเปนแนวทางใน
การตัดสินใจในการลงทุน  วิธีการศึกษาประกอบดวยการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ การวิเคราะห
อุตสาหกรรม และการประเมินมูลคาท่ีแทจริงของหลักทรัพย  ผลการศึกษาพบวาหลักทรัพยบานปู 
จํากัด (มหาชน) ราคาตํ่ากวามูลคาท่ีแทจริงนักลงทุนสามารถซ้ือในราคาตํ่าไดและสามารถไดรับ
ผลตอบแทนสูงข้ึนในอนาคต สวนหลักทรัพยผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) พบวาราคาสูงกวามูลคาท่ี
แทจริง นักลงทุนควรขายหุนของบริษัท  เพื่อปองกันการขาดทุนจากการท่ีราคาของหลักทรัพยจะ
ต่ําลงในอนาคต 
 ยุทธนา เรือนสุภา (2543) ไดทําการศึกษาวิเคราะหความเส่ียงและผลตอบแทนของ
หลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชย ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยหลักทรัพยท่ีนํามาศึกษา
ไดแก หลักทรัพยของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารเอเซีย ธนาคารดีบีเอสไทยธนุ 
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย  ธนาคารกสิกร
ไทย และธนาคารทหารไทย โดยใชแบบจําลองการกําหนดราคาสินทรัพยประเภททุน (CAPM) และ
ใชการวิเคราะหการถดถอยในการประมาณคาความเส่ียงโดยใชขอมูลดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 
เดือน ของธนาคารเปนตัวแทนของหลักทรัพยท่ีไมมีความเส่ียง และใชขอมูลดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยรายสัปดาหมาคํานวณหาอัตราผลตอบแทนเปนตัวแทนของอัตรา
ผลตอบแทนของตลาด โดยแบงกลุมธนาคารพาณิชยออกเปน 2 กลุม ตามขนาดของสินทรัพยผล
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การศึกษาพบวาหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยใหผลตอบแทนท่ีสูงกวาผลตอบแทนของตลาด
หลักทรัพยฯ กลุมท่ีมีสินทรัพยขนาดกลางใหผลตอบแทนสูงกวาหลักทรัพยของกลุมราคาท่ีมี
สินทรัพยขนาดใหญ หลักทรัพยทุกหลักทรัพยในกลุมธนาคารพาณิชยมีคาเบตาสูงกวา 1 และมี
ความสัมพันธในเชิงบวกกับการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญ
สรุปไดวาหลักทรัพยในกลุมธนาคารพาณิชยมีการเปล่ียนแปลงในอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย
มากกวาการเปล่ียนแปลงในอัตราผลตอบแทนของตลาดซ่ึงจัดเปนหลักทรัพยประเภทท่ีมีการ
ปรับตัวเร็ว 

สัมพันธ ดนตรี (2543) ไดทําการศึกษาวิเคราะหปจจยัพื้นฐานของหลักทรัพยกลุมส่ือสาร
โทรคมนาคม เพื่อทําการประเมินมูลคาหลักทรัพย ณ ปลายป 2542 โดยการศึกษาประกอบดวยการ
วิเคราะหเศรษฐกิจ  ภาวะอุตสาหกรรม การวิเคราะหในกลุมธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคม จํานวน 4 
บริษัท ซ่ึงเปนบริษัทมีมูลคาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยท่ีมีปริมาณสูงไดแก บริษัท แอดวานส อิน
โฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) บริษัท จสัมินอินเตอรเนชันแนล จํากัด (มหาชน) บริษัทชิน คอร
ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน)และบริษัทเทเลคอมเอเซียคอรปอรเรชันจํากัด (มหาชน) โดยการประเมิน
มูลคาท่ีแทจริงของหลักทรัพยจะใชแบบจําลองมูลคา Valuation Model  แลวนําราคาท่ีแทจริงมา
เปรียบเทียบกบัราคาในตลาดหลักทรัพย  ผลการวิเคราะหพบวาภาวะเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมท่ีดใีน
อนาคต สวนภาวะอุตสาหรรมส่ือสารโทรคมนาคมมีการแขงขันสูง และสามารถเติบโตไดอยาง
ตอเนื่องผลการประเมินมูลคาหลักทรัพยพบวา บริษัท แอดวานสอินโฟรเซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทจัสทินอินเตอรเนชันแนล จํากดั (ทหาชน) มีราคาตลาดสูงกวามูลคาท่ีแทจริง จึงควรทํา
การขายหุนของ 2 บริษัทนี้ ในขณะท่ีชินคอเปอรเรชันส จํากัด (มหาชน) และ บริษทั เทเลคอมเอเซีย
จํากัด (มหาชน) ราคาตํ่ากวามูลคาท่ีแทจริง ซ่ึงนักลงทุนสามารถซ้ือเพ่ือการลงทุนได 
 พัชราวดี วงศเกษม (2549) ไดทําการศึกษาการประเมินมูลคาหลักทรัพยโดยการวิเคราะห 
ปจจัยพื้นฐาน กรณีศึกษา บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด(มหาชน) ผลการศึกษาพบวา ภาวะเศรษฐกิจ
ไทยในป 2546 ถึงป 2549 เศรษฐกิจคาดวายังมีการขยายตัวตอเนื่อง แตเกิดปจจัยเส่ียงดานราคา
น้ํามันท่ียังมีแนวโนมทรงตัวอยูในระดับสูง และแรงกดดันอัตราเงินเฟอท่ีเพิ่มสูงข้ึนมาตั้งแตคร่ึงป
หลังป 2548 สําหรับภาวะอุตสาหกรรมปูนซีเมนต การผลิตและจําหนายในป 2548 ถึงป 2549
เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง เนื่องจากการลงทุนในโครงการกอสรางภาครัฐและวิสาหกิจขยายตัว จากการ
วิเคราะหงบการเงินพบวา บริษัทมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกรงมากและมีแนวโนมเติบโตข้ึนอยาง
ตอเนื่อง ผลการประเมินมูลคาท่ีแทจริงของหลักทรัพยพบวา ราคาหลักทรัพย ณ ส้ินป 2549 ท่ี
ประเมินไดเทากับ 665.34 บาท ซ่ึงสูงกวาราคาปด ณ ส้ินป 2548 ท่ีราคา 244 บาท อยูถึง 421.34 บาท
ถือไดวา ณ ท่ีราคาปดส้ินป 2548 ราคาหลักทรัพยของปูนซีเมนตไทย ต่ํากวามูลคาท่ีแทจริง (Under 
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Value) อยูถึงรอยละ 172.68 สามารถสรุปไดวา หลักทรัพยของบริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด
(มหาชน) เปนหลักทรัพยท่ีเหมาะแกการลงทุน ซ่ึงจะเปนหลักทรัพยท่ีใหผลตอบแทนท่ีดีกับผูลงทุน 
ได 
 วิชัย บัวแดง (2550) ไดศึกษาการประเมินมูลคาหลักทรัพยโดยการวิเคราะหปจจัยพืน้ฐาน 
ของบริษัท ไออารพีซี จํากัด(มหาชน) ผลการศึกษาพบวา ภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2547 ถึงป 2550
เศรษฐกิจคาดวาจะมีการฟนตัวจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในไทยเอง แตเกิด
ปจจัยเส่ียงดานราคาน้ํามันท่ียังมีแนวโนมทรงตัวอยูในระดับสูง และแรงกดดันเงินเฟอท่ีเพิ่มสูง
ข้ึนมาตั่งแตป 2548 และปจจัยดานการเมืองในไทยและการแข็งคาของเงินบาทในไทยเอง สําหรับ
ภาวะอุตสาหกรรมปโตรเคมีและการกล่ันนั้นยังมีทิศทางท่ีมีการใชงาน และนําไปผลิตสินคาอยาง 
ตอเนื่อง และยังมีการเพิ่มพลังงานการกล่ันเพิ่มข้ึน จากการวิเคราะหงบการเงินพบวา มีฐานะทาง 
การเงินท่ีกําลังจะแกไขและทําใหมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกรง โดยมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 
และฐานะทางการเงินเพื่อใหมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง ผลการประเมินมูลคาท่ีแทจริงของ
หลักทรัพยพบวาราคาหลักทรัพย ณ ส้ินป 2550 ท่ีประเมินไดเทากับ 11.41 บาท ซ่ึงสูงกวาราคาปด 
ณ ส้ินป 2549 ท่ีราคา 6.10.อยูถึง 5.31 ถือไดวา ณ ท่ีราคาปดส้ินป 2549 ราคาหลักทรัพยของไออาร 
พีซี ต่ํากวามูลคาท่ีแทจริง (Under Value) สามารถสรุปไดวาหลักทรัพยของบริษัท ไออารพีซี จํากัด 
(มหาชน) เปนหลักทรัพยท่ีเหมาะแกการงทุนซ่ึงจะเปนหลักทรัพยท่ีใหผลตอบแทนที่ดีกับผูลงทุน
ได 

ปยะรัตน ยงทรัพยสินธุ (2546) ไดทําการศึกษาการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานการศึกษาบริษัท 
ปตท. จํากดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบวาภาวะเศรษฐกจิไทยในป 2545 ถึงป 2546 เศรษฐกิจคาดวา
ยังมีการขยายตัวตอเนื่อง แตเกิดปจจัยเส่ียงดานสงครามท่ีเกิดข้ึนในชวงคร่ึงแรกของป 2546สําหรับ
ภาวะอุตสาหกรรมดานพลังงานคาดวายังมีขยายตวัอยางตอเนื่อง โดยความตองการใชน้ํามัน
สําเร็จรูปเพิ่มข้ึนรอยละ 4 ถึงรอยละ 5 และความตองการใชกาซธรรมชาติเพิ่มข้ึนรอยละ 5 ถึง รอย
ละ 6 ตามความตองการใชไฟฟาท่ีคาดวาจะขยายตัวรอยละ 6 ถึงรอยละ 7 ดานการวิเคราะหตวั
บริษัทพบวาเปนบริษัทเดยีวในตลาดหลักทรัพยท่ีดําเนนิการในธุรกจิปโตรเลียมเต็มรูปแบบ และยัง
เปนบริษัทท่ีเขาไปรวมลงทุนในบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับปโตรเลียมอีกหลายแหง จากการ
วิเคราะหงบการเงินพบวาบริษัทมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกรงมากและมีแนวโนมเติบโตข้ึนอยาง
ตอเนื่อง ผลการประเมินมูลคาท่ีแทจริงของหลักทรัพยพบวาราคาหลักทรัพย ณ ส้ินป 2546 ท่ี
ประเมินไดเทากับ 97.46 บาท ซ่ึงสูงกวาราคาปด ณ ส้ินป 2545 ท่ีราคา 42.25 บาท อยูถึง 55.21บาท 
ถือไดวา ณ ท่ีราคาปดส้ินป 2545 ราคาหลักทรัพยของ ปตท. ต่ํากวามูลคาท่ีแทจริง (Under Value) 
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อยูถึง 130 % สามารถสรุปไดวาหลักทรัพยของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปนหลักทรัพยท่ี
เหมาะแกการลงทุนซ่ึงจะเปนหลักทรัพยท่ีใหผลตอบแทนท่ีดีกับผูลงทุนได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


