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บทที่ 2
กรอบแนวคิดทางทฤษฎีและเอกสารที่เก่ียวของ

2.1 กรอบแนวคิดทางทฤษฎี
2.1.1 ทฤษฎีการวิเคราะหหลักทรัพยดวยการประเมินปจจัยพื้นฐาน (Fundamental

Method)
การวิเคราะหหุนโดยใชปจจัยพื้นฐาน เปนการวิเคราะหที่ลําดับการพิจารณาจากสภาพ

เศรษฐกิจมายังสภาพอุตสาหกรรม ตลอดถึงผลการดําเนินงานของบริษัท โดยรวบรวมขอมูลทาง
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและของบริษัทมาวิเคราะหแตละสวน เพื่อนําไปสูการคาดการณผลการ
ดําเนินงานในอนาคตของบริษัทการวิเคราะหหลักทรัพยตามวิธีปจจัยพื้นฐาน มีขั้นตอนที่สําคัญดังน้ี

2.1.1.1 การวิเคราะหเศรษฐกิจโดยท่ัวไป (Economic Analysis)
การวิเคราะหเศรษฐกิจเนนการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจที่เปนมาตลอดจนแนวโนมของภาวะ
เศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งอาจเกี่ยวของสัมพันธกับเศรษฐกิจโลกและแนวนโยบายเศรษฐกิจของ
รัฐบาลวาจะมีผลกระทบตอธุรกิจที่ออกหลักทรัพยหรือไมเพียงใด นอกจากน้ัน การวิเคราะห
เศรษฐกิจน้ียังรวมถึงการวิเคราะหวัฏจักรธุรกิจ และนโยบายทางเศรษฐกิจที่สําคัญของรัฐบาลดวย
เชน นโยบายการเงินและนโยบายการคลังเปนตน

2.1.1.2 การวิเคราะหอุตสาหกรรม (Industry Analysis)
การวิเคราะหอุตสาหกรรมเนนการวิเคราะหวงจรอุตสาหกรรม(Industry Life Cycle) สภาพ
การตลาดและการแขงขัน ตลอดจนอนาคตของอุตสาหกรรมวาจะมีแนวโนมอัตราการเจริญเติบโต
อยางไร ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยางดวยกัน เชน นโยบายของรัฐบาลที่จะใหการสนับสนุนหรือ
เปนอุปสรรค โครงสรางการเปลี่ยนแปลงของระบบภาษีของรัฐบาล โครงสรางของอุตสาหกรรมแต
ละประเภท เปนตน
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2.1.1.3 การวิเคราะหบริษัท (Company Analysis)
การวิเคราะหบริษัทเปนขั้นสุดทายของการวิเคราะห โดยเนนการวิเคราะหประเภทของบริษัทและ
ประเภทของหลักทรัพย โดยจะวิเคราะหทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) อันไดแก การ
วิเคราะหประสิทธิภาพการบริหารของผูบริหาร สวนแบงการตลาดของบริษัท โครงการขยาย
โรงงานของบริษัท เปนตน และการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) อันไดแก การ
วิเคราะหจากงบแสดงฐานะการเงินของธุรกิจในอดีตและปจจุบัน เพื่อนํามาประมาณการกําไรตอ
หุนและราคาหุนในอนาคตได เปนตน
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ภาพที่ 2.1 แผนภาพแสดงภาพรวมการวิเคราะหหลักทรัพยโดยใชปจจัยพื้นฐาน

การวิเคราะหเศรษฐกิจ
องคประกอบท่ีตองวิเคราะหเศรษฐกิจมหภาค :
วัฎจักรธุรกิจผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติเบื้องตนผลผลิตอุตสาหกรรม
อัตราดอกเบี้ยทั้งในและตางประเทศนโยบายการคลังนโยบายการเงิน
นโยบายเศรษฐกิจอ่ืนๆของรัฐบาลฯลฯ

การวิเคราะหอุตสาหกรรม
องคประกอบท่ีตองวิเคราะห :
วัฎจักรธุรกิจวงจรการขยายตัวของอุตสาหกรรม
โครงสรางการแขงขันของอุตสาหกรรมฯลฯ

การวิเคราะหบริษัท
องคประกอบท่ีตองวิเคราะห :
ประเภทของบริษัทลักษณะของบริษัทในเชิงคุณภาพ (ขนาดของบริษัท
อัตราการขยายตัวในอดีตเปนตน) ลักษณะของบริษัทในเชิงปริมาณฯลฯ

หลักทรัพยที่ใหอัตราผลตอบแทน
สูงสุดณระดับความเสี่ยงหน่ึง

หลักทรัพย

หลักทรัพยที่เลือกลงทุน
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1.) การวิเคราะหเศรษฐกิจโดยท่ัวไป (Economic Analysis)
การวิ เคราะหเศรษฐกิจเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญตอการวิ เคราะหหลักทรัพยทาง

ปจจัยพื้นฐานเน่ืองจากในการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจจะสงผลกระทบตอราคาของ
หลักทรัพยอาทิหลักทรัพยบางกลุมมีระดับราคาลดลงเมื่อสภาพเศรษฐกิจชะลอตัวและจะมีระดับ
ราคาสูงขึ้นเมื่อเศรษฐกิจฟนตัวขึ้นพฤติกรรมดังกลาวแสดงใหเห็นวาสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป
นาจะมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรของบริษัทที่ออก
หลักทรัพยน้ันอยางไรก็ตามเมื่อสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปอุตสาหกรรมแตละอุตสาหกรรม
มิไดมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับสภาพเศรษฐกิจหรือดวยขนาดของการเปลี่ยนแปลงเทา
เทียมกันเสมอไปหลักทรัพยในบางอุตสาหกรรมอาจจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจเพียงเล็กนอยขณะที่หลักทรัพยในบางอุตสาหกรรมอาจจะไดรับผลกระทบอยางมาก
เมื่อภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงดังน้ันการวิเคราะหหลักทรัพยจึงมีความจําเปนที่ตองวิเคราะห
เศรษฐกิจโดยทั่วไปเพื่อนําไปสูการคาดการณทิศทางการขยา ยตัวของเศรษฐกิจและกําหนด
อุตสาหกรรมที่คาดวาจะไดรับผลประโยชนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและทายที่สุดก็จะสามารถ
หาทางเลือกเกี่ยวกับบริษัทในอุตสาหกรรมน้ันที่ควรจะลงทุน

ตัวชี้และเคร่ืองวัดที่ใชวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจและวัฏจักรธุรกิจมีหลายตัวดวยกัน อาทิ
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติเบื้องตน (Gross National Product - GNP) เปนตัวชี้ที่ถือวาวัดความ
เคลื่อนไหวของเศรษฐกิจอยางกวาง ๆ ไดดีที่สุด นอกจากน้ัน ก็มีการวัดโดยใชผลผลิตอุตสาหกรรม
(Industrial Production) ซึ่งโดยทั่วไปแลว GNP และผลผลิตของอุตสาหกรรมจะมีการเคลื่อนไหว
ขึ้นลงในทิศทางเดียวกับวัฏจักรธุรกิจนอกจากน้ัน ยังจําเปนตองพิจารณาขอมูลทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ
อีก ไมวาจะเปนขอมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในปจจุบันและที่คาดไวในอนาคต นโยบายการเงินและ
นโยบายการคลัง รวมทั้งนโยบายเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ของรัฐบาลในการสังเกตและวิเคราะหภ าวะ
เศรษฐกิจอาจสามารถพิจารณาไดจากวัฏจักรธุรกิจ (Business Cycle) ซึ่งเปนสิ่งที่บงบอกลักษณะ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
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ในชวงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง แบงออกไดเปน5 ระยะ ไดแก
1. ระยะขยายตัว
2. ระยะรุงเรือง
3. ระยะถดถอย
4. ระยะตกตํ่า
5. ระยะฟนตัว

ภาพที่ 2.2 แผนภาพแสดงวัฏจักรธุรกิจ (Business Cycle)

การที่ธุรกิจจะอยูในภาวะรุงเรืองหรือตกตํ่า นอกจากจะขึ้นอยูกับปจจัยภายในธุรกิจอันไดแก
ประสิทธิภาพของการบริหารแลว ปจจัยภายนอกซึ่งไดแก ปจจัยทางดานเศรษฐกิจก็มีสวนอยางมาก
การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจหมุนเวียนไปตามวัฏจักรธุรกิจ โดยที่การเปลี่ยนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจจะมีผลตอการประกอบการของธุรกิจและมีสวนในการชี้อนาคตของธุรกิจเมื่อเศรษฐกิจอยู
ในระยะขยายตัว อํานาจซื้อของประชาชนจะสูง ระยะเวลาดังกลาวมีการขยายการลงทุนการผลิต
และการขายมีปริมาณเพิ่มขึ้น ในภาวะน้ีธุรกิจจะมีสภาพคลองทางการเงินสูง รายไดของประชากร
สูงขึ้น ทําใหระดับราคาเพิ่มสูงและมีแนวโนมที่จะเกิดภาวะเงินเฟอเมื่อเศรษฐกิจอยูในภาวะถดถอย
หรือตกตํ่า ภาวะเศรษฐกิจก็จะมีผลกระทบตอธุรกิจแตกตางกันไปตามประเภทของธุรกิจ เพราะ
สินคาหรือบริการของธุรกิจแตละประเภทจะปรับตัวเขากับวัฏจักรธุรกิจแตละวัฏจักรแตกตางกันไป
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เชน ธุรกิจที่ผลิตสินคาอุปโภคบริโภคจะออนไหวตอวงจรระยะสั้น (Short-term Cycle) ธุรกิจที่ผลิต
สินคาทุนจะขึ้นกับแนวโนมการเติบโตระยะยาว (Long-term Growth Trend) และธุรกิจการผลิต
ขนาดเล็กจะไดรับผลกระทบจากการตกตํ่าทางเศรษฐกิจมาก เพราะขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนและ
มีขีดจํากัดทางดานการกูยืม เปนตน

2.) การวิเคราะหอุตสาหกรรม (Industry Analysis)
การวิเคราะหอุตสาหกรรมเปนขั้นตอนที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางและรายละเอียดของธุรกิจ

ที่สนใจเพื่อรับรูและเขาใจถึงความเคลื่อนไหวของธุรกิจวามีโอกาสหรือปญหาที่ทําใหธุรกิจใน
อุตสาหกรรมประสบความสําเร็จหรือลมเหลวอยางไรเน่ืองจากการเขาใจลักษณะเฉพาะและการ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมมีความสําคัญตอการตัดสินใจลงทุนเพราะเปนการจํากัดบริษัทที่ผู
ลงทุนจะใหความสนใจใหมีจํานวนลดลงมาอยูเฉพาะในอุตสาหกรรมที่นาสนใจ ดังน้ันเพื่อ
ประโยชนของนักลงทุนจึงควรติดตามตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะและแนวโนมของอุตสาหกรรม
อยางใกลชิด เพื่อดูถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นซึ่งอาจสงผลตอความไดเปรียบเสียเปรียบของ
กิจการในอุตสาหกรรมน้ันๆในการวิเคราะหอุตสาหกรรมสิ่งที่ผูวิเคราะหควรจะทราบก็คือวงจรการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมของแตละอุตสาหกรรม โดยการพิจารณาวงจรอุตสาหกรรมจะวิเคราะห
ปจจัยตอไปน้ี

• ประเภทของอุตสาหกรรมที่พิจารณา เชน อุตสาหกรรมน้ันมีลักษณะผูกขาด หรือมีคู
แขงขันในอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก

• อุตสาหกรรมน้ัน ๆ อยูภายใตกฏหมายและระเบียบขอบังคับใดของทางการกฏหมายและ
ระเบียบขอบังคับดังกลาวเขมงวดหรือไมอยางไร

• อุตสาหกรรมน้ันตองพึ่งพาการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีหรือไมอยางไร
• ตัวแปรทางเศรษฐกิจใดบางที่มีความสัมพันธกับอุตสาหกรรมน้ัน ๆ เชน ตัวแปรอุปสงค

มวลรวม อัตราดอกเบี้ย ภาวะการแขงขันจากตางประเทศ เปนตน

การพิจารณาดังกลาวทําใหทราบถึงวงจรการขยายตัวของอุตสาหกรรมซึ่งอาจจําแนกออกเปน4
ระยะดังน้ี
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1. ระยะเร่ิมพัฒนา (Initial Development Stage)
ระยะน้ีเปนระยะที่อุตสาหกรรมเพิ่งเร่ิมกอต้ัง ระดับความเสี่ยงมักสูง ถ าเปนบริษัทเล็กมี

ความจําเปนตองนําผลกําไรของบริษัทไปใชในการลงทุน บริษัทเหลาน้ีจึงมักไมจายเงินปนผลหรือ
จายเงินปนผลแกผูถือหุนนอย ถาการดําเนินงานของบริษัทประสบความสําเร็จในตลาด อุปสงคของ
สินคาของบริษัทน้ันก็จะเพิ่มขึ้นทําใหยอดขายผลกําไรและสินทรัพย เพิ่ มขึ้น หลังจากน้ัน
อุตสาหกรรมจะกาวเขาสูระยะที่ 2

2. ระยะเจริญเติบโต (Growth)
ในระยะน้ีสินคาเปนที่ยอมรับของตลาดและผูลงทุนสามารถมองเห็นแนวโนมของ

อุตสาหกรรมไดชัดเจนขึ้น ยอดขายและผลกําไรจากทรัพยสินจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง แตผลกําไรที่
ไดรับจํานวนมากน้ันยังจําเปนตองนําไปลงทุนตอเพื่อใหสามารถผลิตสินคามารองรับความตองการ
ของตลาดไดรวมทั้งเพื่อนําผลกําไรน้ันไปขยายกิจการและอุตสาหกรรมจะเขาสูระยะที่ 3 ตอไป

3 .ระยะขยายตัว (Expansion)
ในระยะขยายตัวน้ี อัตราการเจริญเติบโตของยอดขายและผลกําไรยังเปนไปในทางบวกแต

เปนอัตราที่ชะลอตัวลงจากระยะที่ 2 เน่ืองจากมีคูแขงเขามาแยงสวนแบงในตลาดมากขึ้น
อุตสาหกรรมที่อยูในระยะน้ีไดมีการขยายกิจการไปมากและมีความสามารถที่จะจายเงินปนผลได
มากขึ้น

4. ระยะอ่ิมตัวหรือเสื่อมถอย (Maturity or Decline)
ระยะน้ีอุปสงคในสินคาลดนอยถอยลงและบริษัทตางๆ เร่ิมออกจากอุตสาหกรรม ถาบริษัท

ในอุตสาหกรรมไมสามารถปรับปรุงและพัฒนากลยุทธทางการตลาดหรือไมมีการเปลี่ยนแปลง
สินคาและบริการใหสนองตอบตอความตองการของผูบริโภคไดอุตสาหกรรมน้ันก็อาจจะเขาสู
ระยะเสื่อมถอยได
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ภาพที่ 2.3 แผนภาพแสดงวงจรการขยายตัวของอุตสาหกรรม

การจําแนกอุตสาหกรรมตามประเภทของวงจรธุรกิจเปนการแบงอุตสากรรมตามภาวะที่เกิดขึ้นจริง
จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจซึ่งแบงออกเปน 4 ประเภทดวยกันคือ

1. Growth industry เปนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวของรายไดจากการประกอบการที่เปน
อิสระโดยไมขึ้นอยูกับวงจรธุรกิจ ซึ่งสวนใหญจะขึ้นอยูกับระดับการพัฒนาคุณภาพ และเทคโนโลยี
ในการผลิตของอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมสื่อสารและโทรคมนาคม อุตสาหกรรม
เคร่ืองใชไฟฟา หรือแมแตอุตสาหกรรมผลิตคอมพิวเตอรที่มักจะมีระดับการพัฒนาการคิดคนของ
วิทยาการใหมๆ

2. Cyclical industry เปนกลุมอุตสาหกรรมที่ไดผลเกื้อหนุนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ
รวมทั้งจะไดผลกระทบจากการเกิดปญหาภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าคอนขางมาก ตัวอยางของ
อุตสาหกรรมประเภทน้ี เชน อุตสาหกรรมรถยนต โรงงาน ภัตตาคาร รวมทั้งสินคาฟุมเฟอย
(Luxury Goods) ตางๆ ที่ผูบริโภคสามารถเลื่อนการบริโภคไปไดใหเหมาะสมกับฐานะทางการเงิน
และเศรษฐกิจ

3. Defensive industry เปนอุตสาหกรรมที่มีการเคลี่อนไหวไมเปนไปตามภาวะเศรษฐกิจ
โดยอัตราการขยายตัวที่สม่ําเสมอ จัดเปนอุตสาหกรรมที่มีความจําเปนตอการบริโภค และผูบริโภค
มีการจัดสรรรายไดสําหรับการบริโภคสินคาดังกลาวในแตละชวงเวลาเชน อาหาร สินคาอุปโภค

วงจรการขยายตัวของอุตสาหกรรม
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บริโภคและบริการบางประเภท ซึ่งรายไดของธุรกิจในกลุมน้ีจะไมไดรับผลกระทบจากการชะลอตัว
ของภาวะเศรษฐกิจ

4. Cyclical-growth industry อุตสาหกรรมที่รวมลักษณะของการเปน Cyclical Industry
และ Growth Industry เขาดวยกัน ตัวอยางของอุตสาหกรรมในกลุมน้ีได แก อุตสาหกรรมขนสงทาง
อากาศ เน่ืองจากการพัฒนาของระบบเทคโนโลยีในระดับสูงที่นําไปสูรูปแบบของการใหบริการที่
สะดวกรวดเร็ว

ในการวิเคราะหอุตสาหกรรม จําเปนตองพิจารณาโครงสรางการแ ขงขันในแตละ
อุตสาหกรรมดวยวามีความแข็งแกรงทางดานการแขงขันเพียงใด ปจจัยที่จะพิจารณาดังกลาว
ประกอบดวย

• การแขงขันที่เปนอยู (Rivalry Among Existing Competitors)
• การคุกคามจากคูแขงขันใหม (Threat of New Entrants)
• การคุกคามจากสินคาที่ใชทดแทนกันได (Threat of Substitute Products)
• อํานาจในการตอรองของผูซื้อ (Bargaining Power of Buyers)
• อํานาจในการตอรองของผูขาย (Bargaining Power of Suppliers)

เพื่อใหการวิเคราะหมีความครอบคลุมไดดียิ่งขึ้นควรพิจารณาปจจัยอ่ืนๆ ประกอบดวย ไดแก
• โครงสรางของอุตสาหกรรม เชน ขนาดของบริษัท จํานวนบริษัทที่อยูในอุตสากรรมน้ัน

ปริมาณการขยายตัวของแตละบริษัท เปนตน
• ความสัมพันธระหวางอุปสงคและอุปทาน เชนพฤติกรรมผูบริโภค กลุมลูกคาเปาหมาย

ของธุรกิจ นโยบายการกําหนดราคาโดยพิจารณาจากแนวโนมของอุปสงค เปนตน
• ตัวแปรทางดานตนทุน เชน ราคาวัตถุดิบ คาขนสง แรงงาน เปนตน
• กฎระเบียบขอบังคับของรัฐบาล และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับการลงทุน

ซึ่งปจจัยทั้งหมดที่กลาวมาขางตนสามารถใชประกอบในการพิจารณาโครงสรางของการแขงขันใน
แตละอุตสาหกรรมและสามารถพิจารณาศักยภาพในการทํากําไรในระยะยาวไดผูวิเคราะหควร
วิเคราะหปจจัยเหลาน้ีในทุกอุตสาหกรรมเพื่อชวยในการเลือกอุตสาหกรรมที่สนใจลงทุนตอไป
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3.) การวิเคราะหบริษัท (Company Analysis)
ภายหลังจากที่ผูลงทุนไดวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเพื่อศึกษาถึงภาวะการ

ลงทุน และประเภทของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่จะเลือกลงทุนแลวขั้นตอไปจะเปนการศึกษาถึง
บริษัทที่ควรลงทุนและราคาหลักทรัพยที่ควรซื้อ ซึ่งการวิเคราะหบริษัทเปนขั้นตอนที่จะเปนตัว
พิจารณาทางดานพื้นฐานเพื่อคัดเลือกหลักทรัพยที่จะลงทุนหลังจากที่ไดพิจารณา ภาวะเศรษฐกิจ
การเมืองและอุตสาหกรรมทั้งในปจจุบันและอนาคตแลว ซึ่งจะสงผลตอธุรกิจแตละประเภทไปใน
ทิศทางตางๆการเลือกบริษัทที่จะลงทุนจะเปนเกณฑศึกษาที่ทําใหสามารถจํากัดการลงทุนใน
หลักทรัพยใดหลักทรัพยหน่ึงไดอยางเหมาะสมภายใตเงื่อนไขของงบประมาณลงทุนที่มีอยูอยาง
จํากัดปจจัยที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจแตละประเภทประกอบดวย2 สวน คือ

1. ปจจัยภายนอก หมายถึง ผลกระทบที่ธุรกิจไมสามารถควบคุมได ซึ่งไดแก ปญหาทาง
เศรษฐกิจ การเมือง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาวะดานอุตสาหกรรม

2. ปจจัยภายใน หมายถึง องคประกอบและสภาวะโดยรวมของธุรกิจที่อยูภายใตการ
ควบคุมและการจัดการของธุรกิจ ซึ่งผลกระทบจะมากหรือนอยเพียงไร หรือเปนไปในทิศทางใด
ขึ้นอยูกับนโยบาย มาตรการและประสิทธิภาพในการจัดการของแตละธุรกิจสําหรับวิธีการเคราะห
บริษัทจะทําไดใน 2 วิธี คือ

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

1. การวิเคราะหเชิงคุณภาพ (qualitative analysis)
เปนการประเมินระดับความสามารถของบริษัทในดานตางๆ ที่ไมเกี่ยวของกับตัวเลข เชน ขีด
ความสามารถดานการตลาดการผลิต/การบริการ การวิจัยและพัฒนา บุคลากร การเงิน การบริหาร
และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเปาหมายของการวิเคราะหเพื่อประเมินระดับความสามารถใน
การแขงขันและศักยภาพในการทํากําไรของบริษัทซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะมีสวนสําคัญในการกําหนดอัตรา
ผลกําไรและเงินปนผลของบริษัท ซึ่งจะมีผลตอการเคลื่อนไหวของระดับราคาซื้อขายหลักทรัพยใน
ตลาดหลักทรัพยตามคาที่นักลงทุนแตละบุคคลจะประเมินได ทั้งน้ีในการวิเคราะหเชิงคุณภาพของ
บริษัทจะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ เหลาน้ีคือ
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1.1 ขนาดของบริษัท (Size of the Firm)
การพิจารณาขนาดของแตละบริษัทน้ัน ธุรกิจที่มีขนาดใหญยอมจะมีความไดเปรียบธุรกิจ

ขนาดเล็กทั้งในดานเงินทุน ดานเทคนิค การจางผูบริหารที่มีความรูความสามารถสูง และไดเปรียบ
ในดานสภาพการแขงขันในตลาด เปนตน

1.2 อัตราการขยายตัวในอดีต (Past Rate of Growth)
ในการประมาณการผลกําไรของบริษัทในอนาคตเพื่อคํานวณหามูลคาหลักทรัพยของ

บริษัทน้ัน ผูวิเคราะหอาจใชอัตราการขยายตัวในอดีตเปนบรรทัดฐานซึ่งมีความเปนไปไดที่อัตรา
การขยายตัวในอนาคต จะเทากับอัตราการขยายตัวในอดีตหรือในกรณีที่บริษัทมีจุดเดนหรือขอ
ไดเปรียบที่แสดงใหเห็นวามีความเปนไปไดที่จะมีการพัฒนากาวหนาทั้งจากการเปรียบเทียบกับ
ขอมูลในอดีตและมาตรฐานอุตสาหกรรมอัตราการขยายตัวก็นาจะสูงขึ้น

1.3 ลักษณะของผลิตภัณฑ (Nature of the Products)
ลักษณะของสินคาในบริษัทเปนลักษณะใด หากเปนสินคาที่จําเปนในชีวิตประจําวัน อุป

สงคในสินคาจะมีเสถียรภาพมาก ซึ่งจะสงผลใหกําไรของบริษัทที่ผลิตหรือจําหนายสินคาน้ันจะมี
เสถียรภาพมากกวาบริษัทที่ผลิตสินคาประเภทอ่ืน

1.4 ชื่อย่ีหอผลิตภัณฑ (Brand Names)
กรณีที่บริษัทมีชื่อยี่หอผลิตภัณฑเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายและเปนที่ยอมรับบุคคล

ทั่วไป โอกาสในการทํากําไรของธุรกิจก็สูงขึ้นไปดวย
1.5 โครงสรางของเงินทุน (Capital Structure)
โครงสรางของเงินทุนจะแตกตางกันไปตามนโยบายของแตละบริษัท ธุรกิจที่มีโครงสราง

ของเงินทุนประกอบดวยสวนของผูถือหุนเปนสวนใหญ ยอมจะมีความเสี่ยงทางการเงินตํ่ากวาธุรกิจ
ที่มีเงินทุนสวนใหญมาจากหน้ีสิน

1.6 การกระจายของผลิตภัณฑ (Diversification)
ธุรกิจที่ผลิตหรือจําหนายสินคาและบริการหลายชนิดและมีชื่อยี่หอผลิตภัณฑหลายชื่อ

ยอมจะสามารถมีสวนแบงในตลาดไดมากกวาธุรกิจที่มีการกระจายของผลิตภัณฑนอย และยอม
สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจากความไมแนนอนของการประกอบการไดมากกวา
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1.7 ผูบริหารระดับสูง (Top Management)
คณะผูบริหารนับเปนทรัพยากรที่มีคายิ่งของธุรกิจ หากผูบริหารของบริษัทใด มี

ความสามารถในการบริหารและเสริมสรางสัมพันธอันดีระหวางผูใตบังคับบัญชารวมทั้งมี
ประสบการณและความชํานาญในการประกอบธุรกิจประเภทน้ันแลว ยอมจะทําใหการดําเนินงาน
ของธุรกิจน้ันมีโอกาสประสบความสําเร็จสูง

1.8 ความสามารถทางดานการคิดคนและเสนอผลิตภัณฑใหมๆ (Research & Product
Development Resources)

บริษัทที่มีความสามารถคิดคนผลิตภัณฑใหมจะเปนผูที่ริเร่ิมและพัฒนาผลิตภัณฑใหมน้ัน
ในตลาด หากสินคาน้ันเปนที่ยอมรับในชวงแรก บริษัทก็จะสามารถทํากําไรไดสูงโดยปราศจาก
คูแขง และยังสามารถพัฒนาสินคาน้ันใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้นมากกวาที่คูแขงจะตามทัน ทําใหบริษัทมี
ขอไดเปรียบกวาบริษัทที่จะกาวตามเขามาเปนคูแขงในตลาดในภายหลัง

1.9 พนักงาน (Human Resources)
พนักงานเปนทรัพยากรที่สําคัญของบริษัท การดําเนินงานของบริษัทจะราบร่ืนไปดวยดี

และมีประสิทธิภาพก็ยอมตองอาศัยบุคลากรภายในบริษัท บริษัทจึงควรมีการพัฒนาดานทรัพยากร
บุคคลเพื่อปองกันการเปลี่ยนหรือผละงานบอย ๆ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบถึงการดําเนินงานและผล
กําไรของบริษัท

2. การวิเคราะหเชิงปริมาณ (quantitative analysis)
จะวิเคราะหจากงบการเงินของธุรกิจที่ผานมาและในปจจุบันเปนสําคัญ เพื่อจะนํามากําหนดตัวแปร
ตาง ๆ เชนกําไรและเงินปนผลในอนาคต ราคาของหลักทรัพยในอนาคต เปนตน การวิเคราะห
บริษัทเชิงปริมาณจึงเปนเคร่ืองชี้วาอนาคตของธุรกิจน้ันควรเปนไปในลักษณะใด โดยนําเอาขอมูล
ตางๆ ในงบการเงินมาคํานวณหาสัดสวนและอัตราสวนเปรียบเทียบกันในแตละชวงเวลา และ
เปรียบเทียบกับธุรกิจที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน แลวตีความเพื่อหาคําตอบตาง ๆ ที่ตองการ เชน
สาเหตุที่ธุรกิจตองใชเงินทุนเพิ่ม แหลงที่มาของเงินทุนเปนอยางไร แหลงใชไปของเงินทุนเปนไป
ในทางใดบาง ความสามารถในการชําระหน้ี เปนตน
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แหลงที่มาของเงินทุน (Sources of Funds) ที่สําคัญ ไดแก
• กําไรสุทธิ กําไรสุทธิเปนผลทําใหเงินทุนของกิจการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีผลขาดทุนจะ

เกิดผลในทางทําใหเงินทุนลดลง
• คาใชจายในงบกําไรขาดทุนที่ไมตองใชเงินทุน เชน คาเสื่อมราคา เปนผลทําใหเงินทุน

ของกิจการเพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจากกําไรสุทธิ
• สินทรัพยถาวรและสินทรัพยอ่ืนที่ลดลง เชน จําหนายที่ดินและอาคาร ขายหลักทรัพย

ลูกหน้ีลดลง สินคาคงเหลือลดลง
• หน้ีสินระยะยาว และหน้ีสินอ่ืนที่เพิ่มขึ้น เชน ออกหุนกู เจาหน้ีเพิ่มขึ้น
• สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น เชน การขายหุนเพิ่มทุน
ทางที่ใชไปของเงินทุน (Uses of Funds) ที่สําคัญ ไดแก
• สินทรัพยถาวรและสินทรัพยอ่ืนที่เพิ่มขึ้น เชน ซื้อที่ดิน อาคารและเคร่ืองจักรซื้อ

หลักทรัพย ลูกหน้ีเพิ่มขึ้น สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น
• หน้ีสินระยะยาว และหน้ีสินอ่ืนที่ลดลง เชน ไถถอนหุนกู เจาหน้ีระยะสั้นลดลง
• สวนของผูถือหุนลดลง เชน การลดทุน
• การจายเงินปนผล

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินใหประโยชนในแงที่จะสะทอนใหเห็นถึ งนโยบายทาง
การเงินของธุรกิจซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี คือ

• การจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม
• การจัดสรรเงินทุนที่มีอยู
• การใชเงินทุน และผลทางการเงินที่จะตามมา
• การแกไขสถานการณทางการเงินเฉพาะหนา

2.1 การวิเคราะหงบการเงิน (Financial Statement)
เปนเคร่ืองมือที่ชวยใหผูลงทุนสามารถวิเคราะหฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงาน

ของบริษัทโดยใชอัตราสวนทางการเงิน (Financial ratio) โดยนํามาใชในการประมาณแนวโนม
ธุรกิจของบริษัท ซึ่งการเราสามารถเขาใจระบบการดําเนินงานของธุรกิจและความสัมพันธในระบบ



20

บัญชีจะชวยใหสามารถวิเคราะหความสามารถในการดําเนินงาน ตลอดจนภาวะธุรกิจของบริษัทได
อยางถูกตองยิ่งขึ้น ไดแก

1.อัตราสวนวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน
2.อัตราสวนวิเคราะหประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
3.อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการหากําไร
4.อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงินของบริษัท

1. อัตราสวนวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน เปนอัตราสวนใชวัดความสามารถในการชําระหน้ี
ระยะสั้นประกอบดวย

1.1 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)
= สินทรัพยหมุนเวียน

หน้ีสินหมุนเวียน
อัตราสวนน้ีเปนเคร่ืองชี้ฐานะทางการเงินระยะสั้นของธุรกิจ ถาอัตราสวนน้ีมีคายิ่งสูงยิ่ง

แสดงวาบริษัทมีความคลองตัวมากเจาหน้ีระยะสั้นจะใหความสําคัญตออัตราสวนน้ีมาก เน่ืองจาก
แสดงโอกาสที่จะไดรับชําระหน้ี วามีอยูมากหรือนอยตามคาอัตราสวน โดยทั่วไปธุรกิจที่มี
อัตราสวนเงินทุนเวียนเทากับ 2:1 ถือวาเหมาะสมแลวแตในการที่จะตัดสินใจก็ควรจะตองพิจารณา
ถึงปจจัยอ่ืน ๆ ประกอบดวย เชนลักษณะและประเภทของธุรกิจ คาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน เปนตน

1.2 อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว (Quick Ratio)
= สินทรัพยหมุนเวียน – สินคาคงเหลือ

หน้ีสินหมุนเวียน
อัตราสวนน้ีใชสําหรับวัดความสามารถของ(Quick Ratio) ธุรกิจในการชําระหน้ีสิน

หมุนเวียนจากสินทรัพยหมุนเวียนที่หักสินคาคงเหลือ (มีความคลองตัวในการเปลี่ยนเปนเงินสดได
ตํ่าสุด) ออกเพื่อใหทราบถึงสภาพคลองที่แทจริงของกิจการไดอัตราสวนน้ีคายิ่งมากก็แสดงวาธุรกิจ
น้ีมีสภาพคลองสูง โดยปกติอัตราสวน 1:1 ก็ถือวา เหมาะสมแลว
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1.3 อัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ี (Receivable Turnover)
= ขายเชื่อสุทธิ (หรือใชยอดขายรวม)

ลูกหน้ีเฉลี่ย

ลูกหน้ีเฉลี่ย =  (ลูกหน้ีตนงวด + ลูกหน้ีปลายงวด )/ 2
อัตราสวนน้ีแสดงถึงความสัมพันธระหวาง(Receivable Turnover) ยอดขายเชื่อสุทธิกับยอด

ลูกหน้ีเฉลี่ย ถาอัตราการหมุนเวียนอยูในอัตราสูงแสดงวาธุรกิจมีความสามารถในการบริหารลูกหน้ี
และสามารถเปลี่ยนลูกหน้ีเปนเงินสดไดเร็ว

1.4 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการเก็บหน้ี (Average Collection Period)
= _______365__________
อัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ี

อัตราสวนน้ีแสดงถึงระยะเวลาการเรียกเก็บเงินวายาวนานแคไหนยิ่งตํ่ายิ่งดี ผูวิเคราะห
สามารถนํามาเปรียบเทียบกับเงื่อนไขการชําระเงิน (Term of sale) ของธุรกิจซึ่งจะทําใหเห็นถึง
ความสามารถในการเรียกเก็บหน้ีวามีประสิทธิภาพหรือไม และทําใหทราบถึงคุณภาพของลูกหน้ี
และนโยบายในการใหสินเชื่อทางธุรกิจ

1.5 อัตราการหมุนเวียนของสินคา (Inventory Turnover)
= ตนทุนสินคาขาย

สินคาคงเหลือเฉลี่ย
สินคาคงเหลือเฉลี่ย =(สินคาตนงวด + สินคาปลายงวด)/ 2
อัตราสวนน้ีใชวัดอัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือเพื่อใหทราบถึง ความคลองตัวของ

สินคาวาสามารถจําหนายสินคาไดเร็วเพียงใด ถาอัตราสวนน้ีมีคายิ่งสูงยิ่งแสดงวา สินคาของบริษัท
สามารถขายสินคาไดเร็ว แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานขายของบริษัท

1.6 ระยะเวลาในการจําหนาย (ขาย) สินคา (วัน)
= ______365 (วัน)_________
อัตราหมุนเวียนของสินคา (Inventory Turnover)
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อัตราสวนน้ีใชวัดความสามารถในการขายสินคา ถาอัตราสวนน้ีมีคายิ่งสูงยิ่งแสดงวา ยิ่ง
ขายไดเร็ว (ระยะเวลาสั้น) ยิ่งดี

2. อัตราสวนวิเคราะหประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เปนอัตราสวนใชวัดความสามารถในการ
ดําเนินงานของบริษัท ไดแก

2.1 กําไรจากการดําเนินงานกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินไดคาเสื่อมราคา และคาใชจาย
ลวงหนาตัดบัญชี (Earnings Before Interest, Taxation, Depreciation and Amortization: EBITDA)

อัตราสวนน้ีสะทอนกําไรที่มาจากการดําเนินงาน ที่ยังไมนําตนทุนทางการเงินเขามา
พิจารณา เชน ภาระดอกเบี้ยจายจากการกอหน้ีเพื่อมาดําเนินงาน และไมนับรวมคาใชจายทางบัญชี
ซึ่งยังมิไดตัดบัญชีตางๆ ดังน้ัน EBITDA จึงยังไมรวมกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ภาระ
ภาษี ฯลฯ ทั้งน้ีEBITDA สามารถนําไปประยุกตใชในการวิเคราะหทางการเงินไดในหลายแงมุม
เชนDiscounted Cash Flow หรือการประเมินมูลคาบริษัทในอนาคต ซึ่งควรใชพิจารณารวมกับ
อัตราสวนอ่ืนๆ เพื่อใหการวิเคราะหงบการเงินสมบูรณยิ่งขึ้น

2.2 ความสามารถหากําไร หรือกําไร จากการดําเนินงานตอสินทรัพยทั้งหมด ( Earning
Power)

= กําไรจากการดําเนินงาน
สินทรัพยทั้งหมดเฉลี่ย

อัตราสวนน้ีใชในการวิเคราะหเพื่อหาผลตอบแทนที่ไดจากสินทรัพยทั้งหมดของบริษัท
โดยการพิจารณากําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี (กําไรจากการดําเนินงาน) เทียบกับการใชสินทรัพย
ทั้งหมดของบริษัท

2.3 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยดําเนินงาน (Operating Asset Turnover)
= _____ขายสุทธิ______

สินทรัพยทั้งหมดเฉลี่ย
อัตราสวนน้ีแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพการใชสินทรัพยทั้งหมดของบริษัทสามาร ถ

กอใหเกิดยอดขายเทียบกับสินทรัพยทั้งหมด
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2.4 อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอยอดขาย (Operating Income Margin)
= กําไรจากการดําเนินงาน

ยอดขายสุทธิ
อัตราสวนน้ีเปนการวัดความสามารถในการจัดการ แสดงใหเห็นถึงรายไดจากการขาย

คงเหลือหลังจากหักคาใชจายทั้งสิ้นแลว กรณีที่อัตราสวนน้ีลดลง อาจจะมีสาเหตุมาจากกําไรขั้นตน
ตํ่าไป เน่ืองจากตนทุนสินคาสูงหรือคาใชจายอ่ืนๆสูงขึ้นไมสัมพันธกับยอดขาย ซึ่งจะตองมีการ
ปรับปรุงแกไขและควบคุมอยางเขมงวดปจจัยตางๆดังกลาวอาจเน่ืองมาจากความตองการของตลาด
ลดลง หรือภาวะการแขงขันสูง หรือตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นเน่ืองจากประสิทธิภาพในการผลิตตํ่าลง
เปนตน

2.5 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total Assets Turnover)
= ยอดขายสุทธิ

สินทรัพยทั้งหมดเฉลี่ย
อัตราสวนน้ีเปนอัตราสวนที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยทั้งหมดเมื่อเทียบกับ

ยอดขาย ถาอัตราสวนน้ีตํ่า แสดงวา บริษัทมีสินทรัพยมากเกินความตองการ

3. อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการหากําไร เปนอัตราสวนใชวัดความสามารถในการทํา
กําไรของบริษัท ไดแก

3.1 ผลตอบแทนจากสินทรัพยทั้งหมด (Return on Asset)
= กําไรสุทธิ
สินทรัพยทั้งหมด

เปนอัตราสวนที่วัดความสามารถในการทํากําไรของเงินลงทุนที่มาจากสองสวนดวยกันคือ
หน้ีสิน และสวนของผูถือหุน

3.2 ผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (Return on Equity)
= กําไรสุทธิ
สวนของผูถือหุน
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อัตราสวนน้ีใชในการวิเคราะหเพื่อวัดผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน หรือเงินทุนที่จะ
สะทอนใหเห็นถึงความสามารถการบริหารงานเพื่อใหเกิดผลตอบแทนแกผูถือหุนที่เปนเจาของ
กิจการ

3.3 อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin)

= กําไรสุทธิ
ยอดขายสุทธิ

อัตราสวนน้ีแสดงใหเห็นประสิทธิภาพในการดําเนินงานข องบริษัทในการทํากําไร
หลังจากหักตนทุนคาใชจายรวมทั้งภาษีเงินไดหมดแลว ยิ่งสูงยิ่งดี

4.อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงินของบริษัท
4.1 อัตราสวนของหน้ีสินตอทรัพยสินรวม (Debt Ratio)

= หน้ีสินรวม
สินทรัพยทั้งหมด

อัตราสวนน้ีแสดงสัดสวนของหน้ีสินรวมของบริษัทเมื่อเทียบกับสินทรัพยที่มีอยูทั้งหมด
ซึ่งใชวัดวาสินทรัพยของบริษัทสนับสนุนเงินทุนจากเงินกูยืมจากภายนอกเปนสัดสวนเทาใด
นอกจากน้ัน ยังแสดงถึงความสามารถในการชําระหน้ีของบริษัทถาอัตราสวนน้ีสูง แสดงวา บริษัทมี
ภาระหน้ีสินสูง การบริหารกิจการมีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาหน้ีสินสวนใหญเปนหน้ีสิน
ระยะสั้น และกิจการมีกระแสเงินสดหมุนเวียนจากการขายตํ่า ซึ่งแมวาจะมีความเสี่ยงสูง แตก็แสดง
ถึงความสามารถในการใชสินทรัพยสูง หากกิจการสามารถดําเนินการไดมีกําไร

4.2 อัตราสวนของหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio)
= หน้ีสินรวม
สวนของผูถือหุน

อัตราสวนน้ีแสดงโครงสรางของเงินทุน (Capital Structure) ของบริษัทวามีสัดสวนของ
หน้ีสินรวมของบริษัทเมื่อเทียบกับสวนของทุนหรือสวนของเจาของเปนเทาใด เปนการวัดวาธุรกิจ
ใชเงินทุนจากภายนอก (จากการกูยืม) เมื่อเทียบกับทุนภายในของธุรกิจเองวามีสัดสวนเทาใด ซึ่ง
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หน้ีสินเปนแหลงเงินทุนที่บริษัทมีภาระดอกเบี้ยจาย ไมวาผลการดําเนินงานของบริษัทจะเปน
อยางไรถาอัตราสวนหน้ีสูงก็แสดงวา บริษัทก็มีความเสี่ยงสูงดวยเชนเดียวกัน เพราะเงินกูเปนแหลง
เงินทุนที่มีภาระดอกเบี้ยจาย

4.3 ความสามารถในการจายดอกเบี้ย (Interest Coverage)
= กําไรจากการดําเนินงาน

ดอกเบี้ยจาย
หรือ

= กําไรสุทธิ+ภาษีเงินได+ดอกเบี้ยจาย
ดอกเบี้ยจาย

อัตราสวนน้ีแสดงถึงความสามารถในการชําระดอกเบี้ยเงินกูของธุรกิจ โดยวิเคราะหเพื่อหา
กําไรจากการดําเนินงาน (กําไรสุทธิ+ภาษีเงินได+ดอกเบี้ยจาย) ตอดอกเบี้ยจาย อัตราสวนน้ียิ่งสูงก็
ยิ่งเพิ่มความมั่นใจแกหนาที่ในการที่จะไดรับชําระดอกเบี้ยการที่ อัตราสวนน้ีลดลง อาจจะ
เน่ืองมาจากสาเหตุใดสาเหตุหน่ึงหรือหลายสาเหตุเชน ดอกเบี้ยจายสูงเกินไปหรือเงินกูเพิ่มขึ้นหรือ
กําไรลดลง

4.4 อัตราการจายปนผล (Dividend Payout)
= เงินปนผล

กําไรสุทธิ
อัตราสวนน้ีใชในการพิจารณาวาธุรกิจมีนโยบายในการจายเงินปนผลอยางไร ถาอัตราสวน

น้ีสูงก็แสดงใหเห็นวากําไรสวนใหญของธุรกิจใชไปเพื่อตอบแทนผูลงทุนหรือเจาของกิจการ โดย
การจายเงินปนผลและคงเหลือกําไรเพียงบางสวนไวเพื่อการขยายกิจการของธุรกิจ

2.1.2 ทฤษฎีการประเมินมูลคาหุนท่ีแทจริงของหลักทรัพย
วัตถุประสงคของการประเมินมูลคาหุน (Valuation) คือ การหามูลคาหุนทางปจจัยพื้นฐาน

เพื่อใหไดมูลคาที่แทจริง (Intrinsic Value) ซึ่งจะนํามาเปรียบเทียบกับราคาหุนในตลาด (Market
Price) เพื่อพิจารณาวาหุนน้ัน overvalue หรือ undervalue ถาหุนน้ัน overvalue หมายความวาราคา
ตลาดของหุนน้ันสูงกวามูลคาหุนที่ประเมินได ในกรณีน้ี ผูลงทุนไมควรซื้อหุนน้ัน เน่ืองจากราคา
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ตลาดสูงกวามูลคาที่แทจริง ในทางตรงกันขามถาหุนน้ัน undervalue หมายความวา ราคาตลาดของ
หุนน้ันตํ่ากวามูลคาที่แทจริงของหุนที่ประเมินได

การประเมินมูลคาหุน มีจุดมุงหมายเพื่อใหนักลงทุนใชเปนเกณฑการตัดสินใจวาจะซื้อหรือ
ขายหุน โดยเกณฑการตัดสินใจของนักลงทุนเกิดจากการเปรียบเทียบระหวางราคาตลาด ณ ปจจุบัน
กับมูลคาที่แทจริงที่ไดจากการประเมิน โดย “นักลงทุนจะตัดสินใจซื้อหรือลงทุนในหุนใดๆ เมื่อ
ราคาตลาดตํ่ากวามูลคาที่แทจริง ในทางตรงกันขามจะตัดสินใจขายเมื่อราคาตลาดสูงกวามูล คาที่
แทจริง”

ดังน้ัน นักลงทุนจึงควรรูแนวคิดตางๆที่เกี่ยวของกับการประเมินมูลคาหุน เพื่อใชเปนเกณฑ
ในการเปรียบเทียบกับราคาตลาด และทําการตัดสินใจวาจะซื้อหรือขายหุนดี ซึ่งแนวคิดที่เกี่ยวของ
กับการประเมินมูลคาหุนอยางงายที่นักลงทุนควรทําความเขาใจ แบงออกเปน 2 แนวคิดหลักๆ คือ

1. การประเมินมูลคาหุนโดยการคิดลดเงินปนผล (Dividend Discounted Model)
2. การประเมินมูลคาหุนโดยวิธีสัมพัทธ (Relative Method)
2.1.2.1 การประเมินมูลคาหุนโดยการคิดลดเงินปนผล (Dividend Discounted Model)
วิธีคิดการหามูลคาที่แทจริงของหุนสามัญ ภายใตแนวคิดน้ีเกิดขึ้นจากความเชื่อที่วา นัก

ลงทุนที่ลงทุนในหุนสามัญวันน้ียอมคาดหวังผลประโยชนหรือผลตอบแทนที่คาดวาจะเกิดขึ้นใน
อนาคตจากการลงทุนในหุน ดังน้ัน ราคาหุนที่นักลงทุนยอมจายในวันน้ีจึงเปนราคาสําหรับสิ่งที่ตน
คาดวาจะไดรับในอนาคต ซึ่งผลตอบแทนภายใตแนวความคิดน้ีที่นักลงทุนคาดวาจะไดรับก็คือ
“เงินปนผล” แตกระแสเงินสดดังกลาวเปนกระแสเงินสดที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมูลคาของ
เงินในอนาคตยอมไมเทากับมูลคาของเงินในปจจุบัน ดังน้ันนักลงทุนจึงตองเทียบมูลคาของเงิ น
ดังกลาวใหกลับมาเปนปจจุบัน โดยใชแนวคิด “อัตราคิดลด”

2.1.2.1.1 อัตราคิดลด (Discount Rate) เปนตัวเลขที่ใชเพื่อการแปลงคาเงินใน
อนาคตใหเปนมูลคา ณ เวลาปจจุบัน โดยปกติตัวเลขที่ใชคิดลดสําหรับเงินปนผล ไดแก อัตรา
ผลตอบแทนที่ผูลงทุนตองการจากการลงทุนในหุนน้ันโดยมูลคาที่แทจริงของหุนสามัญ (P0)
สามารถคํานวณไดจากสูตรดังตอไปน้ี

n
s

n

ss K
D

K
D

K
DP

)1(
....

)1()1( 2
21

0 










27

กําหนดให D = เงินปนผลตอหุน
Ks = อัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนตองการจากการลงทุนในหุน

โดยอัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนตองการจากการลงทุนในหุนหาไดจ าก การใชอัตรา
ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงบวกดวยสวนชดเชยความเสี่ยง กลาวคือ เราจะใชผลตอบแทนที่
ปราศจากความเสี่ยง เชนผลตอบแทนจากการฝากเงินไวกับธนาคาร หรือการลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาล เปนอัตราผลตอบแทนอางอิง เน่ืองจากอัตราผลตอบแทนน้ีมีความแนนอนโอกาสที่นัก
ลงทุนจะสูญเสียเงินตนเปนไปไดยาก แตเมื่อนักลงทุนเปลี่ยนมาลงทุนในหุนสามัญที่มีความเสี่ยง
มากกวานักลงทุนยอมตองการสวนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยงมากขึ้น ถา
นักลงทุนคิดวาการลงทุนในหุนมีความเสี่ยงมากก็ตองการบวกสวนชดเชยความเสี่ยงใหมาก ขึ้น ซึ่ง
จะทําใหอัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนตองการจากการลงทุนในหุนมากขึ้นไปดวย

อยางไรก็ตาม การประมาณเงินปนผลในแตละปใหมีความถูกตองน้ันทําไดคอนขางยาก
ในทางปฏิบัติเราจึงมักกําหนดสมมติฐานใหเงินปนผลที่จะไดรับมีจํานวนเทากันทุกงวด ( Zero
Growth Dividend) หรือใหเงินปนผลที่จะไดรับมีการเติบโตเทากันทุกๆ ป (Constant Growth
Dividend) ซึ่งสูตรที่ใชในการคํานวณก็จะแตกตางกันออกไปดังน้ี

กรณีที่มีการจายเงินปนผลเทากันทุกงวด (Zero Growth Dividend)

sK
DP 

กรณีที่เงินปนผลมีอัตราเพิ่มเทากันทุกงวด (Constant Growth Dividend)
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ภายใตแนวความคิดน้ีมีสมมติฐานที่สําคัญอยางหน่ึงคือ บริษัทที่นักลงทุนกําลังจะลงทุน
ตองเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจตอไป ไมมีวันครบกําหนดอายุ (Going Concern) ดังน้ัน เงินปนผลที่
นักลงทุนคาดวาจะไดรับก็จะไดรับตอเน่ืองไปตราบเทาที่กิจการน้ันยังคงดําเนินอยู

จากสมการดังกลาวเมื่อเราคํานวณหาคา P0 ไดแลว คาที่ไดจะเปนมูลคาที่แทจริง (Intrinsic
Value) ของหุนสามัญ ซึ่งนักลงทุนจะนําคาที่ไดไปเปรียบเทียบกับราคาตลาด ณ ปจจุบัน แลว
ตัดสินใจวาจะซื้อหรือขายอยางไรก็ตามในทางปฏิบัตินักวิเคราะหจะเปนผูคาดการณเงินปนผลใน
อนาคตที่จะเกิดขึ้นภายใตสมมติฐานของแตละนักวิเคราะห ซึ่งนักลงทุนควรทําความเขาใจ
สมมติฐานดังกลาวจากบทวิเคราะหที่มีการเผยแพรจากโบรกเกอรน้ันๆ ดังน้ัน ราคาที่ประเมินได
ของแตละโบรกเกอรจึงมีคาไมเทากัน นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบคาไดจาก Analyst Consensus
(SAA Consensus)

SAA Consensus คือการสํารวจความเห็นของนักวิเคราะหจากโบรกเกอรตางๆที่ติดตาม
ขอมูลรายบริษัทอยางใกลชิด โดยจะนําเสนอในรูปตารางสรุปตัวเลขสําคัญทางการเงินรายบริษัท
เชน กําไรสุทธิ กําไรตอหุน (EPS) อัตราเงินปนผล (DIY) มูลคาตามปจจัยพื้นฐาน (Target Price)
คําแนะนําสําหรับการลงทุน เปนตน

2.1.2.1.2 การประเมินอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังและความเสี่ยง โดยทฤษฎี
CAPM (Capital Asset Pricing Model) ทฤษฎี CAPM ถูกกําหนดขึ้นมาเพื่อใชในการกําหนดราคา
สินทรัพยตางๆโดยกลาววา ผลตอบแทนที่นักลงทุนตองการจากการถือครองสินทรัพยที่มีความ
เสี่ยงจะเทากับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยที่ไมมีความเสี่ยง บวกกับอัตราผลตอบแทนสวนเพิ่ม
จากการถือครองสินทรัพยที่มีความเสี่ยง (risk premium) สามารถเปนความสัมพันธไดดังน้ี

Required return on stock i = Risk-free return + Risk premium for stock i

ผลตอบแทนของสินทรัพยท่ีปราศจากความเสี่ยง (Risk-free return) ที่นิยมใชอางอิงคือ พันธบัตร
รัฐบาล (government bonds) หรือต๋ัวเงินคลัง (treasury bills) ดังน้ันผลตอบแทนจากการถือครอง
หลักทรัพยของรัฐบาลจึงถือวาเปน Risk-free return
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ผลตอบแทนเพิ่มของหุน (Risk premium for stock i) เปนผลตอบแทนที่นักลงทุนตองการในการที่
ตองแบกรับความเสี่ยงจากการถือครองหุนตัวน้ัน ผลตอบแทนเพิ่มของหุนดังกลาวน้ีจะขึ้นอยูกั บ
ขนาดของความเสี่ยงของหุน (วัดดวยคาเบตาของหุน) และผลตอบแทนเพิ่มของตลาด ( market
premium)

ตามทฤษฎี CAPM แสดงดวยเสนตลาดหลักทรัพย (Security Market Line : SML) คือเสน
แสดงความสัมพันธระหวางความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย ประกอบดวยความเสี่ยงที่มี
ระบบและความเสี่ยงที่ไมมีระบบ สามารถแสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนและความเสี่ยง
ของหลักทรัพย โดยใชเสนตลาดหลักทรัพย (SML) ไดดังสมการ

E(Ri) = Rf + βi[E(Rm) – Rf]

โดยกําหนดให
E(Ri) = อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากหลักทรัพย
E(Rm) = อัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับของตลาด
Rf = อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยที่ไมมีความเสี่ยง
βi = คาความชันหรือคาสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย

หรือความเสี่ยงของหลักทรัพยเมื่อเทียบกับความเสี่ยงของตลาด
E(Rm) – Rf = สวนชดเชยความเสี่ยงของตลาด (Market risk premium)

2.1.2.2 การประเมินมูลคาหุนโดยวิธีสัมพัทธ
วิธีการหามูลคาที่แทจริงของหุนสามัญภายใตแนวความคิดน้ี เกิดจากความเชื่อที่วานัก

ลงทุนควรจายเงินเพื่อซื้อหุนสามัญเปนกี่เทาของตัวแปรทางบัญชีตางๆ เชน กําไรตอหุน มูลคาทาง
บัญชีตอหุน ยอดขายตอหุน หรือกระแสเงินสดตอหุน เปนตน ในที่น้ีจะขออธิบายเฉพาะตัวแปร
กําไรตอหุนเทาน้ัน ซึ่งเราเรียกวา “อัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน”

อัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน (P/E Ratio หรือ Price to Earnings Ratio) อัตราสวนน้ี
คํานวณจากราคาปดของหุน หารดวยกําไรสุทธิตอหุน โดยหลักการคํานวณอยูบนพื้นฐานความเชื่อ
ที่วานักลงทุนจะยอมจายเงินเพื่อซื้อหุนสามัญเปนกี่เทาของกําไรตอหุน
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P/E Ratio = ราคาตลาดของหุน
กําไรตอหุน

การใช P/E Ratio เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน นักลงทุนตองนําคา P/E Ratio ที่คํานวณ
ไดไปเปรียบเทียบกับคา P/E Ratio ที่เปนมาตรฐานอางอิง (Benchmark P/E) เชน P/E ของบริษัทที่
เปนผูนําในตลาด, P/E ของบริษัทคูแขง หรือ P/E ของอุตสาหกรรม โดยมีเกณฑดังตอไปน้ีถา P/E
Ratio ของบริษัทที่เรากําลังประเมิน นอยกวา Benchmark P/E แปลวามูลคาที่แทจริงของหุนสามัญ
ตํ่ากวาราคาตลาด ณ ปจจุบัน ดังน้ัน นักลงทุนควร “ซื้อ”ถา P/E Ratio ของบริษัทที่เรากําลังประเมิน
มากกวา Benchmark P/E แปลวามูลคาที่แทจริงของหุนสามัญมากกวาราคาตลาด ณ ปจจุบัน ดังน้ัน
นักลงทุนควร “ขาย”

ราคาตอมูลคาทางบัญชีตอหุน (Price to Book Value: P/BV Ratio) อัตราสวนน้ีคํานวณจาก
“ราคาตลาดของหุน” หารดวย “มูลคาทางบัญชีตอหุน” โดย P/BV จะบอกใหผูลงทุนทราบวาราคา
หุน ณ ขณะน้ัน สูงเปนกี่เทาของมูลคาทางบัญชีของหุนดังกลาวดังน้ัน ยิ่งเราซื้อหุนไดตํ่ากวามูลคา
ทางบัญชีมากเทาไหร (P/BV ตํ่า) ก็หมายความวาเราสามารถซื้อหุนไดในราคาตํ่ากวามูลคาทางบัญชี
ของบริษัท ซึ่งตามตําราทั่วๆ ไปก็จะบอกวา P/BV ยิ่งตํ่ายิ่งดี

P/BV Ratio = ราคาตลาดของหุน
มูลคาทางบัญชีตอหุน

เชนเดียวกับการใช P/E Ratio น่ันคือ ผูลงทุนตองนําคา P/BV Ratio ที่คํานวณไดไปเปรียบเทียบกับ
คา P/BV Ratioที่เปนมาตรฐานอางอิง (Benchmark P/BV) เชน P/BV ของบริษัทที่เปนผูนําในตลาด
P/BV ของบริษัทคูแขง หรือ P/BV ของอุตสาหกรรม โดยมีเกณฑดังตอไปน้ีถา P/BV Ratio ของ
บริษัทที่เรากําลังประเมิน นอยกวา Benchmark P/BVแปลวามูลคาที่แทจริงของหุนตํ่ากวาราคาตลาด
ณ ปจจุบัน ดังน้ัน นักลงทุนควร “ซื้อ”ถา P/BV Ratioของบริษัทที่เรากําลังประเมิน มากกวา
Benchmark P/BVแปลวามูลคาที่แทจริงของหุนสูงกวาราคาตลาด ณ ปจจุบัน ดังน้ัน นักลงทุนควร
“ขาย”

กลาวโดยสรุป ในการตัดสินใจลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย ผูลงทุนจะตองศึกษาวิเคราะห
ขอมูลตางๆ ไมวาจะเปนขอมูลในระดับมหภาค ขอมูลในระดับอุตสาหกรรม และขอมูลของบริษัท
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แลวนําขอมูลเหลาน้ันไปใชประกอบในการ “ประเมินมูลคาหุน” ของบริษัท ซึ่งบริษัทที่มีฐานะทาง
การเงินและมีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีอาจไมใชบริษัทที่นาลงทุนเสมอไป ขึ้นอยูกับ “ราคา
หุน” ที่ผูลงทุนจะเขาไปลงทุนในแตละขณะดวยวามีความเหมาะสมและคุมคาตอเงินลงทุนเพียงใด
ดังน้ัน “การประเมินมูลคาหุน” จึงเปนเคร่ืองมือที่มีความสําคัญในการหามูลคาที่แทจริง (Intrinsic
Value) หรือมูลคาของหุนที่ควรจะเปน ซึ่งจะนํามาเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุน (Market
Price) เพื่อพิจารณาวาหุนน้ัน Overvalue หรือ Undervalueถาหุนน้ัน “Overvalue” หมายความวา
ราคาตลาดของหุนน้ันสูงกวามูลคาหุนที่ประเมินได ในกรณีน้ี ผูลงทุน “ไมควรซื้อ” หุนน้ัน หรือถา
ถือครองหุนน้ันอยูในมือก็ “ควรขาย” เน่ืองจากราคาตลาดสูงกวามูลคาที่แทจริง ในทางตรงกันขาม
ถาหุนน้ัน “Undervalue” หมายความวา ราคาตลาดของหุนน้ันตํ่ากวามูลคาที่แทจริงของหุนที่
ประเมินได ในกรณีน้ีผูลงทุนก็อาจ “ซื้อ” หุนน้ัน

จากเน้ือหาที่กลาวมาเปนการนําเสนอแนวทางสําหรับผูลงทุนในการวิเคราะหหลักทรัพย
โดยใชปจจัยพื้นฐาน ซึ่งจะเห็นไดวา ในทางปฏิบัติน้ันการเลือกพิจารณาขอมูลเพื่อประกอบการ
วิเคราะหสําหรับแตละหลักทรัพยน้ันอาจมีความแตกตางกันในรายละเอียดขึ้นอยูกับประเภทของ
ธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงภาวะเศรษฐกิจในขณะน้ันๆ ซึ่งผูลงทุนควรใหความสนในศึกษาและ
วิเคราะหอยางรอบคอบเพื่อประโยชนตอการตัดสินใจลงทุนของตนเอง

2.2 เอกสารท่ีเกี่ยวของ
ปยะรัตน ยงทรัพยสินธุ (2546) ไดทําการศึกษาการประเมินมูลคาหลักทรัพยโดยการ

วิเคราะหปจจัยพื้นฐานกรณีศึกษาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการประเมิน
มูลคาที่แทจริงของหลักทรัพยเพื่อพิจารณาในการเลือกหลักทรัพยที่เหมาะสมเพื่อใชประโยชนใน
การพิจารณาตัดสินใจลงทุนผลการศึกษาพบวาภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2545 ถึงป 2546 เศรษฐกิจ
คาดวายังมีการขยายตัวตอเน่ือง แตเกิดปจจัยเสี่ยงดานสงครามที่เกิดขึ้นในชวงคร่ึงแรกของป 2546
สําหรับภาวะอุตสาหกรรมดานพลังงานคาดวายังมีขยายตัวอยางตอเน่ือง โดยความตองการใชนํ้ามัน
สําเร็จรูปเพิ่มขึ้นรอยละ 4 ถึงรอยละ 5 และความตองการใชกาซธรรมชิตเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ถึงรอยละ
6 ตามความตองการใชไฟฟาที่คาดวาจะขยายตัวรอยละ 6 ถึงรอยละ 7 ดานการวิเคราะหตัวบริษัท
พบวาเปนบริษัทเดียวในตลาดหลักทรัพยที่ดําเนินการในธุรกิจปโตรเลียมเต็มรูปแบบ และยังเปน
บริษัทที่เขาไปรวมทุนในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวเน่ืองกับปโตรเลียมอีกหลายแหง จากการ
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วิเคราะหงบการเงินพบวาบริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรงมากและมีแนวโนมเติมโตขึ้นอยาง
ตอเน่ือง ผลการประเมินมูลคาที่แทจริงของหลักทรัพยพบวาราคาหลักทรัพย ณ สิ้นป 2546 ที่
ประเมินไดเทากับ 97.46 บาทซึ่งสูงกวาราคาปด ณ สิ้นป 2545 ที่ราคา 42.25 บาท อยูถึง 55.21 บาท
ถือไดวา ณ ที่ราคาปดสิ้นป 2545 ราคาหลักทรัพยของ ปตท. ตํ่ากวามูลคาที่แทจริง (Under Value)
อยูถึง 130% สามารถสรุปไดวาหลักทรัพยของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปนหลักทรัพยที่เหมาะ
แกการลงทุนซึ่งเปนหลักทรัพยที่ใหผลตอบแทนที่ดีกับผูลงทุนได

พัชราวดี วงศเกษม (2549)ไดทําการศึกษาการประเมินมูลคาหลักทรัพยโดยการวิเคราะห
ปจจัยพื้นฐานกรณีศึกษา บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงคคือ เพื่อศึกษา
วิเคราะหเกี่ยวกับหลักทรัพยโดยใชปจจัยพื้นฐานของบริษัท และประเมินมูลคาที่แทจริงของ
หลักทรัพย เพื่อใชประโยชนในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนผลการศึกษาพบวาภาวะเศรษฐกิจไทย
ในป 2546 ถึงป 2549 เศรษฐกิจคาดวายังมีการขยายตัวตอเน่ือง แตเกิดปจจัยเสี่ยงดานราคานํ้ามันที่
ยังมีแนวโนมทรงตัวอยูในระดับสูง และแรงกดดันอัตราเงินเฟอที่เพิ่มสูงขึ้นมาต้ังคร่ึงปหลังป 2548
สําหรับภาวะอุตสาหกรรมปูนซีเมนตการผลิตและจําหนายในป2548 ถึงป 2549 เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเน่ือง เน่ืองจากการลงทุนในโครงการกอสรางภาครัฐ และวิสาหกิจขยายตัว จากการวิเคราะหงบ
การเงินพบวาบริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรงมากและมีแนวโนมเติบโตขึ้นอยางตอเน่ือง ผล
การประเมินมูลคาที่แทจริงของหลักทรัพยพบวาราคาหลักทรัพย ณ สิ้นป 2549 ที่ประเมินไดเทากับ
665.34 บาท ซึ่งสูงกวาราคาปด ณ สิ้นป2548 ที่ราคา 244 บาท อยูถึง 421.34 บาท ถือไดวา ณ ที่ราคา
ปดสิ้นป 2548 ราคาหลักทรัพยของบริษัทปูนซีเมนตไทยตํ่ากวามูลคาที่แทจริง (Under Value) อยูถึง
รอยละ 172.68 สามารถสรุปไดวาหลักทรัพยของบริษัท ปูนซีเมนตไทยจํากัด (มหาชน) เปน
หลักทรัพยที่เหมาะแกการลงทุนซึ่งจะเปนหลักทรัพยที่ใหผลตอบแทนที่ดีกับผูลงทุนได

รินทรระวี ณ ลําพูน (2552) ไดทําการศึกษาการประเมินมูลคาหลักทรัพยโดยการวิเคราะห
ปจจัยพื้นฐานของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)โดยมีสมมติฐานวาการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ และภาวะอุตสาหกรรมจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานของ
บริษัทตลอดจนราคาของหลักทรัพยโดยทําการศึกษาในชวงป 2549 -2551 ผลการศึกษาพบวาบริษัท
มีฐานะการเงินที่แข็งแกรงอันเอ้ือประโยชนทั้งดานความนาเชื่อถือของบริการและการขยายการ
ลงทุนรวม อีกทั้งยังมีความสามารถในการรักษาระดับการจายเงินปนผลในระดับสูงได เมื่อพิจารณา
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ราคาหลักทรัพย ADVANC จากคาเฉลี่ยทั้งปพบวาในป2550 มีการปรับตัวลดลงจากป 2549 จาก
91.41 บาทตอหุนเปน 85.42 และกลับมาเพิ่มขึ้นเปน 89.44ในป 2551 อันเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจ
ที่ผันผวน และจากการประเมินมูลคาที่แทจริงของหลักทรัพย ADVANC พบวา ณ สิ้นป 2552 ราคา
หลักทรัพยที่ประเมินไดเทากับ 96.62 บาทตอหุนซึ่งเมื่อเทียบกับราคาตลาดของหลักทรัพย
ADVANC เฉลี่ยต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2552 จนถึงวันที่31 สิงหาคม 2552 ซึ่งมีคาเทากับ 82.00 บาท
ตอหุน จะเห็นวาราคาของหลักทรัพยน้ีตํ่ากวามูลคาที่ควรจะเปน (Under Value) สามารถสรุปไดวา
หลักทรัพยของบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิสจํากัด (มหาชน) เหมาะสมแกการลงทุน แตตอง
เปนไปตามสมมติฐานที่วางไว หากมีปจจัยหน่ึงปจจัยใดเปลี่ยนแปลงไป ตองมีการประเมินมูลคา
หลักทรัพยใหมอีกคร้ังหน่ึงเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยดังกลาว


