
บทที ่2 
ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 
 2.1.1 ทฤษฎีการวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยการประเมินปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental 
Method) 
 วิธีการวิเคราะห์หลกัทรัพย ์เป็นวิธีการประเมินหามูลค่าหรือราคาท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์
โดยคิดในรูปแบบของมูลค่าปัจจุบนั ซ่ึงเป็นการประเมินมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์จะลงทุน ซ่ึงคาดวา่
จะได้รับผลตอบแทนในอนาคต ทั้งในรูปก าไรจากการขายหลกัทรัพยแ์ละผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในรูปของดอกเบ้ียหรือเงินปันผล แลว้น ามาเปรียบเทียบกบัราคาของหลกัทรัพยน์ั้นในตลาด 
ซ่ึงหากมูลค่าท่ีแทจ้ริงสูงกวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยจ์ะตดัสินใจซ้ือ ในทางกลบักนั หากมูลค่าท่ี
แท้จริงต ่ ากว่าราคาตลาดจะตัดสินใจขาย โดยการวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นการวิเคราะห์ท่ี
ประกอบดว้ยขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูล และการตีความผลท่ีได้
จากการศึกษา เพื่อใหไ้ดห้ลกัทรัพยห์รือกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งการจะลงทุน  

การวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใช้ปัจจยัพื้นฐาน เป็นการวิเคราะห์ท่ีล าดบัการพิจารณาจาก
สภาพเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม การวเิคราะห์สภาพอุตสาหกรรม เพื่อน าไปสู่การคาดการณ์ผล
การด าเนินงานของบริษทัภายในอุตสาหกรรม หรือการวเิคราะห์บริษทั  

โดยในขั้นตอนการวเิคราะห์บริษทัสามารถแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ลกัษณะ ประกอบดว้ย 
 
1.) การวเิคราะห์เชิงคุณภาพ (qualitative analysis)  

 การวเิคราะห์เชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัท่ีไม่เป็นตวัเลขหรือสถิติ  
โดยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารในด้านคุณภาพและนโยบายของ
หน่วยงานบริหาร กลยุทธ์ทางการตลาด ความสามารถในการขยายตวัของบริษทั ซ่ึงไม่สามารถใช้
วธีิการค านวณดว้ยการเปรียบเทียบในสัดส่วนหรือตวัเลขร้อยละเพื่อเปรียบเทียบกนัได ้ทั้งน้ีในการ
วเิคราะห์เชิงคุณภาพของบริษทัจะตอ้งค านึงถึงส่ิงส าคญัต่างๆ ดงัน้ี 
 - ขนาดของบริษัท (Size of the Firm) ผูว้ิเคราะห์ควรจะพิจารณาขนาดของแต่ละบริษทั 
ธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่ยอ่มจะมีความไดเ้ปรียบธุรกิจขนาดเล็ก ในส่วนเงินทุน เทคนิค การจา้งผูบ้ริหาร
ท่ีมีความรู้ ความสามารสูงและในส่วนของสภาพการแข่งขนัในตลาด เป็นตน้ 
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- อตัราการขยายตัวในอดีต (Past Rate of Growth) ในการประมาณการผลก าไรของบริษทั
ในอนาคต เพื่อค านวณหามูลค่าหลกัทรัพยข์องบริษทันั้น ผูว้เิคราะห์อาจใชอ้ตัราการขยายตวัในอดีต
เป็นบรรทดัฐาน ซ่ึงมีความเป็นไปไดท่ี้อตัราการขยายตวัในอนาคต จะเท่ากบัอตัราการขยายตวัใน
อดีต หรือในกรณีท่ีบริษทัมีจุดเด่น หรือขอ้ไดเ้ปรียบท่ีแสดงให้เห็นว่า มีความเป็นไปไดท่ี้จะมีการ
พฒันาก้าวหน้า ทั้งจากการเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตและมาตรฐานอุตสาหกรรม อตัราการ
ขยายตวัก็น่าจะสูงข้ึน 
 - ลักษณะของผลิตภัณฑ์ (Nature of the Products) ลกัษณะของสินคา้ในบริษทัเป็น
ลกัษณะใด หากเป็นสินคา้ท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั อุปสงค์ในสินคา้จะมีเสถียรภาพมาก ซ่ึงจะ
ส่งผลก าไรของบริษทัท่ีผลิตหรือจ าหน่ายสินคา้นั้น จะมีเสถียรภาพมากกว่าบริษทัท่ีผลิตสินค้า
ประเภทอ่ืน 
 - ช่ือยี่ห้อผลิตภัณฑ์ (Brand Name) กรณีท่ีบริษทัมีช่ือยี่ห้อผลิตภณัฑ์เป็นท่ีรู้จกักนัอยา่ง
แพร่หลาย และเป็นท่ียอมรับจากบุคคลทัว่ไป โอกาสในการท าก าไรของธุรกิจก็จะสูงข้ึนไปดว้ย 
 - โครงสร้างของเงินทุน (Capital Structure) โครงสร้างของเงินทุน จะแตกต่างกนัไปตาม
นโยบายของแต่ละบริษทั ธุรกิจท่ีมีโครงสร้างของเงินทุนประกอบดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นส่วน
ใหญ่ ยอ่มจะมีความเส่ียงทางการเงินต ่ากวา่ธุรกิจท่ีมีเงินทุนส่วนใหญ่มากจาหน้ีสิน 
 - การกระจายของผลิตภัณฑ์ (Diversification) ธุรกิจท่ีผลิตหรือจ าหน่ายสินคา้และบริการ
หลายชนิด และมีช่ือยี่ห้อผลิตภณัฑ์หลายช่ือ ยอ่มสามารถท่ีจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดไดม้ากกว่า
ธุรกิจท่ีมีการกระจายของผลิตภณัฑ์นอ้ย และย่อมสามารถลดความเส่ียงท่ีเกิดจากความไม่แน่นอน
ของการประกอบการไดม้ากกวา่ 
 - ผู้บริหารระดับสูง (Top Management) คณะผูบ้ริหารนับเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่งของ
ธุรกิจ หากผูบ้ริหารของบริษทัใดมีความสามารถในการบริหาร และเสริมสร้างสัมพนัธ์อนัดีระหวา่ง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมทั้งมีประสบการณ์และความช านาญในการประกอบธุรกิจประเภทนั้นแล้ว
ยอ่มจะท าใหก้ารด าเนินงานของธุรกิจนั้นมีโอกาสประสบความส าเร็จสูง 
 - ความสามารถทางด้านการคิดค้นและเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ (Research & Product 
Development Resources) บริษทัท่ีมีความสามารถคิดคน้ผลิตภณัฑ์ใหม่ จะเป็นผูร่ิ้เร่ิมและพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หม่นั้นในตลาด หากสินคา้ดงักล่าวเป็นท่ียอมรับในช่วงแรก บริษทัก็จะสามารถท าก าไร
ไดสู้งโดยปราศจากคู่แข่ง และยงัสามารถพฒันาสินคา้นั้นให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึนเร็วกวา่ท่ีคู่แข่งจะตาม
ทนั ท าใหบ้ริษทัมีขอ้ไดเ้ปรียบกวา่บริษทัท่ีจะกา้วเขา้มาเป็นคู่แข่งในตลาดภายหลงั 
 - พนักงาน (Human Resources) พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัของบริษทั การด าเนินงาน
ของบริษทัจะราบร่ืนไปดว้ยดี และมีประสิทธิภาพก็ย่อมตอ้งอาศยับุคลากรภายในบริษทั บริษทัจึง
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ควรมีการพฒันางานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อป้องกนัการเปล่ียนหรือผละงานบ่อยๆ ซ่ึงอาจจะมี
ผลกระทบถึงการด าเนินงานและผลก าไรของบริษทั 
 

2.) การวเิคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis) 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ผลประกอบการจากงบการเงินของธุรกิจใน

ช่วงเวลาหน่ึง ทั้งในอดีตและปัจจุบนั ซ่ึงประกอบดว้ยงบดุล งบก าไรขาดทุน ทั้งน้ีเพื่อให้ทราบถึง
แนวโน้มของผลการด าเนินงานของบริษทั ทั้งน้ีการวิเคราะห์งบการเงินดงักล่าวจะท าให้ผูล้งทุน
สามารถเขา้ใจถึงโครงสร้างดา้นการเงินของธุรกิจหลายๆ ดา้น 

 
การวเิคราะห์งบการเงิน (Financial Analysis) 

 
 เป็นการวเิคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานเพื่อหาขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึน ผูล้งทุนสามารถ
หาจุดแข็ง จุดอ่อนของบริษทัในช่วงท่ีผ่านมา และพยากรณ์ทิศทางของบริษทัว่าจะเป็นอย่างไรใน
อนาคต โดยผูล้งทุนจะตอ้งน ามาเปรียบเทียบกบัผลการวิเคราะห์ในอดีตและน ามาเปรียบเทียบใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั 
 

การวเิคราะห์เปรียบเทยีบ 
 

 การวิเคราะห์งบการเงินมีหลายวิธี ผูล้งทุนสามารถเลือกใช้วิธีวิเคราะห์แบบต่างๆ เพื่อให้
ทราบถึงปัญหาและขอ้เทจ็จริงจากงบการเงิน วธีิวเิคราะห์ท่ีนิยมใชโ้ดยทัว่ไปมี 3 วธีิ ดงัน้ี 
 1. การเปรียบเทียบภายในกิจการ (Intra Company Comparisons) วิธีน้ีเป็นการเปรียบเทียบ
รายการวนัส้ินงวดบญัชีกบัปีก่อนๆ ซ่ึงอาจจะเป็นปีเดียวหรือหลายก็ไดโ้ดนพิจารณาวา่รายการนั้นๆ 
มีการเพิ่มข้ึนหรือลดลงอย่างไร หรืออาจเป็นการเปรียบเทียบเงินสดกบัสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนๆ 
เป็นอตัราร้อยละ ในปีเดียวกันหรือกับปีก่อนๆ การเปรียบเทียบภายในมีประโยชน์ส าหรับการ
พิจารณาการเปล่ียนแปลงรายการในกิจการและแนวโนม้ท่ีเกิดข้ึน 
 2. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม (Industry Average Comparisons) วิธีน้ีเป็นการ
เปรียบเทียบรายการทางการเงินของกิจการกบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมของกิจการประเภทนั้นๆ โดยใน
การเปรียบเทียบก็จะเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมเดียวกนั เช่น ถา้จะเปรียบเทียบผลก าไรของบริษทั
ท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแห่งหน่ึง ก็ตอ้งเปรียบเทียบกับ
ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมองกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทุกแห่ง เป็นต้น ในการ
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เปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมนั้น หากไม่มีค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมในธุรกิจประเภทเดียวกนั
แลว้ ผูล้งทุนอาจเลือกใชค้่าเฉล่ียอุตสาหกรรมท่ีประกอบธุรกิจคลา้ยคลึงกนั 
 3. การเปรียบเทียบระหวา่งกิจการ (Inter Company Comparisons) วิธีน้ีเป็นการเปรียบเทียบ
รายการของกิจการหน่ึงในรายการเดียวกนักบักิจการคู่แข่งซ่ึงอาจจะเป็นหน่ึงแห่งหรือมากกวา่ เช่น 
กิจการท่ีเป็นธุรกิจผลิตเคร่ืองหนังก็จะเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน การ
เปรียบเทียบวธีิน้ีจะท าใหกิ้จการทราบวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งแลว้เราอยูใ่นต าแหน่งไหน และมี
จุดแขง็ จุดอ่อนอยา่งไร เพื่อท่ีจะไดน้ าไปปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวเิคราะห์งบการเงิน 
 

 ในการเปรียบเทียบรายการหน่ึงกบัรายการอ่ืนๆ ในงบการเงินนั้น การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
สามารถท าได ้ดงัน้ี 
 1. การวเิคราะห์ตามแนวตั้ง (Vertical Analysis หรือ Common size Analysis) 
 2. การวเิคราะห์ตามแนวนอน (Horizontal Analysis หรือ Trend Analysis) 
 3. การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) 
 4. การวเิคราะห์เงินทุนหมุนเวยีนสุทธิ (Net Working Capital Analysis) 
 
การวเิคราะห์ตามแนวตั้ง (Vertical Analysis หรือ Common size Analysis) 
 
 การวิเคราะห์ตามแนวตั้ง เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างรายการต่างๆ ในงบ
การเงิน โดยรายการต่างๆ ในงบการเงินจะแสดงเป็นร้อยละของรายการท่ีใชเ้ป็นฐาน ในงบดุลนั้น
รายการต่างๆ จะแสดงเป็นร้อยละของสินทรัพยร์วม ส่วนงบก าไรขาดทุนรายการต่างๆ จะแสดงเป็น
ร้อยละของยอดขาย การแปลงค่าตวัเลขของรายการต่างๆ ให้อยู่ในรูปร้อยละของรายการส าคญัใน
งบการเงิน เพื่อใหส้ามารถเปรียบเทียบสัดส่วนต่างๆ ไดช้ดัเจนข้ึน 
 การแปลความหมายจากการวเิคราะห์ 
 1. งบดุลตามแนวตั้ง 
 1.1 ดา้นสินทรัพย ์สินทรัพยห์ลกัไดแ้ก่ สินทรัพยห์มุนเวียน หรือสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนมี
สัดส่วนเท่าใด สัดส่วนดงักล่าวเป็นปกติหรือไม่ นอกจากน้ียงัอาจพิจารณาต่อไปไดว้า่ รายการใดใน
สินทรัพยห์มุนเวยีน หรือสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีเป็นรายการส าคญั และสัดส่วนของรายการเหล่าน้ี
เม่ือเทียบกบัสินทรัพยร์วม มีรายการใดท่ีผดิปกติหรือไม่เพราะเหตุใด 
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 1.2 ดา้นหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ จะพิจารณาวา่ 
  โครงสร้างการจดัหาเงินทุนของบริษทัมาจากการกู้ยืม หรือจากเงินทุนภายใน
กิจการ (ทุนเรือนหุน้หรือก าไรสะสม) และมีสัดส่วนเท่าใด 
  สัดส่วนการกูย้มืเนน้ไปในระยะสั้นเพื่อใชห้มุนเวยีนในการด าเนินงานหรือเนน้ไป
ในระยะยาวเพื่อการลงทุน 
  สัดส่วนของหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือเทียบกบัสินทรัพยห์มุนเวียนมีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งไร 
 2. งบก าไรขาดทุนตามแนวตั้ง จะพิจารณาวา่ อตัราส่วนต่อยอดขายของตน้ทุนขาย ก าไร
ขั้นตน้ ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได ้ดอกเบ้ียจ่ายและภาษี
เงินได ้และก าไรสุทธิ มีลกัษณะผดิปกติหรือไม่ 
 
การวเิคราะห์ตามแนวนอน (Horizontal Analysis หรือ Trend Analysis) 
 
 การวิเคราะห์แนวโน้มโดยใชอ้ตัราร้อยละของแนวโน้ม ก็เพื่อดูแนวโน้มหรือทิศทางของ
รายการต่างๆ ท่ีปรากฏในงบการเงิน การวิเคราะห์ในลกัษณะน้ีตอ้งใช้งบการเงินของระยะเวลา
หลายๆ ปี ต่อเน่ืองกนัและใชปี้ใดปีหน่ึงเป็นปีฐาน 
 การวเิคราะห์แนวโนม้จากขอ้มูลเดิมเป็นการศึกษาแนวโนม้จากขอ้มูลท่ีให้มาโดยตรง เช่น 
จ านวนเงิน น ้าหนกัเป็นรายปี รายเดือน แลว้สรุปวา่รายการดงักล่าวมีแนวโนม้สูงข้ึนหรือลดลงและ
แนวโนม้จะเป็นผลดีผลเสียอยา่งไร 
 การวเิคราะห์อตัราร้อยละของแนวโนม้มี 2 แบบ คือ 
 1. การวเิคราะห์อตัราร้อยละของปีฐานคงท่ี วิธีน้ีจะใชปี้ใดปีหน่ึงเป็นปีฐานเพียงปีเดียวโดย
เทียบปีฐานให้เป็น 100 แลว้น าขอ้มูลของปีอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นรายการเดียวกนัมาเปรียบเทียบกบัปีฐาน
ตลอดทุกช่วงปีท่ีตอ้งการวเิคราะห์ต่อเน่ืองกนั จะไดแ้นวโนม้ในลกัษณะร้อยละ โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 
 

 อตัราร้อยละของปีท่ีตอ้งการทราบ =  
ตวัเลขของปีท่ีตอ้งการทราบ      

ตวัเลขของปีฐานคงท่ี
 

 
 2. การวิเคราะห์อตัราร้อยละของปีฐานเคล่ือนท่ี วิธีน้ีเป็นการหาอตัราการเพิ่มเป็นการ
ค านวณร้อยละของการเพิ่มหรือลดของรายการหน่ึงๆ ในแต่ละช่วงเวลาท่ีผา่นมาโดยไม่ไดเ้จาะจง
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เอาปีใดเป็นปีฐานแน่นอน วิธีน้ีปีฐานจะเคล่ือนไปเร่ือยๆ แต่ส่วนเวลาของการเปรียบเทียบจะเป็น
แบบปีต่อปีต่อเน่ืองกนั โดยใชสู้ตร 
 

 อตัราการเพิ่ม/ลดของปีท่ีตอ้งการ =  (
ตวัเลขปีท่ีตอ้งการ - ตวัเลขของปีก่อน

ตวัเลขของปีก่อน
)       

 
 การวเิคราะห์ตามแนวนอน เป็นการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของงบการเงิน ณ เวลาต่างๆ 
กนั มีวตัถุประสงค์ก็เพื่อท าให้เห็นการเจริญเติบโตหรืออตัราการเพิ่ม / การลดของรายการท่ีสนใจ
วิธีการค านวณอาจพิจารณาการเปล่ียนแปลงเปรียบเทียบปีต่อปี หรือใช้ปีท่ีหน่ึงเป็นปีฐาน แล้ว
พิจารณาวา่ในปีอ่ืนๆ มีการเปล่ียนแปลงอยา่งไรเม่ือเทียบกบัปีฐาน 
 
การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) 
 

อตัราส่วนเป็นการแสดงความสัมพนัธ์ทางคณิตศาสตร์ระหวา่งขอ้มูลหน่ึงกบัอีกขอ้มูลหน่ึง 
โดยอตัราส่วนทางการเงินนั้นเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลต่างๆ ในงบดุลหรืองบก าไรขาดทุน 
หรือระหวา่งขอ้มูลทั้งสองงบก็ได ้โยท่ีขอ้มูลท่ีน ามาค านวณอตัราส่วนทางการเงินนั้นจะเป็นขอ้มูล
ท่ีส าคัญและมีความสัมพันธ์กันท่ีเข้าใจได้ ซ่ึงจะมีการน าอัตราส่วนทางการเงินมาพิจารณา
เปรียบเทียบกบัขอ้มูลในอดีตของธุรกิจนั้นเอง หรือเทียบกบับริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั หรือ
เปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมนั้นๆ 

 
การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินแบ่งอกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

 1. อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) 
 2. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการใชสิ้นทรัพย ์(Activity Ratio) 
 3. อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม (Debt to Total Assets Ratio) 
 4. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) 
 5. อตัราส่วนมูลค่าตลาด (Market Value Ratio) 
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อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง 
 
 อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) หรือ ความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้น 
(Short – term solvency) เพื่อวดัความสามารถและความเพียงพอของสินทรัพยห์มุนเวียน ในการ
ช าระหน้ีระยะสั้นได้ในระยะเวลาท่ีก าหนด ถ้าค านวณค่าน้ีออกมาแล้วมีค่ามากแสดงว่ามีสภาพ
คล่องมาก แสดงวา่บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวยีนท่ีจะสามารถแปลงเป็นเงินสดเพื่อการช าระหน้ีระยะ
สั้นไดม้าก ซ่ึงแสดงถึงความมัน่คงทางการเงินระยะสั้นของกิจการ แต่ในขณะเดียวกนัหากมีค่าท่ี
มากเกินไปมากกว่าค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมมากๆ จะแสดงถึงการลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวียนมาก
เกินไป ซ่ึงน่าจะสามารถน าไปสร้างใหเ้กิดผลประกอบการอ่ืนไดม้ากกวา่ ประกอบดว้ย 
  

1. อตัราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เป็นเคร่ืองช้ีฐานะทางการเงินระยะสั้นของ
ธุรกิจเป็นการวดัความสามารถ และความเพียงพอของสินทรัพย์หมุนเวียนในการช าระหน้ีสิน
หมุนเวียน ถ้าอตัราส่วนน้ียิ่งมีค่าสูงก็ยิ่งมีสภาพคล่องมาก โอกาสการช าระหน้ีมีมาก โดยทัว่ไป
ธุรกิจท่ีมีอตัราส่วนเมินทุนหมุนเวยีนเท่ากบั 2 : 1 ถือวา่มีค่าเหมาะสม ค านวณไดจ้าก 
 

 อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน =  
สินทรัพยห์มุนเวยีน

หน้ีสินหมุนเวียน
 

 
 2. อตัราส่วนทุนหมุนเร็ว (Quick Ratio) เป็นการวดัความสามารถในการช าระหน้ีสิน
หมุนเวยีนจากสินทรัพยห์มุนเวยีนท่ีหกัสินคา้คงเหลือ ซ่ึงการหกัดว้ยสินคา้คงเหลือ เน่ืองจากสภาพ
คล่องค่อนขา้งนอ้ย โดยทัว่ไปธุรกิจท่ีมีอตัราส่วนเงินทุนเวียนเท่ากบั 1 : 1 ถือวา่เหมาะสม ค านวณ
ไดจ้าก 
 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว =  
สินทรัพยห์มุนเวียน - สินคา้คงเหลือ

หน้ีสินหมุนเวยีน
 

 
 3. อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (Account Receivable Turnover) แสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่งยอดขายเช่ือสุทธิกบัยอดลูกหน้ีเฉล่ีย ถา้อตัราการหมุนสูงแสดงวา่ธุรกิจมีความสามารถใน
การบริหารลูกหน้ีและสามารถเปล่ียนลูกหน้ีใหเ้ป็นเงินสดไดเ้ร็ว ค านวณไดจ้าก  
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อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ =  
ขายสุทธิ

ลูกหน้ีการคา้  เฉล่ีย 
 

 
 4. ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการเก็บหน้ี (Average Collection Period) หรือ Day Sales 
Outstanding (DSO) อตัราส่วนน้ีใชแ้สดงระยะการเรียกเก็บเงินซ่ึงจะท าให้เห็นถึงความสามารถใน
การเก็บหน้ีว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ ถ้าหากกิจการใดมีการหมุนเวียนของลูกหน้ีต ่า หรือมี
ระยะเวลาการเก็บหน้ีหลายวนั แสดงวา่กิจการนั้นมีความสามารถท่ีจะเปล่ียนสภาพลูกหน้ีให้มาเป็น
เงินสดไดไ้ม่ดี หรือกิจการมีนโยบายการเก็บเงินท่ียงัไม่ดีพอ ค านวณไดจ้าก 
 

ระยะเวลาถวัเฉล่ียการเก็บหน้ี =  
    วนั

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้
 

 
 5. อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover) ใชว้ดัอตัราการหมุนเวียน
ของสินค้าคงเหลือว่าสามารถจ าหน่ายออกได้เร็วเพียงใด ถ้าอตัราส่วนน้ีมากแสดงว่าสามารถ
จ าหน่ายสินคา้ไดเ้ร็วแสดงถึงประสิทธิภาพการบริหารงานขาย แต่ถา้อตัราส่วนน้ีนอ้ยเกินไป แสดง
วา่กิจการมีสินคา้คงเหลือนอ้ยเกินไปจะตอ้งระวงัวา่สินคา้อาจไม่เพียงพอกบัความตอ้งการในตลาด 
ค านวณไดจ้าก 
 

 อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ =  
ตน้ทุนขาย

สินคา้คงเหลือ  เฉล่ีย 
 

 
 6. ระยะเวลาขายสินคา้ถวัเฉล่ีย (Average Sale Period) อตัราส่วนน้ีใชแ้สดงระยะเวลาการ
ขายสินคา้ ซ่ึงจะท าให้เห็นถึงความสามารถในการขายสินคา้ไดเ้ร็วเพียงใด ถา้หากกิจการใดมีการ
หมุนเวียนของสินคา้สูง หรือมีระยะเวลาการขายสินคา้น้อยวนั แสดงว่ากิจการนั้นมีความสามารถ
ในการขายสินคา้ไดเ้ร็ว ค านวณไดจ้าก 
 

 ระยะเวลาขายสินคา้ถวัเฉล่ีย =  
    วนั

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ
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อตัราส่วนแสดงความสามารถในการสินทรัพย์ 
 
 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการใชสิ้นทรัพย ์(Activity Ratio) เป็นอตัราส่วนท่ีแสดง
ถึงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยข์องกิจการ เพื่อวดัความสามารถวา่กิจการใชสิ้นทรัพยใ์น
การสร้างรายได ้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพียงใด ถา้ค านวณค่าดงักล่าวออกมาแลว้มีค่ามากแสดงถึง
ความมีประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพย ์ประกอบดว้ย 
 
 1. อตัราส่วนการหมุนของสินทรัพยถ์าวร (Fixed Asset Turnover) ใชว้ดัความสามารถใน
การใช้ประโยชน์ของสินทรัพยว์่าสามารถน าไปก่อให้เกิดประโยชน์หรือรายไดม้ากน้อยเพียงใด 
ค านวณไดจ้าก 
 

อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร =  
ยอดขายสุทธิ

สินทรัพยถ์าวร  เฉล่ีย 
 

 
 2. อตัราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (Total Asset Turnover) ใชว้ดัความสามารถ
ในการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยว์า่สามารถน าไปก่อให้เกิดยอดขายไดม้ากนอ้ยเพียงใดเทียบกบั
สินทรัพยท์ั้งหมด ค านวณไดจ้าก 
 

 อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม =  
ยอดขายสุทธิ

สินทรัพยร์วม  เฉล่ีย 
 

 
 อตัราความสามารถในการบริหารหนีสิ้น 
 
 อตัราความสามารถในการบริหารหน้ีสิน (Leverage Ratio) และความสามารถในการช าระ
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (Coverage) เป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดัความสามารถในการก่อหน้ีสินระยะยาวของ
กิจการ โดยผูใ้ห้กูพ้ิจารณาจากการด าเนินงานของกิจการทางดา้นการเงิน และพิจารณาจากสัดส่วน
หน้ีสินต่อโครงสร้างเงินทุนวา่ กิจการมีความสามารถในการจ่ายช าระดอกเบ้ียและเงินกูย้ืมในระยะ
ยาวหรือไม่ ประกอบดว้ย 
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 1. อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม (Debt to Total Assets Ratio) อตัราส่วนน้ีจะ
แสดงใหเ้ห็นวา่กิจการมีสัดส่วนการลงทุนวา่ในสินทรัพยท์ั้งหมดนั้น กิจการใชเ้งินทุนจากหน้ีสินก่ี
ส่วน เพื่อดูว่าบริษทัจดัหาเงินทุนจากการก่อหน้ีเพียงใด ถา้อตัราส่วนน้ีสูงเกินไปแสดงว่ากิจการมี
การก่อหน้ีมากเกินไป การบริหารกิจการมีความเส่ียงทางการเงินมาก ค านวณไดจ้าก 
 

 อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม =  
หน้ีสินรวม

สินทรัพยร์วม
 

 
2. อตัราหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) เป็นอตัราส่วนระหวา่ง

หน้ีสินทั้งหมดกบัส่วนของผูถื้อหุ้น เน่ืองจากส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นฐานของธุรกิจท่ีจะสามารถก่อ
หน้ีสินเพิ่มข้ึนไดม้ากนอ้ยเพียงใด ฐานะการกูย้ืมของกิจการยงัสามารถท าไดอ้ยูห่รือไม่ ค  านวณได้
จาก 
 

 อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ =  
หน้ีสินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้
  

 
 3. อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (Times Interest Earned or Interest 
Coverage Ratio) เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงถึงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียซ่ึงเกิดมาจากการก่อหน้ี 
ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการช าระดอกเบ้ียเงินกูย้มืของกิจการซ่ึงควรมีค่าไม่ต ่ากวา่ 3 ยิง่สูงมากก็
ยิ่งเพิ่มความมัน่ใจให้เจา้หน้ีว่ากิจการสามารถจ่ายดอกเบ้ียได ้และถา้ก าไรจากการด าเนินงานมีค่า
ใกลเ้คียงกบัดอกเบ้ียจ่าย แสดงวา่กิจการกูเ้งินมาลงทุนมากเกินไป โดยก าไรท่ีหามาไดต้อ้งจ่ายเป็น
ดอกเบ้ียและเจา้ของก็จะไม่ไดรั้บส่วนแบ่งก าไรในรูปของเงินปันผล ถ้าเป็นเช่นน้ี กิจการควรลด
ภาระหน้ีลง หรืออาจใหมี้การเพิ่มทุน ในทางกลบักนัหากอตัราส่วนน้ีลดลง เน่ืองจากกิจการตอ้งจ่าย
ดอกเบ้ียสูงเกินไปจากการท่ีมีเงินกูม้าก ก าไรก่อนหกัภาษีก็ต  ่าลง อยา่งไรก็ตามดอกเบ้ียน้ีกิจการตอ้ง
จ่ายเป็นเงินสดจึงตอ้งพิจารณาการหมุนเวยีนของเงินสดประกอบดว้ย ค านวณไดจ้าก 
 

 อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย =  
ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี

ดอกเบ้ียจ่าย
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อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 
 
 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) เป็นอตัราส่วนใช้วดั
ความสามารถในการหารายได้จากการด าเนินงาน และจากการลงทุนในสินทรัพย์ ตัวช้ีว ัด
ความสามารถในการท าก าไร คือ ก าไรสุทธิหลังหักภาษีและการใช้ทรัพยากรทางธุรกิจมี
ประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 
  

1. อตัราส่วนก าไรขั้นตน้ต่อยอดขาย (Profitability Ratio) อตัราส่วนน้ีจะแสดงวา่บริษทัมี
ความสามารถในการรักษาส่วนต่างระหว่างราคาขายกบัตน้ทุนขายไดเ้พียงพอหรือไม่ ค านวณได้
จาก 
 

 อตัราก าไรขั้นตน้ =  
ก าไรขั้นตน้      

ยอดขายสุทธิ
 

 
 2. อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) เป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดัความสามารถในการท าก าไร
ของบริษทัหลงัจากน ารายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทุกประเภทเขา้พิจารณาแลว้ (รวมทั้งดอกเบ้ียจ่าย รายการ
พิเศษต่างๆ นอกเหนือจากการด าเนินงานตามปกติและภาษีเงินได้)  นอกจากน้ี ย ังใช้ว ัด
ความสามารถของบริษทัในการควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ่้ายต่างๆ เพื่อให้เกิดผลก าไรสุทธิ ค านวณ
ไดจ้าก 
 

 อตัราก าไรสุทธิ =  
ก าไร  ขาดทุน  สุทธิ      

ยอดขายสุทธิ
 

 
 3. อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return on Assets : ROA) เป็นอตัราส่วนท่ีวดั
ความสามารถในการท าก าไรของเงินลงทุนท่ีมาจากสองส่วน คือ หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น เป็น
การแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนท่ีได้รับจากการบริหารเงินทุนของกิจการ ถ้าอตัราส่วนน้ีมีมาก
แสดงวา่กิจการมีการใชเ้งินทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ ค านวณไดจ้าก 
 

 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม =  
ก าไรสุทธิ      

สินทรัพยร์วม  เฉล่ีย 
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 4. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Return on Equity : ROE) ใชเ้พื่อวดัผลตอบแทน
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงเงินลงทุนในส่วนของเจา้ของท่ีน ามาลงทุนวา่ เจา้ของ
จะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาจากการด าเนินงานของกิจการนั้ นร้อยละเท่าใด ถ้าอัตรา
ผลตอบแทนสูงแสดงวา่กิจการมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ค านวณไดจ้าก 
 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น =  
ก าไรสุทธิ      

ส่วนของผูถื้อหุ้น  เฉล่ีย 
 

 
อตัราส่วนมูลค่าตลาด 

 
 อตัราส่วนมูลค่าตลาด (Market Value Ratio) เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทน
แก่นกัลงทุน โดยเปรียบเทียบกบัราคาตลาดหุ้นสามญัของกิจการ นกัลงทุนมกัใชอ้ตัราส่วนกลุ่มน้ี
ก าหนดราคาท่ีเหมาะสมของราคาหุ้นสามญัของกิจการ นอกเหนือขอ้มูลเก่ียวกบัศกัยภาพในการท า
ก าไรในอนาคตและความเส่ียงในตวัหุน้ ประกอบดว้ย 
 
 1. อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (Price – Earning Ratio : P/E Ratio) เป็นอตัราส่วน
เปรียบเทียบระหว่างราคาซ้ือขายต่อหุ้นกบัก าไรสุทธิต่อหุ้น ใช้แสดงถึงความสามารถในการท า
ก าไรเม่ือเทียบกบัระดบัราคาหุ้นเป็นเคร่ืองวดัว่าราคาหุ้นตวันั้นมีระดบัท่ีสูงหรือต ่าเม่ือเทียบกบั
ผลตอบแทนท่ีจะได้รับ หลกัทรัพยท่ี์มี P/E ratio สูงช้ีให้เห็นว่านักลงทุนยินดีท่ีจะจ่ายให้กับ
หลกัทรัพยท่ี์มีราคาสูงโดยคาดหวงัวา่บริษทัจะมีก าไรสูงข้ึน แต่ในขณะเดียวกนัค่า P/E Ratio ท่ีสูงก็
ช้ีใหเ้ห็นถึงความเส่ียงในการลงทุนท่ีสูงดว้ย หลกัทรัพยข์องกิจการท่ีมีการเจริญเติบโตสูงมีแนวโนม้
ท่ีจะมี P/E Ratio สูง ในขณะท่ีหลกัทรัพยข์องกิจการท่ีเติบโตเต็มท่ีหรือมีอตัราการเจริญเติบโตต ่า
หรือไม่อยูใ่นความสนใจของนกัลงทุน จะมีค่า P/E Ratio ต ่า กล่าวโดยสรุปไดว้า่ P/E Ratio ของ
กิจการจะสูงถา้กิจการนั้นมีแนวโนม้การท าก าไรในอนาคตไดสู้ง ค านวณไดจ้าก 
 

อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ =  
ราคาตลาดหุน้สามญั

ก าไรสุทธิต่อหุน้
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 2. มูลค่าหุน้ตามบญัชี (Book Value per Share) คือ จ านวนเงินต่อหุ้น หรือมูลค่าหุ้นสุทธิท่ีผู ้
ถือจะไดรั้บเม่ือกิจการเลิกด าเนินการ ณ วนันั้น โดยสินทรัพยต่์างๆ สามารถขายไดใ้นราคาท่ีปรากฏ
ในบญัชีของกิจการ ค านวณไดจ้าก 
 

 มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ =  
ส่วนของผูถื้อหุน้สามญั

จ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้
 

 
 3. ก าไรสุทธิต่อหุน้ (Earning per Share : EPS) คือ ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของกิจการ
ในระยะเวลาบญัชีหน่ึง จะแสดงความสามารถในการหาก าไรของกิจการ โดยแบ่งเฉล่ียแก่จ านวน
หุน้ท่ีมีอยูท่ ั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกนั โดยจดัเป็นอตัราส่วนหน่ึงท่ีจะสามารถช้ีใหเ้ห็นประสิทธิภาพ
ดา้นการขยายตวัของก าไรของบริษทั ค านวณไดจ้าก 
 

 ก าไรสุทธิต่อหุน้ =  
ก าไรสุทธิ - เงินปันผลหุน้บุริมสิทธิ

จ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้
 

 
 4. อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield Ratio) อตัราส่วนน้ีแสดงถึง
ผลตอบแทนของการลงทุนในหุน้จากการจ่ายเงินปันผล โดยทัว่ไปอตัราส่วนน้ีมีผลต่อราคาหุ้นของ
บริษทันั้นดว้ย หากอตัราส่วนน้ีสูงหุ้นนั้นจะเป็นหุ้นท่ีน่าสนใจลงทุน เน่ืองจากไดรั้บผลตอบแทน
ในรูปเงินปันผลสูงเม่ือเทียบกบัราคาท่ีจ่ายซ้ือไป 
 

 อตัราส่วนผลตอบแทนจากเงินปันผล =  
เงินปันผลต่อหุน้      

ราคาตลาดของหุ้นสามญั
 

 
การวเิคราะห์เงินทุนหมุนเวยีนสุทธิ (Net Working Capital Analysis) 
 

เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) หรือ เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (Net Working Capital) 
หมายถึงผลต่างของสินทรัพย์หมุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวียนของกิจการ ในการด าเนินกิจการ
เงินทุนหมุนเวยีนจะเป็นท่ีสนใจของฝ่ายบริหาร เน่ืองจากเงินทุนหมุนเวียนเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการจ่ายช าระหน้ีของกิจการ ดงันั้นในการด าเนินงานปัจจุบนัเงินทุนหมุนเวียนจึงมี
ผลต่อฐานะการเงินของกิจการอยา่งมาก 
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 นโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวยีน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
 1. การบริหารแบบกลา้เส่ียง (Aggressive Approach) คือยอมรับความเส่ียง “ท่ีสูงกวา่” ก าไร
ท่ีตอ้งการ โดยทัว่ไปการกูย้มืระยะสั้นจะมีตน้ทุนทางการเงินต ่ากวา่การกูย้มืระยะยาว ดงันั้นจึงเลือก
ให้เงินทุนท่ีไดจ้ากแหล่งเงินทุนระยะสั้นลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวียนทั้งหมด และน าบางส่วนไป
ลงทุนในสินทรัพยถ์าวรเพราะตอ้งการก าไรสูง ซ่ึงการจดัสรรเงินทุนในลกัษณะน้ีมกัเกิดในภาวะท่ี
คาดวา่อตัราดอกเบ้ียของเงินทุนระยะสั้นต ่ากว่าเงินทุนระยะยาว เพราะจะท าให้ตน้ทุนทางการเงิน
โดยเฉล่ียต ่า กิจการจะมีก าไรและอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีสูงกวา่ แต่ความเส่ียงก็จะสูงข้ึน
ตามไปดว้ย มีโอกาสเกิดปัญหาสภาพคล่องไดม้ากกวา่ 
 2. การบริหารแบบระมดัระวงั (Conservative Approach) เป็นการบริหารโดยมี “ความเส่ียง
ต ่า” แมว้่าตน้ทุนจากแหล่งเงินทุนระยะสั้นจะต ่ากวา่แหล่งเงินทุนระยะยาว แต่การใช้เงินทุนระยะ
สั้นในสัดส่วนท่ีสูงก็มีความเส่ียงจากการช าระคืนตามก าหนดท่ีสูงดว้ยเช่นกนั ดงันั้น การบริหาร
แบบระมดัระวงัจึงจดัหาเงินทุนจากแหล่งระยะยาวมาใชล้งทุนในสินทรัพยห์มุนเวียนค่อนขา้งมาก 
เพื่อลดความเส่ียงในการช าระคืน โดยกิจการจะมีเวลาในการสะสมเงินและยืดระยะเวลาการผ่อน
ช าระหน้ีไดน้านข้ึน แต่ขณะเดียวกนักิจการก็จะมีตน้ทุนทางการเงินเพิ่มข้ึน ซ่ึงการจดัสรรเงินทุน
ลกัษณะน้ีจะท าใหกิ้จการมีสภาพคล่องดี ความเส่ียงต ่า และก าไรต ่า 
 3. การบริหารแบบสายกลาง (Average Approach) เป็นการบริหารโดยยึดหลกั “รักษาก าไร
และความเส่ียง” ในระดับท่ีสมดุล ดังนั้ นเงินทุนท่ีมาจาก “แหล่งระยะสั้ น” จะน าไปใช้ใน 
“สินทรัพยห์มุนเวียนชนิดชัว่คราว” และเงินทุนท่ีมาจาก “แหล่งระยะยาว” จะน าไปใชใ้นส่วนของ 
“สินทรัพยห์มุนเวียนประจ าและสินทรัพยถ์าวร” ซ่ึงการบริหารแบบน้ี หากกิจการสามารถบริหาร
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ก็จะท าใหกิ้จการมีก าไรในระดบัท่ีน่าพอใจไดเ้ช่นกนั 
 การแปลความหมายจากการวเิคราะห์ 
 1. สถานะเงินทุนหมุนเวียนสุทธิเป็น “บวก” (Positive Position) ผลการค านวณมีค่าเป็น
บวก แสดงถึงสภาพคล่องสูง ก าไรต ่า ความเส่ียงต ่า 
 2. สถานะเงินทุนหมุนเวียนเป็น “ลบ” (Negative Position) ผลการค านวณมีค่าเป็นลบ 
แสดงถึงสภาพคล่องต ่า ก าไรสูง ความเส่ียงสูง 
 3. สถานะเงินทุนหมุนเวยีนเป็น “ศูนย”์ (Zero Position) ผลการค านวณเท่ากบัศูนย ์แสดงถึง
สภาพคล่องปานกลาง ก าไรปานกลาง ความเส่ียงปานกลาง 
 
 
 



21 

 

การจัดท าอตัราส่วนเฉลีย่ของอุตสาหกรรม 
  
 อตัราส่วนเฉล่ียอุตสาหกรรมเป็นอตัราส่วนท่ีจดัท าข้ึนจากขอ้มูลของอุตสาหกรรมแต่ละ
ประเภท ตวัเลขท่ีไดจ้ากอตัราส่วนเฉล่ียอุตสาหกรรมจะเป็นเคร่ืองช้ีถึงส่ิงท่ีธุรกิจแต่ละแห่งตอ้งการ
วดัวา่ดีหรือไม่ดีเม่ือเปรียบเทียบกบักิจการประเภทเดียวกนัภายในอุตสาหกรรมนั้นๆ อตัราส่วนของ
ธุรกิจท่ีต ่ากว่าอตัราส่วนเฉล่ียของอุตสาหกรรมจะตีความวา่ไม่ดี แต่ถา้สูงกว่าอตัราส่วนเฉล่ียของ
อุตสาหกรรมจะตีความวา่ดี อยา่งไรก็ตามการเปรียบเทียบระหวา่งอตัราส่วนของธุรกิจกบัอตัราส่วน
เฉล่ียของอุตสาหกรรม เป็นเพียงการเปรียบเทียบและตีความกนัอย่างหยาบๆ ดงันั้นเพื่อประโยชน์
ต่อการน าขอ้มูลเพื่อการวเิคราะห์และตดัสินใจควรมีการพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ดว้ย 
 นอกจากน้ีไดก้ล่าวถึงการจดัท าอตัราส่วนเฉล่ียของอุตสาหกรรมอยา่งง่ายๆ มีวธีิการดงัน้ี 
 1. รวบรวมงบการเงินของบริษทัท่ีสามารถเปรียบเทียบกนัไดภ้ายในอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกนั 
 2. ก าหนดอตัราส่วนท่ีตอ้งการหาค่าเฉล่ีย เช่น อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อตัราส่วน
สินทรัพยส์ภาพคล่อง อตัราส่วนผลตอบแทนจากเงินลงทุน เป็นตน้ 
 3. เม่ือค านวณอตัราส่วนไดแ้ลว้จะน าอตัราส่วนทั้งหมดมาจดัล าดบัจากค่าสูงสุดไปจนถึง
ค่าต ่าสุด 
 4. ตดัอตัราส่วนท่ีสูงเกินไปและต ่าเกินไปออก แลว้น าอตัราส่วนท่ีเหลือมาหาค่าเฉล่ีย 
 5. น าค่าอตัราส่วนภายหลงัตดัค่าสูงสุดและต ่าสุดซ่ึงอาจมีผลต่อค่าเฉล่ียท่ีจะโน้มไปใน
ทิศทางใดทิศทางหน่ึงออก หลงัจากนั้นจะน าอตัราส่วนของแต่ละบริษทัท่ีค านวณไดม้าหาค่าเฉล่ีย
ตามวธีิการหาค่าเฉล่ียทางเลขคณิต จะท าใหไ้ดอ้ตัราส่วนเฉล่ียของอุตสาหกรรม 
 
 การวเิคราะห์การลงทุน 
 

1.) การประเมินมูลค่าหลกัทรัพย์ 
การประเมินมูลค่าหลกัทรัพยเ์ป็นกระบวนการเพื่อคน้หามูลค่าท่ีแทจ้ริง (Intrinsic Value) 

ของหลกัทรัพย ์โดยอาศยัขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยน์ั้นและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบใน
ส่วนของขอ้มูลในอดีต ขอ้มูลปัจจุบนัและการคาดการณ์ขอ้มูลในอนาคตของหลกัทรัพยน์ั้น เพื่อ
ประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริงในปัจจุบนัของหลกัทรัพย ์ซ่ึงถือวา่ส าคญัอยา่งยิ่งในการลงทุน เน่ืองจากการ
น ามูลค่าท่ีแทจ้ริงในปัจจุบนัของหลกัทรัพยไ์ปเทียบกบัราคาตลาดในปัจจุบนัของหลกัทรัพย ์จะท า
ใหผู้ล้งทุนตดัสินใจไดว้า่จะซ้ือหรือขายหลกัทรัพยน์ั้น 
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ถา้ก าหนดให ้
 0V  = มูลค่าท่ีแทจ้ริงในปัจจุบนัของหลกัทรัพย ์
 0P  = มูลค่าตลาดในปัจจุบนัของหลกัทรัพย ์
 
การตดัสินใจลงทุน พิจารณาไดจ้าก ถา้ 0V  > 0P ควรท าการซ้ือหลกัทรัพยเ์พราะราคาตลาด

ในปัจจุบนัมีระดบัต ่ากวา่มูลค่าท่ีแทจ้ริง เพื่อหาก าไรจากการท่ีราคาหลกัทรัพยจ์ะสูงข้ึนในอนาคต 
ถา้ 0V  < 0P  ควรท าการขายหลกัทรัพยเ์พราะราคาตลาดในปัจจุบนัมีระดบัสูงกวา่มูลค่าท่ี

แทจ้ริง เพื่อป้องกนัการขาดทุนจากการท่ีราคาตลาดของหลกัทรัพยท่ี์จะต ่าลงในอนาคต 
 
2.) การประเมินอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (Price – Earning Ratio) 
 อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้นเป็นอตัราส่วนท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจของผูล้งทุน

ท าให้ผูล้งทุนทราบวา่ราคาตลาดของหุ้นนั้นสูงเป็นก่ีเท่าของก าไรต่อหุ้น ซ่ึงการเปล่ียนแปลงก าไร
สุทธิต่อหุ้นสูงข้ึนจะท าให้มีการลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นมากข้ึน จึงท าให้ราคาตลาดของหุ้นสูงข้ึน
ด้วย อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้นยิ่งมีค่าสูงมากเท่าใด จะมีผลให้การลงทุนมีแนวโน้มเปล่ียน
สภาพจากการซ้ือเพื่อการลงทุนเป็นการซ้ือเพื่อเก็งก าไร นอกจากน้ีอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้นยงั
สามารถน าไปใชเ้ป็นประโยชน์ในการค านวณหามูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์ถา้หากค่าอตัราส่วน
ราคาต่อก าไรต่อหุน้ท่ีพยากรณ์ไดแ้ตกต่างกนั มูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยก็์แตกต่างกนัไปดว้ย 

 ทฤษฎีมูลค่า (Valuation theory) 
 ภายใตส้ภาวะท่ีแน่นอนและตลาดมีการแข่งขนัสมบูรณ์ มูลค่าของหลกัทรัพยจ์ะเท่ากบั

มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับในอนาคต โดยท่ีกระแสเงินสดรับในอนาคตนั้นจะหมายถึง
จ านวนเงินปันผลท่ีจะไดรั้บในอนาคตจากการลงทุนในหลกัทรัพยใ์นช่วงระยะเวลาหน่ึง ภายใตข้อ้
สมมติท่ีส าคญัคือ 

 1. อตัราปันผลตอบแทนคงท่ี  K  
 2. อตัราการเจริญเติบโตของก าไรต่อหุน้คงท่ี  g  
 3. อตัราความเส่ียง  r  

 
 โดยในการวเิคราะห์หาค่าอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้นนั้นเป็นขอ้มูลหน่ึงท่ีแสดงสัดส่วน

ของราคาหลกัทรัพยเ์ปรียบเทียบกบัก าไรต่อหุ้น ดงันั้นในแนวคิดตลาดทุนภายใตส้ภาวะท่ีแน่นอน
และการแข่งขยัสมบูรณ์ อตัราส่วนดังกล่าวจะพิจารณาจาก 3 ปัจจยัข้างต้น ได้แก่ อตัราปัน
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ผลตอบแทน  K  อตัราความเส่ียง  r  และอตัราการเจริญเติบโตของก าไรต่อหุ้น  g  ดงัแสดงใน
สมการดงัน้ี (GORDON-SHAPIRO MODEL) 

 

gr

K

E

P


  

 
โดยท่ี K  = อตัราปันผลตอบแทน (Dividend yield) 
 r  = อตัราความเส่ียง (Risk rate) 
 g  = อตัราการเจริญเติบโตของก าไรต่อหุน้ (Earning growth) 
  
 แต่ในสภาวะท่ีไม่แน่นอน การประมาณมูลค่าอตัราส่วนดังกล่าวจะได้จากค่าคาดหวงั 
(Expectation value) ของอตัราปันผลตอบแทน อตัราการเจริญเติบโตของก าไรต่อหุ้นและค่าความ
เส่ียง ความคาดหวงัของผูล้งทุนจะสะทอ้นอยู่ในราคาหุ้นโดยผูล้งทุนใช้ขอ้มูลทางบญัชีหรืองบ
การเงินปัจจุบนัพยากรณ์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว ในอนาคตภายใตส้ภาวะท่ีแน่นอนค่าความเส่ียง
ในสมการดงักล่าวจะเท่ากบัศูนย ์แต่วา่ภายใตส้ภาวการณ์ท่ีไม่แน่นอนจะมีค่าความเส่ียงเกิดข้ึน ค่า
ความเส่ียงในผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นแต่ละกิจการนั้นใน CAPM จะก าหนดดว้ยค่าเบตา้ ท่ีมา
จากสัดส่วนของค่าความแปรปรวนร่วมระหว่างผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์บัผลตอบแทนของ
ตลาดเปรียบเทียบกบัความแปรปรวนของอตัราผลตอบแทนตลาด 
 จากสมการแสดงความสัมพนัธ์ข้างต้น สรุปได้ว่า อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (P/E 
Ratio) มีความสัมพนัธ์กบัอตัราปันผลตอบแทน  K อตัราความเส่ียง  r  และอตัราการเจริญเติบโต
ของก าไรต่อหุ้น  g  ซ่ึงลกัษณะของความสัมพนัธ์ หากมีการก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนคงท่ี โดยถา้อตัรา
ปันผลตอบแทน  K  ยิ่งสูงจะท าให้อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้นยิ่งสูงข้ึน และเม่ืออตัราการ
เจริญเติบโตของก าไรต่อหุ้น  g  สูงข้ึนจะท าให้อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้นยิ่งสูงข้ึน ในทาง
ตรงกนัขา้มถา้หากค่าความเส่ียง  r  สูงข้ึนจะท าใหอ้ตัราส่วนราคาต่อหุน้ลดลง 
 อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีฐานะทางการเงิน หรือก าไรสุทธิของกิจการมีลักษณะไม่ปกติ
หรือไม่สม ่าเสมอ เช่น มีผลขาดทุนในบางปีหรือบางไตรมาสติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ค่า
อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้นอาจมีการเปล่ียนแปลง ในสภาพความเป็นจริงเม่ือกิจการเพิ่มการ
จ่ายเงินปันผล ส่ิงท่ีตามมาคืออตัราการเพิ่มของก าไรจะลดลง เน่ืองจากส่วนของก าไรสะสมท่ี
สามารถจะน าไปใช้ในการลงทุนลดน้อยลง ซ่ึงอาจจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของค่าอตัราส่วน
ราคาต่อก าไรต่อหุน้ 
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 อตัราปันผลตอบแทน (Dividend yield) 
  อตัราปันผลตอบแทนเป็นอตัราร้อยละของเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นเทียบกับราคา
ตลาดของหุน้ ซ่ึงสามารถค านวณไดด้งัน้ี 
 

  อตัราปันผลตอบแทน =  
เงินปันผลจ่ายต่อหุน้      

ราคาตลาดต่อหุ้น
 

   
เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (Dividend per share) เป็นเงินส่วนท่ีกิจการจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้น

โดยมาจากผลการด าเนินงานของกิจการในปีนั้น ซ่ึงผูถื้อหุ้นจะได้รับมากหรือน้อยนั้นข้ึนอยู่กบั
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการ บางกิจการอาจจะมีการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นเท่ากนัทุกปีแต่
บางกิจการอาจมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นอตัราร้อยละต่อก าไรท่ีกิจการหามาไดใ้นปีนั้น 

ราคาตลาดต่อหุ้น (Market price per share) เป็นราคาหุ้นท่ีซ้ือขายกนัในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ราคาตลาดน้ีจะเคล่ือนไหวเร็วกวา่มูลค่าหุ้นอ่ืนๆ 
ทั้งน้ีราคาตลาดเป็นไปตามอุปสงคแ์ละอุปทาน แต่ละหุน้จะมีการเคล่ือนไหวราคาไม่เท่ากนั หุ้นบาง
บริษทัราคาข้ึนลงเร็วมาก การขยบัตวัของราคาหุน้แต่ละวนัจะมีช่วงสูงสุดและต ่าสุด 

อตัราปันผลตอบแทนเป็นอตัราส่วนเพื่อใชใ้นการพิจารณาวา่ผลตอบแทนจากเงิน
สดปันผลท่ีไดรั้บในช่วงนั้นมีมากนอ้ยเพียงใดเม่ือเทียบกบัเงินท่ีจ่ายซ้ือหุน้ ซ่ึงอตัราปันผลตอบแทน
นั้นมีอยู ่2 ประเภทคือ อตัราปันผลตอบแทนส่วนตวัของผูล้งทุนกบัอตัราปันผลตอบแทนของตลาด 
ส าหรับอตัราปันผลตอบแทนส่วนตวัของผูล้งทุน เช่น ผูล้งทุนไดรั้บอตัราปันผลตอบแทนจากหุ้น
บริษทัหน่ึง 12.5% ถา้ผูล้งทุนซ้ือหุ้นมาในราคาหุ้นละ 100 บาท บริษทัจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 12.5 
บาท แต่ถา้ราคาท่ีซ้ือมาเป็นราคา 200 บาท อตัราปันผลตอบแทนท่ีจะไดเ้ท่ากบั 6.25% เป็นตน้ ผู ้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากอตัราปันผลตอบแทนส่วนตวัของผูล้งทุนในการเปรียบเทียบกบั
อตัราดอกเบ้ียท่ีผูล้งทุนจะตอ้งจ่ายใหก้บัสถาบนัการเงินท่ีเป็นเจา้ของเงินกูว้า่ผลตอบแทนท่ีไดคุ้ม้ค่า
หรือไม่ ในขณะเดียวกนัอตัราปันผลตอบแทนของตลาดนั้นเป็นอตัราปันผลตอบแทนของตลาด
อย่างคร่าวๆ ของช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงตามหนงัสือขอ้สนเทศจะมีอตัราปันผลตอบแทนสูงสุด
และต ่าสุดท่ีเปล่ียนแปลงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาในช่วงเวลาหน่ึง 
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 อตัราการเจริญเติบโตของก าไรต่อหุ้น (Earning growth) 
  เป็นการค านวณหาอตัราการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของก าไรต่อหุ้นในช่วงเวลาท่ีผ่าน
มาพร้อมทั้งใช้อตัราท่ีไดด้งักล่าวเป็นแนวทางในการพยากรณ์ก าไรต่อหุ้นในปีต่อๆไป อตัราการ
เพิ่มข้ึนหรือลดลงมีวธีิการค านวณไดด้งัน้ี 
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โดยท่ี tg  = อตัราการเพิ่มข้ึนของก าไรต่อหุน้ในแต่ละปีตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ปีท่ี 1 ถึง 

ปีท่ี N 
 tE  = ก าไรต่อหุน้ของแต่ละปีระหวา่งช่วงเวลาตั้งแต่ปีท่ี 1 ถึงปีท่ี N 
 
  ผูล้งทุนจะให้ความสนใจต่อก าไรต่อหุ้นมากกวา่ก าไรสุทธิ เพราะก าไรต่อหุ้นเป็น
ส่ิงท่ีท าใหผู้ล้งทุนทราบถึงก าไรส่วนท่ีผูล้งทุนไดจ้ากกิจการต่อหุ้นมากนอ้ยเพียงใด การลงทุนอยา่ง
มีเหตุผลนั้นผูล้งทุนจะตอ้งท าการคาดคะเนก าไรต่อหุ้นของกิจการนั้นในอนาคตวา่เป็นอยา่งไร ซ่ึง
จะตอ้งใชข้อ้มูลจากก าไรในอดีตมาเป็นแนวทางในการคาดคะเน นอกจากน้ีก าไรต่อหุ้นยงัมีบทบาท
ต่อผูล้งทุนในการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์เม่ือน าเอาก าไรต่อหุ้นไปเปรียบเทียบกบัราคาท่ีซ้ือ
ต่อหุ้นจะท าให้ทราบถึงอตัราผลตอบแทนจากเงินลงทุนในหุ้น (Earning yield) และถา้หากน าราคา
ซ้ือขายต่อหุ้นมาเปรียบเทียบกบัก าไรต่อหุ้น ส่ิงท่ีไดคื้อ อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (Price – 
Earning ratio) ซ่ึงจะมีประโยชน์ต่อผูล้งทุน 
 
 อตัราความเส่ียง (Risk rate) 
  ความเส่ียงในการลงทุนจะเกิดข้ึนเม่ือผูล้งทุนตอ้งท าการตดัสินใจและทราบถึงผล
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต และยงัทราบถึงความเป็นไปไดใ้นการท่ีจะเกิดผลลพัธ์ต่างๆ นั้นข้ึนไดอี้ก
ดว้ย ความเส่ียงนั้นเป็นความไม่แน่นอนท่ีสามารถระบุตวัเลขได ้การด าเนินธุรกิจไม่วา่จะเป็นขนาด
เล็กหรือขนาดใหญ่จะตอ้งประกอบไปดว้ยการลงทุน (Investment) โดยมีเป้าหมายอยูท่ี่ผลตอบแทน 
(Return) การลงทุนเป็นการก่อให้เกิดการหมุนเวียนของกระแสเงินสด ซ่ึงจะเป็นทั้งกระแสเงินสด
ออก (Cash outflow) หรือกระแสเงินสดเขา้ (Cash inflow) ซ่ึงทั้งสองอย่างน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ
ระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
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  การลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อให้ไดผ้ลตอบแทนซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปของเงินปันผล 
(Dividend) หรือส่วนต่างของราคาขาย (Capital gains) และผลตอบแทนท่ีได้ยงัหมายถึง
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั (Expected return) และผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริง (Actual return) ในแต่ละ
คร้ังผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยจ์ะให้ผลท่ีแตกต่างกนั ความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนจะมาก
หรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัระดบัความเส่ียงของหลกัทรัพยแ์ละความไม่แน่นอน เม่ือความเส่ียงเกิดข้ึนท าให้
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั ส่ิงท่ีจะช่วยให้ผูล้งทุนสามารถลงทุนในหลกัทรัพย์
ได้ภายใต้ความไม่แน่นอน (Uncertainty) คือมีการน าเอาตัวแบบการก าหนดราคาหลักทรัพย ์
(Capital Asset Pricing Model : CAPM) มาใชใ้นการประมาณค่าความเส่ียงและผลตอบแทนจาก
การลงทุนในหลกัทรัพย ์ 
 

3.) การประเมินอตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงัและความเส่ียง 
 โดยใชท้ฤษฎีตวัแบบการก าหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model : CAPM) 
ซ่ึงเป็นแบบจ าลองของความสัมพนัธ์ระหวา่งผลตอบแทนท่ีคาดหวงักบัความเส่ียง เพื่อพิจารณาถึง
หลกัทรัพยท่ี์ตอ้งการลงทุนวา่อตัราผลตอบแทนสูงกวา่หรือต ่ากวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจาก
พนัธบตัรรัฐบาลและการฝากธนาคาร 
 
ขอ้สมมติของแบบจ าลอง CAPM 

1. นกัลงทุนแต่ละคนเป็นผูห้ลีกเล่ียงความเส่ียง มีความคาดหวงัอรรถประโยชน์จากการ
ลงทุนสูงสุด 

2. นกัลงทุนเป็นผูรั้บราคาและมีความคาดหวงัในผลตอบแทนของสินทรัพยท่ี์มีการแจกแจง
ปกติ 

3. สินทรัพยท่ี์ไม่มีความเส่ียงท่ีนกัลงทุนอาจกูย้ืมหรือให้กูย้ืมโดยไม่จ  ากดัจ านวนดว้ยอตัรา
ผลตอบแทนท่ีไม่มีความเส่ียง 

4. ปริมาณสินทรัพยมี์จ านวนจ ากดั ท าให้สามารถก าหนดราคาซ้ือขายและแบ่งแยกเป็น
หน่วยยอ่ยไดไ้ม่จ  ากดัจ านวน 

5. ตลาดสินทรัพยไ์ม่มีการกีดกนั ไม่มีตน้ทุนเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสาร และทุกคนได้รับ
ข่าวสารอยา่งสมบูรณ์ 

6. ตลาดสินทรัพยเ์ป็นตลาดท่ีมีลกัษณะสมบูรณ์ไม่มีเร่ืองภาษี กฎระเบียบหรือขอ้ห้ามใน
การซ้ือขายแบบขายก่อนซ้ือ (Short Sale) หมายถึงการขายหุน้โดยไม่มีหุน้อยูใ่นบญัชีของตน  
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 จากขอ้สมมติท่ีกล่าวว่า นักลงทุนต่างมีความคาดหวงัจากการลงทุนเหมือนกนั เป็นผูมี้
เหตุผล และเป็นผูท่ี้หลีกเล่ียงความเส่ียง ท าให้นักลงทุนให้ความสนใจลงทุนในสินทรัพยท่ี์ไม่มี
ความเส่ียงและกลุ่มสินทรัพยเ์ส่ียงท่ีอยูบ่นเส้นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพ นัน่คือนกัลงทุนต่าง
สนใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มตลาดเหมือนกนั กลุ่มหลกัทรัพยต์ลาดเป็นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์รวม
หลกัทรัพยทุ์กประเภทท่ีมีผูถื้อครองดุลยภาพ จึงเกิดการเปล่ียนแปลงในน ้าหนกัของหลกัทรัพยท่ี์ถูก
ก าหนดจากราคาหลกัทรัพย ์ถ้าหลกัทรัพยช์นิดหน่ึงราคาต ่ากว่าอีกชนิดหน่ึง เม่ือเทียบจากความ
เส่ียงท่ีเท่ากนั นกัลงทุนจะเลือกซ้ือหรือลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ราคาถูกกวา่ ท าให้ราคาหลกัทรัพยน์ั้น
ปรับตวัสูงข้ึนและการขายหลกัทรัพยท่ี์แพงกว่า จะท าให้ราคาหลกัทรัพยน์ั้นต ่าลง กระบวนการ
ดงักล่าวท าให้ราคาหลกัทรัพยถู์กผลกัดนัสู่จุดดุลยภาพในท่ีสุดและผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของแต่
ละหลกัทรัพยอ์ยูใ่นระดบัสูงสุด ณ แต่ละระดบัความเส่ียง 
 แบบจ าลอง CAPM จะเน้นสนใจในความเส่ียงท่ีเป็นระบบของหลกัทรัพย ์เน่ืองจากอยู่
ภายใตเ้ง่ือนไขว่าหากการกระจายการลงทุนในหลกัทรัพยใ์ห้หลากหลายข้ึนสามารถก าจดัความ
เส่ียงท่ีไม่เป็นระบบได้ ความเส่ียงในแบบจ าลอง CAPM หมายถึง ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 
(Systematic risk) โดยจะใช้ตวั    เป็นตวัแทน เม่ือค่าเบตา้    น้อยกว่า 1 หมายความว่า
หลกัทรัพย์นั้นมีความเส่ียงมากกว่าหลักทรัพยท่ี์ค่าเบตา้    มากกว่า 1 ความเส่ียงของแต่ละ
หลกัทรัพยว์ดัไดจ้ากการเปรียบเทียบความเส่ียงของหลกัทรัพยน์ั้นกบัความเส่ียงในตลาดและการวดั
ความแปรปรวนของผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ใดไม่อาจเทียบกบัตวัเองได ้เพราะไม่สามารถน า
ค่าสถิติน้ีไปวดัเปรียบเทียบกบัความแปรปรวนของหลกัทรัพยต์วัอ่ืนได ้จึงไดว้ดัความแปรปรวน
ของผลตอบแทนหลกัทรัพยน์ั้นเทียบกบัผลตอบแทนของตลาด ความเส่ียงของหลกัทรัพยแ์ต่ละตวั
เป็นค่าความแปรปรวนของหลักทรัพย์และของตลาดจากหลักทรัพย์ใดๆ โดยท่ีค่าเบต้า    
สามารถค านวณไดจ้ากสูตรทางคณิตศาสตร์ ดงัน้ี 
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โดยท่ี iR  = อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์I (Return from portfolio) 

fR  = อตัราผลตอบแทนจากหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง (Return from the  
risk-fee rate) 

mR  = อตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากกลุ่มหลกัทรัพยต์ลาด (Return from the  
market) 
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 โดยความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัและค่าความเส่ียงของหลกัทรัพย์
แสดงไดจ้ากสมการ ดงัน้ี 
 
    ii bR                                
 
โดยท่ี iR  = ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์i 
 i  = ความเส่ียงท่ีเป็นระบบท่ีเกิดจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์i 
   = ผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ไม่มีความเส่ียง 

 b  = ค่าความชนัของเส้นตลาดหลกัทรัพย ์
 
     1bRm                               
    im bR                                
 

ดงันั้นเกิดความสัมพนัธ์  
fmfi RRRR                              

 
 
โดยท่ี iR  = ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์i 
 i  = ความเส่ียงท่ีเป็นระบบท่ีเกิดจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์i 
 fR  = ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล 
 mR  = อตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากกลุ่มหลกัทรัพยต์ลาด 
 
 ความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงักบัความเส่ียง สามารถก าหนดแสดงเป็น
เส้นตลาดหลกัทรัพย ์(Security Market Marker : SML) โดยเป็นความสัมพนัธ์ท่ีแสดงระดบั
ผลตอบแทนท่ีนักลงทุนต้องการ ณ ระดับความเส่ียงต่างๆ หรือเป็นการอธิบายความสัมพนัธ์
ระหวา่งประสิทธิภาพของผลตอบแทนท่ีคาดหวงักบัความเส่ียงต่อการลงทุนในหลกัทรัพย ์โดยเส้น
ตลาดหลกัทรัพยน้ี์ มีขอ้สมมติฐานวา่ ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นตลาดท่ีมีประสิทธิภาพสูงและอยูใ่นดุลย
ภาพความแตกต่างของผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยแ์ต่ละตวัแสดงถึงความแตกต่างกนั
ของค่าเบตา้   ในแต่ละหลกัทรัพยน์ั้นด้วย ความเส่ียงท่ีสูงกว่าของหลกัทรัพยห์น่ึงจะแสดงถึง
ผลตอบแทนท่ีสูงกว่า ด้วยความสัมพนัธ์ระหว่างความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีคาดหวงัน้ีเป็น



29 

 

เส้นตรง ซ่ึงถา้ความสัมพนัธ์น้ีไม่เป็นเส้นตรงหรือตลาดหลกัทรัพยไ์ม่เป็นตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ
แลว้ การลงทุนในหลกัทรัพยก์็จะไม่มีประสิทธิภาพดว้ย โดยหากเป็นเส้นโคง้คว  ่าลง แสดงให้เห็น
วา่เม่ือถือหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงมากข้ึนกลบัให้ผลตอบแทนลดลง หรือหากเป็นเส้นโคง้หงายข้ึน
แสดงให้เห็นเม่ือถือหลักทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงน้อยจะให้ผลตอบแทนท่ีมากข้ึน ดังนั้ นการท่ี
ความสัมพนัธ์ระหว่างผลตอบแทนท่ีคาดหวงักบัความเส่ียงเป็นเส้นตรง ผลตอบแทนท่ีควรไดรั้บ
จากการลงทุนในหลกัทรัพยค์วรเท่ากบัการถือหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียงบวกผลตอบแทน
ส่วนเพิ่มจากการถือหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงเท่านั้น หากมีผลตอบแทนอ่ืนใดท่ีมากข้ึนกว่าการ
ลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นให้ผลตอบแทนท่ีผิดปกติ ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลตอบแทนท่ีคาดหวงักบั
ความเส่ียงในการลงทุนในหลกัทรัพยส์ามารถแสดงไดด้งัรูปท่ี 3 ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเส่ียงของ

หลกัทรัพย ์ 

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั (Expected 
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fR  

1  

เส้นตลาดหลกัทรัพย ์(SML) 

ผลตอบแทนหลกัทรัพยท่ี์ไม่มีความเส่ียง 

ผลตอบแทนหลกัทรัพยท่ี์ชดเชยความเส่ียง 

0  
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รูปที ่2-1 ความสัมพนัธ์ระหว่างผลตอบแทนทีค่าดหวงักบัความเส่ียงในการลงทุนในหลักทรัพย์ 

 
 จากรูปท่ี 3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเส่ียงและผลอบแทนท่ีคาดหวงัน้ีเป็นแบบเส้นตรง 
จากรูป จุด A ให้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่าจุดบนเส้นตลาดหลกัทรัพย ์(SML) ซ่ึงแสดงวา่หลกัทรัพยมี์
ราคาซ้ือขายในตลาดต ่ากวา่ราคาท่ีสมควรจะเป็น และจุด B คือหลกัทรัพยท่ี์มีผลตอบแทนต ่ากว่า
หลกัทรัพยอ่ื์นบนเส้นตลาดหลกัทรัพย ์(SML) กล่าวคือท่ีระดบัความเส่ียงระดบัหน่ึง ผูล้งทุนจะเขา้
ซ้ือหลกัทรัพย ์A มากข้ึน เม่ืออุปสงค์มีมากข้ึนส่งผลให้ราคาหลกัทรัพย ์A สูงข้ึน ท าให้อตัรา
ผลตอบแทนลดลงจนกลบัสู่สมดุลบนเส้นตลาดหลกัทรัพย ์(SML) ส่วนหลกัทรัพย ์B ผูล้งทุนจะไม่
ซ้ือเน่ืองจากผลตอบแทนท่ีไดต้  ่ากว่าผลตอบแทนท่ีตอ้งการ บนเส้นตลาดหลกัทรัพย ์(SML) ท าให้
อุปสงคล์ดลง ราคาหลกัทรัพย ์B จะลดลง จนท าใหอ้ตัราผลตอบแทนเพิ่มข้ึนสู่สภาวะสมดุลบนเส้น
ตลาดหลกัทรัพย ์(SML) เส้นตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นเส้นท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความ
เส่ียงหรือค่า   กบัผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการลงทุนโดยท่ีระดบัความเส่ียงของตลาดจะ
มีค่าเท่ากับ 1 ซ่ึงความสัมพนัธ์ระหว่างผลตอบแทนท่ีคาดหวงักบัความเส่ียง จะไปในทิศทาง
เดียวกัน คือการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงสูง นักลงทุนย่อมคาดหวงัผลตอบแทนท่ีจะ
กลบัคืนมาในอตัราท่ีสูงข้ึนดว้ย ในทางตรงกนัขา้มการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีระดบัความเส่ียงต ่า 
นกัลงทุนยอ่มไดรั้บผลตอบแทนท่ีน่าจะต ่าดว้ย 
 จากการศึกษาน าเอาค่า   หรือค่าความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของแต่ละ
หลกัทรัพย ์  itRE  มาก าหนดจุดเพื่อเปรียบเทียบกบัเส้น SML ดงัรูปท่ี 3 โดยถา้หลกัทรัพยใ์ดอยู่
เหนือเส้น SML จะเป็นหลกัทรัพยท่ี์คาดวา่จะใหผ้ลตอบแทนมากกวา่ตลาด นัน่คือราคาของ
หลกัทรัพยน์ั้นมีค่าต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Under value) ในอนาคตเม่ือราคาของหลกัทรัพยน์ั้นสูงข้ึน
ผลตอบแทนก็จะลดลงเขา้สู่ระดบัเดียวกบัผลตอบแทนตลาด ซ่ึงนกัลงทุนควรซ้ือหลกัทรัพยน้ี์ไว ้
ในทางกลบักนัถา้หลกัทรัพยใ์ดอยูใ่นเส้น SML จะเป็นหลกัทรัพยท่ี์คาดวา่จะใหผ้ลตอบแทนนอ้ย
กวา่ตลาด นัน่คือราคาของหลกัทรัพยน์ั้นมีค่ามากกวา่ท่ีควรจะเป็น (Over value) ในอนาคตเม่ือราคา
ของหลกัทรัพยน์ั้นลดลง ผลตอบแทนก็จะสูงข้ึนสู่ระดบัเดียวกบัผลตอบแทนตลาด ซ่ึงนกัลงทุน
ควรขายหลกัทรัพยน้ี์ก่อนท่ีราคาจะลดลง 
 
2.2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
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สุทธินันท์ นิราพาธ (2551) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าหลกัทรัพยโ์ดยการ
วิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานของ บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) ในช่วงปี 2548 – 2550 โดยใชก้าร
วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ วิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและวิเคราะห์บริษทั ส่วนการประเมินมูลค่าท่ี
แทจ้ริงของหลกัทรัพย ์ใชแ้บบจ าลอง Free Cash Flow to Equity (FCFE) ผลการศึกษาพบวา่ อตัรา
การขยายตวัทางเศรษฐกิจและความตอ้งการใช้ไฟฟ้า มีแนวโนม้ขยายตวัเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ใน
ดา้นภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจผลิตไฟฟ้าถือวา่เป็นธุรกิจท่ีมีความเส่ียงต ่า มีรายไดท่ี้แน่นอน ทางดา้น
ตวับริษทัเอง พบวา่งบการเงินมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งและมีแนวโนม้เติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
และเม่ือน าขอ้มูลทั้ง 3 ดา้นมาวเิคราะห์แลว้พบวา่ ราคาหลกัทรัพยมี์การปรับตวัเพิ่มข้ึน และจากการ
ประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์ณ ส้ินปี 2551 สูงกวา่ราคาปิด ณ ส้ินปี 2550 แสดงวา่ราคา
หลกัทรัพยต์  ่ากว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริง (under value) จึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์เหมาะแก่การลงทุน โดยทั้งน้ี
ตอ้งเป็นไปตามขอ้สมมติฐานท่ีวางไว ้
 
 อนุวัตร บัวแก้ว (2551) ไดท้  าการประเมินมูลค่าหลกัทรัพยโ์ดยการวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน
ของบริษทัไทยออยล์ จ  ากัด (มหาชน) โดยท าการประเมินมูลค่าท่ีแท้จริงของหลักทรัพย์ และ
วิเคราะห์ผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์พื่อใช้ประโยชน์ในการพิจารณาตดัสินใจลงทุน โดยใช้วิธี
พยากรณ์งบกระแสเงินสดล่วงหนา้เพื่อหากระแสเงินสดคงเหลือส าหรับผูถื้อหุ้น และค านวณมูลค่า
ท่ีแทจ้ริงโดยใชต้วัแบบ Free Cash Flow to Equity (FCFE) และท าการวิเคราะห์ผลตอบแทนโดยใช้
ทฤษฎีแควนไทล์ (Quantiles) โดยการวิเคราะห์แก้โจทย์เก่ียวกับการลดผลรวมของค่าสมบูรณ์
คงเหลือ โดยใชข้อ้มูลผลตอบแทนแต่ละวนัเพื่อศึกษาค่าเบตา้ท่ีไดเ้ปรียบเทียบกบัผลตอบแทนท่ีได้
และน าไปตดัสินใจในการลงทุน ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2548 ถึงปี 2550 
เศรษฐกิจคาดวา่ยงัมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ส าหรับภาวะอุตสาหกรรมพลงังาน การผลิตและการ
จ าหน่ายมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน แต่มีปัญหาอุปทานพลงังานของโลกท่ีเขา้สู่ภาวะชะงกังนั ท าให้ราคา
เพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ราคาของหลกัทรัพยต์  ่ากว่ามูลค่าท่ีควรจะเป็น (under value) ส่วนการ
วเิคราะห์แควนไทล์ค่าเบตา้ท่ีไดมี้ค่าใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดงวา่การเปล่ียนแปลงของผลตอบแทน
ในหลกัทรัพยไ์ทยออยล์เทียบกบัผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยไ์ม่ห่างกนัมากนกั จึงสรุปไดว้่า
หลกัทรัพยข์องบริษทัไทยออยล์จ  ากดั (มหาชน) เป็นหลกัทรัพยท่ี์เหมาะแก่การลงทุนซ่ึงจะเป็น
หลกัทรัพยท่ี์ใหผ้ลตอบแทนท่ีดีแก่ผูล้งทุน 
 
 พรชัย ค า ชัยยะ (2553)  ได้ศึกษาการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์โดยการวิ เคราะห์
ปัจจยัพื้นฐานของ บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จ  ากดั (มหาชน) เพื่อประเมินมูลค่าท่ี
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แทจ้ริงของหลกัทรัพย ์โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ ยอ้นหลงัในช่วงปี 2551 – 2552 โดยวิธี CAPM 
(Capital Asset Pricing Model) และน ามาค านวณมูลค่าท่ีแทจ้ริง โดยใช ้FCFE (Free Cash Flow to 
Equity model) ผลการศึกษาพบว่า จากการประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยพ์บว่าราคา
หลกัทรัพย ์ณ ส้ินปี 2553 เท่ากบั 48.51 บาทต่อหุ้น เม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 2552 เท่ากบั 25.81 บาท
ต่อหุ้น จะเห็นได้ว่าราคาของหลกัทรัพยต์  ่ากว่ามูลค่าท่ีควรจะเป็น (under value) และเม่ือน ามา
เปรียบเทียบกบับทวิเคราะห์ของบริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง สรุปไดว้า่หลกัทรัพยข์อง บริษทั ปตท. 
อะโรเมติกส์และการกลัน่ จ  ากดั (มหาชน) เป็นหลกัทรัพยท่ี์เหมาะแก่การลงทุน และใหผ้ลตอบแทน
ท่ีดีแก่ผูล้งทุนได ้
 


