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“สนใจลงทุนในหุ้น แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นหรือตัดสินใจลงทุนอย่างไร” เป็นคำถำม 
ที่ผู้ลงทุนมือใหม่ส่วนใหญ่มักจะถำมเป็นคำถำมแรก ซึ่งคำตอบที่ได้ส่วนใหญ่ 
ก็คือ ผู้ลงทุนสำมำรถเริ่มต้นหรือตัดสินใจลงทุนได้จำกกำรวิเครำะห์หุ้น
ด้วยหลักกำร 3 ด้ำน ได้แก่ กำรวิเครำะห์หุ้นจำกปัจจัยพื้นฐำน กำรวิเครำะห์ 
หุ้นจำกงบกำรเงิน และกำรวิเครำะห์หุ้นจำกปัจจัยทำงเทคนิค ซึ่งหลำยท่ำน
อำจมองว่ำเป็นเรื่องยำกที่จะวิเครำะห์หุ้นจำกหลักกำรดังกล่ำวด้วยตนเอง 

หนังสือชุด “ครบเครื่องเรื่องลงทุน” เป็นคู่มือกำรวิเครำะห์หุ้นที่จะช่วยให้ 
ผู้ลงทุนมือใหม่เข้ำใจหลักกำรลงทุน สำมำรถวิเครำะห์เพื่อเลือกหุ้นได้
อย่ำงเป็นระบบ พร้อมทั้งรู้จังหวะที่จะลงทุน หนังสือชุดดังกล่ำวได้นำเอำ
องค์ควำมรู้ที่เป็นหัวใจสำคัญของกำรลงทุนในหุ้นมำถ่ำยทอดให้เข้ำใจง่ำย 
แบ่งออกเป็น 3 เล่มด้วยกัน ประกอบด้วย หนังสือ “เลือกหุ้นคุณค่าด้วย
ปัจจัยพื้นฐาน” เขียนโดย คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ซึ่งเน้นกำรให้แนวทำง
ที่น่ำสนใจในกำรวิเครำะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐำนอย่ำงเป็นขั้นเป็นตอน 
เพื่อให้ผู้อ่ำนสำมำรถประเมินมูลค่ำหุ้นได้เองในเบื้องต้น หนังสือ “คัมภีร์ 
วิเคราะห์งบการเงิน” เขียนโดย ดร.กฤษฎำ เสกตระกูล เน้นให้หลักกำร
และเทคนิคกำรอ่ำนงบกำรเงินอย่ำงง่ำย ที่ผู้อ่ำนจะสำมำรถค้นหำจุดอ่อน 
จุดแข็ง จำกฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท สำมำรถนำไป
ปฏิบัติและเลือกลงทุนในหุ้นได้จริง และหนังสือ “จับจังหวะหุ้นด้วยปัจจัย
เทคนิค” เขียนโดย คุณอภิสิทธิ์ ลิมศุภนำค เน้นกำรให้แนวทำงในกำร
วิเครำะห์หลักทรัพย์ทำงเทคนิค ตั้งแต่หลักกำร แนวคิดพื้นฐำน อ่ำนกรำฟเป็น 
สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรวิเครำะห์จับจังหวะกำรลงทุนของรำคำหุ้น
ได้ถูกเวลำ 

ตลำดหลักทรัพย์ฯ ขอขอบคุณผู้เขียนทั้ง 3 ท่ำนที่ได้กรุณำสละเวลำพัฒนำ
เนื้อหำหนังสือชุด “ครบเครื่องเรื่องลงทุน” และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ หนังสือ
ชุดดังกล่ำวจะเป็นคู่มือเตรียมควำมพร้อมให้แก่ผู้อ่ำนสำมำรถวำงแผน 
กำรลงทุนในหุ้นให้สอดคล้องตำมเป้ำหมำยกำรลงทุนของตนและสำมำรถ
สร้ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในระยะยำวได้อย่ำงยั่งยืน เพื่อควำมมั่นคง 
ในชีวิตต่อไป 

(นางเกศรา มัญชุศรี)
กรรมกำรและผู้จัดกำร

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชวนอ่าน

58-07-039_(001-008) Lem1_G-Uncoated.indd   3 9/9/58 BE   10:41 PM



จุดเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจำกกำรที่ ศูนย์ส่งเสริม
กำรพัฒนำควำมรู้ตลำดทุน (TSI) ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ต้องกำรที่จะปรับปรุงเนื้อหำของหนังสือ  
“กำรวิเครำะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐำน” ที่ได้เคย
จัดพิมพ์เผยแพร่มำเม่ือปี พ.ศ. 2546 โดยผมได้รับ 
ควำมไว้วำงใจจำก TSI ให้เข้ำมำทำหน้ำที่ดังกล่ำว แต่
อย่ำงไรก็ตำม ที่สำคัญที่สุดผมมีควำมเชื่อว่ำ กำรลงทุนใน 
หุ้นหรือตรำสำรประเภทใดๆ จำเป็นต้องมีกำรศึกษำหำข้อมูล
ในสิ่งที่เรำอยำกจะลงทุนและนำมำใช้เพื่อกำรวิเครำะห์
ให้กำรลงทุนเกิดควำมเสี่ยงน้อยที่สุดหรือเท่ำที่ยอมรับ
ควำมเสี่ยงนั้นได้ ซึ่งกำรวิเครำะห์หลักทรัพย์โดยใช  ้
ปัจจัยพื้นฐำน เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้ที่สนใจจะลงทุน 
ในหลักทรัพย์ 

จุดหมำยปลำยทำงของกำรวิเครำะห์หลักทรัพย์ในทำงปัจจัย
พื้นฐำน ก็คือกำรที่ต้องประเมินให้ได้ว่ำ หลักทรัพย์ที่ศึกษำ 
อยู่มีมูลค่ำที่เหมำะสมหรือมูลค่ำยุติธรรม (Fair Value) อยู่ที่ 
เท่ำใด เพื่อที่จะได้นำมำเทียบกับรำคำตลำดของหลักทรัพย์ 

คํานําผู้เขียน
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โดยหำกรำคำตลำดยังต่ำกว่ำ Fair Value มำกพอ นักลงทุนก็สำมำรถที่จะซื้อหุ้น
เพ่ือกำรลงทุนได้ แต่หำกรำคำตลำดสูงกว่ำ Fair Value นักลงทุนก็ไม่ควร 
ที่จะเข้ำไปซื้อลงทุน โดยอำจรอให้รำคำหุ้นปรับลดลงมำก่อนจึงเข้ำไปซื้อ หรือ
หำกมีหุ้นอยู่ก็อำจพิจำรณำขำยทำกำไรออกไป อย่ำงไรก็ตำม กระบวนกำรในกำร
ที่จะได้มำซึ่ง Fair Value ก็มีอยู่หลำยขั้นตอน โดยต้องวิเครำะห์ตั้งแต่เศรษฐกิจ 
กำรเมือง ภำวะอุตสำหกรรม สถำนะของกิจกำรเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสำหกรรม 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณของกิจกำร และกำรเลือกวิธีกำร
ประเมินมูลค่ำที่เหมำะสม 

หนังสือเล่มนี้เป็นกำรเล่ำถึง แนวทำงในกำรปฏิบัติสำหรับกำรวิเครำะห์ในแต่ละ
ขั้นตอน พร้อมทั้งยกตัวอย่ำงที่เกิดขึ้นจริงขึ้นมำประกอบ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ 
ที่ดีขึ้น อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกำรวิเครำะห์หลักทรัพย์ เป็นเรื่องที่ต้องใช้ทั้งศำสตร์ 
(ทฤษฎี) และศิลป์ (กำรตีควำมในหลำยแง่มุม) กำรเรียนรู้หลักกำรดังกล่ำวมำ
ข้ำงต้น ถือเป็นองค์ประกอบเพียงส่วนเดียว กำรที่จะทำกำรวิเครำะห์หลักทรัพย์
เพื่อนำไปสู่ควำมสำเร็จในกำรลงทุน จึงต้องหมั่นฝึกฝนปฏิบัติ และศึกษำเพื่อหำ
เทคนิคกำรวิเครำะห์ใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง 

หวังว่ำหนังสือเล่มนี้จะเป็นจุดเริ่มต้น สำหรับนักลงทุนที่จะนำไปเป็นแนวทำงปฏิบัติ 
และศึกษำเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดควำมรู้ สู่ควำมสำเร็จในกำรลงทุนต่อไป

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
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ทางเลือกสำาหรับการวิเคราะห์หลักทรัพย์

ในเส้นทางการลงทนุ เชือ่ว่านักลงทนุน่าจะมคี�าถามอยู่หลายเรื่อง

ทีต้่องการค�าตอบเพือ่น�ามาประกอบการตดัสนิใจลงทนุ แต่บางครัง้

กไ็ม่รูจ้ะไปถามใคร จะหาข้อมลูเองกไ็ม่รูจ้ะไปหาจากทีไ่หน ท�าให้

เกิดความไม่ม่ันใจในการลงทุน ตัวอย่างค�าถามที่มักจะเกิดขึ้น

บ่อยๆ ก็เช่น

ผู้บริหาร

บริษัทนี้เก่งหรือ

เปล่า น่าเชื่อถือ

ได้ไหม ?

มูลค่าทาง

ปัจจัยพื้นฐาน 

(Fair Value) 

อยู่ที่เท่าไร ?

ซื้อที่ราคานี้

แล้วควรไปขายที่

ราคาเท่าไร ?

บริษัทนี้

ทำาธุรกิจอะไร 

แนวโน้มดีไหม ?

จะเริ่มต้นลงทุน

ในหุ้นควรทำา

อย่างไรบ้าง ?

หุ้นตัวนี้

ปัจจัยพื้นฐาน

ดีไหม ?

ควรรอรับ

หรือขายที่ราคา

ไหนดี ?

ผลประกอบการ

ที่กำาลังจะประกาศ

ออกมาดีไหม ?

หุ้นตัวนี้ควร

ขายตัดขาดทุนดีไหม 

หรือ ซื้อถัวเฉลี่ยดี ?

บทที ่ 

1

58-07-039_001-140 Lem1_G-Uncoated.indd   3 9/9/58 BE   11:04 PM



4

เลือกหุ้นคุณค่าด้วยปัจจัยพื้นฐาน

ทุกค�าถามถือเป็นค�าถามที่ดี น่าค้นหาค�าตอบ และมีประโยชน์

อย่างย่ิงส�าหรบัการตดัสนิใจลงทนุ แต่เป็นทีน่่าเสยีดายเป็นอย่างย่ิง 

ที่ค�าถามดังกล่าวมาข้างต้น มักจะถูกถามหลังจากที่นักลงทุนได้

ตดัสนิใจซือ้หรอืขายหุ้นไปแล้ว ค�าตอบทีไ่ด้ไปจงึมค่ีาเสมอืนเป็น

สิ่งปลอบใจ หรือสร้างก�าลังใจ (แต่ไม่สร้างก�าไร)

การทีจ่ะลงทนุให้ประสบความส�าเรจ็หรอืมโีอกาสชนะมากกว่าแพ้ 

นักลงทุนควรที่จะให้ความส�าคัญกับการหาค�าตอบของค�าถาม

ยอดฮติเหล่าน้ีให้ได้ ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจลงทนุในหุ้น ซึง่เส้นทางลดั

ทีใ่ช้ทัง้เวลา และก�าลงัน้อยทีส่ดุกค็อื การหาบทวเิคราะห์จากส�านกั

ต่างๆ มาอ่าน ท�าการเปรียบเทียบและหาข้อสรุป แต่วิธีนี้ก็มี 

ข้อจ�ากัด เนื่องจากจ�านวนหุ้นที่นักวิเคราะห์ของส�านักต่างๆ  

จดัท�าออกมามีจ�านวนไม่มาก ซ่ึงพอประเมนิได้ว่าไม่น่าจะหนจีาก

ระดับ 200 บริษัทมากนัก (นับจากทุกโบรกเกอร์รวมกัน) ดังนั้น 

หากสนใจหุ ้นแปลกๆ ที่ไม่มีนักวิเคราะห์จัดท�าบทวิเคราะห์  

ก็คงจะประสบปัญหา แต่ถ้าหากนักลงทุนมีขีดความสามารถใน

การทีจ่ะท�าการวิเคราะห์ และคัดกรองหลักทรัพย์ที่สอดคล้อง

กับเป้าหมายการลงทุนของนักลงทุนแต่ละบุคคลได้อย่างน้อย 

ในเบื้องต้น ก็น่าจะช่วยลดปัญหาในการลงทุนลงไปได้มาก โดย

นอกจากจะสร้างโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีแล้ว ยังจะ

เป็นการลดความเสี่ยงในการลงทุนลงไปได้ในตัว 

ในทางปฏิบัติการวิเคราะห์หลักทรัพย์ สามารถแยกได้เป็น  

3 แนวทาง คอื การวเิคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน (Fundamental Analysis) 

การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) และการ

วิเคราะห์เชิงสถิติ หรืออาจเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์เชิง

ปรมิาณ(Quantitative Analysis) โดยทัง้ 3 แนวทางมีวัตถปุระสงค์

เดียวกนั คือ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงตวัเลือกการลงทนุทีส่ร้างผลตอบแทน 
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สูงสุดภายใต้ความเสี่ยงที่ต�่าที่สุด และในบางคร้ังนักวิเคราะห์ก็

อาจใช้ทั้ง 3 แนวทางประกอบกันในการคัดกรองหุ้นเพื่อให้ 

ค�าแนะน�ากับนักลงทุน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

เป็นการประมวลสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

กจิการทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนินธรุกจิ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกจิ สงัคม  

การเมือง อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์ประกอบภายใน

ของกิจการ เพื่อให้สามารถคาดการณ์ได้ถึงแนวโน้มผลประกอบ

การของบริษัท แล้วน�าผลสรุปที่ได้มาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์

ข้อมูลทางการเงิน เพื่อน�าไปสู่การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของ

กิจการ ซึ่งในขั้นตอนนี้ก็มีอยู่หลายวิธีการ 

นกัลงทนุต้องเลอืกวิธกีารให้เหมาะกบัลกัษณะของกจิการ หลงัจาก

นัน้จงึตดัสนิใจว่าจะซ้ือหรอืขายหุ้นของกจิการนัน้ๆ เช่น กรณเีป็น

กิจการที่สามารถท�าประมาณการกระแสเงินสดในระยะยาวได้

อย่างแม่นย�า เช่น ธุรกิจโรงไฟฟ้า ให้เช่าพ้ืนที่ในอาคาร ธุรกิจ

สื่อสาร เป็นต้น ก็สมควรที่จะเลือกใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด  

แต่หากผลประกอบการหรอืกระแสเงนิสดผนัผวน คาดการณ์ระยะ

ยาวได้ยาก ก็อาจต้องเลือกวิธีในกลุ่ม Price Relative เช่น PER 

(P/E Ratio), PBV (Price to Book Value) เม่ือได้มลูค่าทีเ่หมาะสม 

ของกิจการแล้วจึงน�ามาตัดสินใจ ซื้อ – ขายหุ้นของบริษัทนั้นๆ 

โดยหากราคาหุ ้นในตลาดต�่ำกว่ำมูลค่าพื้นฐานที่ค�านวณได้  

ก็ตัดสินใจซื้อหุ้น แต่หากราคาหุ้นในตลาดสูงกว่ำมูลค่าพ้ืนฐาน 

ที่ค�านวณได้ ก็ตัดสินใจขำยหุ้น หรือรอจนราคาปรับลดลงมา 

ต�่ากว่ามูลค่าพื้นฐานแล้วจึงเข้าไปซื้อ
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เลือกหุ้นคุณค่าด้วยปัจจัยพื้นฐาน

Price Relative ก็คือการน�าราคาตลาดของหุ้น

มาเทียบเคียงกับตัวแปรต่างๆ เช่น เมื่อเอาก�าไรต่อหุ้น 

(EPS) มาเป็นตัวหาร ก็เรียกว่าค่า P/E หรือเมื่อเอา 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (BVS) มาหาร ก็เรียกว่า  

P/BV ซึ่งใช้วัดความถูก แพงของราคาหุ้น โดยทั้ง 

P/E และ P/BV ถ้ายิ่งต�่าถือว่า ราคาหุ้นยิ่งถูก

เก
ร็ด

ค
วา

ม
รู้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

เป ็นการวิ เคราะห ์ เชิงจิตวิทยาการลงทุนของนักลงทุนใน

ตลาดหลกัทรพัย์ผ่านการเคลือ่นไหวของราคาหุ้น และปรมิาณการ

ซ้ือขาย ซ่ึงผลทีอ่อกมาเป็นการหาจดุซือ้ – ขาย ทีส่ามารถท�าก�าไร

ได้ดีที่สุด โดยในช่วงที่ผ่านมา เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทาง

เทคนิคจะมกีารเปลีย่นแปลงไปเรือ่ยๆ ตามการคิดค้นหารูปแบบ

ใหม่ๆ จ�าได้ว่าเมือ่สกั 20 ปีก่อน เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ทาง

เทคนิคมีไม่กี่ชนิด เช่น Trend Line การนับคลื่นเอลเลียต  

เส้นค่าเฉลี่ยเคลือ่นที ่ส่วน Indicator ทีน่ยิมใช้ก็ม ีเช่น MACD, RSI, 

Momentum เป็นต้น แต่เดี๋ยวนี้ เวลากดเข้าไปเลือก Indicator  

ก็มีให้เลือกหลายสิบอย่างแล้ว อย่างไรก็ตาม แนะน�าว่า แม้การ

วิเคราะห์ทางเทคนิค จะสามารถบอกจดุซือ้ – ขาย ของหุ้นได้ทกุตวั 

แต่เพ่ือเป็นการลดความเสีย่งการลงทนุ กค็วรทีจ่ะใช้การวเิคราะห์

ทางเทคนิคเป็นเครื่องช่วยก�าหนดจังหวะการลงทุน บนหุ้นที่มี

ปัจจัยพื้นฐานที่ดี หรือราคาต�่ากว่ามูลค่าพ้ืนฐานอยู่แล้ว ทั้งนี้  

นักลงทุนสามารถหาความรู ้ด ้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค 

เพ่ิมเติม จากหนังสือ “จับจังหวะหุ้นด้วยปัจจัยเทคนิค” ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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การลงทุนในหุ้นจะให้ผลตอบแทน 2 รูปแบบหลัก คือ 

เงินปันผล และ ราคาหุ้นที่เพิ่มข้ึน โดยการวัดผลตอบแทน 

จากเงินปันผล ดูจาก Dividend Yield ซึ่งค�านวณจาก 

เงินปันผลจ่ายต่อหุ ้น (DPS) หารด้วยราคาหุ้น ส่วน 

ราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึน วัดผลตอบแทนจาก ส่วนต่างระหว่าง 

ราคาหุ้นปัจจุบัน กับราคาทุน แล้วหารด้วยราคาทุน 

เรียกว่า Capital Gain

เก
ร็ด

ค
วา

ม
รู้

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เป็นแนวทางที่ถูกกล่าวถึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งน่าจะเป็นเพราะ 

ปัจจุบันนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลเป็นจ�านวนมากได้ง่ายขึ้น  

และข้อมูลต่างๆ ก็ยังถูกแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วตาม

เทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การวิเคราะห ์

เชิงปริมาณ เป็นการน�าข้อมูลที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

ราคา  ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ผลประกอบการของบริษัท 

ประวัติการจ่ายเงินปันผล การขึ้นเครื่องหมายต่างๆ ของ 

หลักทรัพย์ เป็นต้น โดยน�าข้อมูลต่างๆ มาเข้าสู่กระบวนการ

วิเคราะห์ทางสถิติ เช่น อาจเป็นการคัดกรองดูว่า ในช่วงฤดูกาล

ประกาศจ่ายเงินปันผล หุ ้นบริษัทใดที่ให้ผลตอบแทนรวม  

(Dividend Yield + Capital Gain) สงูทีส่ดุ และควรซือ้ในช่วงเวลาใด 

จงึมโีอกาสท�าก�าไรสงูสดุ เป็นต้น หรอือาจเป็นการน�าข้อมลูทีม่อียู่ 

มากลั่นกรองตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น เกณฑ์ของการคัดเลือกหุ้น 

เข้า SET50 Index เพือ่มาคาดการณ์ว่า ในรอบการค�านวณถดัๆ ไป 

จะมีหุ้นอะไรบ้างที่เข้าเกณฑ์ เป็นต้น
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การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
(Fundamental Analysis)

ได้มาซึ่งหุ้นดีราคาถูก

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
(Ouantitative Analysis)

คัดกรองกลุ่มหุ้นท่ีมีคุณสมบัติ

ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค
(Technical Analysis)

ช่วยบอกช่วงเวลาซื้อขาย

ที่เหมาะสม

ตัดสินใจลงทุน

สาหรับเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงเฉพาะแนวทางการ

วิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานเท่านั้น  ซึ่งก็มีกระบวนการวิเคราะห์ 

ที่เป็นขั้นตอน แต่ก็ไม่ยากเกินกว่าที่จะศึกษาและนาไปปฏิบัติจริง
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