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ปรัชญาพื้นฐานของการประเมินมูลค่าหุ้นมาจากแนวคิดที่ว่า	“นักลงทุนจะต้อง

ค้นหาหุ้นของกิจการที่มีราคาตลาดต่ากว่ามูลค่าที่แท้จริงเพื่อเข้าลงทุน และพิจารณาขาย

เมื่อราคาตลาดของหุ้นดังกล่าวมีราคาสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง”	ด้วยเหตุนี้เอง	การประเมิน

มูลค่าหุ้นจึงถือเป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จในการลงทุน	 เพราะหากนักลงทุน 

มีความรู้ความเข้าใจในหลักการค้นหามูลค่าของกิจการและสามารถประเมินมูลค่าหุ้นได้

ด้วยตนเอง	ก็ย่อมมีโอกาสประสบความสาเร็จในการลงทุนตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

หนังสือ	“Valuation: รู้ไว้ห่างไกลดอย”	 เขียนโดย	คุณเทิดศักดิ์	ทวีธีระธรรม 

จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจถึงหลักการในการประเมินมูลค่ากิจการแต่ละประเภท 

การเลือกใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่มีคุณภาพและเหมาะสม	 เรียนรู้เทคนิค 

การประเมินมูลค่าหุ้น	รวมถึงข้อควรระวังของการประเมินมูลค่าในแต่ละวิธี

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถประเมินมูลค่าหุ้นได้อย่าง

เหมาะสม	เลือกลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของตนเอง	และสร้างผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในหุ้นได้อย่างยั่งยืน

ค�ำนิยม

(นางเกศรา มัญชุศรี)

กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางปัจจัยพื้นฐาน	ผู้วิเคราะห์จาเป็นต้องมีความรู้ 

อย่างลึกซึ้งในหลายด้าน	ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์เชิงมหภาค	ทั้งแนวโน้มทางเศรฐกิจ	

การเมือง	และการเปลี่ยแปลงทางสังคม	หลังจากนั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงแนวโน้ม

อุตสาหกรรมที่บริษัทนั้นๆ	ดาเนินธุกิจอยู่	อีกทั้ง	ต้องศึกษารายละเอียดของบริษัทจน 

รู้จักบริษัทมากพอที่จะคาดการณ์ถึงแนวโน้ม	รวมถึงจัดทาประมาณการทางการเงิน 

ออกมาได้	

อย่างไรก็ตาม	องค์ความรู้ที่ได้ทาการวิเคราะห์มาดังกล่าวข้างต้น	ยังไม่สามารถ

นาไปใช้ในการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือจะขายหลักทรัพย์	(หุ้น)	หากไม่ได้คาตอบว่า	“มูลค่า

หุ้นที่เหมาะสม (ยุติธรรม)”	ในทางปัจจัยพื้นฐาน	(Fair	Value)	ควรอยู่ที่เท่าใด	

โดยนักลงทุนจะตัดสินใจซื้อหุ้นก็ต่อเมื่อราคาหุ้นที่ซื้อขายในตลาดอยู่ที่ระดับ 

ต่ากว่า	Fair	 Value	และเมื่อลงทุนซื้อหุ้นแล้วก็หวังว่าราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้นไปอยู่ที่ 

Fair	Value	 ในทางตรงข้าม	หากราคาหุ้นที่ซื้อขายในตลาดราคาสูงกว่า	Fair	Value 

นักลงทุนยังไม่ควรเข้าไปซื้อหุ้น	ถึงแม้บริษัทนั้นจะเป็นบริษัทที่ดีก็ตาม	ควรรอให้ราคา

หุ้นปรับลงมาต่ากว่า	Fair	Value	ก่อน	หรือหากราคาหุ้นในตลาดสูงกว่า	Fair	Value	มาก

อาจตัดสินใจขายหุ้นออกไป

วิธีการคานวณเพื่อให้ได้มาซึ่งมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมในทางปัจจัยพื้นฐาน	หรือ 

Fair	 Value	มีด้วยกันหลายแนวคิด	 เช่น	ประเมินมูลค่าบนฐานสินทรัพย์ที่บริษัท 

ครอบครองทาประโยชน์	ประเมินมูลค่าบนขีดความสามารถการทากาไรของบริษัท	หรือ

ประเมินมูลค่าบนกระแสเงินสดที่บริษัทจะสร้างขึ้นได้ในอนาคต	ซึ่งแต่ละแนวคิดมีจุดอ่อน	

จุดแข็ง	และความเหมาะสมในการเลือกมาใช้บนสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป	ซึ่งต้อง

เลือกมาใช้ให้เหมาะสมในแต่ละกรณี

ค�ำน�ำ
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หนังสือเล่มนี้เป็นการเสนอมุมมองในทางปฏิบัติเพื่อจะทาความเข้าใจถึง	แนวคิด

ในการประเมินมูลค่ากิจการแต่ละประเภท	การเลือกใช้ข้อมูลที่มีคุณภาพและเหมาะสม

สาหรับที่จะนามาใช้ในการคานวณ	รวมถึงข้อควรระวังของการประเมินมูลค่าในแต่ละวิธี	

ความมุ่งหวังสูงสุดของผู้เขียนคือ	การที่นักลงทุนสามารถนาไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริง	

หรืออย่างน้อยใช้เป็นองค์ความรู้ประกอบสาหรับการอ่านบทวิเคราะห์ทางพื้นฐาน 

เพื่อให้เข้าใจถึงที่มาของ	Fair	Value	ที่นักวิเคราะห์นาเสนอในบทวิเคราะห์

หวังว่าเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้	จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านตามสมควร	และ

ขอให้นักลงทุนประสบความสาเร็จในการลงทุนอย่างยั่งยืน

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
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องค์ประกอบสาคัญในการตัดสินใจลงทุน	 ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้น 

หรือสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ	มักหนีไม่พ้นที่ต้องหาคาตอบในเรื่องต่างๆ	 เช่น	

สินทรัพย์ที่จะซื้อคุณภาพดีหรือไม่	มีศักยภาพการทากาไรในอนาคตมากน้อย 

เพียงใด	ควรเข้าลงทุนที่ราคาเท่าไร	ราคาตลาดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันถูกหรือแพง 

หรือเมื่อซื้อลงทุนแล้วควรขายทากาไรที่ราคาเท่าไร	

สังเกตเห็นได้ว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่วนเวียนอยู่กับความเหมาะสม	

ในเรื่องของราคา	ทั้งราคาที่เหมาะสมสาหรับการเข้าซื้อและสมควรแก่การขาย 

ทากาไร	 เมื่อเป็นเช่นนี้หากนักลงทุนสามารถรู้หรือฟันธงได้ว่าราคาที่เหมาะสม

ยุติธรรม	(Fair	Price)	สาหรับสินทรัพย์เป้าหมายลงทุนอยู่ที่เท่าไร	ข้อสงสัยหรือ

ความกลัวต่างๆ	รวมถึงความเสี่ยงในการลงทุนจะถูกขจัดออกไปได้เป็นส่วนใหญ่

ในความเห็นของผู้เขียน	สินทรัพย์ทุกชนิดไม่ว่าจะคุณภาพ	5	ดาว	1	ดาว	

หรือกระทั่งไม่มีดาว	ล้วนแต่มีมูลค่าในตัวเอง	ในเชิงของการตัดสินใจลงทุน	นักลงทุน

มีหน้าที่มองหาสินทรัพย์ที่สามารถเข้าไปครอบครองได้ในราคาที่ต่ากว่ามูลค่าของ

สินทรัพย์ที่ควรจะเป็น	(Fair	Price)	 เพื่อสร้างโอกาสในการทากาไรได้ในอนาคต	

เกริ่นน�ำ
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ในทางตรงกันข้ามหากนักลงทุนถือครองสินทรัพย์	แล้วปรากฏว่ามีผู้เสนอขอซื้อ 

ในราคาสูงกว่ามูลค่าที่คิดว่าควรจะเป็น	(ขอซื้อราคาสูงกว่า	Fair	Price	ในความเห็น

ของฝ่ายขาย)	การตัดสินใจขายเพื่อทากาไรก็เป็นเรื่องที่ควรทา	

ทั้งนี้	กลไกการซื้อขายดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้เพราะว่า	Fair	Price	สาหรับ

สินทรัพย์ชิ้นเดียวกัน	 ในมุมมองของนักลงทุนแต่ละคนไม่จาเป็นต้องเท่ากัน 

เพราะตามกลไกตลาด	หากทุกคนมีมุมมองต่อสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เหมือนกัน 

คงไม่เกิดการซื้อขายหรือไม่เกิดตลาดขึ้นมาได้	

ประเด็นที่ทาให้เรื่อง	Fair	Price	ของสินทรัพย์ชนิดเดียวกันไม่เท่ากันมี 

หลายสาเหตุ	 เช่น	 เกี่ยวกับอนาคตหรือการทาประโยชน์ในสินทรัพย์ต่างกัน 

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหรือฐานะการเงินของนักลงทุนต่างกัน	ระยะเวลา 

ที่ต้องการถือครองสินทรัพย์ต่างกัน	ช่วงเวลาประเมินราคาต่างกัน	หรือการใช้วิธี

การประเมินราคาแตกต่างกัน	ซึ่งภายใต้กติกาดังกล่าว	นักลงทุนที่มีความลึกซึ้งใน 

การมองเห็นมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์จะมีโอกาสทากาไรที่ดีกว่า	

สาหรับการลงทุนในหุ้น	หลักการดังกล่าวมีความชัดเจนจับต้องได้และ 

เชื่อว่านักลงทุนได้สัมผัสทั้งทางตรงและทางอ้อม	ดังนั้น	 เพื่อเปิดโอกาสในการ 

สร้างผลตอบแทนการลงทุนให้ได้ตามเป้าหมายและลดความเสี่ยงจากการลงทุน 

ให้ได้มากที่สุด	สิ่งที่จาเป็นประการหนึ่งคือ	การสร้างองค์ความรู้เพื่อทาให้สามารถ

ประเมินมูลค่ากิจการหรือมูลค่าหุ้นให้ได้ตรงกับข้อเท็จจริงที่สุด	

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เน้นแนวคิดและกระบวนการในการนาผู้อ่านเข้าไป

ค้นหามูลค่าที่แท้จริงของราคาหุ้น	 (ขอใช้คาว่า	 Fair	 Value	บางท่านอาจใช้ 

คาต่างกัน	เช่น	มูลค่าทางทฤษฎี	มูลค่าหุ้นทางพื้นฐาน	Fair	Value	หรือ	Target	Price)	

ซึ่งมีวิธีการในการประเมินมูลค่าอยู่หลายวิธี	 โดยแต่ละวิธีก็เหมาะกับกิจการที่มี

คุณสมบัติต่างกัน	นักลงทุนต้องเลือกนามาใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละกรณี
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กลไกกำรซื้อขำยดังกล่ำวจะเกิดขึ้น

ได้เพรำะว่ำ Fair Price ส�ำหรับ

สินทรัพย์ชิ้นเดียวกัน ในมุมมอง
ของนักลงทุนแต่ละคนไม่จ�ำเป็น

ต้องเท่ำกัน เพรำะตำมกลไกตลำด

หำกทุกคนมีมุมมองต่อสินทรัพย์

ชิ้นเดียวกันที่เหมือนกัน 

คงไม่เกิดกำรซื้อขำย
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การประเมินมูลค่าหุ้น	ถือเป็นบทสรุปสาคัญของกระบวนการวิเคราะห์ 

หลักทรัพย์ทางด้านปัจจัยพื้นฐาน	(Fundamental	Analysis)	โดยผลสรุปที่ออกมา

จะบอกว่าหุ้นของบริษัทที่ทาการวิเคราะห์ควรมีมูลค่าที่เหมาะสม	(Fair	Value)	

เท่าไร	และเมื่อเทียบกับราคาหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหุ้นถือว่าถูกหรือแพง	

อย่างไรก็ดี	กว่าจะได้บทสรุปดังกล่าวต้องมีลาดับขั้นตอนการวิเคราะห์ 

ค่อนข้างมาก	เพื่อสร้างความชัดเจนจึงจาเป็นต้องเข้าใจกระบวนการและเป้าหมาย

ของการวิเคราะห์ในแต่ละเรื่อง	ทั้งนี้ประเด็นหลักในการวิเคราะห์	ประกอบด้วย 

การวิเคราะห์เศรษฐกิจ	การเมือง	การวิเคราะห์อุตสาหกรรม	การวิเคราะห์บริษัท

เชิงคุณภาพ	กลยุทธ์	และการวิเคราะห์บริษัทเชิงปริมาณ	(งบการเงิน)	

สาหรับการประเมินมูลค่าหุ้นถือเป็นบทสรุปของการวิเคราะห์	ก่อนที่จะไป

ถึงขั้นตอนการตัดสินใจซื้อขายหุ้น	 ในความเห็นของผู้เขียนเป็นขั้นตอนที่ต้อง 

ใช้ผลการวิเคราะห์ในทุกประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นมาสังเคราะห์ลงในขั้นตอน 

การประเมินมูลค่าหุ้น	 โดยสะท้อนผ่านการทาประมาณการและการกาหนด

สมมุติฐานต่างๆ	ในการวิเคราะห์
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การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางปัจจัยพื้นฐาน

แนวคิดในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางปัจจัยพื้นฐานอาจแบ่งได้เป็น 

2	แนวทางคือ	การวิเคราะห์องค์ประกอบดังกล่าวจากภาพใหญ่ระดับมหภาคแล้ว

ตีวงให้แคบลงมาสู่การวิเคราะห์ตัวบริษัท	แนวทางนี้เรียกว่าการวิเคราะห์แบบบน

ลงล่าง	 (Top-Down	Analysis)	หรืออีกแนวทางหนึ่งเป็นการวิเคราะห์จากล่าง 

ขึ้นบน	(Bottom-Up	Analysis)	เป็นการเริ่มต้นวิเคราะห์ที่ตัวบริษัทเพื่อหาบริษัท

ที่ดีและราคาต่ากว่า	Fair	Value	แล้ววิเคราะห์อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจเชิงมหภาค	

จากแผนภาพการวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางปัจจัยพื้นฐาน	ทาให้เข้าใจ

กระบวนการและองค์ประกอบในการวิเคราะห์	หากเป็นการวิเคราะห์แบบบนลงล่าง	

 อัตราการเติบโต
 นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
 ดอกเบี้ย/เง�นเฟ�อ

เศรษฐกิจ

 เสถียรภาพรัฐบาล

 กฎหมาย/กฎระเบียบ

 ความขัดแย�งทั้งภายใน และ

 ระหว�างประเทศ

การเมือง

 ได�/เสีย ประโยชน�จากภาวะเศรษฐกิจ/

 การเมือง

 ศักยภาพการเติบโต

 5 Forces 

 วัฏจักรอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

 รูปแบบการทำธุรกิจ

 ฐานะทางการเง�น

 แนวโน�มการทำกำไร

 ความถูก/แพงของหุ�น

บร�ษัท
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จะเริ่มกระบวนการวิเคราะห์องค์ประกอบในส่วนด้านบนของแผนภาพแล้วไล่ลงมา 

ข้างล่าง	ส่วนการวิเคราะห์จากล่างขึ้นบน	ก็เริ่มการวิเคราะห์จากองค์ประกอบใน

ส่วนของบริษัทแล้วไล่ขึ้นไปด้านบน

อย่างไรก็ตาม	ไม่ว่าจะใช้แนวทางการวิเคราะห์แบบไหน	ขอให้ระลึกอยู่เสมอ

ว่าเป้าหมายในการวิเคราะห์คือต้องการรู้แนวโน้มในอนาคตของแต่ละปัจจัยเพื่อ 

ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	 เพราะการลงทุนในหุ้นเป็นการตัดสินใจเพื่อหวัง 

ผลตอบแทนที่คาดหวังในอนาคต	หากการวิเคราะห์เป็นเพียงการทาให้นักลงทุนรู้

และเข้าใจบริษัทในส่วนที่เป็นมาในอดีตอย่างเดียว	ไม่สามารถให้แนวโน้มในอนาคต

ก็เป็นการวิเคราะห์ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สาหรับการลงทุนอย่างเต็มที่

วิเคราะห์เศรษฐกิจ การเมือง
ให้ความสาคัญกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มหลักของโลกในแง่มุม

ต่างๆ	 เช่น	การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ	การก้าว 

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของหลายประเทศ	การกีดกันการค้าระหว่างประเทศ	การใช้

ความรุนแรงระหว่างประเทศ	เป็นต้น	

หลังจากนั้นพิจารณาถึงแนวทางในการดาเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจและ

การเมืองของประเทศเป้าหมายว่าจะดาเนินไปในแนวทางใด	ต้องทาการวิเคราะห์

ถึงผลของการใช้นโยบายต่างๆ	ว่าทาให้ทิศทางของประเทศเปลี่ยนไปในทิศทางใด	

มีเสถียรภาพในระยะยาวหรือไม่	รวมถึงมีความเสี่ยงต้องระวังในเรื่องใดบ้าง 

ยกตัวอย่าง	ทั่วโลกกาลังให้ความสาคัญกับการนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ	 เข้ามา 

เพิ่มขีดความสามารถในการเติบโตของเศรษฐกิจ	

โดยในระดับโลกมีการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่	4	

หรือ	Industry	4.0	ซึ่งรัฐบาลไทยมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน	คือการดาเนิน

นโยบายสนับสนุนให้เอกชนลงทุนเพื่อใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพใน 
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ภาคการผลิตและภาคบริการ	โดยจูงใจด้วยสิทธิประโยชน์ทางภาษี	การลงทุนของ

ภาครัฐเพื่อทาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	เช่น

การลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	(Eastern	Economic	Corridor,	EEC)		

วิเคราะห์อุตสาหกรรม
เป็นกระบวนการต่อเนื่องหลังจากวิเคราะห์ภาพการเปลี่ยนแปลงระดับ

ประเทศ	โดยให้ความสาคัญแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศ	สืบเนื่อง 

จากการดาเนินนโยบายต่างๆ	การวิเคราะห์อุตสาหกรรมจะพิจารณาว่าการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	 เป็นโอกาสหรืออุปสรรคต่ออุตสาหกรรมใด	รูปแบบไหน 

และผู้ประกอบการที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมมีการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

มากน้อยเพียงใด	

ยกตัวอย่างที่ต่อเนื่องมาจากภาพการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศดังกล่าว

กรณีรัฐบาลมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนประเทศโดยการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม

ใหม่ๆ	 เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพให้ภาคการผลิต	ภาคบริการ	และเกิดแคมเปญ

ประเทศไทย	4.0	การลงทุนขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือ	โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก	(EEC)	

หากพิจารณาผลกระทบต่ออุตสาหกรรม	พบว่าเป็นโอกาสสาหรับหลาย

อุตสาหกรรม	เช่น	อุตสาหกรรมการก่อสร้าง	ซึ่งมีบทบาทรับงานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐานต่างๆ	กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทนิคมอุตสาหกรรม	ซึ่งมีโอกาส 

ในการขายพื้นที่ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก	ขณะที่ราคาที่ดินน่าจะ

ปรับตัวสูงขึ้นด้วย	กลุ่มอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ซึ่งมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นตาม

จานวนอุตสาหกรรมใหม่ๆ	สุดท้ายน่าจะเป็นกลุ่มพัฒนาที่อยู่อาศัยซึ่งจะเกิดอุปสงค์	

(Demand)	ตามมาหลังจากแหล่งงานและชุมชนขยายตัว	

ขณะเดียวกัน	อาจทาให้หลายอุตสาหกรรมต้องปรับตัว	เช่น	อุตสาหกรรม

ที่ใช้แรงงานจานวนมาก	(Labour	 Intensive)	ที่ต้นทุนการผลิตอาจสูงขึ้น	ขณะที่
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ประสิทธิภาพอาจด้อยกว่าผู้ประกอบการที่นาเทคโนโลยีใหม่ๆ	เข้ามาใช้	อุตสาหกรรม

การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	ชิ้นส่วนยานยนต์	ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมกลางน้า 

หากอุตสาหกรรมต้นน้ามีการเปลี่ยนแปลงก็จาเป็นต้องปรับตัวตาม	เช่น	แนวโน้ม

การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า	นามาซึ่งการปรับตัวของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

วิเคราะห์บริษัท
การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น	ไม่ได้หมายความว่าผู้ประกอบการ

ทุกรายในอุตสาหกรรมเดียวกันจะได้รับประโยชน์หรือได้รับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเหมือนกัน	แต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพและขีดความ

สามารถของผู้ประกอบการแต่ละราย	

ทั้งนี้	การวิเคราะห์บริษัทจาเป็นต้องวิเคราะห์ทั้งในแง่มุมเชิงคุณภาพ 

และเชิงปริมาณ	โดยในเชิงคุณภาพให้ความสนใจตั้งแต่ผู้บริหารกิจการว่ามีแนวคิด

อย่างไร	 โปร่งใสมากน้อยเพียงใด	กาหนดกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ในอนาคตอย่างไร	บริษัทมีความพร้อมในเชิงของเทคโนโลยี	เครื่องจักร	เครื่องมือ	

สาหรับการเติบโตภายใต้สถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างไร	

ส่วนการวิเคราะห์ในแง่มุมเชิงปริมาณจะให้ความสาคัญที่งบการเงินของบริษัท	

โดยพิจารณาตั้งแต่ความเห็นผู้สอบบัญชี	โครงสร้างสินทรัพย์	โครงสร้างหนี้สิน	

โครงสร้างทางการเงิน	จากนั้นพิจารณาขีดความสามารถในการนาสินทรัพย์บริษัท

ไปสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น	โดยพิจารณาความสามารถการทากาไรในอนาคต

และการสร้างกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน	(Cash	Flow	From	Operation)	

ในการวิเคราะห์งบการเงิน	นักลงทุนสามารถใช้อัตราส่วนทางการเงิน 

(Financial	Ratio)	เป็นตัวช่วยให้เห็นภาพที่ชัดเจนได้ง่ายขึ้น	ผลของการวิเคราะห์

บริษัททาให้นักลงทุนเข้าใจถึงความเป็นมา	สถานะปัจจุบันและแนวโน้มในการ 

ทากาไรในอนาคต	หรือสามารถคาดการณ์แนวโน้มและจัดทาประมาณการทางการ

เงินได้
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หำกรำคำหุ้นที่ซื้อขำยในตลำดสูงกว่ำ

มูลค่ำหุ้นที่เหมำะสมก็ไม่ควรเข้ำไปซื้อ 

หรือหากจะซื้อก็ควรให้ราคาปรับลดลงมา
ต�่ากว่ามูลค่าหุ้นที่เหมาะสมก่อน หรือหำก

ถือหุ้นอยู่แล้วก็ควรพิจำรณำขำย

เมื่อทาการวิเคราะห์องค์ประกอบข้างต้นก็ถึงขั้นตอนสาคัญซึ่งถือว่าเป็น 

บทสรุปก่อนตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขายหุ้น	ได้แก่	ขั้นตอนของการประเมินมูลค่าหุ้น	

(Stock	Valuation)	ซึ่งต้องใช้บทสรุปของการวิเคราะห์ตั้งแต่เศรษฐกิจ	การเมือง	

อุตสาหกรรม	และบริษัท

ผลที่ได้จากการประเมินมูลค่าหุ้น	ต้องบอกได้ว่าราคาหุ้นที่เหมาะสมของ

บริษัทที่ทาการวิเคราะห์ควรอยู่ที่เท่าไร	แนวคิดการประเมินมูลค่าหุ้นมีหลากหลาย	

หากสรุปเป็นกลุ่มๆ	ในความเห็นของผู้เขียนอาจแยกได้เป็น	

•	กลุ่มประเมินมูลค่าบนฐานสินทรัพย์ที่บริษัทครอบครองทาประโยชน์

•	กลุ่มประเมินมูลค่าบนขีดความสามารถการทากาไรของบริษัท

•	กลุ่มประเมินมูลค่าบนกระแสเงินสดที่บริษัทจะสร้างขึ้นได้ในอนาคต

•	กลุ่มใช้วิธีอื่นๆ	เช่น	Sum	of	the	parts	เป็นต้น
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เมื่อได้ผลสรุปออกมาแล้วว่ามูลค่าหุ้นที่เหมาะสมในทางปัจจัยพื้นฐาน 

ของหุ้นบริษัทที่ทาการวิเคราะห์ควรอยู่ที่เท่าใดก็ถึงขั้นตอนการตัดสินใจว่าจะ 

ดาเนินการอย่างไรกับหุ้นบริษัทนั้น	ทั้งนี้หลักการในเบื้องต้น	คือหากราคาหุ้นที่ 

ซื้อขายในตลาดสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่เหมาะสมก็ไม่ควรเข้าไปซื้อ	หรือหากจะซื้อ 

ก็ควรให้ราคาปรับลดลงมาต่ากว่ามูลค่าหุ้นที่เหมาะสมก่อน	หรือหากถือหุ้นอยู่แล้ว

ก็ควรพิจารณาขาย	

ตรงกันข้าม	หากราคาตลาดของหุ้นต่ากว่ามูลค่าหุ้นที่เหมาะสมควรตัดสินใจ

ลงทุนและถือรอจนราคาหุ้นปรับขึ้นมาถึงมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมจึงขายทากาไร	ทั้งนี้	

นักลงทุนต้องหมั่นติดตามสถานการณ์ของบริษัท	รวมถึงสถานการณ์แวดล้อม 

อย่างต่อเนื่อง	 เพราะการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจทาให้มูลค่าหุ้นที่เหมาะสม

เปลี่ยนแปลง

มาถึงตรงนี้อาจมีคาถามเกิดขึ้นว่า	หากพบว่าราคาหุ้นที่วิเคราะห์ต่ากว่า

มูลค่าหุ้นที่เหมาะสมมาก	 แต่บริษัทดังกล่าวมีปัจจัยพื้นฐานไม่แข็งแรงหรือ 

มีแนวโน้มไม่ดี	ควรซื้อหุ้นบริษัทดังกล่าวหรือไม่	

ในความเห็นของผู้เขียนคาตอบยังคงเป็นการตัดสินใจซื้อ	ทั้งนี้	ต้องมั่นใจว่า

ปัจจัยลบต่างๆ	ในเชิงปัจจัยพื้นฐานได้ถูกสะท้อนลงไปในมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมแล้ว	

อย่างไรก็ตาม	การตัดสินใจซื้อหุ้นในภาวะเช่นนี้จะเน้นไปที่การหาโอกาสทากาไร 

ในระยะสั้น	(ไม่ถือระยะยาว)	 เพราะการตัดสินใจซื้อหุ้นแล้วถือลงทุนระยะยาว 

ควรเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งและมีแนวโน้มที่ดี

สาหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค	 (Technical	 Analysis)	 เป็นอีกหนึ่ง 

เครื่องมือที่สาคัญสาหรับการตัดสินใจลงทุน	 โดยหลักการเป็นการวิเคราะห์

พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในอดีต	เพื่อนามาคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต	จึงมักนาไปใช้ในการหาจังหวะการลงทุนที่สามารถทากาไรได้มากที่สุด	

ในแต่ละช่วงเวลา	ทั้งนี้	ความเชื่อของการวิเคราะห์ทางเทคนิค	มี	3	ข้อ
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01 : กระบวนกำรและเป้ำหมำย

•	ราคาหุ้นในปัจจุบันได้สะท้อนสภาพแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างในตลาดหุ้น 

	 ไว้หมดแล้ว

•	ราคาหุ้นจะเคลื่อนไหวไปในแนวโน้มเดิม	(แนวโน้มขึ้นหรือลง)	จนกว่า 

	 จะเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลง

•	พฤติกรรมในอดีตจะเกิดขึ้นซ้ารอยในอนาคต

การวิเคราะห์ทางเทคนิค	 เป็นเครื่องมือที่เหมาะสาหรับการจับจังหวะการ 

ซื้อหรือขายมากกว่านาไปใช้ในการหามูลค่าหุ้นที่เหมาะสม	ดังนั้น	การตัดสินใจ

ลงทุนโดยองค์รวมควรใช้ทั้ง	2	หลักการคือ	การวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานและ 

การวิเคราะห์ทางเทคนิคประกอบกันในการตัดสินใจ	โดยใช้หลักการวิเคราะห์ทาง

ปัจจัยพื้นฐานเป็นการคัดกรองหุ้นที่มีความน่าสนใจลงทุนแล้วจึงใช้การวิเคราะห์ 

ทางเทคนิคในการหาจังหวะเข้าทาการซื้อหรือขายหุ้น
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