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หลักการพื้นฐานของการประเมินมูลคาหุนสามัญ
การประเมินมูลคาหุนสามัญมีรายละเอียดและวิธีการคํานวณที่แตกตางจากการประเมินมูลคาหลักทรัพย
ประเภทอื่นๆ อยางไรก็ตาม การประเมินมูลคาหลักทรัพยทุกประเภท (รวมถึงหุนสามัญ) จะมีหลักการพื้นฐานที่สําคัญ
เหมือนกัน กลาวคือ การประเมินวาหลักทรัพยนั้นจะมีกระแสเงินสดในอนาคตที่คิดเปนมูลคาปจจุบัน (Present
Value: PV) ไดเทากับเทาใด โดยตัวแปรที่สําคัญในการประเมินมูลคาหลักทรัพยทุกประเภท (รวมทั้งหุนสามัญ) คือ
กระแสเงินสดในอนาคต (Future Cash Flow) และผลตอบแทนที่ตองการ (Required Return) มูลคาที่คํานวณไดจะ
เรียกวามูลคาหรือราคาหลักทรัพย กระบวนการของการตัดสินใจลงทุนจะเปนการเปรียบเทียบราคาของหลักทรัพยที่อยู
ในตลาดหลักทรัพย (Market Price) กับราคาหลักทรัพยที่คํานวณได ซึ่งจะเรียกวา “มูลคาที่แทจริง” (Intrinsic
Value) โดยเงื่อนไขของการตัดสินใจลงทุนจะเปนดังตอไปนี้
ถาราคาหลักทรัพยในตลาด > มูลคาที่แทจริงของหลักทรัพย
ถาราคาหลักทรัพยในตลาด < มูลคาที่แทจริงของหลักทรัพย

จะตัดสินใจไมลงทุนในหลักทรัพย
จะตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย

องคประกอบที่สําคัญ 2 ประการในการประเมินมูลคาหุนสามัญ ไดแก กระแสเงินสดหรือผลตอบแทนที่ได
จากการลงทุนในหุนสามัญและอัตราคิดลด โดยในการประเมินมูลคาหุนสามัญ นักลงทุนอาจตองพิจารณาปจจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของดวย ซึ่งแบงออกเปน... ปจจัยแวดลอมภายนอก และปจจัยของตัวหลักทรัพยเอง
ทําไมการประเมินมูลคาหุนสามัญจึงมีความสําคัญ
ในการตัดสินใจลงทุนซื้อหรือขายหุนสามัญ ผูลงทุนจะตองศึกษาและวิเคราะหขอมูลตางๆ ไมวาจะเปนขอมูล
ในระดับมหภาค ขอมูลในระดับอุตสาหกรรม และขอมูลบริษัท แลวนําขอมูลเหลานี้ไปใชประกอบในการประเมินมูลคา
หุนของบริษัท ซึ่งบริษัทที่มีฐานะทางการเงินและมีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดี อาจไมใชบริษัทที่นาลงทุน
เสมอไป แตจะขึ้นอยูกับราคาหุนที่นักลงทุนจะเขาไปลงทุนในแตละขณะดวยวามีความเหมาะสมและคุมคา
ตอการลงทุนมากนอยเพียงใด
การประเมินมูลคาหุนจึงเปนการหามูลคาที่ควรจะเปนของหลักทรัพยเพื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาดและใช
เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และการกําหนดราคาซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทที่นักลงทุนไดวิเคราะหและ
มีความเห็นวามีปจจัยพื้นฐานดีและมีความเหมาะสมในการลงทุน
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ในสวนของผูออกตราสารเพื่อระดมทุนนั้น การประเมินมูลคาเพื่อกําหนดราคาหุนก็มีความสําคัญเชนเดียวกัน
เนื่ อ งจากผู อ อกและเสนอขายหุ น สามั ญ ย อ มต อ งการข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ราคาที่ เ หมาะสมของหุ น สามั ญ เพื่ อ นํ า มาใช
ประกอบการคํานวณตนทุนของเงินทุนที่จะเกิดขึ้นจากการระดมทุน เพื่อชวยตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกในการระดมทุน
ที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทระหวางการระดมทุนดวยการออกและเสนอขายหุนสามัญและการออกและเสนอ
ขายตราสารประเภทอื่นๆ ซึ่งเปนขอมูลที่สําคัญที่ใชประกอบการวิเคราะหงบลงทุน เชน การขยายกิจการ การพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม เปนตน
ความหมายของมูลคา
“มูลคา” (Value) อาจมีความหมายหลายอยาง ทั้งในแงที่เปนความหมายของ Book Value, Replacement
Value, Liquidation Value หรือ Intrinsic Value เปนตน
Book Value หรือมูลคาตามบัญชี (หรือสวนของผูถือหุน)
เปนมูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทที่ปรากฏอยูในงบแสดงฐานะทางการเงิน (Statement
Position) ของบริษัทผูออกหลักทรัพย โดยคํานวณไดจาก...

of

Financial

มูลคาตามบัญชี (สวนของผูถือหุน) = สินทรัพย – หนี้สิน
นักลงทุนอาจจะปรับปรุงมูลคาตามบัญชีใหเปน “มูลคาตอหุน” เพื่อใชเปนเครื่องมือเปรียบเทียบกับราคาหุน
ที่ตองการซื้อขายได โดยการหารมูลคาตามบัญชีดวยจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัท
มูลคาตามบัญชีตอหุน (Book Value per Share) =

มูลคาตามบัญชี
จํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลว

การคํานวณหามูลคาตามบัญชีสามารถกระทําไดโดยงายและมีความถูกตองสูง เนื่องจากขอมูลงบการเงินของ
บริษัทจดทะเบียนเปนขอมูลที่เปดเผยเปนการทั่วไป มีการจัดทําเปนรายไตรมาส และมีผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเปนไป
ตามมาตรฐานการบั ญ ชีซึ่ ง เป น ที่ ย อมรั บ เป น การทั่ ว ไป อย า งไรก็ ตาม มาตรฐานบั ญ ชี กํ า หนดใหก ารบั น ทึ ก บั ญ ชี
ทรัพยสินดําเนินงานตางๆ ของบริษัท ตองบันทึกที่ราคาทุนและมีการตัดคาเสื่อมราคาระหวางอายุการใชงาน ทําให
มูลคาทรัพยสินอาจจะต่ํากวามูลคาที่ควรจะเปนหากพิจารณาราคาตลาดในปจจุบัน และไมไดสะทอนมูลคาบริษัทที่ควร
จะเปน
Replacement Value (มูลคาสินทรัพยตามราคาตลาดปจจุบัน)
ในกรณีที่ตองซื้อสินทรัพยใหมเพื่อทดแทนสินทรัพยที่ใชอยูของบริษัท Replacement Value ชวยลดขอจํากัด
ของมูล คา ตามบัญ ชีที่ ไ ม ไ ด ส ะท อนมู ลค า ที่ เปลี่ย นไปของทรั พย สิน ตามราคาตลาดในป จ จุ บัน อย า งไรก็ ตาม การ
คํานวณหา Replacement Value ใหถูกตองทําไดยากและจําเปนตองใชเวลาพอสมควร
เนื่องจาก Replacement Value จะสะทอนมูลคาทรัพยสินตามราคาตลาดปจจุบัน โดยทั่วไป Replacement
Value จึงมักจะมีมูลคาสูงกวามูลคาตามบัญชี (Book Value) มาก ในการพิจารณาลงทุนนักลงทุนอาจจะพิจารณา
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ปรับปรุงตัวเลขมูลคาตามบัญชีตอหุนดวย Replacement Value เพื่อใหสะทอนมูลคาที่เปนปจจุบันมากขึ้น โดยการหัก
หนี้สินที่มีอยูทั้งหมดออกจากสินทรัพยบริษัทที่ประเมินราคาดวย Replacement Cost แทนที่จะใชมูลคาสินทรัพยของ
บริษัทตามบัญชีลบดวยหนี้สิน
Liquidation Value
เปนมูลคาสินทรัพยของกิจการที่สามารถขายไดในกรณีที่มีการเลิกกิจการ และนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด
การคํานวณหา Liquidation Value จําเปนตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการและทรัพยสินของบริษัทอยางละเอียด
ซึ่งขอมูลดังกลาวไมเปนที่เปดเผยตอสาธารณะ ผูที่จะรูขอมูลดังกลาวและใชประโยชนจาก Liquidation Value จึงมักจะ
เปนผูที่มีความเกี่ยวของกับบริษัทอยางใกลชิด เชนผูบริหาร เปนตน ซึ่งสวนใหญมักจะถูกใชเปนขอมูลเพื่อตกลงซื้อ
ขายในกรณีที่มีการครอบงํากิจการ
Intrinsic Value
คือ มูลคาที่ควรจะเปนตามปจจัยพื้นฐาน ซึ่งโดยทั่วไปมักจะคํานวณขึ้นจากการคาดการณแนวโนมฐานะทาง
การเงินและผลการดํา เนินงานในอนาคตของบริษัท ภายใตสมมติฐานตางๆ ที่กําหนดขึ้น เพื่อจะพิจารณามูลคา ที่
เหมาะสมในการลงทุน การคํานวณมูลคาตามปจจัยพื้นฐานของแตละคนอาจจะไดผลลัพธตางๆ กันไป ขึ้นกับวิธีหรือ
แบบจําลองในการประเมินมูลคา (Valuation Model) ที่ใช และสมมติฐานที่แตละคนกําหนดขึ้น ซึ่งตัวแปรที่สําคัญที่สุด
ในการกําหนด Intrinsic Value คือ กําไรและกระแสเงินสดของธุรกิจที่คาดวาจะไดรับในอนาคต
ตัวแปรที่มีสวนในการกําหนดมูลคาหุนสามัญ
ตัวแปรที่มีสวนในการกําหนดมูลคาที่แทจริง (Intrinsic Value) ของหุนสามัญ ไดแก มูลคาของสินทรัพยของ
กิจการ ความสามารถในการทํากําไรของกิจการ และอัตราคิดลดเพื่อนํามาคิดลดกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในอนาคตให
เปนมูลคาปจจุบัน
มูลคาสินทรัพยสุทธิของกิจการ
สินทรัพยมีความสําคัญตอการประเมินมูลคาของหุนสามัญ ในแงที่วาสินทรัพยเปนเครื่องมือในการสรางรายได
ใหแกกิจการ ซึ่งสินทรัพยของกิจการที่กลาวถึงในที่นี้ ประกอบดวยที่ดิน อาคาร เครื่องจักร สินคาคงเหลือ สิทธิบัตร
เครื่องหมายการคา ฯลฯ กิจการที่มีเงินทุนพรอม มีการบริหารงานที่ดี มีการคนควาสิ่งใหมๆ และใชทรัพยากรที่มีอยู
อยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ยอมมีโอกาสทํากําไรไดมาก สวนกิจการที่ไมสามารถบริหารการใชทรัพยากรไดดี ก็จะมี
ตนทุนที่สูง กําไรที่ไดจากการดําเนินกิจการก็ยอมนอยลง
ในอี ก ด า นหนึ่ง กํา ไรของกิจ การก็ จ ะเปน สว นสํา คัญ ในการเพิ่ม มูลคา ของสินทรัพ ยของกิ จ การไดเชน กั น
เนื่องจากกําไรของกิจการจะถูกบันทึกอยูในบัญชีกําไรสะสม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของมูลคาสินทรัพยของกิจการ เมื่อกําไร
เพิ่มขึ้นมูลคาสินทรัพยของกิจการก็จะเพิ่มขึ้นผานทางบัญชีกําไรสะสม แตถาหากกิจการประสบภาวะขาดทุนกําไร
สะสมก็จะลดลง มูลคาสินทรัพยของกิจการก็จะลดลงเชนกัน
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มูลคาสินทรัพยของกิจการเปนตัวแปรสําคัญในการประเมินมูลคาหุนสามัญจากทางดานสินทรัพย ซึ่งแนวคิด
นี้เชื่อวามูลคาสินทรัพยของกิจการกับความสามารถในการทํากําไรของกิจการ มีความสัมพันธตอกันโดยตรง ดังที่ได
อธิบายมาแลวขางตน มูลคาสินทรัพยของกิจการที่นํามาใชในการประเมินมูลคาหุนสามัญจากทางดานทรัพยสินนั้น จะ
เปนมูลคาสินทรัพยสุทธิ ซึ่งเปนมูลคาสินทรัพยทั้งหมดที่หักดวยหนี้สิน
ความสามารถในการทํากําไรของกิจการ
รายไดของกิจการที่ปลอดจากภาระคาใชจายตางๆ คือ กําไรของกิจการ ซึ่งความสําคัญของกําไรของกิจการ
ก็คือ กําไรเปนสวนที่จะถูกจัดสรรใหเปนแหลงเงินทุนของกิจการ และเปนผลตอบแทนใหแกผูถือหุนในรูปของเงินปนผล
(Dividend) บริษัทที่มีความสามารถในการทํากําไรสูง ยอมมีแนวโนมที่จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราที่สูง และ
มีผลใหมูลคาของหุนสามัญสูงตามไปดวย
ความสามารถในการทํากําไรของกิจการเปนตัวแปรสําคัญในการประเมินมูลคาหุนสามัญจากทางดานรายได
เนื่องจากกําไรเปนตัวแปรสําคัญในการกําหนดเงินปนผลที่บริษัทจะจายใหแกผูถือหุน ซึ่งแนวคิดการประเมินมูลคาหุน
สามัญแบบนี้เชื่อวา มูลคาของหุนสามัญจะแปรผันโดยตรงกับกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคต และระยะเวลาที่
จะไดรับกระแสเงินสด ซึ่งกระแสเงินที่กลาวถึงในที่นี้ก็คือ เงินปนผลที่คาดวาจะไดรับจากบริษัท สวนระยะเวลาที่จะ
ไดรับกระแสเงินสดนั้น หมายถึง ระยะเวลาที่ผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลจากบริษัท เชน ปที่ 1, 2, 3,... นับจากวันถือหุน
เปนตน
อัตราคิดลด
ในกรณีที่ระยะเวลาที่จะไดผลตอบแทนจากการถือหุนสามัญนั้นมีระยะเวลานานกวา 1 ป ทําใหตองมีการ
คํานวณกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตใหเปนมูลคาปจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อใหไดมูลคาที่แทจริงของหุนสามัญในปจจุบัน
สําหรับตัดสินใจวาผลตอบแทนที่จะไดรับในอนาคตนั้นมีความคุมคาตอการลงทุนในวันนี้หรือไม
อัตราคิดลดเปนอัตราที่ใชในการคิดลดกระแสเงินสดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแลวเทียบใหเปนมูลคาปจจุบัน ซึ่ง
เปนอัตราที่สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนตองการจากการลงทุนในสินทรัพย หรืออัตราผลตอบแทนที่
ตองการของตลาด (Required Rate of Return) ซึ่งจะแปรผันตามความเสี่ยงของธุรกิจและอัตราดอกเบี้ยที่
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งผลตอบแทนจากทางเลือกการลงทุนอื่น ซึ่งจะเห็นไดวาหากความเสี่ยงจากการลงทุนยิ่งสูง อัตรา
คิดลดนี้ก็ยิ่งสูงดวยเชนกัน เพื่อชดเชยความเสี่ยงที่ผูลงทุนตองเผชิญ
อัตราคิดลดอาจพิจารณาจากปจจัย 2 ประการ คือ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพยที่ปราศจาก
ความเสี่ยง (Risk-Free Rate) และสวนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Risk Premium) โดยที่อัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนในสินทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยง อาจใชอัตราดอกเบี้ยจากตราสารที่คาดวาจะไดรับผลตอบแทนที่แนนอน
เชน อัตราดอกเบี้ยจากพันธบัตรรัฐบาล สําหรับสวนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุนอาจพิจารณาจากการวิเคราะห
ความไมแนนอน หรือความ ผันผวนของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับ ซึ่งหากมีความไมแนนอนสูงก็จะมีความเสี่ยงสูง
ดังนั้น ผูลงทุนจึงตองการผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้น และในกรณีที่โอกาสที่จะไดรับกระแส
เงินสดในอนาคตมีความแนนอนสูง มีโอกาสคลาดเคลื่อนนอย ซึ่งบงชี้วาความเสี่ยงจากการลงทุนต่ํา ผูลงทุนก็จะตอง
การผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุนไมมากนัก เปนตน
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หุน สามัญ
อัตราคิดลดจึงเปนอีกหนึ่งตัวแปรที่มีผลตอมูลคาหุนสามัญ ตามแนวคิดการประเมินมูลคาหุนสามัญจาก
ทางดานรายได ซึ่งอัตราคิดลดจะมีความสัมพันธแปรผกผันกับมูลคาหุนสามัญ
แนวทางการประเมินมูลคาหุนสามัญ
การประเมินมูลคาหุนสามัญถือไดวาเปนสิ่งที่ทําไดยากกวาการประเมินมูลคาตราสารทางการเงินหลายๆ
ประเภท เชน หุนบุริมสิทธิ หุนกู เพราะกระแสเงินสดที่จะไดรับจากการลงทุนในหุนสามัญซึ่งอยูในรูปเงินปนผลและผล
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของราคาจะมีคาไมคงที่
วิธีการในการประเมินมูลคาหุนสามัญมีอยูหลายวิธี โดยในบทความนี้จะแบงวิธีการประเมินมูลคาหุนสามัญ
ออกเปน 3 วิธีการใหญ ไดแก
1. การคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต (Discounted Cash Flow Valuation) เปนการคํานวณราคาหุน
สามัญ โดยการนํากระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในอนาคตมาคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน ตัวอยางของกระแส
เงินสดที่นํามาคิดลด ไดแก เงินปนผลของกิจการ (Dividend) กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกิจการ
(Cash Flow from Operation) และกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) วิธีการประเมินมูลคาหุนสามัญ
ดวยวิธีนี้ถือไดวาเปนวิธีการประเมินมูลคาที่ตรงไปตรงมา ชัดเจนและสอดคลองกับนิยามของมูลคาทาง
การเงิน ความแตกตางของแตละวิธีจึงขึ้นอยูกับประเภทของกระแสเงินสดที่นํามาใชในการคํานวณและ
การใหคํานิยามของคําวากระแสเงินสดรับ
2. การคํานวณราคาโดยสัมพัทธ (Relative Valuation) วิธีการในกลุมนี้จะเปนการคํานวณราคาหุน
สามัญโดยการเปรียบเทียบตัวแปรที่เกี่ยวของกับราคาหุน เชน กําไรตอหุน กระแสเงินสด มูลคาตาม
ราคาบัญชี หรือยอดขาย กับราคาตลาดในปจจุบันของหุนสามัญ
3. การประเมินมูลคาหุนโดยการพิจารณามูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (Economic Value Added: EVA)
ของกิจการ โดยที่ EVA เปนการวัดมูลคาที่แทจริงที่ผูบริหารในองคกรสามารถเพิ่มใหแกธุรกิจ โดย
อาศัยแนวคิดของกําไรทางเศรษฐศาสตรหรือกําไรสวนที่เหลือ (Residual) ซึ่งเปนปจจัยที่สะทอน
ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางผลกําไรจากการดําเนินงาน (Profit from Operation) และตนทุนทางการ
เงิน (Cost of Capital) ทั้งที่เปนสวนของเจาหนี้และสวนของเจาของ และเปนการขยายขอบเขตจาก
แนวคิดเดิมที่คํานึงถึงเฉพาะกําไรสุทธิทางบัญชีที่นําเฉพาะตนทุนของเจาหนี้ (ดอกเบี้ยจาย) มาพิจารณา
แตเพียงอยางเดียว

******************************************************************
ติดตามบทความเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่นาสนใจอื่นๆ ไดที่ www.tsi-thailand.org
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