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หลักการพื้นฐานของการประเมินมูลคาหุนสามัญ 

การประเมินมูลคาหุนสามัญมีรายละเอียดและวิธีการคํานวณที่แตกตางจากการประเมินมูลคาหลักทรัพย
ประเภทอื่นๆ อยางไรก็ตาม การประเมินมูลคาหลักทรัพยทุกประเภท (รวมถึงหุนสามัญ) จะมีหลักการพ้ืนฐานท่ีสําคัญ
เหมือนกัน กลาวคือ การประเมินวาหลักทรัพยน้ันจะมีกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคิดเปนมูลคาปจจุบัน (Present 
Value: PV) ไดเทากับเทาใด โดยตัวแปรท่ีสําคัญในการประเมินมูลคาหลักทรัพยทุกประเภท (รวมท้ังหุนสามัญ) คือ 
กระแสเงินสดในอนาคต (Future Cash Flow) และผลตอบแทนที่ตองการ (Required Return) มูลคาท่ีคํานวณไดจะ
เรียกวามูลคาหรือราคาหลักทรัพย กระบวนการของการตัดสินใจลงทุนจะเปนการเปรียบเทียบราคาของหลักทรัพยท่ีอยู
ในตลาดหลักทรัพย (Market Price) กับราคาหลักทรัพยท่ีคํานวณได ซึ่งจะเรียกวา “มูลคาท่ีแทจริง” (Intrinsic 
Value) โดยเง่ือนไขของการตัดสินใจลงทุนจะเปนดังตอไปนี้ 

ถาราคาหลักทรัพยในตลาด > มูลคาท่ีแทจริงของหลกัทรัพย  จะตัดสินใจไมลงทุนในหลักทรัพย 
ถาราคาหลักทรัพยในตลาด < มูลคาท่ีแทจริงของหลักทรัพย  จะตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย 

องคประกอบท่ีสําคัญ 2 ประการในการประเมินมูลคาหุนสามัญ ไดแก กระแสเงินสดหรือผลตอบแทนที่ได
จากการลงทุนในหุนสามัญและอัตราคิดลด โดยในการประเมินมูลคาหุนสามัญ นักลงทุนอาจตองพิจารณาปจจัย
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของดวย ซึ่งแบงออกเปน... ปจจัยแวดลอมภายนอก และปจจัยของตัวหลักทรัพยเอง 

ทําไมการประเมินมูลคาหุนสามัญจึงมีความสําคัญ 

ในการตัดสินใจลงทุนซื้อหรือขายหุนสามัญ ผูลงทุนจะตองศึกษาและวิเคราะหขอมูลตางๆ ไมวาจะเปนขอมูล
ในระดับมหภาค ขอมูลในระดับอุตสาหกรรม และขอมูลบริษัท แลวนําขอมูลเหลานี้ไปใชประกอบในการประเมินมูลคา
หุนของบริษัท ซึ่งบริษัทท่ีมีฐานะทางการเงินและมีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดี อาจไมใชบริษัทท่ีนาลงทุน
เสมอไป แตจะข้ึนอยูกับราคาหุนท่ีนักลงทุนจะเขาไปลงทุนในแตละขณะดวยวามีความเหมาะสมและคุมคา
ตอการลงทุนมากนอยเพียงใด  

การประเมินมูลคาหุนจึงเปนการหามูลคาท่ีควรจะเปนของหลักทรัพยเพ่ือเปรียบเทียบกับราคาตลาดและใช
เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และการกําหนดราคาซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทท่ีนักลงทุนไดวิเคราะหและ 
มีความเห็นวามีปจจัยพ้ืนฐานดีและมีความเหมาะสมในการลงทุน 
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ในสวนของผูออกตราสารเพื่อระดมทุนนั้น การประเมินมูลคาเพ่ือกําหนดราคาหุนก็มีความสําคัญเชนเดียวกัน 
เนื่องจากผูออกและเสนอขายหุนสามัญยอมตองการขอมูลเกี่ยวกับราคาท่ีเหมาะสมของหุนสามัญเพ่ือนํามาใช
ประกอบการคํานวณตนทุนของเงินทุนท่ีจะเกิดขึ้นจากการระดมทุน เพ่ือชวยตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกในการระดมทุน
ท่ีจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทระหวางการระดมทุนดวยการออกและเสนอขายหุนสามัญและการออกและเสนอ
ขายตราสารประเภทอื่นๆ ซึ่งเปนขอมูลท่ีสําคัญท่ีใชประกอบการวิเคราะหงบลงทุน เชน การขยายกิจการ การพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม เปนตน 

ความหมายของมูลคา 

“มูลคา” (Value) อาจมีความหมายหลายอยาง ท้ังในแงท่ีเปนความหมายของ Book Value, Replacement 
Value, Liquidation Value หรือ Intrinsic Value เปนตน  

Book Value หรือมูลคาตามบัญชี (หรือสวนของผูถือหุน)  

เปนมูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทท่ีปรากฏอยูในงบแสดงฐานะทางการเงิน (Statement of Financial 
Position) ของบริษัทผูออกหลักทรัพย โดยคํานวณไดจาก... 

 มูลคาตามบัญชี (สวนของผูถือหุน) =     สินทรัพย – หน้ีสิน 

 นักลงทุนอาจจะปรับปรุงมูลคาตามบัญชีใหเปน “มูลคาตอหุน” เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือเปรียบเทียบกับราคาหุน
ท่ีตองการซื้อขายได โดยการหารมูลคาตามบัญชีดวยจํานวนหุนท่ีออกและเรียกชําระแลวของบริษัท 

       มูลคาตามบัญชีตอหุน (Book Value per Share)   =                      มูลคาตามบัญชี 
                                                       จํานวนหุนท่ีออกและเรียกชําระแลว 

การคํานวณหามูลคาตามบัญชีสามารถกระทําไดโดยงายและมีความถูกตองสูง เนื่องจากขอมูลงบการเงินของ
บริษัทจดทะเบียนเปนขอมูลท่ีเปดเผยเปนการท่ัวไป มีการจัดทําเปนรายไตรมาส และมีผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเปนไป
ตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเปนท่ียอมรับเปนการท่ัวไป อยางไรก็ตาม มาตรฐานบัญชีกําหนดใหการบันทึกบัญชี
ทรัพยสินดําเนินงานตางๆ ของบริษัท ตองบันทึกท่ีราคาทุนและมีการตัดคาเส่ือมราคาระหวางอายุการใชงาน ทําให
มูลคาทรัพยสินอาจจะต่ํากวามูลคาท่ีควรจะเปนหากพิจารณาราคาตลาดในปจจุบัน และไมไดสะทอนมูลคาบริษัทท่ีควร
จะเปน 

Replacement Value (มูลคาสินทรัพยตามราคาตลาดปจจุบัน) 

ในกรณีท่ีตองซื้อสินทรัพยใหมเพ่ือทดแทนสินทรัพยท่ีใชอยูของบริษัท Replacement Value ชวยลดขอจํากัด
ของมูลคาตามบัญชีท่ีไมไดสะทอนมูลคาท่ีเปล่ียนไปของทรัพยสินตามราคาตลาดในปจจุบัน อยางไรก็ตาม การ
คํานวณหา Replacement Value ใหถูกตองทําไดยากและจําเปนตองใชเวลาพอสมควร 

เนื่องจาก Replacement Value จะสะทอนมูลคาทรัพยสินตามราคาตลาดปจจุบัน โดยท่ัวไป Replacement 
Value จึงมักจะมีมูลคาสูงกวามูลคาตามบัญชี (Book Value) มาก ในการพิจารณาลงทุนนักลงทุนอาจจะพิจารณา
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ปรับปรุงตัวเลขมูลคาตามบัญชีตอหุนดวย Replacement Value เพ่ือใหสะทอนมูลคาท่ีเปนปจจุบันมากขึ้น โดยการหัก
หนี้สินท่ีมีอยูท้ังหมดออกจากสินทรัพยบริษัทท่ีประเมินราคาดวย Replacement Cost แทนท่ีจะใชมูลคาสินทรัพยของ
บริษัทตามบัญชีลบดวยหน้ีสิน 

Liquidation Value  

เปนมูลคาสินทรัพยของกิจการท่ีสามารถขายไดในกรณีท่ีมีการเลิกกิจการ และนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด 
การคํานวณหา Liquidation Value จําเปนตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการและทรัพยสินของบริษัทอยางละเอียด 
ซึ่งขอมูลดังกลาวไมเปนท่ีเปดเผยตอสาธารณะ ผูท่ีจะรูขอมูลดังกลาวและใชประโยชนจาก Liquidation Value จึงมักจะ
เปนผูท่ีมีความเก่ียวของกับบริษัทอยางใกลชิด เชนผูบริหาร เปนตน ซึ่งสวนใหญมักจะถูกใชเปนขอมูลเพ่ือตกลงซื้อ
ขายในกรณีท่ีมีการครอบงํากิจการ 

Intrinsic Value  

คือ มูลคาท่ีควรจะเปนตามปจจัยพ้ืนฐาน ซึ่งโดยท่ัวไปมักจะคํานวณขึ้นจากการคาดการณแนวโนมฐานะทาง
การเงินและผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท ภายใตสมมติฐานตางๆ ท่ีกําหนดขึ้น เพ่ือจะพิจารณามูลคาท่ี
เหมาะสมในการลงทุน การคํานวณมูลคาตามปจจัยพ้ืนฐานของแตละคนอาจจะไดผลลัพธตางๆ กันไป ขึ้นกับวิธีหรือ
แบบจําลองในการประเมินมูลคา (Valuation Model) ท่ีใช และสมมติฐานท่ีแตละคนกําหนดขึ้น ซึ่งตัวแปรท่ีสําคัญท่ีสุด
ในการกําหนด Intrinsic Value คือ กําไรและกระแสเงินสดของธุรกิจท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคต 

ตัวแปรท่ีมีสวนในการกําหนดมูลคาหุนสามัญ 

ตัวแปรท่ีมีสวนในการกําหนดมูลคาท่ีแทจริง (Intrinsic Value) ของหุนสามัญ ไดแก มูลคาของสินทรัพยของ
กิจการ ความสามารถในการทํากําไรของกิจการ และอัตราคิดลดเพ่ือนํามาคิดลดกระแสเงินสดท่ีเกิดขึ้นในอนาคตให
เปนมูลคาปจจุบัน  

มูลคาสินทรัพยสุทธิของกิจการ 

สินทรัพยมีความสําคัญตอการประเมินมูลคาของหุนสามัญ ในแงท่ีวาสินทรัพยเปนเคร่ืองมือในการสรางรายได
ใหแกกิจการ ซึ่งสินทรัพยของกิจการท่ีกลาวถึงในที่นี้ ประกอบดวยท่ีดิน อาคาร เครื่องจักร สินคาคงเหลือ สิทธิบัตร 
เครื่องหมายการคา ฯลฯ กิจการท่ีมีเงินทุนพรอม มีการบริหารงานที่ดี มีการคนควาส่ิงใหมๆ และใชทรัพยากรท่ีมีอยู
อยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ ยอมมีโอกาสทํากําไรไดมาก สวนกิจการท่ีไมสามารถบริหารการใชทรัพยากรไดดี ก็จะมี
ตนทุนท่ีสูง กําไรที่ไดจากการดําเนินกจิการก็ยอมนอยลง 

ในอีกดานหน่ึง กําไรของกิจการก็จะเปนสวนสําคัญในการเพิ่มมูลคาของสินทรัพยของกิจการไดเชนกัน 
เนื่องจากกําไรของกิจการจะถูกบันทึกอยูในบัญชีกําไรสะสม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของมูลคาสินทรัพยของกิจการ เมื่อกําไร
เพ่ิมขึ้นมูลคาสินทรัพยของกิจการก็จะเพ่ิมขึ้นผานทางบัญชีกําไรสะสม แตถาหากกิจการประสบภาวะขาดทุนกําไร
สะสมก็จะลดลง มูลคาสินทรัพยของกิจการก็จะลดลงเชนกัน 
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มูลคาสินทรัพยของกิจการเปนตัวแปรสําคัญในการประเมินมูลคาหุนสามัญจากทางดานสินทรัพย  ซึ่งแนวคิด
นี้เชื่อวามูลคาสินทรัพยของกิจการกับความสามารถในการทํากําไรของกิจการ มีความสัมพันธตอกันโดยตรง ดังท่ีได
อธิบายมาแลวขางตน มูลคาสินทรัพยของกิจการท่ีนํามาใชในการประเมินมูลคาหุนสามัญจากทางดานทรัพยสินนั้น จะ
เปนมูลคาสินทรัพยสุทธิ ซึ่งเปนมูลคาสินทรัพยท้ังหมดท่ีหักดวยหน้ีสิน 

ความสามารถในการทํากําไรของกิจการ 

 รายไดของกิจการท่ีปลอดจากภาระคาใชจายตางๆ คือ กําไรของกิจการ ซึ่งความสําคัญของกําไรของกิจการ 
ก็คือ กําไรเปนสวนท่ีจะถูกจัดสรรใหเปนแหลงเงินทุนของกิจการ และเปนผลตอบแทนใหแกผูถือหุนในรูปของเงินปนผล 
(Dividend) บริษัทท่ีมีความสามารถในการทํากําไรสูง ยอมมีแนวโนมท่ีจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราท่ีสูง และ
มีผลใหมูลคาของหุนสามัญสูงตามไปดวย 

 ความสามารถในการทํากําไรของกิจการเปนตัวแปรสําคัญในการประเมินมูลคาหุนสามัญจากทางดานรายได 
เนื่องจากกําไรเปนตัวแปรสําคัญในการกําหนดเงินปนผลที่บริษัทจะจายใหแกผูถือหุน ซึ่งแนวคิดการประเมินมูลคาหุน
สามัญแบบนี้เชื่อวา มูลคาของหุนสามัญจะแปรผันโดยตรงกับกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคต และระยะเวลาที่
จะไดรับกระแสเงินสด ซึ่งกระแสเงินท่ีกลาวถึงในท่ีนี้ก็คือ เงินปนผลที่คาดวาจะไดรับจากบริษัท สวนระยะเวลาที่จะ
ไดรับกระแสเงินสดนั้น หมายถึง ระยะเวลาที่ผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลจากบริษัท เชน ปท่ี 1, 2, 3,... นับจากวันถือหุน 
เปนตน 

อัตราคิดลด 

 ในกรณีท่ีระยะเวลาที่จะไดผลตอบแทนจากการถือหุนสามัญนั้นมีระยะเวลานานกวา 1 ป ทําใหตองมีการ
คํานวณกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตใหเปนมูลคาปจจุบัน ท้ังนี้ เพ่ือใหไดมูลคาท่ีแทจริงของหุนสามัญในปจจุบัน 
สําหรับตัดสินใจวาผลตอบแทนท่ีจะไดรับในอนาคตนั้นมีความคุมคาตอการลงทุนในวันนี้หรือไม 

  อัตราคิดลดเปนอัตราท่ีใชในการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตแลวเทียบใหเปนมูลคาปจจุบัน ซึ่ง
เปนอัตราท่ีสะทอนถึงอัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนตองการจากการลงทุนในสินทรัพย หรืออัตราผลตอบแทนที่
ตองการของตลาด (Required Rate of Return) ซึ่งจะแปรผันตามความเส่ียงของธุรกิจและอัตราดอกเบ้ียท่ี
เปล่ียนแปลง รวมท้ังผลตอบแทนจากทางเลือกการลงทุนอื่น ซึ่งจะเห็นไดวาหากความเสี่ยงจากการลงทุนยิ่งสูง อัตรา
คิดลดน้ีก็ย่ิงสูงดวยเชนกัน เพ่ือชดเชยความเส่ียงท่ีผูลงทุนตองเผชิญ  

อัตราคิดลดอาจพิจารณาจากปจจัย 2 ประการ คือ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพยท่ีปราศจาก
ความเส่ียง (Risk-Free Rate) และสวนชดเชยความเส่ียงจากการลงทุน (Risk Premium) โดยที่อัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนในสินทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียง อาจใชอัตราดอกเบ้ียจากตราสารท่ีคาดวาจะไดรับผลตอบแทนที่แนนอน 
เชน อัตราดอกเบี้ยจากพันธบัตรรัฐบาล สําหรับสวนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุนอาจพิจารณาจากการวิเคราะห
ความไมแนนอน หรือความ  ผันผวนของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับ ซึ่งหากมีความไมแนนอนสูงก็จะมีความเส่ียงสูง 
ดังนั้น ผูลงทุนจึงตองการผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพ่ือชดเชยความเส่ียงท่ีเพ่ิมมากขึ้น และในกรณีท่ีโอกาสที่จะไดรับกระแส
เงินสดในอนาคตมีความแนนอนสูง มีโอกาสคลาดเคล่ือนนอย ซึ่งบงชี้วาความเส่ียงจากการลงทุนต่ํา ผูลงทุนก็จะตอง
การผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นเพ่ือชดเชยความเส่ียงจากการลงทุนไมมากนัก เปนตน 
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อัตราคิดลดจึงเปนอีกหนึ่งตัวแปรที่มีผลตอมูลคาหุนสามัญ ตามแนวคิดการประเมินมูลคาหุนสามัญจาก
ทางดานรายได ซึ่งอัตราคิดลดจะมีความสัมพันธแปรผกผันกับมูลคาหุนสามัญ  

แนวทางการประเมินมูลคาหุนสามัญ 

การประเมินมูลคาหุนสามัญถือไดวาเปนส่ิงท่ีทําไดยากกวาการประเมินมูลคาตราสารทางการเงินหลายๆ
ประเภท เชน หุนบุริมสิทธิ หุนกู เพราะกระแสเงินสดที่จะไดรับจากการลงทุนในหุนสามัญซึ่งอยูในรูปเงินปนผลและผล
กําไรจากการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นของราคาจะมีคาไมคงท่ี  

วิธีการในการประเมินมูลคาหุนสามัญมีอยูหลายวิธี โดยในบทความนี้จะแบงวิธีการประเมินมูลคาหุนสามัญ
ออกเปน 3 วิธีการใหญ ไดแก 

1. การคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต (Discounted Cash Flow Valuation) เปนการคํานวณราคาหุน
สามัญ โดยการนํากระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนในอนาคตมาคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน ตัวอยางของกระแส
เงินสดท่ีนํามาคิดลด ไดแก เงินปนผลของกิจการ (Dividend) กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกิจการ 
(Cash Flow from Operation) และกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) วิธีการประเมินมูลคาหุนสามัญ
ดวยวิธีนี้ถือไดวาเปนวิธีการประเมินมูลคาท่ีตรงไปตรงมา ชัดเจนและสอดคลองกับนิยามของมูลคาทาง
การเงิน ความแตกตางของแตละวิธีจึงขึ้นอยูกับประเภทของกระแสเงินสดที่นํามาใชในการคํานวณและ 
การใหคํานิยามของคําวากระแสเงินสดรับ  

2. การคํานวณราคาโดยสัมพัทธ (Relative Valuation) วิธีการในกลุมนี้จะเปนการคํานวณราคาหุน
สามัญโดยการเปรียบเทียบตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับราคาหุน เชน กําไรตอหุน กระแสเงินสด มูลคาตาม
ราคาบัญชี หรือยอดขาย กับราคาตลาดในปจจุบันของหุนสามัญ 

3. การประเมินมูลคาหุนโดยการพิจารณามูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (Economic Value Added: EVA) 
ของกิจการ โดยที่ EVA เปนการวัดมูลคาท่ีแทจริงท่ีผูบริหารในองคกรสามารถเพิ่มใหแกธุรกิจ โดย
อาศัยแนวคิดของกําไรทางเศรษฐศาสตรหรือกําไรสวนท่ีเหลือ (Residual) ซึ่งเปนปจจัยท่ีสะทอน 
ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางผลกําไรจากการดําเนินงาน (Profit from Operation) และตนทุนทางการ
เงิน (Cost of Capital) ท้ังท่ีเปนสวนของเจาหนี้และสวนของเจาของ และเปนการขยายขอบเขตจาก
แนวคิดเดิมท่ีคํานึงถึงเฉพาะกําไรสุทธิทางบัญชีท่ีนําเฉพาะตนทุนของเจาหนี้ (ดอกเบ้ียจาย) มาพิจารณา
แตเพียงอยางเดียว 
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