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เนื$อหาการบรรยายเนื$อหาการบรรยาย

ห้องเรียนนักลงทนุ
on stage

1. “หุ้นห่านทองคาํ” น่าสนใจอยา่งไร

2. วธิคีดักรองหุน้ Best-in-Class : ตอน “หุ้นห่านทองคาํ”

3. Scan งบการเงนิหุน้หา่นทองคาํ Best-In-Class

4. สาํรวจขอ้มลูหุน้หา่นทองคาํ

ศนูยส์่งเสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทุน  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
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4. สาํรวจขอ้มลูหุน้หา่นทองคาํ

5. เทคนิคการประเมนิมลูคา่หุน้หา่นทองคาํ

6. เทคนิคการบรหิารหุน้หา่นทองคาํ

Q & A
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Click to edit Master title style
“เมืXอตอนเดก็ เชืXอวา่ทุกคนคงเคยไดย้นินิทานปรมัปรา เรืXองห่านทองคาํ 

1. “หุ้นห่านทองคาํ” น่าสนใจอย่างไร1. “หุ้นห่านทองคาํ” น่าสนใจอย่างไร
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“เมืXอตอนเดก็ เชืXอวา่ทุกคนคงเคยไดย้นินิทานปรมัปรา เรืXองห่านทองคาํ 
เรืXองมอียูว่า่ สามภีรรยาคูห่นึXง บงัเอญิไปพบห่านในปา่แลว้นํากลบัมาเลี$ยง แต่กลาย
ปรากฏวา่กลายเป็นหา่นพเิศษทีXสามารถออกไขเ่ป็นทองคาํได ้ยงัผลใหส้องสามี
ภรรยาคูน่ั $นรํXารวยจากการขายไขท่องคาํทุกๆวนั ต่อมาสามเีกดิความโลภขึ$น 
อยากจะไดไ้ขม่ากๆ จงึจบัหา่นผา่ทอ้ง แต่กลบัไมพ่บอะไรเลย แมแ้ต่ไขฟ่องเดยีว 
ขณะทีXหา่นกต็ายไป”

เทพ รุง่ธนาภริมย,์ กลยทุธห์ุน้หา่นทองคาํ, พมิพค์รั $งทีX 5, 2558, หน้า 36
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Click to edit Master title style
- บญัชบีณัฑติ (เกยีรตนิิยมด)ี และพาณิชยศาสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิิยมด)ี 
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- บญัชบีณัฑติ (เกยีรตนิิยมด)ี และพาณิชยศาสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิิยมด)ี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

- MBA มหาวทิยาลยัโคลมัเบยี สหรฐัอเมรกิา

- อดตีรองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)

- กรรมการบรษิทัจดทะเบยีนหลายแหง่

- นกัลงทุนเจา้ของแนวคดิ “หุน้หา่นทองคาํ”

4
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Click to edit Master title style

“หุ้นห่านทองคาํ” คอื
“บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีXมผีลกาํไรด ีสามารถจา่ยเงนิ
ปนัผลไดส้มํXาเสมอ”

เทพ รุง่ธนาภริมย,์ กลยุทธห์ุน้หา่นทองคาํ, พมิพค์รั $งทีX 5, 2558, หน้า 39
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Good Company                     ฐานะการเงนิมั Xนคง, ผลการดาํเนินงานด,ี จา่ยปนัผลดี

                                          บรหิารด,ี ทาํ Value Creation เป็น

Good Stock                          ราคาหุน้เหมาะสม
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Click to edit Master title style

ลงทุน “หุ้นห่านทองคาํ” ดอียา่งไร
1. การไดล้งทุนกบั “บรษิทัทีXด”ี (หา่นทองคาํ) ช่วยทาํใหเ้กดิความมั Xนใจ และความ
สบายใจในการลงทุน

                                  

               

Happy 
Investment

11/19/2015 6

               

    

6
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Stable Income

2. ผลตอบแทนในสว่นของเงนิปนัผล เป็นจุดสาํคญัของการลงทุน เพราะหา่น
ทองคาํตอ้งออกไขท่องคาํสมํXาเสมอ สามารถเกบ็กนิไดต้่อเนืXองในระยะยาว และ/
หรอืสะสมเพืXอสรา้งฟารม์หา่นทองคาํใหใ้หญ่ขึ$น



Click to edit Master title style

ลงทุน “หุ้นห่านทองคาํ” ดอียา่งไร (ต่อ)
3.บรษิทัทีXเป็นหา่นทองคาํ มกัจะมคีวามสามารถสงูในการสรา้งมลูคา่กจิการได้
เพิXมขึ$นในระยะยาว สง่ผลดตี่อการเพิXมขึ$นของผลตอบแทนในสว่น Capital 
Gain ในอนาคตไดส้งู จนสามารถแบง่มาคนืทุน และ/หรอืทาํใหพ้อรต์หุน้มี
กาํไรไดอ้ยา่งต่อเนืXอง และทนทานต่อการลดลงของราคาหุน้

11/19/2015 7

 

7

High Margin
of Safety



Click to edit Master title style

ลกัษณะสาํคญัของ “หุ้นห่านทองคาํ”

1. กาํไรต่อเนื@อง ตอ้งเป็นหุน้ของบรษิทัทีXสามารถทาํกาํไรได ้ถา้มผีลขาดทุนกจ็า่ยปนัผลไมไ่ด ้

2. กาํไรมีคณุภาพ  กาํไรทีXทาํไดน้ั $นควรตอ้งเป็นเงนิสดสว่นใหญ่ วธิดีวูา่กาํไรทีXไดเ้ป็นเงนิสด
 หรอืไมต่อ้งดทูีXงบกระแสเงนิสด

3. กาํไรสะสมเป็นบวก มกีาํไรสะสมเป็นบวก ถา้มขีาดทุนสะสมอยู ่บรษิทัจา่ยเงนิปนัผลไมไ่ด้

11/19/2015 8

3. กาํไรสะสมเป็นบวก มกีาํไรสะสมเป็นบวก ถา้มขีาดทุนสะสมอยู ่บรษิทัจา่ยเงนิปนัผลไมไ่ด้

4. เงินสดเหลือเฟือ มเีงนิสดเหลอืเฟือ บรษิทัทีXจะจา่ยเงนิเป็นผลไดม้กัมเีงนิสดในมอืสงู 
บางแหง่แน่กวา่นั $น คอืมเีงนิสดมากจนตอ้งนําบางสว่นไปลงทุนแบบสั $นๆ 
เพืXอใหม้ดีอกผลสงูกวา่การฝากแบงก ์ 

เทพ รุง่ธนาภริมย,์ เซยีนหุน้หา่นทองคาํ, พมิพค์รั $งทีX 1, 2558, หน้า 129 - 131
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Click to edit Master title style

ลกัษณะสาํคญัของ “หุ้นห่านทองคาํ” (ต่อ)
5. หนีNสินตํ@า ภาระหนี$สนิไมเ่กนิตวั

6. ขยายงานพอดี ขยายงานอยา่งพอดี

7. ปันผลสมํ@าเสมอ มนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลอยา่งสมํXาเสมอ

8. จาํนวนหุ้นเหมาะสม จาํนวนหุน้ไมม่ากเกนิไป เมืXอมจีาํนวนหุน้มากขึ$น ตวัหารกเ็พิXมขึ$น 
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8. จาํนวนหุ้นเหมาะสม จาํนวนหุน้ไมม่ากเกนิไป เมืXอมจีาํนวนหุน้มากขึ$น ตวัหารกเ็พิXมขึ$น 
        กาํไรสทุธติ่อหุน้จะลดลง เรยีกวา่เกดิ Dilution Effect 

9. ธรุกิจเติบโตดีมั @นคง มกีารเจรญิเตบิโต ถา้บรษิทัมกีารขยายงานอตัราการเตบิโตของ
       ยอดขายสงูกวา่การเตบิโตของตน้ทุนและคา่ใชจ้า่ยถอืวา่ด ีเพราะ
       อตัราการเตบิโตของกาํไรสทุธเิพิXมขึ$นสงูกวา่อตัราการเตบิโตของ
       ยอดขาย

9
9

เทพ รุง่ธนาภริมย,์ เซยีนหุน้หา่นทองคาํ, พมิพค์รั $งทีX 1, 2558, หน้า 129 - 131



Click to edit Master title style

เขา้ใจตวัเลขทางการเงนิเพืXอคน้หา “หุ้นห่านทองคาํ”

11/19/2015 10
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Click to edit Master title style

บรษิทัทีXมกีาํไร “คณุภาพ”
ROE    =     กาํไรสทุธิ
                             
               ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ROE    =    กาํไรสทุธิ            สินทรพัย์
                                      ×                   
                สินทรพัย ์         ส่วนของผูถ้ือหุ้น

11/19/2015 11

                                      ×                   
                สินทรพัย ์         ส่วนของผูถ้ือหุ้น

         =          ROA       × Equity Multiplier       

ROE    =   กาํไรสทุธิ         รายได้                  สินทรพัย ์
  ×        ×

                   รายได้         สินทรพัย ์         ส่วนของผู้ถือหุ้น

=  Net Profit  ×  Total Asset  × Equity
Margin         Turnover        Multiplier

11
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2. คดักรองหุ้น Best-in-Class : ตอน “หุ้นห่านทองคาํ”2. คดักรองหุ้น Best-in-Class : ตอน “หุ้นห่านทองคาํ”

Net Profit 
Margin สงู

ROE 

ตวัแปรหลกั... ตามสเป็คหุ้นห่านทองคาํ

ROA 
สงู

12

ROE 
สงู

Dividend Dividend 
Yield สงู



เริ@มต้นคดักรองหุ้นห่านทองคาํ !!!

SET + maiSET + mai

ขั Nนตอนที@ 1. 

เหลือ 541 บริษทั

ขั Nนตอนที@ 1. 
- เกบ็ข้อมลูหุ้น SET และ mai 606 บริษทั
- คดัเฉพาะหุ้นที@ไม่ได้อยู่ในกลุ่มการเงิน
เหลือ 541 บริษทั

ขั Nนตอนที@ 2. 
- คดัหุ้นที@มีข้อมลูย้อนหลงัมากกว่า 3 ปี 
-คดัเฉพาะหุ้นที@มีค่าเฉลี@ย Net Profit 3 ปี 

ณ สิ�นปี 2557 
มจีํานวน 606 บริษทั
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-คดัเฉพาะหุ้นที@มีค่าเฉลี@ย Net Profit 3 ปี 
เป็นบวก เหลือหุ้น 355 บริษทั

ขั Nนตอนที@ 3. 
คดัหุ้นที@มี Net Profit สงูกว่าค่าเฉลี@ยกลุ่ม
เหลือหุ้น 115 บริษทั



ขั Nนตอนที@ 4. 
คดัหุ้นที@มี ROE สงูกว่าค่าเฉลี@ยกลุ่ม
เหลือหุ้น 44 บริษทั

ตารางที� 1.

ข้อมูลอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) หุ้นที�ผ่านการคัดกรอง 44 บริษัท

14



ขั Nนตอนที@ 5. 
คดัหุ้นที@มี ROA สงูกว่าค่าเฉลี@ย
กลุ่ม เหลือหุ้น 18 บริษทั

ข้อมูลอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) หุ้นที�ผ่านการคัดกรอง 18 บริษัท

ตารางที� 2.

15



ขั Nนตอนที@ ขั Nนตอนที@ 6. 
คดัหุ้นที@มี D/E ตํ@ากว่าค่าเฉลี@ย
กลุ่ม เหลือหุ้น 10 บริษทั

ข้อมูลอัตราส่วนหนี -สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) หุ้นที�ผ่านการคัดกรอง 10 บริษัท

ตารางที� 3.

16



ขั Nนตอนที@ 7. 
คดัหุ้นที@มี Dividend Yield สงูกว่า
ค่าเฉลี@ยกลุ่ม เหลือหุ้น 4 บริษทั

ข้อมูลอัตราเงนิปันผล (Dividend Yield) หุ้นที�ผ่านการคัดกรอง 5 บริษัท

ตารางที� 4.

17

ข้อมูลเงนิปันผลจ่าย ณ สิ -น เดือน ตุลาคม 2558 



ขั Nนตอนที@ ขั Nนตอนที@ 8. 
คดัหุ้นที@มี P/E ตํ@ากว่าค่าเฉลี@ยกลุ่ม
เหลือหุ้น 2 บริษทั

ได้หุ้นที@พืNนฐานดีแล้ว         ต้องดจูงัหวะลงทุน (P/E) ด้วย  

ตารางที� 5.
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เหลือหุ้น 2 บริษทั

ทีXมา : SETSMART ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
: ขอ้มลู อตัราสว่นทางการเงนิเฉลีXย 3 ปี (2555 – 2557) 

       : ขอ้มลูเงนิปนัผลจ่าย และ P/E ณ สิ$นเดอืนตุลาคม 2558 

ข้อมูลอัตราส่วนราคาปิดต่อกาํไร  (P/E) หุ้นที�ผ่านการคัดกรอง 2 บริษัท



Net Profit
 หุ้นทั Nงหมด
ใน SET และ 
mai จาํนวน

 หุ้นทั Nงหมด
ใน SET และ 
mai จาํนวน

- Net Profit
- ROE

- Net Profit
- ROE
- ROA

- Net Profit
- ROE
- ROA
- D/E

สรปุกนัอีกที “หุ้นห่านทองคาํ” ที@ผา่นการคดักรอง  

- Net Profit

- Dividend

- Net Profit
- ROE
- ROA
- D/E
- Dividend

- Net Profit

- P/E

- Net Profit
- ROE
- ROA
- D/E
- Dividend
- P/E

ตดัหุ้นการเงิน ,
ไม่มีข้อมูล
ย้อนหลงั ,

ตดัหุ้นการเงิน ,
ไม่มีข้อมูล
ย้อนหลงั ,
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mai จาํนวน
606 บริษทั 
mai จาํนวน
606 บริษทั 115 ตวั 44 ตวั 10 ตวั 4 ตวั 2 ตวั18 ตวั

ย้อนหลงั ,
Net Profit ติดลบ
เหลือ 335 บริษทั 

ย้อนหลงั ,
Net Profit ติดลบ
เหลือ 335 บริษทั 

ทีXมา : SETSMART ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
: ขอ้มลู อตัราสว่นทางการเงนิเฉลีXย 3 ปี (2555 – 2557) 

       : ขอ้มลูเงนิปนัผลจ่าย และ P/E ณ สิ$นเดอืนตุลาคม 2558 



ขั -นตอนที� 1. เข้า Web Site  
www.set.or.th

ขั -นตอนที� 2. พมิพ์ชื�อหุ้นที�ต้องการ
ดูข้อมูล

ขั -นตอนที� 3. 

3. Scan งบการเงินหุ้นห่านทองคาํ Best-In-Class3. Scan งบการเงินหุ้นห่านทองคาํ Best-In-Class

3.1 อ่านข้อมลูการเงินจาก Web Site www.set.or.th

QLT
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ขั -นตอนที� 3. 
เลือกเมนู งบการเงนิ / ผลประกอบการ



บริษัทควอลลเีทค : QLT
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บริษัทดีคอนโปรดักส์ : DCON 
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แขง็แรง นิสยัดี

วิเคราะหเ์จาะลึกงบการเงิน DCON 
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DCON
หุ่นดี พลงัชีวิตดี



• ขนาดของกิจการ และการเติบโตของสินทรพัย์

• โครงสร้างของการลงทุนในสินทรพัย ์สินทรพัยป์ระเภทใดโตเรว็

งบแสดงฐานะการเงิน (ด้านสินทรพัย)์ หุ่นดีไหม ?

หลกัการอ่านงบการเงิน 

24

• รายการสาํคญัในสินทรพัย ์และขนาดของเมด็เงินที@ใช้ลงทุน

• มีอะไรเป็นจดุเด่น มีความเป็นปกติ หรือไมป่กติหรือไม่ในด้านสินทรพัย์

• มีข้อสงัเกตที@อยากจะกล่าวถึงไหม

“ คณุจาํอะไรได้บ้าง  ในด้านสินทรพัยข์องกิจการนีN  ”



• ขนาดของเงินทุน และการเติบโตจะล้อไปกบัด้านสินทรพัย์

• โครงสร้างหนีNสิน และทุน มีขนาดของเงินทุนเทียบกนัได้เท่าใด

• หนีN  กบั ทุน ใครโตเรว็กว่ากนั

• โครงสร้างหนีN  เป็นหนีNสินหมุนเวียน และหนีNระยะยาวเป็นสดัส่วนเท่าใด

• หนีNสินหมุนเวียน มีสินทรพัยห์มุนเวียน ครอบคลมุเพียงพอหรือไม่

งบแสดงฐานะการเงิน (ด้านหนีNสินและทุน)
หุ่นดีไหม ?
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• หนีNสินหมุนเวียน มีสินทรพัยห์มุนเวียน ครอบคลมุเพียงพอหรือไม่

• โครงสร้างทุน (ส่วนของผูถ้ือหุ้น) มีโครงสร้างและขนาดของทุนจดทะเบียนชาํระแล้ว 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น และกาํไรสะสม เป็นอย่างไร

• กาํไรสะสมมีขนาดเพิ@มขึNนแต่ละปีมากน้อยเพียงใด

“ คณุจาํอะไรได้บ้าง  ในด้านหนีNสิน และทนุของกิจการ ”



• รายได้มีขนาดเท่าใด  เติบโตอย่างไร

• ต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการขายมีขนาดเท่าใด เติบโตอย่างไร 

• เชื@อมโยงการเติบโตของรายได้ กบั การเติบโตของสินทรพัย ์ ถ้ารายได้โตเรว็
กว่า แสดงถึงประสิทธิภาพการใช้สินทรพัยส์ร้างยอดขายทาํได้ดีขึNน

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ : ผลการดาํเนินงาน
แขง็แรงไหม?

26

กว่า แสดงถึงประสิทธิภาพการใช้สินทรพัยส์ร้างยอดขายทาํได้ดีขึNน

• มีกาํไรจากการดาํเนินงานที@สะท้อนฝีมือในการบริหารกิจการมากน้อยแค่ไหน

• กาํไรสทุธิต้องเป็นบวก และมีขนาดมากๆ และเติบโตสงูเท่านัNน

“ ใช้สญัชาติญาณตอบเลย ว่าผลการดาํเนินงานนีN  คณุชอบมาก ชอบน้อย หรือ เฉยๆ”



นิสยัน่าคบ
ไหม ?

• กาํไรที@หามาได้ พอจ่ายเงินปันผลหรือไม่ และเหลือเท่าไหร่

• เงินทุนจากกิจกรรมการดาํเนินงาน(สินทรพัยด์าํเนินงาน – หนีNสินดาํเนินงาน)  เป็นบวกหรือลบ

• เงินทุนจากกิจกรรมการลงทุน  เอาเงินไปลงทุน,ขาย ในสินทรพัยถ์าวร หรือบริษทัในเครืออย่างไร 

งบกระแสเงินสด :  การได้มาและใช้ไปของเงินทุน

27

• เงินทุนจากกิจกรรมการลงทุน  เอาเงินไปลงทุน,ขาย ในสินทรพัยถ์าวร หรือบริษทัในเครืออย่างไร 

• เงินทุนจากกิจกรรมการจดัหาเงิน กู้เงินเพิ@มหรือจ่ายคืนเงินกู้ 

“การไหลเข้าและไหลออกของเงินทุนที@พบ มีความสอดคล้องกบัการ
ดาํเนินงานของธรุกิจหรือไม่ อ่านแล้วรู้สึกสบายใจ น่าคบหรือไม่” 



1
สภาพคล่อง : ความสามารถจ่ายหนีNระยะสั Nน 

ประสิทธิภาพการบริหารสินทรพัย ์: การใช้สินทรพัยส์ร้างรายได้

ภาระหนีNสิน : ความเสี@ยงทางการเงิน 

อตัราส่วนทางการเงิน 
ตรวจ 4 จดุหลกั 

2

3

28

ความสามารถในการทาํกาํไร : ฝีมอืในการสร้างรายได้และควบคมุค่าใช้จ่าย 

“หุ่นดี + แขง็แรง + นิสยัดี” + “พลงัชีวิตดี” = Good Company  

4



งบแสดงฐานะการเงิน : ด้านสินทรพัย์

3.2 Scan งบการเงินหุ้นห่านทองคาํ Best-in-class 

ตารางที� 6.
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งบแสดงฐานะการเงิน : ด้านหนีNสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

ตารางที� 6.
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ตารางที� 7.
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งบกระแสเงินสด : กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

ตารางที� 8.
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งบกระแสเงินสด : กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ตารางที� 8.
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งบกระแสเงินสด : กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

ตารางที� 8.

34



วิทยายทุธอ์่านงบกระแสเงินสดแบบลดั

หน่วย : ล้านบาท 

ตารางที� 9.
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อตัราส่วนทางการเงิน 

ตารางที� 10.
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อ่านแบบรายงานให้เป็นเหน็ข้อมลูบริษทั
� แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี (แบบ 56 - 1)
� www.set.or.th
� แบบรายงานประจาํปี (แบบ 56 – 2)

4. สาํรวจข้อมลูหุ้นห่านทองคาํ4. สาํรวจข้อมลูหุ้นห่านทองคาํ
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ข้อมลูที@สรปุได้จากแบบ 56 - 1

38

บริษทั ดี คอนโปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน)
ลกัษณะธรุกิจ : ผลิตและจดัจาํหน่ายแผน่พื�นและเสาเขม็คอนกรีต
ประสบการณ์ธรุกิจ : 19 ปี (2539 – 2558) จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ปี 2547
วิสยัทศัน์ :  เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายแผน่พื�น เสาเขม็บา้นพกัอาศยั ที$มีกาํลงัการผลิต 

       และยอดขายสูงสุดในประเทศ 



ข้อมลูโครงสร้างผูถ้ือหุ้นจาก www.set.or.th  
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นโยบายและสถิติการจ่ายเงินปันผล
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ$ากวา่ร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี

40

อตัราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio)



บริษทั ดี คอนโปรดกัส ์จาํกดั 
(มหาชน)

บริษทั อรดา จาํกดั บริษทั ร่มโพธิ�  โปรดกัส ์จาํกดั

โครงสร้างการประกอบธรุกิจ

- ผลิตและจดัจาํหน่ายแผน่พื�นและ
เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง 
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ถือหุ้น 99.99% ถือหุ้น 99.99% 

- ประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
- ใหเ้ช่าโรงงานสาํเร็จรูป

- ผลิตและจาํหน่ายเสาเขม็ บลอ็กสุขภาพกนัความ
ร้อน CLC เสา-คาน ผนงั รั� วสาํเร็จรูป 



โครงสร้างผลประกอบการของบริษทั 

42



ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์

1. แผ่นพื -นคอนกรีต 2 เสาเข็มคอนกรีต 3. อฐิมวลเบาดีคอน 

43

4. รั-วดีคอน 5. รั-วคาวบอยดีคอน 



ลกัษณะการประกอบธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 
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ผู้ถือหุ้นรายอื�น ไม่สามารถรวบรวมคะแนน
เสียงเพื�อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื�องที�ผู้ถือ

หุ้นใหญ่เสนอได้ 

ผู้ถือหุ้นรายอื�น ไม่สามารถรวบรวมคะแนน
เสียงเพื�อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื�องที�ผู้ถือ

หุ้นใหญ่เสนอได้ 

ความเสี�ยงจากบริษัท
มผีู้ถือหุ้นรายใหญ่ > 50% 

ความเสี�ยงจากบริษัท
มผีู้ถือหุ้นรายใหญ่ > 50% 

ปัจจยัเสี@ยง ผลกระทบ

ปัจจยัความเสี@ยงของบริษทั

45

ความผนัผวนของราคาวตัถุดบิหลกัความผนัผวนของราคาวตัถุดบิหลกั การควบคุมราคาสินค้า
และการบริหารสินค้าคงคลงั

การควบคุมราคาสินค้า
และการบริหารสินค้าคงคลงั

การแข่งขนัการแข่งขนั

การขาดแคลนแรงงานการขาดแคลนแรงงาน

ส่วนแบง่การตลาดส่วนแบง่การตลาด

ปรบัขึNนค่าจ้างเพื@อดึงดดูแรงงาน 
กระทบค่าใช้จ่าย

ปรบัขึNนค่าจ้างเพื@อดึงดดูแรงงาน 
กระทบค่าใช้จ่าย



5. เทคนิคการประเมินมลูค่าหุ้นห่านทองคาํ5. เทคนิคการประเมินมลูค่าหุ้นห่านทองคาํ

“หมอดูไข่ทองคาํ” 
ผมไดจ้ดัทาํตาราง Valuation Matrix ขึ$นเพืXอใชใ้นการคาํนวณหามลูคา่หุน้ 
ทั $งนี$โดยคาํนึงถงึตวัเลขเงนิปนัผล (DPS) กบัอตัราผลตอบแทน (%) Yield
ในระดบัต่างๆ กนั

46

ในระดบัต่างๆ กนั

เทพ รุง่ธนาภริมย,์ เซยีนหุน้หา่นทองคาํ, พมิพค์รั $งทีX 1, 2558, หน้า 97



ข้อมูล 2557 
Actual

2558
(9M) Actual

2558 
Forecast

Sale (MB) 1,863 869 1,159*

Net Profit (MB) 329 128 184**

Forecasting Example

47

Net Profit Margin (%) 17.49 14.7 15.85

EPS (B/Share) 1.60 - 0.90***

DPS (B/Share) 1.04 - 0.42

Payout Ratio 65% - 47%

* Sale 2558 คาํนวณ แบบ Pro-rate จากขอ้มูล 9 เดือนของ ปี 2558 
** Net Profit ปี 2558 คาํนวณจาก  ค่าเฉลี$ย Net Profit Margin 3  ปี (2555 – 2557)
*** จาํนวนหุน้ 205 ลา้นหุน้

“หมอดูไข่ทองคาํ”



Expected DPS 
(1)

Dividend Yield 
(2)

Fair Value 
(3) = (1) / (2)

0.42 4.00% 10.50 , 1.05

6.00% 7.00 , 0.70

Valuation Matrix
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6.00% 7.00 , 0.70

8.00% 5.25 , 0.525

10.00% 4.20 , 0.42

12.00% 3.50 , 0.35

ราคาตลาดปัจจุบนั 1 บาท  (ขอ้มลู ณ 19 พ.ย. 2558)
มูลค่าหุน้ทางบญัชีต่อหุน้ 0.41 บาท 



6. เทคนิคการบริหารหุ้นห่านทองคาํ6. เทคนิคการบริหารหุ้นห่านทองคาํ

เมื@อดอกไม้บานเตม็สวน  เราจะทาํอย่างไรได้บา้ง ? 

“กลยทุธต์กแต่งสวน”

เทพ รุง่ธนาภริมย,์ ยทุธศ์าสตรห์ุน้หา่นทองคาํ, พมิพค์รั $งทีX 3, 2558, หน้า 127
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• ตดัขายทั Nงสวน

• ตดับางส่วนขาย

• เกบ็ไว้ก่อน

เมื@อดอกไม้บานเตม็สวน  เราจะทาํอย่างไรได้บา้ง ? 



หุ้นห่านทองคาํ มลูค่าหุ้นพอรต์

ราคาหุ้นสงูขึNน 
30%100 หุ้น @ 10 บาท 100 x 13

ตวัอย่าง การตกแต่งสวน
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10 ���� 13 บาท= 1,000 บาท = 1,300 บาท

ตกแต่งสวน            ขายออก 50%



ตวัอย่าง การตกแต่งสวน ต่อ...

มลูค่าพอรต์ที@เหลือตามราคาตลาด = 50 × × × × 13 = 650 บาท 

รายได้จากการขาย 50 หุ้น = 50 × × × × 13 = 650 บาท

ต้นทนุจากการขาย 50 หุ้น = 50 ×××× 10 = 500 บาท

กาํไรส่วนเกิน = 650 – 500 = 150 บาท
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กาํไรส่วนเกิน = 650 – 500 = 150 บาท

ต้นทนุของหุ้นที@เหลือในพอรต์

ต้นทนุที@ซืNอ = 50 × × × × 10 = 500 บาท

ต้นทนุที@หกักาํไรส่วนเกิน = 500 – 150 = 350 บาท

ต้นทนุที@แท้จริง = 350 / 50 = 7 บาท/หุ้น



ตวัอย่าง การตกแต่งสวน ต่อ...

ราคาตลาดปัจจบุนั 13 บาท/หุ้น

ต้นทนุที@แท้จริง 7 บาท/หุ้น

ช่องว่างราคา = 13 - 7 = 6 บาท/หุ้น

52

เกิดส่วนเผื +อความปลอดภยั (Margin of Safety)

สงูกว่า 13 – 7 = 6  บาท

“ทนได้มากกว่า เวลาราคาหุ้นตกลง”



DCON  Portfolio
มีเงนิลงทุนเริ�มต้น ณ 31 ธ.ค. 54 500,000 บาท

ราคาปิด ณ 31 ธ.ค. 54 6.55 บาทต่อหุน้

ซื�อหุน้ DCON 75,000 หุน้

เงินลงทุนเริ$มตน้ 491,250 บาท

53

2.78 เท่า



ตกแต่งสวน 
ณ 31 ธ.ค. 2557
ตกแต่งสวน : ขายออกบางส่วนเพื$อเอาทุนคืนก่อน 
491,250 / 18.20  =  26,991 หุน้ 

=  27,000 หุน้ คนืทุน
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รายไดจ้ากการขายหุน้ = 27,000 x 18.20 =   491,400

ตน้ทุนจากการขาย = 27,000 x 6.55 =   176,850
กาํไรส่วนเกิน = 491,400 – 176,850 = 314,550



มูลค่าพอร์ตที$เหลือตามราคาตลาด = 48,000 x 18.20   =   873,600
ราคาตลาด = 18.20 
ตน้ทุนทางบญัชี = 6.55
ตน้ทุนที$แทจ้ริง = 0

ของที�เหลอื
กาํไรล้วนๆ  
ของที�เหลอื
กาํไรล้วนๆ  

55

 
• ทนทานได้สูงสุด ไม่ว่าราคา DCON จะลงแค่ไหน
• ยิ�งบริษัท DCON ประสบความสําเร็จ พอร์ตหุ้นห่านทองคาํของเรากจ็ะยิ�ง
เติบโตทั�งตัวแม่ห่านและไข่ทองคาํ (กาํไรจากราคาล้วนๆ บวกไข่ทองคาํ) 
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Backup Slide
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Backup Slide



ข้อมูลทางการเงิน
PATO : 
บริษทัพาโตเคมอีุตสาหกรรม

Scan งบการเงินหุ้นห่านทองคาํ (ต่อ) 
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ข้อมูลทางการเงิน
UVAN : 
บริษทัยูนิวานิชนํ�ามนัปาล์ม

Scan งบการเงินหุ้นห่านทองคาํ (ต่อ) 
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