
11

ขอความ ภาพประกอบ ตาราง แผนภาพ หรือขอมูลใดๆ ที่ปรากฏในหลักสูตรอบรม 
ถือเปนลิขสิทธิ์ของศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน

หามทําซ้ํา ดัดแปลง หรือเผยแพรสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมดในทุกรูปแบบ 
และหามอัดเสียง ภาพ หรือวิดีโอในระหวางการบรรยาย 

หากผูใดกระทําการที่เขาขาย จะถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์



22

บรรยายโดย

คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
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วิเคราะหปจจัยพื้นฐาน… จุดเริ่มตนลงทุนในหุน 

มองเศรษฐกิจเปน… เห็นเทรนดตลาด

รอบรูอุตสาหกรรม… เลือกกลุมลงทุนเหมาะสม

ฉลาดวิเคราะหบริษัท… คัดหุนดีได

2

1

3

4

หัวขอการบรรยาย
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วิเคราะหปจจัยพื้นฐาน… จุดเริ่มตนลงทุนในหุน 

• ทําไมตองวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน?

1
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ทําไมตองวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน?ทําไมตองวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน?

ธุรกิจสามารถ
ทํากําไรไดหรอืไม?

รายไดของบริษัท
มีการเจริญเตบิโต
เพิ่มขึ้นหรอืไม?

ธุรกิจมีความสามารถ
ในการแขงขนัในอนาคต
หรือไม?

ธุรกิจมีความสามารถ
จายชําระหนี้หรือไม?

ควรลงทนุซือ้หุน
บริษทันีห้รือไม?

วันนี้หุนที่ถอืไว ราคา
จะเพิ่มขึน้หรือจะลดลง?

ราคาหุนทีเปลีย่นแปลง
เกิดจากอะไร?

เราสามารถคาดการณ
ทิศทางการเปลีย่นแปลง
ของราคาหุนไดหรือไม?

  น า น า คํา ถ า ม ?

ที่มาภาพ : iStockphoto, Flaticon
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แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่เปนตัวกําหนดราคาหุน

ผลตอบแทนทีค่าดวาจะไดรบั
ทั้งในรูปของเงินปนผล และสวนตางราคา

ความเสีย่งทีผู่ลงทนุ
จะตองเผชิญจากการลงทุนในหุน 

แนวทางการ
หาคําตอบ

วิเคราะห
ขอมูลมหภาค

(เศรษฐกิจ)

วิเคราะห
บริษัท

วิเคราะห
อุตสาหกรรม

การวเิคราะหปจจยัพืน้ฐาน (Fundamental Analysis)

การหามูลคาที่แทจริง 
(Intrinsic Value) 
ของหุนสามัญ มูลคาที่แทจริง > ราคาตลาด ณ ปจจุบันซื้อ

“ ราคา ”

มูลคาที่แทจริง  < ราคาตลาด ณ ปจจุบัน ขาย
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1. วิเคราะหขอมูลรายบริษัทกอน 
จากงบการเงินเพื่อเสาะหาหุนที่
นาลงทุนตามเกณฑที่กําหนด
2. ดูแนวโนมความนาลงทุน
ในแงของสภาวะแวดลอม
ทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ
ของหุนนั้นๆ

1.ใชขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
มากําหนดขอบเขตการลงทุน 
โดยพิจารณาเฉพาะหุนที่ไดประโยชน
2. คํานวณมูลคาที่แทจริงของหุน 
แนวโนมแลวนํามาเปรียบเทียบกับ
ราคาตลาดของหุน

รูปแบบการวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน

การวิเคราะหเศรษฐกิจ

การวิเคราะหอุตสาหกรรม

การวิเคราะหบริษัท

เชิงปริมาณ

วิเคราะหแบบบนลงลาง วิเคราะหแบบลางขึ้นบน

เชิงคุณภาพ
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 วิเคราะหเศรษฐกิจเปน… เห็นเทรนดตลาด

• ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจกับการลงทุนในหุน

• วัฏจักรเศรษฐกิจ… เรียนรูเพื่อสรางโอกาส

• ตีความ… ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ

• เรียนรู… นโยบายเศรษฐกิจ พิชิตการลงทุน

2
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GDP Growth กับ SET Index

ภาพรวมภาวะเศรษฐกจิ     
 กับการลงทุนในหุน
ภาพรวมภาวะเศรษฐกจิ     
 กับการลงทุนในหุน

ทําไมตองวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ ?

เพราะการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจจะสงผลกระทบตอ 
“ผลการดําเนินงาน” และ “ความสามารถในการทํากําไร” ของ
บริษัท ตลอดจนราคาหุนของบริษัทนั้นๆ

GDP Growth กับ SET EPS 
Growth
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เศรษฐกิจโลก (สหรัฐอเมริกา / จีน / ญี่ปุน)
ราคาสินคาโภคภัณฑ (ราคาน้ํามัน /ราคาทอง)

FED ขึ้นอัตราดอกเบี้ย / TRADE WAR

การเมือง ตัวเลขทางเศรษฐกิจ (GDP / เงิน
เฟอ / ดอกเบี้ย)
THAILAND 4.0 / AEC

เริ่มงายๆจากการด ูMarket Sentimentเริ่มงายๆจากการด ูMarket Sentiment

ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก

      ปจจัยภายนอกดี + ปจจัยภายในดี Sentiment การลงทุนจะดี ณ ขณะนั้น

• Proprietary
• Individual

Investor
Foreign

Institution
•
•

SET INDEX 1,518.28
Market Cap. 16.76 Trillion Baht
No. of Stock  624  P/E 19.4

As of 31 DEC 2019
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เศรษฐกิจดี

      ราคาหุนมกัจะ                   
                  เพิ่มขึ้น

เศรษฐกิจไมดี
    ราคาหุนมกัจะ
                       ลดลง

จะรูไดอยางไรวาเศรษฐกจิดหีรอืไม 
จะตองวเิคราะหอะไรบาง?

วิเคราะหและพยากรณแนวโนมภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งแนวโนมระยะ
ยาวและระยะสั้น ทั้งเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจในประเทศ

การวิเคราะหวัฏจักรเศรษฐกิจ                                                 
(Economic Cycle) 

01

ดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจในดานตางๆ 
02

นโยบายเศรษฐกิจของรัฐ เชน นโยบายการเงิน 
นโยบายการคลัง นโยบายการคาระหวางประเทศ

03
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• วัฏจักรเศรษฐกิจ (Economic Cycle) จะบอกถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ
ในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งจะสงผลตอภาวะความเสี่ยงและผลตอบแทน
ของการลงทุนในสินทรัพยตางๆ

• วัฏจักรเศรษฐกิจแบงออกเปน 4 ระยะ และในหนึ่งระยะมักกินเวลาประมาณ 5 – 10 ป

วัฏจักรเศรษฐกิจ… เรียนรูเพื่อสรางโอกาสวัฏจักรเศรษฐกิจ… เรียนรูเพื่อสรางโอกาส
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ระยะถดถอย 
(Recession)     

ระยะฟนตัว
(Recovery/Expansion)     

1
ระยะตกต่ํา 

(Trough)     

3 4

เศรษฐกิจเริ่มฟนตัว  
หลังจากเผชิญภาวะตกต่ํา
ถึงขีดสุด เงินเฟออยูในระดับ
ต่ํา

• ผลประกอบการของธุรกิจดีขึ้น
• การผลิตเพิ่มขึ้น
• การจางงานสงูขึ้น ประชาชนมี
รายไดดีขึ้น

• ทิศทางการลงทุนมีแนวโนมดีขึ้น

เศรษฐกิจผานชวงฟนตัว
กาวเขาสูชวงขยายตัว 
เงินเฟอเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น
ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัว

เศรษฐกิจเริ่มชะลอ
การขยายตัวหลังจาก
เจริญรุงเรืองอยางเต็มที่ 
เงินเฟออยูในระดับสูง

เศรษฐกิจเริ่มเขาสูภาวะ
หดตัวอยางเต็มตัว เงินเฟอ
เริ่มปรับตัวลดลง 

• การผลิตขยายตัวสูง 
• การจางงานเพิ่มสงูขึ้น 
• ประชาชนมีรายไดสูงขึ้น จับจาย
ใชสอยมากขึ้น

• ราคาสินคาและบริการ
มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น 
จนอาจกอใหเกิด
เงินเฟอ

• สินคาเหลือคางเปนจํานวนมาก 
• ผูประกอบการลดการผลิต ลด
การจางงาน 

• ประชาชนไมคอยมีกาํลงัซื้อ 
เพราะรายไดลดลง

• BOT จะลดดอกเบี้ย
เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ

ระยะเฟองฟู 
(Peak)     

2

• ตนทุนการผลติโดยรวมสูงขึ้น 
• ผลประกอบการของธุรกิจ
ต่ําลง 

• การผลิตและการจางงานลดลง 
• ประชาชนมีรายไดลดลง 
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ชวงที่เงินเฟอสูง หุนขนาดใหญ 
จะมีผลตอบแทนสูงวาหุนขนาดเล็ก

สับเปลี่ยนการลงทุนใน ธุรกิจ
แตละประเภท (Sector Rotation)

Financials &
Transportation


Early Bull


Bottom


Early Bear


Middle Bear


Late Bear

• ตกต่ํา


Middle Bull


Late Bull

• ถดถอย

• 
เฟองฟู

• ฟนตัว

Top


ตลาดหุน
•  วัฏจักรเศรษฐกิจ

Technology

Capital Goods

Basic Industry Energy & 
Precious Metal

Health Care & 
Consumer 

Non-Cyclicals Utilities

Financials &
Consumer Cyclicals
(Durable and Non)

การเลอืกหุนตามวฏัจกัรเศรษฐกจิ
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ตีความ… ดัชนีชี้วดั
ทางเศรษฐกจิ
ตีความ… ดัชนีชี้วดั
ทางเศรษฐกจิ

อัตราดอกเบี้ย
 Interest Rate

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

Gross Domestic Product : GDP

1

ผลผลิตอุตสาหกรรม 

Industrial Production

อัตราการวางงาน 

Unemployment Rate

ดัชนีราคาผูผลิต

Producer Price Index : PPI

อัตราแลกเปลี่ยน

Exchange Rate

อัตราเงินเฟอ 

Inflation Rate

5

6

7

2

3

4
ตัวแปรเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ และ
ตัวแปรมหภาคอื่นๆ จะทําใหภาวะ
เศรษฐกิจเปลี่ยนไปในระยะสั้นและ
ระยะยาวอยางไร
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• GDP คือ ตัวเลขที่ใชวัดมูลคากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของประเทศใดประเทศหนึ่ง ที่เกิดขึ้นในชวงเวลาหนึ่งซึ่ง
ปกติมักเปนชวง หนึ่งไตรมาส หรือ 1 ป

• การวัดมูลคา : เกี่ยวของกับเรื่องปริมาณและราคาของ
สินคาและบริการ 

GDP = C + I + G + (X – M)

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product : GDP)

1

GDP

Consumption

Investment

Government

Export - Import
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• GDP ชวงป 2531 – 2540 มีการ
ขยายตัวในอัตราเรง เนื่องจากเปนชวง
เปลี่ยนผานจากโครงสรางเศรษฐกิจที่
พึ่งภาคเกษตรและหันมาเนน
ภาคอุตสาหกรรม 

• GDP ชวงป 2541 – 2550  อัตราการ
ขยายเพิ่มขึ้น หลังจากวิกฤติตมยํากุง 
เนื่องจากภาคเอกชนไดลงทุนไปแลว
ลวงหนากอนป 2540 

• GDP ชวงป 2551 – 2560  ไมมีการ
ลงทุนใหมๆเพิ่มเติม ทําใหเศรษฐกิจ
เติบโตในคอยเปนคอยไป

• GDP ชวงป 2561-2565 อยูในชวง
รัฐบาลผลักดันและเริ่มลงทุนโครงสราง
พนืฐานขนาดใหญ และเนนการลงทุนใน
พื้นที่ EEC 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)                   
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ลา้นลา้นบาท

ที่มา : บล.เอเชียพลัส จํากัด
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การวัดอัตราการเติบโตของ GDP 
(GDP Growth)

ติดตามขอมูล GDP ไดที่ : ธนาคารแหงประเทศไทย http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=409

GDP Growth 
เป็นลบมาก 

เศรษฐกิจหดตวั / ตกตํา่

GDP Growth 
เป็นบวกมาก 
เศรษฐกิจขยายตวั

GDP Growth จึงเปนเปาหมายหนึ่งของรัฐบาลในการบริหาร
เศรษฐกิจใหเกิดความมั่งคั่ง แตยังมีเปาหมายอื่นๆ อีกดวย เชน

การกระจายรายได 

การควบคุมอัตราเงินเฟอ
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คาดการณ GDP Growth ป 2563
สมมตฐิานคาดการณ์ GDP Growth Consensus 

ที่มา : บล.เอเชียพลัส จํากัด
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ภาคสงออกป 2563 ยังเผชิญหลายปจจัยรุมเรา 

ที่มา : บล.เอเชียพลัส จํากัด
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การบริโภคครัวเรือนเผชิญแรงกดดันจากฝุน PM2.5, ภัยแลง และไวรัสโคโรนา

ที่มา : บล.เอเชียพลัส จํากัด
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การลงทุนภาครัฐและเอกชนชะลอลงจากงบประมาณลาชา

ที่มา : บล.เอเชียพลัส จํากัด
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อุตสาหกรรมที่ไดประโยชนจากตัวแปรทางเศรษฐกิจ

นักลงทุนสามารถวิเคราะหองคประกอบทั้ง 4 ของ GDP เพื่อนําไปวิเคราะหการลงทุนรายอุตสาหกรรมไดเชนกัน

การบริโภคภายในประเทศ (C) คาปลีก / อสังหาฯ / ยานยนต / ธนาคาร / ลิสซิ่ง / สื่อสาร

การลงทุนภาคเอกชน (I)
นิคมอุตสาหกรรม / โรงไฟฟา

(ขึ้นอยูกับแผนธุรกิจของแตละบริษัท) 

การลงทุนภาครัฐ (G) รับเหมากอสราง / วัสดุกอสราง / สื่อสาร

การสงออก (X) อาหาร / ยานยนต / ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

การนําเขา (M) ขึ้นอยูกับตลาดและตนทุนการผลิตหรือบริการ

GDP อุตสาหกรรมที่ไดประโยชน
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• เปนมูลคาผลผลิตของอุตสาหกรรมมวลรวม 
โดยจําแนกตามกลุมอุตสาหกรรมตางๆ 

• ผลผลิตอุตสาหกรรมมักจะเคลื่อนไหวไปใน
ทิศทางเดียวกันกับวัฏจักรเศรษฐกิจ      

ผลผลิตอุตสาหกรรม 
(Industrial Production)

2

ติดตามขอมูล ผลผลิตอุตสาหกรรมไดที่ : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
http://www.oie.go.th/academic/index

ผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
มูลคาผลิตผลทางดานอุตสาหกรรม

ในปนั้นมากขึ้น

แสดงวา เศรษฐกจิมีแนวโนมขยายตวั

ผลผลิตอุตสาหกรรมลดลง
มูลคาผลิตผลทางดานอุตสาหกรรม

ในปนั้นนอยลง

แสดงวา เศรษฐกจิมีแนวโนมหดตัว

ที่มาภาพ : Flaticon
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ดัชนีราคาผูผลิต 
(Producer Price Index : PPI) 

• เปนดัชนีที่แสดงการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาจาก
ผูผลิต 

• จําแนกเปนราคากลุมผลิตภัณฑ และราคาในแต
ละชวงของการผลิต ตั้งแตวัตถุดิบไปจนถึงสินคา
สําเร็จรูป    

3

ติดตามขอมูล ดัชนีราคาผูผลิต ไดที่ : สํานักงานสถิติแหงชาติ 
http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries25.html

PPI เพิ่มขึ้น
ราคาสินคาประเภทวัตถุดิบเพิ่มขึ้น
สงผลใหระดับราคาสินคาโดยทั่วไป
ที่จําหนายแกผูบริโภคจะเพิ่มขึ้น

PPI ลดลง
ราคาสินคาประเภทวัตถุดิบลดลง
สงผลใหระดับราคาสินคาโดยทั่วไป

ที่จําหนายแกผูบริโภคลดลง

ที่มาภาพ : Flaticon
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อัตราเงินเฟอ (Inflation)

• เปนภาวะที่ระดับราคาสินคาและ
บริการโดยทั่วไปเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

• พิจารณาจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา
ผูบริโภค (Consumer Price Index : CPI) ซึ่งเปนดัชนีที่
แสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาและบริการในแตละ
งวด หรือ ดัชนีราคาผูผลิต (Producer Price Index : 
PPI) ซึ่งเปนดัชนีที่วัดภาวะเงนิเฟอจากฝงผูผลิต 

4

ติดตามขอมูล อัตราเงินเฟอไดที่ : ธนาคารแหงประเทศไทย 
http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=409

ภาวะเงินเฟอเพิม่ขึน้
แสดงวา ราคาสนิคาที่ผูบริโภค
ตองจายมกีารปรับตวัสงูขึน้

ภาวะเงินเฟอลดลง
แสดงวา ราคาสนิคาที่ผูบริโภค
ตองจายมกีารปรับตวัลดลง
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อัตราดอกเบีย้ (Interest Rate)

• เปนตนทุนทางการเงินที่สําคัญของ
ผูประกอบการ ผูบริโภค และผูลงทุน

• Risk Free Rate เปนตัวแปรสําคัญ
ในการกําหนดอัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุน
ตองการ (Required Rate of Return) 

• อัตราดอกเบี้ยไทยจะถูกกําหนดจาก…
– อัตราดอกเบี้ยโลก
– ภาวะเศรษฐกิจ VS เงินเฟอไทย
– การดําเนินนโยบายการเงินของ กนง.

5

ติดตามขอมูล อัตราดอกเบี้ยไดที่ : ธนาคารแหงประเทศไทย http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=409

อัตราดอกเบีย้เพิ่มขึน้ 
สงผลใหตนทุนการกูยืม
ของบริษัทสวนใหญเพิ่มขึ้น

แสดงวา ภาระทางการเงินมากขึ้น 

อัตราดอกเบีย้ลดลง 
สงผลใหตนทุนการกูยืม
ของบริษัทสวนใหญลดลง

แสดงวา ภาระทางการเงินต่ําลง
และบริษัทจะกูยืมมากขึ้น
เพื่อนําเงินไปลงทุน
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อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate)

• ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว 
ทําใหคาเงินมีความผันผวน
ธุรกิจที่เกี่ยวของกับเงนิหลายสกุลจะมีความเสี่ยง 
วางแผนดําเนินธุรกิจไดยาก

• ธนาคารแหงประเทศไทยพยายามรักษาเสถียรภาพของ
คาเงินบาทไมใหมีการแลกเปลี่ยนในอัตราที่รวดเร็ว
เกินไป โดยมีการแทรกแซงบางในตลาดเงินตรา
ตางประเทศ

6

ติดตามขอมูล อัตราแลกเปลี่ยนไดที่ : ธนาคารแหงประเทศไทย http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=409

หากคาเงินบาทออนตัวลง 
• คาใชจายในการสั่งสินคา
เขามาผลิตเพิ่มขึ้น   

• ธุรกิจที่กูยืมจากตางประเทศ 
จะมีภาระหนีส้ินเพิ่มขึ้น

• ธุรกิจสงออกอาจไดรับผลดี 
กลาวคือ ทําใหการสงออกเพิ่มขึ้น

หากคาเงินบาทแข็งคาขึ้น
(ผลกระทบตอธุรกิจจะตรงกันขาม)



2929

อัตราการวางงาน (Unemployment Rate) 
• แสดงอัตรารอยละของผูวางงานในระบบเศรษฐกิจ 
เทียบกับกําลังแรงงานรวม 

• บงบอก… สภาพเศรษฐกิจโดยรวมวาเปนไปในทิศทาง
ที่กําลังขยายตัวหรือหดตัว     

7

ติดตามขอมูล อัตราการวางงาน ไดที่ : สํานักงานสถิติแหงชาติ  http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries04.html

เศรษฐกิจดี / ขยายตัว
อัตราการวางงานมักจะต่ํา 

เนื่องจากบริษัทสวนใหญจะทําการขยาย
งานจึงตองมีการจางงานเพิ่มขึ้น

เศรษฐกิจซบเซา / หดตัว
อัตราการวางงานมักจะสูง

 เนื่องจากบริษัทจะลดจํานวนพนักงาน 
และไมจางงานเพิ่มขึ้น เพื่อลดคาใชจาย

ที่มาภาพ : Flaticon
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นโยบายเศรษฐกจิของภาครฐั ไดแก 
– นโยบายการเงิน
– นโยบายการคลัง
– นโยบายเศรษฐกิจอื่นๆ ของรัฐบาล

ตองพิจารณาควบคูกับตวัชีว้ดัเศรษฐกิจ 
เพื่อวิเคราะหทิศทางและความสอดคลองของการดําเนิน
นโยบายการเงินและการคลัง 

การดาํเนินนโยบายทัง้สองควรมีความสอดคลองกันและมีทศิทาง
การดาํเนินนโยบายไปในทางเดยีวกับวฏัจกัรเศรษฐกิจ

เรียนรู… นโยบายเศรษฐกิจ พิชิตการลงทุนเรียนรู… นโยบายเศรษฐกิจ พิชิตการลงทุน

ที่มาภาพ : Flaticon
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นโยบายการเงิน (Monetary Policy) 

• เปนนโยบายที่สรางผลกระทบตอพฤตกิรรมทางเศรษฐกิจได
อยางฉับพลัน เพราะจะเกี่ยวกับการกําหนดอัตราดอกเบี้ยและ
ปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบ

• เครื่องมือหลัก คือ การใชดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) : 
ผอนคลาย / เขมงวด

ชะลอการขยายตัวของเศรษฐกิจ
• การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (ดอกเบี้ยสูง)
• ประชาชนจะชะลอการบริโภคและหนัมาเก็บออมมากขึ้น 
เพื่อใหมีรายไดจากดอกเบี้ยมากขึ้น 

• นักธุรกิจและบคุคลทั่วไปเสียดอกเบี้ยเงินกูสูงขึ้น 
สงผลใหการบริโภคและการผลิตลดลง 

กระตุนเศรษฐกิจ
• การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

(ดอกเบี้ยต่ํา) 
• การผลิตและการบริโภคจะเพิ่มขึ้น
• สงผลเชิงบวกตอตลาดหุน

การใชนโยบายการเงิน

ที่มาภาพ : Flaticon
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นโยบายการคลัง (Fiscal Policy) 

ชะลอการขยายตัวของเศรษฐกิจ

• ขึ้นภาษีใหสูงขึ้น และ/หรือ จํากัดการใชจาย
เพื่อซื้อสินคาและบริการของภาครัฐลง 

กระตุนเศรษฐกิจ
• การลดอัตราภาษีลง และ/หรือ 
เพิ่มคาใชจายดานโครงสรางพื้นฐาน 
(Infrastructure) เชน การกอสรางถนน 
ระบบคมนาคม เปนตน 

การใชนโยบายการคลัง

นโยบายเกี่ยวกับรายรับและรายจายของภาครัฐ ไดแก

– ดานรายรับคือ นโยบายเกี่ยวกับภาษีและรายรับอื่น
ที่ไมใชภาษี 

– ดานรายจายคือ การจัดสรรงบประมาณภาครัฐ

นโยบายเกี่ยวกับนโยบายการคลังมีผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยตรง แตมักจะมีผล
ตอพฤติกรรมชา เพราะตองใชเวลาในการตัดสินใจ มักใชเพื่อใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในระยะยาวและรายจายของภาครัฐ ไดแก

ที่มาภาพ : Flaticon
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• เปนนโยบายเปาหมายของรัฐบาล
• สะทอนความสมดุลในระบบเศรษฐกิจ 

• มักถูกนํามาใชในชวงเศรษฐกิจตกต่ํา เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ หรือมีภาระ
ตองลงทุนในโครงการขนาดใหญ

• รัฐบาลตองเพิ่มปริมาณเงินในระบบ จากการจัดหาจากแหลงเงินทุนตางๆ

• ถากูจากภายนอกมากเกินไป สงผลตอทิศทางดอกเบี้ยและอตัรา
แลกเปลี่ยน

• มักถูกนํามาใชในชวงเศรษฐกิจรุงเรือง ตองการลดความรอนแรงโดย
การดึงเงินออกจากระบบ

• รัฐบาลจะลดงบประมาณรายจายในการลงทุนตางๆ และ/หรือ มีรายได
เพิ่มขึ้นจากการเก็บภาษี

ประเภทของงบประมาณ

รับ จาย

รับ
จาย

รับ
จาย

รายได = รายจาย

รายได < รายจาย

รายได > รายจาย

งบประมาณขาดดุล

งบประมาณสมดุล

งบประมาณเกินดุล

ที่มาภาพ : Flaticon
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ปจจยัอื่นๆ ที่กระทบตอภาวะเศรษฐกจิและตลาดหุน

ภาวะเศรษฐกจิ 
และตลาดหุน

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ตางๆ เชน  น้ําทวม  

แผนดินไหว  

ความขัดแยงระหวาง
ประเทศ 

สงคราม สงครามการ
การคา

ความไมสงบ
ภายในประเทศ เชน 
ชุมนุมทางการเมือง / 
กอการรายในประเทศ

ที่มาภาพ : Flaticon



3535

พิจารณาขอมลู ณ … ตําแหนงตางๆพิจารณาขอมลู ณ … ตําแหนงตางๆ

ตกต่ํา ฟนตัว เฟองฟู ถดถอย

บริเวณเหลานี้ ใหติดตามอยางใกลชิดตอ 
ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ นโยบายรัฐ  และ
เหตุการณเกี่ยวเนื่องทางเศรษฐกิจ 
เพื่อใชในการตัดสินใจ

1

2
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• เปนการพิจารณาปจจัยหลายอยางประกอบกัน เชน วัฏจักรเศรษฐกิจ 
นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง อัตราเงินเฟอ การใชจายของ
ผูบริโภคและของธุรกิจ ฯลฯ 

• เพื่อ สรุปภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศวา ณ ปจจุบันอยูในชวงขาขึน้ 
(Upward Trend) หรือขาลง (Downward Trend) 

• การคาดการณวาในอีก 1, 2 หรือ 5 ปขางหนา ภาวะเศรษฐกิจจะอยู
ในชวงใด เพื่อพิจารณาวา อุตสาหกรรมใดจะไดรับประโยชนจากภาวะ
เศรษฐกิจนั้นๆ 

36

 “การวิเคราะหเศรษฐกิจ” สรุป

ที่มาภาพ : Flaticon
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รอบรูอุตสาหกรรม… เลือกกลุมลงทนุเหมาะสม

• ทําไมตองวิเคราะหอุตสาหกรรม?

• รูจัก 2 เครื่องมือ… ตัวชวยวิเคราะหอุตสาหกรรม

3
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ทําไมตองวเิคราะหอุตสาหกรรม? 

อุตสาหกรรม

กลุมธุรกิจที่ผลิตสินคาหรือ
ใหบริการที่มีความคลายคลึงกัน

หรือเกี่ยวเนื่องกัน

การเปลี่ยนแปลง
ของอุตสาหกรรม

การเปลี่ยนแปลงภายในอุตสาหกรรม สามารถสงผลบวกหรอืลบ

ใหแกบริษัทจดทะเบียนที่อยูภายในอุตสาหกรรมนั้นๆ 

การวิเคราะหอุตสาหกรรมจะทําใหเราสามารถประเมินโอกาสและอุปสรรคจากการเปลี่ยนแปลงที่มีตอ

บริษัทไดวา… นาสนใจที่จะลงทนุหรือไม?

เกี่ยวของกับลักษณะของผลติภัณฑ อุปสงคอุปทาน 
โครงสรางและความรุนแรงของการแขงขัน โครงสรางราคาและตนทนุ

อาจมาจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยทางเศรษฐกิจ
และปจจัยมหภาคอืน่ๆ หรืออาจมาจากการเปลีย่นแปลงภายใน
อุตสาหกรรมเอง

ควรทําใหเห็นวา… 
• สภาพของอุตสาหกรรมในอดีตปจจุบันในดานตางๆ เปนอยางไร
• โอกาสและอุปสรรคของอุตสาหกรรม
• แนวโนมในอนาคต

การวิเคราะห
อุตสาหกรรม
การวิเคราะห
อุตสาหกรรม

ขอมูล

อุตสาหกรรม

ขอมูล

อุตสาหกรรม

ที่มาภาพ : Flaticon
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8 กลุมอุตสาหกรรม
28 หมวดธุรกิจ

* มีผลตั้งแต 19 ก.พ. 2558

ประเภทอุตสาหกรรม ในตลาดหลักทรัพยฯประเภทอุตสาหกรรม ในตลาดหลักทรัพยฯ

กลุมอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยและกอสราง
(.PROPCON) 

CONMAT วัสดุกอสราง
CONS บริการรับเหมากอสราง

PF&REIT
กองทุนรวมอสังหาฯ และกองทรัสต
เพื่อการลงทุนในอสังหาฯ

PROP พัฒนาอสังหาริมทรัพย
ทรัพยากร
(.RESOURC)

ENERG พลังงานและสาธารณูปโภค
MINE เหมืองแร

บริการ
(.SERVICE )

COMM พาณิชย
HELTH การแพทย
MEDIA สื่อและสิ่งพิมพ
PROF บริการเฉพาะกิจ

TOURISM การทองเที่ยวและสันทนาการ
TRANS ขนสงและโลจิสติกส

เทคโนโลยี
(.TECH)

ETRON ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
ICT เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กลุมอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ 
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
(.AGRO) 

AGRI ธุรกิจการเกษตร 
FOOD อาหารและเครื่องดื่ม 

สินคาอุปโภคบริโภค 
(.CONSUMP) 

FASHION แฟชั่น 
HOME ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน 

PERSON ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ 

ธุรกิจการเงิน 
(.FINCIAL) 

BANK ธนาคาร 
FIN เงินทุนและหลักทรัพย 

INSUR ประกันภัยและประกันชีวิต 

สินคาอุตสาหกรรม 
(.INDUS)

AUTO ยานยนต
IMM วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

PAPER กระดาษและวัสดุการพิมพ
PETRO ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ

PKG บรรจุภัณฑ
STEEL เหล็ก

ที่มาภาพ : Flaticon
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รูจัก 2 เครื่องมือ… ตัวชวยวิเคราะหอุตสาหกรรมรูจัก 2 เครื่องมือ… ตัวชวยวิเคราะหอุตสาหกรรม

         รูปแบบขั้นตอน
การพัฒนาอุตสาหกรรม

         รูปแบบขั้นตอน
การพัฒนาอุตสาหกรรม

วงจรชีวิตของอุตสาหกรรม
(Industry Life Cycle) 

ภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรม
Five Forces Model 

1

2
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• ความตองการในสินคาถึงจุดอิ่มตัว 
• บริษัทเริ่มออกจากอุตสาหกรรมไป 
• ถาบริษัทที่ยังอยูไมมีการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ หรือพัฒนากลยุทธ
ใหมๆ ก็จะเขาสูระยะเสื่อมถอย 

• ยอดขายและกําไรยังขยายตัว แต
ในอัตราที่ลดลง
• มีคูแขงขันเขามาแยงชิง
สวนแบงตลาดมากขึ้น 
• สามารถจายเงินปนผล
ใหแกผูถือหุนไดมากขึ้น 

• เพิ่งเริ่มกอตั้ง มีผูผลิตไมกีร่าย 
• ตองใชเวลาใหลูกคายอมรับ
• ยอดขายเติบโตชา กําไรต่ํา
• มีคาใชจายในการวิจยัพัฒนา 
หรือแนะนําสินคามาก 
• โอกาสไดรับเงินปนผลนอย

• สินคาเริ่มเปนที่ยอมรับ
• ยอดขายและผลกําไรเพิ่มขึ้น
• เริ่มมีคูแขงขันมากขึ้น 
• บริษัทนํากําไรที่ไดไปลงทุนตอ
• มีโอกาสไดรับเงินปนผลมากขึ้น
แตในอัตราที่ไมสูง

วงจรชวีติของอตุสาหกรรม (Industry Life Cycle) 
1

เวลา

กําไร

ระยะบุกเบกิ

ระยะเติบโตเต็มที่

ระยะเสื่อมถอย

ระยะเติบโต

1

2
3

4

ระยะเติบโต

ระยะเติบโตเต็มที่ ระยะเสื่อมถอย

ระยะบุกเบกิ
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การลงทุนในธุรกจิที่อยูในระยะเริม่พฒันา 
หรือธุรกิจที่อยูในระยะเจรญิเตบิโต เพราะ
มองวามีแนวโนมที่ดีในการเติบโตตอไป 
ซึ่งจะทาํใหราคาหุนปรบัตัวสงูขึน้

ราคาหุนที่อยูในอุตสาหกรรมนั้นมักจะเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากผูลงทุนคาดการณวาผลประกอบการ
ของบริษัทในอุตสาหกรรมนั้นจะปรับเพิ่มขึ้น

ตามภาวะอุตสาหกรรม

ราคาหุนที่อยูในอุตสาหกรรมนั้นก็มกัจะลดลง 
เนื่องจากผูลงทุนกังวลถึงความเสี่ยงจึงขายหุน

ในอุตสาหกรรมดังกลาวออกมา 

อุตสาหกรรมอยูในชวงขาขึ้น

อุตสาหกรรมอยูในชวงขาลง

1

3

42

จะตองรูวาอุตสาหกรรมนั้นอยูในชวงใดของวัฏจักรชีวิต 

เพื่อที่จะตัดสินใจลงทุนไดอยางเหมาะสม 

การเลือกกลุม
อุตสาหกรรมที่จะลงทุน 

การเลือกกลุม
อุตสาหกรรมที่จะลงทุน 

การลงทุนธุรกจิในระยะเตบิโตเตม็ที ่
ความเสี่ยงคอนขางต่ํา และธุรกิจที่อยูใน
ขั้นนี้ไมตองการเงินทุนไปขยายกิจการ
เทาไรนัก มีโอกาสไดรบัเงนิปนผล 
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มีปจจยัหลกัในการพจิารณา 5 ปจจัย

Source : http://paulgebel.blogspot.com/2011/12/porters-five-forces-as-visioning-tool.html


Competitive       

Rivalry Within           
An Industry

 THEAT OF NEW 
ENTRANTS

 BARAGINING POWER 
OF CUSTOMERS

 THREAT OF 
SUBSTITUTES PRODUCTS

 BARGANING 
POWER OF SUPPLIERS

เปนปจจัยสําคัญที่ผูลงทุนจะวิเคราะห
อุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาวาแตละ
อุตสาหกรรมนั้นมีความแข็งแกรงทางดาน
การแขงขันเพียงใด 

นํามาพิจารณาศักยภาพ
ในการทํากาํไรในระยะยาว 

เพื่อใชประกอบ

“การตดัสนิใจลงทุน”

Five Forces Modelการวเิคราะหภาวะการแขงขนัในอตุสาหกรรม การวเิคราะหภาวะการแขงขนัในอตุสาหกรรม 

=
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Competitive       
Rivalry Within           

An Industry

Threat of                      
New Entrants

Bargaining Power of 
Customers

Bargaining Power of              
Suppliers

Threat of              
Substitute Products

Profits Dividends

High

Low

การแขงขันที่รุนแรง

บริษัทในอุตสาหกรรมมจีํานวนมาก บริษัทในอุตสาหกรรมมจีํานวนนอย

การแขงขันที่ไมรุนแรง อาจมี
การถอยทีถอยอาศัยกัน
ระหวางผูประกอบการ

การแขงขนัภายในอตุสาหกรรม     
เปนการพิจารณาวา…

ณ ปจจุบันมีบริษัทที่แขงขันอยูใอุตสาหกรรมนี้จํานวนกี่ราย 

?
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Competitive       
Rivalry Within           

An Industry

Threat of                      
New Entrants

Bargaining Power of 
Customers

Bargaining Power of              
Suppliers

Threat of              
Substitute Products

Profits Dividends

Hard

Easy

เขาสูอุตสาหกรรมไดยาก เขาสูอุตสาหกรรมไดงาย

อุปสรรคของคูแขงขนัรายใหม     

• ตองใชเงินลงทุนสูง 
• ตองอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง        
• ฯลฯ 

ผลตอบแทนในรูปเงินปนผลที่ผูถือหุน
จะไดรับมีโอกาสลดลงไปดวย

กลยุทธผูเลนรายใหมที่งายสุดคือการตัดราคา
สินคา

สงผลใหกําไรตอหนวยของบริษทั                  
ในอุตสาหกรรมนัน้ๆ ลดลง 

เปนการพิจารณา…
ความยากงายในการเขาสูอุตสาหกรรมของคูแขงขันรายใหม

ที่มาภาพ : Flaticon
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Competitive       
Rivalry Within           

An Industry

Threat of                      
New Entrants

Bargaining Power of 
Customers

Bargaining Power of              
Suppliers

Threat of              
Substitute Products

Profits Dividends

Strong

Weak

ผูซื้อมีอาํนาจในการตอรองมาก ผูซื้อไมมีอาํนาจในการตอรอง 

เปนการพิจารณาวา…
อํานาจในการตอรองของผูซื้อสินคาหรือลูกคา

อํานาจตอรองของผูซือ้สินคา     

จะทําใหบริษัทในอุตสาหกรรมนั้น
ไดกําไรตอหนวยที่ลดลง 

หากผูขายสินคาชนิดนั้น
ในอุตสาหกรรมเพียงไมกี่ราย 

การกําหนดราคาสินคาขึ้นอยู
กับผูขายเปนหลัก 

กําไรจะมีมาก และสามารถจาย
เงินปนผลมากขึ้นไปดวย

ที่มาภาพ : Flaticon



4747

Competitive       
Rivalry Within           

An Industry

Threat of                      
New Entrants

Bargaining Power of 
Customers

Bargaining Power of              
Suppliers

Threat of              
Substitute Products

ผูขายมีอาํนาจตอรองมาก ผูขายมีอาํนาจตอรองนอย

เปนการพิจารณาถึง…
สินคาที่สามารถใชทดแทนกันไดในอุตสาหกรรมนั้นๆ

อํานาจตอรองของผูขายวตัถดุิบ

Profits Dividends

Strong

Weak ผูขายวัตถุดิบนอยราย             อํานาจตอรองราคาก็จะตกอยูกับผูขายวัตถุดิบ 

ผูขายวัตถุดิบมากราย              อํานาจตอรองราคาวัตถุดิบก็จะตกอยูกับบริษัทนั้นๆ 

ตนทุนในการผลิตสูงขึ้น 

กําไรที่คาดวาจะไดรับลดลง 

ผูถือหุนมีโอกาสที่จะไดเงินปนผลลดลง

ตนทุนในการผลิตต่ําลง

กําไรที่คาดวาจะไดรับเพิ่มขึ้น

ผูถือหุนมีโอกาสที่จะไดเงินปนผลเพิ่มขึ้น

………
Sales xx
COGS xx
Gross profit xx
.
.
Net Income xx



4848

Competitive       
Rivalry Within           

An Industry

Threat of                      
New Entrants

Bargaining Power of 
Customers

Bargaining Power of              
Suppliers

Threat of              
Substitute Products

Profits Dividends

Strong

Weak

มีสินคาใชทดแทนกันไดจาํนวนมาก 

เปนการพิจารณาวา…
อํานาจในการตอรองของผูซื้อสินคาหรือลูกคา

สินคาทดแทน

• การแขงขันในอุตสาหกรรมจะรุนแรงขึ้น
• การแยงสวนแบงการตลาดและการแบงผลกําไรจะมีมากขึ้นตามมา 
• เนื่องจากผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้น

ที่มาภาพ : Flaticon
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“การวิเคราะหอตุสาหกรรม” สรุป

• พิจารณาขอมลูที่เฉพาะในอตุสาหกรรมนัน้ 

• เชื่อมโยงผลกระทบอนัสบืเนื่องมาจากอตุสาหกรรมอืน่
และจากภาวะเศรษฐกจิหรอืปจจยัทางดานมหภาคอืน่ๆ 

• ชวยใหผูลงทุนเขาใจลักษณะเฉพาะและการเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น 

• และสามารถจํากัดขอบเขตการลงทุนที่นาสนใจใหแคบลง และสามารถ
เลือกเฉพาะบรษิัทในอตุสาหกรรมที่นาสนใจเทานัน้ 

ที่มาภาพ : Flaticon
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ฉลาดวิเคราะหบริษัท… คัดหุนดีได

• ทําไมตองวิเคราะหบริษัท? 

• วิเคราะหบริษัทดวยขอมูลเชิงคุณภาพ

• วิเคราะหบริษัทดวยขอมูลเชิงปริมาณ

• แนวคิดเกี่ยวกับการประเมนิมลูคาหุน

4
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ทําไมตองวเิคราะหบรษิทั? 

การวิเคราะหบริษัท 
คือ การรวบรวม วิเคราะห ขอมูลในดานตางๆ ของ

บริษัทจดทะเบียน ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ทั้งในอดีต 
ปจจุบัน และคาดการณในอนาคต 

“เพื่อประเมินความ
นาสนใจ ในการลงทุน

ในบริษัทนั้น”

การวิเคราะหเชิงคุณภาพ เปนการประเมินระดับความสามารถใน
การแขงขันและทํากําไรของบริษัทในดานตางๆ ที่ไมเกี่ยวของกับตัวเลข 

Qualitative Analysis

การวิเคราะหเชิงปริมาณ เปนการวิเคราะหตัวเลขตางๆ                             ในงบ
การเงิน ซึ่งปกติจะใชเครื่องมือวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน                          
และการประเมินราคาหลักทรัพยเปนหลัก

Quantitative Analysis

ที่มาภาพ : Flaticon
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แหลงทีม่าของขอมลูบรษิทั

ขอมูลจาก
ภายในบรษิัท

ขอมูลจาก
ภายนอกบรษิัท

เชน ขอมูลจากเว็บไซต เอกสารเผยแพร 
รายงานประจําป การใชบริการของเรา ฯลฯ

ขอมูลที่เผยแพรผานตลาดหลักทรัพยฯ เชน
• หนังสือชี้ชวน (Prospectus) 
• รายงานประจําป (Annual Report) 
• แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
• งบการเงินที่เปดเผยผานตลาดหลักทรัพยฯ
• ขาวจากสื่อ / สิ่งพิมพประจําวัน 
ฯลฯ

ที่มาภาพ : Flaticon
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1
www.set.or.th

4

32

5
ดาวนโหลดขอมูลรายบริษัทหรือรายหลักทรัพย

1. ใสชื่อยอหลักทรัพย (Quote) ที่ตองการทราบขอมูล
2. เลือกเมนู “บริษัท/หลักทรัพย”
3.คลิก ดาวนโหลด สรุปขอสนเทศบริษัทจดทะเบียน
4.คลิก ดาวนโหลด แบบ 56-1
5.คลิก ดาวนโหลด งบการเงินปลาสุด

ศึกษาขอมลูรายบรษิัทหรอืรายหลกัทรพัยจาก
สรุปขอสนเทศบรษิทัจดทะเบียน / แบบ 56-1 / งบการเงินปลาสดุ
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• คณะผูบริหาร

• ขนาดของบริษัท

• ลักษณะผลิตภัณฑและตรายี่หอ

• ความหลากหลายของผลิตภัณฑ

• การคิดคนและเสนอผลิตภัณฑหรือ
บริการใหม

• ขอมูลประวัติความเปนมาของบริษัท 

• ลักษณะการดําเนินงานของบริษัท 

• แผนงานที่บริษัทคาดวาจะดําเนินการ
ในอนาคต 

• การเชื่อมโยงผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจ 
และอุตสาหกรรมที่มีตอธุรกิจ 

วิเคราะหบรษิทัจากขอมลูเชงิคุณภาพวิเคราะหบรษิทัจากขอมลูเชงิคุณภาพ
เปนขอมูลที่ใชเพื่อการประเมิน
ระดับความสามารถของบริษัท
ในดานตางๆ โดยไมใชขอมลูที่
เปนตวัเลข อาทิเชน 
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ตัวอยางการจบัประเดน็ขอมูลเชงิคุณภาพ

• ขอมูลการพัฒนาและการเติบโตของบริษัท
• ประสบการณและความสําเร็จในอดีต
• ความมีชื่อเสียง ความนาเชื่อถือของกิจการ
• ความสามารถของผูบริหาร

ลักษณะ
การดาํเนนิงาน

• ลักษณะและวิธีการดําเนินงานของกิจการในการนําเสนอ
สินคาและบริการแกลูกคาเปาหมาย

• ความสําเร็จในการแขงขันทางการตลาด
• ความสามารถในการจัดการการผลิต การบริหารองคกร

ประวตัิความเปนมา

ขอมลูแผนงาน
ในอนาคต

• ทิศทางเปาหมายและนโยบายในอนาคต
• แผนการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
• แผนฉุกเฉินกรณีไมเปนไปตามเปาหมาย
• การเตรียมพรอมเกี่ยวกับทรัพยากรเพื่อรองรับแผนงาน
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นิยมใชเครื่องมือ 2 ประเภท คือ 

เครื่องมอืทีใ่ชในการวเิคราะหขอมลูเชิงคณุภาพ 

การวเิคราะห 
SWOT

 แมทรกิซ บี ซี จี 

ที่มาภาพ : Flaticon
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• วิเคราะหความสามารถในการทํากําไรของ
ธุรกิจ ผานการวิเคราะหแมทริกซของ
“อัตราการเจริญเติบโตของตลาดกับสวน
แบงตลาด” 

• ชวยผูลงทุนในการวิเคราะหบริษัทโดย

- บริษัทที่มีความสามารถในการหากําไรดี 
ราคาหุนของบริษัท ควรจะดีกวาราคาหุน
ของบริษัทที่เติบโตต่ํา

- หากราคาหุนมิไดสะทอนศักยภาพนี้  
หุนดังกลาวก็มีราคาที่ผิดจากความเปนจริง

1

DOGS

QUESTION MARKSSTARS

CASH COWS

?
20

10

10, 0 1 0.1

M
ar

ke
t G

ro
w

th
 (%

)

Relative Market Share

 แมทริกซ บี ซี จี 
(BCG Matrix)

BCG Matrix

ที่มาภาพ : Flaticon
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• กลุมที่มีอัตราการเติบโตสูง 
แตสวนแบงการตลาดต่ํา 

• ธุรกิจมีผูนําตลาดอยูแลว และ
บริษัทเพิ่งเขาสูตลาดไมนาน 

• เปนโอกาสในการขยายงาน
เพื่อเพิ่มสวนแบงตลาด 

• บริษัทมักตองการเงินลงทุนเปนปริมาณมาก 
• หากธุรกิจสามารถยึดครองสวนแบงตลาดไดมากพอ
ก็จะกลายเปนผูนําตลาดหรือเปนกลุมดาวเดน

• กลุมที่มีอัตราการเติบโตสูง
และสวนแบงตลาดสูง 

• ธุรกิจไดกําไรสูง อันเกิดจาก
ตลาดเติบโตอยางรวดเร็ว 

• หากตองการทํากําไรเพิ่มขึ้น
หรือตองการแขงขันในตลาดได บริษัทควรที่จะ
ขยายตลาดหรือลงทุนเพิ่ม 

แมทรกิซ บี ซี จี 

กลุม “ตัวเจาปญหา” (Question Marks)1

?
กลุม “ดาวเดน” (Stars) 2

จําแนกธรุกจิออกเปน 4 กลุม

ที่มาภาพ : Flaticon
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จําแนกธรุกจิออกเปน 4 กลุม
แมทรกิซ บี ซี จี (ตอ)

กลุม “แมววัใหนม” (Cash Cows) 3 กลุม “สุนัข” (Dogs) 4

• กลุมที่มีอัตราการเติบโตต่ํา 
แตสวนแบงตลาดสูง 

• ธุรกิจเขาสูตลาดนานแลว
โดยธุรกิจยังมีกําไรสูงอยู

 และมีเงินสดเหลืออยูมาก

• กลุมที่มีอัตราการเติบโตต่ํา
และสวนแบงการตลาดต่ํา 

• ธุรกิจกําไรนอย 
ขีดความสามารถใน
การดําเนินงานต่ํา

ที่มาภาพ : Flaticon
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• ชวยใหผูลงทุนทราบ… 
จุดแข็ง จุดออน โอกาส หรืออุปสรรค
ที่อาจเปนปญหาสําคัญ
ในการดําเนินงานของบริษัท

ปจจัยสงเสริม

2
SWOT Analysis

ปจจัยคุกคาม

ปจ
จัย
ภา
ยใ
น

ปจ
จัย
ภา
ยน
อก

Strengths

ThreatOpportunities

Weakness

• เปนเครื่องมือในการวิเคราะห
สภาพแวดลอมตางๆ ทั้ง 
“ภายใน” และ “ภายนอก” 
บริษัท 

ที่มาภาพ : Flaticon
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STRENGTH

OPPORTUNITY

WEAKNESSES

THREATS

“จุดแข็ง” หรือ “ขอไดเปรียบ” ที่เกิดจาก 
“สภาพแวดลอมภายในบริษัท” ซึ่งบริษัทควรดํารงไว
เพื่อสรางความเข็มแข็งของบริษัท เชน
• ทักษะในการทําธุรกิจ 
• พนักงานที่มีความสามารถ 
• ตราสินคาเปนที่รูจัก ฯลฯ

ปจจัยภายในกจิการ

“จุดออน” หรือ “ขอเสียเปรียบ” ที่เกิดจาก 
“สภาพแวดลอมภายในบริษัท” ซึ่งบริษัทตองหาวิธี
แกปญหานั้น เชน
• พนักงานขาดความรูความสามารถ 
• ฐานะการเงินไมมั่นคง 
• สินคาลาสมัย ฯลฯ  W

S
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STRENGTH

OPPORTUNITY

WEAKNESSES

THREATS

ปจจยัภายนอกกจิการ

“โอกาส” ที่เกิดจาก “สภาพแวดลอมภายนอกบริษัท” 
เอื้อประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งจะทําใหบริษัท
เข็มแข็งขึ้นได เชน
• การเจริญเติบโตในตลาดใหม 
• การขยายตลาดทั่วโลก 
• การพัฒนาสินคาและบริการใหม ฯลฯ

“อุปสรรค” ที่เกิดจาก “สภาพแวดลอมภายนอก” ซึ่ง
บริษัทตองปรับกลยุทธใหสอดคลอง และขจัดอุปสรรคที่
เกิดขึ้น เพื่อไมใหเกิดความเสียหายแกบริษัท เชน
• ผูเขามาใหมในตลาด 
• ตนทุนวัตถุดิบสูง 
• การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ฯลฯ

O

T
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เปนการวิเคราะหตัวเลขตางๆ ในงบการเงิน เพื่อประเมินถึง
ผลดําเนินงานของบริษัทในชวงที่ผานมา

งบแสดงฐานะการเงนิ 
แสดงสินทรัพย หนี้สิน และ
สวนของผูถือหุน

งบกระแสเงนิสด 
แสดงแหลงที่มาของเงินสดและ

แหลงใชไปของเงินสด

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
แสดงรายไดและคาใชจาย และ

ผลการดําเนินงานของบริษัท

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
แสดงขอมูลเพิ่มเติมเพื่อขยายความ
งบการเงิน

วิเคราะหบรษิทัจากขอมลูเชงิปรมิาณวิเคราะหบรษิทัจากขอมลูเชงิปรมิาณ

งบการเงินที่ผูลงทุนควรทราบในเบื้องตน

1

2

3

4

ที่มาภาพ : Flaticon
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หนี้สิน
เงินสดฯ

งบแสดงฐานะการเงิน

สินคา

ที่ดิน อาคาร

โรงงาน
สวนของผูถือหุน

การ
ดําเนินงาน

การ
ลงทุน

การจัด
หาเงิน

งบกระแสเงินสดงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

คาใชจาย

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาพรวมแสดงความสัมพันธของทั้ง 3 งบการเงินหลัก
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อัตราสวน
ทางการเงิน
อัตราสวน
ทางการเงิน

เครื่องมอืวเิคราะหขอมลูเชงิปรมิาณ
อัตราสวนทางการเงิน คือ การแสดงความสัมพันธของขอมูลตัวเลขทางการเงินอยางนอย
2 ชนิดมาเปรียบเทียบในรูปของอัตราสวน (Ratio) แบงออกเปน 4 กลุม

วิเคราะห

ความเสี่ยง 

วิเคราะห

ความสามารถ
ในการทํากําไร

วัดความสามารถในการชําระ
หนี้ระยะสั้นการวิเคราะห

สภาพคลอง
เนน: 
• กระแสเงินสดในปจจุบัน
• สภาพคลองของสินทรัพยหมุนเวียน

วัดความสามารถในการชําระ
หนี้ระยะยาวการวิเคราะห

สภาพหนี้ เนน: 
• โครงสรางการจัดหาเงินทุน
• ความสามารถในการจาย
ภาระผูกพันทางการเงิน

วัดความสามารถในการใช
สินทรัพยเพื่อสรางรายได

การวิเคราะห
ประสิทธิภาพใน
การบริหาร
สินทรัพย

เนน: 
• การลงทุนในสินทรัพยเพื่อกอใหเกิด
ยอดขาย

วัดความสามารถในการทํา
กําไรการวิเคราะห

ความสามารถใน
การทํากําไร

เนน:
• การควบคุมตนทุนและคาใชจาย
• ผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย 
และสวนของผูถือหุน

1. 2.

3. 4.



6666

อตัราสว่นเงนิทนุหมนุเวยีน  =
Current Ratio นเวยีนหนี้สนิหมุ

มนุเวยีนสนิทรพัยห์

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้
Debt to Equity Ratio              = ถอืหุน้สว่นของผู้

หนี้สนิรวม

กลุมอัตราสวนสภาพคลอง 11

สูง ดี  แตตองไม
สูงมากจนเกินไป

เกณฑการพิจารณา

กลุมอัตราสวนวัดภาระหนี้สิน22

สูง ไมดี แสดงถึง
ความเสี่ยงทาง
การเงินสูง

เกณฑการพิจารณา

กลุมอัตราสวนวัดประสิทธิภาพ
การบริหารสินทรัพย

33

สูง ดี แสดงวาการ
ลงทุนในสินทรัพยรวม
กอใหเกิดยอดขายดี 

เกณฑการพิจารณา

อตัราการหมนุของสนิทรพัยร์วม 
Total Asset Turnover             = วมสนิทรพัยร์

ขาย

อัตราสวนทางการเงินสําคัญทีต่องรูอัตราสวนทางการเงินสําคัญทีต่องรู
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อัตราสวนทางการเงินสําคัญทีต่องรู (ตอ)อัตราสวนทางการเงินสําคัญทีต่องรู (ตอ)

กลุมความสามารถในการทํากําไร 44

ยิ่งสูง ยิ่งดี แสดงวา
มีผลประกอบการ

ที่นาพอใจ

เกณฑการพจิารณา

อัตรากาํไรขัน้ตน
Gross Profit Margin =

อัตรากาํไรจากการดาํเนนิงาน
Operating Profit Margin  =

อัตรากาํไรสทุธิ
Net Profit Margin = 

อัตราผลตอบแทนตอสนิทรพัย
Return on Assets (ROA) =

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถอืหุน
Return on Equity (ROE) = 

100x
ขาย

นกาํไรขัน้ต้

100x
ขาย

ดาํเนินงานกาํไรจากการ

100x
ขาย

กําไรสทุธิ

100x
วมสนิทรพัยร์

กาํไรสทุธิ

100x
ถอืหุน้สว่นของผู้

กาํไรสุทธิ
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ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ
1

เกณฑในการจัดทํางบการเงินเกณฑในการจัดทํางบการเงิน
2

นโยบายการบัญชีที่สําคัญนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
3

ขอมูลที่ไมสามารถเปดเผยในตัวงบการเงินทั้ง 4 ประเภทขอมูลที่ไมสามารถเปดเผยในตัวงบการเงินทั้ง 4 ประเภท
4

ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน โดยเฉพาะ เหตุการณหลังงวดขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน โดยเฉพาะ เหตุการณหลังงวด
5

อยาลืมอาน…หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(Notes to Financial Statement)

เปนการขยายความเขาใจ
ในวิธีการบันทึกบัญชีในงบ
การเงิน เนื่องจาก
หลักเกณฑในการบันทึก
บัญชีมีหลายวิธี แตกตาง
กันไปตามความเหมาะสม
ของประเภทธุรกิจ

“

”
ที่มาภาพ : Flaticon



696969

• เปนการวิเคราะหลักษณะของบริษัท เพื่อพิจารณาวาบรษิัทมีความ
นาสนใจในการลงทนุมากนอยเพยีงใด โดยจะวิเคราะหทั้งในเชิง
คุณภาพ และขอมูลเชิงปริมาณ 

• ขอมูลเชิงคณุภาพ ไดแก ความสามารถและประสบการณของ
ผูบริหาร ขนาดของบริษัท ความหลากหลายของผลิตภัณฑ ฯลฯ 

• ขอมูลเชิงปรมิาณ เปนการพิจารณาจากรายงานประจําป หรือ
งบการเงินทั้งในปจจุบันและอดีตของบริษัท เพื่อนํามาประเมินมูลคา
หุนและใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

“การวิเคราะหบริษทั”สรุป

ที่มาภาพ : Flaticon
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• สินทรัพยการลงทุนทุกอยางในโลก ตองมีมูลคาที่เหมาะสม (Fair Value) ดวยกัน
ทั้งสิ้น

• สําหรับการลงทุนในหุน บริษัทที่มีปจจยัพื้นฐานที่แข็งแกรง อาจไมเปนตัวเลือก
การลงทุนที่ดี หากราคาหุนสูงเกิน Fair Value ขณะที่บริษัทที่ปจจัยพื้นฐาน 
ออนแอ ก็อาจเปนตัวเลือกการลงทุนได หาก ราคาหุนในตลาด ต่ํากวา Fair Value

• หากไมมีประเด็นอื่นที่ไมเกี่ยวของกับปจจยัพื้นฐานเขามากระทบ Sentiment 
การลงทุน ราคาหุนควรวิ่งเขาหา Fair Value ในระยะยาว

• การปรับตัวของราคาหุนเขาสู Fair Value จะเกดิไดเร็วขึ้น หากมีกระแสขาว
เชิงบวก / ลบ เขามาสนับสนุน 

• ควรเลือกซื้อหุนที่ราคาต่ํากวา Fair Value และมีขาวเชิงบวกสนับสนุน
• ควรขายหุน ที่ราคาสูงกวา Fair Value และมีขาวเชิงลบกดดัน

แนวคิดเกีย่วกบัการประเมนิมลูคาหุนแนวคิดเกีย่วกบัการประเมนิมลูคาหุน
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สินทรัพยสุทธิของกิจการ ผลประโยชนที่ไดจากสินทรัพย

ยอดขาย (Sales)

กําไรสุทธิ (Net Income)

กระแสเงินสด (Cash Flow)

กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow)

เงินปนผล (Dividend)

สินทรัพยของกิจการ

มูลคาหุน

มูลคาตามบัญชี (Book Value)

Replacement Value

Net Asset Value

Liquidation Value

=

การหามูลคาของกิจการ
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มีหลายวธิ ีแตทีใ่ชกนัทัว่ไปม ี3 วิธี ดังนี้
“การประเมนิมลูคาหุน” 

1. ราคาตลาดตอกําไรตอหุน

Price to Earnings Ratio : P/E

2. ราคาตลาดตอมูลคาหุนตามบัญชี 

Price to Book Value : P/BV

3. การคิดลดกระแสเงินสด 

Discounted Cash Flow : DCF
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นักลงทุนจะเต็มใจซือ้หุนนีใ้นราคาเทาใด เพื่อแลกกับกําไรและเงินปนผล
ที่จะไดรับในอนาคต หรือ หุนตัวนั้นจะใชเวลากี่ปที่ผลตอบแทนหรือกําไร
ที่บริษัททําไดจะรวมกันเทากับเงินทัง้หมดที่ใชซื้อหุนไป

ราคาตลาดของหุน
กําไรตอหุน (EPS)

P/E Ratio
ราคาตลาดตอกําไรตอหุน

P/E เฉลี่ยของตลาด

P/E เฉลี่ยของอุตสาหกรรม

P/E ของหุนนั้นในอดีต
เมื่อ

เทียบกบัเราควรเลือกลงทุนหุนที่มี P/E ต่ํา

สามารถใช P/E Ratio 
ประเมินมูลคาที่เหมาะสม
ของหุนสามัญไดโดย

P/E x EPS

1 อัตราสวนราคาตลาดตอกาํไรตอหุน (P/E Ratio : PER) 
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• ตัวเลขกําไร (E) หาไดงายในงบการเงิน

• วิธีการคํานวณงาย
• สื่อสารเขาใจไดงาย
• P/E มีความสัมพันธกับการเคลื่อนไหว
ของราคาหุนชัดเจน

• บริษัทตางๆ อาจรายงานกําไร (E) 
โดยใชกฎเกณฑทางบัญชีทีแ่ตกตางกัน 
ซึ่งหมายถึงคุณภาพกาํไรที่แตกตางกนัทําให
เปรียบเทียบ P/E ระหวางบริษัท
ไดยากขึ้น

• กรณีบริษัทขาดทุน กําไร (E) จะติดลบ ไม
สามารถตีความคา P/E ได

ขอดี ขอเสีย

ขอดีและขอเสียของการใช P/E Ratio
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100%
• การมีบริษัทลูก ทําใหตองพิจารณามุมมอง
ของกําไรตางออกไปในงบการเงินรวม

• กําไรสุทธิของผูถือหุน จะถูกพิจารณาตาม 
Economic benefit 

โครงสรางบริษัทที่ซับซอนโครงสรางบริษัทที่ซับซอนA.

Business
1

กําไร 100

Business
2

กําไร 100

B.
60% 40%

100 ลบ. 60 ลบ. 40 ลบ.

160 ลบ. EPS

ขอควรระวัง การเลือกใช EPS ใหเหมาะสม
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มุมมองของ P/E ในวงจรธุรกิจ

P/E สูงมาก

P/E สูงเนื่องจากอยูในชวงขยายธุรกิจ 
กําไรยังตามมาไมทันความหวงั

P/E ต่ําเพราะ กําไรโตเต็มที่
แลว แตขาดการเติบโตตอเนื่อง

P/E เริ่มสูงอีกครั้ง เพราะ 
กําไรเริ่มลดลง หากบริษัท
ไมสามารถหาการเติบโต
ใหมๆ ได
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* มีผลตั้งแต 19 ก.พ. 2558

กลุมอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยและกอสราง
(.PROPCON) 

CONMAT วัสดุกอสราง
CONS บริการรับเหมากอสราง

PF&REIT
กองทุนรวมอสังหาฯ และกองทรัสต
เพื่อการลงทุนในอสังหาฯ

PROP พัฒนาอสังหาริมทรัพย
ทรัพยากร
(.RESOURC)

ENERG พลังงานและสาธารณูปโภค
MINE เหมืองแร

บริการ
(.SERVICE )

COMM พาณิชย
HELTH การแพทย
MEDIA สื่อและสิ่งพิมพ
PROF บริการเฉพาะกิจ

TOURISM การทองเที่ยวและสันทนาการ
TRANS ขนสงและโลจิสติกส

เทคโนโลยี
(.TECH)

ETRON ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
ICT เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กลุมอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ 
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
(.AGRO) 

AGRI ธุรกิจการเกษตร 
FOOD อาหารและเครื่องดื่ม 

สินคาอุปโภคบริโภค 
(.CONSUMP) 

FASHION แฟชั่น 
HOME ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน 

PERSON ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ 

ธุรกิจการเงิน 
(.FINCIAL) 

BANK ธนาคาร 
FIN เงินทุนและหลักทรัพย 

INSUR ประกันภัยและประกันชีวิต 

สินคาอุตสาหกรรม 
(.INDUS)

AUTO ยานยนต
IMM วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

PAPER กระดาษและวัสดุการพิมพ
PETRO ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ

PKG บรรจุภัณฑ
STEEL เหล็ก

ที่มาภาพ : Flaticon

มุมมองของ P/E ตอ อุตสาหกรรม

P/E กลุมเมื่อเทียบกับ SET สะทอนมุมมอง 
ไดหลากหลาย เชน การเติบโต ความมั่นคง 
ความเสี่ยง โอกาสเติบโต เปนตน
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ราคาตลาดของหุน
มูลคาตามบัญชีตอหุน (BPS)

P/BV Ratio
ราคาตลาดตอมูลคาหุนตามบัญชี

ราคาหุน ณ ขณะนั้น สูงเปนกี่เทา ของมูลคาทางบัญชีของหุน

P/BV เฉลี่ยของตลาด

P/BV เฉลี่ยของอุตสาหกรรม

P/BV ของหุนนั้นในอดีต

เมื่อเทียบ
กับ

เราควรเลือกลงทุนหุนที่มี P/BVต่ํา

สามารถใช PBV Ratio 
ประเมินมูลคาที่เหมาะสม
ของหุนสามัญไดโดย

P/BV x BPS

อัตราสวนราคาตลาดตอมลูคาตามบญัชีตอหุน (P/BV Ratio) 2
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ขอดีและขอเสยีของการใช P/BV Ratio 

• กรณีบริษัทขาดทุน (P/E ติดลบ) 
สามารถใช P/BV แทนได

• P/BV มีความผันผวนนอยกวา P/E

• BV สะทอนมูลคาสินทรัพยสุทธิของ
บริษัทที่มีสินทรัพยสภาพคลองสูงได
อยางชัดเจน เชน ธนาคาร หลักทรัพย 

• BV ไมสะทอนสินทรัพยที่ไมไดอยูในบัญชี 
(Off Balance Sheet) เชน ขอมูลเชิง
คุณภาพตางๆ รวมถึงสิทธิเรียกรอง หรือ
ภาระผูกพันธในอนาคต

• การเปรียบเทียบ P/BV ระหวางบริษัท
ทําไดยากหรืออาจผิดเพี้ยน กรณีที่…

• ขนาดของสินทรัพยตางกันมาก
• กฎเกณฑทางบัญชีที่แตกตางกนั

ขอดี ขอเสีย

ที่มาภาพ : Flaticon
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เปนการประเมินมูลคาหุนโดยพิจารณาจาก 
“ความสามารถในการสรางกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ”

คือ การคิดลดกระแสเงินสด *
(Cash Flow : CF) ที่เปนผลประโยชน
ในอนาคตของกิจการใหเปนมูลคาปจจุบัน 

V₀= B₀ +  B₁ +  B₂ +  B₃ +  .....
(1+i)⁰ (1+i)¹ (1+i)² (1+i)³

* การคิดลด คือ การทําใหเปนมูลคาปจจุบัน

แบบจําลอง DCF

• เงินปนผล (Dividend)

• กระแสเงินสดอิสระของบริษัท
(Free Cash Flow to Firm : FCFF)

• กระแสเงินสดอิสระตอผูถือหุน
(Free Cash Flow to Equity : FCFE)

3 การคิดลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow : DCF) 
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“งบการเงินในอนาคต ยังไมเกิดขึ้น ตองประมาณการลวงหนา”

D, FCFF, FCFE ในปจจุบัน

D, FCFF, FCFE ในอนาคต

งบการเงินปจจุบัน

งบการเงินอนาคต

“คาดการณวาธุรกิจจะเปนอยางไรในอนาคต”
“สะทอนภาพธุรกิจใหเปนเชิงปริมาณผานงบการเงิน”

เราจะหา CF (D , FCFF, FCFE) 
ทั้งในปจจบุนัและอนาคตไดอยางไร
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• บริษัทตองมีสถิติจายเงินปนผลจากกําไรในอดีตคอนขางสม่ําเสมอ
• กระแสเงินสดจากเงินปนผลผันผวนนอยกวากําไร
ขอจํากัด 

– ถาบริษัทขาดทุนและไมจายเงินปนผล จะใชแบบจําลองนี้ไมได

– ถา ke < g จะใชแบบจําลอง DDM : Constant Growth Model ไมได

เมื่อใดควรใชแบบจําลอง DCF ที่ใชเงินปนผล (DDM)  

เมื่อใดควรใชแบบจําลอง FCF เพื่อประเมินมลูคาหุนสามัญ

• กิจการไมมีการจายเงินปนผล
• กิจการจายเงินปนผล แตไมสอดคลองกับความสามารถในการสรางกําไรสุทธิ

แตละบริษัทมีรูปแบบรายไดที่
แตกตางกัน ดังนั้นควรพิจารณา
เลือกใชแบบจําลองประเมินมูลคา
ใหเหมาะสม

ที่มาภาพ : Flaticon
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แหลงขอมูลในการพิจารณามูลคาเหมาะสม

• ฟรีที่ www.settrade.com 
ในสวน IAA consensus
• พิจารณาวา สวนใหญ
คิดอยางไร

• พิจารณาความเห็นที่
แตกตาง

• ดูไดจากเว็บไซตของโบรกเกอร
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