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เราจะรูไหมวาหุนที่เราซ้ือมีมูลคาที่แทจริงเทาใด ถาเรารูจริงๆ การทํากําไรจากการลงทุนก็จะเปนเร่ืองที่งายมาก 

ส่ิงที่เราจะทําก็คือซื้อหุนที่มีราคาตลาดตํ่ากวามูลคาที่แทจริงและรอคอยจนกวาราคาตลาดหลังจากที่ซื้อจะเพิ่มขึ้นจนมาถึง

มูลคาที่แทจริง แตในความเปนจริงไมใชเปนเร่ืองงายที่เราจะคนหามูลคาที่แทจริง แตก็ไมใชเร่ืองยากที่จะเรียนรู 

วิธีประเมินมูลคาหุนมีอยูดวยกันหลายวิธี บางวิธีสนใจเงินปนผลที่จะไดรับจากการลงทุนในหุนนั้นและคํานวณหา

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด ของเงินปนผลที่คาดวาจะไดรับในงวดเวลาตางๆ และระบุวามูลคาปจจุบันดังกลาวก็คือ 

มูลคาที่เหมาะสมสําหรับหุนนั้น แตวิธีดังกลาวนี้อาจจะลืมไปวาบางคร้ังนักลงทุนมาลงทุนโดยคํานึงถึงกําไรสวนเกิน 

(Capital Gain) ดวยเชนกัน และไมสนใจเงินปนผลในการประเมินมูลคาหุน ถาเปนเชนนี้ นักวิเคราะหควรวิเคราะหหา 

มูลคาที่แทจริงของหุนไดอยางไร มีบางคนหลีกเล่ียงการใชกระแสเงินจากเงินปนผล ไปใชกระแสเงินจากกําไร (Expected 

Earnings) หรือ กระแสเงินจากกําไรเงินสดในการดําเนินงาน (Cash Flow) แทน ซึ่งดูก็สมเหตุสมผลดี แตเม่ือมีหลายๆ วิธี 

คําถามคือ ควรเลือกใชแบบจําลองใด 

ในความเปนจริง นักลงทุนควรทราบวาการที่เราตัดสินใจซื้อหุนนั้น มูลคาหุนที่แทจริงจะขึ้นอยูกับการคาดการณ 

 ที่จะเกิดขึ้นเก่ียวกับบริษัทจดทะเบียนนั้นในอนาคต การคาดการณดังกลาวเก่ียวของกับการเติบโต การประมาณการณ

เก่ียวกับการเติบโตของกําไร (Earnings Growth) ของกิจการ แบงออกไดเปน 2 กรณี คือ 

• การประมาณการเติบโตของกําไรจากราคาตลาดของหุนในปจจุบัน (implied Growth)  

• การประมาณการเติบโตของกําไรจากราคาท่ีเหมาะสมของหุน (Growth at a reasonable price หรือ 

GARP)  

สําหรับในตอนน้ีจะอธิบายถึงเทคนิคในการคํานวณ Implied Growth ของกําไรในอนาคตของกิจการ และ

พิจารณาความเปนจริงวา บริษัทจะทําไดหรือไม ซึ่งจะเปนประโยชนในการตัดสินใจลงทุนได 
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10.1 Implied Growth 

Benjamin Graham และ David Dodd ผูเขียนหนังสือ “Security Analysis” และตีพิมพในป ค.ศ. 1934 ไดเสนอ

แบบจําลองในการคํานวณหามูลคาที่แทจริง (intrinsic value) ของหุนสามัญไวดังนี้  

 

 

โดยที่  EPS = กําไรสุทธิตอหุน 

 Forecast Annual Earnings Growth = อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิประจําป 

ภายหลัง Graham ไดทําการปรับปรุงสูตรคํานวณหา Intrinsic Value โดยเพิ่มตัวแปรอัตราดอกเบ้ียเขาไปดวย 

และช้ีใหเห็นความสัมพันธวา หุนสามัญมีแนวโนมที่จะมีมูลคาสูงขึ้นเม่ืออัตราดอกเบี้ยลดลง และ Graham ไดเลือกใชหุนกู

ภาคเอกชนอันดับ AAA (คุณภาพสูงสุด) เปนตัวแทนของอัตราดอกเบ้ียที่ถูกใชในการคํานวณ และ ไดสูตรในการคํานวณ 

ดังนี้ 

 

 

 

โดยที่  AAA  =  Current Yield (ซึ่งเทากับ Coupon Rate / Market Price ของ Bond) ของ AAA-Rated 

Coupon Rate Bonds 

สมมติวาบริษัทจดทะเบียน (Rating AAA) มีกําไรตอหุน (EPS) เทากับ 1 ดอลลารตอหุน Coupon Rate ของ

บริษัทฯ เทากับ 4.4% ตอป และ current yield เทากับ 7.2% ตอป และนักวิเคราะหคาดการณคา Forecast Annual 

Earnings Growth ในอีก 5 ปขางหนาเทากับ 20% คา Intrinsic Value จะคํานวณไดดังนี้  

Intrinsic Value  = 1.00 × (4.4 / 7.2) × [8.5 + (2 × 20)]              (10.3) 
    = 29.64 ดอลลาร / หุน 

อยางไรก็ดี ทานนักลงทุนในประทศไทยจะใชตัวเลขตามสมการทันทีไมไดครับ เพราะคาตัวเลขอาจเหมาะกับ

ตลาดของสหรัฐฯ เราควรประมาณคาตัวเลขกรณีของไทย ซึ่งปจจุบันยังไมมีใครทําวิจัยโดยตรงในเร่ืองนี้ 

การคํานวณหา Intrinsic Value ของ Graham ดูนาสนใจ แตความนาเช่ือถือขึ้นอยูกับการประมาณคา Forecast 

Annual Earnings Growth วาจะทําไดดีเพียงใด บางคร้ังนักวิเคราะหจึงทําการทบทวนคาเหลานี้ในทุกไตรมาส ในอีกทาง

หนึ่ง เราอาจคํานวณหาคา implied Growth และนําไปเปรียบเทียบกับ Forecast Annual Earnings Growth ซึ่งเราจะเรียก

ในที่นี้วา Expected Growth 

Intrinsic Value   =   EPS × [8.5 + (2 × Forecast Annual Earnings Growth %)] (10.1) 

Intrinsic Value   =   EPS × (Coupon Rate / AAA) × [8.5 + (2 × Forecast Annual Earnings Growth %)] (10.2) 
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 ถากําหนดให Intrinsic Value (VO) เทากับ Market Price (PO) สมการที่ (10.3) สามารถปรับคาไดดังนี้ 

Vo = PO  =  EPS × (4.4/AAA) × [8.5+ (2 × Forecast Annual Earnings Growth)]  

 ⎟
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P
O - 8.5  =  2 × Forecast Annual Earnings Growth 

เอา 2 หารตลอด 

Implied Growth Rate  =  (P/E)(AAA / 8.8) – 4.25 (10.4) 

ถาเราเปล่ียน Intrinsic Value เปน Market Value ส่ิงที่เราคํานวณไดคือ Implied Growth Rate (อัตราการเติบโต

ที่ควรจะเปน) หมายถึง อัตราการเติบโตตอปในระยะยาวท่ีบริษัทควรจะเปนภายใต P/E ปจจุบัน ถาเราสมมุติตัวเลขตอไป

วา AAA เทากับ 8.8% ตอป  

Implied Growth Rate  =  P/E – 4.25  (10.5) 

ตัวอยาง บริษัทจดทะเบียนที่มีคา P/E = 50 เทา ภายใตขอมูลขางตนจะคํานวณ Implied Growth Rate ได

ประมาณ 46 %ตอป ซึ่งตองนําไปพิจารณาตอวาคาดวาบริษัทจะทําไดหรือไม เปนไปไดหรือไม โดยเทียบกับ Expected 

Growth Rate หรือจาก Forecast Annual Earnings Growth  

จากสูตรของ Graham ชี้ใหเห็นวา Implied Growth Rate ขึ้นอยูกับคา P/E และ Coupon Rate ขอมูลในตาราง 

ที่ 10.1 สรุปไดวา ย่ิง P/Eสูง และอัตราดอกเบี้ยของหุนกูย่ิงสูง การลงทุนในหุนสามัญจะถูกเรียกรองให Implied Growth 

Rate ของกําไรมีคาสูงขึ้น (เนื่องจาก P/E ที่สูงสะทอนวาหุนสามัญมีราคาสูง เราจะลงทุนตอเม่ือคาดวากําไรในอนาคต 

ตองเติบโตดี และถาอัตราดอกเบี้ยบนหุนกูสูง เปรียบเสมือนเรามีคาเสียโอกาสสูงในการลงทุนในหุนสามัญ จึงตองเรียกรอง 

Implied Growth Rate ที่สูง 
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