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นักลงทุนมืออาชีพจํานวนมากพยายามที่จะคํานวณหาราคาเปาหมายของหลักทรัพย ซึ่งหมายถึงราคาท่ีเขา 

คาดวาจะขายถาเหตุการณหรือปจจัยตางๆ ในอนาคตเปนใจ ราคาเปาหมายนี้ไดรวมกําไรที่คาดวาจะไดรับ (Potential 

Profit) จากการลงทุนเอาไวเรียบรอยแลว ถาพบวากําไรน้ีไมสูงพอที่จะชดเชยกับความเส่ียงของหลักทรัพยนั้น เขาก็จะ 

ไมซื้อหุนนั้น 

การคํานวณหาราคาเปาหมายไมเหมือนกับการคํานวณหามูลคาที่แทจริง (intrinsic value) หรือที่เรียกวา ราคา 

ที่สมเหตุสมผล ตามที่อธิบายไปแลวในตอนที่ 10 และ 11 แตการคํานวณหาราคาเปาหมายจะใชวิธีพยากรณชวงราคา 

ซื้อขายของหลักทรัพยนั้น ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะพยากรณไปในระยะเวลาไกลแคไหน ขึ้นอยูกับเปาหมายและสไตล

การลงทุนของเรา เชน พวกValue Investors เปนพวกท่ีชอบคนหาและวิเคราะหบริษัทที่กําลังประสบปญหาทางการเงิน 

(Distressed Companies) และพิจารณาวาบริษัทใดที่จะฟนตัวได แตก็มีปญหาวาเม่ือใดบริษัทเหลานี้จึงจะฟนและทํา

กําไรได จึงจําเปนที่พวกเขาจะตองพยากรณไปขางหนา 3-5 ป สวน Growth Investors มักจะใชเวลาส้ันกวานั้น เชน เพียง  

12 เดือน หรือ 18 เดือน ขางหนา เปนตน แตไมวาจะใชแบบจําลองใดกําหนดราคาเปาหมาย ส่ิงที่สําคัญก็คือสมมติฐาน  

ที่อยูเบื้องหลัง แบบจําลองน้ัน ซึ่งมีผลกระทบตอระดับราคาเปาหมายที่เรากําหนดได 

ทําไมการกําหนดราคาเปาหมายจึงสําคัญ ลองพิจารณาจากตัวอยางตอไปนี้ ถาเรามีหุนอยู 2 ตัว (A และ B)  

ซึ่งอยูในประเภทธุรกิจเดียวกัน มีราคาตลาดในปจจุบันเทากันที่ 30 บาทตอหุน ตอมาสมมติวาเราไดวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน

และสถานการณตางๆ ที่เก่ียวของแลว คาดวาในอนาคตหุน A จะซ้ือขายกันอยูในชวงราคา 35- 40 บาทตอหุน ขณะที่หุน 

B จะมีราคาซื้อขายอยูที่ 60-70 บาทตอหุน ภายใตการคาดการณนี้ เราก็จะเลือกลงทุนซื้อหุน B เอาไว เพราะจะทําใหเราได

ผลตอบแทนมากกวา แตสถานการณอาจไมเปนไปตามนี้ ทําใหเราอาจตัดสินใจผิดก็ได การคาดการณราคาเปาหมาย 

มีแบบจําลองซ่ึงอาจจะตางจากแบบจําลองของการประเมินหามูลคาที่แทจริงของหลักทรัพยที่มุงใชคากําไรคาดการณใน

อนาคตของนักวิเคราะห (Analyst’s Earnings Forecasts) แตจะมุงหายอดขายคาดการณเฉล่ีย (Consensus Sales 

Forecasts) เพื่อนําไปคํานวณราคาเปาหมาย 
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ขั้นตอนในการหาราคาเปาหมาย  

บริษัทจดทะเบียนที่เราจะนํามาคํานวณหาราคาเปาหมาย ควรจะเปนบริษัทที่ทําธุรกิจมานานพอควร เพื่อเห็น

ประวัติของผลการดําเนินงาน (track record) เชน 7-8 ปขั้นตํ่า การคํานวณหาราคาเปาหมายมีขั้นตอนทั้งส้ิน 7 ขั้นตอน 

ดังนี้ 

1) พยากรณยอดขายในปเปาหมาย 

เราอาจเร่ิมตนจากการเก็บขอมูลยอดขายในอดีตของบริษัท จากฐานขอมูลตางๆ เชน จาก SET Smart ของ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่จริงแลวถาในประเทศไทยมีการรวบรวมขอมูลพยากรณยอดขายของนักวิเคราะห 

ที่เรียกวา Analysts Consensus Sales Forecast for The Current and Next Fiscal Year เหมือนในตางประเทศจะดีมาก 

ก็ขอสนับสนุนใหหนวยงานที่เก่ียวของลองพิจารณารวบรวมขึ้นมา จะสามารถนําไปใชประโยชนสําหรับนักลงทุนไดเพิ่ม

มากขึ้นอีก อาจลองดูตัวอยางไดที่ Website: Yahoo’s Research Rport เปนตัวอยางก็ได  

 การพยากรณยอดขายในปเปาหมาย เชน สมมติในป 2011 เราอาจดูขอมูลยอดขายยอนหลังในอดีต สมมติวา

บริษัทมีการเติบโตของยอดขายมาตลอด ในป 2009 มียอดขาย 1,000 ลานบาท และเราวิเคราะหดวยตัวเองแลวคิดวา

ยอดขายในป 2011 จะอยูที่ 1,000 ลานบาท เชนเดิม แตขอมูลของนักวิเคราะหอาจพยากรณวายอดขายในป 2011 เทากับ 

1,200 ลานบาท ซึ่งสูงกวาที่เราประมาณการณไว กฎแหงความระมัดระวังสอนเราวายอดขาย 1,200 ลานอาจเกิดจาการ

มองโลกในแงดีเกินไปของผูบริหารบริษัทและนักวิเคราะห ในขณะท่ียอดขายประมาณการของเราก็อาจเปนการมองโลก 

ในแงรายเกินไป ถาเอายอดขาย 2 ตัวนี้ มาเฉล่ียไดประมาณ 1,100 ลานบาท อาจเปนตัวเลขท่ีเหมาะท่ีสุด 

2) พยากรณอัตรากําไรสุทธิ 

อัตรากําไรสุทธิ คํานวณไดจาก กําไรสุทธิหารดวยยอดขาย อาจประมาณไดจากขอมูลในอดีต เชน บริษัท 

จดทะเบียนแหงหนึ่ง ในชวง 10 ปที่ผานมาน้ัน ใน 5 ปแรก อัตรากําไรสุทธิคอนขางผันผวนอยูระหวาง 4% ถึง - 2.5% และ

ในปที่ 6 อัตรากําไรสุทธิกลับมาอยูในอัตรา 3% และเติบโตมาตลอดเปน 6% ในปที่ 9 กอนที่จะแสดงผลขาดทุนในปที่ 10 

(สมมติเปนป 2009) เทากับ -3.5% ถาเปนนักลงทุนประเภท Value Investors ก็จะพยากรณตอไปวา อัตราเหลานี้จะเปน

อยางไรตอไปในอนาคต เม่ือใดที่บริษัทจะฟนตัว และจะนําขอมูลนี้ไปประกอบเพ่ือคํานวณหาราคาเปาหมายตอไป ในกรณี

ตัวอยางนี้จะสมมติวาในป 2010 บริษัทมีการฟนตัว และกลับมาทําอัตรากําไรสุทธิเปนบวกไดเทากับ 5% 

3) คํานวณจํานวนเงินกําไรสุทธิ 

จากขอมูลขางตน กําไรสุทธิที่เปนจํานวนเงินในป 2010 คํานวณไดจาก 

 กําไรสุทธิ = ยอดขาย x อัตรากําไรสุทธิ 

 ยอดขายในป 2011 = 1,100 ลานบาท 

 อัตรากําไรสุทธิในป 2011 = 5% 

 กําไรสุทธิของป 2011 = 1,100 x 5% = 55 ลานบาท 
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4) ประมาณการจํานวณหุนคงเหลือ 

จํานวนหุนของบริษัทจดทะเบียนจะเพิ่มขึ้นเม่ือมีการเพิ่มทุน หรือเม่ือมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้น เชน การออก 

Stock Options หร่ือการควบรวมกิจการ ซึ่งเราอาจติดตามไดจากขอมูลงบการเงินของบริษัทที่มีการรายงานเปนระยะ  

รวมกับการพยากรณวาการเติบโตของยอดขาดที่เราพยากรณไปน้ัน บริษัทจะตองลงทุนเพิ่มในสินทรัพยอยางไร และ

จะตองจัดหาเงินทุนมาจากหน้ีสิน หรือเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อจะไดคาดการณวา จํานวนหุนสามัญในอนาคตของบริษัท 

จะเปนเทาใด เพราะคนท่ีถือหุนจะเปนผูที่เขามีสวนไดเสียกับความม่ังค่ังของบริษัทในอนาคต ซึ่งมีผลกระทบตอราคา

เปาหมายตอไป จากตัวอยางขางตนนี้ สมมติวาในป 2010 คาดการณวา จํานวนหุนที่คงเหลือทั้งส้ินของบริษัทที่เรากําลัง

วิเคราะหอยูเทากับ 50 ลานหุน 

5) คํานวณหากําไรสุทธิตอหุน 

นําขอมูลในขอ 3 และขอ 4 มาคํานวณหากําไรสุทธิตอหุน ดังสูตรตอไปนี้ 

EPS = กําไรสุทธิ / จํานวนหุนคงเหลือ 

 = 55/50 

 = 1.1 บาท / หุน 

6) ประมาณการคาชวงของอัตราสวนราคาตอกําไร (P/E Range) 

คา P/E คือ อัตราสวนราคาตลาดของหุนตอกําไร หมายถึง 1 บาทของกําไรนักลงทุนคิดวาราคาตลาดเปนก่ีเทา

ของกําไร 1 บาทนั้น ประโยชนของอัตราสวน P/E ทําใหสามารถนําหุนตางๆมาเปรียบเทียบกันได เพราะถาไปเทียบจาก

ราคาหุนเลยราคาก็จะแตกตางกัน ถาเอากําไรมาเทียบก็ไมไดอีก เพราะ ขนาดกิจการอาจตางกัน การเทียบกันผาน P/E  

จะทําใหงาย เพราะอยูในฐานของกําไร 1 บาท เหมือนกัน ในขั้นตอนนี้จะใหไปยอนดูวา ชวงของ P/E ในอดีตสัก 10 ป ของ

หุนบริษัทนี้เปนเทาใด เชนอยูในชวง 25-35 เทา แลววิเคราะหตอไป (ผานปจจัยแวดลอมตางๆ) เพื่อหาขอสรุปวา P/E  

ในอนาคต (สมมติป 2011) จะอยูในชวงนี้หรือไม สมมติในที่นี้วา... 

P/E (2011) อยูในชวง 25 – 35 เทา 

7) คํานวณชวงราคาเปาหมาย (Target Price Range) 

การคํานวณราคาเปาหมาย ทําไดจากสูตรตอไปนี้ 

Target Price = P/E x EPS  

 และ 

 Low Target Price = Low P/E x EPS 

High Target Price = High P/E x EPS 
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กรณีบริษัทตัวอยางนี้ 

 Low Target Price = 25 x 1.1  = 27.5 บาท / หุน 

 High Target Price = 35 x 1.1  = 38.5 บาท / หุน 

เราสามารถนํา Low และ High Target Price ที่คํานวณไดไปประมาณการหาราคาเปาหมายท่ีจะซ้ือ (Target 

Buy Price) โดยใชกฎแบบกําปนทุบดิน (Rule of Thumb) ที่กําหนดขึ้นวาราคาเปาหมายที่ควรจะซ้ือไมควรเกินกวา 50% 

หรือ 55% ของราคาเฉล่ียระหวาง Low Target Price และ High Target Price ซึ่งแสดงคํานวณผลจากขอมูลตัวอยาง

ขางตนไดดังนี้ 

Average Target = (27.5 + 38.5)/2 = 33 บาท / หุน 

Low Buy Target = Average target x 50%    

 = 33 x 0.5   

 =  16.5 บาท / หุน 

High Buy Target = Average target x 55% 

 = 33 x 0.55  

 = 18.15 บาท / หุน หรือประมาณ 18.50 บาท / หุน 

สมมติในขณะน้ี (มิถุนายน 2010) หุนสามัญของบริษัทนี้มีราคาอยูที่ 13 บาทตอหุน ภายใตสมมติฐานที่เรา

ประมาณการในป 2011 ถาเปนจริง มูลคาที่แทจริงของหุนอาจสูงไปถึง 33 บาทตอหุน ขอมูลดังกลาวดูเสมือนวาจูงใจ 

ใหเขาไปซื้อ แตเราอาจรอคอยใหราคาตลาดเขาไปอยูในชวงราคาซ้ือ (16.5-18.5 บาท / หุน) ก็ได เพราะเปนสัญญาณ 

ที่ชัดเจนวา แมวาจะทําใหตนทุนจายซื้อสูงขึ้นก็ตาม 

 

****************************************************************** 

ติดตามบทความเก่ียวกับการเงินและการลงทุนที่นาสนใจอื่นๆ ไดที่ www.tsi-thailand.org 


