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ดร.กฤษฎา เสกตระกูล, CFPTM   

ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ   

สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน   

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

 
ในหนังสือ “ยุทธศาสตรหุนหานทองคํา” ของคุณเทพ รุงธนาภิรมย ผมตีความเอาเองวาคุณเทพคงอยากเห็น 

นักลงทุนรายยอยเปนเหมือนมดงานตัวเล็กๆ ที่ขยันอยางไมรูจักเหน็ดเหน่ือยในการคนหา “หุนหานทองคํา” และสะสม 
ใหฟารมหรือคลังอาหาร “หุนหานทองคํา” นี้เปนแหลงสรางอาหารไดอยางย่ังยืน ในบทความตอนนี้จะเร่ิมกลาวถึง 
ลักษณะสําคัญของหุนหานทองคําเพื่อเปนแนวทางในการคัดเลือกหุนดีๆ เหลานี้เขาพอรตของเรา 

1. ลักษณะสําคัญของหุนหานทองคํา 

คุณเทพบอกวาถาเราหาหุนหานทองคํามาได เปรียบเสมือนกับเราไดเคร่ืองจักรทํากําไรไวในมือ ซึ่งหุนหาน
ทองคําพันธุแท ควรจะมีลักษณะเดนๆ 9 ประการ ดังนี้ 

 มีกําไรอยางตอเนื่อง 

 เปนกําไรที่มีคุณภาพ 

 กําไรสะสมเปนบวก 

 เงินสดมีเหลือเฟอ 

 หนี้สินตํ่ามาก 

 ลงทุนขยายงานไมหยุด 

 ปนผลเพิ่มอยางสม่ําเสมอ 

 ยอดขายก็เติบโต 

 ไมรบกวนผูถือหุนเร่ืองเพิ่มทุน 

   การกําหนดลักษณะ 9 ประการของคุณเทพนี้ ถือวาเปนคุณูปการตอนักลงทุนเปนอยางมาก เพราะทําใหงายเวลา
คนหาหุนหานทองคํา วาบริษัทเปาหมายตางๆ มีลักษณะดังนี้หรือไม ผมคิดวาคุณเทพมีความรูดานบัญชีและการเงินเปน
อยางดี สามารถเขาใจงบการเงิน ซึ่งชวยบอกถึงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการได  ลองสังเกตลักษณะ  
9 ประการขางตน เก่ียวของกับเร่ืองกําไรของกิจการถึง 4 ประการ (โอกาสการมีกําไรดีจากยอดขายเติบโต, กําไรตอเนื่อง, 
กําไรมีคุณภาพ และกําไรที่ทําใหมีปนผลอยางสมํ่าเสมอ) เก่ียวของกับสินทรัพยของกิจการ 2 รายการ (เงินสดมาก และ
สินทรัพยหมุนเวียนและสินทรัพยถาวรท่ีเพิ่มขึ้นจากการขยายงานทําใหเพิ่มโอกาสการขยายธุรกิจ) เก่ียวของกับดานหนี้สิน
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และทุน 3 รายการ (หนี้สินตํ่า, ไมเพิ่มทุนบอย และไดเงินทุนจากกําไรสะสมเพิ่มขึ้นอยางสมํ่าเสมอ) จึงอยากใหกําลังใจ 
แกนักลงทุนวาควรหาความรูเพิ่มเติมเก่ียวกับการวิเคราะหงบการเงิน เพราะเปนองคความรูสําคัญที่จะชวยคนหาหุน 
หานทองคําไดดี ที่จริงในหนังสือของคุณเทพหลายๆ เลมก็ไดอธิบายในเร่ืองนี้โดยใชภาษาแบบงายๆ ลองหามาอาน
เพิ่มเติมดูครับ 

2. เขาใจตัวเลขทางการเงินเพ่ือคนหาหุนหานทองคํา 

ผมชอบรูปที่คุณเทพอธิบายไวเก่ียวกับงบการเงินใหเขาใจมากในรูปเดียว ดังนี้ครับ 
    

 
Revenues (R) รายได 

 
 
 
 
 

Profit (P) กําไร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assets (A) สินทรัพย 

 
 
 
 

Debt (D) หนี้สิน 
 
 

Equity (E)  
ทุน+กําไรสะสม 

          3     2                 1 
    
   

คุณเทพเลาใหฟงแบบงายๆ วาในการทําธุรกิจนั้น CEO ซึ่งเปนแมทัพตองไปหาเงินทุนกอน ในหองที่ 1 ของรูป 
จึงเปนเงินที่นายทุนใสเขามา ซึ่งมีทั้งนายทุนถาวร (เจาของ) และนายทุนช่ัวคราว (เจาหนี้) เงินทุนที่ไดมานี้จะตองเอามา
ลงทุนในสินทรัพยในหองที่ 2 สินทรัพยนี้จะทําใหกองทัพมีกําลังทําใหเกิดรายไดและกําไรในหองที่ 3 แมทัพที่เกงกาจ 
ก็จะตองทําใหหองที่ 3 เติบโต จึงทําใหกองทัพมีความแข็งแรง สูรบในสมรภูมิการคาของธุรกิจตลอดไป 

   ที่จริงแลว ผลการดําเนินงานในหองที่ 3 เม่ือหักจายเงินปนผล ซึ่งเปนผลตอบแทนใหแกเจาของเงินทุนแลว   
สวนท่ีเหลือยังนํามาเก็บสะสมไวในหองที่ 1 ในสวน Equity เพื่อใหธุรกิจมีกําลังที่จะขยายตัว หรือสะสมไวเพื่อเปน 
สวนเผ่ือความปลอดภัยในอนาคตได ซึ่งตรงนี้สําคัญมาก เพราะมีผลตอ “การสรางมูลคาของหุน” ตามความคิดของ 
คุณเทพ 
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นอกจากนี้ คุณเทพยังสอนใหเราเจาะลึกลงไปอีก โดยขยายรูปงบการเงินอยางงายของธุรกิจใหเปนดังนี้ 
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   จากรูปที่ขยายจาก 3 ชอง เปน 6 ชอง มีคําเพิ่มเติมในชอง 4, 5 และ 6 ไดแก 

 OCF คือ กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน หรือ Cash flow from operating 

 ICF  คือ กระแสเงินสดจากการลงทุน หรือ Cash flow from investment 

 FCF คือ กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน หรือ Cash flow from financing 

การเพิ่มเติมขอมูลเก่ียวกับกระแสเงินสด (Cash flow) เขามาจะทําใหเราวิเคราะหคุณภาพของมูลคาหุนไดลึกขึ้น 

 กรณี OCF ธุรกิจที่มีกําไร (p) เปนบวก ถือวามีแหลงของเงินทุนภายในจากการดําเนินงาน ซึ่งดวยความรูสึก
เราจะชอบ อยางไรก็ตาม คุณเทพมองวาไมไดหมายความวาการทําธุรกิจจะมีผลขาดทุนไมได แตถาพิสูจน
ไดวาภาพรวมเขายังเขมแข็ง แตเจอปญหาและอุปสรรคชั่วคราวเทานั้น คุณเทพแนะนําใหเอากําไรสุทธิหรือ
ขาดทุนสุทธิในชองที่ 3 บวกกับคาใชจายทางบัญชีที่ไมไดจายเงินไปจริงในรอบบัญชีนั้น เชน คาเส่ือมราคา 
เพื่อใหเปนกําไรที่เปนเงินสด ซึ่งตรงนี้เราเรียกวา OCF แตตองไปดูเพิ่มเติมวาเราตองจายเงินสดไปใน
การสต็อคสินคา หรือเงินไปจมในลูกหนี้ หรือตองจายเงินแกเจาหนี้การคาไปเพิ่มเติมในรอบบัญชีนี้หรือไม 
ถาหักรายการน้ีไว จะทําให OCF ลดลง เปน Net OCF  ซึ่งเราคาดหวังวาบริหารไปแลว Net OCF ยัง

เปนบวกอยู (บางคร้ัง Net OCF อาจมากกวา OCF เพราะอาจสต็อคสินคานอยลง เก็บเงินจากลูกหนี้ไดเร็ว 
และยืดหนี้จากเจาหนี้การคาไดนานขึ้น ทําใหมีกระแสเงินสดเขามาในกิจการ) 

 กรณี ICF ในแตละปตองดูเพิ่มเติมวา ธุรกิจตองลงทุนในสินทรัพยถาวร เชน โรงงาน เคร่ืองจักรเพิ่มขึ้น
หรือไม ถา Net OCF เปนบวก ก็สามารถ matching ได โดยไมตองไปกูธนาคารหรือเพิ่มทุน 

P 
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 กรณี FCF ถาเงินทุนไมพอมาลงทุนใน ICF ก็ตองใชเงินทุนจากชองนี้ แตถามีเงินเหลือมาจาก Net OCF – 
ICF ก็นําเงินที่เหลือมาชําระหนี้แกเจาหน้ี และจายปนผลใหแกผูถือหุนได 

วิธีการของคุณเทพ จึงทําใหเราเขาใจงบการเงินอยางงายๆ จะเห็นวา 

   ชองที่ 1 และ 2   คือ งบดุล (สินทรัพย = หนี้สิน + ทุน) 
 ชองที่ 3     คือ งบกําไรขาดทุน (รายได - คาใชจาย = กําไร) 
 ชองที่ 4, 5, 6    คือ งบกระแสเงินสด (Net OCF + ICF + FCF) 

การอานงบการเงินทั้ง 3 งบ และเห็นความเช่ือมโยงระหวางกัน จะทําใหเขาใจวาเหตุและผลที่บอกวาบริษัทนั้นดี
หรือไมดีมาจากอะไร ผมขอเพิ่มความคิดเห็นสวนตัวในเร่ืองนี้ โดยอุปมาอุปมัยวาเหมือน “คน” งบดุลที่ดีก็เหมือนคนที่หุนดี 
โครงสรางสวยงามแข็งแรง งบกําไรขาดทุนยืนยันวาแข็งแรงจริงหรือไม ถาวิ่งเร็ว (รายไดและกําไรดี) ก็แสดงวาแข็งแรง  
สวนงบกระแสเงินสด ก็ยืนยันวาเลือดไหลเวียนดี สุขภาพสมบูรณ 

เม่ือเขาใจแบบนี้แลว จึงคอยนําลักษณะเดน 9 ประการมาตอบ จะไดม่ันใจจริงๆ วา หุนที่เราเลือกเปนหุนหาน
ทองคําจริงหรือไม 

 

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

ติดตามบทความเก่ียวกับการเงินและการลงทุนที่นาสนใจอื่นๆ ไดที่ www.tsi-thailand.org 


