การประเมินมูลคาหุน
“การประเมิ นมูลค่าหุ้น” เป็ นเครื่องมือทีจ่ ะช่วยผู้ลงทุนในการตัดสิ นใจว่าจะซื้อหรือขายหุ้น ซึง่ เป็ นการ
เปรียบเทียบระหว่างราคาตลาด ณ ปจั จุบนั กับมูลค่าทีแ่ ท้จริงทีไ่ ด้จากการประเมิน โดย “ผู้ลงทุนจะตัดสิ นใจซื้อหรือ
ลงทุนในหุ้นใดๆ เมื่อราคาตลาดตํา่ กว่ามูลค่าที่ แท้จริ ง ในทางตรงกันข้าม จะตัดสิ นใจขาย เมื่อราคาตลาดสูง
กว่ามูลค่าที่แท้จริ ง”

ดัง นั น้ ผู้ ล งทุ น จึง ควรทราบแนวคิด ต่ า งๆ ที่เ กี่ย วกับ การประเมิน มู ล ค่ า หุ้ น เพื่อ ใช้ เ ป็ น เกณฑ์ ใ นการ
เปรียบเทียบกับราคาตลาด และทําการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขายหุ้นดี ซึ่งในการประเมินมูลค่าหุ้นมีแนวคิดหลักๆ 2
แนวคิด คือ…
 การประเมิ นมูลค่าหุ้นโดยการคิ ดลดเงิ นปันผล (Dividend Discounted Model : DDM)
 การประเมิ นมูลค่าหุ้นโดยวิ ธีสมั พัทธ์ (Relative Method

การประเมินมูลคาหุนโดยการคิดลดเงินปนผล (Dividend Discounted Model : DDM)
การหามูลค่าทีแ่ ท้จริงของหุน้ ภายใต้แนวคิดนี้ เกิดจากความเชื่อทีว่ า่ … ผู้ลงทุน
ที่ลงทุนในหุ้นวันนี้ ย่อมคาดหวังผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น
ในอนาคตจากการลงทุนในหุ้น
ดังนัน้ ราคาหุน้ ทีผ่ ูล้ งทุนยอมจ่ายในวันนี้ จึงเป็ นราคาสําหรับสิง่ ที่ตนคาดว่าจะ
ได้รบั ในอนาคต ซึง่ ผลตอบแทนภายใต้แนวความคิดนี้ทผ่ี ลู้ งทุนคาดว่าจะได้รบั ก็คอื “เงิ น
ปันผล” แต่กระแสเงินสดดังกล่าวเป็ นกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต ซึง่ มูลค่า
ของเงินในอนาคตย่อมไม่เท่ากับมูลค่าของเงินในปจั จุบนั ดังนัน้ ผู้ลงทุ นจึงต้องเทียบ
มูลค่าของเงินดังกล่าวให้กลับมาเป็ นปจั จุบนั โดยใช้แนวคิด “อัตราคิ ดลด”
อัตราคิ ดลด (Discount Rate) เป็ นตัวเลขทีใ่ ช้เพื่อแปลงค่าเงินในอนาคตให้กลับมาเป็ นมูลค่า ณ เวลา
ปจั จุบนั โดยปกติตวั เลขทีใ่ ช้คดิ ลดสําหรับเงินปนั ผล ได้แก่ อัตราผลตอบแทนทีผ่ ลู้ งทุนต้องการจากการลงทุนในหุน้ นัน้
โดยมูลค่าทีแ่ ท้จริงของหุน้ (P0) สามารถคํานวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้
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ภายใต้แนวคิดนี้ มีสมมติฐานทีส่ าํ คัญอย่างหนึ่ง คือ บริ ษทั ที่ผลู้ งทุนกําลังจะลงทุนต้องเป็ นบริ ษทั ที่ดาํ เนิ น
ธุรกิ จต่ อไป ไม่มีวนั ครบกําหนดอายุ (Going Concern) ดังนัน้ เงินปนั ผลที่ผู้ลงทุนคาดว่าจะได้รบั ก็จะได้รบั
ต่อเนื่องไปตราบเท่าทีก่ จิ การนัน้ ยังคงดําเนินอยู่
อย่างไรก็ตาม การประมาณเงินปนั ผลในแต่ละปี ให้มคี วามถูกต้องนัน้ ทําได้ค่อนข้างยาก ในทางปฏิบตั เิ ราจึง
มักกําหนดสมมติฐานให้เงิ นปันผลที่จะได้รบั มีจาํ นวนเท่ากันทุกงวด (Zero Growth Dividend) หรือให้เงิ นปันผล
ที่จะได้รบั มีการเติ บโตเท่ากันทุกๆ ปี (Constant Growth Dividend) ซึง่ สูตรทีใ่ ช้ในการคํานวณก็จะแตกต่างกัน
ออกไป ดังนี้
 กรณี ที่มีการจ่ายเงิ นปันผลเท่ากันทุกงวด (Zero Growth Dividend)

ตัวอย่าง หากคาดว่าหุน้ ABC จะจ่ายเงินปนั ผลงวดละ 1.15 บาท และนาย ก. ต้องการซือ้ หุน้ นี้เพื่อ
ลงทุนระยะยาว โดยมีอตั ราผลตอบแทนทีต่ อ้ งการเท่ากับ 13.4% มูลค่าทีแ่ ท้จริงของหุน้ ABC ทีน่ าย ก.
ควรจ่ายเงินซือ้ จะเป็ นเท่าใด
P = D
ks
= 1.15
0.134
= 8.58 บาท
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นันหมายความว่
่
า มูลค่าทีแ่ ท้จริงของหุน้ ABC ในปจั จุบนั อยูท่ ่ี 8.58 บาทต่อหุน้ หากราคาหุน้ ในตลาดซือ้
ขายกันอยูท่ ่ี 8.20 บาท นาย ก. จะตัดสินใจซือ้ หุน้ เพราะราคาตํ่ากว่ามูลค่าทีแ่ ท้จริงทีค่ าํ นวณได้ ซึง่ เขา
คิดว่าเหมาะสมทีจ่ ะถือครอง และลงทุนในหุน้ ABC
 กรณี ที่เงิ นปันผลมีอตั ราเพิ่ มเท่ากันทุกงวด (Constant Growth Dividend)

ตัวอย่าง บริษทั XYZ จ่ายเงินปนั ผลในปี ทผ่ี ่านมาเท่ากับ 2 บาทต่อหุน้ และคาดว่ามีอตั ราเติบโตของเงิน
ปนั ผลจ่ายเท่ากับ 8% ต่อปี ตลอดไป หากนาย ข. ต้องการอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนขัน้ ตํ่าเท่ากับ
10% มูลค่าทีแ่ ท้จริงของหุน้ XYZ ทีน่ าย ข. ควรจ่ายเงินซือ้ จะเป็ นเท่าใด
P = D0(1 + g)1
(1 + ks)1
= 2 x (1 + 0.08)
0.10 - 0.08
= 2.16
0.02
= 108 บาท
จากกรณีตวั อย่างต่างๆ ข้างต้นจะเห็นว่า… การประเมินมูลค่าหุน้ โดยใช้วธิ ี Dividend Discount Model เป็ น
วิธที ส่ี าํ คัญและสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายกรณี ขึน้ อยูก่ บั สมมติฐานหรือความเห็นเกีย่ วกับการเติบโตของบริษทั
ในอนาคต ซึง่ เป็ นสิง่ ทีผ่ ลู้ งทุนต้องใช้วจิ ารณญาณในการพิจารณา

การประเมินมูลคาหุนโดยวิธีสัมพัทธ (Relative Method)
การหามูลค่าทีแ่ ท้จริงของหุน้ ภายใต้แนวคิดนี้ เกิดจากความเชื่อทีว่ า่ ... ผู้ลงทุนควร
จ่ายเงิ นเพื่อซื้อหุ้นเป็ นกี่เท่าของตัวแปรทางบัญชีต่างๆ เช่น กําไรต่อหุน้ มูลค่าทางบัญชี
ต่อหุน้ ยอดขายต่อหุน้ หรือกระแสเงินสดต่อหุน้ เป็ นต้น
ในที่น้ีจะขออธิบายเฉพาะตัวแปร “กําไรต่ อหุ้น” และ “มูลค่ าทางบัญชี ต่อหุ้น”
เท่านัน้ เนื่องจากเป็ นตัวแปรที่ผู้ลงทุนนิยมนํ ามาใช้อ้างอิงในการลงทุนในหุ้นอยู่เป็ นประจํา
อีกทัง้ ยังสามารถหาได้งา่ ยจากงบการเงินทัวไป
่
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อัตราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E Ratio)

อัตราส่วนนี้คํานวณจาก “ราคาตลาดของหุ้น” หารด้วย “กําไรสุทธิ ต่อหุ้น” โดยหลักการคํานวณอยู่
บนพืน้ ฐานความเชื่อทีว่ า่ ... ผูล้ งทุนจะยอมจ่ายเงิ นเพื่อซื้อหุ้นเป็ นกี่เท่าของกําไรต่อหุ้น หรือกล่าวโดยสรุป คือ หุ้น
ตัวนัน้ จะใช้เวลากี่ปีที่ผลตอบแทนหรือกําไรที่บริ ษทั ทําได้ จะรวมกันเท่ากับเงิ นทัง้ หมดที่ใช้ซื้อหุ้นไป ดังนัน้ หุน้
ทีม่ ี P/E ตํ่า ย่อมดีกว่าหุน้ ทีม่ ี P/E สูงๆ อย่างไม่ตอ้ งสงสัย

ตัวอย่าง บริษทั GTO มีกําไรต่อหุน้ เท่ากับ 1.5 บาท โดยราคาตลาดของหุน้ GTO ณ ปจั จุบนั เท่ากับ
20 บาท ดังนัน้ ค่า P/E Ratio ของหุน้ GTO จะเท่ากับ 13.33 เท่า (20 / 1.5)
ผูล้ งทุนสามารถใช้ P/E Ratio ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ โดยนํ าค่า P/E Ratio ทีค่ ํานวณได้ไป
เปรียบเทียบกับค่า P/E Ratio ทีเ่ ป็ นมาตรฐานอ้างอิง (Benchmark P/E) เช่น P/E ของบริษทั ทีเ่ ป็ นผูน้ ําในตลาด P/E
ของบริษทั คูแ่ ข่ง หรือ P/E ของอุตสาหกรรม โดยมีเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้

ถ้า P/E Ratio ของบริษทั ทีเ่ รากําลังประเมิน น้ อยกว่า Benchmark P/E
แสดงว่ามูลค่าทีแ่ ท้จริงของหุน้ ตํ่ากว่าราคาตลาด ณ ปจั จุบนั
ดังนัน้ ผูล้ งทุนควร “ซื้อ”
ถ้า P/E Ratio ของบริษทั ทีเ่ รากําลังประเมิน มากกว่า Benchmark P/E
แสดงว่ามูลค่าทีแ่ ท้จริงของหุน้ สูงกว่าราคาตลาด ณ ปจั จุบนั
ดังนัน้ ผูล้ งทุนควร “ขาย”

จากตัวอย่างก่อนหน้านี้ ซึง่ คํานวณค่า P/E Ratio ได้ 13.33 เท่า สมมติ Benchmark P/E เท่ากับ 10
เท่า ผูล้ งทุนควรซื้อหรือขายหุ้น GTO?
คําตอบ คือ ผูล้ งทุนไม่ควรซือ้ หุน้ GTO เพราะราคาตลาดในปจั จุบนั แพงเกินมูลค่าทีแ่ ท้จริง หรือในกรณี
ทีผ่ ลู้ งทุนมีหนุ้ GTO อยูแ่ ล้วก็ควรจะขายออกไป
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ราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Price to Book Value : P/BV Ratio)

อัตราส่วนนี้คาํ นวณจาก “ราคาตลาดของหุ้น” หารด้วย “มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น” โดย P/BV จะบอก
ให้ผลู้ งทุนทราบว่า… ราคาหุ้น ณ ขณะนัน้ สูงเป็ นกี่เท่าของมูลค่าทางบัญชีของหุ้นดังกล่าว ดังนัน้ ยิง่ เราซือ้ หุน้ ได้
ตํ่ากว่ามูลค่าทางบัญชีมากเท่าไหร่ (P/BV ตํ่า) ก็หมายความว่าเราสามารถซือ้ หุน้ ได้ในราคาตํ่ากว่ามูลค่าทางบัญชีของ
บริษทั ซึง่ ตามตําราทัวๆ
่ ไปก็จะบอกว่า P/BV ยิง่ ตํ่ายิง่ ดี

ตัวอย่าง หากราคาตลาดของหุน้ GTO ณ ปจั จุบนั เท่ากับ 20 บาท ในขณะทีม่ ลู ค่าทางบัญชีของหุน้
GTO อยูท่ ่ี 10 บาท ดังนัน้ ค่า P/BV Ratio ของหุน้ GTO จะเท่ากับ 2 เท่า (20 / 10)
เช่นเดียวกับการใช้ P/E Ratio นันคื
่ อ ผูล้ งทุนต้องนําค่า P/BV Ratio ทีค่ าํ นวณได้ไปเปรียบเทียบกับค่า
P/BV Ratio ทีเ่ ป็ นมาตรฐานอ้างอิง (Benchmark P/BV) เช่น P/BV ของบริษทั ทีเ่ ป็ นผูน้ ําในตลาด P/BV ของบริษทั
คูแ่ ข่ง หรือ P/BV ของอุตสาหกรรม โดยมีเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้

ถ้า P/BV Ratio ของบริษทั ทีเ่ รากําลังประเมิน น้ อยกว่า Benchmark P/BV
แสดงว่ามูลค่าทีแ่ ท้จริงของหุน้ ตํ่ากว่าราคาตลาด ณ ปจั จุบนั
ดังนัน้ ผูล้ งทุนควร “ซื้อ”
ถ้า P/BV Ratio ของบริษทั ทีเ่ รากําลังประเมิน มากกว่า Benchmark P/BV
แสดงว่ามูลค่าทีแ่ ท้จริงของหุน้ สูงกว่าราคาตลาด ณ ปจั จุบนั
ดังนัน้ ผูล้ งทุนควร “ขาย”

กล่าวโดยสรุป ในการตัดสินใจลงทุนซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ ผูล้ งทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นข้อมูลในระดับมหภาค ข้อมูลในระดับอุตสาหกรรม และข้อมูลของบริษทั แล้วนําข้อมูลเหล่านัน้ ไปใช้ประกอบในการ
“ประเมิ นมูลค่าหุ้น” ของบริษทั ซึ่งบริษทั ทีม่ ฐี านะทางการเงินและมีแนวโน้มผลการดําเนินงานทีด่ อี าจไม่ใช่บริษทั ที่
น่าลงทุนเสมอไป ขึน้ อยูก่ บั “ราคาหุ้น” ทีผ่ ลู้ งทุนจะเข้าไปลงทุนในแต่ละขณะด้วยว่ามีความเหมาะสมและคุม้ ค่าต่อเงิน
ลงทุนเพียงใด

5

การประเมินมูลคาหุน
ดังนัน้ “การประเมิ นมูลค่าหุ้น” จึงเป็ นเครื่องมือทีม่ คี วามสําคัญในการหามูลค่าทีแ่ ท้จริง (Intrinsic Value)
หรือมูลค่าของหุน้ ทีค่ วรจะเป็ น ซึง่ จะนํามาเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุน้ (Market Price) เพื่อพิจารณาว่าหุน้ นัน้
Overvalue หรือ Undervalue
ถ้าหุน้ นัน้ “Overvalue” หมายความว่า ราคาตลาดของหุน้ นัน้ สูงกว่ามูลค่าหุน้ ทีป่ ระเมินได้ ในกรณีน้ี ผูล้ งทุน
“ไม่ควรซื้อ” หุน้ นัน้ หรือถ้าถือครองหุน้ นัน้ อยู่ในมือก็ “ควรขาย” เนื่องจากราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าทีแ่ ท้จริง ในทาง
ตรงกันข้าม ถ้าหุน้ นัน้ “Undervalue” หมายความว่า ราคาตลาดของหุน้ นัน้ ตํ่ากว่ามูลค่าทีแ่ ท้จริงของหุน้ ทีป่ ระเมินได้
ในกรณีน้ีผลู้ งทุนก็อาจ “ซื้อ” หุน้ นัน้

ชมคลิปความรูเกี่ยวกับการประเมินมูลคา
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