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แนวคิดที่ควรรู้
เกี่ยวกับ

การเงินและการลงทุน



การลงทุนในหุ้น เป็นวิธีการหนึ่ง 

ที่จะน�ำไปสู ่ควำมมั่งค่ังทำงกำรเงิน  

ผู้ลงทุนจึงต้องให้ควำมสนใจในควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจ และวิธีกำรที่ถูกต้อง เพื่อที่จะ 

ไปสูค่วำมส�ำเร็จตำมทีค่ำดหวงั เกดิก�ำไร 

อย่ำงต่อเนือ่ง (ไม่ให้ขำดทนุหรือขำดทนุ

น้อยที่สุดเท ่ำที่จะเป ็นไปได้) ดังนั้น 

แนว คิด พ้ืนฐำน เกี่ ย วกั บการ เ งิ น 

การลงทุนจึงเป็นสิ่งที่ละเลยมิได้ส�ำหรับ

ผู้ลงทนุ เพ่ือใช้เป็นควำมรู้ในกำรต่อยอด

ทำงควำมคิดที่จะได้กล่ำวในแต่ละบท 

ต่อไป...
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แบ่งประเภทของหุ้นตามอุตสาหกรรม

	 เมื่อเราจะลงทุนในหุ้น	ตลาดหลักทรัพย์คือ	แหล่งรวมหุ้นของบริษัทต่างๆ	ซึ่งมีให้เลือก

ลงทุนได้อย่างเสรี	 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดหมวดหมู่ของบริษัทจดทะเบียน

ออกเป็น	8	กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก	และจัดกลุ่มย่อยใน	8	กลุ่มนี้ออกเป็น	27	หมวดดังนี้
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การแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Industry Group Sector Name ชื่อหมวดธุรกิจ

1. Agro & Food Industry
 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

	Agribusiness
 Food and Beverage

	ธุรกิจการเกษตร
	อาหารและเครื่องดื่ม

2. Consumer Products
	 สินค้าอุปโภคบริโภค

	Fashion
	Home	&	Office	Products
	Personal	Products	&	

	 Pharmaceuticals

	แฟชั่น
	ของใช้ในครวัเรอืนและส�านกังาน
	ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

3. Financials
	 ธุรกิจการเงิน

	Banking
	Finance	and	Securities
	Insurance

	ธนาคาร
	เงินทุนและหลักทรัพย์
	ประกันภัยและประกันชีวิต

4. Industrials
	 สินค้าอุตสาหกรรม

	Automotive
	Industrials	Materials	&	

	 Machinery
	Packaging
	Paper	&	Printing	Materials
	Petrochemicals	&	

	 Chemicals
	Steal

	ยานยนต์
	วสัดอุตุสาหกรรมและเครือ่งจักร
	บรรจุภัณฑ์
	กระดาษและวัสดุการพิมพ์
	ปโิตรเคมีและเคมีภัณฑ์
	เหล็ก

5. Property & 
 Construction
	 อสังหาริมทรัพย์
	 และก่อสร้าง

	Construction	Materials
	Property	Development
	Property	Fund

	วัสดุก่อสร้าง
	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

6. Resources
	 ทรัพยากร

	Energy	&	Utilities
	Mining

	พลังงานและสาธารณูปโภค
	เหมืองแร่

7. Services
	 บริการ

	Commerce
	Media	&	Publishing
	Health	Care	Service

 Tourism & Leisure
	Professional	Services
 Transportation	&	Logistics

	พาณิชย์
	สื่อและสิ่งพิมพ์
	การแพทย์
	การท่องเที่ยวและสันทนาการ
	บริการเฉพาะกิจ
	ขนส่งและโลจิสติกส์

8. Technology
	 เทคโนโลยี

	Electronic	Components
	Information	&

 Communication	Technology

	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
	เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 และการสื่อสาร
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	 การที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ได้จัดแบ่งอุตสาหกรรมออก
เป็นหมวดหมู่ต่างๆ	นั้น	มีประประโยชน์หลายประการ	เช่น

ช่วยให้นักลงทุนมองเห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน	 
สามารถประเมินและเปรียบเทียบในกลุ่มอุตสาหกรรมได้ง่าย

ช่วยให้นักลงทุนติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวทางการวิเคราะห์ตามปัจจัยพื้นฐาน 
ได้อย่างเป็นระบบ	และสามารถเชื่อมโยงสู่ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมได้ง่าย

ช่วยให้นักลงทุนเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานของบริษัท	และฐานะทางการเงิน	 
ตลอดจนเปรียบเทียบแง่มุมต่างๆ	ในการด�าเนินธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ 

ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ช่วยให้นักลงทุนสร้างเกณฑ์มาตรฐาน	(Benchmarking)	ในด้านต่างๆ	ได้	เช่น	
อัตราส่วนหนี้สินและทุนเฉลี่ยของอุตสาหกรรม,	ประสิทธิภาพการท�าก�าไรเฉลี่ยของ

อุตสาหกรรม,	ระดับค่า	PER	อ้างอิงของแต่ละอุตสาหกรรม	เป็นต้น
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การลงทุนแบบ VI (Value Investment)

	 การลงทนุแบบ	VI	(Value	Investment)	

คอื	การลงทนุแบบเน้นคณุค่า	ซึง่การลงทนุ

แบบเน้นคุณค่านี้ เป ็นแนวทางการลงทุน 

ท่ีผู้ลงทุนให้ความสนใจในปัจจัยพ้ืนฐานของ

กิจการเป็นหลัก	 โดยมุ่งศึกษาให้เข้าใจถึง	 

“ตัวธุรกิจ”	 ของบริษัทที่เราจะเข้าไปลงทุน	

เช่น	หากสนใจที่จะซื้อหุ้น	A	ก็ต้องพิจารณา

ว่าบริษัท	A	ท�าธุรกิจอะไร,	ธุรกิจของบริษัท	

A	มีศักยภาพในการเติบโตมากน้อยเพียงใด,	

บริษัท	 A	 สามารถท�าก�าไรได้ปีละเท่าใด,	 

มเีงินสดและหนีส้นิมากน้อยเพยีงใด,	ผูบ้รหิาร 

ของบริษัทเป็นอย่างไร	 ก่อนที่จะประเมิน

มูลค่าที่แท้จริงออกมา	

	 การลงทุนแบบนี้เน้นพิจารณาคุณค่า 

หรื อมู ลค ่ าของธุ ร กิ จ 	 แทนที่ จ ะดู แค ่	 

ราคาหุ้น เหมือนนักลงทุนระยะส้ันทั่วๆ	 ไป	

ดังนัน้	เราจงึมกัเรยีกผูล้งทนุที่ ใช้แนวทางนีว่้า  

นักลงทุนแบบเน้นคุณค่า	 หรือ	 Value 

Investor	ซึ่งใช้ตัวย่อว่า	“VI	”	เช่นกัน	ดังนั้น	 

เมื่อกล่าวถึง	VI	เราอาจจะหมายถึงประเภท

ของ	แนวทางการลงทุน	หรือประเภทของ

นักลงทุนก็ได้เช่นกัน	
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ราคาตลาด < มลูค่าแท้จรงิเป็นหุน้ VIบริษัท A

	 ตัวอย่างการลงทุนแบบเน้นคุณค่า	 

ที่คิดค้นโดย	 เบนจามิน	 เกรแฮม	 คือ	 ต้อง 

ซื้อหุ ้น	 ณ	 ราคาที่ต�่ากว่ามูลค่าแท้จริง  

ของกิจการ	 เช่น	 หากประเมินแล้วว่าหุ ้น 

ของบริษัท	 A	 มีมูลค่าอยู่ที่หุ้นละ	 10	 บาท	 

แต่ราคาหุ้นของบริษัท	 A	 ในตลาดปัจจุบัน	 

ซื้อขายกันอยู่ที่ราคา	 8	 บาท	 นักลงทุนแบบ

เน้นคุณค่าสามารถเข้าซื้อหุ้นของบริษัท	 A	 

ได้เลย	 เพราะจะได้หุ้นท่ีราคาถูกกว่ามูลค่า

แท้จริงที่เราสามารถค�านวณได้ถึง	 2	 บาท	

หรือ	20%	นั่นเอง

	 อย่างไรกต็าม	แนวทางการลงทนุแบบ

เน้นคุณค่าในสมัยนี้	 เราต้องเอาปัจจัยเชิง

คุณภาพของกิจการมาพิจารณาด้วย	 เช่น	

บริษัทมีแบรนด์หรือย่ีห้อเป็นท่ีนิยมในตลาด

หรือไม่,	 บริษัทท�าการตลาดเก่งหรือไม่,	 

มีผู ้บริหารเก ่งหรือไม ่ ,	 เคยมีพฤติกรรม 

หลอกลวง	ฉ้อโกงหรอืไม่,	มีศกัยภาพเทียบกบั

คู่แข่งเพียงใด	

	 นักลงทุนที่ เป ็นเหมือนไอดอลของ 

การลงทุนแนวนี้ก็คือ	 วอร์เรน	 บัฟเฟตต์  

นกัลงทนุแบบเน้นคณุค่าทีป่ระสบความส�าเร็จ

ที่สุดในโลก	 เขานั้นให้ความส�าคัญกับปัจจัย

เชิงคุณภาพไม่น้อยไปกว่างบการเงินของ

บริษัท	ดังนั้น	ถึงแม้ว่าราคาหุ้นของบริษัทจะ

ไม ่ต�่า	 แต ่ นักลงทุนมองแล ้วว ่าบริษัทมี

ศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจได้อีกมาก	 

ยังสามารถท�าก�าไรต่อไปได้อีกนาน	 ก็อาจ 

คุ้มค่าหากจะเข้าไปลงทุนในบริษัทนั้น	 นี่คือ

ส่วนหนึ่งของการลงทุนแบบเน้นการเติบโต	 

ซึ่งบัฟเฟตต์เองก็ได้ศึกษาและใช้แนวทางของ	

ฟิลลิป	ฟิชเชอร์	มาเป็นหลักในการลงทุน

ราคาตลาด 8 บาท

มูลค่าแท้จริง 10 บาท
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	 ในการตดัสินใจเพือ่ลงทนุซือ้หุน้	เราไม่

สามารถก�าหนดระดับราคาที่แน่นอนได้เสมอ

ไป	 โดยทั่วไปการดูความเหมาะสมของราคา

หุ้นที่จะลงทุนซื้อนั้น	ดูง่ายๆ	จากการเปรียบ

เทยีบมลูค่าทีแ่ท้จรงิของหลักทรพัย์	(Intrinsic	

Value)	 ที่ ได้จากการประเมินข้อมูลปัจจัย 

พื้นฐาน	 กับราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้น	

(Market	 Price)	 และควรพิจารณาอย่าง

รอบคอบว่าควรตัดสนิใจซือ้หุน้ทีมี่ราคาตลาด

สูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงหรือไม่

ซื้อหุ้นที่ราคาใดจึงเหมาะสม

	 วิธีหน่ึงที่นิยมใช้ ในการประเมินหา

มูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ก็คือ	การใช้ค่า	

P/E	 ในการประเมินมูลค่าหุ้น	 “ค่า	 P/E”	

(Price/Earnings	Ratio	หรือ	P/E	Ratio)	

หมายถึง	 อัตราส่วนราคาตลาดของหุ้นต่อ

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น	 ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลา	

12	เดือน
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P/E Ratio (เท่า) =
ราคาตลาดของหุ้น

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (ประจ�างวด 12 เดือน)

	 ผลลัพธ์	(P/E	Ratio)	จะมีหน่วยเป็น	

“เท่า”	สะท้อนให้เหน็ว่าราคาตลาดของหุน้นัน้

เป็นกี่เท่าของก�าไร	

	 หุ้นที่มีค่า	 P/E	 สูง	 แสดงว่าผู้ลงทุน

ยินดีจะจ่ายเงินลงทุนซื้อหุ้นดังกล่าวในราคา

สูง	 แต่ถ้าค่า	P/E	สูงก็จะมีความเสี่ยงที่สูง

ตามไปด้วย

	 นอกจากนี้	 ผู้ลงทุนควรพิจารณาค่า	

P/E	ในเชิงเปรียบเทียบ	ทั้งค่า	P/E	ของหุ้น

เดยีวกันแต่ต่างระยะเวลากัน	หรอืระหว่างค่า	

P/E	 ของหุ ้นอ่ืนๆ	 ที่อยู ่ ในอุตสาหกรรม

เดียวกันในเวลาเดียวกัน

ตัวอย่างการค�านวณหาค่า P/E Ratio
 ในการ เลื อกลงทุน ในหุ ้ นพบว ่ า 

คนส่วนใหญ่ใช้ค่า	 P/E	 Ratio	 มาพิจารณา 

เลือกหุ้นท่ีจะลงทุน	 เพราะหาข้อมูลไม่ยาก	

และมีความชัดเจนน่าเชื่อถือ

	 หุ้นที่มี	P/E	Ratio	สูง	อาจมีสาเหตุ

มาจากการคาดการณ์ของนักลงทุนว่าบริษัท

จะท�าก�าไรได้เพิ่มขึ้นในอนาคต	 จึงยอมที่จะ

จ่ายแพงกว่า	ส่งผลให้	P/E	Ratio	สูงขึ้น	ใน

ทางตรงกันข้าม	หุ้นที่มี	P/E	Ratio	ต�่า	เป็น

เพราะนกัลงทุนมีความคาดหวังกบัการเพ่ิมขึน้

ของก�าไรในอนาคตน้อยกว่า	 จึงยอมจ่ายใน

ราคาที่ถูกกว่า	ยกตัวอย่างเช่น	หุ้นที่มี	 P/E	

เท่ากับ	 10	 อาจถูกมองว่าถูกมาก	 เมื่อเทียบ

กับหุ้นที่มี	P/E	เท่ากับ	25	

	 การใช้	 P/E	 Ratio	 นั้นจะใช้ ได้ผล 

ก็ต่อเมื่อใช้เปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู ่ ใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน	 เช่น	 บริษัทในกลุ่ม

เทคโนโลยมีกัจะมีแนวโน้มการเจรญิเตบิโตทีด่ี	

มีค่า	P/E	สูงกว่าบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม

อาหาร	 ซ่ึงมีแนวโน้มการเจริญเติบโตต�่ากว่า	

ท�าให้ค่า	 P/E	 ต�่ากว่าตามไปด้วย	 ดังนั้น	 

จะน�ามาเปรียบเทียบกันไม่ได้	

	 หุ้นที่มี	P/E	Ratio	 สูงนั้น	 เรายอม

จ่ายแพงกว่าเพือ่ซือ้หุน้ตวันัน้	จงึอาจกล่าวได้ว่า	

หุ้นที่มี	P/E	Ratio	สูงๆ	คือ	หุ้นที่แพง	และ

หุ ้นที่มี	 P/E	 Ratio	 ต�่าๆ	 คือ	 หุ ้นที่ถูก	 

ดังนั้น	 การซื้อหุ้นที่มีราคาถูกก็น่าจะมีโอกาส

ท�าก�าไรได้มากกว่าซื้อหุ้นที่แพง	

	 ตัวอย่างเช่น	หุ้น	A	ราคา	80	บาท	

และมีก�าไรต่อหุ้น	5	บาท	หุ้น	A	จะมี	P/E	

Ratio	เป็น	16	เท่า	ดังนั้น	หากสมมติว่าหุ้น	

A	ไม่มีหนี้เลย	จึงสามารถน�าก�าไรทั้งหมดมา

จ่ายปันผลได้ทั้ง	5	บาท	นั่นคือ	หุ้น	A	จะให้

ผลตอบแทนจากเงนิปันผลต่อปีเท่ากับ	5/80	=	

6.25%	 และสมมติว่าหุ้น	 A	 สามารถรักษา

การท�าก�าไรได้ปีละ	 5	 บาทไปเรื่อยๆ	 จะ

ค�านวณได้ว่า	หากเราลงทุนในหุ้น	A	จะต้อง

ใช้ระยะเวลา	 80/5	 =	 16	 ปี	 จึงจะได้ทุนที่

ลงทนุไปคืนทัง้หมด	80	บาทกลบัคืนมา	ดงัน้ัน 

P/E	จะเปรียบเสมอืนระยะเวลาในการคนืทนุ

ของการลงทุนในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งนั่นเอง
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	 เมื่อเปรียบเทียบกับหุ้น	B	ราคา	80	บาทเท่ากัน	และมีก�าไรต่อหุ้น	8	บาท	

หุ้น	B	จะมี	P/E	Ratio	เป็น	10	เท่า	ถ้าสมมติในแบบเดียวกันกับหุ้น	A	จะได้ว่า	

หุ้น	B	จะให้ผลตอบแทนจากเงินปันผล	8/80	=	10.00%	และจะใช้เวลาคืนทุน	10	ปี

เท่านั้น	จากตัวอย่างข้างต้น	เราสามารถแทนค่าต่างๆ	ในโปรแกรม	Excel	ได้ดังนี้

	 จากข้อมูลหุ้น	 A	 และหุ้น	 B	 ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	 หากอยู่ภายใต้

สมมติฐานเดียวกันทั้งหมด	เราควรลงทุนในหุ้นที่มี	P/E	ต�่ากว่า	นั่นก็คือ	หุ้น	B	

เพราะใช้เวลาในการคืนทุนเรว็กว่า	และให้ผลตอบแทนจากเงนิปันผลต่อปีมากกว่า	

ดังนั้น	 อาจจะดูเหมือนว่าการใช้	 P/E	 Ratio	 จะเป็นวิธีที่ง่ายในการซื้อขายหุ้น	

แต่มันก็ไม่ได้เป็นไปตามสมมติฐานเสมอไป	 ดังนั้น	 นักลงทุนต้องให้ความสนใจ 

ในปัจจัยอื่นๆ	ประกอบกันไปด้วย	ซึ่งจะได้กล่าวในบทอื่นๆ	ต่อไป

	 สามารถแสดงสูตรค�านวณได้ดังนี้
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