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คุณรู้ไหมว่าจริงๆ แล้วหุ้น Google หรือ Apple ควรมีมูลค่าเท่าไหร่

คอนโดหรือบ้านที่คุณเพิ่งซื้อไปนั้นควรมีมูลค่าเท่าไหร่ แล้วคุณควรสนใจ
เรื่องเหล่านี้หรือไม่ การรู้มูลค่าของหุ้น/หุ้นกู้/หรืออสังหาริมทรัพย์อาจไม่ใช่
เงือ่ นไขส�ำคัญของการลงทุนทีป่ ระสบความส�ำเร็จ แต่จะช่วยให้คณ
ุ ตัดสินใจ
ได้ดีขึ้น
นั ก ลงทุ นส่วนใหญ่คิด ว่าการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นงานที่
น่ากลัวหรือเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและยุ่งยาก ผลก็คือ พวกเขาจะปล่อยให้เป็น
หน้าที่ของมืออาชีพ (นักวิเคราะห์หุ้น และ นักประเมินราคาทรัพย์สิน) หรือ
ไม่สนใจเลย โดยแก่นแท้แล้วผมเชื่อว่าการประเมินมูลค่าเป็นเรื่องง่ายและ
ใครก็ตามที่เต็มใจจะให้เวลากับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลก็สามารถ
ท�ำได้ ในหนังสือเล่มนี้ผมจะแสดงวิธีให้คุณเห็นและหวังว่าจะสามารถขจัด
ความลึกลับออกจากการประเมินมูลค่าและให้แนวทางที่สามารถน�ำไปใช้
ในการพิจารณาการประเมินมูลค่าของนักวิเคราะห์และนักประเมินได้และ
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การประเมินมูลค่า

ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองว่า มันเหมาะสมและมีเหตุผลหรือไม่
แบบจ�ำลองที่ใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินแม้จะมีรายละเอียด
มากแต่ มู ล ค่ า ของบริ ษั ท กลั บ ขึ้ น อยู ่ กั บ ตั ว แปรส� ำ คั ญ เพี ย งไม่ ก่ี ตั ว ซึ่ ง
แตกต่างกันในแต่ละบริษัท ในการค้นหาตัวแปรส�ำคัญหรือตัวขับเคลื่อน
มูลค่าเหล่านี้ (value driver) ผมไม่เพียงแต่จะพิจารณาตามวงจรธุรกิจที่
เริ่มจากบริษัทใหม่ที่เริ่มเติบโต (young growth firm) เช่น Under Armour
จนถึงบริษัทเติบโตเต็มที่ (mature company) เช่น Hormel Foods เท่านั้น
แต่ผมยังพิจารณากลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลายทั้งบริษัทในกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์ เช่น Exxon Mobil จนถึงบริษัทบริการทางการเงิน (กลุ่มธนาคาร
และสถาบันการเงิน) เช่น Wells Fargo และบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
เวชกรรม เช่น Amgen ด้วย
หากคุณเข้าใจตัวขับเคลื่อนมูลค่า (value driver) ของกิจการคุณ
ก็สามารถจะค้นหา value plays หรือหุ้นที่มีลักษณะน่าสนใจพอที่จะ
ลงทุน ซึ่งเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบผมหวังว่าคุณจะสามารถประเมินมูลค่า
ของบริษัทหรือกิจการที่คุณสนใจจะซื้อและใช้ความเข้าใจเหล่านี้เพื่อเป็น
นักลงทุนที่มีความรู้และประสบความส�ำเร็จมากขึ้น
แม้ ค นทุ ก คนจะไม่ มี เ วลาหรื อ ชอบที่ จ ะประเมิ น มู ล ค่ า บริ ษั ท
แต่หนังสือเล่มนี้จะให้เครื่องมือหรือวิธีการส�ำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ และ
ในกรณีที่ไม่มีเวลาก็ใช้เวลาที่สั้นกว่า
เรามาเริ่มต้นกันเถอะ

ส�ำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหุ้นตามหนังสือเล่มนี้ สามารถดูได้ที่
www.wiley.com/go/littlebookofvaluation
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บทที่

1

มู ลค่า - เป็นยิง่ กว่าตัวเลข!
เข้าใจพืน้ ฐาน และ หลักการ

ออสการ์ ไวล์ด ให้ค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า CYNIC ว่าเป็นคนที่

“รู้ราคาของทุกสิ่ง แต่ไม่เคยรู้มูลค่าของอะไรเลย” ในท�ำนองเดียวกันก็อาจ
กล่าวได้ว่า นักลงทุนจ�ำนวนมากเห็นการลงทุนเป็นเพียงแค่เกมและให้
นิยามการชนะว่าเป็นการน�ำหน้าหรือล�้ำหน้าคนอื่นๆ
สมมติฐานของการลงทุนที่ดีคือนักลงทุนต้องไม่จ่ายเงินซื้อทรัพย์สิน
ในราคาที่สูงกว่ามูลค่าของทรัพย์สินนั้น หากคุณเชื่อและยอมรับสมมติฐาน
นี้อย่างน้อยคุณต้องพยายามประเมินมูลค่าทรัพย์สินนั้นก่อนตัดสินใจซื้อ
ผมรู้ว่าคงมีคนโต้แย้งว่ามูลค่าคือสิ่งที่ผู้ครอบครองเห็นคุณค่าและสามารถ
ก�ำหนดราคาเท่าไหร่ก็ได้หากมีนักลงทุนรายอื่นเห็นว่ามันคุ้มค่าในราคานั้น
ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามันไม่จริง การรับรู้มูลค่าแบบนี้จะมีความส�ำคัญก็ต่อเมื่อ
ทรัพย์สนิ นัน้ คือภาพวาดหรือรูปปัน้ แต่หากคุณซือ้ สินทรัพย์ทางการเงินเพือ่
กระแสเงินสดที่คาดหวังว่าจะได้รับ ราคาหุ้นจึงไม่สามารถก�ำหนดได้จาก
เหตุผลเพียงแค่ว่าในอนาคตจะมีนักลงทุนอื่นยินดีจ่ายในราคาที่สูงกว่าแต่
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เพียงอย่างเดียว ซึ่งนั่นเท่ากับเป็นการจ่ายในราคาที่แพงกว่า ในเกมเก้าอี้
ดนตรีนี้จึงเกิดค�ำถามขึ้นว่า เมื่อดนตรีหยุด คุณจะเป็นอย่างไร

การประเมินมู ลค่ามี 2 วิธี
แบบจ�ำลองในการประเมินมูลค่ามีหลายวิธี แต่การประเมินมูลค่า
ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดมีเพียงสองวิธีคือ การหามูลค่าที่แท้จริง (intrinsic
value) และการหามู ล ค่ า เชิ ง เปรี ย บเที ย บ (relative value) ในการ
ประเมินมูลค่าที่แท้จริง จะเริ่มต้นด้วยสมมติฐานง่ายๆ ที่ว่า มูลค่าที่แท้จริง
ของสินทรัพย์จะพิจารณาจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับตลอดอายุ
สินทรัพย์แล้วปรับด้วยความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดเหล่านี้ ดังนั้น
สินทรัพย์ที่มีกระแสเงินสดสูงและสม�่ำเสมอจึงควรมีมูลค่าสูงกว่าสินทรัพย์
ที่มีกระแสเงินสดต�่ำและผันผวน คุณควรจ่ายเงินส�ำหรับอสังหาริมทรัพย์
ที่ มี ผู ้ เ ช่ า ระยะยาวที่ จ ่ า ยค่ า เช่ า ในอั ต ราสู ง มากกว่ า จะไปเก็ ง ก� ำ ไรใน
อสังหาริมทรัพย์ที่นอกจากจะมีค่าเช่าต�่ำแล้วอัตราการเข้าพักในแต่ละช่วง
เวลายังไม่แน่นอนอีกด้วย
โดยหลักการแล้วควรให้ความส�ำคัญกับการประเมินมูลค่าที่แท้จริง
แต่ สิ น ทรั พ ย์ ส ่ วนใหญ่ก็ถูกประเมินด้วยการเปรียบเทียบราคา ในการ
ประเมินมูลค่าเชิงเปรียบเทียบ มูลค่าสินทรัพย์จะถูกก�ำหนดโดยพิจารณา
จากราคาตลาดของสินทรัพย์ที่เหมือนกัน ดังนั้นหากต้องการรู้ราคาบ้าน
ที่คุณจะซื้อก็เพียงแค่พิจารณาจากราคาซื้อขายของบ้านที่เหมือนกันใน
ละแวกเดียวกัน ส�ำหรับหุ้นคือการเปรียบเทียบกับราคาของหุ้นที่เหมือนกัน
ซึ่งปกติก็คือหุ้นใน “อุตสาหกรรมหรือกลุ่มเดียวกัน” ดังนั้น Exxon Mobil
จะเป็นหุ้นที่น่าซื้อหากราคาอยู่ที่ระดับ 8 เท่าของก�ำไร ในขณะที่บริษัท
น�้ำมันอื่นๆ ซื้อขายกันที่ระดับ 12 เท่าของก�ำไร
ในแต่ละวิธีจะมีมุมมองที่แตกต่างกันซึ่งผู้เชี่ยวชาญในแต่ละค่าย
9
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ต่างโต้แย้งว่าวิธีอื่นใช้ไม่ได้ การประเมินมูลค่าที่แท้จริง จะให้ภาพของ
ตัวขับเคลื่อนมูลค่า (value driver) ของธุรกิจหรือหุ้นได้มากกว่าและชัดเจน
กว่า แต่บางช่วงเวลาการประเมินมูลค่าเชิงเปรียบเทียบ ก็ประมาณการ
มูลค่าได้สมเหตุสมผลกว่า โดยทั่วไปก็ไม่มีเหตุผลที่จะเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง
เพราะไม่มีข้อห้ามไม่ให้คุณใช้การประเมินทั้งสองวิธีในการลงทุนเดียวกัน
อันที่จริงคุณสามารถเพิ่มผลก�ำไรได้โดยลงทุนในหุ้นที่การประเมินมูลค่า
ทั้งสองวิธีบ่งชี้ว่ายังมีราคาต�่ำกว่าที่ควร (undervalued)

ท�ำไมต้องสนใจ
นักลงทุนเข้ามาในตลาดด้วยปรัชญาการลงทุนต่างๆ บางคนเป็น
นักจับจังหวะตลาดที่มองหาโอกาส ในการซื้อก่อนตลาดจะปรับตัวเพิ่มขึ้น
ในขณะที่คนอื่นๆ เชื่อในการเลือกหุ้นโดยพิจารณาจากศักยภาพในการ
เติบโตและการท�ำก�ำไรในอนาคต บางคนก็สนใจกราฟราคาและจัดประเภท
ตัวเองว่าเป็นนักเทคนิค ในขณะที่คนอื่นค�ำนวณอัตราส่วนทางการเงิน
และเชื่อในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่เจาะลึกถึงกระแสเงินสดที่บริษัท
สามารถหาได้และค�ำนวณกระแสเงินสดเหล่านี้กลับมาเป็นมูลค่า บาง
คนลงทุนเพื่อก�ำไรในระยะสั้นแต่บางคนก็ลงทุนเพื่อผลก�ำไรในระยะยาว
การรู้วิธีประเมินมูลค่าสินทรัพย์จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนแม้วิธีการจะ
แตกต่างกัน นักจับจังหวะตลาดสามารถใช้การประเมินมูลค่าเป็นเครื่องมือ
ในการพิจารณาว่าสินทรัพย์นั้น (หุ้น หุ้นกู้ หรืออสังหาริมทรัพย์) มีราคา
ต�่ำกว่าหรือสูงกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น ในขณะที่นักเลือกหุ้นสามารถใช้การ
ประเมินมูลค่าของแต่ละบริษัทเพื่อตัดสินใจว่าหุ้นตัวไหนราคาถูกและหุ้น
ตัวไหนราคาแพง แม้แต่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคก็สามารถใช้การประเมิน
มูลค่าเพื่อค้นหาการเปลี่ยนแปลงโมเมนตั้มหรือแนวโน้ม เพื่อดูว่าเมื่อไหร่
หุน้ ทีอ่ ยูใ่ นช่วงขาขึน้ จะเปลีย่ นทิศทางและเริม่ ปรับตัวลงหรือในทางตรงข้าม
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บทที่ 1 มูลค่า - เป็นยิ่งกว่าตัวเลข!

การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ไม่เพียงแต่จะมีความส�ำคัญในการ
ลงทุนและการบริหารพอร์ตโฟลิโอมากขึ้นเท่านั้น การประเมินมูลค่ายังมี
บทบาทในทุกช่วงวงจรธุรกิจของแต่ละธุรกิจอีกด้วย เช่น ในกรณีที่ธุรกิจ
ขนาดเล็กที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องการขยายกิจการ การ
ประเมินมูลค่าจะมีบทบาทส�ำคัญเมื่อต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก
venture capital (เงินลงทุนในกิจการที่เพิ่งเริ่มธุรกิจหรือธุรกิจขนาดเล็กที่
มีการเติบโตดีแต่ไม่สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยผู้ให้เงิน
ร่วมลงทุนจะให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารแก่ธรุ กิจทีเ่ ข้าไปลงทุน) และ
นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จ�ำนวนหุ้น
ของบริษัทที่ venture capital ต้องการเพื่อแลกกับเงินทุนจะขึ้นอยู่กับมูลค่า
ที่พวกเขาประเมินกิจการนั้น เมื่อบริษัทมีขนาดใหญ่ขึ้นและตัดสินใจที่จะ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การประเมินมูลค่าก็จะช่วยก�ำหนดราคา
ที่จะเสนอขายต่อประชาชน เมื่อบริษัทมีความมั่นคง การตัดสินใจเกี่ยวกับ
การลงทุน จ�ำนวนเงินกู้ยืม และผลตอบแทนที่เจ้าของจะได้รับ ล้วนแต่
เป็นผลมาจากความเข้าใจในการประเมินมูลค่าที่จะส่งผลกระทบต่อมูลค่า
ของกิจการทั้งสิ้น แม้แต่หลักการบัญชีก็ไม่มีข้อยกเว้น มาตรฐานบัญชีที่
ส�ำคัญของโลกก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็น fair value accounting (หลัก
การบัญชีที่บันทึกบัญชีด้วยราคายุติธรรมหรือราคาตลาด) ซึ่งมูลค่าของ
สิ น ทรั พ ย์ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น จะแสดงในราคายุ ติ ธ รรมแทนที่ จ ะ
เป็นราคาต้นทุนที่ได้มา ดังนั้นแม้แต่การพิจารณางบการเงินอย่างไม่เป็น
ทางการก็ยังต้องเข้าใจพื้นฐานของการประเมินมูลค่า
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ความจริงบางประการเกี่ยวกับการประเมินมู ลค่า
ก่ อ นเข้ า สู ่ ร ายละเอี ย ดของการประเมิ น มู ล ค่ า มี ข ้ อ เท็ จ จริ ง บาง
ประการเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าที่ควรรู้ ซึ่งไม่เพียงแต่จะให้มุมมองหรือ
ทัศนคติในการพิจารณาการประเมินมูลค่าโดยบุคคลอืน่ เท่านัน้ แต่ยงั ท�ำให้
สบายใจขึ้นเมื่อคุณประเมินมูลค่าด้วยตัวเอง
การประเมินมู ลค่าล้วนมีอคติ

คุณเกือบจะไม่เคยเริม่ ต้นประเมินมูลค่าบริษทั หรือหุน้ โดยไม่มขี อ้ มูล
อะไรมาก่อน บ่อยครั้งที่การพิจารณาบริษัทหรือหุ้นเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะใส่
ข้อมูลที่เป็นตัวเลขลงในแบบจ�ำลองที่ใช้ประเมินมูลค่าและก็ไม่น่าแปลกใจ
ที่ผลการประเมินของคุณมีแนวโน้มที่จะสะท้อนถึงอคติของคุณ อคติใน
กระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่บริษัทที่คุณเลือก การเลือกบริษัทเหล่านี้ไม่ได้
เกิ ด จากการสุ ่ ม มั น อาจเกิ ด จากการที่ คุ ณ ไปอ่ า นบางสิ่ ง บางอย่ า งใน
หนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวกับบริษัท (ดีหรือไม่ดี) หรือได้ยินการสนทนาว่าบริษัท
นั้นๆ มีมูลค่าต�่ำกว่าหรือสูงกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น ซึ่งอคติจะเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนือ่ งไปจนถึงการรวบรวมข้อมูลทีใ่ ช้ในการประเมินมูลค่าบริษทั รายงาน
ประจ�ำปีและงบการเงินต่างๆ ก็ไม่ได้มเี ฉพาะตัวเลขทางบัญชีเท่านัน้ แต่ยงั มี
ค�ำอธิบายเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานของผู้บริหาร และบ่อยครั้งมันก็เป็นวิธี
ปั่นตัวเลขที่ดีที่สุด
ส�ำหรับนักวิเคราะห์มืออาชีพนอกจากอคติที่มีอยู่แล้วยังมีปัจจัย
เกี่ยวกับสถาบันเพิ่มขึ้นอีก ตัวอย่างเช่น นักวิเคราะห์หุ้นจะมีค�ำแนะน�ำ
ซื้อมากกว่าค�ำแนะน�ำขายเพราะพวกเขาต้องรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับ
บริษัทที่เขาติดตามข้อมูล และยังมีแรงกดดันที่ต้องเผชิญจากนายจ้างของ
ตัวเองที่มีธุรกิจอื่นๆ กับบริษัทเหล่านี้ประกอบกับโครงสร้างการให้รางวัล
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และการลงโทษที่ขึ้นอยู่กับการหาบริษัทที่มีราคาถูกหรือราคาแพงบวกกับ
ปัจจัยเกี่ยวกับสถาบัน นักวิเคราะห์จึงย่อมมีอคติ
ข้อมูลทีใ่ ช้ในการประเมินมูลค่าจะสะท้อนถึงการมองโลกในแง่ดหี รือ
แง่ร้ายของคุณ ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่คุณจะใช้อัตราการเติบโตที่สูงกว่าและ
มองไม่เห็นความเสี่ยงในบริษัทที่คุณชอบ นอกจากนี้ยังมีการปรับหลังจาก
การประเมินมูลค่าแล้วโดยเพิ่มมูลค่าที่ประมาณการด้วยการบวกพรีเมี่ยม
หรือส่วนเพิ่มส�ำหรับสิ่งดีๆ (เช่น การมีพลังร่วมหรือ synergy อ�ำนาจการ
ควบคุม และคุณภาพผู้บริหาร) หรือปรับลดมูลค่าที่ประมาณการด้วยการ
หักลบสิ่งไม่ดี (เช่น ไม่มีสภาพคล่อง และความเสี่ยง)
เพราะฉะนั้น จงซื่อสัตย์กับอคติของคุณเสมอ เช่น ท�ำไมคุณจึงเลือก
ประเมินมูลค่าบริษัทนี้ คุณชอบหรือไม่ชอบผู้บริหารของบริษัท คุณลงทุน
ในหุ้นของบริษัทนี้อยู่แล้วรึเปล่า หากเป็นไปได้ควรจดบันทึกอคติเหล่านี้
ไว้ก่อนที่คุณจะเริ่มท�ำการประเมินมูลค่า นอกจากนี้ควรจ�ำกัดขอบเขต
การวิเคราะห์บริษัทของคุณให้อยู่ที่ข้อมูลมากกว่าความคิดเห็น กล่าวอีก
นัยหนึง่ คือ ใช้เวลาในการพิจารณางบการเงินให้มากกว่าการอ่านรายงานหรือ
การวิเคราะห์หนุ้ ของบริษทั หากคุณอ่านการประเมินมูลค่าบริษทั ของบุคคล
อืน่ ควรพิจารณาเหตุผลในการประเมินมูลค่าและอคติทอี่ าจมีผลกระทบต่อ
การตัดสินใจของนักวิเคราะห์เสมอ โดยหลักการแล้วอคติในกระบวนการยิง่
มากคุณก็ควรให้น�้ำหนักกับการตัดสินใจการประเมินมูลค่านั้นยิ่งน้อย
การประเมินมู ลค่าส่วนใหญ่ (แม้แต่การประเมินที่ดี) จะผิด

สมัยเด็กๆ คุณเคยถูกสอนว่าหากท�ำตามขั้นตอนที่ถูกต้องก็จะได้
ค�ำตอบที่ถูกต้อง และหากค�ำตอบไม่ถูกต้องก็เป็นเพราะคุณท�ำบางอย่าง
ผิด ความถูกต้องแม่นย�ำเป็นเกณฑ์วัดที่ดีในกระบวนการทางคณิตศาสตร์
หรือฟิสิกส์ แต่มันเป็นเกณฑ์วัดคุณภาพในการประเมินมูลค่าที่แย่มาก
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การประมาณการอนาคตที่ดีที่สุดของคุณอาจจะไม่ตรงกับตัวเลขจริงด้วย
เหตุผลหลายประการ ประการแรกแม้ข้อมูลของคุณจะไม่สมบูรณ์คุณก็
ต้องเปลี่ยนข้อมูลดิบนั้นให้เป็นประมาณการและความผิดพลาดที่เกิด
ขึ้นในขั้นตอนนี้เรียกว่า estimation error (ความคลาดเคลื่อนจากการ
ประมาณการ) ประการต่อมาก็คือ ข้อมูลของบริษัทที่คุณประมาณการ
อาจไม่มีประโยชน์เลย ผลประกอบการของบริษัททั้งผลก�ำไรและกระแส
เงินสดอาจจะดีกว่าหรือแย่กว่าที่คุณคาดการณ์ก็ได้ นี่คือความไม่แน่นอน
ที่เกิดขึ้นเฉพาะบริษัท ตัวอย่างเช่น การประเมินมูลค่า Cisco ในปี 2001
ผมประเมินว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่ที่บริษัทจะรักษาอัตราการเติบโต
ในอนาคตที่จะเกิดจากการซื้อกิจการ ท�ำให้ผมประเมินมูลค่าบริษัทนี้สูง
เกินไป ประการสุดท้าย แม้บริษัทจะเป็นไปในแนวทางที่คุณคาดการณ์
ก็ตาม แต่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคก็อาจเปลี่ยนไปในทิศทาง
ที่คาดไม่ถึง อัตราดอกเบี้ยอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และเศรษฐกิจอาจจะดี
กว่าหรือแย่กว่าที่คาดการณ์มาก การประเมินมูลค่า Goldman Sachs
ของผม หากมองย้อนไปจากเดือนสิงหาคมปี 2008 ดูเหมือนผมจะมอง
โลกในแง่ดีอย่างไร้สาระ เพราะผมไม่ตระหนักถึงความเสียหายที่จะเกิด
จากวิกฤตในธุรกิจธนาคารที่จะเกิดขึ้นในปี 2008 เลย
ระดับและประเภทความไม่แน่นอนที่คุณเผชิญจะแตกต่างกันใน
แต่ละบริษัทรวมทั้งผลกระทบต่อนักลงทุน สิ่งที่บ่งบอกโดยนัยอย่างหนึ่งคือ
คุณไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ถกู ต้องแม่นย�ำ เพราะคุณจะเผชิญกับความ
ไม่แน่นอนในการประเมินมูลค่าของบริษัทที่เพิ่งก่อตั้งมากกว่าการประเมิน
มูลค่าบริษัทที่โตเต็มที่แล้ว อีกประการคือคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงความ
ไม่แน่นอนได้เลย การปฏิเสธที่จะประเมินมูลค่าธุรกิจเพราะว่าคุณไม่แน่ใจ
แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจนั้นไม่มีเหตุผล เพราะคนอื่นๆ ที่วิเคราะห์ธุรกิจ
ก็เผชิญกับความไม่แน่นอนเช่นเดียวกัน ประการสุดท้าย การรวบรวมข้อมูล
มากกว่าและการวิเคราะห์ที่มากกว่าไม่ได้ท�ำให้ความไม่แน่นอนน้อยลง
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ในบางกรณีมันอาจท�ำให้ความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น
ง่ายกว่า ก็ดีกว่าได้

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาการประเมินมูลค่ามีความซับซ้อนมาก
ขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากพัฒนาการในสองด้าน ด้านหนึ่งคือคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคิดเลขมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าเมื่อก่อน
ท�ำให้การวิเคราะห์ข้อมูลท�ำได้ง่ายขึ้น ในอีกด้านหนึ่งคือข้อมูลมีมากขึ้น
และการเข้าถึงและการใช้ก็ง่ายขึ้น
ค�ำถามพื้นฐานในการประเมินมูลค่าคือ ต้องใช้ข้อมูลมากน้อยเพียง
ใด และผลที่ได้น่าเชื่อถือไหม รายละเอียดที่มากขึ้นท�ำให้คุณมีโอกาสที่
จะใช้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงมากขึ้นและท�ำให้การประมาณการดีขึ้น แต่มัน
ก็ท�ำให้คุณต้องใช้ข้อมูลมากขึ้นซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดความคลาดเคลื่อน
ในข้ อ มู ล แต่ ล ะตัวและท�ำให้แบบจ�ำลองมีค วามคลุมเครือและซับซ้อน
มากขึ้ น เช่ น กั น หากคุ ณ สามารถประเมิ น มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ด ้ ว ยข้ อ มู ล
3 ตัวก็ไม่ควรใช้ข้อมูล 5 ตัว หากคุณสามารถประเมินมูลค่าบริษัทด้วย
ประมาณการกระแสเงินสด 3 ปี การใช้ประมาณการกระแสเงินสด 10 ปี
ก็เป็นเรื่องไม่จ�ำเป็น

เริม่ ลงมือ!
นักลงทุนส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่ประเมินมูลค่าบริษัทและมีข้ออ้าง
มากมาย เช่น แบบจ�ำลองการประเมินมูลค่าซับซ้อนเกินไป มีขอ้ มูลไม่เพียงพอ
หรือมีความไม่แน่นอนมากเกินไป ซึ่งเหตุผลเหล่านี้ก็มีส่วนที่เป็นความจริง
แต่กไ็ ม่มเี หตุผลทีค่ ณ
ุ จะไม่พยายาม แบบจ�ำลองการประเมินมูลค่าสามารถ
ท�ำให้ง่ายและคุณสามารถค�ำนวณโดยใช้ข้อมูลเท่าที่คุณมี และแน่นอน
15
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อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนเสมอ คุณผิดเป็นบางครั้งได้ไหม แน่นอน แต่
คนอื่นๆ ก็ผิดเหมือนกัน ความส�ำเร็จในการลงทุนไม่ได้มาจากความถูกต้อง
แต่มาจากการผิดน้อยครั้งกว่าคนอื่น

16

บทที่

2

เครื่องมือในการซือ้ ขายที่ทรงพลัง
มู ลค่าตามระยะเวลา ความเสี่ยง และ สถิติ

คุณควรซือ้ หุน้ Google (GOOG) ซึง่ ปัจจุบนั บริษทั ไม่มกี ารจ่ายเงินปันผล

แต่มีศักยภาพในการเติบโตสูงและอนาคตของบริษัทก็มีความไม่แน่นอน
สูงมาก หรือควรซื้อหุ้น Altria (MO) ซึ่งเป็นบริษัทที่จ่ายเงินปันผลสูง
มีแนวโน้มการเติบโตไม่มากนัก แต่มีก�ำไรคงที่ เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัท
ยาสูบอื่นๆ หุ้น Altria ราคาถูกกว่าหรือไม่ ในการประเมินเหล่านี้คุณต้อง
เปรี ย บเที ย บกระแสเงิ น สดในปั จ จุ บั น กั บ กระแสเงิ น สดในอนาคตเพื่ อ
ประเมินว่าความเสี่ยงจะมีผลกระทบต่อมูลค่าอย่างไรและจะสามารถ
จัดการกับข้อมูลจ�ำนวนมากเหล่านั้นได้อย่างไร ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึง
เครื่องมือต่างๆ ที่ต้องใช้ในการตอบค�ำถามเหล่านี้
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เวลาเป็นเงินเป็นทอง
เครื่องมือทางการเงินที่ง่ายที่สุดมักเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุด
แนวคิดทีว่ า่ คนชอบเงินหนึง่ เหรียญในวันนีม้ ากกว่าเงินหนึง่ เหรียญในอนาคต
เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจได้โดยไม่ต้องใช้แบบจ�ำลองและคณิตศาสตร์
ใดๆ หลักการของมูลค่าปัจจุบัน (present value) ท�ำให้เราสามารถค�ำนวณ
มูลค่าที่แท้จริงในปัจจุบัน (วันนี้) ของเงินหนึ่งเหรียญในอนาคตและเปรียบ
เทียบกระแสเงินสดในเวลาที่แตกต่างกันได้
กระแสเงินสดในอนาคตมีมูลค่าต�่ำกว่ามูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดจ�ำนวนเดียวกันด้วยเหตุผล 3 ประการ
1. คนชอบบริโภคหรือใช้เงินในปัจจุบันมากกว่าในอนาคต
2. เงินเฟ้อท�ำให้อ�ำนาจการซื้อของเงินสดลดลงตลอดเวลา เงิน
หนึ่งเหรียญในอนาคตจะซื้อสินค้าได้น้อยกว่าเงินหนึ่งเหรียญ
ในปัจจุบัน
3. กระแสเงินสดทีส่ ญ
ั ญาไว้ในอนาคตอาจจะไม่ได้รบั หรือมีความ
เสี่ยงในการรอ
กระบวนการที่กระแสเงินสดในอนาคตจะถูกปรับเพื่อสะท้อนปัจจัย
เหล่านี้เรียกว่า การคิดลด หรือ discounting และความส�ำคัญของปัจจัย
เหล่านี้จะถูกสะท้อนอยู่ในอัตราดอกเบี้ยคิดลด (discount rate) ซึ่งอัตรา
ดอกเบี้ยคิดลดจะพิจารณาจากผลตอบแทนแท้จริงที่คาดหวัง (expected
real return) (สะท้อนถึงความชอบในการบริโภค) เงินเฟ้อที่คาดหวัง
(มีผลต่ออ�ำนาจการซื้อของกระแสเงินสด) และผลตอบแทนส่วนเพิ่มเพื่อ
ชดเชยกับความไม่แน่นอนของกระแสเงินสด (risk premium)
กระบวนการในการคิดลดจะเปลี่ยนกระแสเงินสดในอนาคตให้เป็น
18
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กระแสเงินสดในปัจจุบันซึ่งกระแสเงินสดจะมี 5 ประเภท
Simple cash flow คือ กระแสเงินสดจ�ำนวนหนึ่งในช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่งในอนาคต การคิดลดกระแสเงินสดจะเปลี่ยนกระแสเงินสดนั้นให้เป็น
จ�ำนวนเงินในวันนี้ (หรือมูลค่าปัจจุบัน) และท�ำให้ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบ
กระแสเงินสดในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
ค�ำนวณได้ดังนี้:
Cash flow in future period
(1 + Disount rate)Time period

[หมายเหตุ: Cash flow in future period = กระแสเงินสดในอนาคต, Discount rate = อัตรา
ดอกเบี้ยคิดลด, Time period = จ�ำนวนช่วงเวลา]

ดังนั้น มูลค่าปัจจุบันของเงิน 1,000 เหรียญใน 10 ปีข้างหน้า โดยมี
อัตราดอกเบี้ยคิดลด (discount rate) 8 เปอร์เซ็นต์ จะมีค่าเท่ากับ
1,000 = 463.19 เหรียญ
(1.08)10

หากทุกอย่างเหมือนกัน มูลค่าของเงินหนึ่งเหรียญในอนาคตจะยิ่งมี
มูลค่าลดลง ถ้าระยะเวลายาวนานขึน้ และความไม่แน่นอนทีค่ าดว่าจะได้รบั
สูงขึ้น
Annuity คือ กระแสเงินสดจ�ำนวนเท่าๆ กันซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลา
ที่สม�่ำเสมอ ซึ่งสามารถค�ำนวณมูลค่าปัจจุบันได้โดยคิดลดกระแสเงินสด
แต่ละจ�ำนวนแล้วน�ำจ�ำนวนทั้งหมดมารวมกัน หรือใช้สูตรค�ำนวณก็ได้
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Annual cash flow

1-

1
(1 + Discount rate)Time Period
Discount rate

[หมายเหตุ: Annual cash flow = กระแสเงินสดในอนาคตที่เท่ากันในแต่ละงวด, Discount
rate = อัตราดอกเบี้ยคิดลด, Time period = จ�ำนวนช่วงเวลา]

ตัวอย่างเช่น สมมติคุณมีทางเลือกในการซื้อรถยนต์ โดยซื้อด้วย
เงินสดในราคา 10,000 เหรียญ หรือจ่ายเป็นงวดๆ ตอนสิ้นปีงวดละ 3,000
เหรียญ เป็นเวลา 5 ปี หากอัตราดอกเบี้ยคิดลด (discount rate) เท่ากับ
12 เปอร์เซ็นต์ต่อปี มูลค่าปัจจุบันของการผ่อนช�ำระจะเท่ากับ
3,000

1-

1
(1.12)5 = 10,814 เหรียญ
0.12

กรณีชำ� ระด้วยเงินสดจะจ่ายเงินน้อยกว่ามูลค่าปัจจุบนั ของการผ่อน
ช�ำระเป็นงวดๆ
Growing annuity คือ กระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นในอัตราคงที่ในช่วง
เวลาใดเวลาหนึ่ง สมมติคุณมีสิทธิ์ในการซื้อเหมืองทองค�ำที่สร้างกระแส
เงินสดในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 1.5 ล้านเหรียญ และคาดว่ากระแสเงินสดนี้
จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปอีก 20 ปี หากคุณคาดว่าอัตราเติบโตนี้จะเท่ากับ
3 เปอร์เซ็นต์ต่อปี เพื่อสะท้อนถึงความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดเหล่านี้
จึงคิดด้วยอัตราดอกเบี้ยคิดลด (discount rate) ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ มูลค่า
ปัจจุบันของทองจากเหมืองทองแห่งนี้ก็จะเท่ากับ 16.146 ล้านเหรียญซึ่ง
มูลค่านี้จะเพิ่มขึ้นหากอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นและจะมีมูลค่าลดลงหาก
อัตราดอกเบี้ยคิดลดเพิ่มขึ้น โดยค�ำนวณจากสมการดังนี้
= Cash flow (1 + g)

1.0320
(1 + g)n
1 - 20
n
=
1.5(1.03)
= 16.146
(1 + r)
1.10
(r - g)
(0.10-0.03)

1-
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[หมายเหตุ: Cash flow = กระแสเงินสดในอนาคต, r = อัตราดอกเบี้ยคิดลด, g = อัตราการ
เติบโต, n = จ�ำนวนช่วงเวลา]

Perpetuity คือ กระแสเงินสดจ�ำนวนคงที่ในแต่ละช่วงเวลาโดยไม่มี
ก�ำหนดเวลาหรือตลอดไป และมูลค่าปัจจุบันก็ค�ำนวณโดยการหารกระแส
เงินสดด้วยอัตราดอกเบี้ยคิดลด ตัวอย่างของหลักทรัพย์ที่ให้กระแสเงินสด
ประเภทนี้ก็คือ console bond ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่จ่ายดอกเบี้ยคงที่ตลอดไป
หากอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 9 เปอร์เซ็นต์ console bond ที่จ่ายดอกเบี้ย
60 เหรียญต่อปี จะมีมูลค่าเท่ากับ
Cash flow / r = 60 / 0.09 = 667 เหรียญ

[หมายเหตุ: Cash flow = กระแสเงินสดในอนาคต, r = อัตราดอกเบี้ยคิดลด]

Growing perpetuity คือ กระแสเงินสดที่คาดว่าจะเติบโตในอัตรา
คงที่ตลอดไป มูลค่าปัจจุบันของ growing perpetuity สามารถเขียนเป็น
สมการได้ดังนี้
Expected cash flow next year
(Discount rate - Expected growth rate)

[หมายเหตุ: Expected cash flow next year = กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในปีถัดไป,
Discount rate = อัตราดอกเบี้ยคิดลด, Expected growth rate = อัตราการเติบโตที่คาด]

แม้ growing perpetuity และ growing annuity จะมีลกั ษณะเหมือน
กันหลายอย่าง แต่ในความเป็นจริง growing perpetuity จะคงอยู่ตลอดไป
ซึ่งท�ำให้มีข้อจ�ำกัดเรื่องอัตราเติบโต ส�ำหรับสมการนี้จะเป็นไปได้เมื่ออัตรา
เติบโตจะต้องมีค่าน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยคิดลด (discount rate) และข้อ
จ�ำกัดยิ่งมากขึ้นไปอีกคืออัตราเติบโตที่ใช้จะต้องต�่ำกว่าอัตราการเติบโต
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ของเศรษฐกิจเนื่องจากไม่มีสินทรัพย์ใดที่จะมีกระแสเงินสดเติบโตได้เร็ว
กว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจได้ตลอดไป
ตัวอย่างเช่น สมมติคุณก�ำลังประเมินมูลค่าของหุ้นที่เมื่อปีที่ผ่าน
มาจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2 เหรียญ และคุณคาดว่าเงินปันผลนี้จะเพิ่มขึ้น
2 เปอร์เซ็นต์ต่อปีตลอดไป โดยอัตราผลตอบแทนที่คุณต้องการจากการ
ลงทุนในหุ้นนี้โดยพิจารณาจากความเสี่ยงจะเท่ากับ 8 เปอร์เซ็นต์ต่อปี จาก
ข้อมูลเหล่านี้สามารถประเมินมูลค่าหุ้นโดยใช้สมการที่มีอัตราการเติบโต
คงที่ตลอดไป (perpetual growth model) ได้ดังนี้
Expected dividends next year
(Required return - Expected growth rate)

=

2 (1.02)
= 34 เหรียญ
(0.08 - 0.02)

[หมายเหตุ: Expected dividend next year = เงินปันผลทีค่ าดว่าจะได้รบั ในปีถดั ไป, Required
return = อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ, Expected growth rate = อัตราการเติบโตที่คาด]

กระแสเงินสดเหล่านี้คือองค์ประกอบส�ำคัญที่แท้จริงของสินทรัพย์
ทางการเงินทุกประเภท กระแสเงินสดของหุน้ กู้ หุน้ สามัญ หรืออสังหาริมทรัพย์
จะมีลักษณะดังกล่าว หากคุณสามารถคิดลดกระแสเงินสดเหล่านี้ได้ คุณก็
สามารถประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เหล่านี้ได้

การต่อสู้กับความเสี่ยง
การซื้อขายหุ้นเกิดขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่ 16 และ 17 ซึ่งการเข้าถึง
ข้อมูลท�ำได้ยากและมีเพียงไม่กี่วิธีเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลที่มีจ�ำนวนจ�ำกัด
มีเพียงมหาเศรษฐีเท่านั้นที่ลงทุนในหุ้นและแม้แต่พวกเขาก็ถูกชักชวน
ให้หลงเชื่อได้ง่าย เมื่อนักลงทุนหน้าใหม่เข้ามาในตลาดการเงินมากขึ้น
ในต้นศตวรรษที่ 20 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนและราคาของ
หุ้นรายตัวและการค�ำนวณมาตรวัดความเสี่ยงเบื้องต้นจึงเริ่มมีให้บริการ
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แม้จะเป็นเพียงข้อมูลพืน้ ฐานง่ายๆ ก็ตาม ตัวอย่างเช่น หุน้ บริษทั รถไฟทีจ่ า่ ย
เงินปันผลจ�ำนวนมากจะถูกจัดให้มคี วามเสีย่ งน้อยกว่าหุน้ ของบริษทั ผูผ้ ลิต
สินค้าหรือธุรกิจขนส่งทางเรือ
ในต้นทศวรรษที่ 1950 นักศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยชิคาโก้
ชื่อ แฮร์รี่ มาร์โควิทซ์ ตั้งข้อสังเกตว่าความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอสามารถ
เขียนเป็นสมการซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กบั จ�ำนวนเงินที่ลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละตัว
และความเสี่ยงของหลักทรัพย์รายตัวเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์
ของการเปลี่ ย นแปลงของหลักทรัพ ย์เหล่านี้ด ้วย เขากล่าวว่า หากใน
พอร์ตโฟลิโอมีหลักทรัพย์ทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงในทิศทางทีแ่ ตกต่างกัน ความ
เสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอจะต�่ำกว่าความเสี่ยงของหลักทรัพย์รายตัว และ
นักลงทุนก็ควรจะได้รบั ผลตอบแทนจากความเสีย่ งทีล่ งทุนในพอร์ตโฟลิโอที่
มีการกระจายความเสี่ยงดีกว่าการลงทุนในหุ้นรายตัว
เพื่ออธิบายขยายความ ลองพิจารณาความเสี่ยงที่คุณจะได้รับจาก
การลงทุนในบริษัท เช่น Disney (DIS) ความเสี่ยงบางประเภทที่คุณต้อง
เผชิญอาจเกิดเฉพาะกับบางบริษทั เช่น การ์ตนู เรือ่ งต่อไปของบริษทั อาจจะมี
ผูเ้ ข้าชมมากกว่าทีค่ าดและสวนสนุกแห่งใหม่สา่ สุดในฮ่องกงอาจมีผเู้ ข้าชม
น้อยกว่าที่ประมาณการ ความเสี่ยงบางประเภทไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะ
กับ Disney เท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบกับคู่แข่งของบริษัทในธุรกิจนั้นๆ ด้วย
เช่น กฎหมายทีเ่ ปลีย่ นลักษณะการท�ำธุรกิจโทรทัศน์จะมีผลกระทบต่อความ
สามารถในการท�ำก�ำไรของสถานีโทรทัศน์ ABC ของ Disney และอันดับ
ความนิยมของสถานีก็จะถูกประเมินด้วยความน่าสนใจของการเสนอข่าว
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทาง
เศรษฐกิจเชิงมหภาคซึ่งจะมีผลกระทบต่อบริษัทส่วนใหญ่หรือทุกบริษัทใน
ตลาดในอัตราทีแ่ ตกต่างกัน เช่น อัตราดอกเบีย้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือภาวะเศรษฐกิจ
ที่ตกต�่ำจะมีผลกระทบที่กดดันกับบริษัททั้งหมดในพอร์ตโฟลิโอ จ�ำไว้ว่า
คุณสามารถที่จะได้รับข่าวสารต่างๆ ดีกว่าหรือแย่กว่าผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ
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ด้าน หากคุณน�ำเงินทั้งหมดไปลงทุนในหุ้น Disney คุณจะเผชิญกับความ
เสี่ยงเหล่านี้ทั้งหมด แต่หากการลงทุนในหุ้น Disney เป็นเพียงส่วนหนึ่งใน
พอร์ตโฟลิโอของคุณที่ประกอบด้วยหุ้นอื่นๆ อีกจ�ำนวนมาก ความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อหนึ่งหรือสองบริษัทในพอร์ตโฟลิโอของคุณก็จะถูกเฉลี่ยออก
ไป ส�ำหรับบริษทั ทีม่ บี างอย่างแย่กว่าทีค่ าดการณ์จะมีอกี บริษทั ทีม่ บี างอย่าง
ดี ก ว่ า ที่ ค าดการณ์ ม าชดเชย แต่ ค วามเสี่ ย งจากเศรษฐกิ จ เชิ ง มหภาค
ที่มีผลกระทบต่อบริษัทส่วนใหญ่ไม่สามารถท�ำให้หมดไปได้ ในโลกของ
มาร์โควิทซ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับทั้งตลาดนี้ (market risk) เป็นเพียงความ
เสี่ยงเดียวที่นักลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ควรพิจารณา
หากคุณยอมรับสมมติฐานของมาร์โควิทซ์ ความเสี่ยงเดียวที่คุณ
ต้องใส่ใจคือความเสี่ยงที่ไม่สามารถกระจายหรือท�ำให้หมดไปได้ คุณจะ
ประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อตลาดโดยรวม (market wide risk)
ที่บริษัทต้องเผชิญได้อย่างไร แบบจ�ำลองที่นิยมใช้มากที่สุดคือ Capital
Asset Pricing Model หรือ CAPM ซึ่งเกิดขึ้นในต้นทศวรรษที่ 1960 ใน
แบบจ�ำลองนี้จะมีสมมติฐานว่า นักลงทุนไม่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อขายและ
มีข้อมูลเหมือนกัน เนื่องจากไม่มีต้นทุนในการกระจายการลงทุนและไม่ได้
ประโยชน์จากการไม่กระจายการลงทุน นักลงทุนแต่ละคนจึงลงทุนในพอร์ต
โฟลิโอที่กระจายการลงทุนอย่างเต็มที่ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ที่ซื้อขายใน
ตลาดทั้งหมด (ซึ่งเรียกว่า market portfolio) ความเสี่ยงของสินทรัพย์ใดๆ
จะถูกบวกเพิ่มเข้าไปใน market portfolio นี้ ซึ่งจะถูกวัดความเสี่ยงด้วย
ค่าเบต้า (beta หรือ β) เบต้าเป็นการวัดความเสี่ยงโดยเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานคือหนึง่ หุน้ ทีม่ คี า่ เบต้ามากกว่าหนึง่ จะเผชิญกับความเสีย่ งตลาด
(market risk) มากกว่าหุ้นทั่วไป และหุ้นที่มีค่าเบต้าต�่ำกว่าหนึ่งจะเผชิญ
ความเสี่ยงตลาดน้อยกว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดสามารถเขียน
เป็นสมการดังนี้
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Risk free rate + Beta (Risk premium for average risk investment)

[หมายเหตุ: Risk free rate = อัตราผลตอบแทนของตราสารที่ไม่มีความเสี่ยง, Beta = ค่า
ความเสี่ยงของตราสารนั้น, Risk premium = ผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่ต้องการเนื่องจากความ
เสี่ยงสูงขึ้น]

CAPM เป็นแบบจ�ำลองที่น�ำไปใช้ง่ายและเข้าใจง่าย แต่อยู่บน
สมมติฐานทีไ่ ม่เป็นจริง ยิง่ ไปกว่านัน้ การศึกษาในช่วงหลายทศวรรษทีผ่ า่ นมา
ยังบ่งบอกว่าค่าเบต้าในแบบจ�ำลอง CAPM อธิบายความแตกต่างของ
ผลตอบแทนของหุ ้ น ได้ ไ ม่ ดี ดั ง นั้ น จึ ง มี ก ารพั ฒ นาแบบจ� ำ ลองขึ้ น อี ก
2 แบบเพื่อเป็นทางเลือกของ CAPM แบบจ�ำลองแบบแรกคือ Multi-beta
Models ซึ่งประเมินความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอที่
กระจายการลงทุนด้วยเบต้าหลายค่า (แทนที่จะใช้เบต้าเพียงค่าเดียว) โดย
เบต้าแต่ละค่าจะวัดความเสี่ยงที่มีต่อความเสี่ยงตลาดแตกต่างกัน (ด้วย
risk premium ที่เฉพาะเจาะจง) แบบจ�ำลองแบบที่สองคือ Proxy Models
ซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติของบริษัท (เช่น มูลค่าตลาดขนาดเล็ก และ
อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าบัญชี) ที่ในอดีตมีผลตอบแทนสูงและใช้ข้อมูล
เหล่านี้เป็นตัววัดความเสี่ยง
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแบบจ�ำลองเหล่านีล้ ว้ นมีขอ้ บกพร่องไม่วา่ จะเป็น
เพราะมีสมมติฐานทีไ่ ม่เป็นจริงหรือเป็นเพราะไม่สามารถคาดการณ์ตวั แปร
ได้อย่างแม่นย�ำ อย่างไรก็ตามไม่มีการโต้แย้งหรือไม่เห็นด้วยว่า:
• ความเสี่ ย งมี ค วามส� ำ คั ญ แม้ คุ ณ จะไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ทฤษฎี
พอร์ตโฟลิโอ แต่คณ
ุ ก็ไม่สามารถมองข้ามความเสีย่ งในการลงทุน
ได้เลย
• การลงทุนมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน หากคุณไม่ใช้เบต้าเป็นตัว
วัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องคุณต้องมีทางเลือกอื่นในการวัดความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกัน
• ราคาของความเสี่ยงมีผลกระทบต่อมูลค่า และตลาดจะเป็นตัว
ก�ำหนดราคานี้
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คุณอาจจะไม่เชือ่ ในแบบจ�ำลอง CAPM หรือ multi-beta models แต่
คุณต้องออกแบบวิธกี ารประเมินและในการตัดสินใจลงทุนคุณต้องค�ำนึงถึง
ความเสี่ยงเสมอ

บัญชีเบือ้ งต้น
รายงานทางบัญชีพื้นฐานมี 3 ประเภท รายงานแรกคือ งบแสดง
ฐานะการเงิน (balance sheet) แสดงถึงสินทรัพย์ที่บริษัทเป็นเจ้าของหรือ
มูลค่าของสินทรัพย์และส่วนผสมของหนี้สินและส่วนของเจ้าของที่ใช้ซื้อ
สินทรัพย์เหล่านั้นซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันใดวันหนึ่ง รายงานต่อมาคือ งบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ (income statement) จะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการด�ำเนินงาน
และความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษทั ตลอดช่วงเวลานัน้ ส่วนรายงาน
ฉบับที่สามคือ งบกระแสเงินสด (statement of cash flows) ซึ่งจะแสดง
จ�ำนวนเงินสดที่บริษัทได้มาและใช้ไปในกิจกรรมการด�ำเนินงาน กิจกรรม
ทางการเงิน และกิจกรรมการลงทุน
นั ก บั ญ ชี ป ระเมิ น มู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ อ ย่ า งไร ส� ำ หรั บ สิ น ทรั พ ย์
ถาวรหรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและสินทรัพย์ระยะยาว เช่น ที่ดิน อาคาร
และเครื่องจักร ส่วนใหญ่พวกเขาจะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่คุณจ่ายตอนเริ่มแรก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ต้นทุนในอดีต) แล้วปรับลดมูลค่าตามอายุการ
ใช้งานของสินทรัพย์นั้น (ค่าเสื่อมราคา หรือ ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย) ส�ำหรับ
สินทรัพย์ระยะสั้นหรือสินทรัพย์หมุนเวียนรวมทั้งสินค้าคงคลัง (วัตถุดิบ
สิ น ค้ า กึ่ ง ส� ำ เร็ จ รู ป และสิ น ค้ า ส� ำเร็ จ รู ป ) ลู ก หนี้ ก ารค้ า (จ� ำนวนเงิ น ที่
ลูกค้าเป็นหนี้บริษัท) และเงินสด นักบัญชีจะยอมให้ใช้มูลค่าใหม่หรือ
มู ล ค่ า ตลาด ส่ ว นการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ สิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท อื่ น
เงินลงทุนนี้หากเป็นการลงทุนเพื่อการซื้อขายจะถูกก�ำหนดหรือบันทึกด้วย
มูลค่าตลาดและหากการลงทุนนั้นไม่ใช่เพื่อการซื้อขายหรือลงทุนระยะยาว
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จะบันทึกด้วยราคาทุน ในกรณีที่บริษัทลงทุนในสัดส่วนที่มากกว่า 50
เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าของบริษทั อืน่ (บริษทั ลูก) บริษทั จะต้องบันทึกสินทรัพย์
และหนี้สินทั้งหมดของบริษัทลูกรวมในงบแสดงฐานะการเงิน (เรียกว่า
consolidation หรือ การรวมงบการเงิน) และส่วนที่บริษัทไม่ได้ถือหุ้นจะ
ถูกบันทึกเป็นรายการส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (minority interest item)
สุดท้ายอาจมีรายการที่เรียกว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (intangible assets)
ซึ่งอาจเป็นชื่อการค้า (brand name) ความภักดีของลูกค้า (loyalty) และ
พนักงานทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ ในทางบัญชี
คือ ค่าความนิยม (goodwill) เมื่อบริษัทหนึ่งไปซื้อกิจการของอีกบริษัท
ซึ่งราคาที่จ่ายส่วนแรกจะก�ำหนดจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ของบริษัทที่ถูกซื้อ
กิจการ ส่วนที่จ่ายเกินจะเป็นค่าความนิยมและจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน หากนักบัญชีพิจารณาและเห็นว่าบริษัทเป้าหมายหรือบริษัทที่ถูกซื้อ
มีมูลค่าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่ซื้อกิจการค่าความนิยมนี้ก็จะถูก
ลดมูลค่าลง
การจัดประเภทหนีส้ นิ และส่วนของเจ้าของในทางบัญชีมหี ลักเกณฑ์
ที่ค่อนข้างเข้มงวดเช่นเดียวกับการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน
หมุนเวียน (current liabilities) ซึ่งหมายถึงภาระผูกพันที่บริษัทจะต้องช�ำระ
ภายในรอบบัญชีถัดไป เช่น เจ้าหนี้การค้า และเงินกู้ระยะสั้น จะถูกบันทึก
ด้วยมูลค่าตลาดในปัจจุบัน หนี้สินระยะยาว (long-term debt) หมายถึง
เงินกู้ธนาคารและหุ้นกู้จะถูกบันทึกด้วยราคาหน้าตั๋วในวันที่ออกหุ้นกู้ซึ่ง
โดยทั่วไปจะไม่ปรับตามมูลค่าตลาด สุดท้ายส่วนของเจ้าของ (equity) ที่
ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน จะบันทึกด้วยราคาเริ่มแรกที่ได้รับจากการ
เสนอขายหุน้ ทุนบวกด้วยก�ำไรทีส่ ะสมมา (หรือลดลงจากผลขาดทุนสะสม ถ้ามี) แล้วหักลบด้วยเงินปันผลจ่ายและการซื้อหุ้นคืน
การวัดก�ำไรและความสามารถในการท�ำก�ำไรทางบัญชีมหี ลักเกณฑ์
สองประการ ประการแรกคือ หลักคงค้างหรือค้างรับค้างจ่าย (accrual
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accounting) รายได้จากการขายสินค้าและบริการจะถูกรับรู้ในช่วงที่มี
การขายสินค้าหรือให้บริการ (ทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่) ซึ่งจะสอดคล้อง
กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการมีรายได้นั้นๆ ประการที่สอง ค่าใช้จ่ายจะ
แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายด�ำเนินการ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายลงทุน
(งบลงทุน) ค่าใช้จ่ายด�ำเนินการคือ ค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในงวด
ปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ค่าแรง และค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าที่ขายใน
งวดปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายทางการเงินคือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไม่ใช่ทุน
ซึ่งใช้เป็นเงินทุนในการด�ำเนินธุรกิจ (non-equity financing) ตัวอย่างที่พบ
ทั่วไปคือค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายลงทุนหรืองบลงทุนคือ ค่าใช้จ่ายที่
คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายงวดบัญชี ตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายใน
การซื้อเครื่องจักรและอาคาร ซึ่งจะจัดเป็นค่าใช้จ่ายลงทุนที่จะถูกกระจาย
เป็นค่าเสื่อมราคาหรือค่าใช่จ่ายตัดจ่ายตลอดอายุการใช้งาน รายได้หัก
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานและค่าเสื่อมราคา ก็จะคงเหลือเป็นก�ำไรหรือรายได้
จากการด�ำเนินงาน (operating income) ในขณะที่ก�ำไรหลังจากหักด้วย
ดอกเบี้ยจ่ายและภาษี เรียกว่า ก�ำไรสุทธิ (net income)
การวัดความสามารถในการท�ำก�ำไรโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบ คุณ
สามารถเปรียบเทียบก�ำไรกับรายได้เพื่อค�ำนวณอัตราก�ำไร (margin) ทั้ง
ในมุมมองด้านการด�ำเนินงาน [อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (operating
margin) = ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน ÷ ยอดขาย] และในมุมมองของ
นักลงทุนในหุ้น [อัตราก�ำไรสุทธิ (net profit margin หรือ net margin) =
ก�ำไรสุทธิ ÷ ยอดขาย] การประเมินผลตอบแทนของการน�ำเงินทุนไปลงทุน
เราสามารถพิจารณาได้โดยเปรียบเทียบก�ำไรจากการด�ำเนินงานหลังจาก
หักภาษีกับเงินทุนทั้งหมดของบริษัท โดยเงินทุนหมายถึงผลรวมของหนี้
ตามมูลค่าตามบัญชีและส่วนของเจ้าของหักด้วยเงินสดและหลักทรัพย์ที่
อยูใ่ นความต้องการของตลาด ซึง่ เรียกว่า ผลตอบแทนต่อเงินทุน (return on
capital: ROC) หรือผลตอบแทนต่อเงินลงทุน (return on invested capital:
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ROIC) ซึ่งค�ำนวณจากสมการดังนี้
After-tax ROC =

Operating income (1 - tax rate)
BV of debt + BV of equity - Cash

[หมายเหตุ: After-tax ROC = ผลตอบแทนต่อเงินทุนหลังภาษี, Operating income = ก�ำไร
จากการด�ำเนินงาน, Tax rate = อัตราภาษี, BV of debt = มูลค่าตามบัญชีของหนี้, BV of
equity = มูลค่าตามบัญชีของส่วนของเจ้าของ, Cash = เงินสด]

ผลตอบแทนต่อเงินทุน (ROC) ของแต่ละบริษัทจะแตกต่างกันใน
ธุรกิจที่แตกต่างกัน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะต�่ำลงในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ส่วน
ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) จะพิจารณาความสามารถในการ
ท�ำก�ำไรของหุ้นสามัญในมุมมองของนักลงทุนโดยเปรียบเทียบก�ำไรส่วนที่
เป็นของผู้ถือหุ้น (ก�ำไรสุทธิหลังภาษีและดอกเบี้ยจ่าย) กับมูลค่าตามบัญชี
ของส่วนของเจ้าของ ซึ่งสามารถค�ำนวณโดย:
ROE =

Net income
Book value of common equity

[หมายเหตุ: ROE = อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ, Net income = ก�ำไรสุทธิหลังภาษี,
Book value of common equity = มูลค่าตามบัญชีของส่วนของเจ้าของ]

งบแสดงฐานะการเงินทางบัญชีหรือ accounting balance sheet มี
ประโยชน์เพราะเป็นงบการเงินทีใ่ ห้ขอ้ มูลเกีย่ วกับประวัตกิ ารลงทุนและการ
เพิ่มทุนของบริษัทแต่เป็นข้อมูลในอดีต ลองพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน
ในตาราง 2.1 ซึ่งจะให้ภาพที่เป็นอนาคตมากขึ้น
งบแสดงฐานะการเงินทางการเงินหรือ financial balance sheet ดู
ผิวเผินแล้วก็คล้ายกับ accounting balance sheet แต่งบการเงินทั้งสอง
มีความแตกต่างที่ส�ำคัญสองประการ ประการแรก แทนที่จะแบ่งประเภท
สินทรัพย์ด้วยอายุหรือลักษณะของสินทรัพย์แต่กลับแบ่งสินทรัพย์เป็นเงิน
ลงทุนที่บริษัทลงทุนไปแล้ว (สินทรัพย์ที่มีในปัจจุบัน) และเงินลงทุนที่คาด
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ว่าบริษัทจะลงทุนในอนาคต (สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น) ประการที่สอง มูลค่าไม่
ได้สะท้อนถึงสิง่ ทีล่ งทุนในสินทรัพย์เหล่านี้ แต่เป็นมูลค่าปัจจุบนั ซึง่ จะขึน้ อยู่
กับความคาดหวังในอนาคตเนือ่ งจากสินทรัพย์ถกู บันทึกด้วยมูลค่าปัจจุบัน
มูลค่าของหนีส้ นิ และส่วนของเจ้าของก็จะถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั เช่นกัน
ซึ่งมาตรฐานบัญชีทั้งของสหรัฐและนานาชาติต่างก็ผลักดันให้ใช้ “ราคา
ยุติธรรม (fair value)” ท�ำให้ accounting balance sheet และ financial
balance sheet มีความใกล้เคียงกันมากขึ้น
ตาราง 2.1 งบแสดงฐานะการเงินทางการเงิน (financial balance sheet)
ตัววัด

ค�ำอธิบาย

สินทรัพย์ที่มีในปัจจุบัน

มูลค่าเงินลงทุนที่ลงทุนไปแล้วปรับปรุงเพื่อสะท้อน
ถึงศักยภาพของกระแสเงินสดของสินทรัพย์ที่มีใน
ปัจจุบัน

+ สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น

มูลค่าเงินลงทุนที่บริษัทคาดว่าจะลงทุนในอนาคต
(ขึ้นอยู่กับโอกาสในการเติบโต)

= มูลค่าของกิจการ

มูลค่าของธุรกิจเท่ากับผลรวมของสินทรัพย์ที่มีอยู่
และสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น

- หนี้สิน

ในการช�ำระบัญชีเจ้าหนี้จะได้บุริมสิทธิในการเรียก
ร้องจากกระแสเงินสดที่ได้ในระหว่างการด�ำเนินงาน
และเงินสดที่ได้จากการขายสินทรัพย์

+ มูลค่าของส่วน
ของเจ้าของ

นักลงทุนในหุ้นสามัญจะได้รับส่วนที่เหลือจากการ
ช�ำระหนี้
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การท�ำความเข้าใจข้อมู ล
ปัญหาที่เราพบในการวิเคราะห์ทางการเงินในปัจจุบันก็คือไม่เพียง
แต่จะมีข้อมูลที่น้อยเกินไปแต่เรายังมีข้อมูลที่มากเกินไปด้วย การท�ำความ
เข้าใจกับข้อมูลจ�ำนวนมากที่มักจะขัดแย้งกันคือส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์
บริษัท ซึ่งสถิติสามารถท�ำให้งานนี้ง่ายขึ้น
การน�ำเสนอข้อมูลมี 3 วิธี วิธีแรกและเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดคือ ให้ข้อมูล
แต่ละตัวและให้ผู้ใช้ท�ำความเข้าใจข้อมูลนั้นด้วยตัวเอง ดังนั้นนักวิเคราะห์
ที่เปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อก�ำไรหรือ PE Ratio ของบริษัทเคมีภัณฑ์
โดยพิจารณา PE Ratio ของบริษัทเคมีภัณฑ์ที่เหมือนกันสี่บริษัทนั้นก�ำลัง
ใช้ข้อมูลรายตัว แต่เนื่องจากข้อมูลมีจ�ำนวนมากและเป็นการยากที่จะ
ติดตามข้อมูลแต่ละตัว เราจึงหาวิธที จี่ ะสรุปและรวบรวมข้อมูลให้ดกี ว่าเดิม
สถิ ติ ที่ ส รุ ป ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ ที่ พ บบ่ อ ยที่ สุ ด คื อ ค่ า เฉลี่ ย ของข้ อ มู ล ทั้ ง หมด
(average) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ซึ่งวัด
การกระจายหรือการเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ย สถิติเหล่านี้มีประโยชน์แต่
บางครั้งก็อาจท�ำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนได้เช่นกัน ดังนั้นในการน�ำเสนอ
ข้อมูลจ�ำนวนมากๆ คุณควรจัดแบ่งตัวเลขเป็นช่วงแล้วค่อยระบุข้อมูล
รายตัว ซึ่งการท�ำเช่นนี้เรียกว่าการแจกแจงความถี่ การแจกแจงข้อมูล
แบบนี้มีข้อดีสองประการ ประการแรก คุณสามารถสรุปข้อมูลจ�ำนวน
มากโดยการแจกแจงและวัดว่ามีค่าใดซ�้ำกันมากที่สุดและค่าสูงสุดต�่ำสุด
ในช่วงนั้น ประการที่สอง ผลของการแจกแจงจะเหมือนกับการแจกแจง
ทางสถิติทั่วไป เช่น การแจกแจงปกติจะเป็นการกระจายที่มีความสมมาตร
(การมีดา้ นตรงข้ามทีเ่ ท่ากัน) โดยมีคา่ สูงสุดอยูต่ รงกลางและหางจะยืดออก
ไปทั้งค่าบวกและค่าลบ อย่างไรก็ตามการแจกแจงก็ไม่สมมาตรเสมอไป
บางครัง้ ก็หนักไปทางค่าบวกและเอนเอียงไปทางบวก และบางครัง้ ก็หนักไป
ทางค่าลบมากและเอนเอียงไปทางลบ ดังแสดงในภาพ 2.1
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ภาพ 2.1 การแจกแจงปกติและการแจกแจงที่มีความเอนเอียง
Symmetric normal
distribution

Negatively skewed
distribution: More
extreme negative
values than
positive values.

Positively skewed
distribution: More
extreme positive
values than
negative values.

Returns

ท�ำไมคุณต้องสนใจ ค่าเฉลี่ยอาจจะไม่ใช่ตัววัดกลุ่มตัวอย่างที่ดีหาก
การแจกแจงมีการเอนเอียง การแจกแจงที่เอนเอียงด้านบวก (ด้านลบ) จะ
ถูกดันขึ้น (ลง) ด้วยค่าบวก (ค่าลบ) จ�ำนวนมาก ในกรณีของการแจกแจงที่
เอนเอียง ตัวชี้วัดที่ดีกว่าคือ ค่ามัธยฐาน (median) ซึ่งเป็นค่ากึ่งกลางของ
การแจกแจง (ครึ่งหนึ่งของข้อมูลทั้งหมดที่มีค่าสูงกว่าและต�่ำกว่า)
ในการพิจารณาข้อมูลสองชุดมันจะมีประโยชน์มากหากรู้ว่าการ
เคลื่อนไหวของตัวแปรหนึ่งมีผลกระทบกับตัวแปรอื่นหรือไม่และอย่างไร
ตัวอย่างเช่น อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย สมมติคุณต้องการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งสอง
ตัววัดความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงที่ง่ายที่สุดคือ ค่าสหสัมพันธ์
(correlation) หากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราเงินเฟ้อเพิ่ม
ขึ้นแสดงว่าตัวแปรทั้งสองเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันและมี
ค่าสหสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ในเชิงบวก และหากอัตราดอกเบี้ยลด
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ลงเมื่ออัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นแสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีสหสัมพันธ์เป็นลบ
สหสัมพันธ์ที่เป็นศูนย์บ่งบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและ
อัตราเงินเฟ้อไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน ในขณะที่สหสัมพันธ์บ่งบอกถึง
ทิศทางการเปลี่ยนของตัวแปรทั้งสองที่มีต่อกัน สมการถดถอยเชิงเดี่ยว
(simple regression) จะท�ำให้เรารู้รายละเอียดมากขึ้น เช่น สมมติคุณ
ต้องการรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ยอย่างไร คุณควร เริ่มต้นด้วยการน�ำข้อมูลของอัตรา
ดอกเบีย้ และอัตราเงินเฟ้อ 10 ปี มาเขียนแผนทีห่ รือกราฟแสดงการกระจาย
(scatterplot) ดังปรากฏในภาพ 2.2

ภาพ 2.2 แผนภาพแสดงการกระจายตัวของอัตราดอกเบีย้ และอัตรา
เงินเฟ้ อ
Slope

Interest Rates

Best fit line: Minimizes
the squared distance
from the points.

Each point is a
year of data.

Intercept
Inflation
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จุดทัง้ 10 จุดในแผนภาพกระจายคือข้อมูลรายปี เมือ่ ลากเส้นสมการ
ถดถอย (regression line) ที่เหมาะสมก็จะเกิดพารามิเตอร์ (parameter
หรือ ตัวแปรเสริม หมายถึง ค่าที่ใช้ในการสร้างสมการ) ค่าแรกคือ จุดตัดบน
แกน y ของสมการถดถอย (regression) และอีกค่าหนึ่งคือความชัน หรือ
slope ของเส้นสมการถดถอย (regression line) สมมติในกรณีนี้ สมการ
ถดถอย (regression) คือ
Interest rate = 1.5% + 0.8 (inflation rate) R Squared = 60%

[หมายเหตุ: Interest rate = อัตราดอกเบี้ย, Inflation rate = อัตราเงินเฟ้อ, R square = ค่า
ของสมการถดถอย]

จุดตัดบนแกน y จะเป็นค่าของอัตราดอกเบี้ยเมื่ออัตราเงินเฟ้อมีค่า
เป็นศูนย์ ในกรณีนี้เท่ากับ 1.5 เปอร์เซ็นต์ ความชัน (slope - b) ของสมการ
ถดถอย จะเป็นตัววัดว่าอัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนไปเท่าไรเมื่ออัตราเงินเฟ้อ
เปลีย่ นไปทุก 1 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีนคี้ า่ นัน้ คือ 0.8 เปอร์เซ็นต์ เมือ่ ตัวแปรสอง
ตัวมีสหสัมพันธ์เป็นบวก (ลบ) ความชัน (slope) ก็มีค่าเป็นบวก (ลบ) เช่น
เดียวกัน สมการถดถอย (regression equation) สามารถใช้ในการท�ำนาย
หรือประมาณการค่าของตัวแปรตามได้ ดังนั้นหากคุณคาดว่าอัตราเงินเฟ้อ
จะเท่ากับ 2 เปอร์เซ็นต์ อัตราดอกเบี้ยก็จะเท่ากับ 3.3 เปอร์เซ็นต์ [1.5%
+ (0.8 x 2%) = 3.3%] ในสมการถดถอยพหุคูณ (multiples regression)
คุณสามารถขยายวิธีการนี้ไปใช้ในการอธิบายตัวแปรตามที่มีตัวแปรอิสระ
จ�ำนวนมาก เช่น คุณอาจจะอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยโดย
ใช้ทั้งอัตราเงินเฟ้อและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีค่า
R squared ที่ได้จากทั้งสมการถดถอยเชิงเดี่ยวและสมการถดถอยพหุคูณ
ที่ จ ะอธิ บ ายสั ด ส่ ว นหรือ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของตัว แปรตามที่
สามารถอธิบายได้ดว้ ยตัวแปรอิสระตัวเดียวหรือหลายตัว ดังนัน้ การแปรผัน
ของอัตราดอกเบีย้ สามารถอธิบายได้ดว้ ยการเปลีย่ นแปลงของอัตราเงินเฟ้อ
60 เปอร์เซ็นต์
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เครื่องมือพร้อม
คุณสามารถประสบความส�ำเร็จได้ด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่กล่าวมา
แล้วในบทนี้ แนวคิดแรกคือ เรื่องค่าของเงินตามระยะเวลา (time value)
ก็สามารถใช้เปรียบเทียบและรวมกระแสเงินสดตลอดช่วงเวลาการลงทุน
แนวคิดต่อมาคือ แบบจ�ำลองความเสี่ยงและผลตอบแทนทางการเงินที่
ท�ำให้เราสามารถน�ำต้นทุนการลงทุนในบริษัทไปประเมินมูลค่าบริษัทอื่นๆ
ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดและก�ำไร
ส่วนใหญ่จะได้จากงบการเงิน สุดท้ายคือการวัดเชิงสถิติซึ่งจะบีบอัดข้อมูล
ที่มีคุณภาพที่เราเข้าถึงได้และท�ำให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลได้
อย่างลึกซึ้ง
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สินทรัพย์ทุกประเภทมีมูลค่าที่แท้จริง
ประเมินมู ลค่าที่แท้จริง

สมมติคณุ เป็นนักลงทุนทีก่ ำ� ลังพิจารณาการลงทุนในหุน้ 3M (MMM) ซึง่

เป็นบริษทั ทีม่ สี นิ ค้าหลากหลาย โดยกลุม่ ลูกค้าคือส�ำนักงานและภาคธุรกิจ
จากข้อมูลบริษทั ทีค่ ณ
ุ มีในปัจจุบนั คุณสามารถจะประมาณการกระแสเงินสด
ทีจ่ ะได้รบั จากการลงทุนนีแ้ ละสามารถประเมินความเสีย่ งของกระแสเงินสด
เหล่านี้ได้ ซึ่งบทนี้จะเน้นที่การเปลี่ยนประมาณการเหล่านี้ของ 3M ให้เป็น
ประมาณการมูลค่า

ประเมินมู ลค่าทัง้ กิจการหรือเฉพาะส่วนของเจ้าของ?
ในการประเมินมูลค่าด้วยการคิดลดกระแสเงินสด (discount cash
flow valuation หรือ DCF) คุณจะคิดลดกระแสเงินสดประมาณการให้
เป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ปรับด้วยความเสี่ยง เมื่อน�ำไปใช้
ในบริบทของการประเมินมูลค่าบริษัท วิธีหนึ่งคือ ประเมินมูลค่าทั้งกิจการ
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(firm or enterprise valuation) ซึ่งจะรวมทั้งมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีใน
ปัจจุบันและสินทรัพย์ส่วนที่เพิ่มขึ้น อีกวิธีหนึ่งจะเป็นการประเมินมูลค่า
เฉพาะส่วนของเจ้าของในกิจการเท่านั้น ตาราง 3.1 จะแสดงกรอบการ
ประเมินทั้งสองวิธี ซึ่งอยู่ในรูปของ financial balance sheet ที่กล่าวไปใน
บทที่ 2
ตาราง 3.1 ทางเลือกในการประเมินมู ลค่า
ตัวชีว้ ัด
สินทรัพย์ที่มีในปัจจุบัน
+ สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น
= มูลค่าของกิจการ

ค�ำอธิบาย

ประเมินมูลค่าทั้งกิจการโดยคิดลดกระแสเงินสด
ก่อนการช�ำระหนี้ (กระแสเงินสดของทั้งบริษัท) ด้วย
ต้นทุนเงินทุนทั้งหมดรวมทั้งหนี้และส่วนของเจ้าของ
(ต้นทุนเงินทุน หรือ cost of capital)

- หนี้สิน

หักหนี้ออกจากมูลค่าของกิจการให้คงเหลือเฉพาะ
ส่วนของเจ้าของ

= มูลค่าของส่วน
ของเจ้าของ

ประเมินมูลค่าของส่วนของเจ้าของด้วยการคิดลด
กระแสเงินสดคงเหลือหลังการช�ำระหนี้แล้ว (กระแส
เงินสดของส่วนของเจ้าของ) ด้วยต้นทุนของส่วนของ
เจ้าของ (cost of equity)
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จากค�ำถามที่ว่าคุณควรซื้อหุ้น 3M หรือไม่ นี่คือทางเลือก คุณ
สามารถประเมิ น มู ล ค่าทั้ง กิจ การแล้วหักออกด้วยหนี้ที่บริษัทมีก็จะได้
มูลค่าของหุน้ 3M หรือจะประเมินมูลค่าของส่วนเจ้าของกิจการโดยตรงก็ได้
โดยพิจารณาเฉพาะกระแสเงินสดของ 3M ส่วนที่คงเหลือจากการช�ำระหนี้
แล้วปรับด้วยความเสี่ยงของหุ้น หากค�ำนวณถูกต้อง ทั้งสองวิธีจะได้มูลค่า
ประมาณการต่อหุ้นใกล้เคียงกัน

ข้อมู ลส�ำหรับการประเมินมู ลค่าที่แท้จริง
ในการประเมินมูลค่าเราต้องการข้อมูลพื้นฐาน 4 ตัว คือ กระแส
เงินสดจากสินทรัพย์ที่มีในปัจจุบัน (สุทธิจากเงินลงทุนเพิ่มและภาษี) อัตรา
เติบโตของกระแสเงินสดเหล่านีใ้ นช่วงทีค่ าดการณ์ ต้นทุนเงินทุนทีล่ งทุนใน
สินทรัพย์ และประมาณการมูลค่ากิจการตอนสิ้นสุดระยะเวลาที่คาดการณ์
ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ อ าจได้ จ ากมุ ม มองของบริ ษั ท หรื อ มุ ม มองของนั ก ลงทุ น
หุ้นสามัญก็ได้ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลเดือนกันยายน ปี 2008 ของ 3M อธิบาย
องค์ประกอบแต่ละตัว
กระแสเงินสด (Cash flow)

ตัววัดกระแสเงินสดที่ตรงและง่ายที่สุดที่จะได้รับจากการซื้อหุ้น
ของบริ ษั ท ก็ คื อ เงิ น ปั น ผลจ่ า ย ในปี 2007 3M จ่ า ยเงิ น ปั น ผล 1.38
พันล้านเหรียญ ซึ่งข้อจ�ำกัดอย่างหนึ่งของการพิจารณาเฉพาะเงินปันผล
ก็คือหลายบริษัทได้เปลี่ยนกลไกการจ่ายเงินสดคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น จากการ
จ่ายเงินปันผลเป็นการซือ้ หุน้ คืน (stock buybacks) วิธที งี่ า่ ยคือ ปรับเงินสด
ทีจ่ า่ ยคืนแก่ผถู้ อื หุน้ ให้เป็น augmented dividends โดยบวกเงินปันผลและ
การซื้อหุ้นคืน
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Augmented dividends = Dividends + Stock buybacks

[หมายเหตุ: Augmented dividends = ปันผลรวม, Dividends = เงินปันผล, Stock buybacks
= การซื้อหุ้นคืน]

การซื้อหุ้นคืน (stock buybacks) แตกต่างจากการจ่ายเงินปันผล
มันสามารถเกิดขึ้นได้ในบางปีและไม่จ�ำเป็นต้องค�ำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
ในปี 2007 3M ซื้อหุ้นคืน 3.24 พันล้านเหรียญ และเมื่อบวกเงินจ�ำนวนนี้
กับเงินปันผล 1.38 พันล้านเหรียญ ก็จะได้ augmented dividends เท่ากับ
4.62 พันล้านเหรียญ
เรามัน่ ใจว่าผูบ้ ริหารของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะจ่าย
เงินสดส่วนที่เกินความต้องการใช้ในการด�ำเนินงานและการลงทุนเพิ่มออก
มาทัง้ ในรูปของเงินปันผลและ augmented dividends อย่างไรก็ตามในทาง
ปฎิบัติผู้บริหารอาจจะไม่ท�ำเช่นนี้เสมอไป ดังจะเห็นว่าบริษัทจดทะเบียน
ส่วนใหญ่มีเงินสดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินเป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้น
เพื่ อ ประเมิ น สิ่ ง ที่ผู้บ ริหารอาจจะจ่ายคืนแก่ผู้ถือหุ้น เราจึงสร้างตัววัด
ศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลหรือเงินคงเหลือที่อาจจะจ่ายเป็นเงินปันผล
ซึ่งเราเรียกว่ากระแสเงินสดอิสระของเจ้าของ (free cash flow to equity
หรือ FCFE) อันที่จริงกระแสเงินสดอิสระของเจ้าของ คือเงินสดคงเหลือ
หลังจากหักภาษี เงินทีต่ อ้ งการน�ำไปลงทุนเพิม่ และหนีส้ นิ รายละเอียดตาม
ที่ปรากฏในตาราง 3.2
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ตาราง 3.2 จากก�ำไรสุทธิไปสู่ potential dividend [หรือกระแสเงินสด
อิสระส่วนของเจ้าของ (free cash flow to equity หรือ FCFE)]
ตัวชีว้ ัด
ก�ำไรสุทธิ

ค�ำอธิบาย
ก�ำไรส่วนของนักลงทุนในหุ้นสามัญ เป็นก�ำไร
หลังภาษีและดอกเบี้ยจ่าย

+ ค่าเสื่อมราคา

ค่าใช้จ่ายทางบัญชีแต่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เป็น
เงินสด (ท�ำให้ก�ำไรลดลง)

- งบลงทุน

ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายทางบัญชี แต่เป็นกระแสเงินสด
จ่าย

- การเปลี่ยนแปลงของ
เงินทุนหมุนเวียน
ที่ไม่ใช่เงินสด

การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลังและลูกหนี้ท�ำให้
กระแสเงินสดลดลง และการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้
การค้าจะท�ำให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ดังนั้นหาก
เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นกระแสเงินสดจะลดลง

- (การช�ำระคืนเงินต้น –
การก่อหนี้เพิ่ม)

การช�ำระคืนเงินต้นเป็นกระแสเงินสดจ่าย
แต่การก่อหนี้เพิ่มเป็นกระแสเงินสดรับ การ
เปลี่ยนแปลงสุทธิจึงมีผลกระทบต่อกระแส
เงินสดส่วนของเจ้าของ

= กระแสเงินสดที่สามารถ
จ่ายเป็นเงินปันผล
(potential dividend)
หรือกระแสเงินสดอิสระ
ส่วนที่เป็นของเจ้าของ
(FCFE)

เงินสดคงเหลือหลังจากค่าใช้จ่ายจ�ำเป็นต่างๆ
หากมีค่าเป็นบวก เงินจ�ำนวนนี้ควรจะจ่ายเป็น
เงินปันผล (potential dividend) หากมีค่าเป็น
ลบเงินสดส่วนที่ขาดจะต้องถูกชดเชยด้วยการ
เพิ่มทุน
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เราเริ่มต้นค�ำนวณเงินลงทุนเพิ่มโดยหักค่าเสื่อมราคาออกจากงบ
ลงทุนก็จะได้งบลงทุนสุทธิซึ่งเป็นเงินลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาว ส่วนเงิน
ลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์หมุนเวียน (เช่น สินค้าคงคลัง ลูกหนี้การค้า เป็นต้น)
จะดูจากการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสด จากนั้นน�ำไป
บวกกับงบลงทุนสุทธิกจ็ ะได้เงินลงทุนเพิม่ ทัง้ หมด ซึง่ เงินลงทุนเพิม่ ทัง้ หมดนี้
จะท�ำให้กระแสเงินสดของเจ้าของลดลง แต่ผลที่ได้คือการเติบโตในอนาคต
ส�ำหรับ 3M เงินที่อาจจะจ่ายเป็นเงินปันผล (potential dividend) หรือ
กระแสเงินสดของเจ้าของ (FCFE) สามารถค�ำนวณได้ดังนี้
+
=

ก�ำไรสุทธิ
งบลงทุนสุทธิ
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ตราสารหนี้ที่ออกใหม่
กระแสเงินสดของส่วนของเจ้าของ (FCFE)

=
=
=
=
=

4,010 ล้านเหรียญ
889 ล้านเหรียญ
243 ล้านเหรียญ
1,222 ล้านเหรียญ
4,100 ล้านเหรียญ

ในปี 2007 3M ลงทุนเพิ่มอีก 1,132 ล้านเหรียญ (889 + 243 ล้าน
เหรียญ) และมี potential dividend เท่ากับ 4,100 ล้านเหรียญ ส�ำหรับ
นักลงทุนที่อนุรักษ์นิยมอย่าง วอเร็น บัฟเฟตต์ เขาจะพิจารณาเฉพาะ
“ก�ำไรส่วนที่เป็นของเจ้าของ หรือ owner’s earnings” เท่านั้น และไม่สนใจ
กระแสเงินสดสุทธิที่เกิดจากหนี้ ส�ำหรับ 3M ก�ำไรส่วนที่เป็นของเจ้าของใน
ปี 2007 จะเท่ากับ 2,878 ล้านเหรียญ
ส�ำหรับกระแสเงินสดของบริษัท (cash flow to the firm หรือ
FCFF) ก็คือเงินสดคงเหลือจากการหักภาษีและเงินลงทุนเพิ่มทั้งหมดก่อน
ดอกเบี้ยจ่ายและเงินต้นที่ต้องช�ำระคืน เราจะเริ่มค�ำนวณหากระแสเงินสด
ของบริษัทหรือ FCFF จากก�ำไรจากการด�ำเนินงานแทนที่จะเป็นก�ำไรสุทธิ
และหักลบด้วยภาษีจ่ายและเงินลงทุนเพิ่มทั้งหมด จากนั้นก็ค�ำนวณวิธีการ
เดียวกับ FCFE
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กระแสเงินสดของบริษัท (FCFF) = ก�ำไรจากการด�ำเนินงานหลังภาษี –
(งบลงทุนสุทธิ + การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุ นเวียนที่ไม่ใช่ เงินสด)

เราสามารถเขียนสมการ FCFF ใหม่โดยใช้ค�ำจ�ำกัดความของงบ
ลงทุนเพิ่ม (reinvestment) ที่กล่าวแล้วดังนี้
อัตราเงินลงทุนเพิม่ (reinvestment rate)
= (งบลงทุนสุทธิ + การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุ นเวียนที่ไม่ใช่ เงินสด)
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานหลังภาษี
FCFF = ก�ำไรจากการด�ำเนินงานหลังภาษี (1-อัตราเงินลงทุนเพิม่ )

อัตราเงินลงทุนเพิ่มสามารถมากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ได้ (ในทาง
ปฏิบตั หิ ากอัตรานีม้ ากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์แปลว่าบริษทั ลงทุนเพิม่ มากกว่า
ก�ำไรของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องออกตราสารหนี้หรือตราสารทุนเพิ่มเพื่อ
ชดเชยเงินลงทุนส่วนที่เกินนี้) และหากบริษัทมีการขายสินทรัพย์และลด
เงินทุนอัตรานี้ก็อาจจะน้อยกว่าศูนย์ได้ กระแสเงินสดของส่วนของเจ้าของ
(FCFE) และกระแสเงินสดของบริษทั (FCFF) เป็นกระแสเงินสดหลังจากหัก
ภาษีและเงินลงทุนเพิม่ แล้วซึง่ กระแสเงินสดทัง้ สองก็สามารถเป็นลบได้ทงั้ นี้
เป็นเพราะบริษัทมีผลขาดทุนหรือมีการลงทุนเพิ่มมากกว่าก�ำไร ประเด็นที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญคือ FCFE เป็นกระแสเงินสดหลังจากการช�ำระ
หนี้แล้วแต่ FCFF เป็นกระแสเงินสดก่อนการช�ำระหนี้ ซึ่ง FCFF ของ 3M ใน
ปี 2007 ค�ำนวณได้ดังนี้
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานหลังภาษี
- งบลงทุนสุทธิ
- การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
= กระแสเงินสดของบริษัท (FCFF)
42

=
=
=
=

3,586 ล้านเหรียญ
889 ล้านเหรียญ
243 ล้านเหรียญ
2,454 ล้านเหรียญ
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2007

จ�ำนวนนี้คือ กระแสเงินสดที่ได้จากการด�ำเนินงานของ 3M ในปี

ความเสี่ยง

กระแสเงินสดที่มีความเสี่ยงสูงกว่าจะมีมูลค่าต�่ำกว่ากระแสเงินสด
ที่มีความสม�่ำเสมอ ในแบบจ�ำลองการประเมินมูลค่าด้วยการคิดลดกระแส
เงินสด (discounted cash flow valuation model) กระแสเงินสดที่มีความ
เสี่ยงสูงกว่าเราจะใช้อัตราดอกเบี้ยคิดลด (discount rate) ที่สูงกว่าและ
ส�ำหรับกระแสเงินสดที่ปลอดภัยกว่าจะใช้อัตราดอกเบี้ยคิดลดที่ต�่ำกว่า ซึ่ง
ค�ำจ�ำกัดความของความเสี่ยงจะขึ้นอยู่กับว่าคุณก�ำลังประเมินมูลค่าของ
กิจการหรือส่วนของเจ้าของ ในการประเมินมูลค่ากิจการคุณจะพิจารณา
ที่ ค วามเสี่ ย งในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ส่ ว นการประเมิ น มู ล ค่ า ของส่ ว นของ
เจ้าของความเสี่ยงส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากธุรกิจที่บริษัทด�ำเนินการและ
อีกส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากจ�ำนวนหนี้สินที่บริษัทใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ
ส่วนของเจ้าของในกิจการที่ปลอดภัยจะเกิดความเสี่ยงขึ้นได้หากบริษัท
ใช้หนีใ้ นการด�ำเนินกิจการจ�ำนวนมาก ในแง่ของอัตราดอกเบีย้ คิดลด ความ
เสี่ยงของส่วนของเจ้าของกิจการจะถูกประเมินด้วยต้นทุนเงินทุน (cost of
equity) ในขณะที่ความเสี่ยงของธุรกิจจะถูกประเมินด้วยต้นทุนเงินลงทุน
(cost of capital) ซึง่ จะเป็นค่าเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักของต้นทุนเงินทุน และต้นทุน
ของหนี้ (cost of debt) ถ่วงน�ำ้ หนักด้วยสัดส่วนของเงินทีใ่ ช้จากแต่ละแหล่ง
ในการประมาณการต้นทุนเงินทุน (cost of equity) จะต้องมีข้อมูล
3 ตัว คือ อัตราดอกเบี้ยของตราสารที่ไม่มีความเสี่ยง (risk-free rate) ราคา
ส�ำหรับความเสี่ยงในการลงทุนทั่วไป (equity risk premium) และตัววัด
ความเสี่ยงของการลงทุนแต่ละประเภทเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหรือ
ค่าเบต้า (beta)
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• อัตราดอกเบี้ยของตราสารที่ไม่มีความเสี่ยง (Risk-free rate)
โดยปกติจะใช้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 หรือ
30 ปีเป็นอัตราดอกเบี้ยของตราสารที่ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจาก
เป็นเพียงองค์กรเดียวทีไ่ ม่สามารถผิดนัดช�ำระหนีไ้ ด้ จึงสามารถ
ออกหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงได้
• ราคาส�ำหรับความเสีย่ งในการลงทุนทัว่ ไปหรือพรีเมีย่ ม (Equity
risk premium) คื อ ผลตอบแทนส่ ว นเพิ่ ม ต่ อ ปี ที่ นั ก ลงทุ น
ต้องการจากการลงทุนในหุ้นแทนการลงทุนในตราสารที่ไม่มี
ความเสี่ยง ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงของหุ้น
และระดับความส�ำคัญของความเสี่ยงในมุมมองของนักลงทุน
ในการประเมินตัวเลขนี้นักวิเคราะห์มักใช้ข้อมูลในอดีต เช่น
ข้อมูลระหว่างปี 1928 และ 2010 หุน้ จะให้ผลตอบแทนมากกว่า
พันธบัตรรัฐบาลประมาณ 4.3 เปอร์เซ็นต์ต่อปี แล้วเปลี่ยนค่า
นี้เป็นพรีเมี่ยมที่คาดหวังจากระดับราคาหุ้นในปัจจุบันและ
กระแสเงินสดที่คาดการณ์ในอนาคต (เรียกว่า implied risk
premium) ซึ่งในเดือนมกราคม ปี 2011 implied risk premium
ในสหรัฐมีค่าประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์
• ความเสี่ยงหรือค่าเบต้า (Relative risk หรือ beta) ในการ
ประเมิ น ค่ า เบต้ า โดยปกติ จ ะพิ จ ารณาจากการเคลื่ อ นไหว
ของราคาหุ้นในอดีตเปรียบเทียบกับตลาด หากพิจารณาใน
รูปของสถิติก็คือค่าความชัน (slope) ของสมการถดถอยของ
ผลตอบแทนของหุ้น เช่น 3M เปรียบเทียบกับดัชนีตลาด (เช่น
S&P 500) ซึง่ การประมาณการค่าเบต้าทีไ่ ด้จะเป็นการมองย้อน
อดีต (เนื่องจากค�ำนวณจากข้อมูลในอดีต) และผิดพลาดเสมอ
(เนื่องจากถูกประมาณการด้วยความคลาดเคลื่อน) วิธีหนึ่งที่
จะแก้ปัญหาคือ ในกรณีที่บริษัทนั้นมีธุรกิจประเภทเดียวจะใช้
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ค่าเบต้าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมแทนค่าเบต้าในสมการถดถอย
หรือหากบริษัทมีธุรกิจหลากหลายอาจจะใช้ค่าเบต้าถัวเฉลี่ย
ถ่วงน�้ำหนักของหลายอุตสาหกรรมค่าเบต้าของอุตสาหกรรม
จะมีความแม่นย�ำมากกว่าค่าเบต้าจากสมการถดถอยของหุ้น
แต่ละตัวเพราะเป็นค่าเฉลี่ยจากค่าเบต้าหลายค่าซึ่งจะท�ำให้
ความผิดพลาดลดลง
ในเดือนกันยายน ปี 2008 risk-free rate ของพันธบัตรรัฐบาลกลาง
อายุ 10 ปี เท่ากับ 3.72 เปอร์เซ็นต์ equity risk premium (ERP) ถูกก�ำหนด
ไว้ประมาณ 4.22 เปอร์เซ็นต์ และค่าเบต้าของ 3M ได้จากค่าเฉลี่ยของ
บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับ 3M ซึ่งปรากฏตามตาราง 3.3
ตาราง 3.3 ประมาณการค่าเบต้าของ 3M
ธุ รกิจ

Industrial & Transportation
Health Care
Display & Graphics
Consumer & Office
Safety, Security & Protection
Electro & Communications
3M (บริษัท)

มู ลค่าธุ รกิจโดย สัดส่วนของ ค่าเบต้าของ
ประมาณของ 3M
บริษัท
อุ ตสาหกรรม

$ 8,265
$ 7,261
$ 6,344
$ 2,654
$ 3,346
$ 2,276
$ 30,146

27.42 %
24.09 %
21.04 %
8.80 %
11.10 %
7.55 %
100.00 %

0.82
1.40
1.97
0.99
1.16
1.32
1.29

มูลค่าธุรกิจแต่ละประเภทของ 3M ประมาณการจากรายได้ของ
ธุรกิจที่รายงานในปี 2007 และสัดส่วนของธุรกิจเหล่านั้นประมาณการโดย
พิจารณาจากปริมาณการค้าของบริษัทอื่นในธุรกิจนั้นๆ ค่าเบต้าที่ได้คือ
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1.29 และต้นทุนเงินทุน (cost of equity) ที่ได้เท่ากับ 9.16 เปอร์เซ็นต์
Cost of equity = Risk-free rate + (Beta x ERP)
= 3.72 % + (1.29 x 4.22%) = 9.16%

[หมายเหตุ: Cost of equity = ต้นทุนเงินทุน, Risk-free rate = อัตราดอกเบี้ยของตราสาร
ที่ไม่มีความเสี่ยง, Beta = ค่าเบต้า, ERP = ราคาส�ำหรับความเสี่ยงในการลงทุนทั่วไปหรือ
พรีเมี่ยม]

ในขณะทีน่ กั ลงทุนในตราสารทุนได้รบั กระแสเงินสดส่วนทีเ่ หลือและ
รับความเสี่ยงในกระแสเงินสดนั้น ผู้ที่ให้กู้ยืมจะเผชิญกับความเสี่ยงที่จะ
ไม่ได้รับช�ำระเงินคืนตามก�ำหนด (ทั้งดอกเบี้ยและเงินต้น) เพื่อชดเชยกับ
ความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการช�ำระคืนเงินตามก�ำหนด (default risk) ผู้ให้
กู้ยืมจึงบวก default spread (อัตราดอกเบี้ยส�ำหรับความเสี่ยงที่จะไม่ได้
รับการช�ำระเงินคืน) เพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยของตราสารที่ไม่มีความเสี่ยง
เมื่อให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่ default risk ยิ่งสูง default spread และต้นทุน
เงินกู้ก็ยิ่งสูง ในการประมาณการ default spread คุณสามารถใช้อันดับ
ความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น S&P หรือ
Moody’s แต่หากไม่มกี ารประกาศอันดับความน่าเชือ่ ถือของหุน้ กูก้ ส็ ามารถ
ก�ำหนดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทได้ โดยพิจารณาจากอัตราส่วน
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานต่อค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (interest coverage ratio
หรือ อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย) ซึ่งอัตราส่วนนี้ยิ่งสูง
อันดับความน่าเชื่อถือก็ยิ่งสูง เมื่อได้อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้แล้ว
คุณก็สามารถประมาณการ default spread ได้ โดยพิจารณาจากอันดับ
ความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่มีการซื้อขายในตลาด ในเดือนกันยายน ปี 2008
ค�ำนวณ interest coverage ratio ของ 3M ได้เท่ากับ 23.63 เท่า
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บทที่ 3 สินทรัพย์ทุกประเภทมีมูลค่าที่แท้จริง

Interest coverage ratio = Operating income = $ 5,361
Interest expenses
$ 227

= 23.63

[หมายเหตุ: Interest coverage ratio = อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย,
Operating income = ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน, Interest expense = ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย]

จากอัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ยนี้จะเห็นว่าโอกาส
ที่บริษัทจะผิดนัดช�ำระดอกเบี้ยและเงินต้น (default risk) มีน้อยมาก จึง
ก�ำหนดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AAA ซึ่ง default spread ในเดือน
กันยายน ปี 2008 จะเท่ากับ 0.75 เปอร์เซ็นต์
องค์ประกอบตัวสุดท้ายที่ใช้ในการประมาณการต้นทุนของหนี้คือ
อัตราภาษี เนื่องจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยท�ำให้ได้ประโยชน์จากการประหยัด
ภาษี (ดอกเบี้ยจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีและทางภาษี) อัตราภาษีที่ใช้
ในการค�ำนวณคืออัตราภาษีส่วนเพิ่ม [การคิดอัตราภาษีส่วนเพิ่ม (ร้อยละ)
จากรายได้หรือฐานภาษีที่เพิ่มขึ้น] ในประเทศสหรัฐอัตราภาษีนิติบุคคล
ของรัฐบาลกลางเท่ากับ 35 เปอร์เซ็นต์บวกกับภาษีรฐั และภาษีทอ้ งถิน่ ในปี
2008 อัตราภาษีส่วนเพิ่มนิติบุคคลเท่ากับ 40 เปอร์เซ็นต์ เมื่อน�ำ risk-free
rate (3.72 เปอร์เซ็นต์) default spread (0.75 เปอร์เซ็นต์) และ marginal
tax rate ที่ 40 เปอร์เซ็นต์ มาค�ำนวณจะได้ตน้ ทุนของหนีห้ ลังภาษี (after-tax
cost of debt) ของ 3M ประมาณ 2.91 เปอร์เซ็นต์
After-tax cost of debt = (Risk-free rate + Default spread) x (1 - Marginal tax rate)
		
= (3.72% + 0.75%) (1 - 0.40)
= 2.91%

[หมายเหตุ:
After-tax cost of debt = ต้นทุนของหนีห้ ลังภาษี, Risk-free rate = อัตราดอกเบีย้ ของตราสาร
ที่ไม่มีความเสี่ยง, Default spread = อัตราดอกเบี้ยส�ำหรับความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการช�ำระ
เงินคืน, Marginal tax rate = อัตราภาษีส่วนเพิ่ม]
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