
บทที่ 4 
ผลการศึกษาและการวิเคราะหขอมูล 

 
4.1 การวิเคราะห บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 

    4.1.1 หลักการลงทุนแบบประเมินคุณคา(ขอมูลท่ัวไป)                                                                                           
          กิจกรรมหลักของบริษทัฯ เปนการดาํเนนิธุรกจิดานปโตรเลียม บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท

ยอย กจิการท่ีควบคุมรวมกนัและบริษัทรวม (“กลุมบริษัท”) ซ่ึงประกอบธุรกิจเกีย่วกับการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ การกล่ันน้ํามัน การตลาดและการคาสากลนํ้ามันธุรกิจปโตร
เคมี  และธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวเนื่อง  

         ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  กลุมบริษัทมีการดําเนนิงานใน 18 ประเทศ  มี
พนักงานจํานวน 10,630 คน  (2549 : 8,553 คน) และคาใชจายเกีย่วกับพนักงานของกลุมบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550  มีจํานวน 10,470.89 ลานบาท  (2549 : 9,626.18  ลานบาท) 

1)เปนสินคาผูกขาด 
    ตามหลักการลงทุนแบบประเมินคุณคา ของ วอรเรน บัพเฟต  ธุรกจิของ บริษัท ปตท. 

จํากดั (มหาชน) อยูในเกณฑ ของธุรกิจสินคาโภคภณัฑ คือ สินคาประเภทท่ีมีการแขงขันทางดาน
ราคาสูงถึงแมวา บริษัทจะมียี่หอท่ีเปนท่ียอมรับของผูบริโภคสวนใหญ แตเกณฑในการเลือกซ้ือ
สินคายังอยูท่ีราคา ถาคูแขงขันมีการทุมตลาดเพื่อตองการชิงสวนแบงการตลาดไป ยอมเปนเร่ืองท่ี
สามารถทําได หรืออาจจะยอมขาดทุนท่ีจะตองแยงผูบริโภค จะทําใหรายรับของบริษัทจะไม
สมํ่าเสมอเนื่องจากลูกคาไมมีความแนนอนในการเลือกซ้ือสินคา  

   ทางดานการดําเนินงานเพ่ือรักษายอดขายนั้น จะตองใชทุนสูงท้ังดานงบโฆษณาและ
เคร่ืองมือเคร่ืองจักร และตองมีเคร่ืองจักรท่ีทันสมัยเพื่อใหทันตอการแขงขันดังนั้นงบเพื่อ
ดําเนินงานเพ่ือรักษาฐานลูกคา ตองใชงบสูงสงผลใหกําไรสะสมท่ีเก็บมากอนหนามีการใชจาย
ออกไป 

   ถึงแมวา บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) จะอยูในกลุมสินคาโภคภณัฑ แตการ
ศึกษาวจิัยคร้ังนี้ก็จะทําการประเมินคุณคาตอไป เพื่อผลลัพธท่ีออกมาและเปรียบเทียบกับสินคา
ผูกขาดคือ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลืยม จํากัด ( มหาชน ) จะมีผลลัพธตางกันอยางไร 
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     2) เขาใจธุรกิจของบริษัท 
    น้ํามัน คือ ผลิตภัณฑท่ี ใชแลวหมดไป และปริมาณนํ้ามันดิบในโลกนี้มีอยูอยาง

จํากัด  ทุกคนสวนใหญจะตองใชน้ํามัน เพื่อกิจกรรมหลายอยาง ในชีวิตประจําวัน เชน  ใชเติมรถ
ยวดยานพาหนะ  ทางการเกษตร เชน ใชเติมเคร่ืองตัดหญา รถไถ  ฯลฯ ทางการคาธุรกิจ เชน 
รถบรรทุก ทางการคมนาคมตางๆ เชนรถประจําทาง  จะเห็นไดวา น้ํามันเปนปจจัยสําคัญตอชีวิต
ผูคนในปจจุบันมาก  
            อยางไรก็ตาม ถึงแมน้ํามันจะเปนท่ีตองการของคนสวนใหญ แตราคาน้ํามัน กลับมี
ท้ังข้ึนและลง เปนผลเนื่องมาจาก อุปสงคอุปทาน และการเก็งกําไรของนักลงทุนน้ํามัน นี่คือส่ิงท่ีทํา
ใหรายไดของบริษัทผลิตน้ํามันจึงมีข้ึน-ลง ตามอุปสงคอุปทานในตลาด   
           3) บริษทัมีฐานะทางการเงินท่ีม่ันคง 
              โดยจะพิจารณาจากงบดุล และงบกําไรขาดทุนดังนี ้

            จากงบดุล พจิารณาหนี้สินท้ังหมด 403,864.25 ลานบาท และมีสวนผูถือหุน
230,038.74 ลานบาท อานคาไดวา มีหนี้สินมากเกนิไป มีมากเม่ือเทียบกับสวนผูถือหุน เกือบ 2 เทา 
ถือวา มีสถานะทางการเงินท่ีนาเปนหวงในเร่ืองการชําระหนี้และภาระการชําระหนี ้

จากงบกําไรขาดทุน พิจารณากําไรหลังหกัภาษ ี 63,226.20 ลานบาทเม่ือเทียบกับ
รายได 1,407,544.57 ลานบาท มีผลตอบแทนจากรายไดท้ังหมด แค 4.49 %  มองวานอยมาก 
ไมคุมคาตอการลงทุน มีคาใชจายรวมตนทุนขายสินคามากถึง 95.65 % จะเห็นวามีความเสี่ยง
มาก ไมคุมคากับเงินลงทุนท่ีเสียไป 

 4) กําไรของบริษัทมีความแข็งแกรง และมีแนวโนมเติบโตตอเนื่อง 
ตารางท่ี 4.1 กาํไรตอหุน กําไร บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ป พ.ศ. กําไรบาทตอหุน 
ผลตอบแทนตอสวน
ของผูถือหุน(%) 

2546 7.89 48.84 

2547 8.76 49.83 

2548 14.09 35.22 

2549 22.39 40.73 

2550 30.53 45.3 

2551 33.90 43.28% 

2552 - - 
ท่ีมา: ฐานขอมูล EPS16YEAR www.thaivi.com. 
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            พิจารณาจากกําไรตอหุนของ บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) มองวา ต้ังแตป พ.ศ. 
2546 ถึง พ.ศ.2551 บริษัทมีกําไรตอหุนท่ีเติบโตข้ึนอยางแข็งแกรงและอยางตอเนื่อง จัดไดวาเปนหุน
ท่ีนาสนใจในระดับปานกลาง ตามหลักเกณฑการลงทุนแบบประเมินคุณคาในเร่ืองการสามารถ
คาดการณกําไรในอนาคตได แต เนื่องจากวาในอดีตมีกําไรตอหุนท่ีผันผวน สูงตํ่าไมตอเนื่อง 
สําหรับการศึกษาคร้ังนี้ สามารถนํามาคํานวณในแบบประเมินคุณคาได เนื่องจากถึงแมจะ มีผลกําไร
ตอหุนท่ีไมตอเนื่องมาตลอดแต ยังดท่ีี 6 ปหลังมีกําไรที่เติบโตตอเนื่อง  
           อยางไรก็ตาม ใหน้ําหนักความนาสนใจนอยกวา PTTEP  เนื่องจากประวัติกําไรตอ
หุนของ PTT มีความสม่ําเสมอนอยกวา   

ก) อัตราการเติบโตของกําไร  2551   
     จากขอมูลให  
     กําไรตอหุนป 2546    7.89 
     กําไรตอหุนป 2551    33.90 
     ระยะเวลาลงทุน(N)    5 
     ดังนั้นอัตราการเติบโตของกําไร5 ป  33.85% 
ข) หากําไรคาดการณป 2552 

                             จากขอมูลให   
                                   กําไรตอหุนป 2546    7.89 
                                   อัตราการเติบโตของกําไร 5ป   33.85% 
                ระยะเวลาลงทุน(N)    6 
                ดังนั้นผลกําไรคาดการณป 2552(ลงทุน 6 ป) 45.37  บาทตอหุน 
เปนอัตราการเติบโตท่ีแข็งแกรงของกําไร ตอหุน  
 ดังนั้นคาดการณกําไรตอหุน ได    45.37บาท/หุน 
                              อัตราการเติบโตของกําไรระหวางป 2546-2551   33.85  %ตอป   
                                  โดยคราวๆแลว บริษทัมีการเติบโตท่ีแข็งแกรงของกําไร และมีแนวโนม
เพิ่มข้ึนของกําไรตอหุนของบริษัท 

5) ใชเงินลงทุนเฉพาะในกจิการท่ี เช่ียวชาญเฉพาะดาน 
    ( เฉพาะธุรกจิ โทรทัศน) 
6)  การซ้ือหุนคืนเพื่อเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุน 

                                 ป 2546   หุนสามัญท่ีออกและชําระเต็มมูลคาแลวมีจํานวน 2,797,245,725 หุน   
         มูลคาหุนละ 10 บาท 
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ป 2550   หุนสามัญท่ีออกและชําระเต็มมูลคาแลว มีจํานวน 2,817,388,125 หุน 
         มูลคาหุนละ 10 บาท  
         2,797,245,725 - 2,817,388,125  =  - 20,142,400 ลานหุน 
         (ติดลบ หมายถึงเพิ่มทุน)  

     ขอมูลจากรายงานประจําป ป2546 และป 2550  เห็นไดชัดวาบริษัทมีการออกหุน
เพิ่มทุนในชวงเวลาท่ีนั้น  จากหลักการในขอนี้ ถือวา บริษัทไมนาสนใจเทาท่ีควรเนื่องจากวาแทนที่
จะมีการซ้ือหุนคืนเพื่อเพิ่มสัดสวนความเปนเจาของในบริษัทของผูถือหุนแตกลับมีการขายหุนเพิ่ม
ทุนทําใหสัดสวนความเปนเจาของลดลงอยางมากแมผูถือหุนจะถือหุนในจํานวนมากก็ตาม 
 7) ผูบริหารบริหารกําไรสะสมของบริษัท 

     ไมตํ่ากวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองตางๆ ทุก
ประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทไดกาํหนดไว  

        มีการจายปนผล สําหรับป 2550  อัตราหุนละ 11.5บาทตอหุน  โดยแบงจายเปน 
ปนผลระหวางกาลสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2550 จายวนัท่ี 28 กันยายน 2550 อัตราหุนละ 5
บาทตอหุน และปนผลงวด 6 เดือนหลัง จายวนัท่ี 30 เดอืนเมษายน 2551 อัตราหุนละ 6.50 บาท 

วิธีคิด 
จากกําไรตอหุน ป 2550        30.53   บาทตอหุน 
หัก จายปนผล       11.50 
เหลือกําไรสะสม      19.03  บาทตอหุน 
คิดเปน จายปนผล     37.67  % 
เก็บเปนกําไรสะสม      62.33 % 

  แปลความไดวา   ผูบริหารเนน เก็บเงินไวมากกวาท่ีจะจายปนผลใหผูถือหุน 
คํานึงถึงการใชเงินกําไรสะสมในการพัฒนาและดําเนินกิจการเพ่ือความเติบโตทางธุรกิจและ
ผลตอบแทนผูถือหุนตอไป    
  หากดูรายไดท่ีไดจากการดําเนินกิจการแลว 1,407,544.57 ลานบาท หักคาใชจาย
แลว มีกําไร 63,226.20 ลานบาท คิดเปน 4.49%   มองวาเปนผลตอบแทนท่ีนอยมาก เปนผลงานไม
คอยนาประทับใจจากการดาํเนินงานของผูบริหาร แสดงวา ผูบริหารมีการบริหารงานไมมี
ประสิทธิภาพเทาท่ีควร หรือ อีกสาเหตุหนึ่ง คือรูปแบบศักยภาพทางธุรกจิของบริษัท คอนขางจะอยู
ในเกณฑท่ีไมคอยโดดเดนหรือเรียกอีกอยางวาเปนธุรกิจโภคภัณฑ  

8) บริษัทมีอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนสูงกวาคาเฉล่ีย 
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ตารางท่ี 4.2 ผลตอบแทนผูถือหุน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ป พ.ศ. 
ผลตอบแทนตอสวนของผู

ถือหุน(%) 

2545 -29.83 

2546 48.84 

2547 49.83 

2548 35.22 

2549 40.73 

2550 45.3 

2551 43.28 

2552 42.24 (คาดการณ)(%) 

ท่ีมา: ฐานขอมูลEPS16YEAR.  www.thaivi.com 
 

ก)  อัตราการเติบโตของอัตราผลตอบแทนสวนผูถือหุน 2551   
      จากขอมูล ให  
    ผลตอบแทนตอสวนผูถือหุนป 2546  48.84 
    ผลตอบแทนตอสวนผูถือหุนป 2551  43.28 
    ระยะเวลาลงทุน(N)   5 
       ดังนั้นอัตราการเติบโตของอัตราผลตอบแทนสวนผูถือหุน 5 ป  -2.39% 
ข)  หาคาดการณอัตราผลตอบแทนสวนผูถือหุน ป 2552 
      จากขอมูลให   
    ผลตอบแทนตอสวนผูถือหุนป ป 2546  48.84 
    อัตราการเติบโตของกําไร 5ป   -2.39% 
    ระยะเวลาลงทุน(N)ป    6 
      ดังนั้นผลผลตอบแทนสวนผูถือหุนคาดการณคาดการณป 2552  
      ไดเทากับ 42.24 

เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้ใชเกณฑผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลเปน
เกณฑ ท่ีอัตราดอกเบ้ียรัฐบาล 6.25%  

ถานักลงทุนตองการเพิ่มอํานาจการซ้ือท่ีแทจริงของนักลงทุนแลว จําเปนจะตองได
ผลตอบแทนจากสินทรัพยของนักลงทุนอยางนอยในอัตราท่ีเทากับผลลัพธของเงินเฟอและภาษ ี
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  ดังนั้น คํานวณ ผลตอบแทนข้ันตํ่า ท่ีตองการจากการลงทุนพันธบัตรรัฐบาล 
อัตราเงินเฟอท่ัวไป ประมาณ        6.5 % 
อัตราภาษีของการรับปนผลที่ไดจากการลงทุน                   10 %   
อัตราปนผลที่ไดรับ      37.67 %   
ถาหากตองการผลตอบแทนท่ี สูงกวา พันธบัตรรัฐบาล            6.25 % 
นักลงทุนควรลงทุนใหไดผลตอบแทนท่ี  ดังนี ้

  ให x  คือผลตอบแทนข้ันตํ่าท่ีตองการเพื่อไมใหเสียอํานาจการซ้ือ 
= X + X( เงินปนผล – ภาษปีนผล)- เงินเฟอ = 0 
= X + X( 37.67% – 10 %)- 6.5 % = 0 
= X + 27.67X  =  6.5 % 
 100 
= 127.67X  = 650 
X = 5.09 
ดังนั้นถานกัลงทุนตองการผลตอบแทนข้ันตํ่า เพื่อไมใหเสียอํานาจการซื้อ 

  ตองลงทุนใหไดผลตอบแทนขั้นต่าํ     5.1 %  
และคิดรวมถึงอัตราเงินเฟอและภาษีเกณฑเฉล่ียท่ีนักลงทุนควรไดรับควรอยางนอย 5.1% 
   จากตารางคํานวณอัตราการเติบโตของอัตราผลตอบแทนสวนผูถือหุน 5 ป เทากับ 
-2.39% อยูในเกณฑท่ีตํ่ามากเม่ือเทียบกับผลตอบแทนข้ันตํ่า 5.1% สงผลใหผลตอบแทนผูถือหุน
ไดรับนอยลงมาก  ถึงแมบางปจะสูง แตบางปก็ตํ่าไมสมํ่าเสมอ มองวาหุน PTT  มีผลตอบแทนตอ
สวนผูถือหุนท่ีตํ่า และไมสมํ่าเสมอ อาจสงผลใหการลงทุนมีความเส่ียงได 
            9) บริษัทสามารถปรับราคาสินคาตามอัตราเงินเฟอ 
ตารางท่ี 4.3 เปรียบเทียบยอดขายกับกําไรสุทธิบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ป ยอดขาย กําไร 

2548 960,803.03 85,521.29 
2549 1,265,476.93 95,260.60 
2550 1,553,053.06 97,803.59 

ท่ีมา :  รายงานประจําป 2550 งบการเงิน บริษัท ปตท.จาํกัด (มหาชน) 
 
   ป 2548 มี กําไร เปน 8.90% ของยอดขาย ป 2549  มีกําไร เปน 7.53% ของยอดขาย  
ป 2550 มีกําไร เปน 6.30 %ของยอดขาย  
   ป 2548-2550  มีการเติบโตยอดขาย 27.14 %   การเติบโตของกําไร  6.94 % 
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  บริษัทฯ มีกําไรตอยอดขายที่ตํ่ามาก แสดงวารายไดสูงแตตนทุนและคาใชจายก็สูงตาม
มากกวา 90% ของยอดขายท้ังหมด 
   ราคาเม่ือปท่ี 2549-2550 มีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วแตเปนเพราะการเก็งกําไร
ราคาน้ํามันดิบของโลก ทําใหราคาน้ํามันดบิพุงสูงข้ึนสงผลใหราคาน้ํามันขายปลีกมีราคาสูงข้ึน ซ่ึง
ไมใชการข้ึนราคาดวยอัตราเงินเฟอ และปจจุบัน เม่ือปลาย 2551ราคาน้ํามันขายปลีกไดลดลงอยาง
รวดเร็ว หรือเรียกไดวา ราคาถูกมากเม่ือเทียบกับราคาน้ํามันจากตนป2551 หรือประมาณ 2-3ปกอน
หนา ซ่ึงท้ังหมดนี้เหน็ไดวาแนวโนมราคาน้าํมันหรือราคาสินคาของบริษัท ฯ ข้ึนลงตามอุปสงคและ
อุปทานนํ้ามัน และมีการข้ึนลงอยางไมมีเสถียรภาพ 
   ประเมินไดวา ราคาของสินคาในธุรกิจนีไ้มสามารถปรับข้ึนตามอัตราเงินเฟอได 
เนื่องจากจะปรับข้ึนไดหรือการเพิ่มข้ึนของกําไรได จะตองเพ่ิมยอดขายใหมากเทาท่ีจะมากได ซ่ึง
อาจจะตองมีคาใชจายตามมาเปนตนทุนผันแปร ทําใหกําไรไมเปนท่ีนาพอใจเทาท่ีควร 

10) เงินทุนจํานวนมากในการปรับปรุงพัฒนาโรงงานและเคร่ืองจักรใหทันสมัย 
       จากตาราง 11 ก ในระหวาง 1 ป ต้ังแต 2549-2550  มีการซ้ือเคร่ืองจักรและ

อุปกรณเพิ่ม (87,636.13 - 46,889.71) = 40,746.42 ลานบาท หรือ ประมาณ 1 เทาของป 2549  
       มองวา บริษทัฯมีตนทุนท่ีสูงในการใชงบประมาณเพือ่ดําเนินงานและพัฒนา

เพิ่มเติมเพื่อใหรักษาการดําเนินงานใหอยูอยางปกติ  และตนทุนดังกลาวคือตัวบ่ันทอนกําไรหรือ
ผลตอบแทนตอผูถือหุนนั่นเอง 
      4.1.2 หลักการลงทุนแบบประเมินคุณคา(การวิเคราะหเชิงตัวเลข) 

       การศึกษาคร้ังนี้สมมติวา PTT ท่ีกําลังวเิคราะหคือหลักทรัพยท่ีไมผานเกณฑเบ้ืองตน
สําหรับการลงทุนแบบประเมินคุณคา แตหาประเมินมูลคาบริษัทฯตอไป เพื่อเปรียบเทียบกับ PTT  
และ ราคาท่ีจะลงทุนคือราคา ณ. วนัท่ี 29ธันวาคม พ.ศ. 2551  คือ ราคา 172บาท ตอหุน 
                 การศึกษาคร้ังนี้สมมติวา PTT ท่ีกําลังวิเคราะหคือหลักทรัพยท่ีไมผานเกณฑเบ้ืองตน
สําหรับการลงทุนแบบประเมินคุณคา แตหาประเมินมูลคาบริษัทฯตอไป เพื่อเปรียบเทียบกับ PTT  
และ ราคาท่ีจะลงทุนคือราคา ณ. วนัท่ี 29ธันวาคม พ.ศ. 2551  คือ ราคา 172บาท ตอหุน 

1) ประเมินมูลคาธุรกิจ 
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ตารางท่ี 4.4 กาํไรตอปของPTT 
 

    
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา : รางงานประจําป 2550 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 
      บริษัทไดรับกําไรโดยเฉลี่ย     68,850.40 ลานบาท 
     เปนระยะเวลา(ป)      5 ป 

    อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล    6.25 % 
     โดยมีการคํานวณมูลคากิจการดังนี ้

PV กระแสเงินสด  
=  68,850.40/1.0625 +  68,850.40/1.06252+  68,850.40/1.06253 +  68,850.40 

/1.06254 +  68,850.40/1.06255    
= 16,403.45 + 15,442.09 + 14,512.70 + 13,640.76 + 12,819.53 + 12,049.07 

+11,324.0      
=  287,466.35 

  คามูลคาท่ีเหลือของกิจการในปท่ี 5 
  =  68,850.40/0.0625  
             1.06255       

  = 1,101,606.40 /1.3541   = 813,534.007 
  มูลคาปจจุบันของกิจการ(PV) = 287,466.35+813,534.007= 1,101,000.35ลบ. 
  มูลคาปจจุบันกิจการ (PV )   1,101,000.35 ลบ. 

ถานําไปซ้ือพันธบัตรรัฐบาล 
ไดดอกเบ้ีย     6.25 %  ตอป 
 ณ. ปท่ี 5 (N)     5 
 
 

ป พ.ศ. กําไรตอป 

2550 63,226.00 

2549 95,260.00 

2548 85,521.00 

2547 62,666 

2546 37,579 

รวมกําไร 344,252.00 

คาเฉล่ีย 5 ป 68,850.40 
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 มูลคากิจการในอนาคต (FV)   1,490,843.82 ลบ. 
 แปลวา นกัลงทุนจะตองลงทุน 1,101,000.35 ลบ. โดยไดผลตอบแทน  6.25% ตอ

ป   เปนเวลา 5 ป เพื่อไดรับ 1,490,843.82 ลบ.ในปท่ี 5 
 2)  อัตราผลตอบแทนเร่ิมตนและมูลคาเชิงเปรียบเทียบกับรัฐบาล 

  (ในป 2552) 
  มีการคาดการณกําไรตอหุน     45.37 บาทตอหุน 
  อัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาล     6.25% 
  มูลคาเปรียบเทียบที (45.37/6.25%)   725.92 บาท 
  แปลความวา ถาซ้ือหุน PTT  ท่ีราคา 725.92 บาทตอหุน นักลงทุนจะไดอัตรา

ผลตอบแทนเทากับลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ดังนั้น PTT จึงมีราคาเชิงเปรียบเทียบกับพันธบัตร
รัฐบาลเทากับ 725.92 บาท   

      ถาจะซ้ือหุนควรซ้ือตํ่ากวา 725.92 บาท จะทําใหนกัลงทุนซ้ือหลักทรัพยในราคาท่ีตํ่ากวา
ราคาเชิงเปรียบเทียบกับราคาพันธบัตรรัฐบาล  และ ผลตอบแทนจากหุนจะสูงกวาผลตอบแทนจาก
พันธบัตรรัฐบาล ณ.ท่ีนี้คือ 6.25 % ตารางผลตอบแทนผูถือหุนตอหุน 
 ตารางท่ี 4.5 กาํไรตอหุน กําไร บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ป พ.ศ. 
กําไร 

(บาทตอหุน) 

ผลตอบแทนตอ
สวนของผูถือหุน

(%) 

2546 7.89 48.84 

2547 8.76 49.83 

2548 14.09 35.22 

2549 22.39 40.73 

2550 30.53 45.3 

2551 33.90 43.28 

2552 45.37(คาดการณ) 42.24 (คาดการณ) 
 ท่ีมา: ฐานขอมูล EPS16YEAR.  www.thaivi.com. 
             ราคาหุนในป วันท่ี 30 /ธ.ค./2551 อยู  ณ ราคา   172 บาท 
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2.1) หาอัตราผลตอบแทนเร่ิมตน 
(ป 2552)  
บริษัทมี อัตราผลตอบแทนสวนผูถือหุน    42.24 % 
หาอัตราผลตอบแทนสวนผูถือหุน (บาทตอหุน) 
(สวนผูถือหุน  / จํานวนหุน)  
(254,986.54 /2,824)     90.29 บาท/หุน  
กําไรตอหุน      45.37   บาท/หุน 
ผลตอบแทนเร่ิมแรก(45.37 / 90.29) ×100   55.24 %   

 แปลวา ถานักลงทุนลงทุนท่ีราคาเทากับมูลคาสวนผูถือหุน  จะไดรับผลตอบแทน
เร่ิมแรก 55.24 % 

2.2) หาผลตอบแทนของนักลงทุนเม่ือนักลงทุนซ้ือหุนท่ี172บ. 
(ป2552) 
แตถานักลงทุน ท่ีราคา     172บาท 
จะไดผลตอบแทนป2552  (45.37 / 172) ×100=26.38%)  26.38 % 
 

2.3) หาอัตราการเติบโตของกําไรตอหุนในอดีต 5 ปทีผานมา 
   กําหนดให 
  กําไรตอหุนป 2546    7.89      
  กําไรตอหุนป 2551     33.90     
  ระยะเวลาลงทุน(N)    5 
  หาอัตราเติบโตของกําไรตอหุน(I/Y)   33.85 % 
       ดังนั้นอัตราการเติบโตของกําไรตอหุน PTT ระหวางป 2546-2551 
 ไดเทากับ  33.85%   
 อัตราผลตอบแทนเร่ิมตนของนักลงทุนเทากบัตอป 131.55 %   

 นักลงทุนหากตองการลงทุนดวย 172 บาทตอหุนควรเลือกระหวาง พันธบัตรให
ผลตอบแทนในอัตราคงท่ี 6.25% หรือ ลงทุนในหุน PTT  ใหผลตอบแทนเร่ิมตนท่ี 55.24 % และ
ผลตอบแทนของกาํไรคาดการณจะเพ่ิมข้ึนในอัตรา 33.85 % ตอป 
  นักลงทุนนาควรจะเลือกลงทุนในหุน PTT ใหผลตอบแทนดีกวาพันธบัตรรัฐบาล 
 3)  การประเมินหุนเสมือนพนัธบัตรของ PTT 

     อัตราจากผลตอบแทนผูถือหุนเร่ิมแรก ( 33.90 / 90.29 ) ×100  = 37.54%   
   เก็บกําไรสะสมจากอัตราผลตอบแทนผูถือหุน( 37.54% × 62.33% ) = 23.40% 
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โดยหาคาดการณมูลคาผูถือหุน 
   คิดเปน จายปนผล      37.67  % 
   เก็บเปนกําไรสะสม       62.33 %   
      3.1) คํานวณกําไรสะสมที่เก็บไวในบริษัทตอป 
           ก) อัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน 

(254,986.54 /2,824)     90.29บาทตอหุน 
บวกเก็บกําไรสะสม 
(45.37×23.40%)       10.61บาทตอหุน 
คาดการณมูลคาผูถือหุน       100.90 บาทตอหุน  

                       ข) สวนผูถือหุน       90.29 
บวก (23.40  % ×90.29   )      21.12    บาท/หุน 
สวนผูถือหุน เปน        111.14   บาท/หุน 
อัตราการเติบโตของกําไรตอหุน PTT ระหวางป 2546-2551   33.85%  
อัตราการเติบโตของอัตราผลตอบแทนสวนผูถือหุน 2546-2551  2.39% 

        ไดตารางคาดการณดงันี ้
ตารางท่ี 4.6  ประมาณการระหวางป 2551- 2556   

ปพ.ศ. 

กําไร 
(บาทตอ
หุน) 

ผลตอบแทนตอ
สวนผูถือหุน (%) เงินปนผล 

กําไรสะสม 

(บาทตอหุน) 

กําไร
สะสม

(บาทตอ
หุน)

สะสมทบ
ตน 

2551 33.9 43.28 11.5 22.40 22.40 

2552 45.38 42.25 15.20 30.18 52.58 

2553 60.73 41.21 20.09 40.64 93.22 

2554 81.29 40.25 26.56 54.73 147.95 

2555 108.81 39.29 35.10 73.71 221.66 

2556 145.64 38.35 46.40 99.24 320.9 
ท่ีมา: คํานวณโดย โปรแกรมจากTI BA 2 PLUS 
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อัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (ป 2551)    43.28  %  
อัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน(PV) 
( 254,986.54 /2,824)      90.29 บาท/หุน 

 สมมติวา ในอีก 5 ปขางหนา(ป 2556) 
 บริษัทรักษาผลตอบแทนตอสวนผูถือหุนได -2.39 %   
 เก็บเปนกําไรสะสม (-2.39%×62.33 %) = (I/Y)   -1.49% 
 ระยะเวลา       5 ป  
 ผลตอบแทนสวนผูถือหุนบวกกําไรสะสมป 2556(FV)  411.19 บาท/หุน 
ดังนั้น PTT จะมีผลตอบแทนตอสวนผูถือหุนได(32.78 ×-2.39%)  320.90  บาท/หุน 
 3.2) อัตราการเติบโตของมูลคาทางบัญชีตอหุน 

อัตราผลตอบแทนสวนผูถือหุนระหวางป 2546-2551   เทากับ      -2.39% 
คาเฉล่ียอัตราผลตอบแทนสวนผูถือหุนระหวางป 2546-2551 เทากับ  43.87% 
มูลคากิจการป2551(1,101,000.35/ 2,824)ลบ.   389.87 บาท/หุน 
บวกกําไรสะสม      320.90บาท 
มูลคากิจการป 2556     710.77 บาท 
อัตราเติบโตของมูลคาทางบัญชี 
 (411.19-90.29)1/5-1      63.18% 

3.3) หามูลคาทางบัญชีตอหุนในอีก 5 ปขางหนา 
ใชขอมูลอัตราสวนผูถือหุนหามูลคาทางบัญชี 
 ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนมูลคาปจจุบัน ป 2551(PV) 90.29 บาท/หุน 
 อัตราการเติบโตของมูลคาทางบัญชี(I/Y)   63.18% ตอป 
 ระยะเวลาลงทุน (N)      5 ป 
 มูลคาทางบัญชีผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนในป 2556 1,044.65 บาท/หุน 

3.4) หามูลคาปจจุบัน โดยใช  อัตราผลตอบแทนข้ันตํ่า5.1% คิดลด 
       กําหนด 

มูลคาทางบัญชีผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนในป 2556(FV ) 1,044.65 บาท/หุน 
ตองลงทุนใหไดผลตอบแทนข้ันตํ่า ( I/Y )    5.1 % ตอป 
ระยะเวลาลงทุน( N )      5 ป  
หาเงินตนลงทุนเร่ิมแรกจะตองไมเกิน    814.62 บาท/หุน 

 4) การคาดการณผลตอบแทนตอป 
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ตารางท่ี 4.7   ราคาหลักทรัพยและคาP/E  ไดดังตาราง 

ป พ.ศ. 

ราคา

หลักทรัพย 

กําไรตอ

หุน 

ผลตอบแทนตอ

สวนผูถือหุน เงินปนผล P/E 

2546 183 7.89 48.84 2.85 23.19* 

2547 173 8.76 49.83 4 19.75 

2548 226 14.09 35.22 6.75 16.04 

2549 210 22.39 40.73 14.25 9.38* 

2550 376 30.53 45.3 10.5 12.32 

2551 175 33.9 43.28 11.5 5.16 
ท่ีมา: www.efinancethai.com 
หมายเหตุ : *  คือคา P/E ท่ีใชในการคํานวณหามูลคาหลักทรัพย 
ตารางท่ี 4.8  ประมาณการระหวางป 2551-2556   

ปพ.ศ. กําไรตอหุน มูลคาสวนผูถือหุน เงินปนผล กําไรสะสม/หุน 

2551 33.9 43.28 11.5 22.40 

2552 45.37 42.25 15.20 30.18 

2553 60.73 41.21 20.09 40.64 

2554 81.28 40.25 26.56 54.73 

2555 108.80 39.29 35.10 73.71 

2556 145.63 38.35 46.40 99.24 
ท่ีมา: คํานวณโดย โปรแกรมจากTI BA 2 PLUS. 
 
                 อัตราการเติบโตของอัตราผลตอบแทนสวนผูถือหุน 2546-2551  -2.39% 

อัตราการเติบโตของกําไรตอหุน PTT ระหวางป 2546-2551   33.85%  
จากกําไร/หุนในอดีต ถาอัตราการเติบโตกําไร/หุน ระหวางป 2546 - 2551  
อัตราการเติบโตเทากับ      33.85 %ของกาํไร 
บวก เงินปนผลท่ีอัตรา      37.67 %ของกาํไร 
นักลงทุนสามารถคาดการณกําไรตอหุนและเงินปนผลตอหุนในชวง 
ระหวาง2551-2556 
และคาดการณไดตามตาราง 
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จากกําไรคาดการณป2556    145.64 บาท/หุน 
P/E ตํ่าสุด  9.38 เทา (145.63 × 9.38)    1,366.00 บาท 
บวกเงินปนผล(จากตาราง)     46.40  บาท 
เงินรับสุทธิ       1,412.40 บาท/หุน 
P/E สูงสุด  23.19 เทา (145.63 × 23.19)      3,377.15 บาท 
บวก เงินปนผล        46.40  บาท 
เงินรับสุทธิ       3,423.55  บาท/หุน 

4.1) หาผลตอบแทนทบตน 
  P/E ตํ่าสุด   9.38  เทา                                 
  กําหนดให   
  มูลคาปจจุบัน (ตนทุนท่ีลงทุน)(PV)    172  บาท 
  ถาเงินรับในอนาคต (FV)     1,412.40  บาท 
  ระยะเวลาลงทุน      5 
  ดังนั้นผลตอบแทนทบตน     52.37 % 
  P/E สูงสุด  23.19 เทา 
  กําหนดให   
  มูลคาปจจุบัน ( ตนทุนท่ีลงทุน )(PV)    172 บาท 
  ถาเงินรับสุทธิในอนาคต (FV)     3,423.55 บาท 
  ระยะเวลาลงทุน      5 
  ไดผลตอบแทนทบตน     81.88  % 
  ดังนั้นเม่ือรวมเงินปนผลที่คาดการณระหวางชวงป 2551-2556 นักลงทุนจะได

ผลตอบแทนทบตนกอนหักภาษีในอัตราระหวาง 52.37% ถึง 81.88  % 
4.2) จากบทวิเคราะห 
 จากเงินลงทุน       1,000,000  บาท 
 ลงทุนท่ีราคา        172 บาท 
 ไดหุนจํานวน      5,813.95 หุน 
 (เม่ือลงทุน ป 2552) 
 P/E ตํ่าสุด   9.38  เทา                                 
 ผลตอบแทนทบตน      52.37 % 
 หาเงินท้ังหมดที่ไดรับจากขายหุนหลังหักภาษี 

ปรับตัวเลขใหสะทอนเงินปนผลที่ไดรับ 
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รับเงินขาย(1,366 บาท ×5,813.95 หุน)    7,941,855.70 บาท 
หักตนทุน   (172 × 5,813.95 )     999,999.40 บาท 
บวกเงินปนผล(จากตาราง) (46.40บาท  × 5,813.95  หุน)  269, 767.28 บาท 
หักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากปนผล(10%)   26,976.72 บาท 
เงินรับสุทธิสุทธิ คงเหลือ           7,184,646.86 บาท 
 บวกตนทุน   (172 × 5,813.95)          999,999.40 บาท 
รวมเงินรับจากการขายหุนท้ังหมด      8,184,646.260 บาท 
 ดังนั้นกาํไรจากการขายหลังหักภาษี(8,184,646.260  - 999,999.40 ) = 7,184,646.86

บาท ผลตอบแทนทบตน 52.37 %   
P/E สูงสุด  23.19 เทา   
ผลตอบแทนทบตน      81.88  %  
หาเงินท้ังหมดที่ไดรับจากขายหุนหลังหักภาษี 
ปรับตัวเลขใหสะทอนเงินปนผลที่ไดรับ 
รับเงินขาย( 3,377.15  ×5,813.95 หุน)    19,634,581.24 บาท 
หักตนทุน   ( 172 ×5,813.95)          999,999.40  บาท 
บวกเงินปนผล(จากตาราง) (46.40 ×5,813.95   หุน)   269, 767.28 บาท   
หักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากปนผล(10%)        26,976.72 บาท        
เงินรับสุทธิ คงเหลือ                18,877,371.40  บาท 
บวกตนทุน   (172 × 5,813.95 )      999,999.40 บาท 
รวมเงินรับจากการขายหุนท้ังหมด              19,877,371.80  บาท

ดังนั้นกาํไรจากการขายหลังหักภาษี( 19,877,371.80  - 999,999.40 )= 18,877,372.40 บาท
ผลตอบแทนทบตน 81.88  % ระยะเวลาลงทุน5ป 
หมายเหตุ : โดยไมไดคํานึงถึงเงินปนผลระหวางปลงทุน 

 
2) แบบจําลองการตั้งราคาหลักทรัพย (CAPM) 

   Ri=  R f + β i( R m   -  Rf )โดย    
   Ri = ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากการลงทุนในหลักทรัพย PTT (Expected rate of return 
for asset i) 
      βi =  ความเส่ียงเปนระบบที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย PTT เทากับ 0.7616 
ไดมาจากการคํานวณของ www.efinancethai.com. (อยูในตารางภาคผนวก) โดยใชขอมูลราคา Set 
กับราคา หลักทรัพย PTT  ท่ีใชขอมูลยอนหลัง 5ป 
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Rf =  อัตราดอกเบ้ียพนัธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ป เทากับ 6.25% (ใชอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาล 
อายุ 5ป ) 
   R m =  อัตราผลตอบแทนท่ีไดรับจากกลุมหลักทรัพยตลาดยอนหลัง5ป ไดเทากับ 
 - 1.0653% 
             Rm = ( set index 2551 - set index 2547 )/ set index 2547 )1/5  - 1 =  - 1.0653 
  

    ผลการคํานวณ CAPM ไดเทากับ 
E ( R PTT)  =  6.25  + 0.7616 (-1.0653 – 6.25 ) = 0.68 

หามูลคาราคาหลักทรัพยท่ี R i= 0.68 
 = (R i- Rf)-อัตราผลตอบแทนข้ันตํ่า  
 =( 0.68 -6.25)-5.1 = - 10.67 
    แทนคา อัตราคิดลด 
    กําหนด 

มูลคาทางบัญชีผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน(ป 2556)    1,044.65 บาท/หุน 
ตองลงทุนใหไดผลตอบแทนข้ันตํ่า ( I/Y )    - 10.67%ตอป 
ระยะเวลาลงทุน( N )           5      ป  
หาเงินตนลงทุนเร่ิมแรกจะตองไมเกิน    1,836.47 บาท/หุน 

  การวิเคราะหคาความเส่ียง β 
 จากผลการศึกษาตามตาราง พบวา คา PTT มีคาความเส่ียง β เทากับ 0.7616 เปนหลักทรัพย
ท่ีมีคาความเส่ียง β นอยกวา 1  แสดงวาเปนหลักทรัพยประเภท Defensive Stock หรือวามี
ความสัมพันธเชิงลบ นั่นคือ เปนหลักทรัพยมีการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของหลักทรัพยนอย
กวาอัตราการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนการตลาด 
  
4.2 บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  

   4.2.1 หลักการลงทุนแบบประเมินคุณคา (ขอมูลท่ัวไป)                                                              
 บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) (บริษัท) เปนบริษัทท่ีจด

ทะเบียนในประเทศไทยและเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมี
สํานักงานใหญต้ังอยูเลขท่ี 555 อาคารสํานักงาน ปตท. สผ.  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

       บริษัท บริษัทยอยและบริษัทรวม  (กลุมบริษัท) ประกอบธุรกิจหลักในดานการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียมท้ังภายในประเทศไทยและตางประเทศ ธุรกิจทอขนสงกาซในตางประเทศ และ
การลงทุนในธุรกิจตอเนื่องท่ีมีความสําคัญเชิงกลยุทธตามลําดับ 
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     ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 กลุมบริษัทมีการดําเนินธุรกิจใน 14 ประเทศ และมีพนักงาน
จํานวน 1,982 คน 

           1) เปนสินคาผูกขาด  
     เปนผูผลิตสินคาถือไดวาเปนธุรกิจผูกขาดได เนื่องจากเปนผูผลิตสํารวจและขุดเจาะ
น้ํามัน การทําธุรกิจไดรับสัมปทานเพื่อทําการขุดเจาะนํ้ามัน เปน ธุรกิจท่ี ไมใชสินคาโภคภัณฑ 
เพราะวาธุรกจิ เปนการแขงขันกันในดานช่ือเสียง ไมใช ราคา บริษัทสามารถข้ึนลงราคาไดตามอัตรา
เงินเฟอ และเปนสินคาท่ีมีคูแขงนอยราย ถาหากลูกคาจะเปล่ียนใจไปซ้ือจากคูแขงรายอ่ืน อาจจะ
ตอบสนองความตองการไดไม สมบูรณ เพราะ คูแขงตอบสนองไดเพยีงแตการทดแทนของสินคาได
เทานั้น และ ปตท สผ.เปนผูผลิตท่ีรายใหญท่ีสุดในประเทศทําใหไดเปรียบคูแขงท้ังทางดานราคา
และช่ือเสียง 
     เปนผูผลิตท่ีกอต้ังมานาน มากกวา 14 ป บงบอกถึงความแข็งแกรงของบริษัท และมี
ตรายี่หอเปน หมายเลข 1 ของการเลือกซ้ือสินคา   ลูกคาท่ีเปนปมขายน้ํามัน  ก็มีสินคา จากบริษัทนี้ 
จําหนายเปนสวนใหญ ถือไดวา เปนธุรกิจผูกขาดได 

2) เขาใจธุรกิจของบริษัท 
           กลุมบริษัทแบงออกเปนสวนงานตางๆ ไดดังนี้ 

o สวนงานสํารวจและผลิตปโตรเลียม กลุมบริษัทประกอบธุรกิจสํารวจและผลิต
ปโตรเลียมท้ังในประเทศ และตางประเทศ  โดยเปนผูดําเนินการและรวมลงทุนกับบริษัทสํารวจและ
ผลิตปโตรเลียมช้ันนํา โครงการในประเทศสวนใหญต้ังอยูในบริเวณอาวไทย  โครงการในตางประเทศ
ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟค ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือและออสเตรเลีย ซ่ึง ณ วันท่ีในงบ
การเงิน โครงการที่กลุมบริษัทลงทุนดังกลาวประกอบดวยโครงการที่มีการผลิตเชิงพาณิชยแลว 12 
โครงการ โครงการที่อยูระหวางการพัฒนาและสํารวจจํานวน 27 โครงการ   

o สวนงานทอขนสงกาซในตางประเทศ กลุมบริษัทไดรวมทุนกับผูรวมทุน เพื่อ
ดําเนินธุรกจิทอขนสงกาซธรรมชาติ  
เพื่อสงกาซธรรมชาติจากโครงการท่ีกลุมบริษัทรวมลงทุนสํารวจและผลิตปโตรเลียม ไดแก
โครงการยาดานาและโครงการเยตากุน 

o การดําเนนิงานอ่ืนของกลุมบริษัท สวนใหญประกอบดวย สวนงานการลงทุนใน
ธุรกิจตอเนื่องท่ีมีความสําคัญเชิงกลยุทธ และสวนงานอ่ืนๆ ซ่ึงไมมีสวนงานใดเปนสวนงานท่ีตอง
รายงานแยกตางหาก 
 จากการวิเคราะหเร่ืองธุรกิจมองวา เปนธุรกิจท่ีแข็งแกรงและ อายยุืนและเปนสินคาท่ี
ไมลาสมัยอยางแนนอน ในอีก 10 ปขางหนา  และเปนธุรกิจนาสนใจมาก 
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3) บริษัทมีฐานะทางการเงินท่ีม่ันคง 
จากงบดุล พิจารณาหนี้สิน แลว ป 2550 มี 58,380.77 ลานบาท  มีผูถือหุน 77,144.62 
ลานบาท และหนี้สินไมใชปญหาเลย เนื่องจากมีสวนผูถือหุนมาก      

 จากงบกําไรขาดทุนพิจารณามีกําไรหลังหกัภาษ1ี9,754.97 ลานบาท ถือวา มีกําไรที่
แข็งแกรง   เปนงบการเงินท่ีมีความแข็งแกรงทางการเงิน เปนงบท่ีนาไววางใจ เกีย่วกบัฐานะทาง
การเงิน 

4) กําไรของบริษทัมีความแข็งแกรง และมีแนวโนมเติบโตตอเนื่อง 
ตารางท่ี 4.9  กาํไรตอหุน ของ PTTEP                                                    

ปพ.ศ. กําไรตอหุน 
ผลตอบแทนตอ

สวนของผูถือหุน% 

2544 0.67 16.97 

2545 1.67 12.76 

2546 3.34 28.4 

2547 3.71 41.9 

2548 3.69 34.75 

2549 4.89 28.59 

2550 7.24 30.88 

2551 8.53 36.86 

2552 12.27 - 
ท่ีมา: ฐานขอมูล EPS16YEAR www.thaivi.com. 
   พิจารณาจากกาํไรตอหุนของ PTTEP มีแนวโนมท่ีเติบโตไดอยางแข็งแกรงอยาง
ม่ันคงและเติบโตอยางตอเนือ่งและสมํ่าเสมอ เปนหุนท่ีผานการคัดกรองเบื้องตนวาเปนบริษัทท่ี
สามารถคาดการณผลกําไรในอนาคตได เนื่องจากมีการเติบโตของกําไรตอหุนเปนเวลา 7 ป ถือวา
เปนหุนท่ีหุนท่ีผานหลักการการลงทุนแบบประเมินคุณคา เปนธุรกิจท่ีมีความไดเปรียบเชิงแขงขัน
อยางยั่งยืน มีศักยภาพท่ีทํากาํไรอยางตอเนือ่ง  เปนหุนท่ีอยูในเกณฑหุนคุณคา  

ก) อัตราการเติบโตของกําไร  2551   
       จากขอมูล ให 
        กําไรตอหุนป 2544     0.67 
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  กําไรตอหุนป 2551     8.53 
        ระยะเวลาลงทุน(N)     7 
                 ดังนั้นอัตราการเติบโตของกําไร7 ป   43.83% 
 ข)  หากําไรคาดการณป 2552 

                 จากขอมูลให   
        กําไรตอหุนป 2544     0.67 
        อัตราการเติบโตของกําไร 7 ป    43.83% 
        ระยะเวลาลงทุน(N)     8 
              ดังนั้นผลกําไรคาดการณป 2552(ลงทุน 8ป)(FV)  12.27 

เปนอัตราการเติบโตท่ีแข็งแกรงของกําไร ตอหุน  
คาดการณกําไรตอหุน ได     12.27บาทตอหุน 
หาอัตราการเติบโตของกําไรระหวางป 2544-2551  ไดเทากับ      43.83  %   

 โดยคราวๆแลว บริษัทมีการเติบโตท่ีแข็งแกรงของกําไร และกําไรตอหุนมี
แนวโนมเพิ่มข้ึน 
 5) ใชเงินลงทุนเฉพาะในกจิการท่ี เช่ียวชาญเฉพาะดาน 
(เฉพาะธุรกจิ โทรทัศน) 

6)  การซ้ือหุนคืนเพื่อเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุน 
             ป 2544    จํานวนหุน     654.4 ลานหุน 
             ป 2550    จํานวนหุน     3,322 ลานหุน 
                          654.4  - 3,322  =  - 2,667.6 ลานหุน   (ติดลบ หมายถึงเพิ่มทุน)  
                         ขอมูลจากรายงานประจําป ป2544 และป 2550  เห็นไดชัดวาบริษัทมีการออกหุน
เพิ่มทุนในชวงเวลาท่ีนั้น  จากหลักการในขอนี้ ถือวา บริษัทไมนาสนใจเทาท่ีควรเนื่องจากวาแทนที่
จะมีการซ้ือหุนคืนเพื่อเพิ่มสัดสวนความเปนเจาของในบริษัทของผูถือหุนแตกลับมีการขายหุนเพิ่ม
ทุนทําใหสัดสวนความเปนเจาของลดลงอยางมากแมผูถือหุนจะถือหุนในจํานวนมากก็ตาม 

7)  ผูบริหารบริหารกําไรสะสมของบริษัท 
   มีเง่ือนไขการจายปนผลไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได
แลวในแตละป (โดยมีเง่ือนไขเพ่ิมเติม) 

               บริษัทไดประมาณเงินปนผลเสนอจายใหผูถือหุนประจําป 2550 ในอัตราหุนละ  

3.28 บาทตอหุน ท้ังนี้ บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2550 ไป
แลวในอัตราหุนละ 1.61 บาท เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2550 คงเหลือจายสําหรับงวด 6 เดือนหลังของ 
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ป2550อีกในอัตราหุนละ 1.67 บาท ซ่ึงจะจายเม่ือไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุน
ประจําป 
           วิธีคิด 

จากกําไรตอหุน  ป 2550        7.24   บาทตอหุน 
หัก จายปนผล         3.28 
เหลือกําไรสะสม        3.96   บาทตอหุน 

   คิดเปน จายปนผล      45.30  % 
   เก็บเปนกําไรสะสม      54.70  % 

           แปลความไดวา   ผูบริหารเนน เก็บเงินไวมากกวาท่ีจะจายปนผลใหผูถือหุน คํานึงถึง
การใชเงินกําไรสะสมในการพัฒนาและดําเนินกิจการเพ่ือความเติบโตทางธุรกิจ    
          หากดู รายไดท่ีไดจากการดําเนินกิจการแลว 49,629.52 ลานบาท หกัคาใชจายแลว มี
กําไร 19,754.97ลานบาท คิดเปน 39.80%   มองวาเปนผลตอบแทนท่ีนาสนใจ เปนผลงานท่ีดีของ
ผูบริหาร แสดงวา ผูบริหารมีการบริหารงานท่ีมีความสามารถมาก   และเปนเพราะธุรกิจเปนธุรกจิท่ี
มีความแข็งแกรงโดยธรรมชาติ จึงทําให ยนืหยดัและอยูรอดในทุกสภาวะเศรษฐกจิ 
 8) บริษัทมีอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนสูงกวาคาเฉล่ีย 
ตารางท่ี 4.10 ผลตอบแทนผูถือหุนตอหุน 

ป พ.ศ.  กําไรตอหุน ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

2544 0.67 16.97 

2545 1.67 12.76 

2546 3.34 28.4 

2547 3.71 41.9 

2548 3.69 34.75 

2549 4.89 28.59 

2550 7.24 30.88 

2551 8.53 36.86 

2552 12.27(คาดการณ) 41.18% (คาดการณ) 
ท่ีมา: ฐานขอมูลEPS16YEAR www.thaivi.com. 
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ก) อัตราการเติบโตของอัตราผลตอบแทนสวนผูถือหุน 2551   
         จากขอมูล ให  
          อัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน(ป 2544)   16.97 
          อัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน(ป 2544)   36.86 
          ระยะเวลาลงทุน(N)      7 
                 ดังนั้นอัตราการเติบโตของอัตราผลตอบแทนสวนผูถือหุน 7ป 11.72% 
     ข) หาคาดการณอัตราผลตอบแทนสวนผูถือหุน ป 2552 
          จากขอมูลให   
            อัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน(ป 2544)   16.97 
           อัตราการเติบโตของกําไร 7ป      11.72% 
     ระยะเวลาลงทุน(N)      8 
  ดังนั้นผลตอบแทนสวนผูถือหุนคาดการณป 2552(FV)  41.18% 

 เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้ใชเกณฑผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลเปนเกณฑท่ี6.4%  
 ถานักลงทุนตองการเพิ่มอํานาจการซ้ือท่ีแทจริงของนักลงทุนแลวจาํเปนจะตองได

ผลตอบแทนจากสินทรัพยของนักลงทุนอยางนอยในอัตราท่ีเทากับผลลัพธของเงินเฟอและภาษ ี
           ดังนั้น คํานวณ ผลตอบแทนข้ันตํ่า ท่ีตองการจากการลงทุนพันธบัตรรัฐบาล 

อัตราเงินเฟอท่ัวไป ประมาณ        6.5 % 
อัตราภาษีของการรับปนผลที่ไดจากการลงทุน                   10 %    
เงินปนผล          45.30%  
ถาหากตองการผลตอบแทนท่ี สูงกวา พันธบัตรรัฐบาล              6.4 % 
นักลงทุนควรลงทุนใหไดผลตอบแทนท่ี  ดังนี ้
= X + X( เงินปนผล – ภาษปีนผล)- เงินเฟอ = 0 
= X + X(45.30%  – 10 %)- 6.5 % = 0 
 
= X + 35.30X  =  6.5 % 

100 
135.30X  = 650 
X = 4.80 

  ดังนั้นถานกัลงทุนตองการผลตอบแทนข้ันตํ่า เพื่อไมใหเสียอํานาจการซื้อ 
  ตองลงทุนใหไดผลตอบแทนขั้นต่าํ     4.80 %  
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และคิดรวมถึงอัตราเงินเฟอและภาษีเกณฑเฉล่ียท่ีนักลงทุนควรไดรับควรอยางนอย 4.80% 
 จากตารางคํานวณหา อัตราผลตอบแทนสวนผูถือหุน เทากับ  11.72% 
 ถือวา อยูในเกณฑดีท่ีอัตราผลตอบแทนสวนผูถือหุน สูงท่ีกวาเกณฑท่ีต้ังไว 
ท่ีสําคัญอีกส่ิง คือ การรักษาอัตราผลตอบแทนสวนผูถือหุน ใหอยูในระดับสูงไดอยางตอเนื่อง  จาก
ตาราง บริษัท ไมสามารถทําใหอัตราผลตอบแทนสวนผูใหสูงอยางตอเนื่อง ทําใหผลตอบแทนผูถือ
หุนไมสมํ่าเสมอ ไดซ่ึงบงบอกถึงความสามารถในการบริหารงานของผูบริหารที่จะจดัสรรกําไร
สะสมในการบริหารเงิน เพือ่นํากําไรเขาสูบริษัท วาไมนาประทับใจ และไมนาไววางใจ 
 9) บริษัทสามารถปรับราคาสินคาตามอัตราเงินเฟอหรือไม 
 ตารางท่ี 4.11  เปรียบเทียบยอดขายกับกําไรสุทธิ 

ป ยอดขาย กําไร 
2548 69,582.82 23,734.69 
2549 91,723.02 28,047.27 
2550 96,773.02 28,455.39 
ท่ีมา: รายงานประจําป 2550 บริษัท ปตท. สผ. จํากัด (มหาชน) 
 
 ป 2548มี กําไร เปน 34.11%ของยอดขาย ป 2549  มีกําไร เปน30.58%ของยอดขาย 
ป 2550 มีกําไร เปน 29.40 % ของยอดขาย 
 ป 2548-2550  มีการเติบโตยอดขาย 17.93 %  การเติบโตของกําไร  9.49 % 
  เห็นไดชัดกวา มีการเพิ่มข้ึนของยอดขายมาก แตกําไรกลับคืนมีนอยเกอืบ2เทา 
แสดงใหเห็นวา การที่จะมีกําไรใหมาก จะตองเพ่ิมปริมาณยอดขายตามจึงจะรักษากําไรใหอยูใน
ระดับท่ีพึงพอใจได   
  ราคาเม่ือปท่ี 2549-2550 มีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วแตเปนเพราะการเก็งกําไร
ราคาน้ํามันดิบของโลก ทําใหราคาน้ํามันดบิพุงสูงข้ึนสงผลใหราคาน้ํามันขายปลีกมีราคาสูงข้ึน ซ่ึง
ไมใชการข้ึนราคาดวยอัตราเงินเฟอ และปจจุบัน เม่ือปลาย 2551ราคาน้ํามันขายปลีกไดลดลงอยาง
รวดเร็ว หรือเรียกไดวา ราคาถูกมากเม่ือเทียบกับราคาน้ํามันจากตนป2551 หรือประมาณ 2-3ปกอน
หนา ซ่ึงท้ังหมดนี้เหน็ไดวาแนวโนมราคาน้าํมันหรือราคาสินคาของPTTEP ข้ึนลงตามอุปสงคและ
อุปทานนํ้ามัน และมีการข้ึนลงอยางไมมีเสถียรภาพ 
 ประเมินไดวา ราคาของสินคาในธุรกิจนีไ้มสามารถปรับข้ึนตามอัตราเงินเฟอได 
เนื่องจากจะปรับข้ึนไดหรือการเพิ่มข้ึนของกําไรได จะตองเพ่ิมยอดขายใหมากเทาท่ีจะมากได ซ่ึง
อาจจะตองมีคาใชจายตามมาเปนตนทุนผันแปร ทําใหกําไรไมเปนท่ีนาพอใจเทาท่ีควร 
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 10) เงินทุนจํานวนมากในการปรับปรุงพัฒนาโรงงานและเคร่ืองจักรใหทันสมัย 
   มีการลงทุนเพิ่มใน ป 2550  ในเคร่ืองจักร    17,896.67 ลานบาท     

   ใชงบการลงปรับปรุงมาก  มีการลงทุนเพือ่พัฒนาการดําเนินงานอุปกรณเคร่ืองจักร
และโรงงานท้ังหมด 118,977.78ลานบาท ประมาณ 15.04% ถือวาเปนการลงทุนเพื่อปรับปรุงพัฒนา
โดยลงทุนท่ีมากเม่ือเทียบกบัรายได 6,076 ลานบาท มองแลววาเปนการทําเงินท่ีจะตองมารายจาย
มากเพื่อการรักษายอดขายและลูกคา 
                  4.2.2  การลงทุนแบบประเมินคณุคา(การวิเคราะหเชิงตัวเลข) 
             การศึกษาคร้ังนี้สมมติวา PTTEPท่ีกําลังวิเคราะหคือหลักทรัพยท่ีนาสนใจและ 
ราคาท่ีจะลงทุนคือราคา ณ. วันท่ี 29ธันวาคม พ.ศ. 2551  คือ ราคา 102 บาท ตอหุน 
                             การศึกษาคร้ังนี้สมมติวา PTTEPคือหลักทรัพยท่ีนาสนใจและ ราคาท่ีจะลงทุนคือ
ราคา ณ. วันท่ี 29ธันวาคม พ.ศ. 2551  คือ ราคา 102 บาท ตอหุน 

1)  ประเมินมูลคาธุรกิจ 
 ตารางท่ี 4.12  กําไรตอป PTTEP 

ป  กําไรตอป 

2550 19,754 

2549 28,047 

2548 23,734 

2547 15,866 

2546 12,028 

2545 12,053 

2544 10,894 

รวมกําไร  122,376 

คาเฉล่ีย 7ป  17,482 
ท่ีมา: คํานวณโดยโปรแกรมจาก TIBA2PLUS 

 
บริษัทไดรับกาํไรโดยเฉล่ีย    17,482 ลานบาท 
เปนเวลา      7 ป 
อัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาล   6.4 % 
โดยมีการคํานวณมูลคากจิการดังนี ้
PV กระแสเงินสด  
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=  17,482/1.064 +  17,482/1.0642+  17,482/1.0643 +    17,482/1.0644 +  
17,482/1.0645   + 17,482/1.0646+ 17,482/ 1.0647  

= 16,403.45 + 15,442.09 + 14,512.70 + 13,640.76 + 12,819.53 + 12,049.07 
+11,324.0      

=  96,191.60 

คามูลคาท่ีเหลือของกิจการในปท่ี 7 
=  17,482 / 0.064  
 1.0647       

 =  273,156.25 / 1.5438   = 176,937.589 
มูลคาปจจุบันของกิจการ(PV) = 96,191.60+176,937.589= 273,129.189 ลบ. 
มูลคาปจจุบันกิจการ (PV )   273,129.189 ลบ. 
ถานําไปซ้ือพันธบัตรรัฐบาล 
ไดดอกเบ้ีย     6.4%  ตอป 
ณ. ปท่ี 7 (N)     7 

       มูลคากิจการในอนาคต (FV)   421,657.19 ลบ. 
       แปลวา นกัลงทุนจะตองลงทุน 273,129.189 ลบ. โดยไดผลตอบแทน 6.4% ตอ

ป   เปนเวลา 7 ป เพื่อไดรับ 421,657.19ลบ.ในปท่ี 7 
 2)อัตราผลตอบแทนเร่ิมตนและมูลคาเชิงเปรียบเทียบกบัรัฐบาล 

(ในป 2552) 
มีการคาดการณกําไรตอหุน      12.27 บาทตอหุน 
อัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาล     6.4% 
มูลคาเปรียบเทียบท่ี (12.27 / 6.4%)   191.72 บาท 
แปลความวา ถาซ้ือหุน PTTEP  ท่ีราคา 191.72 บาทตอหุน นักลงทุนจะไดอัตรา

ผลตอบแทนเทากับลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ดังนั้น PTTEPจึงมีราคาเชิงเปรียบเทียบกับพนัธบัตร
รัฐบาลเทากับ 191.72บาท 
  ถาจะซ้ือหุนควรซ้ือตํ่ากวา 191.72 บาท จะทําใหนกัลงทุนซ้ือหลักทรัพยในราคา
ท่ีตํ่ากวาราคาเชิงเปรียบเทียบกับราคาพันธบัตรรัฐบาล  และ ผลตอบแทนจากหุนจะสูงกวา
ผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาล ณ.ท่ีนี้คือ 6.4 %ตารางผลตอบแทนผูถือหุนตอหุน 
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 ตารางท่ี 4.13  กําไรตอหุนของบริษัทPTTEP ในระหวางป 2544 ถึง2552 

ป พ.ศ. กําไรตอหุน 

ผลตอบแทนตอ
สวนของผูถือ

หุน% 

2544 0.67 16.97 

2545 1.67 12.76 

2546 3.34 28.4 

2547 3.71 41.9 

2548 3.69 34.75 

2549 4.89 28.59 

2550 7.24 30.88 

2551 8.53 36.86 

2552 
12.27 

(คาดการณ) 
41.18% 

(คาดการณ) 
ท่ีมา : ฐานขอมูลจากEPS16YEAR www.thaivi.com 
ราคาหุนPTTEPในป วนัท่ี 30 /ธ.ค./2551 อยู  ณ ราคา 102 บาท 
 

2.1)หาอัตราผลตอบแทนเร่ิมตน 
       (ป 2552)  
       บริษัทมี อัตราผลตอบแทนสวนผูถือหุน    41.18 % 

    หาอัตราผลตอบแทนสวนผูถือหุน (บาทตอหุน) 
    (สวนผูถือหุน / จํานวนหุน)  
    (97,114.75 / 3,322)    29.23 บาท/หุน  
กําไรตอหุน     12.27   บาท   

                  ผลตอบแทนเร่ิมแรก(12.27/29.23)*100  41.97 %   
แปลวา ถานักลงทุนลงทุนท่ีราคาเทากับมูลคาสวนผูถือหุน  จะไดรับ

ผลตอบแทนเร่ิมแรก 41.97 % 
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2.2)หาผลตอบแทนของนักลงทุนเม่ือนักลงทุนซ้ือหุนท่ี102บ. 
       ป2552 
 ถาลงทุน ท่ีราคา     102 บาท 
      จะไดผลตอบแทนป2552  (12.27/102×100=12.03%) 12.03% 
2.3) หาอัตราการเติบโตของกําไรตอหุนในอดีต 7 ปทีผานมา 

 ให 
 กําไรตอหุนป 2544)    0.67      
 กําไรตอหุนป 2551)     8.53      
 ระยะเวลาลงทุน(N)    7 
 อัตราการเติบโตของกําไร  (I/Y)    43.83% 
  เม่ืออัตราการเติบโตของกําไรตอหุน PTTEP ระหวางป 2544-2551   
  ไดเทากับ  43.83%   
  และอัตราผลตอบแทนเร่ิมตนของนักลงทุนเทากับตอป  41.97% 
  นักลงทุนตองการลงทุน 102 บาท ควรเลือกระหวางพันธบัตรรัฐบาลมูลคา 
102บาท  ใหผลตอบแทนในอัตราคงท่ี 6.4% หรือ ลงทุนในหุน PTTEP ใหผลตอบแทนเร่ิมตนท่ี 
41.97% และผลตอบแทนของกําไรคาดการณจะเพ่ิมข้ึนในอัตรา 43.83%ตอป 
             นักลงทุนนาควรจะเลือกลงทุนในหุน PTTEP ใหผลตอบแทนดกีวา
พันธบัตรรัฐบาล 
  3)  การประเมินหุนเสมือนพนัธบัตรของ PTTEP 
           อัตราจากผลตอบแทนผูถือหุนเร่ิมแรก(8.53/29.23) ×100               29.18%   

        เก็บกําไรสะสมจากอัตราผลตอบแทนผูถือหุน=29.18×54.70%  15.96 % 
        หาคาดการณมูลคาผูถือหุน 
     
   คิดเปน จายปนผล     45.30 %ของกาํไร 
     เก็บเปนกําไรสะสม     54.70 %ของกาํไร 

3.1) คํานวณกาํไรสะสมท่ีเกบ็ไวในบริษัทตอป 
     ก) อัตราผลตอบแทนสวนผูถือหุน   =   29.23 % 
    บวกเก็บกําไรสะสมจากอัตราผลตอบแทนผูถือหุน =   15.96 % 

           อัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน 
  ( 97,114.79) /3,322)    29.23 บาท/หุน 
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บวก เก็บกําไรสะสม 
          (12.27×15.96 %)     1.96 บาท/หุน 
           คาดการณผลตอบแทนตอสวนผูถือหุนบวกกําไรสะสม 31.19 บาท/หุน  

  ข) กําไรสะสมจากอัตราผลตอบแทนผูถือหุน    15.96 % 
อัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน   29.23 บาท/หุน 
บวก (12.66 % ×29.23 )      3.70    บาทตอหุน 
สวนผูถือหุน เปน       32.93    บาทตอหุน 

         อัตราผลตอบแทนสวนผูถือหุนระหวางป 2544-2551   เทากับ  11.72% 
            อัตราการเติบโตของกําไรระหวางป    2544-2551  ไดเทากับ    43.83  % 

ตารางท่ี 4.14   ประมาณการระหวางป 2551-2558   

ป พ.ศ. 
กําไรตอ
หุน 

ผลตอบแทนตอ
สวนของผูถือหุน

(%) 
เงินปน
ผล 

กําไรสะสม 
/หุนรายป 

กําไร
สะสมทบ

ตน 

2551 8.53 36.86 3.86 4.67 4.67 

2552 12.27 41.18 5.56 6.71 11.38 

2553 17.65 36.86 8.00 9.65 21.03 

2554 25.38 41.18% 11.50 13.88 34.91 

2555 36.5 46.01 16.53 19.97 54.88 

2556 52.5 51.4 23.78 28.72 83.6 

2557 75.52 57.42 34.21 41.31 124.91 

2558 108.62 64.15 49.20 59.42 184.33 

ท่ีมา: คํานวณโดย โปรแกรมจากTI BA 2 PLUS. 
  อัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (ป 2551)   36.86  %  

 อัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน(PV) 
 (36.86 % × 77,144,620,000) /3,322,000,000)  29.23 บาท/หุน 

  สมมติวา ในอีก 7 ปขางหนา(ป 2558) 
  บริษัทรักษาผลตอบแทนตอสวนผูถือหุนได 43.83   

เก็บเปนกําไรสะสม (43.83×54.70 %)=(I/Y)  23.97% 
  ระยะเวลา      7 ป  
 ผลตอบแทนสวนผูถือหุนบวกกําไรสะสมป 2558(FV)  213.56 บาท/หุน 
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ดังนั้น PTTEP จะมีผลตอบแทนตอสวนผูถือหุนได(213.56 ×43.83%)    93.60 บาท/หุน 
3.2) อัตราการเติบโตของมูลคาทางบัญชี 

                      อัตราผลตอบแทนสวนผูถือหุนระหวางป 2544-2551   เทากับ  11.72% 
                        อัตราการเติบโตของกําไรระหวางป    2544-2551  ไดเทากับ    43.83  % 

มูลคากิจการป2551(273,129.189/ 3,322)ลบ.  82.21 บาท/หุน 
บวกกําไรสะสม     184.33 บาท 
มูลคากิจการป2558     266.54 บาท 
อัตราเติบโตของมูลคาทางบัญชี 
=(82.21-29.23)1/7    - 1     6.56 % 

3.3) หามูลคาทางบัญชีตอหุนในอีก 7ปขางหนา 
ใชขอมูลอัตราสวนผูถือหุนหามูลคาทางบัญชี 
 ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนมูลคาปจจุบัน(ป 2551)     29.23 บาท/หุน 
 อัตราการเติบโตของมูลคาทางบัญชี(I/Y)       6.56 % ตอป 
 ระยะเวลาลงทุน (N)          7ป 
 มูลคาทางบัญชีผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน(ป 2558)   45.60 บาท/หุน 

3.4) หามูลคาปจจุบัน โดยใช  อัตราผลตอบแทนข้ันตํ่า4.85 % คิดลด 
กําหนด 
มูลคาทางบัญชีผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน(ป 2558)  45.60บาท/หุน 
ตองลงทุนใหไดผลตอบแทนข้ันตํ่า ( I/Y )  4.85%ตอป 
ระยะเวลาลงทุน( N )     7      ป  
หาเงินตนลงทุนเร่ิมแรกจะตองไมเกิน   32.73 บาท/หุน 
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4) การคาดการณผลตอบแทนตอป  
 ตารางท่ี 4.15 กําไรตอหุนในPTTEP ป 2544-2551 

ป 
พ.ศ. ราคา 

กําไรตอ
หุน 

ผลตอบแทน
ตอสวนของผู
ถือหุน เงินปนผล P/E 

2544 123 0.67 16.97 3 183.582* 

2545 142 1.67 12.76 6 85.0299 

2546 252 3.34 28.4 6.75 75.4491 

2547 290 3.71 41.9 6.75 78.1671 

2548 472 3.69 34.75 14.5 127.913 

2549 96.5 4.89 28.59 9.71 19.7342 

2550 161 7.24 30.88 3.11 22.2376 

2551 107 8.53 36.86 4.53 12.544* 

ท่ีมา: ฐานขอมูลจากEPS16YEAR www.thaivi.com 
หมายเหตุ:  * คือคา P / E ท่ีนํามาคํานวณหามูลคา                  
ตารางท่ี 4.16   ประมาณการระหวางป 2551-2558  ไดดังตาราง 

ป พ.ศ. กําไรตอหุน เงินปนผล กําไรสะสม/หุน 

กําไรสะสม
ทบตน 

2551 8.53 3.86 4.67 4.67 

2552 12.27 5.56 6.71 11.38 

2553 17.65 8.00 9.65 21.03 

2554 25.38 11.50 13.88 34.91 

2555 36.5 16.53 19.97 54.88 

2556 52.5 23.78 28.72 83.6 

2557 75.52 34.21 41.31 124.91 

2558 108.62 49.20 59.42 184.33 

ท่ีมา: คํานวณโดย โปรแกรมจากTI BA 2 PLUS. 
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อัตราผลตอบแทนสวนผูถือหุนระหวางป 2544-2551   เทากับ   11.72% 
อัตราการเติบโตของกําไรระหวางป 2544-2551        เทากับ            43.83% 
จากกําไรตอหุนในอดตี ถาอัตราการเติบโตกําไรตอหุน ระหวางป 2544-2551  
บวก เงินปนผลท่ีอัตรา      45.30% 
นักลงทุนสามารถคาดการณกําไรตอหุนและเงินปนผลตอหุนในชวง  
ระหวาง2551-2558 
และคาดการณไดตามตาราง 
จากกําไรคาดการณPTTEPป2558    108.62บาท/หุน 

  P/E ตํ่าสุด  12.55 เทา (108.62 × 12.55)     1,364.27 บาท 
บวกเงินปนผล(จากตาราง)     49.20  บาท 
เงินรับสุทธิ        1,413.47 บาท/หุน 

   P/E สูงสุด  183.58 เทา (108.62 × 183.58)      19,940.46 บาท 
  บวก เงินปนผล        49.20  บาท 
   เงินรับสุทธิ                     19,989.66  บาท/หุน 

4.1 หาผลตอบแทนทบตน 
             P/E ตํ่าสุด  12.55 เทา                                 
 ให   
 มูลคาปจจุบัน (ตนทุนท่ีลงทุน)(PV)   102 บาท 
 ถาราคาขายในอนาคต (FV)    1,413.47 บาท 
 ระยะเวลาลงทุน     7 
 ดังนั้นผลตอบแทนทบตน    45.58 % 
          P/E สูงสุด  183.58 เทา 
 ให   
 มูลคาปจจุบัน (ตนทุนท่ีลงทุน)(PV)   102 บาท 
 ถาราคาขายในอนาคต (FV)    19,989.66 บาท 
 ระยะเวลาลงทุน     7 
 ไดผลตอบแทนทบตน    112.55 % 
   ดังนั้นเม่ือรวมเงินปนผลที่คาดการณระหวางชวงป 2551-2558 นักลงทุนจะได
ผลตอบแทนทบตนกอนหักภาษีในอัตราระหวาง 45.58% ถึง  112.55 % 
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4.2 จากบทวเิคราะห 
 จากเงินลงทุน       1,000,000  บาท 
 ราคาซ้ือ                      102    บาท 
 ไดจํานวน               9,803  หุน 
 (เม่ือลงทุน ป 2552) 

  P/E ตํ่าสุด  12.55 เทา              
 ผลตอบแทนทบตน  45.58 % 
 หาเงินท้ังหมดที่ไดรับจากขายหุนหลังหักภาษี 
 ปรับตัวเลขใหสะทอนเงินปนผลที่ไดรับ 

  รับเงินขาย(1,364.27บาท ×9,803 หุน)            13,373,938.81บาท 
  หักตนทุน   (102×9,803   )         999,906 บาท 
  บวกเงินปนผล(จากตาราง) (49.20  × 9,803  หุน)   482,307.60 บาท 
   หักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากปนผล(10%)              48,230.76 บาท 
   กําไรสุทธิคงเหลือ                          12,808,109.65 บาท 
  บวกตนทุน   (102× 9,803)              999,906 บาท 

              รวมกําไรจากการขายหุนท้ังหมด               13,808,015.65 บาท/หุน 
                    คาดการณราคาตํ่าสุดท่ี P/E ตํ่าสุด  12.55 เทาใน ป 2558 เทากับ 1,364.27บาท 
กําไรจากการขายหลังหกัภาษ(ี13,808,015.65  - 999,906)= 12,808,109.65บาท  ผลตอบแทนทบตน 
45.58 %   
  P/E สูงสุด  183.58 เทา   

 ผลตอบแทนทบตน     112.55 % 
 หาเงินท้ังหมดที่ไดรับจากขายหุนหลังหักภาษี 
 ปรับตัวเลขใหสะทอนเงินปนผลที่ไดรับ 

รับเงินขาย(19,940.46 บาท × 9,803  หุน)           195,471,820 บาท 
หักตนทุน   (102× 9,803    )       999,906 บาท 
บวกเงินปนผล(จากตาราง) (49.20 × 9,803      หุน)   482,307.6 บาท   
หักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากปนผล(10%)   48,230.76 บาท 
กําไรสุทธิ คงเหลือ         194,905,990.80  บาท 
บวกตนทุน   (102 × 9,803 )      999,906 บาท 
รวมเงินรับจากการขายหุนท้ังหมด                195,905,896.8 บาท/หุน 
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 คาดการณราคาตํ่าสุดท่ี P/E สูงสุด  183.58 เทาใน ป 2558 เทากับ  19,940.46บาท กําไร
จากการขายหลังหักภาษี(195,905,896.8 - 999,906) = 194,905,990.80 บาท ผลตอบแทนทบตน 
53.37 %  
 คาดการณเงินรับในป2558 ตํ่าสุดท่ีราคา1,364.27บาท สูงสุดท่ีราคา 19,940.46 บาท  
4.2.3)    แบบจาํลองการตั้งราคาหลักทรัพย (CAPM) 
   ขอสมมติของแบบจําลองการต้ังราคาหลักทรัพย(Capital Asset Pricing Model : CAPM) 
 Ri =  R f + β i(  R m   -  Rf )โดย    
 Ri = ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากการลงทุนในหลักทรัพยPTTEP (Expected rate of return 
for asset i) 
    βi =  ความเส่ียงเปนระบบที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพยPTTEP เทากับ 0.6898ไดมา
จากการคํานวณของ www.efinancethai.com. (อยูในตารางภาคผนวก) โดยใชขอมูลราคา Set กบั
ราคา หลักทรัพย PTT  ท่ีใชขอมูลยอนหลัง 7ป 
 Rf =  อัตราดอกเบ้ียพนัธบัตรรัฐบาล อาย ุ7 ป เทากับ 6.40% (ใชอัตราดอกเบ้ียพันธบัตร
รัฐบาล อายุ 7ป ) 
 Rm =  อัตราผลตอบแทนท่ีไดรับจากกลุมหลักทรัพยตลาดยอนหลัง7ป ไดเทากับ 161.83% 
(จากขอมูลท่ีไดมาจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํากัดหาผลตอบแทนยอนหลัง7 ป) 
            Rm = (( set index 2551 / set index 2545 )/ set index 2545 )1/7  - 1 × 100   
      = -0.96 
 ผลการคํานวณ CAPM ไดเทากับ 
 E ( R i )  =  6.40  + 0.6898 (  -0.96 -  6.40 ) 
 = 1.32 
 หามูลคาราคาหลักทรัพยท่ี R i= 1.32 
 = (R i- Rf)-อัตราผลตอบแทนข้ันตํ่า  
 =( 1.32 -6.4)-4.8 = - 9.88 
    แทนคา อัตราคิดลด 
    กําหนด 

มูลคาทางบัญชีผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน(ป 2558)    45.60บาท/หุน 
ตองลงทุนใหไดผลตอบแทนข้ันตํ่า ( I/Y )    - 9.88%ตอป 
ระยะเวลาลงทุน( N )      7      ป  
หาเงินตนลงทุนเร่ิมแรกจะตองไมเกิน    94.45 บาท/หุน 
การวิเคราะหคาความเส่ียง β 
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 จากผลการศึกษาตามตาราง ท่ี  พบวา คา PTTEP มีคาความเส่ียง β เทากับ 0.6898 เปน
หลักทรัพยท่ีมีคาความเส่ียง β นอยกวา 1  แสดงวาเปนหลักทรัพยประเภท Defensive Stock หรือวา
มีความสัมพันธเชิงลบ นั่นคือ เปนหลักทรัพยมีการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนของหลักทรัพย
นอยกวาอัตราการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนการตลาด 
 
4.3  สรุปผลการศึกษา 

 4.3.1  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
    ก) สรุปขอมูลท่ัวไป    
 บริษัทจัดอยูในธุรกิจประเภท สินคาโภคภณัฑ มีการแขงขันในเร่ืองราคาสูง
ถึงแมวา ตรายีห่อจะเปนท่ียอมรับของผูบริโภค แตไมใชเกณฑในการตัดสินใจเลือกซ้ือ สวนใหญ
เกณฑในการเลือกซ้ือสินคาของบริษัท คือราคาถูกกวาคูแขง 
 กําไรตอหุนของบริษัทในอดีตมีความผันผวน แต ระยะเวลา 6 ปหลังมี
แนวโนมท่ีเติบโตอยางสมํ่าเสมอ ทําใหสามารถคาดการณกําไรในอนาคตได  
 อัตราสวนผูถือหุนของบริษทัฯ จัดวาเปนอัตราสวนท่ีไมสมํ่าเสมอ ให
ผลตอบแทนผูถือหุนในเกณฑท่ีตํ่ามาก คาดวาจะสงผลใหนักลงทุนแบบประเมินคุณคาจะได
ผลตอบแทนท่ีตํ่าไปดวย 
 ผูบริหารจัดไดวาเปนผูบริหารท่ีมีความสามารถไมโดดเดน โดยดูจากกําไรเม่ือ
หักคาใชจายท้ังหมดออกไปแลว กําไรจากกดําเนนิงานมีนอยมากเม่ือเทียบกับยอดขายท่ีไดมา แสดง
วา ผูบริหาร บริหารทําใหผลตอบแทนผูถือหุนไดรับประโยชนจากกําไรไดนอยมาก   
 ในเกณฑการจดัสรรเงินปนผล มองวาอยูในอัตราสวนท่ีพอเหมาะคือไมจาย
ปนผลมากเกินไปเปนเหตุใหเงินสะสมเหลือนอย แตบริษทัไดเก็บเงินสะสมไวมากแสดงวายังมุง
สรางผลตอบแทนจากการนําเงินกําไรสะสมเพ่ือการดําเนนิกิจการเพ่ือดอกผลแกผูถือหุนตอไป 
 ราคาสินคาของบริษัทฯไมสามารถปรับข้ึนไดตามอัตราเงินเฟอ แตจะปรับข้ึน
หรือลงไดตามอุปสงคอุปทานนํ้ามัน หรือการเก็งกําไรของนักเก็งกําไรน้ํามัน 
 บริษัทฯมีตนทุนคาใชจายมาก เปนตัวบ่ันทอนกําไร โดยเฉพาะงบประมาณซ้ือ
เคร่ืองจักรและอุปกรณมีมาก 1 เทาตัว เม่ือเทียบยอดขายและกําไรแลว มองวาเปนการลงทุนท่ีสูง
เกินไปสําหรับการรักษายอดขาย 
   ข) ผลการศึกษาจากการวิเคราะหเชิงตัวเลข ของ PTT 

1)  การประเมินธุรกิจ  
 1.1)มูลคากิจการปจจุบัน ป2551   1,101,000.35 ลบ. 
       มูลคากิจการป2551(1,101,000.35/ 2,824)ลบ. 389.87 บาท/หุน 
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1.2)มูลคากิจการ ป2556    1,490,843.82 ลบ. 
       มูลคากิจการป2556(1,490,843.82/ 2,824)ลบ. 527.91 บาท 
 คาดการณอัตราเติบโตของมูลคาทางบัญชี  135.40% 
 2) อัตราผลตอบแทนเร่ิมตนและมูลคาเชิงเปรียบเทียบกับรัฐบาล 
 2.1) หาอัตราผลตอบแทนเร่ิมตน 
              ถานักลงทุนลงทุนท่ีราคาเทากับอัตราผลตอบแทนสวนผูถือหุน   

                    จะไดรับผลตอบแทนเร่ิมแรก      52.24 % 
2.2) หาผลตอบแทนของนักลงทุนเม่ือนักลงทุนซ้ือหุนท่ี 172บ. 
       จะไดผลตอบแทนป2552         26.38 % 
2.3) หาอัตราการเติบโตของกําไรตอหุนในอดีต 5 ปทีผานมา 

             อัตราการเติบโตของกําไรตอหุน PTT  
 ระหวางป 2546-2551        33.85%   
       นักลงทุนนาควรจะเลือกลงทุนในหุนPTTใหดกีวาพันธบัตรรัฐบาล 
3) การประเมินหุนเสมือนพนัธบัตรของ PTT 

          3.1) คํานวณกาํไรสะสมท่ีเกบ็ไวในบริษัทตอป 
                                ก) ผลตอบแทนสวนผูถือหุนบวกกําไรสะสม  100.90 บาท/หุน  
                                ข) สะสมกําไรจากสวนผูถือหุน เปน   111.14 บาท/หุน 

                     ผลตอบแทนสวนผูถือหุนบวกกําไรสะสมป 2556 411.19 บาท/หุน 
    3.2) อัตราการเติบโตของมูลคาทางบัญชีตอหุน 63.18% 

3.3) หามูลคาทางบัญชีตอหุนในอีก 5 ป(ป 2556) 1,044.65 บาท/หุน 
  3.4) หามูลคาปจจุบัน โดยใช  อัตราผลตอบแทนข้ันตํ่า5.1% คิดลด 
               หาเงินตนลงทุนเร่ิมแรกจะตองไมเกิน  814.62 บาท/หุน 

            4) การคาดการณผลตอบแทนตอป 
              P/E ตํ่าสุด  9.38 เทาไดเงินรับสุทธิ    1,412.5 บาท/หุน 
                  P/E สูงสุด  23.19 เทาไดเงินรับสุทธิ   3,423.79  บาท/หุน 
                
          4.1) หาผลตอบแทนทบตน 

                     P/E ตํ่าสุด   9.38  เทาผลตอบแทนทบตน 52.37 % 
                     P/E สูงสุด  23.19 เทาผลตอบแทนทบตน 81.88  % 

                         ดังนั้นเม่ือรวมเงินปนผลที่คาดการณระหวางชวงป 2551-2556 นัก
ลงทุนจะไดผลตอบแทนทบตนกอนหักภาษีในอัตราระหวาง 52.37% ถึง 81.88  % 
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  4.2) จากบทวิเคราะห 
        P/E ตํ่าสุด   9.38  เทา   
       ดังนั้นกําไรจากการขายหลังหักภาษี(8,454994.94 บาท - 999,999.40) 
         =  7,454,995.54 บาท ผลตอบแทนทบตน 52.37 %                              
               P/E สูงสุด  23.19 เทา  
               ดังนั้นกําไรจากการขายหลังหักภาษี( 13,080,571.80  - 999,999.40) 
       = 19,148,535.47 บาท  
       ผลตอบแทนทบตน 81.88  % ระยะเวลาลงทุน 5ป 

    ค) ประเมินราคาหลักทรัพย (CAPM)ของ PTT 
           R f  = 6.25 
                       R m  = -1.0653 

            E ( R i )  =  6.25  + 0.7616 (-1.0653- 6.25 ) = 0.68 
       ผลตอบแทนท่ีคาดหวัง (Expect return)               
                               1)ประเมินมูลคากิจการ 

บริษัทไดรับกาํไรโดยเฉล่ีย    68,850ลานบาท 
เปนเวลา      5 ป 
อัตราดอกเบ้ีย (Ri)     0.68 % 
โดยมีการคํานวณมูลคากจิการดังนี ้
PV กระแสเงินสด  
=  68,850/1.0068 +  68,850/1.00682+  68,850/1.00683 +  68,850/1.00684 +  

68,850/1.00685    
=68,385 +67,926+67,467+67,007+66,554   
=  337,339 

คามูลคาท่ีเหลือของกิจการในปท่ี 5 
=  68,850 / 0.0068  
 1.00685       

 =  10,125,000 / 1.0345   = 9,787,336.878 
มูลคาปจจุบันของกิจการ(PV) = 337,339+9,787,336.878 
= 10,124,675.88 ลบ. 
มูลคาปจจุบันกิจการ (PV )   10,124,675.88 ลบ. 
หรือ (10,124,675.88/2,824)   3,585.22 บาท/หุน  
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ถานําไปซ้ือพันธบัตรรัฐบาล 
ไดดอกเบ้ีย     0.68 %  ตอป 
ณ. ปท่ี 5 (N)     5 

       มูลคากิจการในอนาคต (FV)   10,473,628.45 ลบ. 
 หรือ (10,473628.45/2,824)   3,708.79 บาท/หุน 

 2) อัตราผลตอบแทนเร่ิมตนและมูลคาเชิงเปรียบเทียบกบัรัฐบาล 
(ในป 2552) 
มีการคาดการณกําไรตอหุน      12.27 บาท/หุน 
อัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาล     0.68% 
มูลคาเปรียบเทียบท่ี (12.27 / 0.68%)   18.04 บาท 
แปลความวา ถาซ้ือหุน PTT  ท่ีราคา 18.04 บาท/หุน นกัลงทุนจะไดอัตรา

ผลตอบแทนเทากับลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ดังนั้น PTT จึงมีราคาเชิงเปรียบเทียบกับพันธบัตร
รัฐบาลเทากับ 18.04บาท 

 3) หามูลคาปจจุบัน โดยใช  อัตราผลตอบแทนข้ันตํ่า5.1% คิดลด 
             กําหนด 

     อัตราดอกเบี้ยคิดลด(0.68 -6.25)+5.1= - 0.47 
     มูลคาทางบัญชีผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนในป 2556  3,708.79 บาท/หุน 
     ตองลงทุนใหไดผลตอบแทนข้ันตํ่า ( I/Y )   -0.47 % ตอป 
     ระยะเวลาลงทุน( N )     5 ป  
     หาเงินตนลงทุนเร่ิมแรกจะตองไมเกิน   3,797.19 บาท/หุน 

             จากCAPM เห็นไดวาราคาตอหุนท่ีหามาไดจากคา Ri ราคาตอหุนท่ีมูลคากิจการ
ปจจุบัน เทากบั 3,585.22 บาท/หุน และมูลคาคาดการณอนาคต เทากับ3,708.79 บาท/หุน ท้ังสอง
มูลคาตางสูงกวาราคามูลคาท่ีคํานวณไดท่ีดอกเบ้ีย 6.25% ซ่ึงเทากับมูลคากิจการปจจุบัน 389.87 
บาท/หุนและมูลคาคาดการณอนาคต เทากับ527.91บาท/หุนและราคาเปรียบเทียบพันธบัตรรัฐบาล 
เทากับ725.92บาท (ซ่ึงมากกวาคํานวณจากคา Ri)หาเงินตนลงทุนเร่ิมแรกจะตองไมเกนิ3,797.19 
บาท/หุน   สรุปไดวา มูลคากิจการ มีราคาสูงกวาราคาตลาดท่ี 172 บาท แสดงวากิจการนาลงทุน 

 4.3.2 บริษัท ปตท สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) : PTTEP 
           ก) ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป  

 เปนธุรกิจมีความไดเปรียบเชิงแขงขันอยางยั่งยืนประกอบธุรกิจหลักในดานการ
สํารวจและผลิตปโตรเลียมท้ังภายในประเทศไทยและตางประเทศธุรกจิทอขนสงกาซใน 
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ตางประเทศ  เนื่องจากตองผลิตน้ํามันดบิเพื่อปอนเขาสูโรงงานผลิตน้ํามัน ดูจากยอดขายแลว มี
ปริมาณท่ีเพิ่มมากข้ึนอยางมากแตกําไรท่ีไดกลับสูบริษัทถูกหักจากคาใชจายท่ีมีมาก ท้ังจาก
เคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีใชเปนกําลังในการผลิต  

ดานคูแขงขันและช่ือเสียงยีห่อท่ีแข็งแกรง  บริษัท ปตท สผ จํากัด เปนผูผลิตท่ีมี
ความไดเปรียบคูแขงอยางเห็นไดชัด ท้ังช่ือเสียงท่ีลูกคายอมรับ จึงสามารถรักษาฐานลูกคาสวนใหญ
ไดไมยาก 

เปนท่ีรูจักในกลุมลูกคาสวนใหญ และเปนทางเลือกตนๆท่ีลูกคาจะเลือกซ้ือ เปน
สินคาท่ีจัดอยูประเภท NORMAL GOODS คือ สินคาท่ีมีความจําเปนตอการดํารงชีวิต และผูบริโภค
จะบริโภคมากข้ึน ถามีรายไดมากข้ึน หรือ จะบริโภคลดลงถามีรายไดลดลง 
    ดานราคาท่ีจะปรับข้ึนตามสภาวะเงินเฟอจึงไมสามารถทําไดเลย เนื่องจาก ราคา
ของน้ํามันจะขึ้นลง ข้ึนอยูกบั อุปสงคอุปทานการใชน้ํามัน ทําใหไมสามารถข้ึนลงไดตามอัตราเงิน
เฟอได  แตทางกลับกัน น้ํามันสามารถเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดภาวะเงินเฟอได 
      บริษัทมีการพัฒนาปรับปรุงเคร่ืองจักรและเคร่ืองมือรวมถึงการร้ือถอนโดยมี
คาใชจายในอัตราท่ีสูงเม่ือเทียบกับยอดขาย เปนขอเสีย ท่ีจะทําใหกําไรหลังหักคาใชจายลดลงมาก
เกิน มีเงินเหลือมาตอบแทนผูถือหุนไดนอยลง 
   บริษัทมีฐานะทางการเงินท่ีดี แตเปนบริษทัท่ีบริษัทมีการเติบโตท่ีแข็งแกรงของ
กําไร และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนของกําไรตอหุนของบริษัท 
 ผูบริหารไมเนนผลตอบแทนของผูถือหุนเปนหลัก โดยดูจากการประเมินขอมูล
เบ้ืองตนเหน็วา ผลตอบแทนสวนผูถือหุน มีแนวโนมลดลงในปจจุบันเม่ือเทียบกับอดีตท่ีผานมา  
ผูบริหารมีนโยบายจายปนผลมาก และมีการเก็บเงินสะสมเพ่ือพัฒนาดาํเนินกจิการอันทําผลกําไรตอ
ตัวแตเนื่องจากบริษัทมีคาใชจายมากสงผลใหบริษัทใหผลตอบแทนผูถือหุนไมมากอยางนาสนใจ
เปนผลให ผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทและนกัลงทุน ไดผลตอบแทนท่ีอยูในเกณฑไมโดด
เดน  
 ข) ผลการศึกษาจากการวิเคราะหเชิงตัวเลข ของ PTTEP 

1) การประเมินธุรกิจ  
      1.1)มูลคากิจการปจจุบัน ป2551    273,129.189ลบ. 
                  มูลคากิจการป2551(273,129.189/3,322)ลบ.  82.21 บาท/หุน 
     1.2)มูลคากิจการป2558     421,657.19 ลบ. 
                 มูลคากิจการป2558(421,657.19/3,322)ลบ.  126.93 บาท/หุน 
           คาดการณอัตราเติบโตของมูลคาทางบัญชี  154.40% 

     2)อัตราผลตอบแทนเร่ิมตนและมูลคาเชิงเปรียบเทียบกบัรัฐบาล 
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             2.1) หาอัตราผลตอบแทนเร่ิมตน 
            ถานักลงทุนลงทุนท่ีราคาเทากับมูลคาสวนผูถือหุน  จะไดรับ 
                  ผลตอบแทนเร่ิมแรก       41.97% 

      2.2) หาผลตอบแทนของนักลงทุนเม่ือนกัลงทุนซ้ือหุนท่ี 102บาท 
              จะไดผลตอบแทนป2552        12.03% 
      2.3) หาอัตราการเติบโตของกําไรตอหุนในอดีต7 ปทีผานมา 

            อัตราการเติบโตของกําไรตอหุน PTTEP  
            ระหวางป 2544-2551      43.83%     

                    นักลงทุนนาควรจะเลือกลงทุนในหุน PTTEP ใหผลตอบแทนดกีวา
พันธบัตรรัฐบาล 
    3) การประเมินหุนเสมือนพนัธบัตรของ PTTEP 
      3.1) คํานวณกําไรสะสมที่เก็บไวในบริษัทตอป 

ก) คาดการณผลตอบแทนตอสวนผูถือหุนบวกกําไรสะสม   
31.19 บาท/หุน  

    ข) สวนผูถือหุน กําไรสะสมจากผลตอบแทนสวนผูถือหุน   
          15.96 บาท/หุน 
                    ผลตอบแทนสวนผูถือหุนบวกกําไรสะสมป 2558 213.56 บาท/หุน 

      3.2) อัตราการเติบโตของมูลคาทางบัญชีตอหุน  6.56 % 
      3.3) หามูลคาทางบัญชีตอหุนในอีก 7 ป(ป 2558)  45.60 บาท/หุน 

       3.4) หามูลคาปจจุบัน โดยใช  อัตราผลตอบแทนข้ันตํ่า 4.85 % คิดลด 
                    หาเงินตนลงทุนเร่ิมแรกจะตองไมเกิน  32.73 บาท/หุน 

         4) การคาดการณผลตอบแทนตอป 
      P/E ตํ่าสุด  12.55 เทาไดเงินรับสุทธิ    1,413.47 บาท/หุน 
      P/E สูงสุด  183.58 เทาไดเงินรับสุทธิ    19,989.66  บาท/หุน 
  4.1) หาผลตอบแทนทบตน 

                P/E ตํ่าสุด   12.55  เทาผลตอบแทนทบตน  45.58 % 
                     P/E สูงสุด  183.58  เทาผลตอบแทนทบตน  112.55 % 

ดังนั้นเม่ือรวมเงินปนผลที่คาดการณระหวางชวงป 2551-2558 นักลงทุนจะได   
ผลตอบแทนทบตนกอนหักภาษีในอัตราระหวาง 45.58 % ถึง 112.55 % 

        4.2) จากบทวิเคราะห 
                 P/E ตํ่าสุด   12.55  เทา   

 
 



66 
 

ดังนั้นกาํไรจากการขายหลังหักภาษี(13,373,938.81 - 999,906) 
=     12,808,109.65บาท      ผลตอบแทนทบตน 45.58 %                              

          P/E สูงสุด  183.58เทา  
   ดังนั้นกาํไรจากการขายหลังหักภาษี(195,905,896.8 - 999,906) 
         = 194,905,990.80 บาท ผลตอบแทนทบตน 112.55 %  
   ระยะเวลาลงทุน7ป 
ค) ประเมินความเส่ียงหลักทรัพย (CAPM) 

  Rm =1.57 
  Rf = 6.40% 

        E ( R i )  =  6.40  + 0.6898 (  1.57 -  6.40 ) 
   = 3.07 
     ผลตอบแทนท่ีคาดหวัง (Expect return)               
                              1) ประเมินมูลคากิจการ 

บริษัทไดรับกาํไรโดยเฉล่ีย    17,482 ลานบาท 
เปนเวลา      7 ป 
อัตราดอกเบ้ีย (Ri)     1.32 % 
โดยมีการคํานวณมูลคากจิการดังนี ้
 PV กระแสเงินสด  
=  17,482/1.0132 +  17,482/1.01322+  17,482/1.01323 +  17,482/1.01324 +  

17,482/1.01325    
=17,254.25+17,029.02+16,809.61+16,586.34+16,372+16,157+15,950.7   
=  116,158.94 

คามูลคาท่ีเหลือของกิจการในปท่ี 5 
=  17,482 / 0.0132  
 1.01327      

 =  1,324,393.93 / 1.0132   = 1,208,388.63 
มูลคาปจจุบันของกิจการ(PV)  
= 116,158.94+1,208,388.63 = 1,324,547.57 ลบ. 
มูลคาปจจุบันกิจการ (PV )   1,324,547.57 ลบ. 
หรือ (1,324,547.57 /3,322)   398.72 บาท/หุน  
ถานําไปซ้ือพันธบัตรรัฐบาล 
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ไดดอกเบ้ีย     1.32 %  ตอป 
ณ. ปท่ี 7 (N)     7 

       มูลคากิจการในอนาคต (FV)   1,451,890.38 ลบ. 
 หรือ (1,451,890.38 /3,322)   437.05 บาท/หุน 

 2) อัตราผลตอบแทนเร่ิมตนและมูลคาเชิงเปรียบเทียบกบัรัฐบาล 
(ในป 2552) 
มีการคาดการณกําไรตอหุน      12.27 บาท/หุน 
อัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาล     1.32% 
มูลคาเปรียบเทียบท่ี (12.27 / 1.32%)   929.55 บาท 
แปลความวา ถาซ้ือหุน PTTEP  ท่ีราคา 929.55 บาท/หุน นักลงทุนจะไดอัตรา

ผลตอบแทนเทากับลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ดังนั้น PTTEP จึงมีราคาเชิงเปรียบเทียบกับพนัธบัตร
รัฐบาลเทากับ 929.55 บาท 

 3) หามูลคาปจจุบัน โดยใช  อัตราผลตอบแทนข้ันตํ่า4.80% คิดลด 
            กําหนด 

     อัตราดอกเบี้ยคิดลด(1.32 - 6.40)+4.80= -0.28 
     มูลคาทางบัญชีผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนในป 2556(FV )  

45.60บาท/หุน 
     ตองลงทุนใหไดผลตอบแทนข้ันตํ่า ( I/Y )   -0.28 % ตอป 
     ระยะเวลาลงทุน( N )     7 ป  

     หาเงินตนลงทุนเร่ิมแรกจะตองไมเกิน   46.50บาท/หุน 
         จาก CAPM เห็นไดวาราคาตอหุนท่ีหามาไดจากคา Ri ราคาตอหุนท่ีมูลคากิจการ
ปจจุบัน เทากบั 398.72 บาท/หุน และมูลคาคาดการณอนาคต เทากับ437.05 บาท/หุน ราคา
เปรียบเทียบพนัธบัตรรัฐบาล เทากับ929.55 บาท (ซ่ึงมากกวาคํานวณจากคา Ri) หาเงินตนลงทุน
เร่ิมแรกจะตองไมเกิน 46.50 บาท/หุน 
          สรุปไดวา มูลคากิจการ มีราคาสูงกวาราคาตลาดท่ี 102บาท แสดงวากิจการนา
ลงทุน 
 
 


