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บทคัดยอ

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการลงทุนหุนแบบคุณคาในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และทําการประเมินมูลคาที่แทจริงของหุนในกลุมธนาคารที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากสรุปขอมูลหลักทรัพยที่ซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผานทาง website ที่เกี่ยวของ ไดแก www.setsmart.com
จํานวน 11 หลักทรัพย วิเคราะหอัตราสวนทางการเงินรายป จํานวนทั้งหมด 5  อัตราสวน ไดแก
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม ผลตอบแทนจากสินทรัพยทั้งหมด ผลตอบแทนสวนของ
ผูถือหุน อัตรากําไรสุทธิ และ อัตราสวนของหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน และทําการประเมินมูล
คาที่แทจริงของหุน โดยการคิดลดเงินปนผล และการวิเคราะหอัตราสวนราคาเปรียบเทียบกับ
อัตราการเติบโตของผลกําไรสุทธิตอหุน และเปรียบเทียบอัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน และ
อัตราสวนราคาตอมูลคาทางบัญชีตอหุนเปรียบเทียบกันในกลุมธุรกิจธนาคารทั้ง 11 หลักทรัพย
ในชวงระยะเวลาต้ังแตป พ.ศ. 2551 ถึงป พ.ศ. 2554
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ผลการศึกษางบการเงินของกลุมธนาคารเปรียบเทียบกันในคร้ังน้ีทําใหสรุปไดวาหุน
ของบริษัทที่มีความนาสนใจลงทุนเบื้องตนไดแก BAY , BBL , KBANK , SCB , TISCO และ
TMB เน่ืองจากปจจัยพื้นฐานดานงบการเงินจากปที่ผานมาเห็นไดวาบริษัทมีการบริหารการ
ดําเนินงานเพื่อใหไดผลกําไรอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุดเห็นไดจาก อัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพยรวม อัตราสวนความสามารถในการหากําไร ผลตอบแทนสวนของผูถือหุน อัตรากําไร
สุทธิ และ อัตราสวนของหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนมีแนวโนมอยูในเกณฑที่นาลงทุน และจาก
การศึกษาการประเมินมูลคาที่แทจริงของหุนดวยวิธีคิดลดเงินปนผลจะเห็นไดวาหุน BAY ,
BBL , KBANK , KTB , SCB และ TCAP มีมูลคาที่แทจริงของหุนตํ่ากวามูลคาหุนเฉลี่ย และ
หุน KK , TISCO มีมูลคาที่แทจริงของหุนสูงกวามูลคาหุนเฉลี่ย และเปรียบเทียบอัตราสวนราคา
ตอผลกําไรสุทธิตอหุน (P/E Ratio) ณ ราคาปจจุบัน กับอัตราสวนราคาตออัตราการเติบโตของ
ผลกําไรสุทธิตอหุนจากการคํานวณมูลคาที่แทจริงของหุนจะไดวา อัตราสวนมูลคาที่แทจริงกับ
กําไรสุทธิตอหุนของบริษัทมีคาสูงกวา P/E Ratio ของหุน ณ ราคาปจจุบัน ซึ่งแปลวามูลคาที่
แทจริงของหุนที่ประเมินไดมากกวาราคาตลาด ณ ปน้ันและจากการเปรียบ P/E Ratio ของหุนแต
ละตัวในกลุมธนาคารจะเห็นวาหุน TCAP , KK , TISCO และ KTB มีอัตราสวน P/E Ratio ใน
ปจจุบันตํ่ากวาหุนตัวอ่ืนในกลุมธนาคาร ซึ่งอาจจะหมายถึงบริษัทมีความสามารถในการทํากําไร
ไดมากเมื่อเทียบกับราคาหุนของบริษัท และจากการประเมินมูลคาที่แทจริ งของหุนโดยการ
เปรียบเทียบอัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน (P/E Ratio) และ อัตราสวนราคาตอมูลคาทางบัญชี
ตอหุน (P/BV Ratio) จะเห็นวา หุน BBL , KK , KTB , TCAP และ TISCO มี P/E Ratio และ
P/BV Ratio ในแตละป นอยกวาในกลุมธนาคาร ซึ่งแสดงวา มูลคาที่แทจริงของหุนตํ่ากวาราคา
ตลาดในปน้ันๆ อยางไรก็ตาม จากเน้ือหาที่กลาวมาเปนการนําเสนอแนวทางสําหรับผูลงทุนใน
การวิเคราะหหลักทรัพยโดยใชปจจัยพื้นฐาน ซึ่งจะเห็นไดวา ในทางปฏิบัติน้ันการเลือกพิจารณา
ขอมูลเพื่อประกอบการวิ เคราะหสําหรับแตละหลักทรัพยน้ันอาจมีความแตก ตางกันใน
รายละเอียดขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงภาวะเศรษฐกิจในขณะน้ันๆ ซึ่ง
ผูลงทุนควรใหความสนในศึกษาและวิเคราะหอยางรอบคอบเพื่อประโยชนตอการตัดสินใจ
ลงทุนของตนเอง
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ABSTRACT

This research aimed to study the value stock investment in the Stock Exchange of
Thailand, and estimate the true value of stocks in the banking sector which were registered
with the Stock Exchange of Thailand. Secondary data were the summary information of 11
stocks traded in the Stock Exchange of Thailand through the website www.setsmart.com. For
annual financial ratio analysis, there were 5 ratios being analyzed in this study, including total
asset turnover, return on asset, return on equity, net profit margin, and debt to equity ratio.
Subsequently, the intrinsic value of each stock was calculated by using dividend discounted
model, comparing price to earnings with earnings per share ratio, and comparing price to
earnings with price-to-book ratio. The comparison was made among the 11 stocks in the
banking sector, using data from the years 2008 – 2011.

The comparison study of financial statements of stocks in the banking sector could be
summarized that initial interesting stocks for investment included BAY, BBL, KBANK, SCB,
TISCO, and TMB.  This was because fundamental factors of the financial reports in the
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previous years showed that these companies had operated to efficiently maximize profits. This
could be seen in the total asset turnover, profitability, return on equity, net profit, and debt to
equity ratios. The ratios of these companies showed an attractive trend for investment. As for
the intrinsic value estimation of each stock calculated with the divided discounted model, it
showed that BAY, BBL, KBANK, KTB, SCB, and TCAP had a true value lower than these
stocks’ average. On the other hand, KK and TISCO had an intrinsic value higher than these
stocks’ average. When comparing price to earnings ratio using the present price with the
profitability ratio of the earnings per share, the study found that the intrinsic value and
earnings per share of the companies were higher than price to earnings ratio at the present
price. This means that the calculated intrinsic value of the stocks were higher than that year’s
market price. In addition, by comparing price to earnings ratios of each stock in the banking
sector, it could be seen that TCAP, KK, TISCO and KTB had a present price to earnings ratio
lower than other stocks in the banking sector. This could mean that these companies had high
profitability when compared to their stocks’ prices. As for the intrinsic value estimation of the
stocks by comparing price to earnings and price-to-book ratios, it could be seen that BBL, KK,
KTB, TCAP and TISCO had an annual price to earnings ratio and price-to-book ratios lower
than that of the average of the banking sector. This showed that the intrinsic value of these
stocks were lower than that year’s market prices. Nonetheless, the study results as mentioned
above could be used as guidelines for investors to analyze stocks by using the fundamental
factors method. It also showed that, practically, information selection for stocks analysis could
differ in details upon types of business and industry and the economic situation at that time.
Investors should pay attention, study and analyze these factors carefully for the benefits of
their investment decision.


