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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันการซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการขยายตัวมากกวาใน

อดีตดังจะเห็นไดจากมีจํานวนผูสนใจเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพยเพิ่มจํานวนมากขึ้น ปริมาณ
การซื้อขายโดยเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นและการซื้อขายหุนก็สามารถทําไดสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ดังน้ันตลาดหลักทรัพยจึงเปนทางเลือกหน่ึงสําหรับผูที่คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูง แต
อยางไรก็ตามการลงทุนในหุนก็เปนการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงดังน้ันการศึกษา วิเคราะหขอมูล
รวมถึงปจจัยตางๆที่มีผลตอการลงทุน จึงนับวามีความสําคัญอยางยิ่งในการชวยใหผูลงทุนตัดสินใจ
ลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ  ชวยลดความเสี่ยงในการลงทุนและใหผูลงทุนไดรับผลตอบแทนจาก
การลงทุนตามที่ผูลงทุนไดคาดหวังไว เปนตนซึ่งการวิเคราะหหุนโดยวิธีการลงทุนแบบคุณคาจะใช
ปจจัยพื้นฐานดานตางๆที่เกี่ยวของกับหุนน้ันเปนการวิเคราะหที่สําคัญวิธีหน่ึงการวิเคราะหวิธีน้ีได
นําปจจัยที่เปนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและตัวบริษัทเขามาพิจารณาเพื่อหาหรือ
คาดการณมูลคาและราคาของหุนที่ควรจะเปนซึ่งเมื่อนํามาใชประกอบการตัดสินใจของผูลงทุนก็จะ
ทําใหการลงทุนในหุนมีผลตอบแทนที่มีเสถียรภาพในระยะยาวไดแก การวิเคราะหเศรษฐกิจ การ
วิเคราะหอุตสาหกรรม และการวิเคราะหบริษัท โดยการวิเคราะหหุนประกอบดวยขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมขอมูลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลและการตีความผลที่ไดจากการศึกษาเพื่อนํามาพิจารณา
กําหนดหุนหรือกลุมธุรกิจที่จะลงทุนโดยวัตถุประสงคเบื้องตนของการวิเคราะหหุนคือการวิเคราะห
อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อใหไดมาซึ่งหุนที่เหมาะสมที่สุดที่ใหผลตอบแทนสูงสุดณความ
เสี่ยงระดับหน่ึงอยางไรก็ตามการกําหนดมูลคาที่แทจริงของหุนและการวางรูปแบบของการลงทุน
ใหเหมาะสมน้ันขึ้นอยูกับระดับของความเสี่ยงที่ผูลงทุนสามารถยอมรับไดซึ่งอาจแตกตางกันไป
ดังน้ันผูวิเคราะหจําเปนตองวิเคราะหขอมูลตรวจสอบและตัดสินใจใหสอดคลองกับเปาหมายการ
ลงทุนที่ผูลงทุนต้ังไวอยางชัดเจนและสมเหตุสมผล โดยหุนที่ทางผูวิจัยใหความสนใจศึกษาในคร้ัง
น้ีคือกลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน หมวดธนาคาร เน่ืองจากเมื่อพิจารณาถึงความสําคัญของกลุม
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อุตสาหกรรมน้ีแลวจะเห็นไดวา เปนอุตสาหกรรมหน่ึงที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ  เปน
แหลงเงินทุนใหกับหลายๆธุรกิจ ที่ตองอาศัยเงินทุนในการขยายกิจการ และเมื่อพิจารณาจาก สถิติ
ขอรับการสงเสริมการลงทุน จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน(BOI) ไตรมาสแรก
(ม.ค.-มี.ค.) ป 2555 จะเห็นวามีนักลงทุนยื่นขอรับสงเสริมการลงทุนแลวทั้งสิ้น 470 โครงการ มูลคา
เงินลงทุนรวม 231,100 ลานบาทจํานวนโครงการปรับเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันป
กอนที่มีจํานวน 419 โครงการ ดานมูลคาเงินลงทุนปรับเพิ่มขึ้น 106% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันป
กอนที่มีมูลคาอยูที่ 111,900 ลานบาท

ภาพที่ 1.1 แผนภาพแสดงสถิติขอรับการสงเสริมการลงทุน ไตรมาสแรกป 2555

โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมั่นใจวา นักลงทุนสวนใหญยังเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทย จึง
ทําใหมีการลงทุนในโครงการตางๆอยางตอเน่ือง
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ภาพที่ 1.2 แผนภาพแสดงประเทศที่มีการลงทุนในประเทศไทยสูงสุด 5 อันดับ ไตรมาสแรกป 2555

และเมื่อพิจารณาจากแนวโนมการลงทุนภายนอกประเทศแลวจะเห็นวา จากความตกลงระดั บ
ภูมิภาค (Regional Agreement) เพื่อขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอาเซียนน้ัน
กลุมประเทศอาเซียนตกลงที่จะพัฒนาใหเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในป 2558 โดย
ต้ังเปาหมายใหเปนตลาดเดียวกันและมีฐานการผลิตรวมกัน และจะมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ
การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝมืออยางเสรี ซึ่งจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
อาเซียนในตลาดโลก ซึ่งเปนผลดีกับประเทศไทยดวยในการสามารถขยายธุรกิจออกไปใน
ตางประเทศไดอยางเสรีและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่คาดวาจะมีการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง ดังน้ันการเติบโตของประเทศและธุรกิจตางๆจึงมีสวนชวยใหหุนของกลุมธุรกิจธนาคารน้ี
มีความนาสนใจที่ผูวิจัยจะใชเปนตัวอยางในการศึกษาวิจัยเน่ืองจากเปนแหลงเงินทุน และพัฒนา
โครงสรางทางธุรกิจที่สําคัญตางๆ และการศึกษาในคร้ังน้ีจะทําใหเห็นถึงประโยชนของขอมูลใน
การวิเคราะหที่จะไดศึกษาถึงปจจัยพื้นฐานของหุนกลุมธนาคารและการกําหนดมูลคาที่แทจริงของ
หุน ซึ่งจะชวยลดระดับความเสี่ยงในการลงทุนในและตัดสินใจใหสอดคลองกับเปาหมายการลงทุน
ที่ต้ังไว
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1.2 วัตถุประสงคการศึกษา
1.2.1 เพื่อวิเคราะหและประเมินมูลคาบริษัทและหุนของบริษัทดวยปจจัยพื้นฐานเพื่อตัดสินใจ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย
1.2.2 เพื่อสามารถเปรียบเทียบมูลคาบริษัทและหุนของบริษัทกับหุนของบริษัทอ่ืนได

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1.3.1 เพื่อทําใหทราบถึงวิธีการวิเคราะหหุนโดยการวิเคราะหการลงทุนแบบคุณคา
1.3.2 เพื่อทําใหสามารถคัดเลือกหุนที่มีโอกาสทํากําไร และลดความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย

1.4. ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาการลงทุนหุนแบบคุณคาน้ีไดศึกษาวิเคราะหและประเมินมูลคาบริษัทและหุน

ของบริษัทดวยปจจัยพื้นฐานโดยวิธีการลงทุนแบบคุณคา โดยเลือกวิเคราะหหุนในกลุมธุรกิจ
ธนาคารที่อยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชรายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ในหมวดธุรกิจธนาคาร ขอมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2555โดยใชขอมูลการ
เก็บขอมูลในการศึกษาเปนแหลงขอมูลทุติยภูมิ จากเอกสารและรายงานของสถาบันที่ปรึกษานัก
ลงทุนธนาคารแหงประเทศไทยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อนํามาทําการวิเคราะห
ปจจัยพื้นฐานตางๆซึ่งประกอบดวยการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ การวิเคราะหภาวะอุตสาหกรรม
การวิเคราะหบริษัท เพื่อประเมินความสามารถในการทําไรของหุนและมูลคาที่แทจริง เปรียบเทียบ
กันในกลุมธุรกิจธนาคาร เพื่อใชเปนขอมูลตัดสินใจลงทุนในหุนในกลุมธุรกิจน้ีตอไป
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ตารางที่ 1.1 แสดงรายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในหมวดธุรกิจธนาคาร

หลักทรัพย บริษัท
BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
BBL ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

CIMBT ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
KBANK ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

KK ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
KTB ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

LHBANK บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
SCB ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

TCAP บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
TISCO บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน)
TMB ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ขอมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2555
ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

1.5. นิยามศัพท
การลงทุนแบบคุณคา (Value Investment) เปนแนวทางการลงทุนที่ใหความสําคัญกับ “คุณคา”
หรือ “มูลคา” ของกิจการเปนหลัก โดยการวิเคราะหจะเนนการวิเคราะหโดยใชปจจัยพื้นฐาน เชน
ผลการดําเนินงาน ภาระหน้ีสิน ประวัติผูบริหาร รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และปจจัยภายนอก
อ่ืนๆดวย เปนตน
การวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) หมายถึง การพิจารณาปจจัยแวดลอมตางๆที่
เกี่ยวของกับผลการดําเนินงานของบริษัททั้งปจจัยภายในเชนความสามารถในการกอใหเกิดรายได
และกําไรของบริษัท ภาระหน้ีสินของบริษัทโดยคุณสามารถพิจารณาจากขอมูลเชิงปริมาณที่ เปน
ตัวเลขไดแก งบการเงินและขอมูลที่เปนเชิงคุณภาพ เชน ประวัติผูบริหารของบริษัท สวนแบงทาง
การตลาด โครงการในอนาคตรวมทั้งปจจัยภายนอก เชนภาวะเศรษฐกิจการเมือง ภาวะอุตสาหกรรม
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ราคานํ้ามัน อัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนทั้งในอดีตและปจจุบันรวมถึงปจจัยจากตางประเทศเพื่อ
นํามาประมาณการงบการเงินและหามูลคาหรือราคาที่แทจริงของตัวหุน
กลุมอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กลุมอุตสาหกรรม Financials (ธุรกิจการเงิน) หมายถึง กลุมผูใหบริการทางการเงินประเภทตางๆ
เชน ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย และบริษัทประกันภัย เปนตน
หมวดธุรกิจ Banking (ธนาคาร) คือ ผูที่ประกอบธุรกิจธนาคารตาม พ.ร.บ. การธนาคารพาณิชย
และกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงกิจการในลักษณะเดียวกันที่ต้ังขึ้นภายใตกฎหมายพิเศษ
(ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ิมใช 4 มกราคม 2554)
งบการเงิน หมายถึง รายงานผลประกอบการทางการเงินของบริษัทซึ่งจัดทําขึ้นตามวิธีการบัญชี โดย
เปนการรายงานกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีหน่ึง ๆ อาจจะเปน 3 เดือน 6 เดือน 9
เดือน หรือ 12 เดือน
มูลคาท่ีแทจริงของหุน (Intrinsic Value) หมายถึง การพิจารณาหรือวิเคราะหหาราคาที่เหมาะสม
ของหุนวาถูกหรือแพงเกินไปเมื่อเทียบกับราคาหุนในตลาด (Market Value) โดยพิจารณาวา หุนน้ัน
overvalue หรือ undervalue ถาหุนน้ัน overvalue หมายความวาราคาตลาดของหุนน้ันสูงกวามูลคา
หุนที่ประเมินได ในทางตรงกันขามถาหุนน้ัน undervalue หมายความวา ราคาตลาดของหุนน้ันตํ่า
กวามูลคาที่แทจริงของหุนที่ประเมินได


