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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา
ตลาดหลักทรัพยมีความสําคัญเปนองคกรที่ชวยสงเสริมการลงทุนในระยะยาว รวมทั้งยัง

เปนแหลงระดมเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในการนําไปลงทุนขยายธุรกิจ หรือปรับโครงสราง
ทางการเงินใหเหมาะสม และ การลงทุนในหลักทรัพยน้ัน ก็มีวัตถุประสงคใหไดผลตอบแทนใน
การลงทุนในรูปของเงินปนผล (Dividend) หรือในรูปของกําไรสวนเกิน (Capital gain) ที่เกิดจาก
ความแตกตางของราคาหลักทรัพย การลงทุนในหลักทรัพยก็เปนการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงดังน้ัน
จึงมีการพัฒนาวิธีวิเคราะหในรูปแบบหลากหลาย เพื่อกําหนดมูลคาที่ควรจะเปนของหลักทรัพย
ขึ้นมา ไมวาจะเปนการคาดคะเนแนวโนมของราคาหลักทรัพยดวยการวิเคราะหทางเทคนิค
(Technical analysis) หรือการวิเคราะหหลักทรัพยโดยวิเคราะหจากปจจัยพื้นฐาน (Fundamental
analysis) เพื่อเปนการใหความรูทางวิชาการในการทําความเขาใจตอสภาพของการลงทุน ความเสี่ยง
ในการลงทุนและใหไดผลตอบแทนของการลงทุนตามที่ไดคาดหวังไวของนักลงทุน

สําหรับการวิเคราะหหลักทรัพยดวยการลงทุนแบบคุณคาน้ัน เปนวิธีที่นําปจจัยพื้นฐานดาน
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และลักษณะการดําเนินงานของบริษัท เขามาพิจารณา หรือคาดการณมูล
คาที่แทจริงของราคาหุน ซึ่งเปนแนวทางหน่ึงในการชวยตัดสินใจลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่ม
ผลตอบแทนใหกับนักลงทุนได ซึ่งเมื่อพิจารณากลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน หมวดธนาคาร ถึง
ความสําคัญของกลุมอุตสาหกรรมน้ีแลวจะเห็นไดวา เปนอุสาหกรรมหน่ึงที่มีสวนสําคัญในการ
พัฒนาประเทศ  เปนแหลงเงินทุนใหกับหลายๆธุรกิจ ที่ตองอาศัยเงินทุนในการขยายกิจการ ดังน้ัน
จึงเปนตัวอยางที่ดีในการศึกษาวิจัยเน่ืองจากเปนแหลงเงินทุน และพัฒนาโครงสรางทางธุรกิจที่
สําคัญตางๆ
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วิเคราะหภาพรวมเศรษฐกิจ
จะเห็นวาในปจจุบันสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตางๆ ของโลกตางก็ไดรับ

ผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ซึ่งทําใหเศรษฐกิจไทยเองเกิดความผันผวนดวย อีก
ทั้งในชวงปที่ 2554 ที่ผานมา ประเทศไทยยังตองเผชิญกับเหตุการณอุทกภัยคร้ังใหญทําใหเกิด
มุมมองการประเมินอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในป พ.ศ. 2555 ไวหลากหลายมุมมอง
ดวยกัน โดยคาดการณวาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจะอยูที่ภาคเอกชนเปนหลัก ซึ่งรัฐบาลจะเปน
สวนสําคัญในการสนับสนุนการกระตุนเศรษฐกิจ และมีการลงทุนเพื่อพัฒนาในระบบบริหาร
จัดการนํ้าเพื่อฟนฟูความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน แมวาแนวโนมในปหนาอาจจะมีการไหลเขาของ
เงินแตเสนทางเศรษฐกิจโลกและสถานการณวิกฤตหน้ียุโรปก็ยังเปนตัวแปรที่สําคัญตอภาค
เศรษฐกิจไทยกับการลงทุนอยู

อยางไรก็ตาม การฟนตัวของกําลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรมหลักจะเปนตัวแปรที่ชวยทํา
ใหทิศทางของเศรษฐกิจไทยกลับเขาสูเสนทางการขยายตัวอีกคร้ัง ดังน้ัน การเตรียมความพรอม
ทางดานการลงทุน การไดรับขอมูลขาวสารแนวโนมทางดานเศรษฐกิจ การลงทุนและการคา
ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการบริหารที่เปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดดจึงจําเปนอยางยิ่ง
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ดังน้ันการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและธุรกิจตางๆจึงมีสวน
ชวยกระตุนการลงทุน และการสรรหาแหลงเงินทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจึงเปนตัว
แปรชวยใหนักลงทุนมีความเชื่อมั่นที่จะลงทุนตอไปในอนาคต

วิเคราะหอุตสาหกรรม
เน่ืองจากภาวะตลาดเงินและตลาดทุนในป 2555 มีการปรับตัวดีขึ้นอยางตอเน่ือง จาก

มาตรการแกใขปญหาหน้ีในยุโรปชวยใหกรีซรอดพนจากการผิดนัดชําระหน้ีไดทันเวลา และตัวเลข
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่สวนใหญปรับตัวดีขึ้นอีกทั้งยังไดรับแรงสนับสนุนจากปจจัย
ภายในประเทศที่เศรษฐกิจฟนตัวเร็วกวาที่คาดการณกันไว และอัตราดอกเบี้ยอยูในระดับตํ่า ทําให
นักลงทุนเปดรับความเสี่ยงและลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงมากขึ้น ซึ่งปจจัยตางๆเหลาน้ีไดสงผลดีตอ
ตลาดเงินและตลาดทุนของไทยขึ้นดวย
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วิเคราะหบริษัท
จากการศึกษาขอมูลพื้นฐานของบริษัทในกลุมธนาคารแลวจะเห็นวาบริษัทมีลักษณะธุรกิจ

เปนแบบธนาคารพาณิชยที่ใหบริการทางการเงินแกลูกคาธุรกิจ และลูกคาบุคคล ใหบริการสินเชื่อ
รายยอย ธุรกิจทั้งขนาดใหญ SME ตลอดจนฐานลูกคาบุคคล และครอบคลุมทั้งดานเงินฝาก การ
ใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนต บริการสินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยูอาศัย รวมถึงบริการดานธุรกิจ
หลักทรัพย บริการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและกองทุนสวนบุคคล บริการดานบัตรเครดิตและ
การรับฝากทรัพยสินโดยมีสาขาในพื้นที่ทั่วประเทศ และมีเครือขายในตางประเทศครอบคลุมเขต
เศรษฐกิจสําคัญของโลก

การวิเคราะหงบการเงินของบริษัท
จากการศึกษาอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมพบวาหุน BAY , CIMBT , KBANK ,

KK , SCB , TCAP และ TISCO มีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมอยูในอัตราที่สูง ซึ่งแสดง
ใหเห็นวาบริษัทมีการบริหารสินทรัพยเมื่อเทียบกับยอดขายอยูในเกณฑดี สวนหุน BBL , KTB ,
LHBANK และ TMB มีอัตราการหมุนเวียนสินทรัพยอยูในอัตราเฉลี่ย 0.5 เทาของยอดขายจากการ
ดําเนินงาน ซึ่งแสดงใหเห็นวาบริษัทยังมีความสามารถบริหารจัดการสินทรัพยที่มีอยูใหเกิด
ประโยชนมากขึ้นได

สวนการวิเคราะหอัตราสวนความสามารถในการหากําไรน้ัน เมื่อพิจารณาผลตอบแทนจาก
สินทรัพยทั้งหมด (Return on Asset) แลวเห็นไดวา หุน BAY และ TMB มีแนวโนมการใชเงินทุน
อยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด เห็นไดจากคา ROA ของบริษัทมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองทุกป
สวนหุน CIMBT น้ันเน่ืองจากในป พ.ศ. 2551 บริษัทมีกําไรสุทธิเปนลบจึงทําใหมีผลตอบแทนจาก
สินทรัพยเปนลบดวย สวนผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (Return on Equity) น้ันโดยสวนใหญ
บริษัท มีแนวโนมไดรับผลตอบแทนสวนของผูถือหุนเพิ่มมากขึ้น แสดงใหเห็นถึงเงินลงทุนในสวน
ของเจาของที่นํามาลงทุนโดยเจาของไดรับผลตอบแทนกลับคืนมาจากการดําเนินงานของกิจการใน
อัตราที่สูงขึ้น สวนหุน CIMBT น้ันเน่ืองจากในป พ.ศ. 2551 บริษัทมีกําไรสุทธิเปนลบจึงทําใหมี
ผลตอบแทนสวนของผูถือหุนเปนลบดวย และเมื่อพิจารณาอัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) ซึ่ง
เปนอัตราสวนที่แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทในการทํากําไร หลังจาก
หักตนทุนคาใชจายรวมทั้งภาษีเงินไดหมดแลว ถาอัตราสวนน้ีสูงแสดงวาบริษัทมีประสิทธิภาพใน
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การดําเนินงานเพื่อทํากําไรมาก พบวาโดยสวนใหญบริษัท ไดรับอัตรากําไรสุทธิ (Net Profit
Margin) ในแนวโนมเพิ่มมากขึ้น แสดงใหเห็นถึงบริษัทมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานในการทํา
กําไรเพิ่มมากขึ้น แตในป พ.ศ. 2554 บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับปกอนหนา
สวนหุน CIMBT น้ันในป พ.ศ. 2551 บริษัทมีกําไรสุทธิเปนลบแตเมื่อพิจารณาในปถัดมาบริษัท มี
แนวโนมไดรับกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นตามลําดับ

และการวิเคราะหอัตราสวนนโยบายทางการเงินของบริษัท จากอัตราสวนของหน้ีสินตอ
สวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) จะเห็นไดวาหุน BAY , BBL , KK , LHBANK และ SCB
มีอัตราสวนของหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนอยูในระดับตํ่าเมื่อเทียบกับบริษัทอ่ืน หมายความวา
บริษัทมีการใชเงินทุนจากภายนอก (จากการกูยืม) ในสัดสวนที่ตํ่า แสดงใหเห็นถึงบริษัทมีความ
เสี่ยงทั้งในดานของเจาของและเจาหน้ีอยูในระดับที่ตํ่า สวนเมื่อพิจารณาหุน TCAP จะเห็นวาในชวง
ป พศ. 2553-2554 บริษัทมีอัตราสวนหน้ีสินเพิ่มสูงขึ้นน่ันก็แสดงวาบริษัทมีการใชแหลงเงินทุนจาก
ภายนอกเพิ่มขึ้นดวย

และเมื่อพิจารณาอัตราสวนของหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนเปรียบเทียบกันกับอัตรากําไร
สุทธิ (Net Profit Margin) แลวจะเห็นวามีความสัมพันธกันโดยถาพิจารณาหุน KBANK กับ KTB ที่
ทั้งสองบริษัทน้ีมีอัตรากําไรสุทธิในอัตราสวนที่ใกลเคียงกัน แตหุน KTB มีอัตราสวนของหน้ีสินตอ
สวนของผูถือหุนในอัตราสวนที่สูงกวาน่ันก็แสดงใหเห็นวาบริษัทมีภาระหน้ีที่ตองจายใหกับแหลง
เงินทุนภายนอกสูงกวา KBANK เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรากําไรสุทธิในอัตราสวนที่ใกลเคียงกัน

ซึ่งจากการศึกษางบการเงินของกลุมธนาคารเปรียบเทียบกันในคร้ังน้ีทําใหสรุปไดวาหุน
ของบริษัทที่มีความนาสนใจลงทุนเบื้องตนไดแก BAY , BBL , KBANK , SCB , TISCO และ TMB
เน่ืองจากปจจัยพื้นฐานดานงบการเงินจากปที่ผานมาเห็นไดวาบริษัทมีการบริหารการดําเนินงาน
เพื่อใหไดผลกําไรอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุดเห็นไดจาก อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม ,
อัตราสวนความสามารถในการหากําไร , ผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (Return on Equity) , อัตรา
กําไรสุทธิ (Net Profit Margin) และ อัตราสวนของหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity
Ratio) แตทั้งน้ีผูลงทุนควรจะไดศึกษาถึงมูลคาที่แทจริงของหุนแตละตัวเพื่อเปนขอมูลในการ
ตัดสินใจซื้อ หรือขายหุนน้ันดวยเน่ืองจากการประเมินมูลคาหุน มีจุดมุงหมายเพื่อใชเปนเกณฑการ
ตัดสินใจวาจะซื้อหรือขายหุน โดยเกณฑการตัดสินใจเกิดจากการเปรียบเทียบระหวางราคาตลาด ณ
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ปจจุบัน กับมูลคาที่แทจริงที่ไดจากการประเมิน ซึ่งจากการประเมินมูลคาที่แทจริงของหุนในกลุม
ธนาคารเปรียบเทียบกันแลวพบวา

จากการศึกษาการประเมินมูลคาที่แทจริงของหุนดวยวิธีคิดลดเงินปนผลจะเห็นไดวาหุน
BAY , BBL , KBANK , KTB , SCB และ TCAP มีมูลคาที่แทจริงของหุนตํ่ากวามูลคาหุนเฉลี่ย
และหุน KK , TISCO มีมูลคาที่แทจริงของหุนสูงกวามูลคาหุนเฉลี่ย ซึ่งในการพิจารณาซื้อหุนน้ัน
หุนที่มีมูลคาที่แทจริงของหุนสูงกวามูลคาหุนเฉลี่ย อันไดแก KK และ TISCO จึงเปนหุนที่นาสนใจ
ลงทุน แตสําหรับหุน TMB น้ันจะเห็นวาการใชวิธีประเมินมูลคาที่แทจริงของหุนโดยวิธีคิดลดเงิน
ปนผลอาจไมสามารถพิจารณาไดเน่ืองจากเมื่อพิจารณาการจายปนผลแลว ทางบริษัทเพิ่งจะมีการ
จายปนผลใหแกผูถือหุนในป 2554 เทาน้ัน ซึ่งการพิจารณาความสนใจในหุนน้ีจึงควรใชขอมูลดาน
อ่ืนประกอบ และสําหรับหุน CIMBT และ LHBANK น้ันเน่ืองจากบริษัทยังไมมีการจายเงินปนผล
ในชวงที่ผานมาดังน้ันการประเมินมูลคาที่แทจริงของหุนโดยวิธีคิดลดเงินปนผลจึงอาจไมสามารถ
พิจารณาได ซึ่งกรณีเชนน้ีการพิจารณามูลคาที่แทจริงของหุนจึงควรมีการประเมินในแนวทางอ่ืน
เชน การประเมินมูลคาที่แทจริงของหุนดวยวิธีอัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน (P/E Ratio) หรือ วิธี
อัตราสวนราคาตอมูลคาทางบัญชีตอหุน (P/BV Ratio) แทน

และจากการเปรียบเทียบอัตราสวนราคาตอผลกําไรสุทธิตอหุน (P/E Ratio) ณ ราคาปจจุบัน
กับอัตราสวนราคาตออัตราการเติบโตของผลกําไรสุทธิตอหุนจากการคํานวณจากมูลคาที่แทจริง
ของหุนจะเห็นไดวา อัตราสวนมูลคาที่แทจริงกับกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทมีคาสูงกวา P/E Ratio
ของหุน ณ ราคาปจจุบัน ซึ่งแปลวามูลคาที่แทจริงของหุนที่ประเมินไดมากกวาราคาตลาด ณ ปน้ัน
และจากการเปรียบ P/E Ratio ของหุนแตละตัวในกลุมธนาคารจะเห็นวาหุน TCAP , KK , TISCO
และ KTB มีอัตราสวน P/E Ratio ในปจจุบันตํ่ากวาหุนตัวอ่ืนในกลุมธนาคาร ซึ่งอาจจะหมายถึง
บริษัทมีความสามารถในการทํากําไรไดมากเมื่อเทียบกับราคาหุนของบริษัท และจากการประเมิน
มูลคาที่แทจริงของหุนโดยการเปรียบเทียบอัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน (P/E Ratio) และ
อัตราสวนราคาตอมูลคาทางบัญชีตอหุน (P/BV Ratio) จะเห็นวา หุน BBL , KK , KTB , TCAP
และ TISCO มี P/E Ratio และ P/BV Ratio ในแตละป นอยกวา P/E Ratio และ P/BV Ratio ของ
กลุมธนาคาร ซึ่งแสดงวา มูลคาที่แทจริงของหุนตํ่ากวาราคาตลาดในปน้ันๆ
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อยางไรก็ตาม จากเน้ือหาที่กลาวมาเปนการนําเสนอแนวทางสําหรับผูลงทุนในการ
วิเคราะหหลักทรัพยโดยใชปจจัยพื้นฐาน ซึ่งจะเห็นไดวา ในทางปฏิบั ติน้ันการเลือกพิจารณาขอมูล
เพื่อประกอบการวิเคราะหสําหรับแตละหลักทรัพยน้ันอาจมีความแตกตางกันในรายละเอียดขึ้นอยู
กับประเภทของธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงภาวะเศรษฐกิจในขณะน้ันๆ ซึ่งผูลงทุนควรใหความ
สนในศึกษาและวิเคราะหอยางรอบคอบเพื่อประโยชนตอการตัดสินใจลงทุนของตนเอง

5.2 ขอจํากัดในการศึกษา
ในการศึกษาน้ีศึกษาปจจัยพื้นฐานของแตละหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประ เทศ

ไทยเพียง 4 ป หากนักลงทุนระยะยาวมีความสนใจในการนําวิธีการศึกษาปจจัยพื้นฐานและการ
ประเมินมูลคาหุนไปประยุกตใช ควรจะใชขอมูลในอดีตและปจจุบันเพื่อเปรียบเทียบกันเพื่อ
สามารถดูแนวโนมที่เกิดขึ้นตอไดของการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยที่เหมาะสมตอไป

5.3 ขอเสนอแนะ
ในการศึกษาปจจัยพื้นฐานเพื่อวิเคราะหหลักทรัพยแตละตัวน้ัน ผูวิเคราะหสามารถ

แบงกลุมของธุรกิจออกเปนกลุมๆ ตามสัดสวนในตลาด หรือลักษณะของธุรกิจไดเพื่อทําใหสามารถ
ประเมินผลที่ตอบแทนไดละเอียดและสามารถนําไปเปรียบเทียบกันในกลุมไดงายขึ้น


