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เขาใจพื้นฐานธุรกจิของธนาคารพาณชิย 

ธนาคารพาณิชย (ธ.พ.) ในประเทศ ประกอบดวย ธนาคารพาณิชยไทยจํานวน 15 แหง ธนาคารพาณิชยเพื่อ 
รายยอย (ธ.ย.) จํานวน 1 แหง ธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัทลูกของธนาคารพาณิชยตางประเทศ (Subsidiary) จํานวน  
1 แหง และสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ (Foreign Bank Branch) จํานวน 16 แหง ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจธนาคารพาณิชยภายใตการกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งจะทําหนาที่ในการพิจารณาคําขอ 
ใบอนุญาต ตรวจสอบสถาบันการเงินในเร่ืองตางๆ เชน ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ความเพียงพอของเงินกองทุน
และการกันสํารองหนี้ฯ รวมถึงการประเมินความเส่ียงที่มีผลกระทบตอธุรกิจในดานตางๆ  

ธุรกิจหลักของ ธ.พ. คือ การรับเงินฝากจากประชาชนเพ่ือนําไปปลอยสินเช่ือใหกับผูที่มีความตองการใชสินเช่ือ
ในรูปแบบตางๆ (ลูกหนี้เงินใหกูยืม) นอกจากน้ี ธ.พ. ยังมีการใหบริการทางการเงินดานอื่นๆ อยางครบวงจร เชน ธุรกรรม
ดาน Trade Financing (การเปด Letter of Credit) การเรียกเก็บเงินตามต๋ัว อาวัล รับรอง คํ้าประกัน วาณิชธนกิจและ 
การลงทุน ผลิตภัณฑเพื่อบริหารความเส่ียงทางการเงิน (ซื้อขายเงินตราตางประเทศ อนุพันธทางการเงิน) ผลิตภัณฑ
กองทุนรวม ประกันชีวิตและประกันภัย บัตรเครดิต บัตร ATM บริการดาน Cash Management (รับชําระคาสินคาและ
สาธารณูปโภค การบริหารบัญชีเงินเดือน) บริการโอนเงินระหวางธนาคาร เปนตน โดย ธ.พ.ที่สามารถใหบริการทาง
การเงินอยางครบวงจรแกลูกคา จะมีสถานภาพของการเปน Universal Banking หรือ Full Bank (ตองมีทุนจดทะเบียน 
ขั้นตํ่า 1 หม่ืนลานบาท) สวน ธ.พ. ที่มีขอจํากัดในการดําเนินธุรกิจ เชน จํากัดวงเงินปลอยสินเช่ือแกลูกคารายใหญได 
ไมเกิน 10% ของสวนของผูถือหุน และไมสามารถใหบริการทางการเงินประเภทการซ้ือขายตราสารหน้ี การซ้ือขาย
หลักทรัพย จะมีสถานภาพเปนเพียง ธ.พ.รายยอย (ทุนจดทะเบียนขั้นตํ่า 5 พันลานบาท แตไมเกิน 1 หม่ืนลานบาท)  

โครงสรางเงินใหสินเช่ือของ ธ.พ. สามารถจําแนกไดเปนหลายประเภท ขึ้นกับวัตถุประสงคในการนําไปใช
วิเคราะห เชน  

 แยกตามประเภทอุตสาหกรรม (การผลิต การเกษตร อุตสาหกรรม เคหะ เชาซ้ือรถยนต) เพื่อศึกษาวา
อุตสาหกรรมใดอยูในชวงขาขึ้นหรือขาลง  

 แยกตามระยะเวลา (นอยกวา 1 ป และเกิน 1 ป ขึ้นไป เพื่อศึกษาเก่ียวกับประเด็นเร่ืองการบริหารจัดการ
สภาพคลองทางการเงินของ ธ.พ. ตัวอยางเชน ธ.พ. ที่เนนการใหสินเช่ือโครงการที่มีระยะเวลาการกูยืมนาน 
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ยอมตองเตรียมสภาพคลองเผ่ือไวรองรับความตองการสินเช่ือในระยะยาวมากกวาเม่ือเทียบกับ ธ.พ. ที่เนน
การปลอยสินเช่ือระยะส้ัน  

 แยกตามการจัดช้ันตามอายุการคางชําระหนี้ (ปกติ กลาวถึงเปนพิเศษ ซึ่งเปนสินเช่ือที่คางชําระไมเกิน
กวา 3 เดือน สวนสินเช่ือจัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน สงสัยจะสูญ หนี้สูญ ลวนเปนสินเช่ือที่มียอดคางชําระเกิน 
3 เดือนขึ้นไป ซึ่งรวมเรียกวาหน้ีที่ไมกอรายไดหรือ Non-performing loans : NPL) เพื่อศึกษาคุณภาพของ
สินเช่ือวาแข็งแกรงเพียงใด  

 แยกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย (คงที่และลอยตัว) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ
อัตราดอกเบ้ียในแตละชวงเวลา ตัวอยางเชน หาก ธ.พ. มีโครงสรางสินเช่ือที่เปนอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
มากกวาอัตราดอกเบี้ยคงท่ี ยอมจะไดรับผลบวกมากในชวงที่อัตราดอกเบี้ยเขาสูทิศทางขาขึ้น  

 แยกตามประเภทของลูกหนี้ (รายใหญ SME และรายยอย) โดยประเภทหลังนี้ นักลงทุนและนักวิเคราะห
ควรจะใหความสําคัญมากเปนพิเศษ เพราะสามารถ บงบอกถึงศักยภาพการทํากําไรของ ธ.พ.ไดเปนอยางดี 
ตัวอยางเชน ธ.พ. ที่เนนการปลอยสินเช่ือรายใหญ เชน BBL และ KTB จะไดรับผลตอบแทนจากอัตรา
ดอกเบี้ยรับ (Yield on loan) คอนขางตํ่าตามคุณภาพสินเช่ือที่มีความเส่ียงตํ่า เม่ือเปรียบเทียบกับ KBANK 
และ SCB ที่เนนการใหสินเช่ือ SME และสินเช่ือรายยอยที่มีความเส่ียงสูงกวา ยอมสมควรจะไดรับ
ผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยรับจากเงินใหสินเช่ือที่สูงกวา  

ดานโครงสรางแหลงเงินทุนของ ธ.พ. สามารถแบงไดเปน 2 ประเภทหลักๆ คือ “เงินฝาก” และ “เงินกูยืม” โดย
ในสวนของเงินฝากนั้น จัดวาเปนแหลงเงินทุนหลักของ ธ.พ. สวนใหญ ซึ่งโครงสรางเงินฝากสามารถจําแนกไดเปนหลาย
ประเภทเชนเดียวกับโครงสรางสินเช่ือ ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการนําไปใช ซึ่งไดแก  

1. แยกตามประเภทเงินฝาก (เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย และเงินฝากประจํา) เพื่อศึกษา
เก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารตนทุนของ ธ.พ. โดย ธ.พ. ที่มีโครงสรางเงินฝากกระแสรายวันและออม
ทรัพย (CASA) ในสัดสวนที่สูง จะมีความไดเปรียบในดานตนทุนดอกเบี้ยจายเฉล่ียที่ตํ่ากวา ธ.พ. ที่เนน 
เงินฝากประจํา แตก็จะมีขอเสียเปรียบในดานการบริหารเงินที่ไมเหมาะสมหรือ Mismatching ในกรณีที่ 
ธ.พ. นําเงินฝากระยะส้ันไปปลอยสินเช่ือที่มีระยะเวลาการกูยืมยาวนาน แตก็ดูเหมือนจะกลายเปน 
ธรรมเนียมปฎิบัติของ ธ.พ. ไทยสวนใหญที่เนนการระดมเงินฝากประเภท CASA เพื่อเพิ่มสวนตางของอัตรา
ดอกเบี้ย (Spread) ไปเสียแลว 

2. แยกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย (คงที่และลอยตัว) เพื่อศึกษาเก่ียวกับผลกระทบจากอัตราดอกเบ้ีย 
ในยามท่ีเปล่ียนทิศทาง ตัวอยางเชน ธ.พ. ที่มีโครงสรางเงินฝากท่ีเปนอัตราดอกเบ้ียลอยตัวในสัดสวนที่สูง 
ยอมจะไดรับผลกระทบมาก หากอัตราดอกเบี้ยเปล่ียนทิศทางเขาสูขาขึ้น ในสวนของแหลงเงินทุนจากการ
กูยืม สวนใหญจะเนนไปที่การระดมตราสารหนี้ทั้งระยะส้ันและระยะยาว โดยจะเนนที่ตราสารหนี้ระยะยาว
มากกวาเน่ืองจากสามารถใชนับรวมเปนเงินกองทุนขั้นที่ 2 ได (อายุ 10 ปขึ้นไป) อยางไรก็ตาม ในชวงที่ 
ผานมา ธ.พ. ไดเนนการระดมตราสารหนี้ระยะส้ันในรูปของต๋ัวแลกเงิน (Bill of Exchange หรือ B/E)
เนื่องจากไมตองจายเงินนําสงใหกับสถาบันคุมครองเงินฝาก (DPA) ที่ 0.4% ของฐานเงินฝากคงคาง  
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(จายปละ 2 คร้ัง) แตภายหลังจากที่ ธปท. ออกหลักเกณฑใหม ให ธ.พ. นําสงเงินคาธรรมเนียมใหกับ ธปท. 
เพิ่มเปน 0.46% ของเงินฝาก B/E และเงินกูยืมระยะส้ัน และอีก 0.01% ของฐานเงินฝากคงคางใหนําสง 
DPA ทําใหความนิยมในการออก B/E ลดลง ทําให ธ.พ. ตองหันไปพึ่งพาแหลงเงินทุนจากเงินฝากและ 
ตราสารหน้ีระยะยาวมากขึ้น ซึ่งผลกระทบดังกลาวจะทําใหแนวโนมตนทุนดอกเบี้ยจายของ ธ.พ. ปรับตัว
สูงขึ้น และกดดันให Spread ปรับตัวลดลงอยางหลีกเล่ียงไมได  

นอกจากนี้ เนื่องจาก ธ.พ. มีการดําเนินธุรกิจที่เก่ียวของกับการรับเงินฝากจากประชาชนในวงกวาง จึงจําเปน 
ที่จะตองมีความม่ันคงและมีฐานะการเงินที่แข็งแกรง ซึ่งสะทอนออกมาในรูปของฐานะเงินกองทุนและความเพียงพอ 
ในการกันสํารองหนี้ฯ ที่เปนไปตามหลักเกณฑของ ธปท. ดังนี้  

1. ฐานะเงินกองทุน ตามหลักเกณฑของ ธปท. คือ 8.5% ซึ่งวัดปริมาณเงินกองทุนรวมเปรียบเทียบกับ
ปริมาณสินทรัพยเส่ียงที่ ธ.พ. ถือครองอยู (สวนใหญคือสินเช่ือและเงินลงทุน ซึ่งมีโอกาสเกิดการดอยคาได
ในอนาคต โดยน้ําหนักความเส่ียงของสินทรัพยแตละประเภท จะตองคํานึงถึงความเส่ียงดานสินเช่ือ  
ความเส่ียงตลาด และความเส่ียงดานการปฎิบัติการ) ซึ่งประยุกตมาจากมาตรฐานสากลหรือหลักเกณฑ 
Basel 2 ที่ใชมาต้ังแตเดือน ธ.ค. 2551 โดยฐานเงินกองทุนแบงเปน 2 ประเภท ไดแก เงินกองทุนขั้นที่ 1 
ประกอบดวยรายการสวนใหญที่อยูในสวนของผูถือหุนในงบดุล เชน ทุนเรียกชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน 
และกําไรสะสมไมตํ่ากวา 4.25% สวนที่เหลือเปนเงินกองทุนขั้นที่ 2 ซึ่งไมจําเปนตองเทากับ 4.25% อาจ 
ตํ่ากวาได แตหามเกินกวาระดับเงินกองทุนขั้นที่ 1 ที่มีอยู ประกอบดวยรายการสวนเกินทุนจากการตีมูลคา
สินทรัพย (ที่ดินและอาคาร) ซึ่งอยูในสวนของผูถือหุนในงบดุล และ ตราสารหน้ีดอยสิทธิที่มีอายุต้ังแต 10 ป
ขึ้นไป อยางไรก็ตาม เนื่องจากหลักเกณฑ Basel 2 ที่ถือปฎิบัติมาเร่ิมเห็นชองโหวในหลายดาน โดยเฉพาะ
ในเร่ืองของความเพียงพอของเงินกองทุนเพื่อรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจในอนาคต (Counter 
Cyclical Capital) ทําใหหลักเกณฑการดํารงเงินกองทุนของ ธ.พ. ไทยตองเคล่ือนไปสูหลักเกณฑ  
Basel 3 ตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะมีผลบังคับใชในป 2556 เปนตนไป แตประเด็นดังกลาวก็ไมไดสราง
ความนากังวลใหกับ ธ.พ.ไทย เนื่องจากมีสัดสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงรวมเกินกวา 10% ซึ่งเกินกวา
เกณฑขั้นตํ่าไปมากแลว  

2. ความเพียงพอของการกันสํารองหนี้ฯ ซึ่งจะวัดปริมาณการต้ังสํารองหนี้ฯ (Loan Loss Reserve) เทียบ
กับ NPL ที่มีอยู หรือ LLR/NPL และวัดปริมาณการต้ังสํารองหนี้ฯ เทียบกับเงินสํารองพึงกันตามเกณฑ 
ธปท. (Required reserve ประกอบดวย สินเช่ือจัดชั้นปกติกัน 1% จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษกัน 2% และจัด
ชั้นตํ่ากวามาตรฐานลงไปถึงชั้นหนี้สงสัยจะสูญกัน 100%) หรือ LLR/Required reserve โดยที่ ธ.พ. ไทย 
ในปจจุบันลวนมีการต้ังสํารองที่สูงเกินเกณฑ ธปท. ไปมาก ซึ่งเพียงพอท่ีจะรับมือกับแนวโนม NPL ที่อาจ
เพิ่มขึ้นในยามที่เกิดความเส่ียงตอเศรษฐกิจในประเทศ  
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วิเคราะหงบการเงินและอัตราสวนทางการเงินของ ธ.พ.  

รายการในงบกําไรขาดทุนและงบดุลของกลุม ธ.พ. จะมีความแตกตางไปจากงบการเงินของบริษัททั่วไป
เนื่องจากลักษณะการดําเนินธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง อยางไรก็ตาม หลักการในการจัดเรียงรายการจะยังมีความคลายคลึง
กัน สรุปไดดังนี้  

1. งบกําไรขาดทุน จะเริ่มตนบรรทัดดวยรายไดดอกเบี้ยรับ (จากเงินใหสินเช่ือ เงินลงทุน และเงินใหกูยืม
ระหวางธนาคาร) หักดวยตนทุนหลักซ่ึงไดแก คาใชจายดอกเบี้ย (จากเงินฝาก เงินกูยืม และเงินกูยืมระหวาง
ธนาคาร) สุทธิกันออกมาคือรายไดดอกเบี้ยรับสุทธิ บวกดวยรายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ (กําไร/ขาดทุน
จากเงินลงทุน สวนแบงกําไรจาก บ.รวม เงินปนผลรับและอื่นๆ) สุทธิกันออกมาแลวคือรายไดจากการ
ดําเนินงานรวม หลังจากน้ันก็หักออกดวยคาใชจายดําเนินงาน (คาใชจายพนักงาน คาตอบแทนกรรมการ 
คาใชจายดานอาคารสถานท่ีและอุปกรณ และอื่นๆ) และหักออกดวยคาใชจายสํารองหนี้และขาดทุนจาก
การดอยคา (ประเมินจากหลักเกณฑของ ธปท. ดังกลาวขางตน บวกดวยสํารองสวนเกินตามนโยบายของ
แตละธนาคาร) สุทธิกันออกมาแลวคือกําไรจากการดําเนินงานกอนหักภาษีเงินได จากนั้นก็หักออกดวย
คาใชจายภาษีเงินได สรุปออกมาเปนกําไรหรือขาดทุนสุทธิในแตละงวด  

2. งบดุล การจัดเรียงรายการทางดานสินทรัพยจะเปนไปตามหลักการเดียวกันกับบริษัททั่วไป คือแสดง
รายการสินทรัพยเรียงลําดับจากสินทรัพยที่มีสภาพคลองสูงสุด (ความสามารถในการเปลี่ยนรูปไปเปน 
เงินสดไดอยางรวดเร็ว) ไปยังนอยสุด ซึ่งแนนอนวาเงินสดคงเหลือในมือจะตองแสดงไวในรายการดาน
บนสุดของสินทรัพย ตามดวย รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (Interbank loan) เงินลงทุน (สวน
ใหญเปนพันธบัตรและตราสารหน้ี) เงินใหสินเช่ือและดอกเบ้ียคางรับสุทธิ (ซึ่งถือเปนรายการหลักของ
สินทรัพยรวม จะแสดงรายละเอียดทั้งหมดคือ เงินใหสินเช่ือ บวกรายการดอกเบี้ยคางรับ หักรายไดรอตัด
บัญชี หักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ และหักคาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหน้ี) ทรัพยสินรอการ
ขาย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยอื่นๆ สวนรายการดานหนี้สินและสวนของผูถือหุน ซึ่งเร่ิมจาก
หนี้สินนั้น การจัดเรียงรายการจะแสดงรายการหน้ีสินตามลําดับความสําคัญของแหลงเงินทุน ไดแก เงิน
ฝาก รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (Interbank borrowing) ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม และ
หนี้สินอื่นๆ จากนั้นจึงตามดวยสวนของผูถือหุน ซึ่งการจัดแสดงรายการจะเหมือนกับบริษัททั่วไป  

ทั้งนี้ รายการดานสินทรัพยที่ควรใหความสําคัญ ไดแก รายการสินทรัพยกอรายได ซึ่งจะถูกนําไปใชในการ
คํานวณผลตอบแทนในรูปของ Spread และ NIM ซึ่งจะกลาวถึงตอไป โดยความหมายของสินทรัพยกอ
รายได (Earning assets) ประกอบดวย เงินสด เงินใหกูยืมระหวางธนาคาร (Interbank loan) เงินลงทุน 
และเงินใหสินเช่ือ ขณะที่รายการดานหนี้สินที่ควรใหความสําคัญ ไดแก รายการเงินทุนรวม (Funding) 
ประกอบดวย เงินฝาก เงินกูยืมระหวางธนาคาร (Interbank borrowing) และตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม  
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สําหรับการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินของกลุม ธ.พ. ที่มีความสําคัญมากและถูกนําใชอยางแพรหลาย 
สามารถแบงกลุมออกไดเปน 2 กลุมหลักๆ ไดแก  

1. ประสิทธิภาพการทํากําไร ประกอบดวยการ  

 การวิเคราะหสวนตางของอัตราดอกเบ้ีย ไดแก Spread = Yield – Cost of fund โดย Yield = 
รายไดดอกเบี้ยรับรวม หารดวยสินทรัพยกอรายไดเฉล่ีย สวน Cost of Fund = ตนทุนดอกเบี้ยจายรวม 
หารดวยเงินฝากและเงินกูยืมรวมเฉล่ีย และการหาอัตรากําไรจากรายไดดอกเบี้ยสุทธิหรือ NIM (Net 
Interest Margin) = รายไดดอกเบี้ยสุทธิ หารดวยสินทรัพยกอรายไดเฉล่ีย โดยผลลัพธจากการคํานวณ 
Spread และ NIM จะคอนขางใกลเคียงกัน ซึ่งอัตราสวนย่ิงสูงจะย่ิงสงผลบวกตอ ธ.พ.  

 การวิเคราะหสัดสวนคาใชจายดําเนินงานเทียบกับรายไดรวม (Cost to Income Ratio) เพื่อ
แสดงประสิทธิภาพในการบริหารตนทุนคาใชจายของ ธ.พ. ถาอัตราสวนย่ิงตํ่า ก็ ย่ิงแสดงถึง
ความสามารถในการบริหารตนทุนที่ดี และสงผลบวกตอการเติบโตของผลการดําเนินงานของ ธ.พ. 
มากขึ้น  

 การวิเคราะห ROE และ ROA เพื่อแสดงถึงความสามารถในการใชเงินทุนจากสวนของผูถือหุนและ
สินทรัพย เพื่อสรางผลตอบแทนใหกับ ธ.พ. ไดดีมากเพียงใด (ย่ิงสูงย่ิงดี)  

2. คุณภาพของสินทรัพย วัดจากระดับ NPL ตอสินเช่ือรวม (ย่ิงสูง ย่ิงคุณภาพตํ่า) วัดความเพียงพอของ
เงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio) เทียบกับเกณฑ ธปท. ที่กําหนดคือ 8.5% (ย่ิงสูงมาก ย่ิงดี) และวัด
ความเพียงพอของการต้ังสํารองหนี้ฯ หรือ Coverage Ratio ทั้ง LLR/NPL และ NPL/เงินสํารองพึงกันตาม
เกณฑ ธปท. (ย่ิงสูงย่ิงดี)  

การประเมินมูลคากิจการของกลุม ธ.พ.  

เนื่องจากมูลคาสินทรัพยของ ธ.พ. สวนใหญมีองคประกอบหลักมาจากฐานสินเช่ือซึ่งเปนสินทรัพยกอรายไดหลัก 
ดังนั้น วิธีการประเมินมูลคากิจการจึงควรใชวิธีที่อิงกับฐานสินทรัพย (Assets-play) มากกวาการอิงกับผลการดําเนินงาน 
(Earnings-play) ดังนั้น วิธีการประเมินมูลคากิจการที่เหมาะสมกับหุนในกลุม ธ.พ. จึงควรใชวิธีการเปรียบเทียบราคากับ
มูลคาหุนตามบัญชี (Price to Book Value : PBV) โดยแนวทางการคํานวณ PBV นั้นยึดหลักการจากวิธีการคิดลดมูลคา
เงินปนผล (ซึ่งเปนผลตอบแทนท่ีสมํ่าเสมอของบริษัทที่มีการเติบโตอยางม่ันคงในระยะยาว หรือ Stable Growth Firm)  
ในอนาคต (Dividend Discount Model : DDM) โดยมสูีตรการคํานวณจาก… 

 

 

โดย ROE  =  คาดการณอัตราผลตอบแทนของสวนของผูถือหุนในชวง 3 - 5 ปขางหนา  

PBV  =   (ROE – g) 
         (k-g) 
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g  =  อัตราการเติบโตของเงินปนผลในระยะยาว ซึ่ง g = RR x ROE  
(RR คือ อัตราการกักเก็บเงินปนผล ซึ่ง RR = 1 - Payout Ratio)  

 k  =  อัตราผลตอบแทนที่ตองการ (Required Rate of Return) โดยใช CAPM  
   (k = Risk Free Rate + Beta x (Market Return - Risk Free Rate)) 

ทั้งนี้ จะเห็นไดวา PBV จะสูงหรือตํ่าขึ้นกับตัวแปรหลักๆ ที่กําหนด ดังนี้  

 คาดการณ ROE ย่ิงสูง จะย่ิงสงผลบวกตอ PBV 

 อัตราการจายเงินปนผล (Payout Ratio) ย่ิงสูง จะย่ิงสงผลบวกตอ PBV (เนื่องจาก Payout Ratio ย่ิงสูง  
จะทําใหคา g ย่ิงลดลง) 

 คาดการณการเติบโตของกําไรสุทธิย่ิงสูง จะย่ิงสงผลบวกตอ PBV (เนื่องจากจะทําใหคาดการณ ROE สูงขึ้น
ตามไปดวย) 

 คาดการณอัตราผลตอบแทนที่ตองการ (k) ย่ิงสูง จะย่ิงกดดันให PBV ลดตํ่าลง (เนื่องจากทําใหตัวหารหรือ
อัตราคิดลดมีคาสูงขึ้น) 

Thai banks - PBV vs ROE
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สําหรับหลักการเลือกลงทุนในหุนกลุม ธ.พ. สามารถใชประโยชนจากแผนภาพสรุปคาดการณ PBV กับ ROE  
ป 2555 หรือป 2556 มาใชพิจารณาเพื่อประเมินวาหุน ธ.พ. ใดที่ยังมีราคาหุนตํ่ากวามูลคาพื้นฐาน (Undervalued Stock) 
โดยยึดหลักวาหุนที่มีคาดการณ ROE สูง (ศักยภาพการทํากําไรสูง๗ แตยังมี PBV หรือราคาตลาดเทียบกับ BV ในปจจุบัน
ที่ยังตํ่า จะเปนหุนที่นาสนใจใหเขาลงทุน ซึ่งไดแกกลุมหุนที่อยูใตเสนแบง ขณะท่ีหุนที่อยูเหนือเสนแบงนั้น ถือวาราคาหุน
ปจจุบันไดสะทอนการคาดการณ ROE ระดับสูงในระยะยาวไปคอนขางมากแลว จึงอาจมีความเส่ียงที่แนวโนมราคาหุน 
จะมีการปรับฐานลดลงไดอยางรวดเร็วในชวงที่สภาวะตลาดเกิดความผันผวนมาก 

 

****************************************************************** 

ติดตามบทความเก่ียวกับการเงินและการลงทุนที่นาสนใจอื่นๆ ไดที่ www.tsi-thailand.org 


