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This study intends to analyze the fundamental factors of large and medium banking stock by 

comparison overall performance, financial ratio analysis, and statistical analysis. In addition, the result 
of this analysis can be used as the information for making the decision to invest in the bank equity of 
investors.   

 
The finding revealed that overall performances of large scale commercial banks are better 

than the medium size bank.  Nevertheless, the expansion growth of medium size banks is higher than 
the large size bank. The comparisons of ratio analysis point out that large size banks performance are 
stronger than the medium size banks as follow.  First, Siam Commercial Bank (SCB) indicated the 
best performance in term of profitability; it shows the highest ROA and ROE.  Second, Kasikorn Bank 
(KBANK) revealed the potential of asset quality management, cost control, and the efficiency of 
employees. Third, Bangkok Bank (BBL) indicated consistency growth and low risky.  Forth, Krungthai 
Bank (KTB) remained all performance above the criteria. Fifth, Thanachart Bank increased its 
competitiveness by operational cost control.  Sixth, TMB, indicated several performance below the 
criteria; the risk of NPLs/Loans was still high. and the last one, Bank of Ayudya (BAY) indicated 
liquidity risk and high NPLs.  As for the statistical analysis comparison, it found that Means, P/E 
Ratio, P/BV Ratio and Dividend Yield of large and medium size banks are below the SET Index level. 
Statistical value compared to the investors’ stock selection criteria are not pass due to the low level of 
DIY, ROA and ROE. 
 

For further study, apart from fundamental analysis, it should conduct technical analysis in 
order to make clearly assessment.  So, it can get more benefit of the study. 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

ควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 จากแนวโน้มอตัราดอกเบ้ียท่ีลดลง  และการเขา้สู่กระแสโลกาภิวตัน์  ท าให้กลไกของระบบ
การเงินเปล่ียนไป รูปแบบการออมเก่าๆ เร่ิมไม่เหมาะสม  ขณะท่ีรูปแบบการลงทุนใหม่ๆ มีให้เลือก
หลากหลายรูปแบบมากยิง่ข้ึน  อาทิ การลงทุนในตัว๋เงินหรือหุน้กู ้การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์การ
ลงทุนในหุ้น ทองค า อญัมณี และตราสารอนุพนัธ์ต่างๆ เป็นตน้ เพื่อให้นกัลงทุนไดรั้บผลตอบแทน
ในระดบัท่ีตอ้งการ ภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับไดข้องแต่ละทางเลือก ซ่ึงการเคล่ือนไหวของอตัรา
ดอกเบ้ียในตลาด สะทอ้นไดจ้ากการเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ียนโยบาย (Policy Rate) ตามภาพท่ี 1.1 

  
ภำพที ่1.1  แสดงการเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ียนโยบาย (Policy Rate) ปี 2552-2557 (พ.ย. 57) 

 

 
 

ท่ีมา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557 
 
 จากภาพท่ี 1.1 อตัราดอกเบ้ียนโยบายในช่วงปลายปี 2553 จนถึงช่วงปลายปี 2554 มี
แนวโนม้ปรับตวัเพิ่มสูงข้ึน จากร้อยละ 1.25 ในเดือนมิถุนายน 2553 เพิ่มข้ึนต่อเน่ืองจนถึงร้อยละ 
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3.50 ในเดือนสิงหาคม 2554 อย่างไรก็ตาม หลงัจากช่วงปลายปี 2554 ประเทศไทยประสบปัญหา
อุทกภยัคร้ังรุนแรง มีพื้นท่ีประสบภยักระจายตวัในทุกภาคของประเทศ ส่งผลให้เกิดความเสียหาย
ทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยงัภาคส่วนอ่ืน
อีกเป็นจ านวนมาก การด าเนินโนบายการเงินแบบผ่อนคลายจึงเป็นแนวทางท่ีภาครัฐด าเนินการ
อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้อตัราดอกเบ้ียปรับตวัลดลงและมีแนวโน้มยงัทรงตวัอยู่ในระดบัต ่าเพื่อ
กระตุน้การเติบโตทางเศรษฐกิจ  
 
 ดังนั้น จากทิศทางอตัราดอกเบ้ียในตลาดท่ีทรงตัวอยู่ในระดับต ่า ส่งผลให้นักลงทุนท่ี
ตอ้งการผลตอบแทนเพิ่มสูงข้ึน เปล่ียนรูปแบบการลงทุน  โดยการลงทุนในหลกัทรัพย ์(หรือการ
ลงทุนในหุ้น) เป็นอีกหน่ึงการลงทุนท่ีนักลงทุนให้ความสนใจและมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ตามภาพท่ี 1.2  
 
ภำพที ่1.2  แสดงมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) 
 

ท่ีมา:  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2557) 
 
 ภาพท่ี 1.2 แสดงใหเ้ห็นถึงปริมาณมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดท่ีปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง จากประมาณ 3.48 ลา้นลา้นบาท ในปี 2552 เพิ่มเป็น 12.61 ลา้นลา้นบาท ในเดือนเมษายน 
2557 หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 262  
 อยา่งไรก็ตาม แมก้ารลงทุนในหลกัทรัพยอ์าจเป็นหน่ึงทางเลือกการลงทุนท่ีให้ผลตอบแทน
สูง แต่ก็เป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูงเช่นกนั เพราะนกัลงทุนตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงต่างๆ ทั้งความ
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เส่ียงท่ีเป็นระบบ (ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อตลาดทั้งระบบ มกัจะเรียกอีกช่ือวา่ Market Risk ซ่ึง
เป็นความเส่ียงท่ีไม่สามารถท าให้ลดลงไดจ้ากการกระจายการลงทุน)  และความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ 
(ความเส่ียงท่ีเกิดเฉพาะตวักบัธุรกิจ หรือ หลกัทรัพยน์ั้น ๆ นกัลงทุนสามารถลดความเส่ียงน้ีลงได้
ด้วยการจดัพอร์ตลงทุนของตนเองให้มีการกระจายการลงทุนท่ีเหมาะสม) ดงันั้น การวิเคราะห์
หลกัทรัพยก่์อนการลงทุนจึงเป็นส่ิงจ าเป็น เพื่อให้การลงทุนมีหลกัเกณฑ์ และช่วยวิเคราะห์ปัจจยัท่ี
มีผลต่อการก าหนดมูลค่าและราคาหลกัทรัพยก่์อนการตดัสินใจลงทุน  
 
 ซ่ึงการวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยทัว่ไป นิยมใช้ดว้ยกนั 2 วิธี คือ การวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน
และการวเิคราะห์ปัจจยัทางเทคนิค ซ่ึงแต่ละวธีิก็มีขอ้ดีและขอ้เสียท่ีแตกต่างกนั นกัลงทุนจึงนิยมใช้
ทั้ ง 2 วิธีมารวมกันเพื่อใช้ในการวิเคราะห์  โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เป็นแนวคิดท่ีเน้น
วเิคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดราคาหลกัทรัพย ์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุน  จะ
ท าการวเิคราะห์ปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
และการวเิคราะห์บริษทั  
 
 การวิเคราะห์บริษทั จะท าหลงัจากไดว้ิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแลว้ โดย
เป็นการวิเคราะห์ท่ีเก่ียวกบัประเภทของบริษทัและลกัษณะของบริษทัทั้งในเชิงคุณภาพ เช่น ขนาด
ของบริษทั อตัราการเติบโต และนโยบายการบริหารงาน เป็นตน้ ส่วนการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ 
จะเป็นการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั เพื่อก าหนดมูลค่าท่ีแทจ้ริง
ของหลกัทรัพย์ เปรียบเทียบกบัราคาตลาดของหลกัทรัพย ์ประกอบการตดัสินใจในการซ้ือขาย
หลกัทรัพยน์ั้นๆ ซ่ึงจะเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมาจากงบการเงินของธุรกิจ ทั้งในปัจจุบนัและใน
อดีตท่ีผ่านมา เพื่อน าผลท่ีได้มาใช้ประกอบการประมาณการค่าตวัแปรต่างๆ ท่ีใช้ในการก าหนด
มูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์ซ่ึงเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การวิเคราะห์งบการเงิน 
และการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน ซ่ึงสามารถแสดงขั้นตอนการวเิคราะห์ตามภาพท่ี 1.3 
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ภำพที ่1.3  แสดงกระบวนการวเิคราะห์หลกัทรัพยท่ี์นิยมโดยทัว่ไป 
 
 

ท่ีมา:  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2546) 
 
 หากพิจารณากลุ่มหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนใหค้วามสนใจเลือกลงทุนนั้น กลุ่มธนาคารพาณิชย ์
ถือเป็นอีกหน่ึงกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าการซ้ือขายอยูใ่นระดบัสูง เน่ืองจากมีบทบาทต่อการพฒันา
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ จากการประกอบธุรกรรมท่ีหลากหลายท าให้ธนาคารพาณิชยมี์รายได้
เข้าสู่ระบบธนาคารอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับผลประกอบการท่ีดีข้ึนในช่วงท่ีผ่านมา ท าให้
หลักทรัพย์กลุ่มน้ีได้รับความนิยมในการลงทุนอย่างต่อเน่ือง และมีสัดส่วนมากท่ีสุดในกลุ่ม
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน  โดยจากมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด ณ 31 มกราคม 2557 ท่ีมีจ  านวน
ทั้งส้ิน 11,464.51 ลา้นบาท จะเป็นหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินมากถึงร้อยละ 
20 และในจ านวนน้ีเป็นหลกัทรัพยข์องหมวดธุรกิจธนาคารพาณิชย ์สูงถึงร้อยละ 88 (ตามภาพท่ี 1.4) 
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ภำพที ่1.4  แสดงมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด ณ 31 ม.ค. 2557 

 

 

 

 

 

 

 

           ท่ีมา:  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2557) 

 แมล้กัษณะธุรกิจธนาคารพาณิชยจ์ะแตกต่างจากธุรกิจทัว่ไป แต่เป้าหมายการด าเนินงาน
ของธนาคารพาณิชยก์็เช่นเดียวกบัธุรกิจอ่ืนๆ คือ การแสวงหาก าไรสูงสุดให้แก่เจา้ของหรือผูถื้อหุ้น 
ภายใตส้ภาพคล่องและเงินกองทุนท่ีมีอยู่ หรือกล่าวได้ว่าเป้าหมายของธนาคารพาณิชยคื์อการท่ี
ผูบ้ริหารตอ้งตดัสินใจบริหารธนาคารท่ีจะท าให้ราคาหุ้นของธนาคารสูงสุด นั่นคือ ผูบ้ริหารตอ้ง
รับผดิชอบต่อเจา้ของธนาคาร ซ่ึงก็คือผูถื้อหุ้นโดยท าก าไรให้สูงสุด  อยา่งไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย์
อาจจะมีเป้าหมายอ่ืนๆ เช่น การสร้างช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของธนาคาร และการสร้างความมัน่คง
ของธนาคาร เป็นตน้ ซ่ึงในทางปฏิบติัธนาคารพาณิชยบ์างแห่งอาจจะเลือกบริหารธนาคารโดยให้
ตนเองไดรั้บผลประโยชน์สูงสุด แทนการให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บผลประโยชน์สูงสุด เช่น การท่ีผูบ้ริหาร
ตดัสินใจท่ีจะให้ธนาคารเติบโต โดยการเพิ่มเงินเดือนพนกังานจ านวนมาก หรือการให้เงินชดเชย
พนกังานสินเช่ือ ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัวงเงินสินเช่ือ เป็นตน้ 

 
 การวดัผลการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์จึงนับว่าเป็นส่ิงส าคัญ  เพราะนอกจาก
ธนาคารพาณิชยจ์ะมีบทบาทในตลาดทุนแลว้ ในตลาดเงินธนาคารพาณิชยย์งัมีบทบาทส าคญัต่อ
ระบบเศรษฐกิจ สะทอ้นให้เห็นผ่านปริมาณธุรกรรมต่างๆ  ที่ส าคญั คือ การให้กูย้ืมเงิน และการ
รับฝากเงิน จากขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 ธนาคารพาณิชยใ์นระบบ มีจ านวนทั้งส้ิน 30 
แห่ง จ าแนกเป็นธนาคารท่ีจดทะเบียนในประเทศ จ านวน 16 แห่ง และอีก 14 แห่งเป็นสาขาของ
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ธนาคารต่างประเทศ เม่ือพิจารณาปริมาณเงินให้สินเช่ือรวมของระบบธนาคารพาณิชยท์ั้งระบบ 
ในช่วงเดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2556 จะเห็นว่าธนาคารพาณิชยส์ามารถปล่อย
สินเช่ือเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจจ านวนมากและมีการขยายตวัของเงินให้สินเช่ืออย่างต่อเน่ือง ดงัแสดงใน
ภาพท่ี 1.5 
 
ภำพที ่1.5  แสดงปริมาณเงินใหสิ้นเช่ือในระบบธนาคารพาณิชยไ์ทย 
 
 

 ท่ีมา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย (2557) 

 จากภาพท่ี 1.5 อตัราการเติบโตของเงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชยมี์อย่างต่อเน่ือง จาก
จ านวน 5.84 ลา้นลา้นบาท ในปี 2550 เพิ่มเป็น 12.23 ลา้นลา้นบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2556 และ
ในจ านวนน้ีเป็นเงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศ จ านวน 11.93 ลา้นลา้น
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.35 ของสินเช่ือทั้ งหมดในระบบ และจ านวนท่ีเหลือเป็นผลการ
ด าเนินงานกลุ่มธนาคารพาณิชยส์าขาต่างประเทศ 
 
 หากพิจารณาจากปริมาณเงินรับฝาก พบว่า การเติบโตของเงินรับฝากเป็นไปในทิศทาง
เดียวกบัเงินให้สินเช่ือ โดยปริมาณเงินรับฝากรวมของระบบธนาคารพาณิชยท์ั้งระบบ ในช่วงเดือน
มกราคม 2550 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2556 มีอยู่ในระดบัสูงและมีการขยายตวัของเงินรับฝากอย่าง
ต่อเน่ือง ดงัแสดงในภาพท่ี 1.6 
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ภำพที ่1.6  แสดงปริมาณเงินรับฝากในระบบธนาคารพาณิชย ์

ท่ีมา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย (2557) 
 
 จากภาพท่ี 1.6  ปริมาณเงินรับฝากในระบบธนาคารพาณิชย ์มีจ านวน 11.16  ลา้นลา้นบาท ใน
จ านวนน้ีเป็นเงินรับฝากของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศ จ านวน 10.42 ลา้นลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 93.37 ของเงินรับฝากทั้งหมดในระบบธนาคารพาณิชย ์ ส่วนท่ีเหลือเป็นผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มธนาคารพาณิชยส์าขาต่างประเทศ  
 
 หากพิจารณาจากผลการด าเนินงานของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) จากอตัราก าไรต่อหุ้น (Earnings per Share : EPS) ซ่ึงเป็น
อตัราส่วนเปรียบเทียบก าไรสุทธิต่อหุ้นหรือส่วนก าไรสุทธิแบ่งเฉล่ียให้แก่หุ้นสามญัแต่ละหุ้นของ
ธนาคาร  โดยปกติอตัราส่วนน้ียิ่งมีค่าสูงเท่าใดก็ยิ่งดี แสดงว่าธนาคารมีก าไรมาก และเป็นตวั
สะทอ้นประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธนาคารท่ีนกัลงทุนหรือผูถื้อหุ้นมีความหวงัท่ีจะไดรั้บ
แบ่งปันผลก าไรในล าดับต่อไป จะพบว่า  ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นธนาคาร
พาณิชยข์นาดกลาง มีอตัราก าไรต่อหุ้นเฉล่ียในรอบ 1 ปี  2 ปี และ 5  ปี สูงสุดในกลุ่ม ท่ีร้อยละ 229  
23.11 และ 243.20 ตามล าดบั ในขณะท่ี ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ มีอตัราก าไรต่อหุ้นเฉล่ียในรอบ 1 ปี 2 ปี และ 5 ปี ท่ีร้อยละ 8.73  15.68 และ 15.49  
ตามล าดบั (ตามตารางท่ี 1.1) 
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ราคา EPS Growth EPS Growth EPS Growth การปันผล
(บาท) (เฉลี่ย 1 ปี) (เฉลี่ย 2 ปี) (เฉลี่ย 5 ปี) (Dividend Yield)

1 TMB       2.32      17.63 229% / ปี 23.11% / ปี 243.2% / ปี 1.61

2 KBANK     186.50        10.80 17.24% / ปี 35.33% / ปี 33.88% / ปี 2.02

3 TISCO       42.00          7.57 9.04% / ปี 11.8% / ปี 32.61% / ปี 5.03

4 KTB       18.30          7.53 21.5% / ปี 29.93% / ปี 24.18% / ปี 4.84

5 LH       10.90        16.77 16.07% / ปี 8.04% / ปี 16.11% / ปี 4.15

6 BBL    187.50        9.97 8.73% / ปี 15.68% / ปี 15.49% / ปี 3.69

ทีม่า : เว็บไซด์ ruayhoon.com (2 พฤษภาคม 2557)

หุ้น P/E Ratioล าดบั

ตารางที่ 1.1 แสดงล าดับหุ้นในกลุ่มธนาคารที่มีอัตราก าไรต่อหุ้นเติบโตต่อเน่ือง (Continuous Growth)

BBL TMB BBL TMB

ปี 2552 1.21         0.40         11.20       4.40         

ปี 2553 1.95         0.57         11.51       6.60         

ปี 2554 1.68         0.62         11.53       7.87         

ปี 2555 1.78         0.23         12.77       3.03         

ปี 2556 1.79         0.95         12.61       9.95         

เตบิโต (%) 10.29% 24.14% 3.01% 22.63%

ปี
ROA  (%) ROE  (%)

ตำรำงที ่1.1  ล าดบัหุน้ในกลุ่มธนาคารท่ีมีอตัราก าไรต่อหุ้นเติบโตต่อเน่ือง 
 

ท่ีมา:  www.ruayhoon.com (2557) 
 
 นอกจากน้ี หากเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และอัตรา
ผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) ของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) กบั ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) แลว้ ยงัพบวา่ ธนาคารทหารไทย มีอตัราการเติบโตของ ROA และ ROE ท่ีสูงกวา่
อยา่งชดัเจน โดยมีอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมรายปี (ปี 2552-2556) สูงถึงร้อยละ 24.14 และ 22.63
ตามล าดบั ขณะท่ี ธนาคารกรุงเทพ มีอตัราการเติบโตของ ROA และ ROE อยู่ท่ีร้อยละ 10.29 และ 
3.01 ตามล าดบั ตามตารางท่ี 1.2 
 

ตำรำงที ่1.2  เปรียบเทียบ ROA และ ROE ของ TMB และ BBL 

 

 

 

 

 

 

                          ท่ีมา:  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2557) 
 

http://www.ruayhoon.com/
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 จากการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานขา้งตน้ จะพบว่า แม้ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่
สามารถขยายสินเช่ือและเงินฝากไดม้ากกวา่ธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก แต่เม่ือพิจารณาจาก
ผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนแลว้ ธนาคารท่ีมีอตัราการเติบโตของ EPS  ROA และ ROE ในระดบัสูง
คือ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นธนาคารพาณิชยข์นาดกลาง (มีขนาดของสินทรัพยอ์ยู่
อนัดบัท่ี 7 ของสินทรัพยร์วมในกลุ่มธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศ) ขณะท่ี ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่และมีขนาดสินทรัพยม์ากท่ีสุด (ขอ้มูล 
ณ 31 ธันวาคม 2556) และมีความได้เปรียบทางการแข่งขนัมากกว่า ทั้งความได้เปรียบทางด้าน
เทคโนโลย ีผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีหลากหลาย ตลอดจนความพร้อมทางดา้นทรัพยากร กลบัมีอตัรา
การเติบโตของ EPS  ROA และ ROE ในระดบัต ่ากวา่อยา่งมีนยัส าคญั 
 
  ทั้งน้ี ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัของผลด าเนินงานขา้งตน้ เป็นสาเหตุในการเลือกท าการ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย ์เพื่อให้ทราบปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดความแตกต่าง
ดา้นผลการด าเนินงาน โดยจะท าการศึกษาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานทางการเงินและอตัราส่วน
ทางการเงินท่ีส าคญั ซ่ึงครอบคลุ่มวตัถุประสงคใ์นการวเิคราะห์ทั้ง 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มอตัราส่วนดา้น
สภาพคล่อง  อตัราส่วนดา้นคุณภาพสินเช่ือ อตัราส่วนดา้นประสิทธิภาพการด าเนินงาน อตัราส่วน
ด้านความสามารถท าก าไร และอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ตลอดจนเปรียบเทียบ
ค่าสถิติส าคญัซ่ึงเผยแพร่โดย ตลท. เพื่อให้การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานสามารถช้ีให้เห็นผล
การด าเนินงานไดอ้ยา่งชดัเจน 
 

นอกจากน้ี จะท าการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานทางการเงินของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่
และขนาดกลาง แทนการเปรียบเทียบผลการด าเนินเพียง 2 ธนาคาร ซ่ึง ธพ. ขนาดใหญ่ คือ กลุ่ม 
ธพ. ท่ีมีส่วนแบ่งตลาดของสินทรัพยร์วมตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ของสินทรัพยร์วม ธพ. ไทยทั้ง
ระบบ ประกอบดว้ย 4 ธนาคาร ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  ธนาคารกรุงเทพ  จ  ากดั 
(มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน)   และธนาคารกสิกรไทย  จ  ากดั (มหาชน)  ส่วน 
ธพ. ขนาดกลาง คือ กลุ่ม ธพ. ท่ีมีส่วนแบ่งตลาดของสินทรัพยร์วมตั้งแต่ ร้อยละ 3 แต่ไม่ถึงร้อยละ 
10 ของสินทรัพย์รวม ธพ. ไทยทั้งระบบ ประกอบด้วย 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากดั (มหาชน)  ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงการ
เปรียบเทียบตามกลุ่มธนาคารจะท าใหผ้ลการวเิคราะห์เกิดประโยชน์ต่อผูใ้ชข้อ้มูล เพื่อประกอบการ
ตดัสินใจในการเลือกลงทุนในหุน้กลุ่มธนาคารพาณิชยม์ากยิง่ข้ึน  
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วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานทางการเงินผ่านการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 
และค่าสถิติท่ีส าคญัของกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ และกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดกลาง 

 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในภาพรวมของกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ กบั

กลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดกลาง เพื่อใหก้ารวเิคราะห์ผลการด าเนินงานเกิดความชดัเจนมากยิง่ข้ึน  
 

ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

1. การศึกษาคร้ังน้ี ธนาคารท่ีเลือกท าการวิเคราะห์ เป็นกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ (มี
ส่วนแบ่งตลาดของสินทรัพยร์วมตั้งแต่ร้อยละ 10  ข้ึนไป ของสินทรัพยร์วมธนาคารพาณิชยไ์ทยทั้ง
ระบบ) ไดแ้ก่   

- ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
- ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)   
-  ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน)  
- ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  

 

          เปรียบเทียบกบักลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดกลาง (มีส่วนแบ่งตลาดของสินทรัพยร์วม
ตั้งแต่ร้อยละ 3 แต่ไม่ถึงร้อยละ 10 ของสินทรัพยร์วมธนาคารพาณิชยไ์ทยทั้งระบบ) ไดแ้ก่  

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)   
- ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
- ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

2. เปรียบเทียบผลการด าเนินทางการเงิน จากขอ้มูลท่ีเผยแพร่โดย ธปท. งบการเงินรายปี
ของ ธพ. ทั้ง 7 แห่ง และขอ้มูลสถิติท่ีเผยแพร่โดย ตลท. ตั้งแต่ปี 2552 - 2556 รวมระยะเวลา 5 ปี 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
 

เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการเลือกลงทุนในหุน้กลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่
และขนาดกลางแก่นกัลงทุนและผูส้นใจทัว่ไป 
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นิยำมศัพท์ 
 

  กำรวิเครำะห์อัตรำส่วนทำงกำรเงิน (Financial Ratio Analysis) หมายถึง การน ารายการ
ต่างๆ ในงบการเงินมาเปรียบเทียบอตัราส่วน เพื่อหาความสัมพนัธ์ของรายการสินทรัพย ์หน้ีสิน ทุน 
รายได้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ว่าเหมาะสมหรือไม่ ช่วยให้สามารถประเมินฐานะทางการเงิน และ
ความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจได ้

  ผลตอบแทน  คือ  ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการลงทุน ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 1) กระแสเงินสดท่ี
ไดรั้บระหวา่งช่วงระยะเวลาในการลงทุน เช่น ดอกเบ้ียรับและเงินปันผล และ 2) ก าไรจากการขาย
หลกัทรัพยห์รือส่วนต่างระหวา่งราคาซ้ือกบัราคาขาย 

เงินปันผล (Dividend) คือ เงินส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงานรายปีของกิจการพิจารณา
จดัสรรโดยท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นท่ีจดัให้มีข้ึนภายหลงัจากการรับรองงบดุลและงบการเงินของ
กิจการซ่ึงส่วนใหญ่จะประมาณเดือนเมษายนของทุกปีกฎหมายก าหนดให้กิจการตอ้งจดัให้มี
ประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ปีละหน่ึงคร้ังภายในส่ีเดือนนบัจากวนัส้ินสุดปีบญัชี และไม่เกินรอบ 12 เดือน
นบัจากวนัท่ีประชุมคร้ังหลงัสุด 
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บทที ่2 
 

กำรตรวจเอกสำร 
 

 ดำรำวรรณ  วิรุฬหผล  (2557) ได้ประมาณค่าความผนัผวนทางการเงินของผลตอบแทน
รายวนัของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้างในตลาดหุ้นไทย” โดยมีวตัถุประสงค์
ดังน้ี คือ (1) เพื่อค้นหาหลักทรัพย์ท่ีน่าลงทุนเพิ่มเติมจากการศึกษาท่ีผ่านมา อนัน าไปสู่การเพิ่ม
ทางเลือกของการลงทุนให้แก่นกัลงทุนท่ีดอ้ยประสบการณ์ในตลาดหลกัทรัพยไ์ทย นอกเหนือจาก
ท่ีไดเ้คยศึกษาไวใ้นงานวิจยัก่อนหนา้ โดยการศึกษาผ่านการวิเคราะห์สถิติทางการเงินท่ีส าคญั ซ่ึง
ถูกก าหนดให้เป็นตวับ่งช้ีว่าบริษทัมีผลการด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ ทั้งน้ีตวับ่งช้ีท่ี
ก าหนดข้ึนมีทั้งหมด 5 ตวั คือ 

(1)  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม หรือท่ีเรียกว่า ROA โดยเกณฑ์ท่ีใช้พิจารณา คือ 
ค่า ROA  ของบริษทัจะตอ้งมีค่าสูงกวา่ร้อยละ 5 ในช่วงเวลาท่ีศึกษา (พ.ศ. 2554-2556) 

(2)  อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ หรือท่ีเรียกวา่ ROE ทั้งน้ีการผา่นเกณฑ์ก าหนด
ไวว้า่ บริษทัจะตอ้งมีค่า ROE สูงกวา่ร้อยละ 12-15 อยา่งต่อเน่ืองหลายๆ ปีติดต่อกนั  

(3)  อตัราก าไรสุทธิ โดยทั้งน้ีการผ่านเกณฑ์ก าหนดว่า บริษทัหลกัทรัพยจ์ะต้องมีก าไร
ต่อเน่ืองในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 

(4)  อตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น หรือท่ีเรียกว่า P/E Ratio ทั้ งน้ีเกณฑ์ท่ีใช้ใน
การศึกษา คือ บริษทัจะตอ้งมีค่า P/E Ratio ต  ่ากวา่ 15.5 เท่า  

(5)  อตัราการจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ีการผา่นเกณฑก์ าหนดไวว้า่ บริษทัหลกัทรัพยจ์ะตอ้งมีการ
จ่ายเงิน ปันผลสูงกวา่อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) ซ่ึงประมาณค่าไวว้า่
เท่ากบัร้อยละ 3.28 
 
 ผลการศึกษา สามารถสรุปไดว้า่บริษทัหลกัทรัพยใ์นกลุ่มวสัดุก่อสร้าง (CONMAT) บริษทั
ท่ีผา่นเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 100 มีเพียงบริษทัเดียว คือ DCON หรือคิดเป็นร้อยละ 5.56 รองลงมา
มี 5 บริษัทหลักทรัพย์ท่ีผ่านเกณฑ์ในระดับร้อยละ 80 หรือคิดเป็นร้อยละ 27.78 ได้แก่บริษัท
หลกัทรัพย ์CCP  DCC DRT SCP และ TASCO ซ่ึงทั้ง 2 กลุ่มน้ีถือวา่เป็นบริษทัท่ีมีสถานะทาง
การเงินท่ีมัน่คงแข็งแรง ส่วนท่ีเหลือประมาณ ร้อยละ 66.66 มีความมัน่คงระดบัปานกลาง อ่อนแอ
ดา้นฐานะการเงิน และไม่ผา่นเกณฑ์ประเมิน และบริษทัหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 
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(PROP) บริษทัท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 100 มีเพียงบริษทัเดียว คือ SENA หรือคิดเป็นร้อยละ 
2.23 รองลงมามี 6 บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ผ่านเกณฑ์ในระดบัร้อยละ 80 หรือคิดเป็นร้อยละ 13.95 
ไดแ้ก่บริษทัหลกัทรัพย ์ AMATA  AP  LALIN  LH   LPN และ SPALI ซ่ึงทั้ง 2 กลุ่มน้ีถือวา่เป็นบริษทั
ท่ีมีสถานะทางการเงินท่ีมัน่คงแขง็แรง ส่วนอีกประมาณร้อย 83.82 มีความมัน่คงปานกลาง  มีความ
อ่อนแอดา้นสถานะทางการเงิน และไม่ผา่นเกณฑป์ระเมิน 
 
               บุษบำ  ศักดิ์ธรรมเจริญ (2550) ไดท้  าการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ
ธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2545-2549 จ านวน 12 
ธนาคาร เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานในดา้นต่างๆ ซ่ึงผลการศึกษา พบวา่ 1) ดา้นสภาพคล่อง กลุ่ม
ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่จะมีสภาพคล่องสูงสุดเม่ือเทียบกบัอีก 2 กลุ่ม เน่ืองจากอตัราการปล่อย
สินเช่ือต ่ากวา่อุตสาหกรรม ขณะท่ี กลุ่มธนาคารขนาดเล็กมีสภาพคล่องต ่าสุด จากการจ่ายสินเช่ือใน
ระดบัสูง โดยมีอตัราส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากอยู่สูงสุด เม่ือเทียบกบัธนาคารขนาดใหญ่และขนาด
กลาง 2) ดา้นประสิทธิภาพด าเนินงาน พบวา่ กลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กมีอตัราส่วนการสร้าง
ก าไรสุทธิสูงสุดจากการมีค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียท่ีต ่า แสดงถึงความมีประสิทธิภาพในการควบคุม
ค่าใชจ่้ายของกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดเล็ก 3) ดา้นความสามารถในการท าก าไร กลุ่มธนาคารพาณิชย์
ขนาดเล็กมีความสามารถในการท าก าไรสูงสุด แมจ้ะมีอตัราส่วนก าไรสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
ต ่าสุด 4) ดา้นความเพียงพอของเงินกองทุน พบวา่ ธนาคารพาณิชยไ์ทยทั้งระบบมีอตัราส่วนดา้น
ความเพียงพอของเงินกองทุนสูงกว่าเกณฑ์ท่ี ธปท. ก าหนดท่ีร้อยละ 8.50 ซ่ึงสามารถสร้างความ
เช่ือมัน่ให้กบัผูฝ้ากเงินได ้5) ดา้นมูลค่าตลาด กลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดกลางมีอตัราส่วนราคา
ตลาดต่อก าไรสูงสุดตามราคาหลักทรัพย์ในตลาดท่ีสูงกว่าผลก าไรท่ีธนาคารท าได้ อีกทั้ งมี
อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม แมจ้ะมีอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่า
ตามบญัชีต ่าสุด 6) ดา้นมูลค่าเพิ่มทางการตลาด กลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่มีมูลค่าเพิ่มทาง
การตลาดสูงสุด แสดงถึงผลการด าเนินงานท่ีดีท าให้ผูถื้อหุ้นมีความมัง่คัง่จากการถือหุ้นได ้และ 7) 
ดา้นมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ กลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์สูงสุด 
แสดงให้เห็นความสามารถในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กบัผูถื้อหุ้นไดสู้งสุด จากการมีก าไรจากการ
ด าเนินงานหลงัหกัภาษีสูงสุด ขณะท่ีมีตน้ทุนต ่าสุด ซ่ึงมีเพียงกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่เท่านั้น
ท่ีมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์สูงกวา่อุตสาหกรรม 
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 ศุภมำส  ตนทำ (2555) ไดท้  าการศึกษาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานทางดา้นการเงินของ
ธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาดใหญ่ 4 ธนาคาร ประกอบดว้ยธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
ไทยพาณิชย ์และธนาคารกสิกรไทย และนอกจากน้ี มีการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง ขนาดของ
ธนาคารพาณิชย ์ ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน และการบริหารจดัการสินทรัพย ์กบัผลการ
ด าเนินงานดา้นการเงิน (รายไดจ้ากดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากส่วนของสินทรัพย)์ โดยช่วงเวลา
ในการศึกษา แบ่งเป็น ช่วงท่ีมีการประกาศใชแ้ผนพฒันาการเงินระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2547 -2551) และ
แผนพฒันาการเงินระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2552 - 2554)   

 ผลการศึกษา  พบวา่ ธนาคารกรุงเทพ มียอดเงินฝาก สินเช่ือ สินทรัพยร์วม และส่วนของผู ้
ถือหุ้นสูงสุด แต่ไม่ใช่ธนาคารท่ีมีความสามารถดา้นการท าก าไร เพราะธนาคารท่ีมีความสามารถ
สูงสุด ในการใหอ้ตัราผลตอบแทนจากเงินฝาก  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และอตัราส่วนจาก
ส่วนของผูถื้อหุ้นสูงท่ีสุด คือ ธนาคารไทยพาณิชย ์และส าหรับการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ขนาดของธนาคารพาณิชย ์ ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  และการบริหารจดัการสินทรัพย ์กบั
ผลการด าเนินงานดา้นการเงิน พบวา่ ช่วงปี พ.ศ. 2547 - 2554 ขนาดสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์เชิง
บวกกับรายได้ดอกเบ้ีย เช่นเดียวกับช่วงปี พ.ศ. 2547 - 2551 และการบริหารสินทรัพย์มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการด าเนินงานดา้นการเงิน แต่การศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2552 - 2554 ไม่
มีความสัมพนัธ์กนัตามสมมติฐาน  อนัเน่ืองมาจากปัจจุบนัรายไดห้ลกัของธนาคารพาณิชยไ์ม่ไดมี้
เพียงรายไดด้อกเบ้ียเพียงอย่างเดียว โดยมีปัจจยัอ่ืนจากแผนพฒันาสถาบนัการเงินระยะท่ี  2 ท่ีมี
นโยบายใหธ้นาคารพาณิชย ์เนน้การลดตน้ทุนจากระบบสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ส่งเสริมการแข่งขนั
ดว้ยการเพิ่มบทบาทผูใ้ห้บริการเปิดโอกาสให้มีผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มามากข้ึน ดงันั้น ในการ
บริหารงานส าหรับผูบ้ริหาร จึงควรพิจารณาถึงเป้าหมายของแผนพฒันาสถาบนัการเงินในแต่ละ
ช่วงเวลา เพื่อประเมินว่ากิจกรรมใดจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไร และมี
ความสัมพนัธ์ต่อผลการด าเนินงานดา้นการเงินมากท่ีสุด 

 สิปปภำส  พรสุขสว่ำง  (2553) ได้วดัผลการด าเนินงานทางการเงินโดยรวม และความเส่ียง

ลม้ละลายของธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาดใหญ่ จ านวน  5 อนัดบัแรก โดยมีสัดส่วนสินทรัพยร์วม

ทั้งส้ิน เท่ากบั 65.96% ของสินทรัพยร์วมของธนาคารพาณิชยไ์ทยทั้งหมด ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยการ

วเิคราะห์ใชแ้บบจ าลองผลตอบแทนต่อทุนในส่วนของผูถื้อหุ้น ดชันีความเส่ียงของธนาคาร และค่า

ความเป็นไปไดข้องความเส่ียงลม้ละลาย จากการศึกษาพบวา่ ธนาคารไทยพาณิชยมี์ผลตอบแทนต่อ
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สินทรัพยสู์งสุด และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้สินทรัพย ์(AU) และการท าก าไร (PM) ท่ี 

0.0683 และ 0.2606 ตามล าดบั แสดงถึงความสามารถในการลดหรือควบคุมตน้ทุนในการด าเนินงาน

ไดดี้กวา่เม่ือเทียบกบัธนาคารพาณิชยแ์หล่งอ่ืน และเม่ือพิจารณาการก่อหน้ี ธนาคารทหารไทยมีระดบั

การก่อหน้ีสูงสุด (EM = 14.37) ขณะท่ี  ธนาคารไทยพาณิชยซ่ึ์งมีผลการด าเนินงานท่ีดีท่ีสุด มีระดบั

การก่อหน้ีต ่าสุด (EM = 9.62) 

 ทั้งน้ี หากพิจารณาในดา้นความเส่ียงและความเป็นไปไดใ้นการลม้ละลาย พบว่า ธนาคาร
กรุงเทพมีความปลอดภยัสูงสุด โดยมีดชันีความเส่ียง (RI) สูงสุดท่ี 55.3740 และความเป็นไปไดใ้น
การลม้ละลายต ่าสุด  โดยธนาคารทหารไทยให้ผลด าเนินงานไม่เป็นท่ีน่าพอใจ เน่ืองจากดชันีความ
เส่ียงอยูใ่นระดบัต ่ามากท่ี 1.8343 และมีค่าความเป็นไปไดข้องการลม้ละลายสูงถึง 14.86%  ซ่ึงหาก
จะสรุปผลการศึกษาโดยพิจารณาเฉพาะในส่วนของธนาคารท่ีให้ผลการด าเนินงานในระดบัท่ีน่า
พอใจจะมี  3 ธนาคารคือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย ์และธนาคารกสิกรไทย โดยธนาคาร
ไทยพาณิชยใ์ห้ผลตอบแทนต่อสินทรัพยเ์ฉล่ียสูงสุด ซ่ึงผลตอบแทนดงักล่าวสอดคล้องกบัความ
เส่ียงของธนาคาร (ธนาคารท่ีให้ผลตอบแทนสูงสุดจะมีความเส่ียงสูงสุด) นั่นคือ ธนาคารไทย
พาณิชยจ์ะมีความเส่ียงสูงสุดใน 3 ธนาคารท่ีมีผลการด าเนินงานเป็นท่ีน่าพอใจ 
 

 ASIF Ahmed  (2010) ไดเ้ปรียบเทียบผลการด าเนินงานของธนาคารพาณิชยใ์นบงัคลาเทศ เพื่อ
หาธนาคารท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดในการด าเนินงาน  โดยการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินท่ี
ส าคญั 8 อตัราส่วน ไดแ้ก่  อตัราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินฝาก (CDR) อตัราส่วนสินเช่ือจดัชั้นต่อ
สินเช่ือรวม อตัราส่วนตน้ทุนเงิน (COF) อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) อตัราผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย ์(ROA) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  (ROE) ก าไรต่อหุ้น  (EPS) อตัราส่วน
ก าไรสุทธิ  (NI) และการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  (CR) ของ 4 ธนาคาร ไดแ้ก่  1) AB Bank 2)  
Bank  Asia 3) DBBL และ4) BRAC  ผลการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานทางการเงิน พบวา่  
 

1. อตัราส่วนเงินฝากสินเช่ือ (CDR)  ซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ีส าคญัของธนาคาร สะทอ้น
ความสามารถน าเงินท่ีไดรั้บฝากจากประชาชนไปลงทุนขยายสินเช่ือไดใ้นสัดส่วนเท่าไหร่ ซ่ึง Bank 
Asia ไดรั้บคะแนนสูงสุด จากการจ่ายสินเช่ือในระดบัสูงสุดและมีความสม ่าเสมอ  
 

2. สัดส่วนสินเช่ือจดัชั้นต่อสินเช่ือรวม เป็นอตัราส่วนส าคญัเพื่อวดัปริมาณสินเช่ือท่ีไม่มี
คุณภาพของธนาคาร มีประโยชน์ในการวดัประสิทธิภาพในการเก็บเงินจากลูกหน้ี  ซ่ึงธนาคารท่ีได้
คะแนนสูงสุดเป็นธนาคารท่ีสามารถรักษาระดบัอตัราส่วนให้อยู่ในระดบัต ่ากว่าค่าเฉล่ีย นั่นคือ 
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Bank Asia และ DBBL ส่วน AB Bank มีคะแนนอนัดบัท่ี 3 สามารถลดสัดส่วนหน้ีดอ้ยคุณภาพจาก 
ร้อยละ 11.36 ในปี 2004 เหลือเพียงร้อยละ 2.75 ในปี 200 ส่วน  BRAC Bank มีคะแนนต ่าสุด 
เน่ืองจากมีอตัราส่วนเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากร้อยละ 2.25 ในปี 2005 เพิ่มเป็นร้อยละ 6.04 ในปี 
2009 

3. อตัราส่วนตน้ทุนเงิน (COF) เป็นอตัราส่วนวดัประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายของธนาคาร บ่ง
บอกถึงปริมาณของค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็นในการเก็บรักษาเงินทุน  ดงันั้น อตัราส่วนน้ียิ่งต ่ายิ่งดีซ่ึง
ธนาคาร DBBL ไดค้ะแนนสูงสุด จากการท่ีมีอตัราส่วนตน้ทุนเงินต ่ากวา่ค่าเฉล่ียอยา่งต่อเน่ือง  

4. อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ธนาคารท่ีมีอตัราผลตอบแทนในระดบัสูง  คือ 
AB Bank ตามดว้ย Bank Asia สะทอ้นประสิทธิภาพการน าเงินทุนท่ีมีอยูไ่ปหาผลตอบแทนไดใ้น
ระดบัสูงสุด  

5. อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA)  Bank Asia และ AB Bank มีอตัราส่วนสูงสุด 
สะทอ้นประสิทธิภาพในระดบัสูงขององคก์รในการใชสิ้นทรัพยใ์หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

6. ก าไรต่อหุน้ (EPS) เป็นส่ิงท่ีนกัลงทุนคาดหวงัวา่ก าไรของธนาคารจะตกถึงผูถื้อหุ้นเป็น
สัดส่วนเท่าใด ซ่ึง AB Bank มี EPS สูงสุด 

7. อตัราส่วนก าไรสุทธิ (NI) เป็นการวดัประสิทธิภาพการด าเนินงานของธนาคาร จาก
รายไดท่ี้เกิดข้ึน เม่ือหกัค่าใชจ่้ายทั้งหมดและภาษี แลว้สามารถสร้างก าไรไดใ้นอตัราส่วนเท่าใด ซ่ึง 
BRAC  มีอตัราส่วนสูงสุด 

8. อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น (ROE) เป็นส่ิงท่ีผูถื้อหุ้นคาดหวงั ซ่ึง AB Bank สามารถ
สร้างผลตอบแทนไดสู้งสุดอยา่งต่อเน่ือง จากร้อยละ 7.24 ในปี 2004 เพิ่มเป็นร้อยละ 33.43 ในปี 
2009 ซ่ึงสูงกวา่ค่าเฉล่ียในระดบัสูง 

 
            ส าหรับผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (CR) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงสุขภาพทางการเงิน
โดยรวมและแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ซ่ึง Bank Asia และ BRAC มีอนัดบัความน่าเช่ือถือ
สูงสุดดว้ยคะแนน AA2 ซ่ึงจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานทางการเงินของธนาคาร
พาณิชยบ์งัคลาเทศทั้ง 4 แห่ง ผ่านการวิเคราะห์ 8 อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัและผลการจดั
อนัดบัเครดิต โดยการใหค้ะแนนตามล าดบัผลประกอบการในแต่ละปี และใหน้ ้าหนกัคะแนนกบัผล
การด าเนินงานในปีล่าสุดสูงท่ีสุด ใหผ้ลสรุปวา่  Bank Asia เป็นธนาคารท่ีดีท่ีสุดในกลุ่มธนาคารบงั
คลาเทศตามดว้ย  AB  Bank   BRAC และ  DBBL ตามล าดบั  
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 Pankaj Sinha, Varundeep Singh Taneja and Vineet Gothi (2009) ไดว้ดัความเส่ียงของ
ธนาคารในประเทศอินเดียและความน่าจะเป็นของการล้มละลายของมูลค่าทางบัญชี โดยใช้
แบบจ าลองดชันีช้ีวดัความเส่ียง และความน่าจะเป็นจากการลม้ละลายท่ีพฒันาโดย Hannan และ 
Hanweck (1988) โดยคดัเลือกธนาคารตวัอยา่งจ านวน 15 ธนาคาร  ซ่ึงประกอบดว้ยธนาคารของรัฐ
และเอกชน  ใชข้อ้มูลในช่วงปี พ.ศ. 2547 - 2552 โดยน า ROA (อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย)์ EM 
(อตัราส่วนของทุนส่วนของผูถื้อหุน้ต่อสินทรัพยร์วมของธนาคาร) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ 
ROA เป็นดชันีเพื่อวดัความเส่ียง (Z Ratio) ส าหรับธนาคาร  ดงัน้ี 
 

 Z  =  ROA + (Capital to Asset Ratio)   โดยค่า Z ท่ีสูง สะทอ้นความเส่ียงในระดบัต ่า 
                            S.D. of ROA 
 ส่วนการว ัดความน่าจะเป็นจากการล้มละลายในมูลค่าทางบัญชีของธนาคารจะมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัค่า Z  Ratio (ดชันีช้ีวดัความเส่ียง) โดยมี Function  การค านวณ  
 

 P  =  1/[2 (Z)2]   โดยค่า P ท่ีต  ่าจะดี สะทอ้นความน่าจะเป็นจากการลม้ละลายในระดบัต ่า  
 

 โดยผลจากการศึกษา พบว่า  ธนาคารในประเทศอินเดียมีค่า Z Ratio  เพิ่มมากข้ึน  แสดงให้
เห็นวา่ดชันีช้ีวดัความเส่ียงของธนาคารในอินเดียมีแนวโนม้ท่ีลดลง  นอกจากน้ี  การวดัความน่าจะเป็น
ของการลม้ละลายของมูลค่าทางบญัชียงัมีทิศทางท่ีลดลงเช่นกนั  โดยในปี พ.ศ. 2552  ค่าความน่าจะ
เป็นของการลม้ละลาย (ค่า P) ลดลงจากปี  2551 - 2550  และนอกจากน้ี  ยงัไดเ้ปรียบเทียบระหวา่งธนาคาร
ของรัฐและของเอกชน  ซ่ึงพบว่า ธนาคารของรัฐมีดชันีความเส่ียงอยู่ในระดบัต ่ากว่าเม่ือเทียบกับ
ธนาคารภาคเอกชน โดยดชันีช้ีวดัความเส่ียงของภาคธนาคารท่ีลดลง ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการ
ปฏิรูป การเงินการธนาคารในประเทศอินเดียในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา เช่น การยอมรับบรรทดัฐาน
ของความเส่ียงในแง่ของการด ารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเส่ียงในดา้นต่างๆ เป็นตน้ 

 ขอ้เสนอแนะจากการตรวจเอกสาร  พบวา่ เป็นการศึกษาผลการด าเนินงานทางการเงินของ
ธนาคาร  โดยการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินเพียงบางอตัราส่วน ซ่ึงจะยงัให้มุมมองในด้าน
ต่างๆ ไม่ครบถว้น  หากท าการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินดา้นอ่ืนๆ เพิ่มเติม ให้ครอบคลุมตาม
วตัถุประสงค์การวิเคราะห์ทั้ง 5 ด้าน คือ อตัราส่วนเพื่อวดัสภาพคล่อง  อตัราส่วนเพื่อประเมิน
คุณภาพสินเช่ือ ประสิทธิภาพการด าเนินงาน ความสามารถในการท าก าไร และอตัราส่วนดา้นความ
เพียงพอของเงินกองทุนแลว้ จะท าใหผ้ลการวเิคราะห์มีความชดัเจน และช้ีให้เห็นผลการด าเนินงาน
ในภาพรวมมากยิง่ข้ึนได ้
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ทฤษฎแีละแนวคดิทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
 

 จากการตรวจเอกสาร ต าราและงานวิจยัต่างๆ สามารถสรุปเน้ือหาและแนวคิดท่ีส าคญั
เก่ียวกบัการวจิยัคร้ังน้ี ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

แนวคิดเกีย่วกบักำรวเิครำะห์หลกัทรัพย์ 
 

 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2546) ในการวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยทัว่ไป นิยมใช้
ดว้ยกนั 2 วธีิ คือ การวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานและการวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิค ซ่ึงแต่ละวิธีก็มีขอ้ดี
และขอ้เสียท่ีแตกต่างกนันกัลงทุนจึงนิยมใชท้ั้ง 2 วิธีมารวมกนัเพื่อใชใ้นการวิเคราะห์การวิเคราะห์
โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน เป็นแนวคิดที่เนน้วิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นตัวก าหนดราคาหลักทรัพย์ อตัรา
ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุน โดยจะท าการวเิคราะห์ปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นภาวะ
เศรษฐกิจ ภาวะการเมือง อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และการวเิคราะห์บริษทั  
 

 ในการวเิคราะห์บริษทันั้น จะท าหลงัจากไดว้ิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเพื่อศึกษา
ประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีจะเลือกลงทุน  โดยเป็นการวิเคราะห์ท่ีเก่ียวกบัประเภทของบริษทั
และลกัษณะของบริษทัทั้งในเชิงคุณภาพ  เช่น ขนาดของบริษทั อตัราการเติบโต และนโยบายการ
บริหารงาน เป็นตน้ และการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) จะเป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลท่ีมาจากงบการเงินของธุรกิจ ทั้ งในปัจจุบันและในอดีตท่ีผ่านมา  เพื่อน าผลท่ีได้มาใช้
ประกอบการประมาณการค่าตัวแปรต่างๆ ท่ีใช้ในการก าหนดมูลค่าท่ีแท้จริงของหลักทรัพย ์
เปรียบเทียบกบัราคาตลาดของหลกัทรัพย ์ประกอบการตดัสินใจในการซ้ือขายหลกัทรัพยน์ั้นๆ ซ่ึง
ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั ซ่ึงเคร่ืองมือในการวิเคราะห์
ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
 

1. กำรวเิครำะห์งบกำรเงิน (Financial Statement Analysis)  
  งบการเงิน (Financial Statement) หมายถึง รายงานผลประกอบการทางการเงินของ
บริษทั จดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชีหน่ึง เช่น 3 เดือน 
6 เดือน หรือ 12 เดือน โดยทัว่ไปนิยมส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีคือวนัท่ี 31 ธนัวาคมของแต่ละปี 
เพื่อให้ผูอ่้านงบการเงินไดท้ราบถึงฐานะและผลการด าเนินงานของบริษทั ซ่ึงงบการเงินของธุรกิจ
ต่างๆ ประกอบไปดว้ย  
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1.1 งบดุล  (Balance Sheet) เป็นงบท่ีแสดงสถานะภาพทางการเงินของธุรกิจในวนัส้ิน
งวด ณ วนัใดวนัหน่ึง ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 3 ส่วน คือ สินทรัพย ์(Assets) หน้ีสิน (Liabilities) 
และส่วนของผูถื้อหุ้น (Shareholder’s Equity)เป็นการแสดงตวัเลขในแง่สะสม จึงท าให้ทราบฐานะ
ทางการเงินตั้งแต่เร่ิมกิจการและแนวโนม้ของการรายการต่างๆ 

1.2 งบก าไรขาดทุน (Income Statement) เป็นงบท่ีแสดงผลการด าเนินงานของบริษทัใน
รอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง รายการส าคญัๆ ประกอบดว้ย รายได ้ค่าใชจ่้าย ก าไรสุทธิ หรือขาดทุนสุทธิ  

1.3 งบแสดงการเปล่ียนแปลงฐานะการเงิน (Statement of changes in Financial 
Position) เป็นงบท่ีแสดงท่ีมาและการใช้ไปของเงินสด และเงินทุนหมุนเวียนในระหว่างงวดบญัชี
เน่ืองมาจากการด าเนินงานและจากการเปล่ียนแปลงรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมิใช่เงินทุน
หมุนเวยีนแต่มีผลต่อเงินทุนหมุนเวยีน 

การวิเคราะห์งบการเงินถ้าวิเคราะห์เพียงงวดเวลาเดียวก็จะทราบผลเพียงคร่าวๆ แต่หาก
ตอ้งการวิเคราะห์ในเชิงลึกควรวิเคราะห์หลายๆ ปีต่อเน่ืองกนั จะท าให้ทราบถึงความแตกต่างและ
สามารถดูแนวโนม้ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตได ้

 
 

2. กำรวเิครำะห์อตัรำส่วนทำงกำรเงิน (Financial Ratio Analysis)  
 

   กฤษฎำ  เสกตระกูล (2556) การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio 
Analysis) เป็นการน ารายการต่างๆ ในงบการเงินมาเปรียบเทียบอตัราส่วน เพื่อหาความสัมพนัธ์ของ
รายการสินทรัพย ์หน้ีสิน ทุน รายได ้และค่าใช้จ่าย ว่าเหมาะสมหรือไม่ ช่วยให้สามารถประเมิน
ฐานะทางการเงิน และความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจ โดยผูว้ิเคราะห์อาจน าอตัราส่วน
ทางการเงินของบริษัทเทียบกับในอดีตท่ีผ่านมา หรือเทียบกับบริษัทอ่ืนท่ีเป็นคู่แข่ง หรืออาจ
เปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม จะท าใหผ้ลการวเิคราะห์มีประสิทธิภาพและชดัเจนยิง่ข้ึน 
 

  ทั้งน้ี การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินของธุรกิจธนาคารพาณิชยมี์หลกัการแนวคิด
และวตัถุประสงค์ในการวิเคราะห์คลา้ยกบัธุรกิจทัว่ไป แต่รายละเอียดการวิเคราะห์จะมีลกัษณะท่ี
แตกต่างอย่างชดัเจน เน่ืองจากการด าเนินงานของธนาคารพาณิชยมี์ลกัษณะเฉพาะท่ีต่างจากธุรกิจ
ทัว่ไป เช่น แหล่งท่ีมาของเงินทุนด าเนินงานของสถาบนัการเงิน  ส่วนใหญ่เกิดจากการรับฝากเงิน  และ
แหล่งใชไ้ปของเงินทุนหลกัคือ การให้สินเช่ือ ดงันั้น รายไดห้ลกัของธนาคารพาณิชยจึ์งมาจากรายได้
ดอกเบ้ียสุทธิจากการจ่ายสินเช่ือ เป็นตน้ซ่ึงการด าเนินงานของธนาคารพาณิชยน์อกจากจะอยู่บน
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พื้นฐานของการด าเนินงานท่ีมัน่คงแลว้  ยงัตอ้งอาศยัความเช่ือมัน่ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมด  การวเิคราะห์จึงมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัจากอุตสาหกรรมอ่ืนๆ แบ่งไดเ้ป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 

2.1 อตัราส่วนดา้นสภาพคล่อง (liquidity ratios) 
2.2 อตัราส่วนดา้นคุณภาพสินเช่ือ (loan asset quality ratios) 
2.3 อตัราส่วนดา้นประสิทธิภาพการด าเนินงาน (management efficiency ratios) 
2.4 อตัราส่วนดา้นความสามารถในการท าก าไร (profitability ratios) 
2.5 อตัราส่วนดา้นความเพียงพอของเงินกองทุน (capital adequacy ratios)        

 
 

2.1  อตัรำส่วนด้ำนสภำพคล่อง (liquidity ratios) 
 สภาพคล่อง โดยปกติหมายถึง ความสามารถของกิจการในการช าระหน้ีระยะสั้น 

ในกรณีของธนาคารพาณิชย ์จะหมายถึง ความสามารถในการช าระภาระผกูพนั ซ่ึงรายการท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
เงินฝากท่ีลูกคา้น ามาฝากกบัธนาคาร (Deposits) เงินฝากท่ีธนาคารไดจ้ากลูกคา้มกัจะถูกกระจายไป
ลงทุนในสินทรัพยป์ระเภทต่างๆ โดยเฉพาะรายการเงินให้กู้ยืมหรือสินเช่ือการด าเนินงานของ
ธนาคารพาณิชย์จึงอยู่บนสมมติฐานว่า ลูกค้าเงินฝากของธนาคารจะไม่เรียกหรือถอนเงินฝาก
กลบัคืนพร้อมๆกนั (ถา้ธนาคารมีความมัน่คงเป็นปกติ) ดงันั้น ในระยะสั้นๆ เม่ือลูกคา้โดยทัว่ไป  
มาถอนเงินฝาก ธนาคารมีสภาพคล่องเพียงพอท่ีจะให้ลูกคา้ถอนเงินได ้อตัราส่วนทางการเงินที่ใช้  
ช้ีวดัดา้นสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย ์ไดแ้ก่ อตัราส่วนสินทรัพยส์ภาพคล่องต่อเงินฝาก และ
อตัราส่วนสินเช่ือต่อเงินฝาก ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

2.1.1 อตัราส่วนสินทรัพยส์ภาพคล่องต่อเงินฝาก (Primary Assets to deposits) 
สินทรัพยส์ภาพคล่องหรือสินทรัพยข์ั้นตน้ (primary assets) หมายถึง เงินสด 

เงินฝากธนาคารท่ีธนาคารพาณิชยไ์ปฝากไวท่ี้สถาบนัการเงินต่างๆ และเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ซ่ึง
ถือวา่มีความคล่องตวัท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดรองรับการถอนเงินฝาก  การช าระคืนหน้ีระยะสั้นของ
ธนาคาร หรือจ่ายค่าใชจ่้ายฉุกเฉินของธนาคารได ้การน ารายการของ Primary assets ไปเทียบกบัเงิน
รับฝาก (Deposits) ซ่ึงเป็นแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ของธนาคารพาณิชย ์ เพื ่อดูว ่าสัดส่วนของ
สินทรัพยส์ภาพคล่องเป็นเท่าใดเม่ือเทียบกบัเงินฝาก ยิง่อตัราส่วนน้ีสูง ยิง่แสดงถึงความสามารถท่ีผู ้
ฝากเงินจะถอนเงินไดมี้มากข้ึน  จากการท่ีธนาคารมีสภาพคล่องอยูใ่นระดบัสูงข้ึนนัน่เอง อยา่งไรก็
ตาม  การมีสภาพคล่องสูงเกินไป อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการท าก าไรได ้
เพราะถา้ธนาคารมีเงินทุนมาจมอยู่ใน Primary assets มากไป จะท าให้เสียโอกาสในการน า
เงินทุนไปลงทุนในสินเช่ือซ่ึงมกัจะใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีสูงกวา่การลงทุนใน  Primary assets   
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 เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์มีการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องในระดับท่ีเหมาะสม  ส าหรับ
รองรับภาระผกูพนัต่างๆ  ธปท. ไดอ้อกประกาศ ท่ี สนส. 39/2551 ก าหนดให้ธนาคารพาณิชยต์อ้ง
ด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องขั้นต ่า โดยจะเนน้สินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องอยา่งแทจ้ริง และก าหนดให้ตอ้ง
ด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเฉล่ียแลว้ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 6 ของยอดเงินรับฝากทุกประเภทและยอดรวม
เงินกู้ยืมจากต่างประเทศท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี นับแต่วนักู้ และยอดรวมเงินกู้ยืมจาก
ต่างประเทศท่ีอาจช าระคืนหรือถูกเรียกคืนภายใน 1 ปี  
 

2.1.2  อตัราส่วนสินเช่ือต่อเงินฝาก (Loans to Deposits) 
 อตัราส่วนน้ีจะมีผลตรงกนัขา้มกบัอตัราส่วนสินทรัพยส์ภาพคล่อง  เน่ืองจาก

ถา้อตัราส่วน loans to deposits มีค่าสูงมากๆ หรือเพิ่มข้ึน จะแสดงว่าสภาพคล่องของธนาคารมี
ระดบัลดลงเพราะอตัราส่วนท่ีสูง แสดงวา่ธนาคารปล่อยสินเช่ือโดยใชเ้งินทุนจากเงินฝากเพิ่มข้ึน แต่
ถา้ระดบัของอตัราส่วนใกลก้บั 1:1 หรือ 100% หรือเกินกว่าน้ี จะสะทอ้นว่าธนาคารจะเหลือขีด
ความสารถในการปล่อยสินเช่ือไดน้้อยลง ดงันั้น หากตอ้งการปล่อยสินเช่ือเพิ่มข้ึน การลงทุนใน
สินทรัพยส์ภาพคล่อง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน จะจดัหาจากแหล่งใดเป็นส่ิงท่ีธนาคาร
พาณิชยต์อ้งมีการบริหารหากน ามาจากการกู้ยืมระยะสั้ น ภาระผูกพนัของธนาคารจะเพิ่มข้ึน ซ่ึง
แสดงถึงสภาพคล่องของธนาคารจะลดลงเช่นกนั 

เน่ืองจากอตัราส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากจะตรงขา้มกบัอตัราส่วนสินทรัพย์
สภาพคล่องต่อเงินฝาก ซ่ึงตอ้งด ารง  ≥6% ของยอดเงินฝากและเงินกูย้ืมต่างประเทศท่ีครบก าหนด
ช าระใน 1 ปี ดงันั้น หากแหล่งเงินทุนมาจากเงินรับฝาก ระดบัท่ีเหมาะสมของการปล่อยสินเช่ือจึง
ไม่ควรเกิน ร้อยละ 94 ของเงินฝากรวม 

 
2.1.3  อตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือต่อต่อสินทรัพยร์วม (Loans to total Assets) 

        อตัราส่วนน้ีมีผลตรงกนัขา้มกบัอตัราส่วนสินทรัพยส์ภาพคล่อง  เน่ืองจาก
เงินใหสิ้นเช่ือเป็นการลงทุนท่ีมีระยะเวลา และมีความเส่ียงจากการผิดนดัช าระหน้ี หากอตัราส่วนน้ีมี
ค่าสูงมากๆ  จะท าให้สภาพคล่องของธนาคารลดลงจาก แมจ้ะท าให้ธนาคารไดรั้บผลตอบแทนใน
ระดบัสูง แต่ก็ส่งผลต่อใหธ้นาคารมีความเส่ียงดา้นสภาพคล่องไดเ้ช่นเดียวกนั 
 

2.2  อตัรำส่วนด้ำนคุณภำพสินเช่ือ (loan asset quality ratios) 
 เน่ืองจากการปล่อยสินเช่ือ เป็นกิจกรรมหลกัในการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย ์

การสร้างรายได้และการท าก าไรของธนาคารพาณิชย์ จะมาจากรายการสินเช่ือเป็นหลัก การ
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ตรวจสอบคุณภาพสินเช่ือของธนาคารจะท าให้เกิดความมัน่ใจในการบริหารงานเพื่อสร้างรายได้
และก าไรของธนาคาร และเน่ืองจากสัดส่วนของเงินทุนท่ีจมอยู่ในสินเช่ือน้ี ยงัสัมพนัธ์กบัสภาพ
คล่องของธนาคารพาณิชย ์การทราบคุณภาพสินเช่ือจะช่วยให้ประเมินไดว้า่ควรวิตกกงัวลเก่ียวกบั
สภาพคล่องของธนาคารพาณิชยม์ากน้อยเพียงใด อตัราส่วนด้านคุณภาพสินเช่ือจะประกอบดว้ย  
อตัราส่วนต่าง  ๆ ดงัน้ี 
 

2.2.1  อตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือรวม (loan loss reserve t gross     
 loans) 
โดยปกติการปล่อยสินเช่ือมกัจะมีหน้ีเสียเกิดข้ึนเสมอ เพราะเป็นการยากท่ีจะ

ใหลู้กหน้ีสินเช่ือทั้งหมดมีความสามารถท่ีจะช าระหน้ีคืนไดเ้หมือนกนั ซ่ึงอาจเป็นเพราะผลกระทบ
จากปัจจยัแวดลอ้มภายนอกต่างๆและพฤติกรรมของลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพสินเช่ือของธนาคาร
พาณิชย ์จึงมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยก าหนดเป็นเกณฑ์ปกติจากสัดส่วนของหน้ีสูญท่ี
เกิดข้ึนในอดีตหรือในอุตสาหกรรมเทียบกบัสินเช่ือรวม  
              ในภาวะปกติอตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือรวม จะอยู่ในระดบั

ประมาณ 2-3% การสูงข้ึนของอตัราส่วนน้ี เป็นเคร่ืองช้ีวา่ ธนาคารควรระมดัระวงัมากข้ึนเก่ียวกบั

คุณภาพของสินเช่ือ ซ่ึงตามมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศใหม่ ฉบบั 39 (IAS 39)  ก าหนดให ้

ธพ. ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับหน้ีปกติ และหน้ีคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน ในอตัราร้อยละ 1 

และ 2 ตามล าดบั หากคา้งช าระเกินกวา่ 3 เดือนใหต้ั้งค่าเผือ่ฯ 100% 

2.2.2  อตัราส่วนความสามารถช าระค่าใชจ่้ายหน้ีสงสัยจะสูญ  (loan loss coverage) 
                                   การตั้งส ารองหน้ีสูญในรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ก็เพื่อเป็นรายการหัก
บญัชีสินเช่ือรวมให้มีสภาพสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงท่ีอาจจะมีลูกหน้ีสินเช่ือท่ีผิดนดัช าระหน้ี แต่ใน
อีกด้านหน่ึงมูลค่าของส ารองหน้ีสูญน้ีก็เป็นค่าใช้จ่ายท่ีธนาคารต้องแบกรับในงบก าไรขาดทุน 
อตัราส่วนความสามารถช าระค่าใชจ่้ายหน้ีสงสัยจะสูญเป็นเคร่ืองช้ีวดัวา่ ธนาคารจะมีก าไรจากการ
ด าเนินงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายน้ีมากน้อยแค่ไหน  ค านวณไดโ้ดยน าก าไรก่อนภาษีบวกหน้ีสงสัยจะ
สูญหารดว้ยหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงเป็นการสะทอ้นวา่ธนาคารมีก าไรก่อนภาษีและหน้ีสงสัยจะสูญเป็นก่ี
เท่าของหน้ีสงสัยจะสูญ หากอตัราส่วนน้ียิ่งสูง แสดงวา่ธนาคารมีความสามารถช าระค่าใช้จ่ายหน้ี
สงสัยจะสูญไดม้ากข้ึน ดงันั้น หากอตัราส่วนอยูใ่นระดบัสูงกวา่ ธพ. ท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั 
จะถือวา่มีความเส่ียงนอ้ยกวา่ 
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2.2.3  อตัราส่วนของสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดต่้อสินเช่ือรวม (non-performing  
loans to gross loan) 
สินเช่ือของธนาคารจะถูกจดัชั้นหรือแยกกลุ่มอยู่เป็นระยะ โดยพิจารณาจาก

การผิดนัดหรือหยุดช าระหน้ี ลูกหน้ีสินเช่ือท่ีหยุดช าระหน้ีจะกระทบต่อรายได้และก าไรของ
ธนาคาร เพราะดอกเบ้ียรับจากเงินใหสิ้นเช่ือเป็นรายไดห้ลกัของธนาคาร ธนาคารพาณิชยแ์ต่ละแห่ง
จะสรุปสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(non-performing loans  หรือ NPLs) เอาไว ้ซ่ึงถา้น าตวัเลขมา
เปรียบเทียบกบัสินเช่ือรวม จะสะทอ้นถึงสัดส่วนของหน้ี NPLs ของธนาคาร 
   อตัราส่วนน้ีเป็นอตัราส่วนท่ีนิยมในการเปรียบเทียบคุณภาพสินเช่ือของ

ธนาคารต่างๆ ยิ่งมีอตัราสูง แสดงวา่ธนาคารนั้นมีสินเช่ือดอ้ยคุณภาพมากข้ึน  ซ่ึงตอ้งเสียค่าใชจ่้าย

ในการดูแลจดัการเพิ่มข้ึนดว้ย ดงันั้น หากมีอตัราส่วนอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ ธพ. ท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรม

เดียวกนั จะถือวา่มีความเส่ียงนอ้ยกว่า (ปี 2552-2556 อตัราส่วนเฉล่ียของ ธพ. ลดลงต่อเน่ือง จาก

ร้อยละ 5.26 มาอยูท่ี่ ร้อยละ 2.31)  
            

 

2.3  อตัรำส่วนด้ำนประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน (Management efficiency ratios) 
    ประสิทธิภาพการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย ์สามารถบ่งช้ีไดจ้าก อตัราส่วน
ทางการเงินต่างๆ ไดแ้ก่ อตัราส่วนการสร้างก าไรสุทธิ (Net margin)  อตัราส่วนการควบคุม
ค่าใชจ่้าย (efficiency ratio)  อตัราส่วนสินเช่ือรวมต่อบุคลากร (gross loans per employee) และอตัราส่วน
รายไดร้วมต่อบุคลากร (total income per employee) ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี     

2.3.1  อตัราส่วนการสร้างก าไรสุทธิ  (Net margin) ค  านวณจากก าไรสุทธิ หารดว้ย
รายไดร้วม โดยปกติในกิจการทัว่ไป อตัราส่วนน้ีจะจดัอยูใ่นกลุ่มอตัราส่วนวดัความสามารถในการ
ท าก าไร แต่กรณีของธนาคารพาณิชย ์การวดัความสามารถในการท าก าไร จะเปรียบเทียบก าไรกบั
สินทรัพยเ์ฉล่ีย จึงแยก Net margin ออกจากการวดัก าไร อตัราส่วน Net margin วดัประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานได ้เพราะพิจารณาวา่ เม่ือธนาคารสร้างรายไดแ้ลว้ตอ้งหกัค่าใชจ่้ายออกคงเหลือเป็น
ก าไรเท่าใด หากอตัราส่วนน้ียิง่สูง แสดงวา่ธนาคารมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากข้ึน ดงันั้น 
หากอตัราส่วนอยูใ่นระดบัสูงกวา่ ธพ. ท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั จะถือวา่มีความสามารถในการท า
ก าไรมากกวา่  
   นกัลงทุนมืออาชีพมีเกณฑ์ในการเลือกหรือคดักรองหุ้นท่ีเป็นหุ้นยอดเยี่ยมในการ

ลงทุน หรือท่ีเรียกว่าหุ้น “Super Stock” จะตอ้งมีก าไรท่ีเติบโตสม ่าเสมอ ในระดบั ร้อยละ 20-30 

(สันติ สิงหวงัชา, 2555)  
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2.3.2  อตัราส่วนการควบคุมค่าใชจ่้าย (efficiency ratio) 
 ค  านวณจากค่าใช้จ่ายด าเนินงานหารด้วยรายได้รวม อัตราส่วนน้ีวดัว่า 

ธนาคารมีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ซ่ึงประกอบไปด้วย หน้ีสงสัยจะสูญ ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร และค่าใชจ่้ายด าเนินงานอ่ืนๆ) เม่ือเทียบกบัรายไดร้วมเป็นอยา่งไร ถา้อตัราส่วนน้ีมีค่านอ้ย 
แสดงวา่ธนาคารมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานไดดี้ 

2.3.3  อตัราส่วนสินเช่ือรวมต่อบุคลากร  เป็นการพิจารณาวา่ บุคลากรของธนาคาร 1 
คน สร้างใหเ้กิดลูกหน้ีสินเช่ือเป็นมูลค่าตวัเงินเท่าใด สินเช่ือเป็นสินทรัพยล์งทุนท่ีส าคญัของธนาคาร 
ยิ่งอตัราส่วนน้ีมีมูลค่าสูง โอกาสที่ธนาคารจะสร้างรายไดแ้ละก าไรก็จะมีมาก แสดงถึงการมี
ประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีดี       

2.3.4  อตัราส่วนรายได้รวมต่อบุคลากร รายได้รวมของธนาคารประกอบไปด้วย 
รายไดท่ี้เป็นดอกเบ้ียและรายไดไ้ม่ใช่ดอกเบ้ีย ยิ่งอตัราส่วนน้ีมีค่าสูง ยิ่งความร่วมแรงร่วมใจของ
พนกังานในการสร้างรายไดใ้หก้บัธนาคาร โอกาสในการท าก าไรและการเติบโตในอนาคตก็ยิง่มีมาก 
 

2.4   อตัรำส่วนด้ำนควำมสำรมำรถในกำรท ำก ำไร (Profitability ratios) 
  อตัราก าไรสุทธิต่อส่วนผูถื้อหุ้น (return on equity หรือ ROE) ถา้อตัราส่วนน้ีมีค่า
สูง แสดงถึงโอกาสท่ีผลตอบแทนจากการด าเนินงานของธนาคารพาณิชยจ์ะตกมาสู่ผูถื้อหุ้นของ
ธนาคารจะมีมากดว้ยเช่นกนั อยา่งไรก็ดี โดยใชแ้นวคิดเช่นเดียวกบัการวิเคราะห์ดูปองท ์(DuPont 
analysis) ของกิจการทั่วไป ROE ของธนาคารพาณิชย์สามารถกระจายออกเพื่อวิเคราะห์
ความสามารถในการท าก าไรได ้ROE จะมีค่าสูงไดข้ึ้นอยูก่บัค่า ROA สูงๆ หรือ Equity/Assets มี
ค่าน้อยๆ หรือทั้ง 2 ประการ ธนาคารพาณิชยท่ี์มีค่า ROA สูง สะทอ้นถึงความสามารถในการน า
สินทรัพยท่ี์มีอยูม่าสร้างใหเ้กิดก าไร การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชย์
ควรเจาะลึกต่อไปว่า ROA ท่ีสูงหรือต ่านั้นเป็นเพราะอะไร ซ่ึงอาจมาจากรายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (net 
interest income หรือ spread) ซ่ึงเป็นความแตกต่างจากรายไดด้อกเบ้ียการปล่อยสินเช่ือและตน้ทุน
ดอกเบ้ียจากดา้นเงินฝาก ยิ่ง spread มีค่าเป็นบวกมากก็ยิ่งแสดงความสามารถในการท าก าไรจาก
ธุรกิจหลกัของธนาคาร นอกจากน้ี ยงัตอ้งพิจารณาด้วยว่า ROA ที่สูงหรือต ่าอาจมาจากการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์ว่าท าได้ดีเพียงใด นกัวิเคราะห์จะตอ้ง
รวบรวมค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของธนาคารจากค่าใชจ้่ายเร่ืองหน้ีสงสัยจะสูญและค่าใชจ่้าย
ด าเนินงานอ่ืนๆ  และน ารายไดอ่ื้นๆ ซ่ึงรวมรายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ียเอาไว ้ซ่ึงจะท าให้ไดค้่าใช้จ่าย
ด าเนินงานสุทธิ (net operating cost) เม่ือน าไปหารดว้ยสินทรัพยเ์ฉล่ีย (average total assets) 
อตัราส่วนท่ีไดจ้ะวดัวา่ สินทรัพยร์วม 1 หน่วย ก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้ายด าเนินงานก่ีหน่วย ยิ่งอตัราส่วนน้ี
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มีค่าต ่าก็แสดงถึงประสิทธิภาพในการท าก าไรของธนาคารจะมีมากข้ึนและจะช่วยให้  ROA ของ
ธนาคารมีค่าสูงข้ึนดว้ย  

นกัลงทุนมืออาชีพมีเกณฑ์ในการเลือกหรือคดักรองหุ้นท่ีเป็นหุ้นยอดเยี่ยมในการลงทุน 
โดย ROA ของหลักทรัพยจ์ะตอ้งมีค่าสูงกว่าร้อยละ 5 ในช่วงเวลาท่ีศึกษา และ ROE  ของ
หลักทรัพย์จะต้องมีค่าสูงกว่าร้อยละ 12-15 อย่างต่อเน่ืองหลายๆ ปีติดต่อกัน ขณะท่ี ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีเกณฑ์ในการคดักรองหุ้นท่ีเป็นหุ้น Value Investment จะมี ROE สูง
กวา่ร้อยละ 20 (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2558) 
 

2.5   อตัรำส่วนด้ำนควำมเพยีงพอของเงินกองทุน (capital adequacy ratios) 
   การมีเงินทุนท่ีเพียงพอ เก่ียวพนักบัความมัน่คงของธนาคารพาณิชยโ์ดยตรง เพราะ

ช่วยท าให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ผูฝ้ากเงินและเจา้หน้ีของธนาคาร โดยเฉพาะเม่ือเกิดเหตุการณ์ เช่น 
มูลค่าของสินทรัพยข์องธนาคารลดลงโดยเฉพาะจากลูกหน้ีสินเช่ือ หรือเม่ือธนาคารเกิดการขาดทุน
มากๆ อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงจึงเป็นอีกหน่ึงอตัราส่วนที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยใชว้ดัความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์ ซ่ึงตามประกาศธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ท่ี สนส. 12/2555 เร่ืองหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย ์ลงวนัท่ี 8 
พฤศจิกายน 2555 เป็นการพฒันาหลกัเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนจาก Basel II เป็น Basel III เพื่อให้
สถาบนัการเงินมีเงินกองทุนท่ีมีคุณภาพดีข้ึนและปริมาณท่ีสูงข้ึน ประกอบดว้ย 3 หลกัการ หรือท่ี
นิยมเรียกกนัว่า "3 Pillars" ไดแ้ก่ Pillar 1 หลกัเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนขั้นต ่าและการด ารง
เงินกองทุนเพิ่มเติม (Minimum Capital Requirement) เพื่อรองรับความเส่ียงดา้นเครดิต ดา้นตลาด 
และดา้นปฏิบติัการ Pillar 2 การก ากบัดูแลโดยทางการ (Supervisory Review Process) และ Pillar 3 
การใช้กลไกตลาดในการก ากบัดูแล (Market Discipline) โดยการด ารงเงินกองทุนตาม Pillar 1 
ธปท. ก าหนดให้ ธพ. ด ารงเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 4.50 และมี
อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 รวมทั้งหมดไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 6.0 ทั้งน้ี เม่ือรวมกบัเงินกองทุนชั้นท่ี 2 
แลว้ จะตอ้งมีเงินกองทุนทั้งส้ินไม่ต ่ากวา่ ร้อยละ 8.50 ของสินทรัพยเ์ส่ียง 

 
 

3. สถิติเบือ้งต้นในกำรวเิครำะห์หลกัทรัพย์ 

 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2552) ได้ก าหนดค่าสถิติเบ้ืองตน้ของหลกัทรัพย ์
เพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุน โดยมีหลกัทรัพยท่ี์เผยแพร่ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจธนาคารพาณิชย ์5 ตวั ดงัน้ี 
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3.1 อตัราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น (Price-Earnings Ratio: P/E) เป็นอตัราส่วน
เปรียบเทียบระหวา่งราคาตลาดของหุน้สามญัต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นสามญั (EPS) ท่ีบริษทันั้นท าไดใ้น
รอบระยะเวลา 12 เดือนหรือในรอบ 1 ปี ล่าสุด โดยค านวณมาจาก 

   ราคาปิดของหุน้สามญั X [(จ านวนหุน้สามญั+หุ้นบุริมสิทธ์ิ) – จ านวนหุน้ซ้ือคืน] 

    ก าไรงวด 12 เดือน* 

 โดยในการค านวณค่า P/E ของตลาดหลกัทรัพยน์ั้น จะไม่ใช ้“ก าไรต่อหุ้นสามญั” แต่จะใช ้
“ก าไรสุทธิท่ีบริษทันั้นท าไดใ้นรอบระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด” มาค านวณแทน 

  P/E มีขอ้จ ากดัในการวิเคราะห์ ซ่ึงหุ้นท่ีเป็นหุ้นวฏัจกัร หรือ Cyclical Stock จะใช ้P/E 

วิเคราะห์เป็นหลกัไม่ได ้แต่ตอ้งอาศยัการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคเป็นหลกั เน่ืองจากหุ้นประเภท

น้ีมีความผนัผวนตามวฏัจกัรธุรกิจ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  

  (1) Commodity cyclical หุ้นประเภทน้ีสวนใหญ่เป็นหุ้นท่ีผลิตสินคา้โภคภณัฑ์ หรือ  

commodity ซ่ึงสินคา้มีลกัษณะคล้ายกนั ผูผ้ลิตหรือผูข้ายสินคา้จะขายสินคา้ในราคาเดียวกนัหรือ

ใกลเ้คียงกนั ไดแ้ก่ เหล็ก  น ้ ามนั ถ่านหิน เรือ แร่ธาตุ เป็นตน้ หุ้นประเภทน้ีจะมี cycle ข้ึนลงตาม 

demand supply ของอุตสาหกรรม ซ่ึงมีปัจจยัดา้นการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกเขา้มาเก่ียวขอ้งใน

ด้าน demand และมีปัจจยัด้านการเพิ่มหรือลดการผลิตของผูผ้ลิตรายใหญ่ๆ ของโลกซ่ึงเป็น

ตวัก าหนด supply ดงันั้น ผูศึ้กษาจะตอ้งวเิคราะห์ใหถู้กตอ้งทั้งดา้น demand และ supply  

      (2) Economic cyclical หุ้นประเภทน้ีแมจ้ะไม่ไดผ้ลิตสินคา้โภคภณัฑ์แต่สินเคา้หรือ

บริการนั้นมีความผนัผวนตามภาวะเศรษฐกิจสูง เพราะอาจจะเป็นสินคา้ที่ไม่ไดจ้  าเป็นต่อการ

ด าเนินชีวิตนกัหรือพอจะชะลอการซ้ือได ้และแมจ้ะไม่ไดเ้ป็น commodity แต่ไม่มีความแตกต่าง

กนัมากนกัและลูกคา้พร้อมจะ switching จากยี่ห้อหน่ึงไปอีกยี่ห้อเมื่อภาวะเศรษฐกิจตกต ่าจึงมี

การตดัราคากนั หรือเป็นธุรกิจท่ีมีตน้ทุนคงท่ีสูงมากท าให้การลดลงของรายไดใ้กลเ้คียงกบัก าไรท่ี

จะลดลง หุ้นกลุ่มน้ี เช่น รถยนต์ อสังหาริมทรัพย  ์ ก่อสร้าง อิเลคทรอนิกส์ รวมไปถึงหุ้นกลุ่ม

สถาบนัการเงิน คือ ธนาคาร เงินทุน และหลกัทรัพย ์(สันติ สิงหวงัชา, 2555) 
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3.2  อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี (Price-Book Value: P/BV) เป็นอตัราส่วน

เปรียบเทียบระหว่างราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีของหุ้นสามญั 1 หุ้น ตามงบการเงินล่าสุดของ

บริษทัผูอ้อกหุน้สามญั ซ่ึงแสดงราคาหุน้ ณ ขณะนั้นเป็นก่ีเท่าของมูลค่าทางบญัชี โดยค านวณจาก  

  ราคาปิดของหุน้สามญั X [(จ านวนหุน้สามญั+หุน้บุริมสิทธ์ิ)- จ านวนหุน้ซ้ือคืน] 
 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั (รวมมูลค่าหุน้ท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย) 
 

3.3 มูลค่าหุ้นทางบญัชี (Book Value Per Share: BVPS) มูลค่าของบริษทัผูอ้อกหุ้น

สามญั 1 หุ้น ตามงบการเงินล่าสุด เสมือนการรายงานมูลค่าของกิจการทางบญัชีจากการประเมิน

สินทรัพยสุ์ทธิ ซ่ึงสามารถจ่ายคืนใหก้บัผูถื้อหุน้สามญัไดใ้นกรณีเลิกกิจการ ค านวณจาก 

   ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั (รวมมูลค่าหุน้ท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย) 
         (จ านวนหุน้สามญั+จ านวนหุน้บุริมสิทธ์ิ) – จ านวนหุน้ซ้ือคืน 
 

3.4 อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน  (Dividend Yield: DIY) เป็นอตัราเปรียบเทียบเงิน

ปันผลจ่ายต่อหุ้นสามญัเม่ือเทียบกบัราคาตลาดของหุ้นสามญั เพื่อดูว่าหากลงทุนซ้ือหุ้น ณ ระดบั

ราคาตลาดปัจจุบนัจะมีโอกาสไดรั้บเงินปันผลเป็นอตัราร้อยละเท่าใดของราคาหุ้น ค านวณจาก 

 มูลค่าเงินปันผลรวมยดึตามรอบผลประกอบการประจ าปี (ล่าสุด)  
ราคาปิดของหุน้สามญั x (จ านวนหุน้สามญั – จ านวนหุน้ซ้ือคืน) 
 

โดยในการค านวณค่า Dividend Yield ตลาดหลกัทรัพยจ์ะไม่ใช ้“เงินปันผลจ่ายต่อ

หุน้สามญั” แต่จะเลือกใช ้“มูลค่าเงินปันผลรวมยดึตามรอบผลประกอบการประจ าปีมาค านวณแทน” 

3.5 มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) เป็นการค านวณมูลค่าตาม

ตลาดโดยรวมของหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นค่าท่ีค  านวณจากการน าราคาปิดของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนคูณกบั

จ านวนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนปัจจุบนั (Listed Shares) 

ราคาปิดของหุน้  X ปริมาณหุ้นจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์

     โดยการค านวณค่า Market Capitalization ของตลาดรวม (SET) ตลท. จะเลือก

หลกัทรัพยป์ระเภทหุน้สามญั หุน้บุริมสิทธิ และ Warrant มาใชใ้นการค านวณ 
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บทที ่3 
 

วธิีกำรศึกษำ 
 

 การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ และกลุ่มธนาคาร
พาณิชยข์นาดกลาง ผา่นการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินและค่าสถิติท่ีส าคญันั้น มีขั้นตอนและ
วธีิการในการศึกษา ดงัน้ี 

1. เลือกตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย ธนาคาร 7 แห่ง อยู่ในกลุ่มธนาคาร
พาณิชยข์นาดใหญ่ 4 แห่ง และกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดกลาง 3 แห่ง ดงัน้ี 

 

ธนำคำรพำณิชย์ขนำดใหญ่ ธนำคำรพำณิชย์ขนำดกลำง 
ช่ือธนาคาร ช่ือยอ่ ช่ือธนาคาร ช่ือยอ่ 

1. ธนาคารกรุงเทพ  BBL 1. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา BAY 
2. ธนาคารกรุงไทย KTB 2. ธนาคารธนชาต TCAP 
3. ธนาคารไทยพาณิชย ์ SCB 3. ธนาคารทหารไทย TMB 
4. ธนาคารกสิกรไทย KBANK   

  

2. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในภาพรวม จากขอ้มูลสถิติท่ีเผยแพร่โดย ธปท. ของ
ธนาคารพาณิชยท์ั้ง 2 กลุ่ม  ประกอบดว้ยรายการต่างๆ ดงัน้ี  

1) การเติบโตของก าไรสุทธิ  
2) การเติบโตของสินทรัพยร์วม 
3) การเติบโตของเงินฝาก 
4) การขยายตวัของสินเช่ือ 
5) การเพิ่มข้ึนของหน้ีสิน 

6) การเพิ่มข้ึนของส่วนของเจา้ของ 
7) การเติบโตของรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล  
8) การเติบโตของค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 
9) การเติบโตของรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลสุทธิ 
10) การเติบโตของรายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ีย 

3. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานทางการเงินผ่านการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินของ
ธนาคารพาณิชยแ์ต่ละแห่ง ให้ครอบคลุมวตัถุประสงค์ทั้ง 5 ดา้น โดยเก็บขอ้มูลจากงบการเงินของ
ธนาคารพาณิชยแ์ต่ละแห่ง ประกอบดว้ย งบดุล  งบก าไรขาดทุน  งบแสดงการเปล่ียนแปลงฐานะ
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การเงิน จากนั้นวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหวา่งกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่  และกลุ่ม
ธนาคารพาณิชยข์นาดกลาง ซ่ึงอตัราส่วนทางการเงินท่ีท าการวเิคราะห์ประกอบดว้ยอตัราส่วนต่างๆ 
ดงัน้ี 

 

กลุ่มอตัรำส่วนทำงกำรเงนิ อตัรำส่วนทีเ่ลอืกวเิครำะห์ 

1. อตัรำส่วนด้ำนภำพคล่อง (Liquidity Ratio) 
 อตัราส่วนสินเช่ือต่อเงินฝาก (Loans to Deposits)  

 อตัราส่วนสินเช่ือต่อสินทรัพยร์วม (Loans to total assets)  

2. อตัรำส่วนด้ำนคุณภำพสินเช่ือ (Loan asset quality ratio) 

 อตัราส่วนของสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดต้่อสินเช่ือรวม (non-performing 
loans to gross loan)  

 อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายค่าใชจ่้ายหน้ีสงสัยจะสูญ (Loans loss 
coverage)  

3. อตัรำส่วนด้ำนประสิทธิภำพด ำเนินงำน 

 3.1 อตัราส่วนการสร้างก าไรสุทธิ (Net margin)   
 3.2 อตัราส่วนการควบคุมค่าใชจ่้าย (Efficiency Ratio)  
 3.3 อตัราส่วนสินเช่ือรวมต่อบุคลากร (gross loans per employee)  
 3.4 อตัราส่วนรายไดร้วมต่อบุคลากร (total income per employee)  

4. อตัรำส่วนด้ำนควำมสำมำรถท ำก ำไร (profitability ratio) 
 4.1 อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้ (return on equity : ROE)  
 4.2อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (return on equity : ROA)  

5. อตัรำส่วนควำมเพยีงพอของเงนิทุน (Capital adequacy ratio) 
 อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (total capital to risk-weighted 

assets) หรือ BIS ratio 
 

 

4. ประเมินผลการด าเนินงานและการใหค้ะแนนผลด าเนินงานของธนาคารแต่ละแห่ง โดยเกณฑ์
การใหค้ะแนนประเมินจาก  

1) ผลการด าเนินงานเฉล่ีย 5 ปี 
2) ผลการด าเนินงานปีล่าสุด คือ ปี 2556 
3) ผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่น โดยประเมินจากค่าเฉล่ียของแต่ละอตัราส่วนท่ีวเิคราะห์ และ

อตัราการเติบโตท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงจะใหค้ะแนนเพิ่มข้ึนส าหรับธนาคารท่ีมีผลการด าเนินงานดี
ท่ีสุดในแต่ละอตัราส่วน 
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4) อตัราการเติบโตของผลการด าเนินงานแต่ละดา้น โดยวดัจากอตัรา Growth Rate ปี 2556 
เปรียบเทียบกบัปี 2552 ซ่ึงเป็นปีฐาน ของแต่ละอตัราส่วนท่ีท าการวเิคราะห์ 

5. เปรียบเทียบค่าสถิติท่ีส าคัญ ท่ีเผยแพร่โดย ตลท. ของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง 
ประกอบดว้ยสถิติท่ีส าคญั  5  ตวั ดงัน้ี 

1) อตัราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น (P/E Ratio) 
2) อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุน้ทางบญัชี (Price-Book Value: P/BV)  
3) มูลค่าหุน้ทางบญัชี (Book  Value Per Share: BVPS) 
4) อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield: DIY) 
5) มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) 

          โดยอตัราส่วนทางการเงินแต่ละตวั  มีสูตรในการค านวณ  ดงัน้ี  

1) อตัราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น (P/E Ratio) 

   ราคาปิดของหุน้สามญั X [(จ านวนหุน้สามญั+หุน้บุริมสิทธ์ิ) - จ านวนหุน้ซ้ือคืน 
ก าไรงวด 12 เดือน* 

 โดยในการค านวณค่า P/E ของตลาดหลกัทรัพยน์ั้น จะไม่ใช ้“ก าไรต่อหุน้สามญั” 
แต่จะใช ้“ก าไรสุทธิท่ีบริษทันั้นท าไดใ้นรอบระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด” มาค านวณแทน 

2) อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุน้ทางบญัชี (Price-Book Value: P/BV) 

ราคาปิดของหุน้สามญั X [(จ านวนหุน้สามญั+หุน้บุริมสิทธ์ิ)- จ านวนหุน้ซ้ือคืน] 
  ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั (รวมมูลค่าหุน้ท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย) 
 

3) มูลค่าหุน้ทางบญัชี (Book Value Per Share: BVPS) 

ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั (รวมมูลค่าหุน้ท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย) 
       (จ านวนหุน้สามญั+จ านวนหุน้บุริมสิทธ์ิ) – จ านวนหุน้ซ้ือคืน 
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4) อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield: DIY) 

มูลค่าเงินปันผลรวมยดึตามรอบผลประกอบการประจ าปี (ล่าสุด)  
ราคาปิดของหุน้สามญั x (จ านวนหุน้สามญั – จ านวนหุน้ซ้ือคืน) 
 

5) มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization)  

                        ราคาปิดของหุน้  X ปริมาณหุ้นจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์

6. น าผลการศึกษามาสรุปหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่และขนาดกลางท่ีผา่นเกณฑ์
การคดัเลือกหุ้นแบบเน้นคุณค่า (Value Investment: VI) ซ่ึงนกัลงทุนจะสนใจปัจจยัพื้นฐานของ
กิจการเป็นหลกั โดยการสรุปผลจะอา้งอิงเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และ
เกณฑก์ารคดัเลือกหุ้นของนกัลงทุนมืออาชีพ ดงัน้ี 

  6.1 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) หุ้นท่ีจะเป็นหุ้น VI จะมีคุณสมบติัต่างๆ 
ไดแ้ก่ 
 

1) P/E Ratio ของหลกัทรัพยต์อ้งต ่ากวา่ P/E SET Index  
2) P/BV ของหลกัทรัพยต์อ้งต ่ากวา่ P/BV SET Index  
3) Dividend Yield ของหลกัทรัพยต์อ้งสูงกวา่ 5%  
4) ROE ของหลกัทรัพยต์อ้งสูงกวา่ 20%  

      6.2 นกัลงทุนมืออาชีพ มีเกณฑก์ารคดัเลือกหุน้จากอตัราส่วนต่างๆ ไดแ้ก่  
 

1) ROA ของหลกัทรัพยจ์ะตอ้งมีค่าสูงกวา่ร้อยละ 5 ในช่วงเวลาท่ีศึกษา  
2) ROE  ของหลกัทรัพยจ์ะตอ้งมีค่าสูงกวา่ร้อยละ 12-15 อยา่งต่อเน่ืองหลายๆ ปี

ติดต่อกนั  
3) อตัราก าไรสุทธิ (Net margin) ของหลกัทรัพยจ์ะตอ้งมีก าไรต่อเน่ือง โดยหุ้น

ยอดเยีย่ม หรือหุน้ Super Stock จะมีก าไรเติบโตสม ่าเสมอ ร้อยละ 20-30 
4) อตัราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Yield) ของหลกัทรัพยท่ี์จะตอ้งมีการจ่ายเงิน

ปันผลสูงกวา่อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี  
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บทที่ 4 
 

ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 

 การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานทางการเงินของกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่และกลุ่ม
ธนาคารพาณิชยข์นาดกลาง ผา่นการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานในภาพรวม  การวิเคราะห์อตัราส่วน
ทางการเงิน และการเปรียบเทียบค่าสถิติท่ีส าคญั ใหผ้ลการเปรียบเทียบดงัน้ี 
 

1. ผลกำรวเิครำะห์กำรด ำเนินงำนในภำพรวม 
  

  ผลการศึกษาในส่วนน้ี จะเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีส าคญัของ
กลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ และกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดกลาง โดยการวิเคราะห์การเติบโต
ของก าไรสุทธิ  สินทรัพยร์วม เงินฝาก สินเช่ือ หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายไดด้อกเบ้ียและเงินปัน
ผล  ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย รายได้ดอกเบ้ียและเงินปันผลสุทธิ  และรายได้ท่ีไม่ใช่ดอกเบ้ีย (รายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการอ่ืนๆ) เพื่อบ่งช้ีสถานะดา้นการเงิน ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบ สรุปดงัน้ี 
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ตำรำงที ่4.1  เปรียบเทียบการเติบโตของก าไรสุทธิของ ธพ. ขนาดใหญ่ และกลาง  
              
                                                                           (หน่วย: ลา้นบาท) 

รำยกำร 
 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ค่ำเฉลีย่ 
Growth 
Rate* 

กลุ่ม ธพ. 
ขนาด
ใหญ่ 

 

จ านวน 16,222 20,030 24,750 32,149 37,513 26,133 23.32% 
 เพ่ิม/(ลด)   3,808 4,720 7,399 5,364 5,323 

 (% ต่อปี)  23.47% 23.56% 29.89% 16.68% 23.40% 

กลุ่ม ธพ. 
ขนาด
กลาง 

 

จ านวน 3,023 4,840 5,179 4,957 9,621 5,524 33.57% 
 เพ่ิม/(ลด)   1,817 339 -222 4,664 1,650 

 (% ต่อปี)  60.11% 7.00% -4.29% 94.09% 39.23% 

*หมายเหตุ: Growth Rate เป็นการเปรียบเทียบอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปีของก าไรสุทธิ                
   ค  านวณตามวธีิ Compounding Annual Growth Rate: CAGR =      
 
 ตารางท่ี 4.1 เปรียบเทียบความสามารถในการท าก าไรสุทธิเฉล่ียในช่วงปี 2552 - 2556 ของ
กลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง พบว่า  ค่าเฉล่ียของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ เท่ากับ 26,133 ล้านบาท 
เพิ่มข้ึนเฉล่ียปีละ 5,323 ลา้นบาท ขณะท่ี กลุ่ม ธพ. ขนาดกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5,524 ล้านบาท  
เพิ่มข้ึนเฉล่ียปีละ 1,650 ลา้นบาท  หากพิจารณาจากอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี (CAGR) จะ
พบว่า กลุ่ม ธพ. ขนาดกลางมีอตัราการเติบโตตวัสูงกว่ากลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ โดยมีอตัราการเติบโต    
ร้อยละ 33.57  ขณะท่ี ธพ. ขนาดใหญ่อยูท่ี่ร้อยละ 23.32 จะเห็นไดว้่าธนาคารท่ีมีก าไรสูงกวา่ไม่ได้
หมายความวา่จะตอ้งมีอตัราการเติบโตของก าไรสูงตามไปดว้ย 
 
 ทั้งน้ี หากพิจารณาดา้นความสม ่าเสมอของการท าก าไรสุทธิแลว้ กลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่จะมี
ความสามารถในการท าก าไรท่ีสม ่าเสมอมากกว่า โดยมีอตัราการเติบโตต่อเน่ืองทุกปี จากร้อยละ 
23.47  23.56  29.89 และ 16.68  ในปี 2553-2556 ตามล าดบั แต่กลุ่ม ธพ. ขนาดกลาง การขยายตวัของ
ก าไรค่อนขา้งผนัผวน โดยมีอตัราการขยายตวัต่อปีท่ีร้อยละ  60.11  7.00  และ -4.29 ในปี 2553-2555 
ส่วนปี 2556 ท่ีมีอตัราการท าก าไรสูงถึงร้อยละ  94.09 

 
 

 

                𝐸𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒

-1 n-1 
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ตำรำงที ่4.2  เปรียบเทียบการเติบโตของสินทรัพยร์วมของ ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 
           

                           (หน่วย: ลา้นบาท) 
รำยกำร 

 
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ค่ำเฉลีย่ 

กลุ่ม ธพ.  
ขนำด
ใหญ่ 

จ านวน 5,858,534 6,618,959 7,365,677 8,653,003 9,480,648 7,595,364 
เพ่ิม/(ลด)   760,425 746,718 1,287,326 827,646 905,529 
 (% ต่อปี)  12.98% 11.28% 17.48% 9.56% 12.83% 

              Growth Rate*                                                                                                                 12.79% 
กลุ่ม ธพ.  
ขนำด
กลำง 

จ านวน 1,718,565 1,903,128 2,483,206 2,649,443 2,829,489 2,316,766 
เพ่ิม/(ลด)   184,563 580,078 166,236 180,047 277,731 
 (% ต่อปี)  10.74% 30.48% 6.69% 6.80% 13.68% 

 Growth Rate*                          13.28% 
  

*หมายเหตุ: Growth Rate เป็นการเปรียบเทียบอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปีของสินทรัพยร์วม                
   ค  านวณตามวธีิ Compounding Annual Growth Rate: CAGR =      
 

 ตารางท่ี 4.2 เปรียบเทียบการเติบโตของสินทรัพยร์วมเฉล่ียในช่วงปี 2552 - 2556 ของกลุ่ม 
ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง พบว่า  ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ เท่ากับ 7.595 ล้านล้านบาท 
เพิ่มข้ึนเฉล่ียปีละ 0.906 ลา้นลา้นบาท ขณะท่ี กลุ่ม ธพ. ขนาดกลาง มีค่าเฉล่ีย  2.317 ลา้นลา้นบาท 
เพิ่มข้ึนเฉล่ียปีละ 0.278 ลา้นลา้นบาท หากพิจารณาจากอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี พบวา่ กลุ่ม 
ธพ. ขนาดกลางมีอตัราการเติบโตสูงกวา่กลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ โดยมีอตัราร้อยละ 13.28 ขณะท่ี ธพ. 
ขนาดใหญ่เติบโตเฉล่ียต่อปีร้อยละ 12.79   
 

ทั้งน้ี หากพิจารณาดา้นความสม ่าเสมอของการเติบโตแลว้ พบวา่ มีการเติบโตต่อเน่ืองทั้ง 2 
กลุ่ม แต่กลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่จะมีความสม ่าเสมอมากกว่า โดยมีอตัราการขยายตวั จากร้อยละ 12.98  
11.28  17.48  และ 9.56  ในปี 2553 - 2556 ตามล าดบั ส่วนกลุ่ม ธพ. ขนาดกลาง มีอตัราการขยายตวั
ต่อปีท่ีร้อยละ 10.74  30.48  6.69 และ 6.80 ตามล าดบั 

 
 
 

 

                𝐸𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒

-1 n-1 
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ตำรำงที ่4.3  เปรียบเทียบการเติบโตของเงินฝากของ ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 
           

                                                (หน่วย: ลา้นบาท) 
รำยกำร 

 
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ค่ำเฉลีย่ 

กลุ่ม 
ธพ. 
ขนำด
ใหญ่ 

จ านวน 4,481,923 4,809,438 5,233,874 6,450,869 7,108,639 5,616,949 
เพ่ิม/(ลด)  327,514 424,436 1,216,995 657,770 656,679 
(% ต่อปี)  7.31% 8.83% 23.25% 10.20% 12.40% 

 Growth Rate*     12.22% 
กลุ่ม ธพ. 
ขนำด
กลำง 

จ านวน 1,199,362 1,237,269 1,488,241 1,890,690 2,020,316 1,567,175 
เพ่ิม/(ลด)  37,907 250,972 402,449 129,626 205,239 
(% ต่อปี)  3.16% 20.28% 27.04% 6.86% 14.34% 

                Growth Rate*    13.92% 

*หมายเหตุ: Growth Rate เป็นการเปรียบเทียบอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปีของเงินฝากรวม                  
   ค  านวณตามวธีิ Compounding Annual Growth Rate: CAGR =      

 
ตารางท่ี 4.3 เปรียบเทียบการเติบโตของเงินฝากรวมเฉล่ียในช่วงปี 2552-2556 ของกลุ่ม 

ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง พบว่า  ค่าเฉล่ียของเงินฝากรวมกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ เท่ากบั 5.617 ลา้น
ลา้นบาท เพิ่มข้ึนเฉล่ียปีละ 0.657 ลา้นลา้นบาท ขณะท่ี กลุ่ม ธพ. ขนาดกลาง เงินฝากเฉล่ียเท่ากบั 
1.567 ลา้นลา้นบาท เพิ่มข้ึนเฉล่ียปีละ 0.205 ลา้นลา้นบาท ซ่ึงหากพิจารณาจากอตัราการเติบโตเฉล่ีย
สะสมต่อปี จะพบวา่ กลุ่ม ธพ. ขนาดกลางมีอตัราการขยายตวัสูงกวา่กลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ โดยมีอตัรา
การเติบโต ร้อยละ 13.92 ขณะท่ี ธพ. ขนาดใหญ่ขยายตวัร้อยละ 12.22 จะเห็นไดว้า่ธนาคารท่ีมีเงิน
ฝากเพิ่มมากกวา่ไม่ไดห้มายความวา่จะตอ้งมีอตัราการเติบโตของเงินฝากสูงตามไปดว้ย 

 
 ทั้งน้ี หากพิจารณาด้านความสม ่าเสมอของการเติบโตแล้ว พบว่า มีการเปล่ียนแปลงท่ี
สอดคลอ้งกนัทั้ง 2 กลุ่ม สะทอ้นจากอตัราการเติบโตรายปี โดย ธพ. ขนาดใหญ่มีอตัราการเติบโต
รายปีท่ีร้อยละ 7.31 8.83  23.25 และ 10.20 ในปี 2553-2556 ตามล าดบั ขณะท่ี ธพ. ขนาดกลางมี
อตัราการเติบโตรายปีท่ีร้อยละ 3.16  20.28 27.04 และ 6.86 ในปี 2553-2556 ตามล าดบั 
 

 

                𝐸𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒

-1 n-1 
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ตำรำงที ่4.4  เปรียบเทียบการเติบโตของสินเช่ือของ ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 
                              

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
รำยกำร 

 
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ค่ำเฉลีย่ 

กลุ่ม ธพ. 
ขนำด
ใหญ่ 

จ านวน 3,842,734 4,381,898 5,119,394 5,723,632 6,319,245 5,077,381 
เพ่ิม/(ลด)  539,163 737,496 604,239 595,613 619,128 
(% ต่อปี)  14.03% 16.83% 11.80% 10.41% 13.27% 

              Growth Rate*                                                                                                                   13.24% 
กลุ่ม ธพ. 
ขนำด
กลำง 

จ านวน 1,151,145 1,227,888 1,600,646 1,849,003 1,997,893 1,565,315 
เพ่ิม/(ลด)  76,743 372,758 248,357 148,890 211,687 
(% ต่อปี)  6.67% 30.36% 15.52% 8.05% 15.15% 

               Growth Rate*    14.78% 
  

*หมายเหตุ: Growth Rate เป็นการเปรียบเทียบอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปีของสินเช่ือรวม                  
  ค านวณตามวธีิ Compounding Annual Growth Rate: CAGR =      
 
 ตารางท่ี 4.4 เปรียบเทียบการเติบโตของสินเช่ือรวมเฉล่ียในช่วงปี 2552 - 2556 ของกลุ่ม ธพ. 
ขนาดใหญ่และกลาง พบวา่  ค่าเฉล่ียของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ เท่ากบั 5.077 ลา้นลา้นบาท  เพิ่มข้ึน
เฉล่ียปีละ 0.619  ลา้นลา้นบาท ขณะท่ี กลุ่ม ธพ. ขนาดกลางสินเช่ือเฉล่ียเท่ากบั 1.565 ลา้นลา้นบาท  
เพิ่มข้ึนเฉล่ียปีละ 0.212 ลา้นลา้นบาท  ซ่ึงหากพิจารณาจากอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี จะพบวา่ 
กลุ่ม ธพ. ขนาดกลางมีอตัรา Growth Rate สูงกวา่กลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ ท่ีร้อยละ 14.78 ขณะท่ี ธพ. 
ขนาดใหญ่อยูท่ี่ร้อยละ 13.24 ทั้งน้ี หากพิจารณาดา้นความสม ่าเสมอของการเติบโตแลว้ พบวา่ ธพ. 
ขนาดใหญ่มีอัตราการเติบโตต่อปีท่ีค่อนข้างสม ่าเสมอมากกว่า โดยมีอตัราการเติบโตรายปีท่ี
ค่อนขา้งคงท่ี ท่ีร้อยละ 14.03 16.83 11.80 และ 10.41 ในปี 2553-2556 ตามล าดบั  ขณะท่ี ธพ. ขนาด
กลางการเติบโตรายปีค่อนขา้งผนัผวนท่ีร้อยละ 6.67  30.36  15.52 และ 8.05 ในปี 2553-2556 
ตามล าดบั 
 
 
 
 

 

                𝐸𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒

-1 n-1 



37 
 

ตำรำงที ่4.5  เปรียบเทียบการเพิ่มข้ึนของหน้ีสินของ ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 
                                                                                

(หน่วย: ลา้นบาท) 
รำยกำร 

 
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ค่ำเฉลีย่ 

กลุ่ม ธพ. 
ขนำด
ใหญ่ 

จ านวน 5,271,672 5,961,439 6,673,296 7,822,434 8,549,389 6,855,646 
เพ่ิม/(ลด)  689,767 711,858 1,149,138 726,955 819,429 
(% ต่อปี)  13.08% 11.94% 17.22% 9.29% 12.88% 

             Growth Rate*     12.85% 

กลุ่ม ธพ. 
ขนำด
กลำง 

จ านวน 1,555,154 1,691,853 2,267,809 2,424,288 2,579,425 2,103,706 
เพ่ิม/(ลด)  136,698 575,956 156,480 155,137 256,068 
(% ต่อปี)  8.79% 34.04% 6.90% 6.40% 14.03% 

Growth Rate*     13.48% 

*หมายเหตุ: Growth Rate เป็นการเปรียบเทียบอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปีของหน้ีสิน                  
   ค  านวณตามวธีิ Compounding Annual Growth Rate: CAGR =   
    

ตารางท่ี 4.5 เปรียบเทียบการเติบโตของหน้ีสินรวมเฉล่ียในช่วงปี 2552 - 2556 ของกลุ่ม ธพ. 
ขนาดใหญ่และกลาง พบวา่  ค่าเฉล่ียกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ เท่ากบั 6.856 ลา้นลา้นบาท เพิ่มข้ึนเฉล่ีย  
ปีละ 0.819  ลา้นลา้นบาท ขณะท่ี กลุ่ม ธพ. ขนาดกลางค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.104  ลา้นลา้นบาท เพิ่มข้ึน
เฉล่ียปีละ 0.256 ลา้นลา้นบาท หากพิจารณาอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี จะพบว่า กลุ่ม ธพ. 
ขนาดกลางมีอตัราการเติบโตสูงกว่า  ท่ีร้อยละ 13.48 ขณะท่ี ธพ. ขนาดใหญ่เท่ากบั ร้อยละ 12.85 
ทั้งน้ี หากพิจารณาดา้นความสม ่าเสมอของการเติบโตแลว้ พบวา่ ธพ. ขนาดใหญ่มีอตัราการเติบโต
ท่ีค่อนขา้งสม ่าเสมอมากกวา่  โดยมีอตัราการเติบโตรายปีท่ีร้อยละ 13.08 11.94  17.22 และ 9.29 ใน
ปี 2553-2556 ตามล าดบั ส่วน ธพ. ขนาดกลาง มีอตัราการเติบโตรายปีท่ีค่อนขา้งผนัผวนท่ีร้อยละ  
8.79  34.04  6.90  และ 6.40  ตามล าดบั 

 
 
 
 
 

 

                𝐸𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒

-1 n-1 



38 
 

ตำรำงที ่4.6  เปรียบเทียบการเติบโตของส่วนของเจา้ของ กลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ และกลาง 

                                                                                
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รำยกำร 
 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ค่ำเฉลีย่ 

กลุ่ม ธพ. 
ขนำด
ใหญ่ 

จ านวน 562,861 631,101 692,380 830,568 931,259 729,634 
เพ่ิม/(ลด)  68,240 61,280 138,188 100,691 92,100 
(% ต่อปี)  12.12% 9.71% 19.96% 12.12% 13.48% 

                Growth Rate*    13.41% 

กลุ่ม ธพ. 
ขนำด
กลำง 

จ านวน 160,986 208,275 215,398 225,154 250,064 211,975 
เพ่ิม/(ลด)  47,288 7,123 9,757 24,910 22,270 
(% ต่อปี)  29.37% 3.42% 4.53% 11.06% 12.10% 

     Growth Rate*     11.64% 

*หมายเหตุ: Growth Rate เป็นการเปรียบเทียบอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปีของส่วนของผูถื้อหุน้                  
 

  ค  านวณตามวธีิ Compounding Annual Growth Rate: CAGR =   
 

ตารางท่ี 4.6 เปรียบเทียบการเติบโตของส่วนของเจา้ของเฉล่ียในช่วงปี 2552 - 2556 ของกลุ่ม 
ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง พบว่า  ค่าเฉล่ียของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ เท่ากบั 0.730  ลา้นลา้นบาท  เพิ่มข้ึน
เฉล่ียปีละ 0.092 ลา้นลา้นบาท ขณะท่ี ธพ. ขนาดกลางค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.212 ลา้นลา้นบาท เพิ่มข้ึนเฉล่ีย
ปีละ 0.022 ลา้นลา้นบาท  หากพิจารณาจากอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี พบวา่ กลุ่ม ธพ. ขนาด
ใหญ่มี Growth Rate สูงกวา่ เท่ากบัร้อยละ 13.41 ขณะท่ี ธพ. ขนาดกลางเท่ากบั ร้อยละ 11.64 ทั้งน้ี 
หากพิจารณาด้านความสม ่าเสมอของการเติบโตแล้ว พบว่า ธพ. ขนาดใหญ่อตัราการเติบโต
ค่อนขา้งสม ่าเสมอมากกวา่ สะทอ้นจากอตัราการเติบโตรายปีที่ร้อยละ 12.12  9.71  19.96  และ 
12.12 ในปี 2553-2556 ตามล าดบั ขณะท่ี ธพ. ขนาดกลาง มีอตัราการเติบโตรายปีท่ีร้อยละ 23.97  
3.42  4.53 และ 11.06 ในปี 2553-2556 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 

 

                𝐸𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒

-1 n-1 
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ตำรำงที ่4.7  เปรียบเทียบการเติบโตของรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล ของกลุ่ม ธพ.  
                     ขนาดใหญ่และกลาง 

                                                                                                                
                                                                                   (หน่วย: ลา้นบาท) 

รำยกำร 
 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ค่ำเฉลีย่ 

กลุ่ม ธพ.  
ขนำดใหญ่ 
 

จ านวน 57,650  59,826 78,284 95,004 104,712 79,095 
เพิ่ม/(ลด)    2,176 18,458 16,720 9,708 11,766 
 (% ต่อปี)   3.77% 30.85% 21.36% 10.22% 16.55% 

                    Growth Rate*      16.09% 

กลุ่ม ธพ.  
ขนำดกลำง 
 

จ านวน 22,668 22,874 29,045 40,091 43,918 31,719 
เพิ่ม/(ลด)   206 6,171 11,046 3,827 5,313 
 (% ต่อปี)  0.91% 26.98% 38.03% 9.55% 18.87% 

        Growth Rate*       17.98% 
  

*หมายเหตุ: Growth Rate เป็นการเปรียบเทียบอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปีของรายไดด้อกเบ้ียฯ                  
  ค  านวณตามวธีิ Compounding Annual Growth Rate: CAGR =   
  
 ตารางท่ี 4.7 เปรียบเทียบการเติบโตของรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลเฉล่ียในช่วงปี 2552 - 
2556 ของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง พบวา่  ค่าเฉล่ียกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ เท่ากบั 79,095 ลา้นบาท 
เพิ่มข้ึนเฉล่ียปีละ 11,766 ลา้นบาท ขณะท่ี กลุ่ม ธพ. ขนาดกลางค่าเฉล่ียเท่ากบั  31,719  ลา้นบาท  
เพิ่มข้ึนเฉล่ียปีละ  5,313  ลา้นบาท หากพิจารณาจากอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี พบวา่ กลุ่ม ธพ. 
ขนาดกลางมีอตัราการเติบโตสูงกวา่ โดยมี  Growth Rate ร้อยละ 17.98 ขณะท่ี ธพ. ขนาดใหญ่ ร้อยละ 
16.09 และเม่ือพิจารณาอตัราการเติบโตรายปี พบวา่ เป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือมีอตัราการเติบโต
อยา่งต่อเน่ืองในปี 2553 -2555 และเติบโตในอตัราท่ีชะลอลงในปี 2556  

 
 
 
 
 
 

 

                𝐸𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒

-1 n-1 
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ตำรำงที ่4.8  เปรียบเทียบการเติบโตของค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 

                                                                                                  
                                                                                                               (หน่วย: ลา้นบาท) 

รำยกำร 
 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ค่ำเฉลีย่ 

กลุ่ม ธพ.  
ขนำดใหญ่ 
 

จ านวนเงิน 14,026 12,316 28,825 39,032 42,615 27,363 
เพ่ิม/(ลด)   -1,710 16,509 10,207 3,583 7,147 
 (% ต่อปี)  -12.19% 134.05% 35.41% 9.18% 41.61% 

Growth Rate*     32.03% 

กลุ่ม ธพ.  
ขนำดกลำง 
 

จ านวนเงิน 7,752 6,672 13,863 20,733 21,587 14,121 
เพ่ิม/(ลด)   -1,080 7,191 6,870 854 3,459 
 (% ต่อปี)  -13.93% 107.78% 49.56% 4.12% 36.88% 

Growth Rate*     29.18% 

*หมายเหตุ: Growth Rate เป็นการเปรียบเทียบอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปีของค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย                                 
  ค านวณตามวธีิ Compounding Annual Growth Rate: CAGR =  
  
 ตารางท่ี 4.8 เปรียบเทียบการเติบโตของค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียเฉล่ียในช่วงปี 2552 - 2556 ของกลุ่ม 
ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง พบวา่  ค่าเฉล่ียกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ เท่ากบั  27,363  ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนเฉล่ีย
ปีละ 7,147 ลา้นบาท  ขณะท่ี กลุ่ม ธพ. ขนาดกลางค่าเฉล่ียเท่ากบั 14,121 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนเฉล่ียปีละ 
3,459 ลา้นบาท ซ่ึงหากพิจารณาจากอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี พบวา่ กลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่มี
อตัราการเติบโตสูงกวา่กลุ่ม ธพ. ขนาดกลาง โดยมีอตัราร้อยละ 32.03 ขณะที่ ธพ. ขนาดกลาง
เติบโตร้อยละ 29.18 ซ่ึงการเติบโตของค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียท่ีต ่ากว่า จะส่งผลให้ ธพ. ขนาดกลางมี
โอกาสท าก าไรไดเ้พิ่มข้ึน 
 

 นอกจากน้ี หากพิจารณาอตัราการเติบโตรายปี พบวา่ เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้ง 2 กลุ่ม 
โดยอตัราการเติบโตของค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียทยอยลดลงอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะปีสุดทา้ยท่ีอตัราการ
เติบโตของค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียชะลอลงจ านวนมาก ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากทิศทางอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาดเป็นช่วงขาลง ส่งผลใหต้น้ทุนเงินของสถาบนัการเงินต่างๆ ปรับตวัลดลง  
   
  

 

                𝐸𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒

-1 n-1 
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ตำรำงที ่4.9  เปรียบเทียบการเติบโตของรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลสุทธิของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่    
                    และกลาง 

                                                                                
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รำยกำร 
 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ค่ำเฉลีย่ 

กลุ่ม ธพ.  
ขนำดใหญ่ 
 

จ านวน 43,624 47,510 49,459 55,972 62,097 51,732 
เพิ่ม/(ลด)   3,886 1,949 6,513 6,125 4,618 
 (% ต่อปี)  8.91% 4.10% 13.17% 10.94% 9.28% 

Growth Rate*     9.23% 

กลุ่ม ธพ.  
ขนำด
กลำง 
 

จ านวน 14,916 16,202 15,182 19,358 22,331 17,598 
เพิ่ม/(ลด)   1,286 -1,020 4,176 2,973 1,854 
 (% ต่อปี) 

 8.62% -6.30% 27.51% 15.36% 11.30% 
Growth Rate*     10.61% 

  

*หมายเหตุ: Growth Rate เป็นการเปรียบเทียบอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปีของรายไดด้อกเบ้ียและเงิน   
   ปันผลสุทธิ ค านวณตามวธีิ Compounding Annual Growth Rate: CAGR =  

 
 ตารางท่ี 4.9 เปรียบเทียบการเติบโตของรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลสุทธิรวมเฉล่ียในช่วงปี 
2552 - 2556 ของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง พบว่า  ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ เท่ากบั  
51,732  ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนเฉล่ียปีละ 4,618  ลา้นบาท ขณะท่ี กลุ่ม ธพ. ขนาดกลางค่าเฉล่ียเท่ากบั 
17,598 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนเฉล่ียปีละ 1,854 ลา้นบาท หากพิจารณาจากอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี 
พบวา่ กลุ่ม ธพ. ขนาดกลางมีอตัราการเติบโตสูงกวา่ อยูท่ี่ร้อยละ 10.61 ขณะท่ี ธพ. ขนาดใหญ่ 
ร้อยละ 9.23 ส่งผลให้ ธพ. ขนาดกลางมีโอกาสท าก าไรไดม้ากข้ึน ทั้งน้ี อตัราการเติบโตปรับ
ลดลงอย่างชดัเจนในปี 2556 ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจ ส่วนการพิจารณา
ด้านความสม ่ าเสมอของการเติบโตแล้ว พบว่า ธพ. ขนาดใหญ่มีอัตราการเติบโตท่ีค่อนข้าง
สม ่าเสมอ สะทอ้นไดจ้ากอตัรา Growth Rate รายปีท่ีร้อยละ  8.91  4.10 13.17 และ 10.94 ในปี 
2553-2556 ตามล าดบั ขณะท่ี ธพ. ขนาดกลางอยูท่ี่ร้อยละ 8.62  -6.30  27.51 และ 15.36 ในปี 2553-
2556 ตามล าดบั 
   

 

                𝐸𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒

-1 n-1 
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ตำรำงที ่4.10  เปรียบเทียบการเติบโตของรายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ียของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่  
                       และกลาง 

                                                                                        
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รำยกำร 
 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ค่ำเฉลีย่ 

กลุ่ม ธพ.  
ขนำดใหญ่ 
 

จ านวน 20,726 24,910 27,606 31,364 36,346 28,190 
เพิ่ม/(ลด)   4,184 2,696 3,758 4,982 3,905 
 (% ต่อปี)  20.19% 10.82% 13.61% 15.88% 15.13% 

                      Growth Rate*    15.08% 

กลุ่ม ธพ.  
ขนำดกลำง 
 

จ านวน 5,383 5,642 7,853 9,768 14,493 8,628 
เพิ่ม/(ลด)   259 2,211 1,915 4,725 2,278 
 (% ต่อปี)  4.81% 39.19% 24.39% 48.37% 29.19% 

                      Growth Rate*                                                                                               28.10% 
  

*หมายเหตุ: Growth Rate เป็นการเปรียบเทียบอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปีของรายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ีย                 
  ค านวณตามวธีิ Compounding Annual Growth Rate: CAGR =   
 
 ตารางท่ี 4.10 เปรียบเทียบการเติบโตของรายได้ท่ีไม่ใช่ดอกเบ้ียรวมเฉล่ียในช่วงปี 2552 - 
2556 ของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง พบวา่  ค่าเฉล่ียของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ เท่ากบั  28,190  
ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนเฉล่ียปีละ 3,905 ลา้นบาท ขณะท่ี กลุ่ม ธพ. ขนาดกลางค่าเฉล่ียเท่ากบั 8,628  ลา้นบาท  
เพิ่มข้ึนเฉล่ียปีละ 2,278 ลา้นบาท หากพิจารณาจากอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี พบวา่ กลุ่ม ธพ. 
ขนาดกลางมีอตัราสูงกว่ากลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ อยู่ท่ีร้อยละ 28.10 ขณะท่ี ธพ. ขนาดใหญ่เติบโต  
ร้อยละ 15.08 ส่งผลให้ ธพ. ขนาดกลางมีโอกาสท าก าไรไดเ้พิ่มข้ึน และหากพิจารณาดา้นความ
สม ่าเสมอของการเติบโตแลว้ พบว่า ธพ. ขนาดกลางมีอตัราการเติบโตรายปีในระดบัสูงต่อเน่ืองท่ี
ร้อยละ 4.81  39.19  24.39 และ 48.37 ในปี 2553-2556 ตามล าดบั ขณะท่ี ธพ. ขนาดใหญ่มีอตัราการ
เติบโตท่ีค่อนขา้งคงท่ีท่ีร้อยละ  20.19 10.82 13.61 และ 15.88 ในปี 2553-2556 ตามล าดบั  
 
 
 
 

 

                𝐸𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒

-1 n-1 
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2. ผลกำรวเิครำะห์อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 
 

 ผลการศึกษาในส่วนน้ี จะเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานทางการเงิน
ผ่านการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ และกลุ่มธนาคาร
พาณิชยข์นาดกลาง ใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคท์ั้ง 5 ดา้น โดยเก็บขอ้มูลจากงบการเงินของธนาคาร
พาณิชยแ์ต่ละแห่ง ประกอบดว้ย งบดุล  งบก าไรขาดทุน  และรายงานประจ าปี ผลการวิเคราะห์
ใหผ้ลดงัน้ี 

 

2.1 อตัราส่วนดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
       ผลการวดัสภาพคล่องของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่และ ธพ. ขนาดกลาง โดยอตัราส่วน

ท่ีเลือกใชใ้นการวิเคราะห์ คือ อตัราส่วนสินเช่ือต่อเงินฝาก (Loans to Deposit) และอตัราส่วน
สินเช่ือต่อสินทรัพยร์วม (Loans to total assets) สรุปดงัน้ี 

 
ตำรำงที ่4-11  เปรียบเทียบ Loans to Deposit ของ ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 
 
 

ธนำคำร 2552 2553 2554 2555 2556 ค่ำเฉลีย่ Growth Rate 

BBL 84.02% 90.08% 92.67% 87.50% 90.60% 88.97% 1.90% 

KTB 88.76% 99.98% 110.82% 91.79% 90.83% 96.44% 0.58% 

SCB 98.40% 96.90% 109.10% 95.90% 95.20% 99.10% -0.82% 

KBANK 96.48% 97.90% 97.47% 95.35% 94.06% 96.25% -0.63% 
BAY 115.94% 112.57% 128.36% 120.79% 123.49% 120.23% 1.59% 
TCAP 108.57% 114.45% 146.11% 108.16% 119.17% 119.29% 2.36% 
TMB 90.51% 87.91% 88.07% 91.44% 94.50% 90.49% 1.08% 
ค่ำเฉลีย่ 97.53% 99.97% 110.37% 98.70% 101.12% 101.54% 0.86%      

 ท่ีมา: จากการค านวณ และรายงานประจ าปีของธนาคาร 
 

ตารางท่ี 4-11 แสดงอตัราส่วนสินเช่ือต่อเงินฝาก (Loans to Deposit: L/D ratio) ของ  ธพ. 
ขนาดใหญ่และขนาดกลางเฉล่ีย (5 ปี) อยู่ท่ี ร้อยละ 101.54 ธนาคารท่ีมีอตัราส่วนน้ีในระดบัสูงจะ
สะทอ้นความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง เน่ืองจากธนาคารใชเ้งินทุนจากเงินฝากปล่อยสินเช่ือเพิ่มมาก
ข้ึน  โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) มีอตัราเฉล่ียสูงถึง ร้อยละ 120.23 แสดงให้เห็นวา่นอกจาก
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ธนาคารจะใชเ้งินทุนจากเงินฝากปล่อยสินเช่ือในระดบัสูงแลว้ ยงัใชเ้งินทุนจากแหล่งอ่ืนๆ ในการ
ปล่อยสินเช่ือ ล าดบัถดัมา คือ ธนาคารธนชาติ (TCAP) อยูท่ี่ร้อยละ 119.29 ซ่ึงอยูใ่นกลุ่มธนาคาร
ขนาดกลาง สะทอ้นถึงความเส่ียงด้านสภาพคล่องของ 2 ธนาคารมีมากกว่า ธพ. อ่ืนๆ ขณะท่ี 
ธนาคารท่ีมีความเส่ียงดา้นสภาพคล่องต ่าสุด หากวดัจาก Loans to Deposit  คือธนาคารกรุงเทพ 
(BBL) มีอตัราส่วน  Loans to Deposit เฉล่ียเพียงร้อยละ 88.97 แสดงใหเ้ห็นวา่ธนาคารน าเงินทุน
ท่ีไดจ้ากเงินฝากไปปล่อยสินเช่ือในระดบัต ่ากว่า  โดยจะมีการส ารองเงินเพื่อรองรับการถอนเงิน
ฝากของลูกคา้ถึงร้อยละ 11.03 ซ่ึงสูงกวา่อตัราท่ี ธปท. ก าหนดไว ้คือไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 6.00 ทั้งน้ี 
หากพิจารณาจากอตัราเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี (Growth Rate) ของ  Loans to Deposit จะท าให้ผล
การวิเคราะห์มีความชดัเจนยิ่งข้ึน  ซ่ึงจะพบวา่ Growth Rate เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 0.86 สะทอ้นการ
รักษาระดบัการจ่ายสินเช่ือของ ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง โดยธนาคารธนชาต (TCAP) ขยายตวั
สูงสุดร้อยละ 2.36 จากการใชแ้หล่งเงินทุนอ่ืนๆ ปล่อยสินเช่ือนอกเหนือจากเงินฝาก   
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ภำพที ่4-1  การเคล่ือนไหว Loans to Deposit ของ ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 
 

 
 

ภาพท่ี 4-1 แสดงการเคล่ือนไหวของ Loans to Deposit ในปี 2552-2556 ของ ธพ. ขนาด
ใหญ่และกลาง พบว่า ธนาคารท่ีมีอตัราส่วนสูงกว่าค่าเฉล่ียต่อเน่ืองคือ ธนาคารธนชาติ (TCAP) 
และธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ขณะท่ีธนาคารอ่ืนๆ มีอตัราส่วนต ่ากว่าหรือใกลเ้คียงค่าเฉล่ีย 
โดยปี 2556 มีธนาคารเพียง 3 แห่งท่ีมีอตัราส่วนในระดบัท่ีเหมาะสม โดยอา้งอิงเกณฑ์การด ารง
สินทรัพย์คล่องตามประกาศ ธปท. ท่ี สนส. 7/2555 เร่ืองการก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ด ารง
สินทรัพยส์ภาพคล่องเฉล่ียแล้วไม่ต ่ากว่าร้อยละ 6 ของยอดเงินรับฝากและยอดเงินกู้ยืมท่ีครบ
ก าหนดช าระใน 1 ปี ดงันั้น ระดบัอตัราส่วนท่ีเหมาะสมจึงไม่ควรเกินกวา่ร้อยละ 94 ซ่ึงธนาคารท่ีมี
อตัราส่วน Loans to Deposit  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ธนาคารกรุงไทย 
(KTB) และธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ซ่ึงจะท าใหธ้นาคารดงักล่าวมีความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง
ต ่ากวา่ธนาคารอ่ืนๆ 
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ตำรำงที ่4-12  เปรียบเทียบ Loans to total assets ของ ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 
 
 

ธนำคำร 2552 2553 2554 2555 2556 ค่ำเฉลีย่ 
Growth 

Rate 
BBL 64.52% 64.43% 69.84% 66.31% 67.53% 66.53% 1.14% 

KTB 69.43% 70.80% 72.37% 67.81% 68.04% 69.69% -0.50% 

SCB 69.42% 68.99% 66.55% 66.03% 66.26% 67.45% -1.16% 
KBANK 69.06% 69.63% 70.28% 63.86% 62.84% 67.13% -2.33% 

BAY 77.36% 74.61% 75.91% 77.43% 79.99% 77.06% 0.84% 
TCAP 62.86% 69.06% 71.17% 73.77% 81.04% 71.58% 6.56% 
TMB 67.89% 61.60% 55.43% 63.28% 65.36% 62.71% -0.94% 
ค่ำเฉลีย่ 68.65% 68.44% 68.79% 68.36% 70.15% 68.88% 0.51%       

 ท่ีมา: จากการค านวณ และรายงานประจ าปีของธนาคาร 
 

ตารางท่ี 4-12 แสดงอตัราส่วนสินเช่ือต่อสินทรัพยร์วม (Loans to total Loans) ของ  ธพ. 
ขนาดใหญ่และขนาดกลางเฉล่ีย (5 ปี) อยู่ท่ี ร้อยละ 68.88 ธนาคารท่ีมีอตัราส่วนน้ีในระดบัสูงจะ
สะทอ้นความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง เน่ืองจากสินทรัพยส่์วนใหญ่ธนาคารลงทุนโดยการปล่อย
สินเชื่อซ่ึงมีระยะเวลาและมีโอกาสผิดนดัช าระหน้ี โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ยงัเป็น
ธนาคารท่ีมีอตัราเฉล่ียสูงสุด ร้อยละ 77.06 ตามดว้ยธนาคารธนชาต (TCAP) ซ่ึงเป็นธนาคารท่ีมี
อตัราการเติบโตสูงสุด ท่ีร้อยละ 6.56 
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ภำพที ่4-2  การเคล่ือนไหว Loans to total Assets ของ ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 
 

 
 

ภาพท่ี 4-1 แสดงการเคล่ือนไหวของ Loans to total assets ในปี 2552-2556 ของ ธพ. ขนาด
ใหญ่และกลาง พบว่า ธนาคารท่ีมีอตัราส่วนสูงกว่าค่าเฉล่ียต่อเน่ืองคือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
(BAY) และธนาคารธนชาติ (TCAP) ขณะท่ีธนาคารอ่ืนๆ มีอตัราส่วนต ่ากว่าค่าเฉล่ีย โดยเฉพาะ 
TMB ซ่ึงจะท าใหธ้นาคารมีสภาพคล่องรองรับการถอนเงินฝากในระดบัสูงกวา่ ธพ. อ่ืน 
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2.2 อตัราส่วนดา้นคุณภาพสินเช่ือ (Loan asset quality Ratio)  
 ผลการวดัคุณภาพสินเช่ือของ ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง โดยการวิเคราะห์อตัราส่วน

สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดต่้อสินเช่ือรวม (non - performing loans to gross loans: NPLs/Loan) 
และอตัราส่วนสินเช่ือต่อสินทรัพยร์วม (Loans to total Assets) สรุปดงัน้ี 

 
ตำรำงที ่4-13  เปรียบเทียบ NPLs/Loan ของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่และกลาง 
 
 

ธนำคำร 2552 2553 2554 2555 2556 ค่ำเฉลีย่  Growth Rate 

BBL 4.36% 2.99% 2.70% 2.30% 2.20% 2.91% -15.72% 

KTB 6.52% 5.31% 4.00% 3.21% 2.65% 4.34% -20.15% 

SCB 4.40% 3.30% 2.60% 2.10% 2.10% 2.90% -16.88% 
KBANK 3.76% 2.91% 2.45% 2.16% 2.11% 2.68% -13.45% 

BAY 8.08% 5.45% 3.74% 2.39% 2.67% 4.47% -24.18% 
TCAP 3.52% 6.00% 5.94% 4.10% 4.23% 4.76% 4.70% 
TMB 12.66% 8.30% 5.70% 4.10% 3.87% 6.93% -25.64% 
ค่ำเฉลีย่ 6.19% 4.89% 3.88% 2.91% 2.83% 4.14% -15.90% 

   ท่ีมา: จากรายงานประจ าปีของแต่ละธนาคาร และการค านวณ 
   

ตารางท่ี 4-13 อตัราส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดต่้อสินเช่ือรวม (NPLs/Loans) ของ
ธนาคารขนาดใหญ่และขนาดกลางเฉล่ีย (5 ปี) อยู่ท่ี ร้อยละ 4.14 ธนาคารท่ีมีอตัราส่วนน้ีสูงจะ
สะทอ้นคุณภาพหน้ีอยูใ่นระดบัต ่า ธนาคารจะเสียค่าใชจ่้ายในการดูแลจดัการเพิ่มข้ึน รวมถึงโอกาส
ท่ีลูกคา้จะผิดนดัช าระหน้ีอยูใ่นระดบัสูง โดยธนาคารทหารไทย (TMB) มีอตัราส่วนหน้ี  NPLs 
เฉล่ียในระดบัสูงสุด ท่ีร้อยละ 6.93 อนัดบั 2 และ 3 คือ ธนาคารธนชาติ (TCAP) และธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา (BAY) ท่ีร้อยละ 4.76 และ 4.47 ตามล าดบั ขณะท่ี ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) มี
อตัราส่วนหน้ี NPLs/Loans เฉล่ียในระดบัต ่าสุดท่ีร้อยละ 2.68 สะทอ้นให้เห็นการจ่ายสินเช่ือดว้ย
ความระมดัระวงัโดยค านึงถึงคุณภาพสินเช่ือเป็นหลกั 

  
อยา่งไรก็ตาม การพิจารณาจากอตัรา Growth Rate ของสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้จะท า

ใหผ้ลการวเิคราะห์มีความชดัเจนและเห็นแนวโนม้ได้ดียิ่งข้ึน  ซ่ึงจะพบวา่ ทุกธนาคารสัดส่วนหน้ี 
NPLs/Loans มีแนวโนม้ลดลงทุกๆ ปี ส่งผลให้ Growth Rate ปรับลดลงเฉล่ียสูงถึง ร้อยละ -15.90 
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โดยธนาคารทหารไทย (TMB) ซ่ึงมี NPLs/Loans สูงสุด สามารถลด NPLs ไดสู้งสุด ท่ีร้อยละ -25.64  
ส่งผลให้ปีล่าสุดคือปี 2556 อตัราส่วนหน้ี NPLs/Loans ลดลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 3.87 ตามมาดว้ย 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ธนาคารกรุงไทย (KTB) ธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB) ธนาคารกรุงเทพ 
(BBL) และธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เท่ากบั ร้อยละ -24.18  -20.15  -16.88 และ -15.72 
สะทอ้นให้เห็นว่าธนาคารต่างๆ ให้ความส าคญักบัการให้สินเช่ือท่ีมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน ขณะท่ี มี
เพียงธนาคารเดียวท่ี NPLs/Loans ยงัมีอตัราขยายตวั คือ ธนาคารธนชาต (TCAP) เท่ากบัร้อยละ 
4.70 ซ่ึงหากนโยบายการจ่ายสินเช่ือของธนาคารยงัไม่เน้นดา้นคุณภาพ จะส่งผลให้ธนาคารมี
ความเส่ียงจากการผิดนดัช าระหน้ีสูงกวา่ธนาคารอ่ืนๆ และจะส่งผลต่อการด าเนินงานของธนาคารได ้

 
ภำพที ่4-3  แสดงการเคล่ือนไหว NPLs/Loans ของ ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 

 

 
 

ภาพท่ี 4-3 แสดงการเคล่ือนไหวของ NPLs/Loans ในปี 2552-2556 ของ ธพ. ขนาดใหญ่
และกลาง พบวา่ ทุกๆ ธนาคารมีแนวโนม้ NPLs  ลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะธนาคารทหารไทย 
(TMB) ท่ีอตัราส่วน NPLs ลดลงระดบัสูงแมจ้ะยงัสูงกว่าค่าเฉล่ีย ในขณะท่ีมีเพียงธนาคารธนชาติ 
(TCAP) ท่ีอตัราส่วน  NPLs  ปรับเพิ่มข้ึนและมีอตัราสูงสุด ท่ีร้อยละ 4.23 ในปี 2556 ซ่ึงในภาวะ
ปกติ อตัราส่วนน้ีจะอยูร่ะหวา่งร้อยละ 2-3  
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ตำรำงที ่4-14  เปรียบเทียบ Loans loss coverage ของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่และกลาง 
 
 

ธนำคำร 2552 2553 2554 2555 2556 ค่ำเฉลีย่  Growth Rate 
BBL 4.27 5.80 3.84 6.56 6.23 5.34 9.91% 

KTB 3.82 4.34 2.68 3.07 4.39 3.66 3.52% 

SCB 6.07 8.21 8.17 6.45 5.59 6.90 -2.06% 
KBANK 3.22 5.54 6.47 6.84 5.79 5.57 15.81% 

BAY 1.80 2.53 2.28 2.67 1.84 2.22 0.57% 
TCAP 2.88 7.38 5.25 4.58 2.82 4.58 -0.57% 
TMB 1.74 2.95 2.31 1.92 1.93 2.17 2.60% 
ค่ำเฉลีย่ 3.40 5.25 4.43 4.58 4.08 4.35 4.25% 

   ท่ีมา: จากการค านวณ  
   

ตารางท่ี 4-14 อตัราส่วนความสามารถช าระค่าใช้จ่ายหน้ีสงสัยจะสูญ (Loans loss 
coverage) ของธนาคารขนาดใหญ่และขนาดกลางเฉล่ีย (5 ปี) อยู่ท่ี 4.35 เท่า ธนาคารท่ีมีอตัรา
ส่วนสูง จะมีความสามารถในการช าระค่าใช้จ่ายหน้ีสงสัยจะสูญในระดบัสูง โดยธนาคารไทย
พาณิชย ์(SCB) มีอตัราส่วนสูงสุด เฉล่ียท่ีจ  านวน 6.90 เท่า ตามดว้ยธนาคารกสิกรไทย (KBANK) 
และธนาคารกรุงเทพ (BBL) ขณะท่ี ธนาคารทหารไทย (TMB) และกรุงศรอยุธยา (BAY) มี
อตัราส่วนต ่าสุด ท่ีจ  านวน 2.17 และ 2.22  เท่า ตามล าดบั สะทอ้นความสามารถช าระค่าใชจ่้ายหน้ี
สงสัยจะสูญในระดบัต ่า 

  
ทั้งน้ี การพิจารณาจากอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมรายปี พบวา่ ค่าเฉล่ียของกลุ่ม ธพ. ขนาด

ใหญ่และกลางเพิ่มข้ึน ร้อยละ 4.25 ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) มีอตัราการเติบโตสูงสุดท่ีร้อยละ 
15.81 และธนาคารกรุงเทพ (BBL) ร้อยละ 9.91 ซ่ึงสูงกวา่ค่าเฉล่ียในระดบัสูง สะทอ้นความแข่ง
แกร่งทางการเงินเพิ่มมากข้ึน  
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ภำพที ่4-4  แสดงการเคล่ือนไหว Loans loss coverage ของ ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 
 

 
 
ภาพท่ี 4-4 แสดงการเคล่ือนไหวของอตัราส่วนความสามารถช าระค่าใช้จ่ายหน้ีสงสัย      

จะสูญ (Loans loss coverage) ในปี 2552-2556 ของ ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง พบว่า กลุ่ม ธพ. 
ขนาดกลาง มีอตัราส่วนในระดบัต ่ากวา่ ธพ. ขนาดใหญ่อยา่งชดัเจน สะทอ้นความสามารถในการ
ช าระค่าใชจ่้ายหน้ีสงสัยจะสุญท่ีต ่ากวา่   
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2.3 อตัราส่วนดา้นประสิทธิภาพด าเนินงาน (Management efficiency ratios) 
 ผลการวดัประสิทธิภาพด าเนินงานของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่และขนาด

กลาง โดยการวเิคราะห์อตัราส่วนการสร้างก าไรสุทธิ (Net margin) อตัราส่วนการควบคุมค่าใชจ่้าย 
(efficiency Ratio) อตัราส่วนสินเช่ือรวมต่อบุคลากร และอตัราส่วนรายไดร้วมต่อบุคลากร สรุป
ดงัน้ี 

 
ตำรำงที ่4-15  เปรียบเทียบอตัราส่วนการสร้างก าไรสุทธิ ของ ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 
 
 

ธนำคำร 2552 2553 2554 2555 2556 ค่ำเฉลีย่ (5 ปี) Growth Rate 

BBL 22.33% 24.93% 23.45% 24.09% 25.08% 23.97% 2.95% 

KTB 17.25% 19.27% 16.05% 18.61% 23.74% 18.98% 8.31% 

SCB 26.70% 28.39% 27.33% 28.76% 30.45% 28.33% 3.34% 

KBANK 17.61% 16.64% 15.64% 19.16% 19.60% 17.73% 2.71% 
BAY 15.50% 16.26% 14.59% 20.00% 14.76% 16.22% -1.22% 
TCAP 23.70% 22.82% 15.99% 15.37% 19.36% 19.45% -4.93% 
TMB 6.67% 12.57% 12.32% 3.36% 13.30% 9.65% 18.83% 

ค่ำเฉลีย่ (ปี) 18.54% 20.13% 17.91% 18.48% 20.90% 19.19% 4.28% 

  ท่ีมา: จากรายงานประจ าปี และการค านวณ  
 

ตารางท่ี 4-15 แสดงอตัราส่วนการสร้างก าไรสุทธิ (Net margin) ของ ธพ. ขนาดใหญ่และ
ขนาดกลางเฉล่ีย (5 ปี) อยูท่ี่ร้อยละ 19.19 ธนาคารท่ีมีความสามารถในการสร้างก าไรสุทธิสูงสุด
เฉล่ียในรอบ 5 ปี คือ ธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB) โดยมี Net margin เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ28.33 อนัดบั
ท่ี 2 ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) อยู่ท่ีร้อยละ 23.97 ขณะท่ี ธนาคารทหารไทย (TMB) มี
อตัราส่วนการท าก าไรต ่าสุด เพียงร้อยละ 9.65 ซ่ึงต ่ากวา่ค่าเฉล่ียจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม การ
พิจารณาจากอตัราเติบโตเฉล่ียสะสมรายปี ของ Net margin จะพบวา่ TMB มีอตัรา Growth Rate 
เฉล่ียของ Net margin สูงท่ีสุด เท่ากบัร้อยละ 18.83 และสูงกวา่อตัรา Growth Rate เฉล่ียท่ีอยูเ่พียง
ร้อยละ 4.28  
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ภำพที ่4-5  แสดงการเคล่ือนไหวของอตัราส่วนการสร้างก าไรสุทธิ (Net margin) ของ ธพ.                          
                  ขนาดใหญ่และกลาง 

 

 
 

ภาพท่ี 4-5 แสดงแนวโนม้การเคล่ือนไหวของ Net margin ในปี 2552-2556 ของ ธพ. 
ขนาดใหญ่และกลาง  พบวา่ กลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ทุกธนาคารมีอตัราส่วน Net margin ในแต่ละปี
เพิ่มข้ึนต่อเน่ือง และเกือบทุกธนาคารมีอตัราส่วนสูงกวา่ค่าเฉล่ีย (ปี 2556 ค่าเฉล่ียของกลุ่มฯ อยูท่ี่
ร้อยละ 20.90 ส่วนค่าเฉล่ียของ ธพ. ทั้งระบบ อยู่ท่ีร้อยละ 21.54) น าโดยธนาคารไทยพาณิชย ์
(SCB) ท่ีมีการเติบโตระดบัสูงและเป็นไปในลกัษณะท่ีสม ่าเสมอ ตามดว้ยธนาคารกรุงเทพ (BBL) 
และธนาคารกรุงไทย (KTB) ขณะท่ี ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) Net margin ใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ีย 
ส่วนกลุ่ม ธพ. ขนาดกลาง จากกราฟจะให้ภาพการเคล่ือนไหวของ Net margin ท่ีผนัผวนทุก
ธนาคาร โดยเฉพาะในปี 2555 ท่ีผลการด าเนินงานผนัผวนในระดบัสูง ซ่ึงในส่วนของธนาคาร
ทหารไทย (TMB) ก าไรสุทธิท่ีลดลงสาเหตุส าคญัเกิดจากธนาคารมีค่าใชจ่้ายหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ 
และขาดทุนจากการดอ้ยค่าในระดบัสูงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เช่นเดียวกบัธนาคาร
กรุงศรีอยุธยาท่ีในปี 2556 มีการตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญกรณีพิเศษในระดบัสูง  จึงส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของ 2 ธนาคารอยา่งชดัเจน 
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ตำรำงที ่4-16 เปรียบเทียบ อตัราส่วนการควบคุมค่าใชจ่้าย  (Efficiency Ratio) ของ ธพ.  
                       ขนาดใหญ่และกลาง 
 
 

ธนำคำร 2552 2553 2554 2555 2556 ค่ำเฉลีย่ (5 ปี) Growth Rate 
BBL 52.49% 50.53% 41.25% 33.58% 32.51% 42.07% -11.29% 

KTB 54.77% 46.32% 45.77% 40.22% 36.82% 44.78% -9.45% 

SCB 42.98% 40.81% 32.78% 37.04% 36.95% 38.11% -3.71% 

KBANK 48.65% 37.10% 32.52% 30.06% 30.66% 35.80% -10.90% 
BAY 67.16% 72.44% 62.53% 57.67% 65.40% 65.04% -0.66% 
TCAP 89.97% 66.95% 42.38% 39.90% 37.56% 55.35% -19.62% 
TMB 67.49% 62.83% 51.16% 60.13% 51.29% 58.58% -6.63% 

ค่ำเฉลีย่ (ปี) 60.50% 53.85% 44.06% 42.66% 41.60% 48.53% -8.89% 

 ท่ีมา: จากการค านวณ  
 

ตารางท่ี 4-16 อตัราส่วนการควบคุมค่าใชจ่้าย ของธนาคารขนาดใหญ่และขนาดกลางเฉล่ีย 
(5 ปี) อยูท่ี่ ร้อยละ 48.53 ธนาคารท่ีมีความสามารถในการควบคุมค่าใชจ่้ายด าเนินงานเม่ือเทียบกบั
รายได้รวมให้อยู่ในระดบัต ่าสุด คือ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ค่าเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 35.80 
อนัดบัท่ี 2-4 ไดแ้ก่ ธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB) ธนาคารกรุงเทพ (BBL) และธนาคารกรุงไทย 
(KTB) อยู่ท่ีร้อยละ 38.11 42.07 และ 44.78  ตามล าดบั ซ่ึงอยูใ่นกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ทั้งหมด 
ขณะท่ี กลุ่มธนาคารขนาดกลาง ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ธนาคารทหารไทย (TMB) 
และธนาคารธนชาต (TCAP) อตัราส่วนการควบคุมค่าใชจ่้าย อยูใ่นระดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ีย ท่ีร้อยละ 
65.04  58.58 และ 55.35 ตามล าดบั จะส่งผลต่อโอกาสในการท าก าไรท่ีต ่ากวา่ อยา่งไรก็ตาม การ
พิจารณาจากอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี จะท าให้ผลการวิเคราะห์มีความชัดเจนและเห็น
แนวโนม้ความสามารถในการควบคุมค่าใชจ่้ายของแต่ละธนาคารไดดี้ยิง่ข้ึน ซ่ึงจะพบวา่ ธพ. ขนาด
ใหญ่และกลางทุกธนาคาร ต่างให้ความส าคญัต่อการควบคุมค่าใชจ่้าย ส่งผลให้ Growth Rate ปรับ
ลดลงเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ -8.89 ธนาคารท่ีสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้ลดลงมากท่ีสุด คือ TCAP 
เท่ากบัร้อยละ -19.62 ตามดว้ย BBL KBANK และ KTB เท่ากบั ร้อยละ -11.29 -10.90 และ -9.45 
ตามล าดบั ขณะท่ี ธนาคารท่ี Growth Rate ลดลงต ่าสุดคือ BAY ร้อยละ -0.66 
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ภำพที ่4-6  แสดงการเคล่ือนไหวอตัราส่วนการควบคุมค่าใชจ่้าย ของ ธพ. ขนาดใหญ่ 
                  และขนาดกลาง 

 

 
 

ภาพท่ี 4-6 แนวโน้มการเคล่ือนไหวของอตัราส่วนการควบคุมค่าใช้จ่ายในปี 2552-2556 
ของ ธพ. ขนาดใหญ่และกลางมีแนวโนม้ลดลงต่อเน่ือง และในปี 2556 มีเพียง 2 ธนาคารท่ีอตัรา
ส่วนสูงกวา่ค่าเฉล่ียของกลุ่มฯ นัน่คือ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา (BAY) และธนาคารทหารไทย (TMB) 
โดยเฉพาะ BAY ท่ีนอกจากอตัราส่วนน้ีจะอยูใ่นระดบัสูงสุดแลว้ ยงัไม่สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายให้
ลดลงไดเ้ช่นเดียวกบัธนาคารอ่ืนๆ ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความยากล าบากในการท าก าไรในระยะยาว 
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ตำรำงที ่4-17  เปรียบเทียบอตัราส่วนสินเช่ือรวมต่อบุคลากร  (gross loans per employee)               
                       ของ ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 
 
 

ธนำคำร 2552 2553 2554 2555 2556 ค่ำเฉลีย่ (5 ปี) Growth Rate 

BBL 55.14 59.17 68.43 66.64 69.07 63.69 5.79% 

KTB 61.33 69.20 77.30 76.04 82.38 73.25 7.66% 

SCB 51.60 56.30 63.87 71.40 75.56 63.75 10.00% 

KBANK 60.86 68.70 73.03 76.30 74.55 70.69 5.20% 
BAY n/a 46.47 43.23 45.38 48.46 45.88 1.41% 
TCAP 30.57 36.19 39.10 47.91 55.55 41.86 16.10% 
TMB 44.81 41.50 44.42 49.82 55.52 47.21 5.50% 

ค่ำเฉลีย่ (ปี) 50.72 53.93 58.48 61.93 65.87 58.05 7.38% 
 

    ท่ีมา: จากการค านวณ  
 

ตารางท่ี 4-17 อตัราส่วนสินเช่ือรวมต่อบุคลากรของธนาคารขนาดใหญ่และขนาดกลาง
เฉล่ีย (5 ปี) อยูท่ี่  58.05 ลา้นบาท ธนาคารท่ีบุคลากรมีความสามารถในการจ่ายสินเช่ือไดม้ากท่ีสุด 
คือ ธนาคารกรุงไทย (KTB) อยูท่ี่ 73.25 ลา้นบาทต่อคน อนัดบัท่ี 2 - 4 ไดแ้ก่ ธนาคารกสิกรไทย 
(KBANK) ธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB) และธนาคารกรุงเทพ (BBL) อยูท่ี่ 70.69  63.75 และ 63.69 
ลา้นบาทต่อคน ตามล าดบั ซ่ึงอยูใ่นกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ทั้งหมด ขณะท่ี กลุ่มธนาคารขนาดกลาง 
ไดแ้ก่ ธนาคารทหารไทย (TMB) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) และธนาคารธนชาต (TCAP) มี
อตัราต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย ท่ีจ  านวนเพียง 47.21 45.88 และ 41.86 ลา้นบาทต่อคน ตามล าดบั ซ่ึงจะส่งผลต่อ
โอกาสในการสร้างรายไดท่ี้ต ่ากว่า อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจากอตัรา Growth Rate จะพบว่า  
อตัราการ Growth Rate เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 7.38  เม่ือเทียบกบัปี 2552 ซ่ึงเป็นปีฐาน (ยกเวน้ BAY ท่ีปี
ฐานคือปี 2553 เน่ืองจากขอ้จ ากดัของขอ้มูล) โดยธนาคารท่ีมีอตัราการเติบโตสูงสุดคือ ธนชาต 
(TCAP) ท่ีร้อยละ 16.10 สะทอ้นความสามารถของบุคคลากรท่ีสามารถสร้างลูกหน้ีสินเช่ือไดเ้พิ่ม
สูงท่ีสุด ขณะท่ี ธนาคารกรุงศรีอยธุยา (BAY) มีอตัราการเติบโตต ่าสุด ท่ีร้อยละ 1.41 
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ภำพที ่4-7 แสดงการเคล่ือนไหวของอตัราส่วนสินเช่ือรวมต่อบุคลากร ของ ธพ. ขนาดใหญ่ 
                และกลาง 
 

 
 

ภาพท่ี 4-7 แสดงการเคล่ือนไหวของอตัราส่วนสินเช่ือรวมต่อบุคลากรในปี 2552-2556 
ของ ธพ. ขนาดใหญ่และกลางซ่ึงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนต่อเน่ือง โดยเฉพาะ ธพ. ขนาดใหญ่ น าโดย
ธนาคารกรุงไทย (KTB) ท่ีการเติบโตในแต่ละปีเป็นไปอย่างสม ่าเสมอ และสูงกว่าค่าเฉล่ียทุก
ธนาคาร ขณะท่ี กลุ่ม ธพ. ขนาดกลาง แมก้ารให้สินเช่ือรวมต่อบุคลากรมีการเติบโตในระดบัสูงซ่ึง
ชดัเจนท่ีสุดคือธนาคารธนชาติ (TCAP) แต่ยงัต ่ากว่าค่าเฉล่ีย  ส่วนหน่ึงอาจเป็นผลมาจากอตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูอ้า้งอิงของแต่ละธนาคารท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่จะมีอตัราต ่ากวา่จึงมี
ความไดเ้ปรียบในการขยายสินเช่ือไดม้ากกวา่กลุ่ม ธพ. ขนาดกลาง 
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ตำรำงที ่4-18  เปรียบเทียบอตัราส่วนรายไดร้วมต่อบุคลากร  (gross income per employee) 
                     ของ ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 
 
 

ธนำคำร 2552 2553 2554 2555 2556 ค่ำเฉลีย่ (5 ปี) Growth Rate 
BBL 4.44 4.65 5.42 5.49 5.64 5.13 6.16% 
KTB 4.04 4.29 5.54 6.24 6.88 5.40 14.24% 
SCB 4.47 4.77 6.78 6.66 7.42 6.02 13.51% 

KBANK 5.41 7.69 9.34 10.58 10.92 8.79 19.19% 
BAY n/a 3.87 3.81 4.00 4.13 3.95 2.19% 
TCAP 3.20 2.68 3.37 4.03 5.72 3.80 15.63% 
TMB 3.72 2.91 3.65 4.21 4.79 3.86 6.52% 

ค่ำเฉลีย่ (ปี) 4.21 4.41 5.42 5.89 6.50 5.28 11.06% 
  

       ท่ีมา: จากการค านวณ  
 

ตารางท่ี 4-18 อตัราส่วนรายไดร้วมต่อบุคลากร ของธนาคารขนาดใหญ่และขนาดกลาง
เฉล่ีย (5 ปี) อยูท่ี่  5.28 ลา้นบาท ธนาคารท่ีบุคลากรมีความสามารถในการสร้างรายไดม้ากท่ีสุด คือ 
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) อยูท่ี่ 8.79 ลา้นบาทต่อคน อนัดบัท่ี 2 - 4 ไดแ้ก่ ธนาคารไทยพาณิชย ์
(SCB) ธนาคารกรุงไทย (KTB) และธนาคารกรุงเทพ (BBL) อยูท่ี่ 6.02  5.40 และ 5.13 ลา้นบาทต่อ
คน ตามล าดบั ซ่ึงอยู่ในกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ทั้งหมด ขณะท่ี กลุ่มธนาคารขนาดกลาง ได้แก่ 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ธนาคารทหารไทย (TMB) และธนาคารธนชาต (TCAP) มีอตัราต ่า
กวา่ค่าเฉล่ีย มีจ านวนเพียง 3.95  3.86 และ 3.80 ลา้นบาทต่อคน ตามล าดบั จะส่งผลต่อโอกาสใน
การท าก าไรท่ีต ่ากวา่ อยา่งไรก็ตาม การพิจารณาจาก Growth Rate พบวา่ Growth Rate เฉล่ียของ
กลุ่มฯ อยูท่ี่ร้อยละ 11.06 เม่ือเทียบกบัปี 2552 ซ่ึงเป็นปีฐาน (ยกเวน้  BAY ท่ีปีฐานคือปี 2553 
เน่ืองจากขอ้จ ากดัของขอ้มูล) โดย KBANK มีอตัรา Growth Rate สูงสุด ท่ีร้อยละ 19.19 สะทอ้น
ความสามารถของบุคลากรท่ีสร้างรายไดต่้อคนไดเ้พิ่มมากท่ีสุด ขณะท่ี  BAY มีอตัราการขยายตวั
เพียงร้อยละ 2.19 ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียในระดบัสูง ซ่ึงจะส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรไดต้ ่ากวา่
ธนาคารอ่ืนๆ  
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ภำพที่ 4-8  แสดงการเคล่ือนไหวอตัราส่วนรายไดร้วมต่อบุคลากร ของ ธพ. ขนาดใหญ่ 
                 และกลาง 

 

 
 

ภาพท่ี 4-8 แสดงการเคล่ือนไหวของอตัราส่วนรายไดร้วมต่อบุคลากรในปี 2552-2556 ของ 
ธพ. ขนาดใหญ่และกลางซ่ึงมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนต่อเน่ือง โดยเฉพาะธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ท่ี
การเติบโตในแต่ละปีอยู่ในระดบัสูง และสูงกวา่ธนาคารอ่ืนๆ อยา่งชดัเจน ขณะท่ี ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา (BAY) การสร้างรายไดร้วมต่อบุคลากรค่อนขา้งคงท่ี และยงัต ่ากว่าธนาคารอ่ืนๆ ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อขีดความสามารถทางการแข่งขนัในอนาคต 
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2.4 อตัราส่วนดา้นความสามารถในการท าก าไร (Profitability ratios) 
 ผลการวดัความสามารถในการท าก าไรของกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่และขนาด
กลาง โดยการวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) และอตัราผลตอบแทนส่วนของ
ผูถื้อหุน้ (ROE) สรุปดงัน้ี 

 
 ตำรำงที ่4-19  เปรียบเทียบ ROA ของ ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 
 
 

ธนำคำร 2552 2553 2554 2555 2556 ค่ำเฉลีย่ (5 ปี) Growth Rate 

BBL 1.21 1.95 1.68 1.78 1.79 1.68 10.29% 

KTB 0.85 1.24 1.22 1.49 1.75 1.31 19.79% 

SCB 1.60 2.45 2.83 2.47 2.61 2.39 13.01% 

KBANK 1.10 2.09 2.45 2.58 2.58 2.16 23.75% 
BAY 0.87 1.50 1.72 1.88 1.41 1.48 12.83% 
TCAP 1.77 2.26 1.34 1.27 2.02 1.73 3.36% 
TMB 0.40 0.57 0.62 0.23 0.95 0.55 24.14% 

ค่ำเฉลีย่ (ปี) 1.11 1.72 1.69 1.67 1.87 1.61 15.31% 

      ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2557) 
 

 ตารางท่ี 4-19 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ของ ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง
เฉล่ีย (5 ปี) อยูท่ี่ร้อยละ 1.61 ธนาคารที่ ROA เฉล่ียสูงสุด คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) อยู่ท่ี
ร้อยละ 2.39 อนัดบัที่ 2-4 ไดแ้ก่ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ธนาคารธนชาต (ICAP) และ
ธนาคารกรุงเทพ (BBL) อยู่ท่ีร้อยละ 2.16 1.73 และ 1.68 ตามล าดบั ส่วนธนาคารท่ีมีอตัรา
ผลตอบแทนต ่ากวา่ค่าเฉล่ียมี 3 ธนาคาร คือ ธนาคารทหารไทย (TMB) ธนาคารกรุงไทย (KTB) 
และธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) โดยมีอตัราผลตอบแทนท่ีร้อยละ 0.55 1.31 และ 1.48 ตามล าดบั 
อยา่งไรก็ตาม การพิจารณาจากอตัราเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปีของ ROA จะพบวา่ ทุกธนาคาร ROA มี
การขยายตวั โดย Growth Rate ของกลุ่มอยูท่ี่ ร้อยละ 15.31 ธนาคารที่มีอตัราการเติบโตสูงสุดคือ 
TMB ท่ีร้อยละ 24.14 ตามดว้ย KBANK  และ KTB ท่ีร้อยละ 23.75  และ 19.79  ตามล าดบั ส่วน
ธนาคารท่ีมีอตัราการเติบโตต ่าท่ีสุด คือ TCAP เติบโตเฉล่ียเพียงร้อยละ 3.36 
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ภำพที ่4-9  แสดงการเคล่ือนไหวของ ROA ของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 
 

 
 
 ภาพท่ี 4-7 แสดงการเคล่ือนไหวของ ROA ในปี 2552-2556 ของ ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 
ซ่ึงมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเกือบทุกธนาคาร โดยธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เป็นธนาคารท่ีมีอตัราการ
เติบโตทุกปี และสม ่าเสมอมากท่ีสุด ขณะท่ี ธนาคารธนชาต (TCAP) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) 
และธนาคารทหารไทย (TMB) การเคล่ือนไหวของ ROA ค่อนขา้งผนัผวน 
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ตำรำงที ่4-20  เปรียบเทียบ ROE ของ ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 
 

ธนำคำร 2552 2553 2554 2555 2556 ค่ำเฉลีย่ (5 ปี) Growth Rate 

BBL 11.20 11.51 11.53 12.77 12.61 11.92 3.01% 

KTB 11.28 18.94 17.04 19.44 25.60 18.46 22.74% 

SCB 15.50 16.39 21.33 19.94 21.66 18.96 8.73% 

KBANK 12.79 16.61 16.27 19.82 20.27 17.15 12.20% 
BAY 7.44 9.19 9.20 13.55 10.11 9.90 7.97% 
TCAP 17.27 16.25 13.46 13.53 20.48 16.20 4.35% 
TMB 4.40 6.60 7.87 3.03 9.95 6.37 22.63% 

ค่ำเฉลีย่ (ปี) 11.41 13.64 13.81 14.58 17.24 14.14 11.66% 
  

  ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2557) 
 

ตารางท่ี 4-20 แสดงอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) ของธนาคารขนาดใหญ่
และขนาดกลางเฉลี่ย (5 ปี) อยู่ที่ร้อยละ 14.14 ธนาคารที่มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียสูงสุด  คือ 
ธนาคารไทยพาณิชย ์ (SCB) อยู่ท่ีร้อยละ 18.96  อนัดบัท่ี 2-4 ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทย (KTB) 
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) และธนาคารธนชาต (TCAP) อยูท่ี่ร้อยละ 18.46 17.15 และ 16.20 
ตามล าดบั ส่วนธนาคารท่ีมีอตัราผลตอบแทนต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย มี 3 ธนาคาร คือ ธนาคารทหารไทย 
(TMB) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) และธนาคารกรุงเทพ (BBL) ท่ีร้อยละ 6.37 9.90 และ 11.92 
ตามล าดบั การพิจารณาจากอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี (Growth Rate) ของ ROE พบว่า 
Growth Rate เฉล่ียของกลุ่ม อยูท่ี่ร้อยละ 11.66 ทุกธนาคารมีการขยายตวัของ ROE  โดยธนาคารท่ีมี
อตัรา Growth Rate สูงสุด คือ ธนาคารกรุงไทย (KTB)  และธนาคารทหารไทย (TMB) ท่ีร้อยละ 
22.74 และ 22.63 ตามล าดบั ส่วนธนาคารท่ีมีอตัราการเติบโตต ่าสุด คือ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) 
เติบโตเพียงร้อยละ 3.01 ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียในระดบัสูง 
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ภำพที ่4-10  แสดงการเคล่ือนไหวของ ROE ของ ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 
 

 
 

ภาพท่ี 4-10  แสดงการเคล่ือนไหวของ ROE ในปี 2552-2556 ของ ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 
ซ่ึงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเกือบทุกธนาคาร โดยการวิ เคราะห์การเคล่ือนไหวรายปี  จะพบว่า 
ธนาคารกรุงไทย (KTB) เป็นธนาคารท่ีมีอตัราการเติบโตรายปีในระดบัสูง ตามด้วยธนาคารไทย
พาณิชย ์(SCB) ขณะท่ี ธนาคารทหารไทย (TMB) ท่ีมีอตัรา Growth Rate อนัดบัท่ี 2 กลบัมีอตัรา
การเติบโตรายปีท่ีผนัผวน เช่นเดียวกบัธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ซ่ึงเป็นธนาคารในกลุ่ม ธพ. 
ขนาดกลาง ส่วนธนาคารกรุงเทพ (BBL) เป็นธนาคารท่ีสามารถรักษาระดบัอตัราผลตอบแทน
สม ่าเสมอท่ีสุด 
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2.5 อตัราส่วนดา้นความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital adequacy ratios : CAR) 
 ผลการวดัความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ของกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่

และขนาดกลาง โดยการวเิคราะห์อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง สรุปดงัน้ี 
 

ตำรำงที ่4-21  แสดงอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ของ ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 
 

ธนำคำร 2552 2553 2554 2555 2556 ค่ำเฉลีย่ (5 ปี) Growth Rate* 
BBL 15.51 16.09 15.35 15.98 16.75 15.94 1.94% 

KTB 15.92 15.52 13.74 16.38 14.79 15.27 -1.82% 

SCB 16.50 15.50 14.50 16.50 15.30 15.66 -1.87% 

KBANK 15.19 13.96 13.81 15.98 15.25 14.84 0.10% 
BAY 14.15 15.84 16.29 16.94 14.68 15.58 0.92% 
TCAP 14.10 14.75 13.72 13.99 14.80 14.27 1.22% 
TMB 17.10 16.59 16.10 18.16 15.89 16.77 -1.82% 

ค่ำเฉลีย่ (ปี) 15.50 15.46 14.79 16.28 15.35 15.48 -0.19% 

    ท่ีมา: รายงานประจ าปีของแต่ละธนาคาร 
 

ตารางท่ี 4-21 แสดงอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่และ
ขนาดกลางเฉล่ีย (5 ปี) อยู่ท่ีร้อยละ 15.48 สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต ่าท่ี ธปท. ก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 8.50  
เกือบเท่าตวั โดยทุกธนาคารมีเงินกองทุนในอตัราท่ีใกลเ้คียงกนั สะทอ้นความระมดัระวงัในการ
ด ารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยธนาคารท่ีมีอตัราส่วนเงินกองทุนสูง
ท่ีสุด (เฉล่ียในรอบ 5 ปี) คือ ธนาคารทหารไทย (TMB) ท่ีร้อยละ 16.77 ส่วนธนาคารอ่ืนๆ มี
อตัราส่วนเงินกองทุนฯ อยูใ่นช่วงร้อยละ 14.27-15.94 หากพิจารณาจากอตัรา Growth Rate พบวา่ 
ไม่เปล่ียนแปลงมากนกั เพียงร้อยละ -0.19 เน่ืองจากความมัน่คงของธนาคารพาณิชยส่์งผลต่อความ
เช่ือมัน่ต่อผูฝ้ากเงินหรือผูมี้ส่วนได้เสีย ดงันั้น ธนาคารต่างๆ จึงรักษาระดบัเงินกองทุนให้อยู่ใน
ระดบัท่ีเหมาะสม 
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ทั้งน้ี จากการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินในแต่ละด้านขา้งตน้ สามารถสรุปได้ตาม
ตารางท่ี  4.22 และเพื่อให้การเปรียบเทียบและการสรุปผลการด าเนินงานของ ธพ. ทั้ง 2 กลุ่ม มี
ความชดัเจนวา่แต่ละธนาคารมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมหรือไม่  โดยจะ
ประเมินผลการด าเนินงานจากค่าเฉล่ีย 5 ปียอ้นหลงั (ปี 2552-2556) และผลการด าเนินงานปีล่าสุด 
(ปี 2556) เพื่อสรุป Ratio ของแต่ละธนาคารออกเป็น 3 ระดบั คือ 1) อยู่ในเกณฑ์ 2) อยู่ในช่วง 
±5% ของเกณฑ์ และ 3) ไม่ผา่นเกณฑ์ ซ่ึงสรุปผลตามตารางท่ี 4-23 จากนั้นน าผลประเมินมาให้
คะแนน ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี   

 
1) ผลการด าเนินงานอยูใ่นเกณฑ ์ไดรั้บคะแนนแต่ละอตัราส่วน = 3 คะแนน 
2) ผลการด าเนินงาน ±5% ของเกณฑ ์ไดรั้บคะแนนแต่ละอตัราส่วน = 1 คะแนน 
3) ผลการด าเนินงานไม่ผา่นเกณฑ ์จะไม่รับคะแนน 

 
 นอกจากน้ี จะเพิ่มคะแนนส าหรับธนาคารท่ีมีผลการด าเนินงานดีเด่นในแต่ละอตัราส่วนท่ี
ท าการวิเคราะห์จากผลด าเนินงานเฉล่ีย 5 ปี และอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมรายปี โดยได้รับ
คะแนนอตัราส่วน เท่ากบั 3 คะแนน ซ่ึงสรุปผลไดจ้ากตารางท่ี 4-24 
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ตำรำงที ่4.22  สรุปอตัราส่วนทางการเงินของ ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง  
 

 

BBL KTB SCB KBANK BAY TCAP TMB Avg.

1. อัตราส่วนด้านสภาพคล่อง

1.1 สินเช่ือต่อเงินฝาก 88.97% 96.44% 99.10% 96.25% 120.23% 119.29% 90.49% 101.54%

1.2 สินเช่ือต่อสินทรัพยร์วม 66.53% 69.69% 67.45% 67.13% 77.06% 71.58% 62.71% 68.88%

2. อัตราส่วนด้านคุณภาพสินเช่ือ

2.1 สินเช่ือทีไ่มก่อ่ให้เกิดรายได้ต่อสินเช่ือรวม 2.91% 4.34% 2.90% 2.68% 4.47% 4.76% 6.93% 4.14%

2.2 ความสามารถช าระค่าใช้จา่ยหนีส้งสัยจะสูญ 5.34 3.66 6.90 5.57 2.22 4.58 2.17 4.35

3.อัตราส่วนด้านประสิทธิภาพด าเนินงาน

3.1 อตัราส่วนการสร้างก าไรสุทธิ 23.97% 18.98% 28.33% 17.73% 16.22% 19.45% 9.65% 19.19%

3.2 อตัราส่วนการควบคมุค่าใช้จา่ย 42.07% 44.78% 38.11% 35.80% 65.04% 55.35% 58.58% 48.53%

3.3 อตัราส่วนสินเช่ือรวมต่อบคุลากร 63.69    73.25     63.75     70.69    45.88     41.86   47.21    58.05     

3.4 อตัราส่วนรายได้รวมต่อบคุลากร 5.13      5.40       6.02       8.79      3.95       3.80     3.86      5.28       

4. อัตราส่วนความสามารถท าก าไร

4.1 ROA 1.68      1.31       2.39       2.16      1.48       1.73     0.55      

4.2 ROE 11.92    18.46     18.96     17.15    9.90       16.20   6.37      14.14     

5.2 อัตราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง

เงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสี่ยง 15.94    15.27     15.66     14.84    15.58     14.27   16.77    

1.61       

15.48     

อัตราส่วนทางการเงนิ
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ตำรำงที ่4.23  แสดงการเปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินของ ธพ. ขนาดใหญ่และกลางกบัเกณฑท่ี์ก าหนด    
 

          

ผ่านเกณฑ์  ±5% ของเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์  ±5% ของเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สูงสุด ต ่าสุด

1. อัตราส่วนด้านสภาพคล่อง

Loans to Deposits ≤94% BBL, TMB KBANK, KTB SCB, TCAP, BAY BBL, KTB KBANK, TMB, SCB TCAP, BAY TCAP 2.36%    SCB -0.82%, 

Loans to total Assets ≤68.88%
TMB, BBL, 
KBANK,SCB

TCAP, BBL BAY
KBANK, TMB, 

SCB, BBL
 - BAY, TCAP TCAP 6.56% KBANK -2.33%

อา้งองิค่าเฉล่ียของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่
และกลาง ปี 2552-2556)

2. อัตราส่วนด้านคุณภาพสินเช่ือ

NPLs/Loans ≤2-3% KBANK, SCB, BBL  -
KTB, BAY, TCAP, 

TMB
SCB, KBANK, 
BBL, KTB, BAY

 - TMB, TCAP
TMB -25.64%,   

BAY -24.18%
TCAP 4.70%

กฤษฎา เสกตระกลู 
(2556)-Tsi-thailand.org.

Loans loss coverage ≥4.35 เท่า
SCB, KBANK, 
BBL, TCAP

  - KTB, BAY, TMB
BBL, KBANK, 

SCB, KTB
- TCAP, TMB, BAY SCB 6.90% TMB 2.17%

อา้งองิค่าเฉล่ียของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่
และกลาง ปี 2552-2556)

3. อัตราส่วนด้านประสิทธิภาพด าเนินงาน

Net margin ≥21.54% SCB, BBL  -
TCAP, KTB, 

KBANK, BAY, TMB
SCB, BBL, KTB  -

KBANK, TCAP, 
BAY, TMB

TMB 18.83%, 
KTB 8.31%

TCAP -4.93%, 

Efficiency Ratio
≤48.53% KBANK, SCB, 

BBL, KTB
 - TCAP, TMB, BAY

KBANK, BBL, 
KTB, SCB, TCAP

 - TMB, BAY
TCAP -19.62%, 

BBL -11.29% 
BAY -0.66%

gross loans per employee ≥58.05 ลบ. KTB, KBANK, 
SCB, BBL

 - TMB, BAY, TCAP
KTB, SCB, 

KBANK, BBL
TCAP, TMB BAY TCAP 16.10% BAY 1.41% 

gross income per employee ≥5.28 ลบ.
KBANK, SCB, 

KTB
BBL BAY, TMB, TCAP

KBANK, SCB, 

KTB, TCAP, BBL
 - TMB, BAY KBANK 19.19% BAY 2.19%

4. อัตราส่วนด้านความสามารถท าก าไร

ROA ≥1.61%
SCB, KBANK, 
TCAP, BBL

 - BAY, KTB, TMB
SCB, KBANK, 

TCAP, BBL, KTB
 - BAY, TMB

TMB 24.11%, 
KBANK 23.75%

TCAP 3.36%

ROE ≥14.14%
SCB, KTB, 

KBANK, TCAP
 - BBL, BAY, TMB

KTB, SCB, 

TCAP, KBANK
 - BBL, BAY, TMB

KTB 22.74%, 

TMB 22.63%

BBL 3.01%, 

TCAP 4.35%
5. อัตราส่วนความเพยีงพอเงินกองทุน

Total capitalto risk-weignted assets ≥8.5% ทกุธนาคาร  -  - ทกุธนาคาร  -  - BBL 1.94% SCB -1.87%
เกณฑ์การก ากบัดูแลเงินกองทุนส าหรับ
ธนาคารพาณิชย์. (สนส. 12/2555)

เกณฑ์การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของ 
ธปท. (สนส. 7/2555)

Net margin อ้างอิงค่าเฉลี่ยอตุสาหกรรม

 แต่อตัราส่วนอ่ืนๆ อ้างอิงค่าเฉลี่ยของ

กลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ และกลุ่ม ธพ. 

ขนาดกลาง 5 ปี (2552-2556)

อ้างอิงค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ 

และกลุ่ม ธพ. ขนาดกลาง 5 ปี 

(2552-2556)

กลุ่มอัตราส่วนทางการเงิน เกณฑ์อ้างอิง
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย 5 ปี ผลการด าเนินงานปี 2556 Growth Rate

หมายเหตุ
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ตำรำงที ่4.24  แสดงระดบัคะแนนจากการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน ของ ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง  
 

 

อยู่ใน

เกณฑ์1

 ±5% ของ

เกณฑ์2

ไม่ผ่าน

เกณฑ์3

อยู่ใน

เกณฑ์1

 ±5% ของ

เกณฑ์2

ไม่ผ่าน

เกณฑ์3

BBL 9 1 1 10 0 1 58 L/D ratio  - 61

KTB 5 2 4 11 0 0 50
gross loans per 

employee
ROE 56

SCB 10 0 1 10 1 0 61
Net margin, ROA, 

ROE, loans loss 

coverage

L/D ratio, ,loans loss 

coverage
82

KBANK 9 1 1 9 1 1 56

NPLs/Loans, 

Efficiency Ratio, 

gross income per 

employee

loans to total assets, 

gross income per 

employee
71

BAY 1 0 10 2 0 9 9  -  - 9

TCAP 4 1 6 5 1 5 29  -
Efficiency Ratio, 

gross loans per 

employee
35

TMB 3 0 8 2 2 7 17 loans to total assets
NPLs/Loans, Net 

margin, ROA
29

BANK

ผลด าเนินงานเฉลีย่ 5 ปี ผลการด าเนินงานปี 2556
คะแนนเทียบ

เกณฑ์

คะแนน Ratio 

เฉลีย่ดีที่สุด

คะแนน Growth

 Rate ดีที่สุด
คะแนนรวม
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ตารางท่ี 4.23 และ 4.24 การสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง ผา่น
การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน พบวา่ ผลการด าเนินงานในภาพรวมของแต่ละธนาคาร มีดงัน้ี  

 

อนัดบัท่ี 1 คือ ธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB) มีคะแนนรวมท่ี  82 คะแนน จากความสามารถ
ในการสร้างก าไรในระดบัสูง ส่งผลให้ SCB สามารถสร้างผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) 
และผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) ในระดบัสูงสุด นอกจากน้ี ยงัมีก าไรท่ีสามารถรองรับ
การช าระค่าใชจ่้ายหน้ีสงสัยจะสูญไดใ้นระดบัสูง 

อนัดับท่ี 2 ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) มีคะแนนรวม 71 คะแนน ซ่ึงมี
ความสามารถในดา้นการรักษาคุณภาพสินเช่ือ การควบคุมค่าใชจ่้ายและบุคลากรมีประสิทธิภาพ
สูงสุดในการสร้างรายได ้ 

อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) มีคะแนนรวม 61 คะแนน เป็นธนาคารท่ีเนน้การ
เติบโตสม ่าเสมอ มีความเส่ียงต ่า  

อนัดบัท่ี 4 ธนาคารกรุงไทย (KTB) มีคะแนนรวม 56 คะแนน ซ่ึงเป็นธนาคารเดียวท่ีผล
ด าเนินงานปีล่าสุดอยูเ่กณฑท์ั้งหมด และมีอตัราการเติบโตของ ROE สูงสุด  

อนัดบัท่ี 5 ไดแ้ก่ ธนาคารธนชาติ (TCAP) มีคะแนนรวม 35 คะแนน ซ่ึงมีคะแนนค่อนขา้ง
ต ่า จากประสิทธิภาพด าเนินงานท่ีอยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่าเม่ือเทียบกบักลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ โดย 
บุคลากรสร้างสินเช่ือไดต้  ่าสุด แมจ้ะมีอตัราการขยายตวัในระดบัสูงสุดเม่ือเทียบกบัปี 2552 ท่ีเป็นปี
ฐาน นอกจากน้ี ยงัมีความเส่ียงในระดบัสูง จากระดบั NPLs/Loan ในปี 2556 ท่ีอยูใ่นระดบัสูงสุด 
แต่อยา่งไรก็ตาม จากท่ี TCAP มีประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใชจ่้ายด าเนินงาน ก็จะส่งผลให้เพิ่ม
โอกาสในการท าก าไรมากข้ึน 

อนัดบัท่ี 6 ไดแ้ก่ ธนาคารทหารไทย (TMB) มีคะแนนรวม 29 คะแนน ซ่ึงเป็นคะแนนท่ี
ค่อนขา้งต ่า ผลการด าเนินงานส่วนใหญ่ต ่ากวา่เกณฑ์จากประสิทธิภาพด าเนินงานท่ีอยูใ่นระดบัต ่า
เม่ือเทียบกบักลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม มีอตัราการเติบโตของ ROA และ ROE อยู่ใน
ระดบัสูงจากการขยายตวัของ Net margin โดยเฉพาะในปี 2556 แต่การเติบโตยงัค่อนขา้งผนัผวน  
นอกจากน้ี ธนาคารยงัมีความเส่ียง จากระดบั NPLs/Loan ในปี 2556 ท่ียงัอยูใ่นระดบัสูง (รองจาก 
TCAP) แมจ้ะสามารถลด NPLs ไดม้ากท่ีสุด 

อนัดบัท่ี 7 ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) มีคะแนนรวมต ่ามาก เพียง 9 คะแนน โดย
ผลการด าเนินงานเกือบทั้งหมดต ่ากวา่เกณฑ์ และมีความเส่ียงดา้นสภาพคล่องสูงสุดจากการจ่าย
สินเช่ือในระดบัสูง กอปรกบัระดบัหน้ี NPLs/Loans ยงัอยู่ในระดบัสูง แต่มีความสามารถในการ
จ่ายค่าใชจ่้ายหน้ีสงสัยจะสูญในระดบัต ่า นอกจากน้ี หากพิจารณาดา้นอตัราการเติบโตเฉล่ียรายปียงั
ต ่ากวา่ ธพ. อ่ืนๆ เกือบทุกดา้น 
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3. ผลกำรวเิครำะห์ค่ำสถิติทีส่ ำคัญ 
 
ผลการศึกษาในส่วนน้ี จะเป็นการวเิคราะห์เปรียบเทียบค่าสถิติท่ีส าคญัของกลุ่ม ธพ. ขนาด

ใหญ่และกลาง ซ่ึงเผยแพร่โดย ตลท. เพื่อเป็นแนวทางให้แก่นกัลงทุนในการเลือกหลกัทรัพยใ์น 
ตลท. ผ่านการวิเคราะห์ขอ้มูลหลกัทรัพย ์จ  านวน 5 ตวั ท่ีเลือกข้ึนมาเพื่อการศึกษา ไดแ้ก่ 1) 
อตัราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น (P/E Ratio) 2) อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี (Price 
Book Value : P/BV) 3) มูลค่าหุ้นทางบญัชี (Book Value Per Share : BVPS) 4) อตัราส่วนเงิน
ปันผลตอบแทน (Dividend Yield : DIY) และ 5) มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด  ทั้งน้ี การวิเคราะห์
เปรียบเทียบใหผ้ล ดงัน้ี 

 
ตำรำงที ่4.25  เปรียบเทียบ P/E Ratio ของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่  
 
                                                                                                                                      หน่วย: เท่า 
 

ค่ำสถิติส ำคัญ 2553 2554 2555 2556 ค่ำเฉลีย่ (4 ปี) 

1. P/E Ratio      
BBL 11.20 10.88 12.17 9.31 10.89 
KTB 13.67 8.46 11.68 9.32 10.78 
SCB 15.33 11.13 16.59 10.11 13.29 

KBANK 16.80 10.80 15.13 9.45 13.05 
ค่ำเฉลีย่ (รำยปี) 14.25 10.32 13.89 9.55 12.00 

 

ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2557)  
 
 ตารางท่ี  4.25 ค่าเฉล่ีย P/E Ratio ของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ 4 ปี ยอ้นหลงั (ปี 2553-2556)  
อยูท่ี่ 12.00 เท่า ในปี 2556  P/E Ratio ของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย (สถิติยอ้นหลงั 4 ปี) 
ทุกธนาคาร (BBL มี P/E Ratio ต ่าสุดท่ี 9.31 เท่า) และการพิจารณาค่าเฉล่ีย 4 ปี พบว่า มีเพียง
ธนาคารกรุงไทย   (KTB)  และธนาคารกรุงเทพ (BBL) ท่ี P/E Ratio ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของกลุ่ม ท่ี 10.78 และ 
10.89 เท่า ตามล าดบั นอกจากน้ี หากพิจารณารายปี พบวา่ มีเพียงธนาคารกรุงไทย  (KTB) เท่านั้น ท่ี 
P/E Ratio ต  ่ากวา่ค่าเฉล่ียของกลุ่มในทุกๆ ปี 
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ตำรำงที ่4.26  เปรียบเทียบ P/E Ratio ของกลุ่ม ธพ. ขนาดกลาง  
 

 หน่วย: เท่า 
ค่ำสถิติส ำคัญ 2553 2554 2555 2556 ค่ำเฉลีย่ (4 ปี) 

1. P/E Ratio      
BAY 18.98 12.10 17.40 12.66 15.29 
TCAP  8.48  6.27  9.49  4.31  7.14 
TMB 33.59 17.76 17.24 49.57 29.54 

ค่ำเฉลีย่ (รำยปี) 20.35 12.04 14.71 22.18 17.32 
ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2557)  

 
ตารางท่ี  4.26 ค่าเฉล่ีย P/E Ratio ของกลุ่ม ธพ. ขนาดกลาง 4 ปี ยอ้นหลงั (ปี 2553-2556)  

อยูท่ี่ 17.32 เท่า ในปี 2556  P/E Ratio ของธนาคารธนชาต  (TCAP)  และธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
(BAY) ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียท่ี 4.31 และ 12.66 เท่า ตามล าดบั แต่หากพิจารณารายปี พบวา่ มีเพียง TCAP 
ท่ี P/E Ratio ต  ่ากว่าค่าเฉล่ียของกลุ่มในทุกๆ ปี ขณะท่ี TMB มี P/E Ratio สูงกว่าค่าเฉล่ียทุกปี 
โดยเฉพาะในปี 2556 สูงถึง 49.57 เท่า  
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ตำรำงที ่4.27  เปรียบเทียบ P/E Ratio ของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 
 
                      หน่วย: เท่า 
ค่ำสถิตสิ ำคัญ 2553 2554 2555 2556 ค่ำเฉลีย่ (4 ปี) Growth Rate 

1. P/E Ratio       
BBL 11.20 10.88 12.17 9.31 10.89 -5.97% 
KTB 13.67 8.46 11.68 9.32 10.78 -11.99% 
SCB 15.33 11.13 16.59 10.11 13.29 -12.96% 

KBANK 16.80 10.80 15.13 9.45 13.05 -17.45% 
BAY 18.98 12.10 17.40 12.66 15.29 -12.63% 
TCAP 8.48 6.27 9.49 4.31 7.14 -20.20% 
TMB 33.59 17.76 17.24 49.57 29.54 13.85% 

ค่ำเฉลีย่ (รำยปี) 16.86 11.06 14.24 14.96 14.28 -9.62% 

  ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2557)  
 

ตารางท่ี  4.27 ค่าเฉล่ีย P/E Ratio ของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่และขนาดกลาง 4 ปี ยอ้นหลงั (ปี 
2553-2556)  อยูท่ี่ 14.28 เท่า จากค่าเฉล่ีย 4 ปี พบวา่ ธพ. ขนาดใหญ่ทุกธนาคาร และธนชาต  (TCAP) 
มี  P/E Ratio ต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย TCAP มี P/E ต ่าสุดท่ี 7.14 เท่า ขณะท่ี ธนาคารทหารไทย (TMB) มี P/E 
สูงกวา่ค่าเฉล่ียจ านวนมากถึง 29.54 เท่า นอกจากน้ี หากพิจารณาจากอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสม
รายปี พบวา่  อตัราเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ -9.62  เม่ือเทียบกบัปี 2553 ซ่ึงเป็นปีฐาน ซ่ึงทุกธนาคารมีอตัรา 
Growth Rate ท่ีลดลง โดยเฉพาะ TCAP ท่ีลดลงสูงถึง ร้อยละ -20.20 (เป็นธนาคารเดียวท่ีราคาปิด ณ 
ส้ินปี 2556 ปรับลดลง เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2552) ขณะท่ี มีเพียง TMB ท่ีมีอตัรา Growth Rate เพิ่มข้ึนสูง
ถึงร้อยละ 13.85 โดยเป็นผลจากราคาตลาดท่ีเพิ่มสูงกวา่การเพิ่มข้ึนของก าไรต่อหุ้น (EPS) 
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ภำพที ่4-11  แสดงความเคล่ือนไหว P/E Ratio ของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 

 

 
 
 ภาพท่ี 4-11 แสดงการเคล่ือนไหวของ P/E Ratio ในปี 2553-2556 ของ ธพ. ขนาดใหญ่และ
กลาง การวิเคราะห์การเคล่ือนไหวรายปี จะพบว่า ธนาคารทหารไทย (TMB) ค่า PE Ratio มีการ
เคล่ือนไหวท่ีผนัผวนและสูงกวา่ค่าเฉล่ีย ขณะท่ี ธนาคารธนชาต (TCAP) ธนาคารกรุงเทพ (BBL) 
และธนาคารกสิกรไทย (KBANK) การเคล่ือนไหวของ PE Ratio ค่อนขา้งสม ่าเสมอและอยู่ใน
ระดบัต ่ากวา่ค่าเฉล่ียอยา่งต่อเน่ือง 
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ตำรำงที ่4.28 เปรียบเทียบ P/BV Ratio ของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ 
 
    หน่วย: เท่า 
ค่ำสถิติส ำคัญ 2553 2554 2555 2556 ค่ำเฉลีย่ (4 ปี) 

2. P/BV Ratio      
BBL 1.26 1.25 1.43 1.19 1.28 
KTB 1.58 1.33 1.91 1.16 1.50 
SCB 2.35 2.23 2.99 2.07 2.41 

KBANK 2.26 1.95 2.59 1.79 2.15 
ค่ำเฉลีย่ (รำยปี) 1.86 1.69 2.23 1.55 1.83 

 

ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2557)  
 

ตารางท่ี  4.28 ค่าเฉล่ีย  P/BV Ratio ของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ 4 ปี ยอ้นหลงั (ปี 2553-2556)  
อยูท่ี่ 1.83 เท่า โดยปี 2556 ธนาคารท่ีมีราคาตลาดต ่ากวา่มูลค่าทางบญัชี หรือมีค่า  P/BV ต ่ากว่า
ค่าเฉล่ีย ธพ. ขนาดใหญ่ (4 ปี ยอ้นหลงั) คือ ธนาคารกรุงไทย (KTB) ธนาคารกรุงเทพ (BBL) และ
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) มี P/BV อยูที่่ 1.16  1.19  และ 1.79 เท่า  ตามล าดบั ส่วนธนาคาร
ไทยพาณิชย ์(SCB)  มีค่า P/BV สูงกวา่ค่าเฉล่ีย  โดยมี P/BV ท่ี 2.07 เท่า (จากราคาตลาดท่ีเพิ่มข้ึน
ในระดบัท่ีสูงกวา่) และการเคล่ือนไหวของ P/BV เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  คือปรับเพิ่มข้ึนในปี 
2555 และปรับลดลงในปี 2556 อยา่งมีนยัส าคญั  และหากพิจารณาจากค่าเฉล่ีย 4 ปี ยอ้นหลงั พบวา่ 
มีเพียง BBL และ KTB ท่ีมี P/BV ต ่ากว่าค่าเฉล่ียของกลุ่ม โดยมี P/BV ท่ี 1.28 และ 1.50 เท่า 
ตามล าดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

ตำรำงที ่4.29 เปรียบเทียบ P/BV Ratio ของกลุ่ม ธพ. ขนาดกลาง 
 หน่วย: เท่า 
ค่ำสถิติส ำคัญ 2553 2554 2555 2556 ค่ำเฉลีย่ (4 ปี) 

2. P/BV Ratio      
BAY 1.61 1.32 1.81 1.54 1.57 
TCAP 1.32 0.92 1.17 0.85 1.07 
TMB 2.08 1.35 1.48 1.50 1.60 

ค่ำเฉลีย่ (รำยปี) 1.67 1.20 1.49 1.30 1.41 
 

ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2557)  

ตารางท่ี 4.29 ค่าเฉล่ีย  P/BV Ratio ของกลุ่ม ธพ. ขนาดกลาง 4 ปี ยอ้นหลงั (ปี 2553-2556)  
อยูท่ี่ 1.41 เท่า โดยปี 2556 ธนาคารท่ีมีราคาตลาดต ่ากวา่มูลค่าทางบญัชี หรือมีค่า  P/BV ต ่ากว่า
ค่าเฉล่ีย 4 ปี ของกลุ่ม คือธนาคารธนชาต (TCAP) มี P/BV อยูท่ี่ 0.85 เท่า การเคล่ือนไหวของ 
P/BV ส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  คือปรับเพิ่มข้ึนในปี 2555 และปรับลดลงในปี 2556 
ยกเวน้ TMB ท่ี P/BV ยงัเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2554  และหากพิจารณาจากค่าเฉล่ีย 4 ปี พบวา่ มี
เพียงธนาคารธนชาต (TCAP) ท่ี P/BV ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของกลุ่ม โดยมี P/BV ท่ี 1.07 เท่า  
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ตำรำงที ่4.30  เปรียบเทียบ P/BV Ratio ของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 
 
                                                                                                                     หน่วย: เท่า 
ค่ำสถิติส ำคัญ 2553 2554 2555 2556 ค่ำเฉลีย่ (4 ปี) Growth Rate 

2. P/BV Ratio       
BBL 1.26 1.25 1.43 1.19 1.28 -1.89% 
KTB 1.58 1.33 1.91 1.16 1.50 -9.79% 
SCB 2.35 2.23 2.99 2.07 2.41 -4.14% 

KBANK 2.26 1.95 2.59 1.79 2.15 -7.48% 
BAY 1.61 1.32 1.81 1.54 1.57 -1.47% 
TCAP 1.32 0.92 1.17 0.85 1.07 -13.65% 
TMB 2.08 1.35 1.48 1.50 1.60 -10.32% 

ค่ำเฉลีย่ (รำยปี) 1.78 1.48 1.91 1.44 1.65 -6.96% 
  ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2557)  
 

ตารางท่ี  4.30  ค่าเฉล่ีย P/BV Ratio ของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่และขนาดกลาง 4 ปี ยอ้นหลงั 
(ปี 2553-2556)  อยู่ท่ี 1.65 เท่า หากพิจารณาจากค่าเฉล่ีย 4 ปี พบว่า ธนาคารท่ีมี  P/BV ต ่ากว่า
ค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  ธนาคารธนชาต (TCAP) ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ธนาคารกรุงไทย (KTB)  ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา (BAY) และธนาคารทหารไทย (TMB) มี P/BV เท่ากบั 1.07 1.28  1.50 1.57 และ 
1.60  ตามล าดบั ขณะท่ี ธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB) และธนาคารกสิกรไทย (KBANK) มี P/BV สูง
กวา่ค่าเฉล่ีย โดยมี P/BV เท่ากบั 2.41 และ 2.15 เท่า ตามล าดบั นอกจากน้ี หากพิจารณาจากอตัรา 
Growth Rate พบวา่  ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ -6.96  เม่ือเทียบกบัปี 2553 ซ่ึงเป็นปีฐาน  ซ่ึงทุกธนาคารมี
อตัรา Growth Rate ท่ีลดลง โดยเฉพาะ TCAP และ TMB ท่ีลดลงสูงถึง ร้อยละ -13.65 และ-10.32 
ตามล าดบั  
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ภำพที ่4-12  แสดงการเคล่ือนไหว P/BV  ของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่และขนาดกลาง 
 

 
 
 ภาพท่ี 4-12 แสดงการเคล่ือนไหวของ P/BV ในปี 2553-2556 ของ ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 
โดยการวเิคราะห์การเคล่ือนไหวรายปี จะพบวา่ การเคล่ือนไหวของ P/BV เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
โดยธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB) และธนาคารกสิกรไทย (KBANK) การเคล่ือนไหว P/BV สูงกวา่
ค่าเฉล่ียอย่างต่อเน่ือง ขณะท่ี ธนาคารธนชาต (TCAP) ธนาคารกรุงไทย (KTB) และธนาคาร
กรุงเทพ (BBL) มีการเคล่ือนไหวต ่ากวา่ค่าเฉล่ียทุกปี  
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ตำรำงที ่4.31  เปรียบเทียบ BVPS ของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ 
 

                                                                                                   หน่วย: บาท 

ค่ำสถิตสิ ำคัญ 2553 2554 2555 2556 ค่ำเฉลีย่ (4 ปี) 
Growth 

Rate 

3. BVPS  
 

   

BBL 116.68 122.38 136.72 150.13 131.48 8.77% 
KTB 10.95 11.23 12.81 14.18 12.29 9.00% 
SCB 44.07 52.31 60.72 69.24 56.59 16.25% 

KBANK 55.61 62.55 74.63 87.35 70.04 16.24% 
ค่ำเฉลีย่ (รำยปี) 56.83 62.12 71.22 80.23 67.60 12.57% 

   

       ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2557)  
 

ตารางท่ี  4.31 ค่าเฉล่ีย  BVPS ของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ 4 ปี ยอ้นหลงั (ปี 2553-2556) อยูท่ี่  
67.60 บาท ในปี 2556 ทุกธนาคาร มีมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น หรือมีค่า BVPS สูงกวา่ค่าเฉล่ีย 4 ปี 
ยกเวน้  KTB ท่ีมีค่า BVPS ต  ่ากวา่ ซ่ึงเป็นผลมาจากจ านวนหุ้นและมูลค่าท่ีตราไว ้(ราคา Par) ท่ี
แตกต่างกนัของแต่ละธนาคาร  (ณ ส้ินปี 2556 KTB มีจ  านวนหุ้นสูงถึงร้อยละ 64  ของจ านวนหุ้น
ในกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ทั้งหมด) ซ่ึงการพิจารณาจากอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี (Growth 
Rate) ของ BVPS จะท าให้การเปรียบเทียบมีความชดัเจนยิ่งข้ึน  ซ่ึงจะพบวา่ อตัรา Growth Rate 
เฉล่ียอยูท่ี่ ร้อยละ 12.57  เม่ือเทียบกบัปี 2553 ซ่ึงเป็นปีฐาน  ธนาคารท่ี BVPS เติบโตสูงสุด และสูง
กวา่ค่าเฉล่ีย คือ ธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB)  และธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ท่ีร้อยละ 16.25 
และ 16.24 ตามล าดบั ส่วนธนาคารกรุงไทย (KTB) และธนาคารกรุงเทพ (BBL) ขยายตวัต ่ากว่า 
เพียงร้อยละ 9.00 และ 8.77 ตามล าดบั  
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ตำรำงที ่4.32  เปรียบเทียบ BVPS ของกลุ่ม ธพ. ขนาดกลาง 
 

                                                                                                                     หน่วย: บาท 
ค่ำสถิตสิ ำคัญ 2553 2554 2555 2556 ค่ำเฉลีย่ (4 ปี) Growth Rate 

3. BVPS        

BAY 15.98 16.64 17.96 19.81 17.60 7.42% 
TCAP 27.21 28.94 32.33 37.92 31.60 11.70% 
TMB 1.13 1.17 1.25 1.37 1.23 6.63% 

ค่ำเฉลีย่ (รำยปี) 14.77 15.58 17.18 19.70 16.81 8.58% 
  

   ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2557) 
 

ตารางท่ี  4.32 ค่าเฉล่ีย  BVPS ของกลุ่ม ธพ. ขนาดกลาง 4 ปี ยอ้นหลงั (ปี 2553-2556)  อยูท่ี่ 
16.81 บาท ในปี 2556 ธนาคารท่ีมีมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น หรือมีค่า  BVPS สูงกวา่ค่าเฉล่ีย 4 ปี ของ
กลุ่ม  คือธนาคารธนชาต (TCAP) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ท่ี 37.92 และ 19.81 บาท 
ตามล าดบั ส่วนธนาคารทหารไทย (TMB) มีค่า BVPS ต  ่ากวา่ ส่วนหน่ึงเป็นผลจากจ านวนหุ้นและ
ราคา Par  ท่ีแตกต่างกนั  (ส้ินปี 2556 TMB มีจ านวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ 86 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด
ของ ธพ. ขนาดกลาง ขณะท่ี ราคา Par ต ่าเพียง 0.95 บาทต่อหุ้น) ดงันั้น การพิจารณาจากอตัราการ
เติบโตเฉล่ียสะสมต่อปีจะท าให้การเปรียบเทียบมีความชดัเจนยิ่งข้ึน ซ่ึงจะพบว่า อตัรา Growth 
Rate เฉล่ียของกลุ่มอยูท่ี่ ร้อยละ 8.58 เม่ือเทียบกบัปี 2553 ซ่ึงเป็นปีฐาน ธนาคารท่ี BVPS ขยายตวั
สูงสุด และสูงกวา่ค่าเฉล่ีย คือ ธนาคารธนชาต (TCAP) ที่ร้อยละ 11.70  ส่วน TMB  และ BAY 
ขยายตวัต ่ากวา่ เพียงร้อยละ 6.63 และ 7.42 ตามล าดบั 
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ตำรำงที ่4.33  เปรียบเทียบ BVPS Ratio ของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 
 

 หน่วย: บาท 

ค่ำสถิตสิ ำคัญ 2553 2554 2555 2556 ค่ำเฉลีย่ (4 ปี) Growth Rate 

3. BVPS        
BBL 116.68 122.38 136.72 150.13 131.48 8.77% 
KTB 10.95 11.23 12.81 14.18 12.29 9.00% 
SCB 44.07 52.31 60.72 69.24 56.59 16.25% 

KBANK 55.61 62.55 74.63 87.35 70.04 16.24% 
BAY 15.98 16.64 17.96 19.81 17.60 7.42% 
TCAP 27.21 28.94 32.33 37.92 31.60 11.70% 
TMB 1.13 1.17 1.25 1.37 1.23 6.63% 

ค่ำเฉลีย่ (รำยปี) 38.80 42.17 48.06 54.29 45.83 10.86% 
  ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2557) 
 

ตารางท่ี  4.33 เปรียบเทียบ BVPS ของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่และขนาดกลาง 4 ปี ยอ้นหลงั 
(ปี 2553-2556)  เฉล่ียอยูท่ี่ 45.83 บาท เน่ืองจากธนาคารต่างๆ มีจ านวนหุ้น และมูลค่าท่ีตราไว ้ (ราคา
Par)  ท่ีแตกต่างกนั   ดงันั้น การพิจารณาจากอตัราเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี (Growth Rate)  ของ BVPS จะ
ท าให้การเปรียบเทียบมีความชดัเจนมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงจะพบว่า  อตัรา Growth Rate เฉล่ีย อยู่ท่ีร้อยละ 
10.86 เม่ือเทียบกบัปี 2553 ซ่ึงเป็นปีฐาน  ธนาคารท่ี BVPS ขยายตวัสูงสุด และสูงกวา่ค่าเฉล่ีย คือ 
ธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB) ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) และธนาคารธนชาต (TCAP) ท่ีร้อยละ 
16.25  16.24 และ 11.70 ตามล าดบั ส่วนธนาคารอ่ืนๆ ขยายตวัต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 
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ภำพที ่4-13  แสดงการเคล่ือนไหว BVPS Ratio ของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 
 

 
 

ภาพท่ี 4-13 แสดงการเคล่ือนไหวของ BVPS ในปี 2553-2556 ของ ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 
โดยการวิเคราะห์การเคล่ือนไหวรายปี จะพบว่า การเคล่ือนไหวของ BVPS เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  คือปรับเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง น าโดยธนาคารกรุงเทพ (BBL) ธนาคารกสิกรไทย 
(KBANK) และธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB) การเคล่ือนไหว BVPS สูงกว่าค่าเฉล่ียอยา่งต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะ SCB และ KBANK ท่ีการเติบโตรายปีค่อนขา้งสูง ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากเส้นกราฟท่ีค่อนขา้ง
ชนั เม่ือเทียบกบัธนาคารอ่ืนๆ 
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 ตำรำงที ่4.34  เปรียบเทียบ DIY ของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ 
 

 

ค่ำสถิตสิ ำคัญ 2553 2554 2555 2556 ค่ำเฉลีย่ (4 ปี) Growth Rate 

4. DIY       

BBL 2.72 3.26 3.07 3.65 3.18 10.30% 
KTB 2.31 3.42 2.53 4.41 3.17 24.05% 
SCB 2.42 2.57 1.93 3.14 2.52 9.07% 

KBANK 1.99 2.05 1.29 1.92 1.81 -1.19% 
ค่ำเฉลีย่ (รำยปี) 2.36 2.83 2.21 3.28 2.67 10.56% 

 

    ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2557) 
  

ตารางท่ี  4.34 ค่าเฉล่ีย  DIY ของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ 4 ปี ยอ้นหลงั (ปี 2553-2556)  อยู่ท่ี 
ร้อยละ 2.67 ในปี 2556 ธนาคารท่ีมีอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน หรือมีค่า DIY สูงกวา่ค่าเฉล่ีย คือ 
ธนาคารกรุงไทย (KTB) ธนาคารกรุงเทพ ( BBL) และธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB) โดยมี DIY ท่ี
ร้อยละ 4.41 3.65 และ 3.14 ตามล าดบั ส่วน KBANK  มีค่า DIY ต  ่ากวา่ค่าเฉล่ีย  เพียงร้อยละ 1.92 
ส่วนการพิจารณาจากค่าเฉล่ีย 4 ปียอ้นหลงั พบวา่ มีเพียง BBL และ KTB ท่ีมี DIY สูงกวา่ค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั ร้อยละ 3.18 และ 3.17 ตามล าดบั ซ่ึงการพิจารณาจากอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี 
(Growth Rate) พบวา่ ค่าเฉล่ียของกลุ่มอยูท่ี่ ร้อยละ 10.56 เม่ือเทียบกบัปี 2553 ซ่ึงเป็นปีฐาน KTB 
DIY ขยายตวัสูงสุด ร้อยละ 24.05  
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ตำรำงที ่4.35  เปรียบเทียบ DIY ของกลุ่ม ธพ. ขนาดกลาง 
 

 

ค่ำสถิตสิ ำคัญ 2553 2554 2555 2556 ค่ำเฉลีย่ (4 ปี) Growth Rate 

4. DIY       

BAY 1.28 2.59 2.15 2.62 2.16 26.97% 
TCAP 2.64 4.49 3.18 4.60 3.73 20.33% 
TMB 0.00 0.95 1.61 1.60 1.04 29.78% 

ค่ำเฉลีย่ (รำยปี) 1.31 2.68 2.31 2.94 2.31 25.69% 
  ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2557) 

 

ตารางท่ี  4.35 ค่าเฉล่ีย  DIY ของกลุ่ม ธพ. ขนาดกลาง 4 ปี ยอ้นหลงั (ปี 2553-2556)  อยู่ท่ี 
ร้อยละ 2.31 ในปี 2556 ธนาคารท่ีมีอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน หรือมีค่า  DIY สูงกว่าค่าเฉล่ีย คือ 
ธนาคารธนชาต (TCAP) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) โดยมี DIY ท่ีร้อยละ 4.60 และ 2.62  
ตามล าดบั และหากพิจารณาจากค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 4 ปี TCAP เป็นเพียงธนาคารเดียวท่ีมี  DIY สูงกวา่
ค่าเฉล่ีย โดยมี DIY เฉล่ียเท่ากบั ร้อยละ 3.73 ส่วน TMB  มีค่า DIY ต  ่ากวา่ค่าเฉล่ียของกลุ่ม ทั้งน้ี 
การพิจารณาจากอตัราเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี (Growth Rate) พบวา่ ค่าเฉล่ียของกลุ่มอยูท่ี่ ร้อยละ 
25.69 TMB ซ่ึงมี DIY ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของกลุ่ม กลบัมีอตัรา Growth Rate สูงสุดร้อยละ 29.78 (หาก
ใช้ขอ้มูลในปี 2553 เป็นปีฐานเช่นเดียวกบั ธพ.อ่ืนๆ จะท าให้ Growth Rate อยู่ในระดบัสูงมาก 
เน่ืองจากธนาคารไม่มีการจ่ายเงินปันผล ดงันั้น จึงใชข้อ้มูลปี 2554 เป็นปีฐานในการค านวณ)  
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ตำรำงที ่4.36  เปรียบเทียบ  DIY ของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 
 

ค่ำสถิติ
ส ำคัญ 

2553 2554 2555 2556 ค่ำเฉลีย่  
(4 ปี) 

Growth 
Rate* 

4. DIY       
BBL 2.72 3.26 3.07 3.65 3.18 10.30% 
KTB 2.31 3.42 2.53 4.41 3.17 24.05% 
SCB 2.42 2.57 1.93 3.14 2.52 9.07% 

KBANK 1.99 2.05 1.29 1.92 1.81 -1.19% 
BAY 1.28 2.59 2.15 2.62 2.16 26.97% 
TCAP 2.64 4.49 3.18 4.60 3.73 20.33% 
TMB - 0.95 1.61 1.60 1.04 29.78% 
ค่ำเฉลีย่ 1.91 2.76 2.25 3.13 2.52 17.05% 

     ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2557) 
 

ตารางท่ี  4.36 เปรียบเทียบ DIY เฉล่ียของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่และขนาดกลาง 4 ปี 
ยอ้นหลงั (ปี 2553-2556)  อยูท่ี่ร้อยละ 2.52 หากพิจารณาจากค่าเฉล่ีย 4 ปี พบวา่ ธนาคารท่ี  DIY สูง
กว่าค่าเฉล่ียมีเพียง 3 ธนาคาร คือ ธนาคารธนชาต (TCAP) ธนาคารกรุงเทพ (BBL) และ
ธนาคารกรุงไทย (KTB) เท่ากบัร้อยละ 3.73  3.18 และ 3.17 ตามล าดบั ขณะท่ี ธนาคารไทยพาณิชย ์
(SCB) มี DIY เท่ากบัค่าเฉล่ีย ส่วนธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) 
และธนาคารทหารไทย (TMB) มี DIY ต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย โดยมี DIY เท่ากบัร้อยละ 2.16 1.81 และ 
1.04  ตามล าดบั  การพิจารณาจากอตัรา Growth Rate พบวา่ ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ ร้อยละ17.05 ธนาคารท่ีมี
อตัรา DIY เฉล่ียต ่าสุดอยา่ง TMB เป็นธนาคารท่ีมี Growth Rate สูงสุดถึงร้อยละ 29.78  
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ภำพที ่4-14  แสดงการเคล่ือนไหวของ  DIY ของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 
 

 
 

ภาพท่ี 4-14 แสดงการเคล่ือนไหวของ  DIY ในปี 2553-2556 ของ ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 
โดยการวิเคราะห์การเคล่ือนไหวรายปี จะพบว่า การเคล่ือนไหวของ DIY ส่วนใหญ่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั  น าโดย TCAP  KTB และ BBL ขณะท่ี TMB แมอ้ตัรา DIY ยงัอยูใ่นระดบัต ่ากวา่
ค่าเฉล่ีย แต่มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
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ตำรำงที ่4.37  เปรียบเทียบ Market Capitalization ของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ 
 

                                                                                                                   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

ค่ำสถิตสิ ำคัญ 2553 2554 2555 2556 
ค่ำเฉลีย่ 
 (4 ปี) 

Growth 
Rate 

5. Market  
Cap.  

 

BBL 280,600 293,007 373,179 339,774 321,640 6.59% 
KTB 193,410 166,578 273,931 230,605 216,131 6.04% 
SCB 351,136 395,303 615,963 487,041 462,361 11.52% 

KBANK 300,354 291,978 463,096 373,349 357,194 7.52% 
ค่ำเฉลีย่  281,375 286,716 431,542 357,692 339,331 7.92% 

   ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2557) 
 

 ตารางท่ี  4.37 ค่าเฉล่ีย  Market Capitalization ของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ 4 ปี ยอ้นหลงั (ปี 
2553-2556)  อยูท่ี่  339,331 ลา้นบาท ในปี 2556 ธนาคารท่ีมีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด สูงกวา่
ค่าเฉล่ีย  คือ ธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB) ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) และธนาคารกรุงเทพ (BBL) 
เท่ากบั 487,041 373,349 และ 339,774 ลา้นบาท ตามล าดบั ส่วนธนาคารกรุงไทย (KTB)  ต  ่ากว่า
ค่าเฉล่ีย โดยการเคล่ือนไหวของมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  คือ 
ปรับลดลงในปี 2556  อย่างมีนยัส าคญั อยา่งไรก็ตาม การพิจารณาอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี 
(Growth Rate) พบวา่ ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 7.92 มีเพียง SCB ท่ีมีอตัรา Growth Rate สูงกวา่ค่าเฉล่ีย 
โดยเติบโตเท่ากบั ร้อยละ 11.52 
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ตำรำงที ่4.38  เปรียบเทียบ Market Capitalization ของกลุ่ม ธพ. ขนาดกลาง 
 

                                                                                                                       (หน่วย : ลา้นบาท) 
 

ค่ำสถิต ิ
ส ำคญั 

2553 2554 2555 2556 
ค่ำเฉลีย่  
(4 ปี) 

Growth  
Rate 

5. Market Cap.   
BAY 156,409 133,631 197,410 185,261 168,178 5.81% 
TCAP 47,993 35,662 48,238 41,210 43,276 -4.95% 
TMB 102,728 68,775 81,003 89,829 85,584 -4.37% 

ค่ำเฉลีย่ (รำยปี) 102,377 79,356 108,884 105,433 99,012 1.17% 

      ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2557) 
 

ตารางท่ี  4.38 ค่าเฉล่ีย  Market Capitalization ของกลุ่ม ธพ. ขนาดกลาง 4 ปี ยอ้นหลงั (ปี 
2553-2556)  อยูท่ี่  99,012 ลา้นบาท ในปี 2556 ธนาคารท่ีมีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด สูงกวา่
ค่าเฉล่ีย (4 ปี) คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ท่ี 185,261 ลา้นบาท ส่วนธนาคารทหารไทย (TMB) 
และธนาคารธนชาต (TCAP)  ต  ่ากวา่ค่าเฉล่ีย มีจ  านวนเพียง  89,829  และ 41,210 ลา้นบาท 
ตามล าดบั  อยา่งไรก็ตาม การพิจารณาอตัรา Growth Rate  พบวา่ มีเพียง BAY  เท่านั้นท่ี Market 
Capitalization ขยายตวั โดยมี Growth Rate สูงสุด ท่ีร้อยละ 5.81 สูงกวา่อตัราการขยายตวัเฉล่ียของ
กลุ่ม ท่ีร้อยละ 1.17  
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ตำรำงที ่4.39  เปรียบเทียบ Market Capitalization ของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 
 

                                                                                                                       (หน่วย : ลา้นบาท) 
 

ค่ำสถิต ิ
ส ำคญั 

2553 2554 2555 2556 
ค่ำเฉลีย่  
(4 ปี) 

Growth  
Rate 

5. Market Cap.   
BBL 280,600 293,007 373,179 339,774 321,640 6.59% 
KTB 193,410 166,578 273,931 230,605 216,131 6.04% 
SCB 351,136 395,303 615,963 487,041 462,361 11.52% 

KBANK 300,354 291,978 463,096 373,349 357,194 7.52% 
BAY 156,409 133,631 197,410 185,261 168,178 5.81% 
TCAP 47,993 35,662 48,238 41,210 43,276 -4.95% 
TMB 102,728 68,775 81,003 89,829 85,584 -4.37% 

ค่ำเฉลีย่ (รำยปี) 204,661 197,848 293,260 249,581 236,338 4.02% 

      ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2557) 
 

ตารางท่ี 4.39 ค่าเฉล่ีย  Market Capitalization ของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 4 ปี 
ยอ้นหลงั (ปี 2553-2556)  อยูท่ี่ 236,338 ลา้นบาท ในปี 2556 ธนาคารท่ีมีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคา
ตลาด สูงกวา่ค่าเฉล่ีย (4 ปี) คือ ธนาคารขนาดใหญ่ทุกธนาคาร ยกเวน้ KTB และการพิจารณาอตัรา 
Growth Rate  พบวา่ ทุกธนาคาร Market Capitalization ขยายตวั มีเพียง TCAP และ TMB ท่ี Market 
Capitalization ปรับลดลง 
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ภำพที ่4.15  แสดงการเคล่ือนไหว Market Capitalization ของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 
 

 
 
 ภาพท่ี 4-15 แสดงการเคล่ือนไหวของ  Market Capitalization ในปี 2553-2556 ของ ธพ. ขนาด
ใหญ่และกลาง โดยการวิเคราะห์การเคล่ือนไหวรายปี จะพบว่า การเคล่ือนไหวของ Market 
Capitalization ส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  คือปรับตวัเพิ่มข้ึน ยกเวน้ TCAP และ TMB ท่ี 
ปรับลดลง 
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ตำรำงที ่4.40  สรุปค่าสถิติส าคญัของ ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง เปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียของกลุ่มฯ 4 ปี ยอ้นหลงั (ปี 2553-2556) 

 
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สูงสุด ต ่าสุด

P/E Ratio ≤14.28 เท่า TCAP = 7.14 เท่า BAY = 15.29 เท่า TCAP = 4.31 เท่า TMB = 49.57 เทา่ TMB = 13.85% TCAP = -20.20%

KTB = 10.78 เท่า TMB = 29.54 เท่า BBL = 9.31 เท่า

BBL = 10.89 เท่า KTB = 9.32 เท่า

KBANK = 13.05 เท่า KBANK = 9.45 เทา่

SCB = 13.29 เท่า SCB = 10.11 เทา่

BAY = 12.66 เท่า

P/BV ≤1.65 เท่า TCAP = 1.07 เท่า KBANK = 2.15 เท่า TCAP = 0.85 เท่า KBANK = 1.79 เท่า BAY = -1.47 TCAP = -13.65

BBL = 1.28 เท่า SCB = 2.41 เท่า KTB =1.16 เท่า SCB = 2.07 เท่า 

KTB =1.50 เท่า BBL = 1.19 เท่า

BAY = 1.57 เท่า TMB = 1.50 เท่า

TMB = 1.60 เท่า BAY = 1.54 เท่า

BVPS ≥45.83 บาท BBL = 131.48 บาท TCAP = 31.60 บาท BBL = 150.13 บาท TCAP = 37.92 บาท SCB =16.25% TMB = 6.63%

KBANK = 70.04 บาท BAY = 17.50 บาท KBANK = 87.35 บาท BAY = 19.81 บาท

SCB = 56.59 บาท KTB =12.29 บาท SCB = 69.24 บาท KTB =14.18บาท

TMB =1.23 บาท TMB =1.37 บาท

DIY ≥2.52% TCAP = 3.73% BAY = 2.16% TCAP =4.60% KBANK = 1.92% TMB = 29.78% KBANK = -1.19%

BBL = 3.18% KBANK = 1.81% KTB = 4.41% TMB =1.60%

KTB = 3.17% TMB =1.04% BBL = 3.65%

SCB = 2.52% SCB = 3.14%

BAY = 2.62%

Market Capitalization ≥236,338 บาท SCB  KBANK BBL KTB BAY TMB TCAP SCB  KBANK BBL KTB BAY TMB TCAP SCB = 11.52% TCAP = -4.95

สถิติส าคัญ เกณฑ์อ้างองิ
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ 4 ปี ผลการด าเนินงานปี 2556 Growth Rate
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 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ ธพ. ขนาดใหญ่และขนาดกลาง ผ่าน
การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินและค่าสถิติท่ีส าคญัขา้งตน้ สามารถน าผลการศึกษามาสรุป
หลกัทรัพยท่ี์ผ่านเกณฑ์การคดัเลือกหุ้นแบบเนน้คุณค่า (Value Investment: VI) ซ่ึงนกัลงทุนจะ
สนใจปัจจยัพื้นฐานของกิจการเป็นหลกั โดยการสรุปผลจะอา้งอิงเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (SET) ในการเลือกหุน้ท่ีจะเป็นหุน้ VI จะมีคุณสมบติัต่างๆ ไดแ้ก่ 
 

1) P/E Ratio ของหลกัทรัพยต์อ้งต ่ากวา่ P/E SET Index ซ่ึงค่าเฉล่ีย P/E SET Index ในช่วง
ท่ีศึกษา (ปี 2553-2556) และปี 2556 มีค่าเท่ากบั 15.32 และ 16.74 เท่า ตามล าดบั 

2) P/BV ของหลกัทรัพยต์อ้งต ่ากวา่ P/BV SET Index ซ่ึงค่าเฉล่ีย P/BV SET Index ในช่วง
ท่ีศึกษา (ปี 2553-2556) และปี 2556 มีค่าเท่ากบั 2.04 และ 2.33 เท่า ตามล าดบั 

3) Dividend Yield ของหลกัทรัพยต์อ้งสูงกวา่ 5%  
4) ROE ของหลกัทรัพยต์อ้งสูงกวา่ 20%  

 

     นอกจากน้ี จะพิจารณาประกอบกบั เกณฑก์ารกรองหุน้หรือคดัเลือกหุ้นของนกัลงทุนมือ
อาชีพ ซ่ึงมีเกณฑก์ารคดัเลือกหุน้จากอตัราส่วนต่างๆ ไดแ้ก่  
 

1) ROA ของหลกัทรัพยจ์ะตอ้งมีค่าสูงกว่าร้อยละ 5 ในช่วงเวลาท่ีศึกษา นัน่คือปี 2552-
2556) 

2) ROE  ของหลกัทรัพยจ์ะตอ้งมีค่าสูงกวา่ร้อยละ 12-15 อยา่งต่อเน่ืองหลายๆ ปีติดต่อกนั 
ซ่ึงจะประเมินจากช่วงเวลาท่ีศึกษา นัน่คือปี 2552-2556 

3) อตัราก าไรสุทธิ (Net margin) ของหลกัทรัพยจ์ะผา่นเกณฑ์จะตอ้งมีก าไรต่อเน่ือง ซ่ึง
จะประเมินจากช่วงเวลาท่ีศึกษา นัน่คือปี 2552-2556 

4) อตัราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Yield) ของหลกัทรัพยท่ี์จะผ่านเกณฑ์ตอ้งมีการ
จ่ายเงินปันผลสูงกว่าอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี นัน่คือ ปี 2554-2556 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 
3.37  
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ตำรำงที ่4.41  เปรียบเทียบค่าสถิติส าคญัของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง  
          ตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกหุน้ VI ของ SET 
 

 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์

P/E Ratio TCAP = 7.14 เท่า TMB = 29.54 เท่า TCAP = 4.31 เท่า TMB = 49.57 เท่า 

เฉล่ีย  4 ปี (2553-2556) ≤15.32 เท่า KTB = 10.78 เท่า BBL = 9.31 เท่า

 เฉล่ียปี 2556 ≤16.74 เท่า BBL = 10.89 เท่า KTB = 9.32 เท่า

KBANK = 13.05 เท่า KBANK = 9.45 เท่า

SCB = 13.29 เท่า SCB = 10.11 เท่า

BAY = 15.29 เท่า BAY = 12.66 เท่า

P/BV TCAP = 1.07 เท่า KBANK = 2.15 เท่า TCAP = 0.85 เท่า

เฉล่ีย  4 ปี (2553-2556) ≤2.04 เท่า BBL = 1.28 เท่า SCB = 2.41 เท่า KTB =1.16 เท่า

 เฉล่ียปี 2556 ≤2.33 เท่า KTB =1.50 เท่า BBL = 1.19 เท่า

BAY = 1.57 เท่า TMB = 1.50 เท่า

TMB = 1.60 เท่า BAY = 1.54 เท่า

KBANK = 1.79 เท่า

SCB = 2.07 เท่า 

DIY ≥5.00%  - ทุกธนาคาร  - ทุกธนาคาร

ROE ≥20%  - ทุกธนาคาร KTB =25.60% BBL = 12.61%

SCB = 21.66% BAY = 10.11%

TCAP = 20.48% TMB = 9.95%

KBANK = 20.27%

สถิติส าคัญ เกณฑ์อ้างองิ
การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ 4 ปี การเปรียบเทียบปี 2556
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ตารางท่ี 4.41 ผลการคดัเลือกหุน้ VI ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดจะพบวา่   
1) การคดัเลือกหุ้นจาก P/E Ratio ของหลกัทรัพยต์อ้งต ่ากวา่ P/E SET Index ทุกธนาคาร

ผา่นเกณฑ ์มีเพียงธนาคารทหารไทย (TMB) ท่ีมี P/E Ratio สูงกวา่จ านวนมาก 
2) การคดัเลือกหุน้จาก P/BV ของหลกัทรัพยต์อ้งต ่ากวา่ P/BV SET Index ทุกธนาคารผา่น

เกณฑ ์มีเพียงธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB) และกสิกรไทย (KBANK) ท่ีสูงกวา่เกณฑ ์
3) การคดัเลือกหุ้นจาก Dividend Yield ของหลกัทรัพยต์อ้งสูงกวา่ 5% พบวา่ ทุกธนาคาร

ยงัไม่ผา่นเกณฑ ์เน่ืองจากอตัราการจ่ายเงินปันผลยงัอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ 
4) การคดัเลือกหุ้นจาก ROE ของหลกัทรัพยต์อ้งสูงกวา่ 20% พบวา่ การพิจารณาจากผล

ด าเนินงานเฉล่ียทุกธนาคารยงัไม่ผา่นเกณฑ์ แต่การพิจารณาจากปีบญัชีล่าสุด มี 3 ธนาคารท่ีไม่ผา่น

เกณฑ ์คือ ธนาคารกรุงเทพ (BBL)  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา (BAY) และธนาคารทหารไทย (TMB) 
 

ทั้งน้ี ในการวิเคราะห์หุ้นโดยใช้อตัราส่วนทางการเงิน มกัมีขอ้จ ากดั เช่น การคดัเลือก
หุ้นท่ี P/E ต ่า และ P/BV ต ่า มกัจะมีความขดัแยง้กนัของอตัราส่วน ซ่ึงหากท าการแยกสูตร P/BV 
จะเท่ากบั  P/BV = P/E x ROE   จากสูตร เม่ือ P/E เพิ่มข้ึน จะส่งผลให้ P/BV เพิ่มข้ึนเช่นเดียวกนั 
ดงันั้น จึงมีนกัลงทุนจ านวนมากเลือกหุ้นโดยให้ความส าคญักบั P/E ROE และอนาคตของบริษทั 
มากกวา่ P/BV ต ่า  
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ตำรำงที ่4.42  เปรียบเทียบค่าสถิติส าคญัของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง ตาม  
                       หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกหุน้ VI ของนกัลงทุนมืออาชีพ 

 

ตารางท่ี 4.42 ผลการคดัเลือกหุ้น VI ตามแนวทางของนักลงทุนมืออาชีพให้ผลการ
วเิคราะห์ ดงัน้ี   

 
1) การเลือกหุ้นจาก ROA ซ่ึงจะตอ้งมีค่าสูงกว่าร้อยละ 5 ในช่วงเวลาท่ีศึกษา พบว่า ทุก

ธนาคารไม่ผา่นเกณฑ ์
2) การเลือกหุน้จาก ROE  ซ่ึงจะตอ้งมีค่าสูงกวา่ร้อยละ 12-15 ต่อเน่ืองหลายๆ ปีติดต่อกนั 

พบวา่ ธนาคารท่ีผา่นเกณฑทุ์กปี คือ SCB  KBANK และ TCAP ส่วน KTB ผา่นเกณฑ ์3 ปีล่าสุด 
3) การคดัเลือกหุ้นจากอตัราก าไรสุทธิ ซ่ึงจะผา่นเกณฑ์จะตอ้งมีก าไรต่อเน่ือง และหุ้นท่ี

เป็นหุ้นดีเยี่ยม จะตอ้งมีผลก าไร มากกว่าร้อยละ 20-30 พบวา่ มี 2 ธนาคารท่ีผา่นเกณฑ์ คือ SCB 
และ BBL 

4) การคดัเลือกหุน้จากอตัราการจ่ายเงินปันผล ซ่ึงจะผา่นเกณฑ์ตอ้งมีการจ่ายเงินปันผลสูง
กวา่อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 3.37 พบวา่ ไม่มีธนาคารท่ีผา่นเกณฑ ์

ผ่านเกณฑ์ทุกปี (5 ปี) ผ่านเกณฑ์ 3 ปีล่าสุด ไม่ผ่านเกณฑ์

ROA >5.00%  - ทุกธนาคาร

ROE >12-15% SCB (Avg. 18.96%) KTB (Avg. 18.46%) BBL (Avg. 11.92%)

KBANK (Avg. 17.15%) BAY (Avg. 9.90%)

TCAP (Avg. 16.20%) TMB (Avg. 6.37%)

Net margin >20-30% SCB (Avg. 28.33%)  - TCAP (Avg. 19.45%)

BBL (Avg. 23.98%) KTB (Avg. 18.98%)

KBANK (Avg. 17.73%)

BAY (Avg. 16.62%)

TMB (9.65%)

Dividend ≥3.37%  -  - ทุกธนาคาร

เน่ืองจากปี 2555 DIY 

ของ ธพ. ปรับลดลง 

สถิติส าคัญ เกณฑ์อ้างองิ
ผลการด าเนินงานรายปี ปี 2552-2556
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บทที่ 5 
 

สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ 
 

 จากแนวโน้มอัตราดอกเบ้ียท่ีอยู่ในระดับต ่ า ท าให้รูปแบบการลงทุนของนักลงทุน
เปล่ียนแปลงไป โดยการลงทุนในหลกัทรัพย ์(หรือการลงทุนในหุ้น) เป็นหน่ึงการลงทุนท่ีนกัลงทุน
ให้ความสนใจ สะทอ้นไดจ้ากมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดท่ีปรับเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงการ
ลงทุนในหุน้แมจ้ะใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงแต่เป็นการลงทุนม่ีมีความเส่ียงสูงเช่นเดียวกนั ทั้งความเส่ียง
ท่ีเป็นระบบและไม่เป็นระบบ  ดงันั้น การวิเคราะห์หลกัทรัพยก่์อนตดัสินใจลงทุนจึงเป็นส่ิงจ าเป็น 
ซ่ึงนิยมใชก้นั 2 วิธี คือ การวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานและการวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิค ทั้ง 2 วิธีมี
ขอ้ดีขอ้เสียท่ีแตกต่างกนั นกัลงทุนจึงนิยมใชท้ั้ง 2 วธีิรวมกนัเพื่อใชใ้นการวเิคราะห์ 
 

 เน่ืองจากหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคารพาณิชยเ์ป็นอีกหน่ึงกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์นักลงทุนให้
ความสนใจ การศึกษาคร้ังน้ีจึงเป็นการวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานของหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย ์โดย
จะท าการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ ธพ. ขนาดใหญ่และขนาดกลาง แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ 
ไดแ้ก่ 1) การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในภาพรวมดา้นต่างๆ จากขอ้มูลท่ีเผยแพร่โดย ธปท.  
2) การเปรียบเทียบโดยการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั โดยการค านวณของผูศึ้กษาจาก
ขอ้มูลงบการเงินของธนาคารพาณิชยท์ั้ง 7 แห่ง และรายงานประจ าปีของแต่ละธนาคาร และ 3) การ
เปรียบเทียบค่าสถิติท่ีส าคญั ท่ีเผยแพร่โดย ตลท. และน าผลการศึกษามาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การ
คดักรองหรือคดัเลือกหุ้นของนักลงทุนตามแนวทางของ  ตลท. และนักลงทุนมืออาชีพในการ
คดัเลือกหุน้ท่ีเนน้คุณค่า (Value Investment: VI) ซ่ึงนกัลงทุนจะสนใจปัจจยัพื้นฐานของกิจการเป็น
หลกั ผลการวเิคราะห์สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการปรับปรุงผลการด าเนินงานของ ธพ. แต่ละ
แห่ง และเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเลือกลงทุนในหุน้กลุ่มธนาคารพาณิชยข์องนกัลงทุนได ้  
 
 จากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง ไดม้ีการคน้หาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละ
การก่อสร้างในตลาดหุ้นไทยท่ีน่าลงทุนผ่านดชันีช้ีวดั 5 ตวั ไดแ้ก่ 1) ROA ที่มีค่าสูงกว่าร้อยละ 
5 ในช่วงท่ีศึกษา 2) ROE สูงกว่าร้อยละ 12-15 อย่างต่อเน่ืองหลายๆ ปี 3) อตัราก าไรสุทธิตอ้งมี
ก าไรต่อเน่ืองอย่างน้อย 3 ปี 4) P/E Ratio ของหุ้นตอ้งต ่ากว่า SET Index และ 5) Dividend 
Yield ตอ้งสูงกว่าอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ีย 3 ปียอ้นหลงั  
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 นอกจากน้ีไดมี้เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของธนาคารพาณิชยใ์นบงัคลาเทศ  เพื่อหา
ธนาคารท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด โดยการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 8 อตัราส่วน 
ได้แก่  อตัราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินฝาก (CDR) อัตราส่วนสินเช่ือจัดชั้ นต่อสินเช่ือรวม 
อตัราส่วนต้นทุนเงิน (COF) อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) อตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย ์(ROA) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  (ROE) ก าไรต่อหุ้น  (EPS) อตัราส่วน
ก าไรสุทธิ  (NI) และการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (CR) ของ 4 ธนาคาร ไดแ้ก่  1) AB Bank 2)  Bank  
Asia 3) DBBL และ4) BRAC  ผลการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานทางการเงินโดยการให้คะแนน
ตามล าดบัผลประกอบการในแต่ละปี และให้น ้ าหนกัคะแนนกบัผลการด าเนินงานในปีล่าสุดสูง
ท่ีสุด ใหผ้ลสรุปวา่  Bank Asia เป็นธนาคารท่ีดีท่ีสุดในกลุ่มธนาคารบงัคลาเทศตามดว้ย  AB  Bank   
BRAC และ  DBBL ตามล าดบั  
 
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ ธพ. ขนาดใหญ่และกลางสรุปได ้ดงัน้ี 
 

1. กำรเปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 
 
  กลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่แมจ้ะมีปริมาณธุรกรรมที่สูงกว่า ทั้งก าไรสุทธิ สินทรัพยร์วม 
เงินฝากรวม สินเช่ือ หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายไดด้อกเบ้ีย ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย รายไดด้อกเบ้ียและ
เงินปันผลสุทธิ และรายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ีย แต่หากพิจารณาจากอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี
พบวา่ กลุ่ม ธพ. ขนาดกลางมีอตัราการเติบโตของก าไรสุทธิสูงกวา่กลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นผล
มาจากการเติบโตของสินเช่ือในระดบัสูงกวา่ ส่งผลใหร้ายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลเติบโตมากกวา่ 
กอปรกบั การท่ีกลุ่ม ธพ. ขนาดกลางสามารถรักษาระดบัอตัราตน้ทุนเงินใหอ้ยูใ่นระดบัต ่า จึงส่งผล
ให้อตัรา Growth Rate ของค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัต ่ากว่ากลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ แมว้า่ ธพ. 
ขนาดกลางจะมีการขยายตวัดา้นเงินฝากท่ีสูงกวา่ ส่งผลให้ ธพ. ขนาดกลางมีโอกาสในการท าก าไร
มากยิ่งข้ึน  อยา่งไรก็ตาม จากการเติบโตของหน้ีสินในระดบัสูง ท าให้ส่วนของเจา้ของ ธพ. ขนาด
กลางเพิ่มข้ึนไม่มากนกั ทั้งน้ี ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในภาพรวม สรุปดงัตารางท่ี 5.1 
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ตำรำงที ่5.1 แสดงการเปรียบเทียบอตัราการเติบโตของผลการด าเนินงานในภาพรวมของ ธพ.   
                   ขนาดใหญ่และกลาง 

หน่วย: ร้อยละ 

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 
Growth Rate  

ธพ. ขนำดใหญ่ ธพ. ขนำดกลำง 
1. การเติบโตของก าไรสุทธิ  23.32 33.57 
2. การเติบโตของสินทรัพยร์วม 
3. การเติบโตของเงินฝาก 
4. การขยายตวัของสินเช่ือ 
5. การขยายตวัของหน้ีสิน 
6. การขยายตวัของส่วนของเจา้ของ 
7. การขยายตวัของรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 
8. การขยายตวัของค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 
9. การขยายตวัของรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลสุทธิ 
10. การขยายตวัของรายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ีย 

12.79 
12.22 
13.24 
12.85 
13.41 
16.09 
32.03 
9.23 

15.08 

13.28 
13.92 
14.78 
13.48 
11.64 
17.98 
29.18 
10.61 
28.10 

  
 

2. กำรเปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนกำรวิเครำะห์อตัรำส่วนทำงกำรเงิน พบวา่ 
  

1) กำรเปรียบเทยีบอตัรำส่วนด้ำนสภำพคล่อง  
 

1.1. โดยวิเคราะห์อตัราส่วนสินเช่ือต่อเงินฝาก (Loans to Deposit)  อตัราส่วนน้ียิ่ง
สูงจะสะทอ้นความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง จากการน าเงินฝากไปปล่อยสินเช่ือมากข้ึน ซ่ึงธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา มีอตัราเฉล่ียสูงสุดท่ีร้อยละ 120.23 ตามดว้ยธนชาต ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ี ธปท. ก าหนด 
และมีอตัรา Growth Rate สูงสุด แมจ้ะมีโอกาสในการสร้างรายได ้แต่มีความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง
เช่นกนั ขณะท่ี ธนาคารกรุงเทพมีอตัราเฉล่ียต ่าสุด สะทอ้นความเส่ียงดา้นสภาพคล่องในระดบัท่ีต ่ากวา่  

1.2. โดยวิเคราะห์อตัราส่วนสินเช่ือต่อสินทรัพยร์วม (Loans to total assets)  
อตัราส่วนน้ียิ่งสูงจะสะทอ้นความเส่ียงด้านสภาพคล่อง เนื่องจากสินทรัพยส่์วนใหญ่ธนาคาร
ลงทุนโดยการปล่อยสินเช่ือซ่ึงมีระยะเวลาและมีโอกาสผิดนดัช าระหน้ี โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ยงัเป็นธนาคารท่ีมีอตัราเฉล่ียสูงสุด ตามดว้ยธนชาตท่ีมีแนวโนม้การเติบโตของอตัราส่วนในระดบัสูง  
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2) กำรเปรียบเทยีบอตัรำส่วนวดัคุณภำพสินเช่ือ 
 

2.1 โดยวิ เคราะห์อัตราส่วนสินเ ช่ือ ท่ีไม่ ก่อให้ เ กิดรายได้ต่อสินเ ช่ือรวม 
(NPLs/Loans) อตัราส่วนยิ่งสูงยิ่งสะทอ้นความเส่ียงด้านสินเช่ือ จากการมีสินเช่ือด้อยคุณภาพ
ในระดบัสูง  โดยอตัราสูงสุด 3 อนัดบัแรก เป็น ธพ. ขนาดกลาง น าโดยธนาคารทหารไทย ธนชาตและ 
กรุงศรีอยุธยา มีอตัราเฉล่ียร้อยละ 6.93 4.76 และ 4.47 ตามล าดบั แต่อตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี
เกือบทุกธนาคารมีอตัราท่ีลดลง สะทอ้นการจ่ายสินเช่ือค านึงถึงคุณภาพหน้ีมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะ
ธนาคารทหารไทยสามารถลดหน้ี NPLs ไดสู้งสุดร้อยละ -69.43 ขณะที่ ธนาคารธนชาต เป็น
ธนาคารเดียวท่ีมีอตัราการเติบโตป็นบวก ท่ีร้อยละ 20.17 หากไม่เพิ่มนโยบายการปล่อยสินเช่ือท่ี
รัดกุมมากยิง่ข้ึน จะส่งผลใหธ้นาคารมีความเส่ียงดา้นสินเช่ือในระดบัสูง 

2.2 โดยวิเคราะห์อตัราส่วนความสามารถช าระค่าใช้จ่ายหน้ีสงสัยจะสูญ (Loan 
loss coverage) อตัราส่วนยิ่งสูงยิ่งสะทอ้นความสามารถช าระค่าใช้จ่ายฯ ธนาคารไทยพาณิชย ์มี
อตัราส่วนสูงสุด เฉล่ีย 6.90 เท่า ขณะท่ี ธนาคารทหารไทย และกรุงศรอยุธยา มีอตัราส่วนต ่าสุด ท่ี
จ  านวน 2.17 และ 2.22  เท่า ตามล าดบั สะทอ้นความสามารถช าระค่าใช้จ่ายหน้ีสงสัยจะสูญใน
ระดบัต ่า 
 

3) กำรเปรียบเทยีบอตัรำส่วนวดัประสิทธิภำพด ำเนินงำน 
 

3.1  โดยการวเิคราะห์อตัราส่วนการสร้างก าไรสุทธิ (Net margin) อตัราส่วนยิ่งสูงยิ่ง
ดีแสดงวา่ธนาคารมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ซ่ึงในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 
19.19 (ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม ร้อยละ 21.54) ธนาคารไทยพาณิชยมี์อตัราเฉล่ียสูงสุด ท่ีร้อยละ 28.33 
และมีการเติบโตท่ีสม ่าเสมอ ตามดว้ยธนาคารกรุงเทพ ขณะท่ี ธพ. ในกลุ่มขนาดกลาง คือ ธนาคาร
ทหารไทยและกรุงศรีอยุธยา มีอตัราเฉล่ียต ่าสุดท่ีร้อยละ 9.65 และ 16.22 ตามล าดบั อยา่งไรก็ตาม 
ธนาคารทหารไทยมีอตัรา Growth Rate สูงสุด ท่ีร้อยละ 18.83 สะทอ้นแนวโนม้ความสามารถท า
ก าไรเพิ่มข้ึน ตรงขา้มกบัธนาคารกรุงศรีและธนชาต ท่ีความสามารถท าก าไรลดลง  

3.2  โดยการวิเคราะห์อตัราส่วนการควบคุมค่าใชจ่้าย (efficiency ratio) อตัราส่วนมี
ค่านอ้ย แสดงวา่ธนาคารมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานไดดี้ ซ่ึงในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี
ร้อยละ 48.53 ธนาคารในกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ สามารถควบคุม คชจ. ไดต้  ่ากวา่ค่าเฉล่ียทุกธนาคาร 
ท าใหเ้พิ่มความสามารถทางการแข่งขนั โดยเฉพาะธนาคารกสิกรไทยมีอตัราต ่าสุด ร้อยละ 35.80 
แต่กลุ่ม ธพ. ขนาดกลางมีอตัราสูงกวา่ค่าเฉล่ียทุกธนาคาร โดยเฉพาะธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีอตัรา



99 
 

สูงถึงร้อยละ 65.04  และการเปรียบเทียบอตัราการเติบโต พบวา่ทุกธนาคารให้ความส าคญัต่อการ
ควบคุมค่าใชจ่้ายใหมี้ระดบัท่ีลดลง โดยเฉพาะธนาคารธนชาต ลดลงเฉล่ียต่อปีร้อยละ -19.62 ซ่ึงจะ
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั ในขณะท่ี ธนาคารกรุงศรีอยุธยาซ่ึงมีอตัราส่วนสูงสุดแลว้ ยงั
ไม่สามารถลดค่าใชจ่้ายลงไดเ้ท่าท่ีควร ซ่ึงมีอตัราเพียง -2.62 จะส่งผลต่อความสามารถการท าก าไร
ของธนาคารท่ีต ่ากวา่ธนาคารอ่ืนๆ 

 
3.3  โดยการวิเคราะห์อตัราส่วนสินเช่ือรวมต่อบุคลากร ยิ่งอตัราส่วนน้ีมีมูลค่าสูง 

โอกาสท่ีธนาคารจะสร้างรายไดแ้ละก าไรก็จะมีมาก ซ่ึงในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา อตัราส่วนน้ีเฉล่ียอยูท่ี่ 
58.05 ล้านบาทต่อคน โดยกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่บุคลากรสามารถสร้างสินเช่ือสูงกว่าค่าเฉล่ีย
โดยเฉพาะธนาคารกรุงไทยและกสิกรไทย ท่ี 73.25 และ 70.69 ล้านบาทต่อคน นอกจากน้ี 
แนวโน้มอตัรา Growth Rate ธนาคารท่ีบุคลากรมีพฒันาการสูงสุดในการขยายการให้สินเช่ือคือ 
ธนาคารธนชาต ร้อยละ 16.10 ขณะท่ี ธนาคารกรุงศรีอยุธยาซ่ึงอตัราส่วนอยู่ในระดับต ่าแล้ว 
บุคลากรยงัไม่สามารถเพิ่มสัดส่วนไดเ้ท่าท่ีควร ซ่ึงมีอตัราเพียงร้อยละ 1.41  

 
3.4  โดยการวิเคราะห์อตัราส่วนรายได้รวมต่อบุคลากร ยิ่งอตัราส่วนน้ีมีมูลค่าสูง 

โอกาสท่ีธนาคารจะสร้างรายไดแ้ละก าไรก็จะมีมาก ซ่ึงค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 5.28 ลา้นบาทต่อคน โดยกลุ่ม 
ธพ. ขนาดใหญ่บุคลากรสามารถสร้างรายไดสู้งกวา่ค่าเฉล่ีย  โดยเฉพาะธนาคารกสิกรไทย มีอตัรา
สูงสุด 8.79 ลา้นบาทต่อคน และมีอตัราการเติบโตสูงท่ีสุด ขณะท่ี ธนาคารกรุงศรีอยุธยาซ่ึง
อตัราส่วนอยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุดแลว้ ยงัมีอตัรา Growth rate ในระดบัต ่าเพียงร้อยละ 2.19 จะส่งผลต่อ
ความสามารถการท าก าไรของธนาคารท่ีต ่ากวา่ธนาคารอ่ืนๆ 
 

4) อตัรำส่วนเปรียบเทยีบควำมสำมำรถท ำก ำไร  
 

4.1 โดยการวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) อตัราส่วนน้ีมีค่าสูง 
แสดงว่าธนาคารมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ซ่ึงอาจมาจากรายไดด้อกเบ้ียหรือ Spread ท่ีสูง
หรือความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่าย ซ่ึงในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาค่าเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 1.61 
ธนาคารในกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ มี ROA สูงกวา่ค่าเฉล่ียทุกธนาคาร โดยเฉพาะธนาคารไทยพาณิชย ์
อยูท่ี่ร้อยละ 2.39 ตามดว้ยธนาคารกสิกรไทย ร้อยละ 2.16 ขณะท่ี กลุ่ม ธพ. ขนาดกลางมีอตัราต ่า
กวา่ค่าเฉล่ียทุกธนาคาร โดยเฉพาะธนาคารทหารไทย ท่ีอตัราเฉล่ียเท่ากบั ร้อยละ 0.55 อย่างไร
ก็ตาม TMB มีอตัรา Growth Rate สูงสุดร้อยละ 24.14  
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4.2  โดยการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) อตัราส่วนน้ีมีค่า

สูง แสดงถึงโอกาสท่ีผลตอบแทนจากการด าเนินงานจะตกมาสู่ผูถื้อหุ้นของธนาคารมากข้ึน ซ่ึง
ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 14.14  ธนาคารในกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ มี ROE สูงกวา่
ค่าเฉล่ียทุกธนาคาร (ยกเวน้ธนาคารกรุงเทพ)  โดยเฉพาะธนาคารไทยพาณิชย ์มีอตัราสูงสุด ร้อยละ 
18.96 ตามดว้ยธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 18.46 ซ่ึงเป็นธนาคารท่ีมีอตัราการเติบโตสูงสุด ขณะท่ี 
กลุ่ม ธพ. ขนาดกลางมีอตัราต ่ากวา่ค่าเฉล่ียเกือบทุกธนาคาร  (ยกเวน้ธนชาต) โดยธนาคารทหารไทย มี
อตัราต ่าสุด เพียงร้อยละ 6.37 อยา่งไรก็ตาม ROE มีแนวโนม้เติบโตในระดบัสูง  

 
5) อตัรำส่วนวดัควำมเพยีงพอของเงินกองทุน   

 
  โดยการวิเคราะห์อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ซ่ึงใช้วดัวามมัน่คงของ

สถาบนัการเงิน อตัราส่วนยิง่สูง สถาบนัการเงินนั้นยิง่มีความมัน่คง ซ่ึงในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา ค่าอยูท่ี่
ร้อยละ 15.48  สูงกวา่เกณฑ์ขั้นต ่าท่ี ธปท. ก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 8.50 เกือบเท่าตวั โดยทุกธนาคารมี
เงินกองทุนในอตัราท่ีใกล้เคียงกนั สะทอ้นความระมดัระวงัในการด ารงเงินกองทุนเพื่อรองรับ
ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยธนาคารท่ีมีอตัราส่วนเงินกองทุนสูงท่ีสุด คือ ธนาคารทหารไทย ท่ี
ร้อยละ 16.77 หากพิจารณาจากอตัรา  Growth Rate พบวา่ ไม่เปล่ียนแปลงมากนกั เพียงร้อยละ -0.62 
เน่ืองจากความมัน่คงของธนาคารพาณิชยส่์งผลต่อความเช่ือมัน่ต่อผูฝ้ากเงินหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงันั้น 
ธนาคารต่างๆ จึงรักษาระดบัเงินกองทุนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

 
   ทั้งน้ี จากการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินในแต่ละด้าน น ามาประเมินผลให้
คะแนนจากผลการด าเนินงานเฉล่ีย 5 ปียอ้นหลงั และผลการด าเนินงานปีล่าสุด เพื่อให้คะแนนเป็น 
3 ระดบั คือ 1) อยูใ่นเกณฑ์  2) อยูใ่นช่วง ±5% ของเกณฑ์ และ 3) ไม่ผา่นเกณฑ์ โดยแต่ละระดบัมี
คะแนน 3 คะแนน 1 คะแนน และ 0 คะแนน ตามล าดบั นอกจากน้ี จะเพิ่มคะแนนจากอตัราส่วน
เฉล่ียและอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี (Growth Rate) ท่ีโดดเด่นท่ีสุด ผลการประเมิน ได้
ขอ้สรุปดงัน้ี 
 อนัดบัท่ี 1 คือ ธนาคารไทยพาณิชย ์มีคะแนนรวม  82 คะแนน จากความสามารถในการท า
ก าไรในระดบัสูง ส่งผลให้  ROA และ ROE  สูงสุด  นอกจากน้ี ยงัมีความสามารถในการช าระ
ค่าใชจ่้ายหน้ีสงสัยจะสูญในระดบัสูง 
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อนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ธนาคารกสิกรไทย มีคะแนนรวม 71 คะแนน มีความสามารถในการ
รักษาคุณภาพสินเช่ือ การควบคุมค่าใชจ่้ายและบุคลากรมีประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างรายได ้ 

อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ มีคะแนนรวม 61 คะแนน เป็นธนาคารท่ีเนน้การเติบโต
สม ่าเสมอ และมีความเส่ียงต ่า  

อนัดบัท่ี 4 ธนาคารกรุงไทย มีคะแนนรวม 56 คะแนน  เป็นธนาคารเดียวท่ีผลด าเนินงานปี
ล่าสุดอยูเ่กณฑท์ั้งหมด และมีอตัราการเติบโตของ ROE สูงสุด   

อนัดับท่ี 5 ได้แก่ ธนาคารธนชาติ มีคะแนนรวม 35 คะแนน จากประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานท่ีอยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่าเม่ือเทียบกบักลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่ โดยบุคลากรสร้างสินเช่ือได้
ต ่าสุด มีความเส่ียงในระดบัสูง จากระดบั NPLs/Loan ท่ีอยูใ่นระดบัสูง อยา่งไรก็ตาม จากท่ีธนาคาร
ธนชาต มีประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใชจ่้ายด าเนินงาน จะเพิ่มโอกาสในการท าก าไรมากข้ึน 

อนัดบัท่ี 6 ไดแ้ก่ ธนาคารทหารไทย มีคะแนนรวม 29 คะแนน ซ่ึงเป็นคะแนนท่ีค่อนขา้งต ่า 
ผลการด าเนินงานส่วนใหญ่ต ่ากว่าเกณฑ์ แมอ้ตัราการเติบโตของ ROA และ ROE จะอยู่ใน
ระดบัสูงจากการขยายตวัของ Net margin แต่การเติบโตยงัค่อนขา้งผนัผวน  นอกจากน้ี  ยงัมีความ
เส่ียง จาก  NPLs/Loan   ท่ียงัอยูใ่นระดบัสูง แมจ้ะสามารถลด NPLs ไดม้ากท่ีสุด 

อนัดบัท่ี 7 ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีคะแนนรวมต ่ามาก เพียง 9 คะแนน โดยผลการ
ด าเนินงานเกือบทั้งหมดต ่ากวา่เกณฑ ์และมีความเส่ียงดา้นสภาพคล่องสูงสุดจากการจ่ายสินเช่ือใน
ระดบัสูง ขณะท่ี NPLs/Loans ยงัอยูใ่นระดบัสูง แต่มีความสามารถช าระค่าใชจ่้ายหน้ีสงสัยจะสูญ
ในระดบัต ่า นอกจากน้ี อตัราการเติบโตของผลด าเนินงานยงัต ่ากวา่ ธพ. อ่ืนๆ   

 
3. กำรเปรียบเทยีบค่ำสถิติทีส่ ำคัญทีเ่ผยแพร่โดย ตลท. จ ำนวน 5 ตัว ให้ผลดังนี ้

 
1) กำรเปรียบเทยีบอตัรำส่วนรำคำปิดต่อก ำไรต่อหุ้น (P/E Ratio)  

   ค่าเฉล่ีย P/E Ratio ของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่และขนาดกลาง 4 ปี ยอ้นหลงัอยูท่ี่ 14.28 
เท่า  (P/E SET Index = 15.32 เท่า)  จากค่าเฉล่ีย 4 ปี พบวา่ ธพ. ขนาดใหญ่ทุกธนาคาร และธนชาต มี  
P/E Ratio ต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย ขณะท่ี ธนาคารทหารไทย P/E Ratio สูงกวา่ค่าเฉล่ียจ านวนมาก ถึง 29.54 เท่า  

2) กำรเปรียบเทยีบอตัรำส่วนรำคำปิดต่อมูลค่ำทำงบัญชี (P/BV Ratio)  
   ค่าเฉล่ีย  P/BV Ratio ของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 4 ปี ยอ้นหลงัอยูท่ี่ 1.65 เท่า 

(P/BV SET Index = 1.89 เท่า) ธนาคารท่ีมีราคาตลาดต ่ากวา่มูลค่าทางบญัชี ไดแ้ก่ ธนาคารธนชาต 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารทหารไทย ขณะที่ ธนาคารไทย
พาณิชยแ์ละกสิกรไทยมี P/BV สูงกวา่ค่าเฉล่ีย  
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3) กำรเปรียบเทยีบมูลค่ำหุ้นทำงบัญชี (BVPS) 
 ค่าเฉล่ีย BVPS ของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 4 ปี ยอ้นหลงั อยูท่ี่  45.83 บาท 

เน่ืองจากธนาคารต่างๆ มีมูลค่า และจ านวนหุ้นท่ีแตกต่างกนั จึงพิจารณาจากอตัรา Growth Rate 
พบวา่ ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 10.86  ธนาคารไทยพาณิชยแ์ละกสิกรไทยธนชาต Growth Rate สูงสุด ท่ี
ร้อยละ 16.25 และ 16.24 ตามล าดบั ขยายตวัต ่าสุดคือธนาคารทหารไทย เพียงร้อยละ 6.63 

 
4) กำรเปรียบเทยีบอตัรำส่วนเงินปันผลตอบแทน (DIY) 

   DIY เฉล่ียของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่และขนาดกลาง 4 ปี ยอ้นหลงั อยูท่ี่ร้อยละ 2.52 
(ค่าเฉล่ีย DIY SET Index = ร้อยละ 3.68) ธนาคารท่ี  DIY สูงกวา่ค่าเฉล่ียมีเพียง 3 ธนาคาร คือ 
ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงเทพและธนาคารกรุงไทย ท่ีร้อยละ 3.73  3.18 และ 3.17 ตามล าดบั 
และการพิจารณาจากอตัรา Growth Rate  พบว่า TMB ซ่ึงมี DIY ต ่าสุดกลบัเป็นธนาคารท่ีมี 
Growth Rate สูงสุด ถึงร้อยละ 29.78  

 
5) กำรเปรียบเทยีบหลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำด (Market Capitalization)  

 

        ค่าเฉล่ียของกลุ่ม ธพ. ขนาดใหญ่และกลาง 4 ปี ยอ้นหลงั อยูท่ี่ 236,338 ลา้นบาท ใน
ปี 2556 ธนาคารขนาดใหญ่ทุกธนาคาร ยกเวน้ธนาคารกรุงไทยมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดสูง
กว่าค่าเฉล่ีย  โดยการเคล่ือนไหวของ Market Capitalization เป็นไปในทิศทางเดียวกนัและทุก
ธนาคาร Market Capitalization ขยายตวั มีเพียงธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยท่ีปรับลดลง 

 
4. แนวทำงกำรคัดเลอืกหุ้นทีเ่น้นคุณค่ำ (Value Investment: VI) 

จากการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินและค่าสถิติท่ีส าคญั สามารถน ามาเป็นแนวทาง
ในการคดักรองหุ้นส าหรับนกัลงทุน โดยการประเมินตามแนวทางคดัเลือกหุ้นของ ตลท. จะพบวา่  
1) การคดัเลือกหุน้จาก P/E Ratio ทุกธนาคารผา่นเกณฑ ์มีเพียงธนาคารทหารไทยท่ีมี P/E Ratio สูง
กวา่ SET Index 2) การคดัเลือกหุ้นจาก P/BV ทุกธนาคารผา่นเกณฑ์ มีเพียงธนาคารไทยพาณิชย ์
และกสิกรไทยท่ีมี P/BV สูงกว่าจากประเมินผลด าเนินงานเฉล่ีย 4 ปียอ้นหลงั 3) การคดัเลือกหุ้น
จาก Dividend Yield ตอ้งสูงกวา่ 5% พบวา่ ทุกธนาคารยงัไม่ผา่นเกณฑ์ เน่ืองจากจ่ายเงินปันผลต ่า
กวา่ และ 4) การคดัเลือกหุ้นจาก ROE ตอ้งสูงกวา่ 20% พบวา่ การพิจารณาจากผลด าเนินงานเฉล่ีย
ทุกธนาคารยงัไม่ผ่านเกณฑ์ แต่การพิจารณาจากปีบญัชีล่าสุดมี 4 ธนาคารผ่านเกณฑ์ ยกเวน้ 3 
ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยธุยาและทหารไทย 
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ดงันั้น จากอตัรา Dividend Yield ท่ีต  ่ากวา่ร้อยละ 5 จึงท าให้หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม ธพ. ขนาด
ใหญ่และกลางไม่ผา่นเกณฑ ์
  

ส่วนการคดัเลือกหุ้น VI ตามแนวทางของนกัลงทุนมืออาชีพ พบวา่ 1) การเลือกหุ้นจาก 
ROA ซ่ึงจะตอ้งมีค่าสูงกวา่ร้อยละ 5 ในช่วงเวลาท่ีศึกษา พบวา่ ทุกธนาคารไม่ผา่นเกณฑ์ 2) การ
เลือกหุน้จาก ROE  ซ่ึงจะตอ้งมีค่าสูงกวา่ร้อยละ 12-15 ต่อเน่ืองหลายๆ ปีติดต่อกนั พบวา่ ธนาคาร
ท่ีผ่านเกณฑ์ทุกปี คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารธนชาต ส่วน
ธนาคารกรุงไทยผ่านเกณฑ์ 3 ปีล่าสุด 3) การคดัเลือกหุ้นจากอตัราก าไรสุทธิ ท่ีจะตอ้งมีก าไร
ต่อเน่ือง พบวา่ มี 2 ธนาคารท่ีผา่นเกณฑ์ คือ ธนาคารไทยพาณิชยแ์ละธนาคารกรุงเทพ และ 4) การ
คดัเลือกหุ้นจากอตัราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Yield) ซ่ึงจะผา่นเกณฑ์ตอ้งมีการจ่ายเงินปันผล
สูงกว่าอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 3.37 พบว่า ไม่มีธนาคารท่ีผ่าน
เกณฑ ์
 ดงันั้น จาก ROA และ Dividend Yield ท่ีอยูใ่นระดบัต ่า จึงท าให้หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม ธพ. 
ขนาดใหญ่และกลางไม่ผา่นเกณฑต์ามแนวทางการคดัเลือกหุน้ของนกัลงทุนมืออาชีพ 
 

ข้อจ ำกดัของกำรศึกษำในคร้ังนี้ 
 

1. ขอ้จ ากดัในการสืบคน้ขอ้มูล เน่ืองจากธนาคารต่างๆ มีการเปิดเผยขอ้มูลต่างกนั ท าให้
การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินของบางธนาคารไม่ครบถว้น นอกจากน้ี การท่ีธนาคารต่างๆ 
บนัทึกบญัชีแตกต่างกนั อาจจะส่งผลต่อการเปรียบเทียบขอ้มูลของผูใ้ชง้บการเงินได ้

2. ค่าสถิติท่ีส าคญัท่ีเปิดเผยโดย ตลท. จะแสดงขอ้มูลยอ้นหลงัเพียง 5 ปี ซ่ึงจะประมวลผล
ขอ้มูลต่อเน่ือง หากท าการเรียกขอ้มูลในช่วงเวลาปัจจุบนั จะท าใหไ้ม่สามารถเรียกขอ้มูลในอดีตได ้
 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จำกกำรศึกษำ 

1. การคดักรองหุ้นหรือหลกัทรัพย ์โดยการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน และค่าสถิติท่ี

ส าคญับางตวั เป็นเพียงแนวทางในการคดัเลือกหลกัทรัพยท่ี์จะลงทุน  ซ่ึงผูล้งทุนตอ้งท าความเขา้ใจ

ธุรกิจหรือมีขอ้มูลกิจการในเชิงลึกเพิ่มเติมก่อนการตดัสินใจลงทุน 

2. ค่าสถิติท่ีใช้ในการคดัเลือกหุ้นบางประเภท อาจไม่เหมาะสมในการประเมินหลกัทรัพยท่ี์มี

ความผนัผวนตามภาวะเศรษฐกิจ  ซ่ึงการเลือกหุ้นโดยใช้ P/E Ratio จะนิยมใช้กบัหุ้นท่ีเป็น Defensive 
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Stock (หุน้ตั้งรับ)  คือ หุน้ท่ีมีเสถียรภาพสูงภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย  แต่หุ้นในกลุ่มธนาคาร

มีลกัษณะเป็นหุ้นวฏัจกัร (Economic Cyclical) การวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคจึงมีความส าคญัมาก

และการเลือกหุ้นโดยใชค้่า P/E ตอ้งค านึงถึง EPS ท่ีเกิดจากผลการด าเนินงานท่ีแทจ้ริง ซ่ึงหุ้นท่ีมี

ความน่าสนใจคือหุ้นท่ีมี P/E ต ่ากว่าการเติบโตของก าไรเฉล่ียต่อปี (Net margin) โดยจากการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบ ทุกธนาคารมี P/E ต ่ากวา่อตัราการเติบโตของก าไรเฉล่ีย ยกเวน้ธนาคาร

ทหารไทย (TMB) ท่ีมี P/E เฉล่ียร้อยละ 29.54 ขณะท่ีมี Net margin เพียงร้อยละ 9.65  

3. ในการวิเคราะห์หุ้นโดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน มกัมีขอ้จ ากดั เช่น การคดัเลือกหุ้นท่ี 

P/E ต ่า และ P/BV ต ่า มกัจะมีความขดัแยง้กนัของอตัราส่วน ซ่ึงหากท าการแยกสูตร P/BV จะ

เท่ากบั  P/BV = P/E x ROE   จากสูตร เม่ือ P/E หรือ ROE เพิ่มข้ึน จะส่งผลให้ P/BV เพิ่มข้ึน

เช่นเดียวกนั ดงันั้น จึงมีนกัลงทุนจ านวนมากเลือกหุ้นโดยให้ความส าคญักบั P/E ROE และอนาคต

ของบริษทั มากกวา่ P/BV ต ่า 

 

 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวจัิยคร้ังต่อไป 
 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในภาพรวม การเปรียบเทียบ
อตัราส่วนทางการเงิน และค่าสถิติท่ีส าคญั ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน ยงัไม่ได้ท  าการ
วเิคราะห์ปัจจยัทางเทคนิค  ซ่ึงนกัลงทุนจะนิยมใช ้2 วิธีร่วมกนัในการวิเคราะห์หลกัทรัพย ์ ดงันั้น 
การศึกษาคร้ังต่อไป หากน าการวิเคราะห์ปัจจยัทางดา้นเทคนิคร่วมดว้ย จะท าให้ผลการประเมิน
หลกัทรัพยมี์ความชดัเจนและไดรั้บประโยชน์มากยิง่ข้ึน  
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