
บทที่ 4 
ขอมูลท่ัวไปของหลักทรพัย 

 
ในการศึกษานี้มุงเนนศึกษาในหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ จํานวน 4 หลักทรัพย คือ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 
4.1 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) : BBL 
 4.1.1 ประวัติความเปนมา 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปดดําเนินการเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2487 และเปนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือป 2518 ตามขอมูลท่ีไดมีการรายงานใหแก
ธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันท่ี 31  ธันวาคม 2550  ธนาคารเปนธนาคารพาณิชยที่ใหญอันดับหนึ่ง
ของประเทศเมื่อพิจารณาจากมูลคาสินทรัพย  เงินฝาก และสินเช่ือ  โดยธนาคารมีสินทรัพยรวม 
1,572.8 พันลานบาท  เงินฝากรวม 1,267.1 พันลานบาท  และสินเช่ือรวม 1,035.4 พันลานบาท และ
ตามขอมูลตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2550 ธนาคารมีมูลคาหลักทรัพย
ตามราคาตลาด (Market Capitalization) เปนจํานวน 225,243  ลานบาท สูงข้ึนกวาส้ินป 2549 
จํานวน 15,270 ลานบาท หรือรอยละ 7.3 นับเปนบริษัทจดทะเบียนท่ีมีมูลคาตลาดมากท่ีสุดเปน
อันดับท่ีหา และเปนสถาบันการเงินท่ีมีมูลคาตลาดเปนอันดับแรก นอกจากนี้ในป 2550 ธนาคาร
ไดรับการเลือกใหเปนธนาคารยอดเยี่ยมในประเทศไทยจากนิตยสารเดอะแบงกเกอร ธนาคารแหงป
จากวารสารการเงินธนาคาร ธนาคารยอดเยี่ยมในประเทศไทยดานบริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศและดานบริการเพื่อการคาตางประเทศจากนิตยสารโกลเบิลไฟแนนซ และยังเปนธนาคาร
ท่ีไดรับความเช่ือถือสูงสุดในประเทศไทยประจําป 2550 จากผลสํารวจโดยนิตยสารรีดเดอรไดเจสต  

 
4.1.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของธนาคาร 

ธนาคารใหบริการทางการเงินท้ังในและตางประเทศ แกลูกคาบุคคลและลูกคาธุรกิจ โดยมี
ประเภทของผลิตภัณฑ  ไดแก  บริการสินเช่ือธุรกิจการคา  บริการเงินฝาก บริการท่ีปรึกษาการเงิน  
บริการธุรกิจหลักทรัพย  บริการธุรกิจการคาตางประเทศ บริการโอนชําระ และแลกเปล่ียนเงิน 
บริการอิเล็กทรอนิกส บริการบัตรเครดิต  บริการสินเช่ือปจเจก บริการธนบดี บริการผูดูแล
ทรัพยสิน และบริการอื่น ๆ ธุรกิจหลักของธนาคารดําเนินการโดยกิจการธนาคารนครหลวง กิจการ
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ธนาคารตางจังหวัด กิจการธนาคารตางประเทศ และกิจการการเงินธนกิจ  อยางไรก็ตาม      แมวา
กิจการดานตางประเทศเปนองคประกอบท่ีสําคัญของธุรกิจโดยรวม   แตรายไดหลักและผลกําไร
กอนภาษี     สวนใหญจะมาจากการดําเนินธุรกิจภายในประเทศ   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารมีเครือขายสาขาจํานวน 804 แหงครอบคลุม 76 
จังหวัด พรอมใหบริการลูกคาเงินฝากกวา 16 ลานบัญชี นอกจากนี้ ยังมีสาขาตางประเทศอีก 19 แหง
ใน 12 ประเทศ ประกอบดวย  ฮองกง ไตหวัน ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สิงคโปร 
มาเลเซีย และจีน เปนตน   ธนาคารมักเปนผูนําในการ ริเร่ิมผลิตภัณฑใหม และการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี  ตัวอยางเชน  การนําระบบ On-line มาใชในกิจการธนาคารเม่ือป 2513 และการ
ใหบริการบัตรเครดิตของธนาคารในป 2531  รวมท้ังธนาคารอยูในกลุมผูริเร่ิมใหบริการผาน
ธนาคารอัตโนมัติทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง ไดแก บริการ   บัวหลวงเอทีเอ็ม   บัวหลวงโฟน   บัว
หลวงไอแบงกกิ้ง   เพื่อการทํา  ธุรกรรมการเงินผานโทรศัพท  และอินเตอรเนต นอกจากนี้ ธนาคาร
ดําเนินธุรกิจดานการเปนท่ีปรึกษาทางการเงิน และการประกอบธุรกิจดานหลักทรัพย ใน
ขณะเดียวกันธนาคารยังมีการรวมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางการคา นําเสนอบริการ
เพิ่มเติม ไดแกการเสนอการออมเงินโดยการลงทุนในตราสารอ่ืน ๆ เชน กองทุนรวม พันธบัตรออม
ทรัพย และหุนกูภาคเอกชน รวมท้ังการเสนอบริการออมเงินควบประกันชีวิต 

 

รูปท่ี 4.1 การเคล่ือนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพยธนาคารกรุงเทพกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย  

BANGKOK BANK 26/3/08
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HIGH 136.00 25/3/08,LOW 20.00 15/9/98,LAST 136.00 25/3/08 Source: DATASTREAM     
ท่ีมา : Datastream(2008) 
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ตารางท่ี 4.1 สถิติท่ีสําคัญของราคาปดหุน BBL 

คาสถิต ิ ราคาปด 
จํานวนขอมูล 2610 
คาสูงสุด 136.00 
คาตํ่าสุด 20.00 
อัตราผลตอบแทนเฉล่ีย 1.000155 
ที่มา: การคํานวณ 
 

4.2  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : KBANK 
4.2.1 ประวัติความเปนมา 

 ธนาคารกอต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2488   ดวยทุนจดทะเบียนแรกเร่ิม 5  ลานบาท    
บริการของธนาคารเม่ือเร่ิมกอต้ัง  คือการรับฝากเงินและใหดอกเบ้ียแกประชาชนรวมท้ังการใหกูยืม
เพื่อประกอบธุรกิจ โดยคิดดอกเบี้ยตามความเหมาะสม   ธนาคารไดนําหุนสามัญเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเร่ิมเขาทําการซ้ือขายเม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2519   และ
ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เม่ือ พ.ศ. 2536 

 
4.2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ประกอบกิจการธนาคารพาณิชยทุกประเภทตามที่ไดกําหนดไว
ในพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชยและประกาศที่เกี่ยวของ ซึ่งออกโดยธนาคารแหงประเทศ
ไทย โดยใหบริการผานเครือขายสาขาท่ัวประเทศ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550  ธนาคารมีเครือขาย
สาขาท่ัวประเทศ  ท้ังสาขาเต็มรูปแบบและสาขายอย จํานวน 604 สาขา โดยใหบริการแกลูกคาของ
ธนาคารและประชาชนท่ัวไปผานเคร่ือง ATM ท่ีติดต้ังอยูในสาขาและนอกสถานท่ีท้ังในเขต
กรุงเทพมหานครและในสวนภูมิภาค จํานวนกวา 3,797  เคร่ือง นอกจากนี้  ยังไดติดต้ังเครื่องฝาก
เงินอัตโนมัติท่ีสาขาของธนาคาร จํานวน 502 เคร่ือง ธนาคารยังมีสาขาในตางประเทศอีก 4  สาขา 
และสํานักงานตัวแทน 3 แหง โดยมีศูนยกลางการดําเนินงานและใหบริการที่สํานักงานใหญ 
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รูปท่ี 4.2 การเคล่ือนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพยธนาคารกสิกรกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2541-2551 

KASIKORNBANK 26/3/08
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HIGH 90.00 12/2/08,LOW 11.24 1/9/98,LAST 90.00 25/3/08 Source: DATASTREAM     
ท่ีมา : Datastream(2008) 
 

ตารางท่ี 4.2  สถิติท่ีสําคัญของราคาปดหุน KBANK 

คาสถิต ิ ราคาปด 
จํานวนขอมูล 2610 
คาสูงสุด 90.00 
คาตํ่าสุด 11.24 
อัตราผลตอบแทนเฉล่ีย 1.000185 
ที่มา: การคํานวณ 
 

4.3 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) :KTB 
4.3.1 ประวัติความเปนมา 

ธนาคารกอต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2509 จากการควบกิจการระหวางธนาคารมณฑล 
จํากัด กับธนาคารเกษตร จํากัด โดยมีกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนใหญ  ทําใหธนาคารเปนธนาคาร
ขนาดใหญท่ีมีฐานะทางการเงินม่ันคง สามารถคุมครองเงินฝากและใหบริการทางธุรกรรมการเงิน
ได  

ในเดือนสิงหาคม   2530  ธนาคารไดรับโอนสินทรัพยและหนี้สินของธนาคารสยาม จํากัด 
มาดําเนินการ  โดยมียอดหนี้สินสูงกวาสินทรัพย  จํานวน  7,372  ลานบาท  ซ่ึงธนาคารไดต้ังธนาคาร
สยาม จํากัด (ตอมาเปล่ียนช่ือเปนบริษัท ทิพยสิน จํากัด) ไวเปนลูกหนี้โดยไมคิดดอกเบ้ีย และหาก
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การดําเนินการดังกลาวมีผลกระทบตอฐานะของธนาคาร ทางการจะเขามาดูแลมิใหธนาคารตอง
ไดรับความเสียหายตามนโยบายของทางการที่วางไว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และคงมีหนี้สินสูง
กวาสินทรัพย คงเหลือ จํานวน 335 ลานบาท 

ตอมาในเดือนมิถุนายน   2532  ธนาคารเปนรัฐวิสาหกิจแหงแรก  ท่ีนําหุนเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไดเร่ิมเปดทําการซ้ือขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ต้ังแต วันท่ี 2 สิงหาคม 2532 เปนตนมา และไดจดทะเบียนแปรสภาพเปน บริษัทมหาชน จํากัด 
เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2537 ใชช่ือวา “บมจ .ธนาคารกรุงไทย”    เลขทะเบียน  บมจ .335 (ปจจุบัน
เปล่ียนเปน 0107537000882) ช่ือยอ KTB 

 
4.3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของธนาคาร 

การดําเนินธุรกิจในป 2550 ธนาคารมีวิสัยทัศนการดําเนินงานท่ีจะเปน “ธนาคารแสน
สะดวก” (The Convenience Bank) โดยมีพันธกิจในการเสนอผลิตภัณฑและบริการทางการเงินท่ี
หลากหลาย เขาถึงลูกคาเปาหมาย ดวยบริการที่รวดเร็ว แมนยํา ในราคาท่ีแขงขันได ยึดหลักบริหาร
จัดการท่ีดี และมีเครือขายท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ี ซ่ึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารมีสาขาใน
ประเทศ 761 สาขา สาขาในตางประเทศ 7 สาขา เคร่ือง ATM 4,229  เคร่ือง และมีพนักงานและ
ลูกจางรวม 16,110  คน  

ปจจุบัน ธนาคารนําเสนอผลิตภัณฑทางการเงินท่ีครบวงจรผานชองทางการจําหนายของ
ธนาคารเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา ตามวิสัยทัศนการเปน Convenience Bank โดยเปน
การนําเสนอผลิตภัณฑผานบริษัทในเครือ ดังนี้ 

1) ธุรกิจจัดการกองทุน รวมกับ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย  
2) ธุรกิจเชาซ้ือและลีสซ่ิง รวมกับ  บจก. เคทีบี ลีสซ่ิง  และ บจก. กรุงไทยไอ บี เจ 

ลิสซ่ิง 
3) ธุรกิจบัตรเครดิต รวมกับ บมจ. บัตรกรุงไทย 
4) ธุรกิจประกันชีวิต รวมกับ บจก.กรุงไทย แอกซา ประกันชีวิต  
5) ธุรกิจประกันวินาศภัย รวมกับ บมจ. ทิพยประกันภัย และ บจก. กรุงไทยพานิช

ประกันภัย 
6) ธุรกิจหลักทรัพย รวมกับ บล.เคทีบี และบมจ.ทรีนีต้ี วัฒนา  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 6,407 ลานบาท 
ลดลงรอยละ 54.5 เปรียบเทียบกับป 2549 เปนผลจากรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิจํานวน 
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44,038 ลานบาท ลดลงรอยละ 4.0 เปรียบเทียบกับป 2549 ในขณะท่ี มีกําไรกอนสํารองคาเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญจํานวน 27,051 ลานบาท ลดลง 3,568 ลานบาท หรือ รอยละ 11.7 เม่ือเปรียบเทียบกับป 
2549 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารและบริษัทยอยมีสินทรัพยจํานวน 1,212,722 ลานบาท 
เงินใหสินเช่ือรวม (ไมรวมดอกเบี้ยคางรับและเงินใหสินเช่ือระหวางธนาคารและตลาดเงิน) 
954,571 ลานบาท และ สินเช่ือดอยคุณภาพ (gross) จํานวน 96,164 ลานบาท คิดเปนสัดสวนของ
สินเช่ือดอยคุณภาพ (gross) ตอสินเช่ือท้ังหมด รอยละ 9.6 ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากรอยละ 9.3 ในป 2549 และ
มีสินเช่ือดอยคุณภาพ (net) จํานวน 67,533 ลานบาท หรือรอยละ 6.9 ตอสินเช่ือท้ังหมด  

 

รูปท่ี 4.3  การเคล่ือนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพยธนาคารกรุงไทยกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย  

KRUNG THAI BANK 26/3/08
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PRICE
PRICE REL. TO BANGKOK S.E.T. - PRICE INDEX

HIGH 29.00 22/6/99,LOW 4.40 11/8/98,LAST 10.10 25/3/08 Source: DATASTREAM     
ท่ีมา : Datastream(2008) 
 

ตารางท่ี 4.3  สถิติท่ีสําคัญของราคาปดหุน KTB 

คาสถิต ิ ราคาปด 
จํานวนขอมูล 2610 
คาสูงสุด 29.00 
คาตํ่าสุด 4.40 
อัตราผลตอบแทนเฉล่ีย 1.000029 
ที่มา: การคํานวณ 
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4.4 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) : SCB 

4.4.1 ประวัติความเปนมา 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนธนาคารไทยแหงแรก โดยไดรับพระมหา

กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
พระราชอํานาจพิเศษในการจดทะเบียนจัดต้ังธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ข้ึน เม่ือ 30 
มกราคม 2449 โดยกรมหม่ืนมหิศรราชหฤทัย เปนองคผูสถาปนา ซ่ึงไดช่ือเม่ือแรกกอต้ังวา "บริษัท 
แบงกสยามกัมมาจล ทุนจํากัด" ดวยทุนจดทะเบียนแรกต้ัง 3 ลานบาท เปล่ียนช่ือเปน     "ธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด"  เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2482 และจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนเม่ือวันท่ี 19 
กุมภาพันธ 2536  

4.4.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของธนาคาร 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนธนาคารที่มุงเนนใหบริการทางการเงินท่ีครบ

วงจรท่ีมีความพรอมมากท่ีสุดในประเทศไทย เพื่อตอบสนองความตองการที่หลากหลายของลูกคา
อยางครบถวน ท้ังการใหบริการทางการเงินในรูปแบบธุรกิจธนาคารพาณิชย และการใหบริการทาง
การเงินในรูปแบบอ่ืนๆ ผานบริษัทในกลุมธนาคารไทยพาณิชย (Siam Commercial Bank Group)  

นอกเหนือจากการใหบริการหลัก ซ่ึงไดแก การรับเงินฝากและการใหสินเช่ือ ธนาคารมีบริการท่ี
หลากหลายเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาในแตละกลุม โดยสําหรับกลุมลูกคาบุคคล 
ธนาคารไดใหบริการท่ีเกี่ยวของกับสินเช่ือท่ีอยูอาศัยและสินเช่ือบุคคล บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิตและ
บัตรเครดิต บริการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและเงินโอนไปตางประเทศ รวมถึงผลิตภัณฑเพื่อ
การลงทุนและประกัน เปนตน สําหรับลูกคาธุรกิจ ธนาคารไดใหบริการที่เกี่ยวของกับการใหบริการ
บริหารเงินเพื่อธุรกิจ การคาตางประเทศ ผลิตภัณฑบริหารเงิน ผลิตภัณฑทางตลาดตราสารหนี้และ
ตลาดทุน รวมถึงบริการทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีใหบริการโดยบริษัทในเครือของธนาคารแกลูกคาบุคคล
และลูกคาธุรกิจ อาทิ การซ้ือ-ขายหลักทรัพย การจัดการและบริหารหลักทรัพย การเปนท่ีปรึกษา
ทางการเงิน วาณิชธนกิจ และสินเช่ือรถยนต เปนตน 

ธนาคารดําเนินงานผานกลุมธุรกิจของธนาคาร 6 กลุม ไดแก กลุมธุรกิจขนาดใหญ 
(รับผิดชอบลูกคาธุรกิจ ขนาดใหญ) กลุมลูกคาธุรกิจ (รับผิดชอบลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม หรือ SME) กลุมลูกคาบุคคล (รับผิดชอบลูกคารายยอยและธุรกิจขนาดเล็ก) กลุม Global 
Transaction Services (GTS) และ Capital Market กลุมจัดการทรัพยสิน (จัดการสินทรัพยดอย
คุณภาพ) กลุมบริหารการเงิน และหนวยงานธนบดีธนกิจ รวมถึงบริษัทหลักในเครือ 7 บริษัท ไดแก 
บริษัทหลักทรัพยไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด บริษัท เอส
ซีบี แคปปตอล เซอรวิส จํากัด บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอสซีบี ควอนท จํากัด บริษัท ไทย
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พาณิชยลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยพาณิชยสามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน) และ บริษัท 
ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ซ่ึงทําหนาท่ี ใหบริการทางการเงินอ่ืนๆ 
เสริมใหกับลูกคาของธนาคารไดอยางครบถวน 

สําหรับหนวยงานภายในธนาคารที่ทําหนาท่ีสนับสนุนและบริหารงานองคกรประกอบดวย 
7 หนวยงานหลัก ไดแก กลุมบริหารความเส่ียง กลุมการเงิน กลุมทรัพยากรบุคคล กลุมเทคโนโลยี 
กลุมปฏิบัติการ บริหารงานส่ือสารองคกร ฝายอํานวยการกลาง รวมถึงกลุมบริหารงานตรวจสอบ 
และสํานักงานบริหารงานกรรมการและผูถือหุน นอกจากนี้ธนาคารไดจัดต้ังสํานักงานบริหาร
โครงการปรับปรุงธนาคารซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ
ของกลุมธนาคาร รวมท้ังการริเร่ิมและพัฒนาโครงการท่ีสําคัญตอการดําเนินธุรกิจธนาคารโดยรวม  

 
รูปท่ี 4.4 การเคล่ือนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพยธนาคารไทยพาณิชยกับดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  

SIAM COMMERCIAL BANK 26/3/08
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PRICE
PRICE REL. TO BANGKOK S.E.T. - PRICE INDEX

HIGH 93.50 25/3/08,LOW 8.70 1/9/98,LAST 93.50 25/3/08 Source: DATASTREAM     
ท่ีมา : Datastream(2008) 
 

ตารางท่ี 4.4  สถิติท่ีสําคัญของราคาปดหุน SCB 

คาสถิต ิ ราคาปด 
จํานวนขอมูล 2610 
คาสูงสุด 93.50 
คาตํ่าสุด 8.70 
อัตราผลตอบแทนเฉล่ีย 1.000294 
ที่มา: การคํานวณ 


