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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาคร้ังนี้ไดทําการการประเมินมูลคาหลักทรัพยโดยการวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน โดย

มีสมมติฐานวาการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ และภาวะอุตสาหกรรมจะสงผลกระทบตอการ

ดําเนินงานของบริษัทตลอดจนราคาของหลักทรัพย โดยไดเลือกบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

จํากัด (มหาชน) มาทําการศึกษาในชวงป 2549 -2551 เนื่องจากเปนผูนําและมีมูลคาสูงสุดในกลุม

อุตสาหกรรม อีกท้ังยังไดรับคัดเลือกสําหรับคํานวณดัชนี SET50 และ SET100 ทําการศึกษาโดย

วิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ วิเคราะหภาวะอุตสาหกรรม และวิเคราะหบริษัท โดยใชแบบจําลอง Free 

Cash Flow to Equity (FCFE) ในการประเมินมูลคาท่ีแทจริงของหลักทรัพย 

 ผลการศึกษาพบวาบริษัทมีฐานะการเงินท่ีแข็งแกรงอันเอ้ือประโยชนท้ังดานความ

นาเช่ือถือของบริการและการขยายการลงทุนรวม อีกท้ังยังมีความสามารถในการรักษาระดับการ

จายเงินปนผลในระดับสูงได เม่ือพิจารณาราคาหลักทรัพย ADVANC จากคาเฉล่ียท้ังปพบวาในป

2550 มีการปรับตัวลดลงจากป 2549 จาก 91.41 บาทตอหุนเปน 85.42 และกลับมาเพิ่มข้ึนเปน 89.44
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ในป 2551 อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจท่ีผันผวน และจากการประเมินมูลคาท่ีแทจริงของ

หลักทรัพย ADVANC พบวา ณ ส้ินป 2552 ราคาหลักทรัพยท่ีประเมินไดเทากับ 96.62 บาทตอหุน 

ซ่ึงเม่ือเทียบกับราคาตลาดของหลักทรัพย ADVANC เฉล่ียต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2552 จนถึงวันท่ี 

31 สิงหาคม 2552 ซ่ึงมีคาเทากับ 82.00 บาทตอหุน จะเห็นวาราคาของหลักทรัพยนี้ตํ่ากวามูลคาท่ี

ควรจะเปน (Under Value) สามารถสรุปไดวาหลักทรัพยของบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

จํากัด (มหาชน) เหมาะสมแกการลงทุน แตตองเปนไปตามสมมติฐานท่ีวางไว หากมีปจจัยหนึ่ง

ปจจัยใดเปล่ียนแปลงไป ตองมีการประเมินมูลคาหลักทรัพยใหมอีกคร้ังหนึ่งเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยดังกลาว 
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ABSTRACT 

 

 This study assessed the value of a capital asset by analysis of basic factors under the 

assumption that the change in economic and industrial situations will affect the business 

performance as well as the asset value of the company, The Advanced Info Service (Public 

Company Limited) was selected for this study as it has been the leader and the largest operator 

financially in the information and communications technology industry as well as a component in 

SET50 and SET100 indices calculation. The studied business period was 2006 to 2008. Included 

in the present study were economic analysis, industrial analysis, and corporate analysis for the 

application of Free Cash Flow to Equity (FCFE) model to appraise the real worth of this capital 

asset. 

 The findings indicated this company had financial strength advantageous for building its 

service creditability and for expanding the overall investment. Furthermore, AIS could maintain 
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the high dividends for its sharehoders. The investigation on ADVANC stock prices found on the 

average the price per stock in 2007 dropped from 91.41 baht level in 2006 to 85.42 baht, but in 

2008 it went up to 89.44 baht due to economic fluctuation. The real price of ADVANC stock was 

appraised at 96.62 baht per unit at 2009 year end while the average market price for January 1, 

August 31, 2009 period was calculated at 82.00 baht implying the ADVANCE stock was 

undervalued and worth investing under the present study’s assumptions. In light of business 

dynamics, any change in relevant factors will necessitate a re-appraisal of capital asset value to 

assist the investment decision. 


