
บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 

3.1 วิธีการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้จะทําการวิเคราะหหลักทรัพยทางดานปจจัยพื้นฐานโดยวิเคราะหเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยรวม วิเคราะหภาวะอุตสาหกรรม วิเคราะหบริษัท และทําการประเมินมูลคาท่ี
แทจริงของหลักทรัพย เพื่อเปนเกณฑในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย ตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. วิเคราะหเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ประกอบไปดวย การวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจใน
ป 2549 – 2551 และแนวโนมเศรษฐกิจป 2551 

2. วิเคราะหภาพรวมอุตสาหกรรม ไดแก ภาวะอุตสาหกรรมในป 2549 – 2551 การแขงขัน
ทางดานราคา และแนวโนมอุตสาหกรรมในป 2552 

3. วิเคราะหบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ประกอบไปดวย 
    3.1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของบริษัท 
    3.2 งบการเงินของบริษัท โดยใชโดยใชการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (Ratios 

Analysis) ซ่ึงประกอบไปดวย อัตราสวนวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน 
(Liquidity Ratio) อัตราสวนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Activity Ratio) 
อัตราสวนความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) อัตราสวนวิเคราะห
นโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio) 

    3.3 วิเคราะหหุนสามัญตามหลักพื้นฐาน ประกอบดวยความพอเพียงของรายได การกูยืม
ของธุรกิจ อัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิและราคามูลคาหุนตามหลักบัญชี 

4. การประเมินมูลคาท่ีแทจริงของหลักทรัพย 
           4.1 การประเมินอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังและความเส่ียง จะใชทฤษฎี CAPM 

(Capital Asset Pricing Model) เพื่อกําหนดอัตราลดคา (discount rate) ท่ีเหมาะสม 
ซ่ึงมีรูปแบบดังนี้ 

 
E R    R  β E R  R                            ………………(3.1) 
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โดยกําหนดให 
 E R     =   อัตราตอบแทนท่ีคาดหวังจากหลักทรัพย ADVANC 
 E R   =   อัตราผลตอบแทนของตลาด 
 R    =   อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีไมมีความเส่ียง 
 E R  R   =  สวนชดเชยความเส่ียงของตลาด (market risk premium) 
 β      =  ความเส่ียงของหลักทรัพย ADVANC เม่ือเทียบกับความเส่ียงของตลาด 
 
การประเมินคาตัวแปรจากแบบจําลองมีวิธีการดังนี้ 
    1. อัตราผลตอบแทนของตลาด (E(Rm))  จะใชอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของตลาด
หลักทรัพยต้ังแตป 2518 – 2551 
   2. อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีไมมีความเส่ียง (Rf) จะใชอัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาล  
   3. ความเส่ียงของหลักทรัพย ADVANC เม่ือเทียบกับความเส่ียงของตลาด (βi) จะทํา
การ Run Regression โดยใชขอมูลผลตอบแทนของดัชนีราคาหลักทรัพยกับผลตอบแทนของ
หลักทรัพย ADVANC ยอนหลัง 5 ป ต้ังแตป 2547 – 2551 
  4.2 การประเมินมูลคาท่ีแทจริงของหุนสามัญจะพยากรณกระแสเงินสดลวงหนา เพื่อหา
กระแสเงินสดท่ีคาดหวังของผูถือหุน (FCFE) ซ่ึงคํานวณไดดังนี้ 
 
FCFE = กําไรสุทธิ + คาเส่ือมราคา + คาใชจายเพ่ือการลงทุนในอาคารและอุปกรณสุทธิ – การ
เปล่ียนแปลงในเงินทุนหมุนเวียนท่ีใชในการดําเนินงานสุทธิ – การจายคืนเงินกู 
 
      จากนั้นหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังของผูถือหลักทรัพยตลอดชวงเวลา 
โดยใช Free Cash Flow to Equity (FCFE) Model โดยคิดลดดวยอัตราผลตอบแทนท่ีตองการ (Ri) 
ซ่ึงแบบจําลองจะเปนดังนี้ 
 

Value of Stock = PV of FCFE during extraordinary phase + PV of Terminal price 
 

P V    ∑ FCFE
R

P
R

                                       ………………(3.2) 
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 โดยท่ี 
  PV     มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังของผูถือหุนตลอดชวงเวลา (Value of  
                           Stock)  

  P      ราคาหุน ณ ส้ินปท่ี   n  FCFE
R

 

  FCFE       Free Cash Flow to Equity หรือกระแสเงินสดท่ีคาดหวังของผูถือหุน 
  R      อัตราผลตอบแทนท่ีตองการของหลักทรัพยคํานวณไดจากสมการ CAPM 
  g   อัตราการเติบโตของกระแสเงินสดแบบตลอดไป หลังปท่ี n 
 
3.2 ขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

 ขอมูลท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนขอมูลทุติยภูมิ ดังนี ้

 1. ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ เปนขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติต้ังแตป 2549 -2551 

 2. ขอมูลท่ีใชวิเคราะหภาวะอุตสาหกรรม จะใชขอมูลจากบริษัท แอดวานซ อินโฟร 

เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หรือเอไอเอส บริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน (มหาชน) หรือดีแทค 

และบริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) หรือทรูมูฟต้ังแตป 2549-2551 

 3. ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหบริษัท จะใชขอมูลทางการเงินยอนหลังจากรายงานประจําป

ของบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ต้ังแตป 2549-2551 

 4. ขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคาท่ีแทจริงของหลักทรัพย  

     - ใชข อ มูลราย เดือน  และรายปจากดัชนีตลาดหลักทรัพยแห งประ เทศไทย 

ต้ังแตป 2518-2551  

     - ขอมูลราคาหลักทรัพย ADVANC รายเดือนในป 2547-2551 และขอมูลรายวัน 

ในป 2552 

     - ขอมูลราคาผลตอบแทนพันธบัตร 

     - ขอมูลทางการเงินของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

 

 


