
บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

4.1 การวิเคราะหปจจัยพื้นฐานของบริษัท แอนวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

      4.1.1  การวิเคราะหภาพรวมเศรษฐกิจ 

  ภาวะเศรษฐกิจไทยป 2549 

 เศรษฐกิจไตรมาสแรกป 2549 ขยายตัวรอยละ 6.1  สูงกวาการขยายตัวรอยละ 4.7  ในไตร

มาสสุดทายของป 2548 ปจจัยสนับสนุนสําคัญสําหรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสแรก

ของป 2549  คือ ปริมาณการสงออกสินคาและบริการที่เพิ่มข้ึนมากจากฐานท่ีตํ่าในชวงเดียวกันของ

ป 2548   ซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลจากการฟนตัวของวัฏจักรอิเล็กทรอนิกสต้ังแตคร่ึงหลังของปท่ีแลว 

ในขณะท่ีปริมาณการนําเขาชะลอลงมากจากฐานการนําเขาท่ีสูงมากในปท่ีแลว จึงทําใหปริมาณการ

สงออกสุทธิเพิ่มข้ึนมากและชวยชดเชยภาวการณชะลอตัวของการใชจายและการลงทุน

ภายในประเทศ แตอยางไรก็ตามเม่ือปรับปจจัยฤดูกาลออกแลวจะเห็นวาเศรษฐกิจมีแนวโนมชะลอ

ตัวตอเนื่องต้ังแตคร่ึงหลังของป 2548 และยังขยายตัวลดลงตอเนื่องไปยังไตรมาสที่สอง ไตรมาสท่ี

สาม จนถึงไตรมาสท่ีส่ีซ่ึงขยายตัวรอยละ 4.9 รอยละ 4.7 และรอยละ 4.2 ตามลําดับ  

 สาเหตุท่ีทําใหเศรษฐกิจชะลอตัว ประกอบดวย ราคาน้ํามันท่ีเพิ่มข้ึน อัตราเงินเฟอสูง การ

ปรับเพิ่มอัตราดอกเบ้ีย และความเช่ือม่ันของผูบริโภคและภาคเอกชนลดลงอันเนื่องมาจากราคา

น้ํามันท่ีสูงข้ึนมาก และความไมแนนอนของสถานการณภายในประเทศ แตมีการสงออกสินคาและ

บริการเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญ และชดเชยการชะลอตัวของอุปสงคภายในประเทศ ทําใหท้ังป 

2549 เศรษฐกิจมีการขยายตัวรอยละ 5.0 ซ่ึงสูงกวารอยละ 4.5 ในป 2548 การสงออกสินคาและ

บริการเปนปจจัยสนับสนุนการขยายตัวท่ีสําคัญ และชดเชยการชะลอตัวของอุปสงคภายในประเทศ 

แตอยางไรก็ตามความเคล่ือนไหวรายไตรมาสแสดงวาเศรษฐกิจอยูในชวงของการชะลอตัว 
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 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในไตรมาสแรกโดยรวมยังม่ันคงแตแรงกดดันเงินเฟอสูง ใน 5 

เดือนแรก อัตราเงินเฟอท่ัวไปเทากับรอยละ 5.9 แตการดําเนินนโยบายการเงินท่ีเขมงวดมากข้ึน 

ในขณะท่ียังรักษาเปาหมายการคลังสมดุลจะชวยแรงกดดันตอภาวะเงินเฟอ ดุลบัญชีเดินสะพัด

กลับมาเกินดุล 1.4 ใน 4 เดือนแรก อัตราการวางงานเฉล่ียเทากับรอยละ 1.9 และทุนสํารองเงินตรา

ระหวางประเทศเทากับ 57.2 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ณ ส้ินเดือนเมษายน 2549 คิดเปนประมาณ 3 

เทาของหน้ีสินตางประเทศระยะส้ัน แตมีแรงกดดันตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

 ในไตรมาสท่ีสอง เห็นไดจากอัตราเงินเฟอท่ีสูงข้ึนเปนรอยละ 6.0 และดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุล 1,153 ดอลลารสหรัฐฯ แตสถานการณปรับตัวดีข้ึนในไตรมาสที่สามเม่ืออัตราเงินเฟอท่ัวไป

ชะลอลงมากเปนรอยละ 4.4 และ 3.8 ในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม และดุลบัญชีเดินสะพัด

กลับมาเกินดุล อัตราการวางงานยังตํ่าโดยอัตราเฉลี่ยเทากับ 1.4 และทุนสํารองเงินตราระหวาง

ประเทศ เทากับ 58.06 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2549 คิดเปนประมาณ 3.3 เทา

ของหนี้ตางประเทศระยะส้ัน  

 ในไตรมาสท่ีสามเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ โดยแรงกดดันอัตราเงินเฟอลดลงตามลําดับ 

อัตราเงินเฟอท่ัวไปเทากับรอยละ 3.6 ลดลงจากรอยละ 5.9 ในคร่ึงปแรก อัตราการวางงานยังคงต่ํา

คือเทากับรอยละ 1.6 และดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเล็กนอยประมาณ 300 ลานดอลลารสหรัฐฯ ใน 

3 ไตรมาสแรก  

 ในขณะท่ีไตรมาสท่ีส่ีอัตราเงินเฟอท่ัวไปเทากับรอยละ 3.3 ซ่ึงลดลงตอเนื่องในคร่ึงหลัง

ของป อัตราเงินเฟอเฉล่ียท้ังป 2549 เทากับรอยละ 4.7 อัตราการวางงานเทากับรอยละ 1.51 และดุล

บัญชีเดินสะพัดเกินดุล 3.2 พันลานดอลลารสหรัฐฯ อัตราดอกเบ้ียสถาบันการเงินทรงตัวในชวงไตร

มาสท่ีส่ีหลังปรับเพิ่มตอเนื่องต้ังแตชวงคร่ึงหลังของป 2548 เงินฝากขยายตัวชาลง ในขณะท่ีสินเช่ือ

ชะลอตัวตอเนื่องในเกือบทุกสาขาสําคัญ ทําใหสภาพคลองทางการเงินยังอยูในระดับสูง อัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทเทียบกับดอลลารสหรัฐฯ แข็งคาข้ึนตอเนื่องโดยแข็งคาข้ึนอยางรวดเร็วในไตร

มาสส่ี จากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดและเงินทุนไหลเขาสูตลาดหลักทรัพยและตลาดตราสารหน้ีท่ี

เพิ่มข้ึน รวมถึงมาตรการกันสํารองรอยละ 30 สําหรับการนําเงินตราตางประเทศเขามาลงทุนใน

ตลาดการเงินเม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2549 สงผลใหคาเงินบาทออนคาลงในชวงส้ัน ๆ  
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 ในรูปท่ี 4.1 ไดแสดงเปรียบเทียบการขยายตัวของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ และอัตราการ

วางงานท่ีเปล่ียนแปลงในป 2549 

 

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
รูปท่ี 4.1 แสดงภาวะเศรษฐกิจไทยป 2549 

 

 ภาวะเศรษฐกิจไทยป 2550 

 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกป 2550 ขยายตัวรอยละ 4.2 ทรงตัวจากปลายป 2549 และ

ขยายตัวเพิ่มข้ึนเล็กนอยเปนรอยละ 4.4 ในไตรมาสท่ีสอง โดยท่ีการสงออกสินคาและบริการเปน

สาขาสนับสนุนการขยายตัวท่ีสําคัญ และชดเชยการใชจายและการลงทุนภาคเอกชนท่ีชะลอตัวลง

มาก ในไตรมาสท่ีสามเศรษฐกิจมีการขยายตัวรอยละ 4.9 เนื่องมาจากการใชจายและการลงทุน

ภาคเอกชนท่ีปรับตัวดีข้ึนและการเบิกจายจบประมาณเพ่ิมข้ึนมาก รวมท้ังการสงออกยังขยายตัวได

ในเกณฑดี แมวาจะเร่ิมชะลอตัว สวนในไตรสามสุดทายของป เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวรอยละ 

5.7 ซ่ึงเปนการขยายตัวท่ีสูงกวาในสามไตรมาสแรก และการขยายตัวเร่ิมมีความสมดุลมากข้ึน แมวา

การสงออกสุทธิยังเปนแรงขับเคลื่อน แตการใชจายรัฐบาลก็เพิ่มข้ึนมาก และการใชจายและการ

ลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีข้ึนตอเนื่อง  ทําใหท้ังป 2550 เศรษฐกิจขยายตัวรอยละ 4.8 

 ภาพรวมเศรษฐกิจในไตรมาสแรกยังมีเสถียรภาพและตอเนื่องมายังไตรมาสท่ีสอง สาม 

และส่ี โดยท่ีอัตราเงินเฟอท่ัวไปลดลงในสามไตรมาสแรกเปนรอยละ 2.4 รอยละ 1.9 และรอยละ 
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1.6 ตามลําดับซ่ึงเปนการลดลงต้ังแตคร่ึงหลังป 2549 และปรับตัวสูงข้ึนในไตรมาสสุดทายของป 

2550 เปนรอยละ 2.9 ทําใหอัตราเงินเฟอท้ังปมีคาเทากับรอยละ 2.3 อัตราการวางงานเทากันในไตร

มาสแรกและไตรมาสที่สองเทากับรอยละ 1.6 ลดลงในไตรมาสท่ีสามเปนรอยละ 1.2 และเพ่ิมข้ึน

เปนรอยละ 1.4 ในไตรมาสท่ีส่ี 

 ไตรมาสแรกดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 5.5 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ไตรมาสสองเกินดุล 

1.32 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ซ่ึงตํ่ากวาในไตรมาสแรก กอนปรับตัวข้ึนไปเปนเกินดุล 2.93 และ 

6.18 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในไตรมาสท่ีสามและส่ีตามลําดับ ทําใหดุลบัญชีเดินสะพัดรวมท้ังป

เทากับ 14.92 พันลานดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปน 6.1 ของ GDP 

 อัตราดอกเบ้ียตลาดเงินในไตรมาสแรกปรับลดลงแตสภาพคลองยังอยูในระดับสูงและเงิน

บาทมีแนวโนมแข็งคาข้ึน ในไตรมาสแรกสินเช่ือยังชะลอตัวตอเนื่องในเกือบทุกสาขาสําคัญใน

ขณะท่ีเงินฝากยังเพิ่มข้ึน ทําใหสภาพคลองทางการเงินยังอยูในระดับสูง อัตราการเปล่ียนเงินบาท

เทียบกับดอลลารสหรัฐฯแข็งคาข้ึนแตเคล่ือนไหวในชวงท่ีแคบลงและมีความใกลเคียงกับคาเงินใน

ภูมิภาคมากข้ึน สวนในไตรมาสท่ีสองอัตราดอกเบ้ียตลาดเงินปรับลดลง สินเช่ือเรงตัวมากข้ึน 

ในขณะท่ีเงินฝากเร่ิมมีสัญญาณชะลอตัวเล็กนอย แตโดยรวมสภาพคลองยังอยูในระดับสูง คาเงิน

บาทแข็งคาข้ึนตอเนื่อง และตลาดหลักทรัพยและตลาดตราสารหน้ีปรับตัวดีข้ึนทําใหมีการยายเงิน

ฝากบางสวนเขาสูตลาดทุนและตลาดตราสารหน้ี ในไตรมาสท่ีสามและส่ีอัตราดอกเบ้ียตลาดเงิน

ปรับลดลง การขยายสินเช่ือเรงตัวมากข้ึน ในขณะท่ีเงินฝากเร่ิมชะลอตัว แตโดยรวมสภาพคลองยัง

อยูในระดับสูง ตลาดอัตราแลกเปล่ียนและตลาดหลักทรัพยมีความผันผวนตามตลาดการเงินโลก 

และการเคล่ือนยายเงินทุนของนักลงทุนตางชาติ คาเงินบาทโดยเฉล่ียแข็งคาข้ึนและดัชนีราคา

หลักทรัพยมีการปรับตัวเพิ่มข้ึน 

 หนี้สาธารณะ ณ ส้ินเดือนมีนาคม มีจํานวน 3.21 ลานลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 

38.10 ของ GDP ลดลงเม่ือเทียบกับส้ินเดือนธันวาคม ป 2549 ในไตรมาสท่ีสอง ณ ล้ินเดือน

มิถุนายน มีจํานวน 3.17 ลนลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 37.72 ของ GDP ในไตรมาสท่ีสาม

สัดสวนหนี้สาธารณะตอ GDP ณ ส้ินเดือนกันยายน 2550 เทากับรอยละ 37.84 และเทากับรอยละ 

38.2 ณ ส้ินเดือนพฤศจิกายน 2550 
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 โดยตลอดป 2550 มีปจจัยท่ีสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ ประกอบดวยภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศสงออกสําคัญของไทยขยายตัวสูงและเอ้ือประโยชนตอการสงออกของไทย 

การเรงรัดการเบิกจายงบประมาณรัฐบาลและงบลงทุนรัฐวิสาหกิจอยางตอเนื่อง อัตราดอกเบ้ียตํ่าลง

ในคร่ึงแรกของป และความเช่ือม่ันผูบริโภคและภาคธุรกิจเร่ิมดีข้ึนในชวงปลายป ดังท่ีไดแสดงการ

เปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจไทยป 2550 ในรูปท่ี 4.2 

 

 
ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
รูปท่ี 4.2 แสดงภาวะเศรษฐกิจไทย ป 2550 

 

 ภาวะเศรษฐกิจไทยป 2551 

 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ี 1 ป 2551 ขยายตัวรอยละ 6.0  สูงกวาการขยายตัวเฉล่ียรอยละ 

4.8 ในป 2550 และการขยายตัวเร่ิมมีความสมดุลมากข้ึนจากการฟนตัวของการใชจายและการลงทุน

ในภาคเอกชนท่ีมีความชัดเจนมากข้ึน ในขณะท่ีการสงออกสุทธิสนับสนุนการขยายตัวไดนอยลง

อันเปนผลจากการท่ีปริมาณการนําเขาเพิ่มข้ึนเร็วกวาปริมาณการสงออก สวนในไตรมาสท่ีสอง 

ขยายตัวรอยละ 5.3 ชะลอตัวจากไตรมาสแรก เนื่องจากการชะลอตัวของอุปสงคภายในประเทศ 

รวมครึ่งปเศรษฐกิจขยายตัวรอยละ 5.7 เนื่องจากปริมาณการสงออกขยายตัวเพิ่มสูงกวาการ

คาดการณ แตอุปสงคในประเทศมีคาลดลง โดยท่ีการใชจายและการลงทุนภาครัฐ ณ ราคาแทจริง
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หดตัว และการใชจายและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว  ในไตรมาสท่ีสาม เศรษฐกิจขยายตัวรอย

ละ 4 ชะลอตัวจากไตรมาสท่ีสอง เนื่องจากอุปสงคภายในประเทศและการสงออกชะลอลง และใน

ไตรมาสสุดทายของป เศรษฐกิจไทยหดตัวรอยละ 4.3 การหดตัวของเศรษฐกิจเปนผลจากท้ังการ

สงออกสินคาบริการและความตองการสินคาภายในประเทศลดลงจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจ

โลกถดถอย ปญหาการเมืองภายในประเทศ และความเช่ือม่ันของผูบริโภคและภาคธุรกิจลดลง 

รวมท้ังความลาชาของการดําเนินโครงการลงทุนภาครัฐในชวงท่ีมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลหลายคร้ัง 

รวมท้ังป 2551 เศรษฐกิจไทยจึงขยายตัวเพียงรอยละ 2.6 นับวาเปนการชะลอตัวลงมากเม่ือเทียบกับ

การขยายตัวรอยละ 4.8 ในป 2550    

 อัตราเงินเฟอท่ัวไปในไตรมาสแรกเทากับรอยละ 5.0 สูงข้ึนมาจากรอยละ 2.9 ในไตรมาส

ท่ีส่ีป 2550 ในไตรมาสท่ีสองอัตราเงินเฟอท่ัวไปเทากับรอยละ 7.5 แตแรงกดดันเงินเฟอนี้ลดลงใน

ไตรมาสท่ีสามตามภาวะราคาน้ํามันและราคาสินคาโภคภัณฑท่ีลดลง โดยมีคาเทากับรอยละ 7.3 

โดยเงินเฟอรายเดือนลดลงจากรอยละ 9.2 ในเดือนกรกฎาคมเปนรอยละ 6.4, 6.0 และ 3.9 ในเดือน

สิงหาคม กันยายน และตุลาคมตามลําดับ สวนในไตรมาสท่ีส่ีลดลงเปนรอยละ 2.1 ตามภาวะราคา

น้ํามันและราคาสินคาโภคภัณฑท่ีลดลง ทําใหอัตราเงินเฟอเฉล่ียท้ังปเทากับรอยละ 5.5  

 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 3,068 ลานดอลลารสหรัฐฯ ซ่ึงตํ่ากวาการเกินดุล 4,689 ลาน

ดอลลารในไตรมาสแรกป 2550 ในไตรมาสท่ีสองเกิดการขาดดุล 308 ลานดอลลารสหรัฐฯ ซ่ึงเปน

ผลจากราคาน้ํามันท่ีเพิ่มสูงข้ึนมากประกอบกับท่ีรายจายดานการทองเท่ียวตางประเทศของคนไทย

สูงข้ึนและเปนชวงของการสงกลับกําไร และผลตอบแทนของการลงทุนจากตางประเทศ ในไตร

มาสท่ีสองดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดยังขาดทุน ซ่ึงเปนผลมาจากการสงออกท่ีชะลอตัวแตการ

นําเขายังเรงตัวข้ึน และรายไดจากการทองเท่ียวไดรับผลกระทบจากปญหาความไมสงบในประเทศ

และปญหาเศรษฐกิจโลก ประกอบกับไตรมาสสามอยูนอกฤดูกาลทองเท่ียว ทําใหดุลบัญชี

เดินสะพัดรวมป 2551 อยูในฐานะขาดดุลเล็กนอยประมาณ 178 ลานดอลลารสหรัฐ โดยมีอัตราการ

วางงานเฉล่ียของไตรมาสแรกเทากับรอยละ 1.6 ลดลงในไตรมาสท่ีสองและไตรมาสท่ีสามเปนรอย

ละ 1.4 และ 1.2 ตามลําดับ กอนจะเพิ่มเปนรอยละ 1.3 ในไตรมาสท่ีส่ี ดังไดแสดงการเปล่ียนแปลง

ของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ อัตราการวางงานและดุลบัญชีเดินสะพัดไวในรูปท่ี 4.3 
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 ในไตรมาสแรกอัตราดอกเบี้ย ณ ราคาตลาดเงินทรงตัว แตอัตราดอกเบ้ียแทจริงลดลง

เนื่องจากเงินเฟอท่ีสูงข้ึน สินเช่ือเรงตัวมากข้ึน ในขณะที่เงินฝากยังอยูในชวงชะลอตัว ทําใหสภาพ

คลองเร่ิมลดลง แตโดยรวมสภาพคลองยังอยูในระดับสูง ดัชนีคาเงินบาทท่ีแทจริงออนคาลง ในไตร

มาสท่ีสองอัตราดอกเบ้ีย ณ ราคาตลาดปรับสูงข้ึนท้ังดอกเบ้ียเงินฝากและดอกเบ้ียเงินกู แตอัตราเงิน

เฟอสูงข้ึนมากมีผลใหอัตราดอกเบ้ียแทจริงลดลงและเปนลบ สินเช่ือเรงตัวมากข้ึน ในขณะท่ีเงินฝาก

ลดลง ทําใหสภาพคลองในระบบสถาบันการเงินลดลงอยางตอเนื่อง แตโดยภาพรวมสภาพคลองยัง

สูง แตดัชนีเงินบาทออนคาลง ในไตรมาสท่ีสามอัตราดอกเบ้ียนโยบายปรับตัวสูงข้ึน และอัตราเงิน

เฟอท่ีลดลงในชวงปลายไตรมาสมีผลใหอัตราดอกเบ้ียแทจริงเพิ่มข้ึนแมจะยังเปนอัตราท่ีลบ สินเช่ือ

เรงตัวมากข้ึน ในขณะท่ีเงินฝากยังลดลงอยางตอเนื่อง ทําใหสภาพคลองในระบบสถาบันการเงินเร่ิม

มีสัญญาณตึงตัว และในไตรมาสสุดทายของปอัตราดอกเบ้ียปรับลดลง แตอัตราเงินเฟอท่ีลดลงเร็ว

กวาจึงมีผลใหอัตราดอกเบ้ียแทจริงกลับมาเปนบวกและเพิ่มข้ึน สินเช่ือชะลอตัวและเงินฝากเรงตัว

ข้ึน โดยคาเงินบาทในไตรมาสแรกแข็งคาข้ึนเม่ือเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐฯ  แตออนคาลงอยาง

ตอเนื่องต้ังแตกลางเดือนเมษายน 

 ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยโดยเฉล่ียในไตรมาสแรกปรับตัวเพิ่มข้ึนจากไตรมาสท่ีส่ีในป 

2550แตลดลงในไตรมาสที่สอง สาม และลดลงมากในไตรมาสท่ี 4 และมีความผันผวนเปนชวง ๆ 

ตามการเคล่ือนยายเงินทุนของนักลงทุนตางชาติในภาวะท่ีตลาดการเงินโลกยังไดรับผลกระทบจาก

ปญหาหนี้ดอยคุณภาพ ประกอบกับราคาน้ํามันและสินคาโภคภัณฑมีความผันผวน ตลอดจนปญหา

การเมืองภายในประเทศที่ทําใหความเช่ือม่ันนักลงทุนลดลง จึงนําไปสูวิกฤตทางการเงินท่ีแผเปนวง

กวางมากข้ึน สภาพคลองสวนเกินกลับมาเพิ่มข้ึน คาเงินบาทออนลงอยางตอเนื่อง  

 ฐานะการคลังขาดดุลงบประมาณและขาดดุลเงินสดตอเนื่องจากไตรมาสท่ีแลว ซ่ึงเปนไป

ตามการดําเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุลเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ สัดสวนหนี้สาธารณะตอ GDP ณ 

ส้ินเดือนกุมภาพันธ 2551 เทากับรอยละ 36.35 ลดลงเล็กนอยจากรอยละ 37.97 ณ ส้ินป 2550 แตใน

ไตรมาสท่ีสอง ฐานะการคลังดีข้ึนคือเกินดุลงบประมาณและดุลเงินสดภายหลังจากท่ีอยูในฐานะ

ขาดดุลในชวง 3 ไตรมาสท่ีผานมา โดยท่ีมีรายไดนําสงคลังเพิ่มข้ึนมากแตรายจายเพิ่มข้ึนเล็กนอย 

สัดสวนหนี้สาธารณะตอ GDP ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2551 เทากับรอยละ 35.8 ในไตรมาสท่ีสามการ

คลังเกิดการขาดดุลงบประมาณแตเกินดุลเงินสดตอเนื่อง โดยมีรายไดสงคลังเพิ่มข้ึนมากแตรายจาย
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เพิ่มข้ึนเล็กนอย หนี้สาธารณะคงคาง ณ ส้ินเดือนกันยายน 2551 มีจํานวน 3.41 ลานลานบาท ในไตร

มาสสุดทายของปฐานะการคลังขาดดุลงบประมาณและขาดดุลเงินสดเปนจํานวนสูงถึง 129,003 

ลานบาทและ 208,134 ลานบาท ในชวงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2551 เนื่องจากการจัดเก็บรายได

ลดลงและต่ํากวาเปาหมายมากจึงไมเพียงพอกับการเลิกจายในดานรายจาย หนี้สาธารณะคงคาง ณ 

ส้ินเดือนพฤศจิกายน 2551 มีจํานวน 3,415,565 ลานบาท คิดเปนรอยละ 37 ของ GDP ซ่ึงสวนใหญ

เปนการเพิ่มข้ึนของหน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไมใชสถาบันการเงิน 

 

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
รูปท่ี 4.3 แสดงภาวะเศรษฐกิจไทยป 2551 

 

 ภาวะเศรษฐกิจไทยป 2552 ไตรมาสแรก 

 เศรษฐกิจไทยหดตัวรอยละ 7.1 โดยการหดตัวท่ีรุนแรงเปนผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

โลกท่ีถดถอยรุนแรงมากข้ึนและทําใหการสงออกและการทองเท่ียวของไทยหดตัวลงมาก และมี

ผลกระทบตอเนื่องท่ีทําใหการใชจายและการลงทุนภาคเอกชนลดลงและสาขาเศรษฐกิจตาง ๆ ของ

ไทยไดรับผลกระทบเปนวงกวาง ภาคธุรกิจเอกชนลดการลงทุนอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ภาคอุตสาหกรรมซ่ึงความตองการสินคาและการผลิตเพื่อการสงออกลดลงมาก จึงไดสงผลใหมี

กําลังการผลิตสวนเกินเพิ่มมากข้ึนและมีการเลิกจางงานในอุตสาหกรรมสําคัญ ทําใหอัตราการ
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วางงานเพ่ิมสูงข้ึน อยางไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในไตรมาสนี้กับไตร

มาสสุดทายของป 2551 พบวาลดลงรอยละ 1.9 จากท่ีลดลงถึงรอยละ 6.1 ในไตรมาสกอนหนา ช้ีวา

เศรษฐกิจกําลังเขาสูชวงตํ่าสุด 

 ภาวะเศรษฐกิจไทยป 2552 ไตรมาสท่ีสอง 

 เศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสองนี้หดตัวนอยกวาไตรมาสแรก โดยหดตัวรอยละ 4.9 รวมคร่ึง

แรกของปหดตัวรอยละ 6.0 ซ่ึงเปนผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกถดถอยรุนแรงท่ีทําใหการสงออก

และการทองเท่ียวของไทยหดตัวมาก และปญหาความไมสงบทางการเมือง รวมท้ังการระบาดของ

โรคไขหวัดสายพันธุใหมชนิด A (H1N1) 2009 ท่ีกระทบตอการทองเท่ียวและการใชจาย 

 หากปรับปจจัยทางฤดูกาลออกแลวเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวจากไตรมาสแรกรอยละ 

2.3 (% QoQ) เปนการปรับตัวในทิศทางท่ีดีข้ึนและช้ีวาโดยรวมเศรษฐกิจไทยไดผานพนชวงถดถอย

รุนแรงท่ีสุดแลว และมีสัญญาณการปรับตัวในทิศทางท่ีดีข้ึนโดยเฉพาะในชวงปลายไตรมาสท่ีสอง 

ไดแก การวางงาน การผลิตอุตสาหกรรมสงออก การใชกําลังการผลิต การนําเขาสินคาวัตถุดิบ และ

การลงทุนภาครัฐ 

 ท้ังนี้ไดเปรียบเทียบการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสสุดทายของป 2551 กับไตรมาส

ท่ีสองของป 2552 ไวดังรูปท่ี 4.4 

  

 
ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
รูปท่ี 4.4 แสดงภาวะเศรษฐกิจไทยป 2552 
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 แนวโนมภาวะเศรษฐกิจไทยป 2552  

 1.  ดานการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

        เศรษฐกิจไทยในป 2552 คาดวาจะหดตัวท่ีรอยละ -3.5 ถึง -3.0 ตอป เนื่องจาก การ

สงออกสินคาและบริการหดตัวลงมาก ตามการหดตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคาหลักของไทย และ

การทองเท่ียวท่ีลดลงจากปญหาการเมืองและความเส่ียงจากไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ทําให

ปริมาณการสงออกสินคาและบริการในป 2552 คาดวาจะหดตัวลงมากมาอยูท่ีรอยละ -17.4 ถึง -16.4 

ตอป สําหรับปริมาณการนําเขาสินคาและบริการคาดวาจะหดตัวลงมาอยูท่ีรอยละ -25.9 ถึง -24.9 

ตอป ตามการสงออกที่ลดลงและการชะลอตัวของการใชจายภายในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุน

ภาคเอกชนท่ีคาดวาจะหดตัวมาอยูท่ีรอยละ-12.9 ถึง -11.9 ตอป ตามการตัดสินใจท่ีจะชะลอการ  

ลงทุนของภาคเอกชน ในชวงท่ียอดคําส่ังซ้ือจากตางประเทศและในประเทศท่ีลดลง ในขณะท่ีการ

บริโภคภาคเอกชนคาดวาจะหดตัวลงมาอยูท่ีรอยละ -0.8 ถึง 0.2  ตอป เนื่องจากรายไดของภาค

ครัวเรือนมีแนวโนมลดลง ตามรายไดเกษตรกรที่ลดลงตามราคาสินคาเกษตรในตลาดโลก ประกอบ

กับความไมแนนอนในเร่ืองการจางงาน เพราะมีแรงงานจํานวนมากท่ีถูกปรับลดช่ัวโมงการทํางาน

ลง และอัตราการวางงานมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนในชวงท่ีเศรษฐกิจหดตัว อยางไรก็ตาม การบริโภค

ภาคเอกชนไดรับปจจัยสนับสนุนจากงบประมาณรายจายเพิ่มเติมกลางปท่ีชวยเพิ่มรายไดและลด

รายจายใหแกภาคครัวเรือน รวมถึงการท่ีคาครองชีพท่ีลดลงมากตามอัตราเงินเฟอท่ีลดลง 

    ท้ังนี้ บทบาทสําคัญในการชะลอการหดตัวของเศรษฐกิจไทย ข้ึนอยูกับการเรงรัดการ

ใชจายของภาครัฐผานรายจายเพื่อการบริโภคและรายจายเพื่อการลงทุนของภาครัฐ จากมาตรการ

ฟนฟูเศรษฐกิจระยะท่ี 1 และมาตรการฟนฟูเศรษฐกิจระยะท่ี 2 หรือท่ีเรียกวา ปฏิบัติการไทย

เขมแข็ง ซ่ึงคาดวาจะชวยสนับสนุนและประคับประคองใหเศรษฐกิจไทยเร่ิมฟนตัวจากท่ีตกตํ่าสุด

ในไตรมาสแรกของป 2552 โดยคาดวาการบริโภคภาครัฐในป 2552 จะเรงตัวข้ึนมาอยูท่ีรอยละ 9.1 

ถึง 10.1 ตอป และคาดวาการลงทุนภาครัฐในป 2552 จะเรงตัวข้ึนจากฐานท่ีตํ่าในปกอน มาอยูท่ีรอย

ละ 6.5 ถึง 7.5 ตอป 

 2.  ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ 

  เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ในดานอัตราเงินเฟอคาดวาจะปรับตัวลดลงจากป

กอนมาอยูท่ีรอยละ -0.5 ถึง 0.5 ตอป เนื่องจากแนวโนมราคาน้ํามันดิบท่ีคาดวาจะปรับลดลงมาก
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จากป 2551 และคาเงินบาทท่ีมีแนวโนมแข็งคาข้ึน สวนอัตราเงินเฟอพื้นฐานท่ีไมรวมราคาน้ํามัน

และราคาอาหารสด จะลดลงมาอยูท่ีรอยละ 0.0 – 1.0 ตอป อยางไรก็ตาม ปจจัยเส่ียงดานเสถียรภาพ

ภายในคืออัตราการวางงานท่ีคาดวาจะเพิ่มสูงข้ึนมาอยูท่ีรอยละ 2.5 ของกําลังแรงงานตามภาวะ

เศรษฐกิจท่ีหดตัว ในดานเสถียรภาพภายนอกประเทศ คาดวาดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลสูงมากถึง

รอยละ 9.0 ของ GDP เนื่องจากการเกินดุลการคาสูงเปนประวัติการณถึง 20.4 พันลานดอลลาร

สหรัฐฯ การท่ีดุลการคาเกินดุลมากเกิดจากมูลคาสินคานําเขาท่ีหดตัวลงมากกวามูลคาสินคาสงออก 

โดยคาดวามูลคาสงออกจะหดตัวรอยละ -21.2 ถึง -19.2 ตอป ในขณะท่ีมูลคาสินคานําเขาคาดวาจะ

หดตัวมากจากฐานสูงในปกอนมาอยูท่ีรอยละ -32.7 ถึง -30.7 ตอป 

  

 ปจจัยเส่ียงท่ีมีความสําคัญตอภาวะเศรษฐกิจในคร่ึงหลังของป 2552 

 1) ราคาน้ํามันดิบท่ีเพิ่มสูงข้ึนและมีความผันผวน 

     ราคาน้ํามันดิบมีแนวโนมสูงข้ึนตามสัญญาณเศรษฐกิจโลกท่ีเร่ิมปรับตัวดีข้ึน ซ่ึงจะมี

แรงกดดันตอตนทุนการผลิตสินคาและคาใชจายของประชาชนในภาวะท่ีเศรษฐกิจเปราะบาง 

 2) ภาวการณทองเท่ียวและผลกระทบไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิด A (H1N1) 2009  

  การทองเท่ียวยังอยูในภาวะหดตัวจากผลกระทบเศรษฐกิจโลกถดถอย และการระบาด

ของไขหวัดใหญ 2009 ท่ีสงผลกระทบตอภาคการทองเท่ียวและความเช่ือม่ัน รวมท้ังการใชจายของ

ครัวเรือน 

 3) การเมืองภายในประเทศยังไมราบร่ืน 

  รัฐบาลขาดความนิยมเน่ืองจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจไมประสบความสําเร็จ และ/

หรือ รัฐบาลขาดเสถียรภาพจากความไมพอใจของพรรครวมรัฐบาล ปญหาทางการเมืองนี้ไดสงผล

ตอความเช่ือม่ันท้ังผูประกอบการและนักลงทุนตางชาติ จึงเปนประเด็นสําคัญท่ีตองจัดการแกไข  

 

      4.1.2  การวิเคราะหอุตสาหกรรม (Industry Analysis) 

 ภาวะอุตสาหกรรมโทรศัพทเคล่ือนท่ีในป 2549-2551 

 ธุรกิจโทรศัพทเคล่ือนที่ในป 2449- 2551 มีอัตราเจริญเติบโตของผูใชบริการอยางตอเนื่อง 

จากป 2549 ท่ีมีผูใชบริการทั้งส้ินประมาณ 40 ลานคน หรือมีอัตราผูใชบริการตอจํานวนประชากร 
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 การแขงขนัทางดานราคา 

 การแขงขันทางดานราคาในป 2550-2551 ถือวามีแนวโนมท่ีดีข้ึน เนื่องจากผูใหบริการ

ตองมีภาระผูกพันจากการจายคาเช่ือมโยงเครือขาย (Interconnection Charge) ใหผูบริการรายอ่ืน ทํา

ใหผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีเนนใชกลยุทธดานราคาเฉพาะการใชงานภายในเครือขาย (on-net 

promotion) เปนหลัก นอกจากนี้ ผูใหบริการสวนใหญไดมีการปรับราคาข้ึนสําหรับลูกคาท่ี

โปรโมช่ันเกาไดหมดอายุลงในชวงคร่ึงปแรก ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูใหบริการพยายามลดความสําคัญ

ในการแขงขันดวยมิติราคา แตอยางไรก็ตามเนื่องจากวิกฤตการทางเศรษฐกิจท่ัวโลกในป 2551 ซ่ึง

กระทบถึงเศรษฐกิจไทย อีกท้ังสถานการณความไมแนนอนทางการเมือง และทําใหดัชนีความ

เช่ือม่ันผูบริโภคลดตํ่าลง ทําใหในชวงคร่ึงปหลัง ผูใหบริการไดชะลอการปรับข้ึนคาโทรศัพทโดย

พยายามรักษาราคาในระดับเดิม  

 

 แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมโทรศัพทเคล่ือนท่ีในป 2552 

 ผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีจะตองเผชิญกับเง่ือนไขทางการตลาดท่ีทาทาย ไดแก การ

ชะลอตัวทางเศรษฐกิจท้ังในระดับโลกและวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศ ตลาดโทรศัพทเคล่ือนท่ี

ซ่ึงเขาสูจุดอ่ิมตัว (Saturated Market) โดยมีจํานวนผูใชมือถือตอประชากรในอัตราสูง (High 

Penetration Rate) โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตเมือง โดยในป 2552 คาดวาตลาดจะมีจํานวนผูใชบริการ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีเพิ่มข้ึนประมาณ 5 แสนเลขหมาย หรือคิดเปนการเติบโตท่ีอัตรารอยละ 8 จากป 

2551 ซ่ึงจะทําใหอัตราหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนท่ีตอจํานวนประชากรมีประมาณรอยละ 100-110 

โดยจํานวนผูใชบริการมากกวา 1 หมายเลข (Multiple SIM user) จะยังคงมีอยูเปนจํานวนพอสมควร 

หากพิจารณาจํานวนผูใชบริการตอจํานวนประชากร (Human penetration rate) และคาดวาจะอยูใน

ระดับอัตรารอยละ 70-80 โดยมาจากการเติบโตของผูใชบริการในตลาดตางจังหวัดเปนหลัก 

อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตในเชิงรายไดของตลาดการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีนาจะอยูใน

ระดับนอยกวารอยละ 4 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยท่ีคาดวาจะเติบโตลดนอยลงอยางมาก ตามภาวะ

เศรษฐกิจท่ัวโลก รวมถึงสถานการณความไมแนนอนทางการเมือง ซ่ึงตางกดดันการบริโภค

ภายในประเทศ 
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 ผูใหบริการมุงเนนใหความสําคัญมากข้ึนในการเพิ่มรายไดจากบริการเสริม (Non-voice) 

ซ่ึงมีการแขงขันดานราคาไมสูงนักและยังมีอัตราการขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะบริการที่

เกี่ยวของกับดนตรีและความบันเทิง นอกจากนี้ ผูใหบริการแตละรายจะนําเสนอบริการใหมท่ี

หลากหลายและรวดเร็วยิ่งข้ึนบนเทคโนโลยี 3G เชน  อินเตอรเน็ตไรสายความเร็วสูงบนมือถือ 

(High Speed Wireless Internet) โทรศัพทแบบเห็นหนา (Video Call) หรือบริการดาวนโหลด

ไฟลขอมูลขนาดใหญในลักษณะของ Video Clip, Video Streaming, Full Song, Music Video และ

ขยายธุรกิจไปสูการใหบริการบรอดแบนด (Broadband) ซ่ึงมีโอกาสในการเติบโตจากจํานวน

ผูใชงานอินเตอรเน็ตในประเทศไทยท่ีเพิ่มสูงอยางตอเนื่องมากกวา 13 ลานคน 

 

      4.1.3  การวิเคราะหบริษัท 

 1) ขอมูลจําเพาะของบริษัท 

     บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด  (มหาชน) ประกอบธุรกิจใหบริการ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีในยานความถ่ี 900 MHz ในระบบดิจิตอล GSM (Global System for Moblie 

Communication)  และ มีบ ริษัทย อ ย  คื อบ ริษัท  ดิ จิ ตอลโฟนจํ า กั ด  (DPC) ซ่ึ ง ให บ ริก า ร

โทรศัพทเคล่ือนท่ีในยานความถ่ี 1800 MHz ในระบบดิจิตอล GSM 1800 นอกจากนี้ ยังมีบริษัทยอย

เปนผูใหบริการท่ีเกี่ยวของกับกิจการโทรคมนาคมดานอ่ืนๆ อีกดวย ไดแก นําเขาและจัดจําหนาย

อุปกรณโทรศัพทเคล่ือนท่ี ใหบริการส่ือสารขอมูลผานสายโทรศัพทและสาย Optical Fiber 

ใหบริการชําระสินคาและบริการผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี จําหนายบัตรแทนเงินสด ศูนยใหบริการ

ขอมูลทางโทรศัพท และใหบริการโทรศัพทระหวางประเทศ เปนตน ต้ังอยูท่ี 414 อาคารชินวัตร- 

ทาวเวอร 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หมายเลข

โทรศัพท 022996000 website : www.ais.co.th 

 

 2) โครงสรางบริษัทและบริษัทในเครือ 

     บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (เอไอเอส) เปนหนึ่งในกลุมบริษัท 

ชิน คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (SHIN) ภายใตธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคมไรสาย  
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ตารางท่ี 4.1 แสดงผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ของบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด

(มหาชน) 

ลําดับ รายชื่อผูถือหุน จํานวน(หุน) % ถือหุน 
1. บริษัท ชิน คอรปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 1,263,712,000 42.66 
2. Singtel Strategic Investments Pte. Ltd. 632,039,000 21.34 
3. HSBC (Singapore) Nominees Pte. Ltd. 94,109,187 3.18 
4. Littledown Nominees Limited 76,386,600 2.58 
5. Nortrust Nominees Ltd. 42,140,600 1.42 
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 38,581,218 1.30 
7. State Street Bank and Trust company 37,014,082 1.25 
8. N.C.B.Trust Limited-RBS as Dep for FS 36,989,300 1.25 
9.  Mellon Nominees (UK) Limited  36,638,100 1.24 

10. Chase Nominees Limited 1 25,167,600  0.85 
ท่ีมา: บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

 

  โดยจากตารางท่ี 4.1 บริษัทเอไอเอสมีผูถือหุนรายใหญสองรายคือ บริษัท ชิน คอร

ปอเรช่ัน และ SingTel Strategic Investment PTE Ltd. ในสัดสวนผูถือหุน รอยละ 42.66 และ 21.34 

ตามลําดับ   

  โดยบริษัทเอไอเอสดําเนินกิจการใหบริการเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีเซลลูลาร เดิม

ใหบริการในระบบอนาลอก เอ็นเอ็มที (analog NMT) ท่ียานความถ่ี 900 เมกะเฮิรตซ ซ่ึงไดหยุด

ใหบริการแลวต้ังแตป พ.ศ. 2546 ปจจุบันใหบริการในระบบดิจิตอล จีเอสเอ็ม (digital GSM) ท่ียาน

ความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ โดยไดรับอนุญาตใหดําเนินงานจากองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 

(ปจจุบันแปรรูปเปน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)) ตามสัญญารวมการงานแบบบีทีโอ (BTO: 

Build-Transfer-Operate) ในป พ.ศ. 2533 เปนระยะเวลา 20 ป ตอมาในป พ.ศ. 2539 ไดขยายเวลา

ของสัญญารวมการงานเปน 25 ป ส้ินสุดป พ.ศ. 2558 

     ภายใตสัญญารวมการงานแบบบีทีโอ เอไอเอสมีหนาท่ีเปนผูลงทุนในการสราง

เครือขายเซลลูลารและรับผิดชอบในการหาเงินลงทุนรวมท้ังคาใชจายตางๆทั้งหมด และโอน
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กรรมสิทธ์ิในเครือขายใหแกผูใหสัญญา (ทีโอที) โดยบริษัทมีหนาท่ีและความรับผิดชอบและหา

แหลงเงินทุนสําหรับงานวิศวกรเครือขาย วางแผนงานดานเครือขาย จัดหาอุปกรณพรอมท้ังติดต้ัง 

บํารุงดูแลรักษาเครือขาย ตลอดจนดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ การตลาดและการใหบริการ ท้ังนี้ 

บริษัทจะตองจายผลประโยชนตอบแทนในรูปแบบของสวนแบงรายไดท่ีไดรับจากการใหบริการ

ใหแกผูใหสัญญา โดยรายไดจากการใหบริการแบบชําระคาบริการหลังการใช (Postpaid) บริษัทได

จัดแบงรอยละ 30 ของรายไดนั้นใหแกทีโอที และรัฐบาลในรูปของภาษีสรรพสามิต (Excise tax) 

สวนรายไดจากบริการแบบชําระคาใชบริการลวงหนา (Prepaid) บริษัทจัดแบงใหทีโอที และรัฐบาล

ในรูปของภาษีสรรพสามิตในอัตรารอยละ 20 

     นอกเหนือจากการดําเนินกิจการโทรศัพทเคล่ือนท่ีแลว บริษัทไดมีการทําธุรกิจท่ี

เกี่ยวของกับการส่ือสารโทรคมนาคมผานบริษัทยอยท้ังหมด 10 บริษัท ดังนี้ 

  บริษัท ดิจิตอลโฟน จํากัด (ดีพีซี) ดีพีซี ถือหุนโดย เอไอเอสในสัดสวนรอยละ 98.55 

ประกอบธุรกิจใหบริการเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบดิจิตอล จีเอสเอ็ม (digital GSM) ท่ียาน

ความถ่ี 1800 เมกะเฮิรตซ โดยดีพีซีมีสัญญาการใชบริการเครือขายรวม (Network Roaming) กับเอ

ไอเอส ซ่ึงทําใหผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบดิจตอล จีเอสเอ็ม 1800 สามารถใชงานไดท่ัวประเทศ

เหมือนกับผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบดิจิตอล จีเอสเอ็ม แอดวานซ นอกจากนี้ ดีพีซี เปนผูนําเขา

และจัดจําหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ี รวมท้ังอุปกรณโทรคมนาคมอ่ืนๆ โดยจําหนายผานรานเทเลวิซ 

และตัวแทนจําหนายอ่ืนๆ 

  บริษัท แอดวานซ ดาตาเน็ทเวอรค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (เอดีซี) เอดีซี เปนบริษัทรวม

ลงทุนระหวางเอไอเอสและทีโอทีในสัดสวนการถือหุนรอยละ 51 และ 45.34 ตามลําดับ ดําเนิน

ธุรกิจใหบริการการส่ือสารขอมูลผานเครือขายสายโทรศัพท (Online Data Communication) 

อินเตอรเนตความเร็วสูง (ADSL) และการใหบริการอินเตอรเนตอยางครบวงจร 

  บริษัท แอดวานซ คอนเท็ค เซ็นเตอร จํากัด (เอซีซี) เอซีซีถือหุนโดยเอไอเอสใน

สัดสวนรอยละ 99.99 เปนบริษัทท่ีเนนธุรกิจการใหบริการลูกคาสัมพันธเปนหลัก และดําเนินการ

เปนบริษัทศูนยกลางในการติดตอระหวางผูใชบริการ และบริษัทในเครือ โดยดําเนินธุรกิจใหบริการ

ขอมูลทางโทรศัพท (Call Center) ท้ังในดานการตอบคําถาม การใหคําแนะนํา และคําปรึกษาแก

ลูกคาของเอไอเอส และดีพีซี รวมถึงบริษัทอ่ืนๆ ในเครือท่ีตองการใชบริการขอมูลทางโทรศัพท 
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   บริษัท โมบาย ฟรอม แอ็ดวานซ จํากัด (เอ็มเอฟเอ) เอ็มเอฟเอ เดิมช่ือบริษัท แอด

วานซ ไวรเลส มารเก็ตต้ิง จํากัด ถือหุนโดยเอไอเอสในสัดสวนรอยละ 99.99 แตเดิมดําเนินธุรกิจ

นําเขาและเปนตัวแทนจัดจําหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ี ปจจุบันไดหยุดดําเนินกิจการแลวต้ังแตเดือน

ธันวาคม ป พ.ศ. 2545 และธุรกิจดังกลาวไดให ดีพีซี เปนผูดําเนินการ 

  บริษัท แอดวานซ เอ็มเปย จํากัด (เอเอ็มพี) เอเอ็มพีเปนบริษัทรวมลงทุนระหวาง เอไอ

เอส และบริษัทเอ็นทีที โดโคโม จากญ่ีปุนในสัดสวนผูถือหุน รอยละ 70 และ 30 ตามลําดับ โดย

บริษัทไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยใหประกอบธุรกิจใหบริการชําระคาสินคาและ

บริการผานมือถือแทนการใชเงินสดหรือบัตรเครดิตภายใตช่ือ “เอ็มเปย (mPAY)” ซ่ึงเพิ่มความ

สะดวกและปลอดภัยแกลูกคาเอไอเอส ในการทําธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี โดย

ลูกคาสามารถใชบริการเอ็มเปรในการชําระคาสินคาและบริการตางๆ ผานรานคาท่ีเขารวมบริการ 

เชน รานอาหาร รานหนังสือ การซ้ือสินคาออนไลนผานอินเตอรเนต การชําระคาบริการ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีท้ังระบบชําระคาบริการหลังการใช (Postpaid) และระบบเติมเงิน วัน-ทู-คอล! 

(prepaid) เปนตน 

  บริษัท แอดวานซ เมจิคการด จํากัด (เอเอ็มซี) เอเอ็มซี ถือหุนโดยเอไอเอส ในสัดสวน

รอยละ 99.99 โดยไดรับอนุญาตจาก ธนาคารแหงประเทศไทยในการประกอบธุรกิจบัตรเงินสด 

(Cash Card) โดยจุดหมายของบัตรเงินสดคือเปนส่ือกลางระหวางธุรกิจตางๆ ในกลุมชินคอร

ปใหการชําระคาบริการผานบัตรใบเดียว โดยลูกคาสามารถใชบัตรเงินสดนี้ชําระคาบริการตางๆ 

เชน การเติมเงินโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบวัน-ทู-คอล! คาบริการอินเตอรเน็ตของซีเอส ล็อกซอินโฟร 

เติมเงินบริการบัดดี้ บรอดแบนด และเกมสออนไลนของ Shinee เปนตน 

  บริษัท แอดวานซ ไวรเลส  เน็ทเวอรค จํากัด (เอดับบลิวเอ็น) เอดับบลิวเอ็นถือหุนโดย

เอไอเอสในสัดสวนรอยละ 99.99ใหบริการโทรคมนาคม บริการโครงขายโทรคมนาคม และบริการ

ระบบคอมพิวเตอร ปจจุบันไดรับอนุญาตใหบริการอินเตอรเนต (ISP) แบบท่ี 1 และใบอนุญาต

ใหบริการโทรคมนาคมแบบท่ี 3 จาก กรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

  บริษัท ไวรเลส ดีไวซ ซัพพลาย จํากัด (ดับบลิวดีเอส) ดับบลิวดีเอสถือหุนโดยเอไอ

เอสในสัดสวนรอยละ 99.99 ดําเนินธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีและอุปกรณ
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โทรคมนาคม โดยจําหนายใหกับตัวแทนจําหนายโดยทั่วไป นอกจากยี้ยังประกอบธุรกิจขายสงซิม

การดและบัตรเติมเงินของเอไอเอสผานรานเทเลวิซและตัวแทนจําหนายท่ัวไป 

  บริษัท ซุปเปอร บรอดแบนด เน็ทเวอรค จํากัด (เอสบีเอ็น) เอสบีเอ็นถือหุนโดยเอไอ

เอสในสัดสวนรอยละ 99.99 ประกอบธุรกิจใหบริการโทรศัพทพื้นฐานโดยมุงเนนการใหบริการ

โทรคมนาคม เชนบริการอินเตอรเนต (ISP) บริการอินเตอรเนตระหวางประเทศและบริการชุมสาย

อินเตอรเน็ต บริการโครงขายโทรคมนาคมระหวางประเทศ บริการเสียงผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

และบริการโทรทัศนผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

  บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จํากัด (เอไอเอ็น) เอไอเอ็น ถือหุนโดยเอไอเอสรอยละ 

99.99 โดยได รับใบอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการใหบริการโทรศัพทระหวางประเทศจาก

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

 

 3) ผลิตภัณฑและบริการ 

     - บริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

       ผลิตภัณฑและบริการหลักท่ีเอไอเอสใหแกลูกคาคือบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีท้ังใน

ระบบเติมเงินและระบบชําระคาบริการรายเดือน โดยมีสัดสวนลูกคาระบบเติมเงินรอยละ 91 ของ

ฐานลูกคาท้ังหมด เอไอเอสไดใหความสําคัญกับลูกคาทุกกลุมอายุดวยการสรางความแตกตางทาง

ภาพลักษณของแตละแบรนด โดยนําเสนอ 4 แบรนดสินคา (Product Brand) ไดแก 

  GSM advance 

  บริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบชําระคาบริการเปนรายเดือน สําหรับกลุมคนทํางานรุน

ใหม นักธุรกิจและเจาของกิจการท่ีมีความคิดทันสมัยในหัวเมืองใหญ ช่ืนชอบเทคโนโลยี ตองการ

คุณภาพในการติดตอส่ือสาร  

  GSM 1800  

  บริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบชําระคาบริการเปนรายเดือน มีกลุมเปาหมายหลักคือผูท่ี

ไมตองการความยุงยากในการใชงานโดยเนนการโทรออกและรับสายเปนหลัก (Basic Phone)  
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  1-2-Call!! 

  บริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบเติมเงิน มีกลุมเปาหมายหลักเปนวัยรุนและคนรุนใหม 

กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออกอยางสรางสรรค เปนตัวของตัวเอง และมีศักยภาพสูงในการใชบริการ

เสริมตางๆ 

  สวัสดี 

  สวัสดี บริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบเติมเงิน กลุมเปาหมายหลักคนวัยทํางานในเขต

ภูมิภาคหรือผูใหญท่ีเร่ิมใชโทรศัพทเปนเคร่ืองแรก สําหรับเนนการรับสายหรือตองการควบคุม

คาใชจายและระยะเวลาการใชงานท่ีนานข้ึน  

     

     - บริการเสริมดานขอมูล (non-voice service) 

       ประกอบไปดวยบริการสงขอความแบบส้ัน (SMS) บริการสงขอความภาพและเสียง 

(MMS) บริการดาวนโหลด บริการเสียงรอสาย (Caling Melody) และการบริการดานขอมูล (Data & 

Portal)  

 

     - บริการทางการเงินผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี mPAY 

        เปนบริการชําระคาสินคาและบริการผานโทรศัพทมือถือโดยเปดใหบริการตาง ๆ 

เชน เติมเงิน One-2-Call! ชําระคาโทรศัพท GSM advance ชําระคาสาธารณูปโภคตาง ๆ ผานระบบ 

On Line โดยมีพันธมิตรท่ีเปนธนาคารใหญ 6 ธนาคาร ไดแก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทย

พาณิชย ธนาคารยูโอบี ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย 

 

     - บริการโทรศัพททางไกลระหวางประเทศ รหัส 005 

       เปนบริการใหบริการโทรศัพททางไกลระหวางประเทศผานรหัส 005 ดวยบริการ

คุณภาพระดับพรีเม่ียม (Premium Quality) ท่ีเนนใหลูกคาโทรติดงาย สัญญาณเสียงคมชัด และสาย

ไมหลุด ซ่ึงสามารถโทรได 230 ประเทศท่ัวโลก  
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     - บริการสําหรับลูกคานิตบุิคคล (Enterprise business service) 

       เอไอเอส สมารท โซลูช่ัน เปนบริการสําหรับกลุมลูกคานิติบุคคล กลุมธุรกิจขนาด

ใหญ (Key Account) และกลุมธุรกิจ เอสเอ็มอี (SME) ซ่ึงครอบคลุมธุรกิจในหลากหลาย

อุตสาหกรรม  เชนการเงินและการประกันภัย  ธุรกิจพลังงานและการผลิต การส่ือสารและ

สารสนเทศ การคาและบริการ รวมไปถึงหนวยงานราชการและสถาบันการศึกษา โดยเนนแนวคิด

ในการมีสวนชวยเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจของลูกคา  

  Push Mail เปนโซลูช่ันท่ีชวยใหลูกคาสามารถรับสงอีเมลไดทุกท่ีทุกเวลา มีความ

ปลอดภัย เช่ือถือไดและรองรับการใชงานกับอุปกรณท่ีหลากหลาย ซ่ึงโซลูช่ันนี้จะชวยเพ่ิมความ

ไดเปรียบในการทําธุรกิจและสรางความแตกตางเม่ือเทียบกับคูแขง 

  SMS Solution เปนโซลูช่ันท่ีสามารถใชงาน SMS ใหเหมาะสมกับประเภทธุรกิจและ

ความตองการใชงานของลูกคา ท้ังดานปริมาณและรูปแบบการใชงาน เชน การใช SMS แจงตาราง

เรียนและผลการเรียนใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง การสง SMS Broadcast ใหกับผูชมใน

งานนิทรรศการตางๆ เปนตน 

 

     - การขายและจัดจําหนายเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ี (Sales and distribution of mobile 

handsets) 

        บริษัทมีการจัดจําหนายสินคาหลากหลายแบรนด อาทิเชน โนเกีย โมโตโรลา แอลจี 

โซนี่อิริคสัน และซัมซุง ท้ังนี้ ยังไดมีการพัฒนาเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีเปนแบรนดของบริษัทเอง

ในช่ือ โฟนวัน (Phone One)  

 

 4) ความเสี่ยงของบริษัท 

  (4.1) การจัดสรรคล่ืนความถ่ีสําหรับการประกอบกิจการโทรศัพทเคล่ือนท่ี IMT2000 

หรือ 3G 

      คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.)มีนโยบายในการดําเนินการ

จัดสรรคล่ืนความถ่ีในชวง 1920 MHz – 1965 MhZ คูกับ 2110 Mhz – 2155 MHz – 2025 MHz เพื่อ

นํามาใชในการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ IMT2000 หรือ 3G โดยไดดําเนินการวาจางท่ี



49 
 
ปรึกษาโครงการเพื่อศึกษาและเสนอแนะหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรคล่ืนความถ่ีท่ีเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพสําหรับประเทศไทยซ่ึง กทช. ไดดําเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น

สาธารณะจากผูประกอบการและประชาชนท่ัวไปทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคเสร็จส้ินไปแลว

หลายคร้ัง ซ่ึงบริษัทเอไอเอสคาดวาจะมีผูประกอบการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในปจจุบัน

รวมท้ังบริษัทฯเอง และผูประกอบการรายใหมหลายรายสนใจเขารวมขอรับการจัดสรรคล่ืนความถ่ี

สําหรับบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ 3G จาก กทช. ซ่ึงบริษัทฯ มีความเช่ือม่ันในศักยภาพและ

สถานะทางการเงินของบริษัทวามีคุณสมบัติเพียงพอท่ีจะเขารวมการจัดสรรคล่ืนความถ่ีตาม

หลักเกณฑท่ี กทช. จะกําหนดในคร้ังนี้ได 

       แตหากบริษัทฯ มิไดรับการจัดสรรคล่ืนความถ่ีในคร้ังนี้ยอมสงผลกระทบตอ

การประกอบธุรกิจของบริษัทเอไอเอสในอนาคต ซ่ึงตามสัญญาอนุญาตใหบริการฯ ท่ีไดรับจาก

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จะส้ินสุดลงในเดือนกันยายน 2558 หากสัญญาฉบับดังกลาวมิไดมี

การขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปอีก แตบริษัทฯไดรับการจัดสรรคล่ืนความถ่ีจาก กทช.ในคร้ัง

นี้จะเปนผลใหบริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ 3G ไดตาม

ระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาตซ่ึงจะอยูในระหวาง 15 ปถึง 25 ป 

  (4.2) การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ (Economic Recession) 

      เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมท่ีชะลอตัวลง เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐท่ีเปนกลไก

สําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจโลกไดเขาสูภาวะถดถอยอยางรุนแรง สงผลใหการสงออกของไทย

ลดลง และมีการจางงานท่ีลดลง รวมท้ังการทองเท่ียวท่ีมีการชะลอตัวจากการใชจายท่ีลดลง การ

บริโภคและการลงทุนในประเทศของเอกชนมีแนวโนมลดตํ่าลง ซ่ึงเปนผลมาจากความเช่ือม่ันของ

ผูบริโภคอยูในระดับตํ่าท้ังจากปญหาการเมืองภายในประเทศ ประกอบกับการวิตกผลกระทบจาก

วิกฤตเศรษฐกิจโลก  

        บริษัทเอไอเอสในฐานะผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีไดเตรียมพรอมรับ

สถานการณดังกลาวดวยการยืนหยัดท่ีจะนําเสนอโปรแกรมคาโทรท่ีคุมคาและพัฒนาบริการ

นวัตกรรมใหมๆ ท่ีอํานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการใชชีวิตประจําวันและการทําธุรกิจ

ตางๆ ของลูกคา เชน โมบายอินเตอรเน็ต เอ็มเปย ซ่ึงชวยประหยัดเวลาในการหาขอมูล วางแผนการ

เดินทาง และทําธุรกรรมตาง ๆ ไดเองผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี เปนตน อีกท้ังโทรศัพทเคล่ือนท่ีได
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กลายเปนสินคาจําเปนดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเชื่อม่ันวาจะสามารถผานพนสถานการณการชะลอ

ตัวทางเศรษฐกิจไปไดดวยดี 

  (4.3) ประกาศวาดวยการกําหนดใหมี Number Portability 

      จากพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 12 ท่ี

กําหนดใหมี “การใชเลขหมายเดียวทุกระบบ” หรือ Number Portability โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมี

การใชเบอรเดียวทุกระบบและเปดโอกาสใหผูใชบริการมีสิทธิในการใชเลขหมายเดิมของตนเอง

เพื่อคุมครองผลประโยชนของผูใชบริการ และทําใหเลขหมายซ่ึงเปนทรัพยากรของประเทศไดอยาง

คุมคามากข้ึน 

       จากประกาศคําส่ังดังกลาว จะเปนการสนับสนุนใหเกิดการแขงขันกันมากข้ึน

ระหวางผูใหบริการแตละราย เนื่องจากระบบ Number Portability ดังกลาวจะเปดโอกาสใหลูกคา

สามารถเปล่ียนเครือขายผูใหบริการไดตลอดเวลา หากผูใหบริการไมปรับปรุงท้ังเร่ืองคุณภาพ

บริการและแผนการตลาดหรือโปรโมช่ันเพื่อดึงดูดลูกคาไว ซ่ึงเปนความเส่ียงองครวมของ

ภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมท่ีผูใหบริการไมสามารถคาดการณไดถึงพฤติกรรมของลูกคาภาย

หลังจากท่ีมีการนาํระบบ Number Portability มาใชงาน 

  (4.4) ความเสี่ยงทางดานเทคโนโลยี 3G และ WiMAX 

      การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทางดานเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญตอการแขงขัน

ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม การท่ีผูประกอบการไมสามารถปรับตัวไดทันตอเทคโนโลยีท่ีเขามา

ใหม อาจสงผลตอขีดความสามารถในการแขงขันไดในระยะยาว  

     ในเทคโนโลยี 3G ซ่ึงบริษัทเปนผูใหบริการรายแรกในประเทศท่ีมีการเปดใชงาน

อยางเปนทางการ ภายใตช่ือ “3GSM” (900 MHz) จึงเช่ือม่ันไดวาบริษัทฯ มีความพรอมท้ังในเร่ือง

คุณสมบัติของบริษัทท่ีจะไดรับใบอนุญาตจากกทช. และความพรอมของบุคลากรท่ีจะใหบริการ 3G 

บนคล่ืนความถ่ี 2100 MHz ไดทันทีหากกทช. ไดพิจารณาจัดสรรคล่ืนความถ่ีและออกใบอนุญาต

การใหบริการตอไป 

     สวน WiMAX เปนเทคโนโลยีการส่ือสารบรอดแบนดไรสายท่ีเปนทางเลือกใหม

สําหรับการสงผานขอมูลหรือบริการตาง ไดอยางรวดเร็วรองรับแอปพลิเคช่ันตาง ๆ ท่ีตองการ

ความเร็วสูงไดอยางหลากหลาย ซ่ึงในอนาคต WiMAX เปนเทคโนโลยีท่ีอาจสามารถทดแทน
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เทคโนโลยีส่ือสารบรอดแบนดแบบมีสายได ซ่ึง กทช.ไดดําเนินการศึกษาอยางตอเนื่องท่ีจะนํามาใช

งานในประเทศ และไดรับอนุญาตใหหลายบริษัทและหนวยงานท่ีสนใจนําเขาอุปกรณ WiMAX 

เพื่อทดสอบ บริษัทเอไอเอสไดคํานึงถึงเร่ืองนี้ และไดทําการติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี

ดังกลาวอยางตอเนื่อง ปจจุบัน บริษัทเอไอเอสไดรับอนุญาตในการนําเขาอุปกรณ WiMAX เพื่อ

ทดสอบ และไดทําการทดลองเทคโนโลยีในเชิงปฏิบัติการ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

เพื่อรองรับเทคโนโลยีดังกลาวแลว จึงเช่ือม่ันไดวาบริษัทเอไอเอสมีความพรอมท่ีจะยื่นขอ

ใบอนุญาตในการใหบริการ WiMAX ไดทันทีหาก กทช. ไดพิจารณาจัดสรรคล่ืนความถ่ีและออก

ใบอนุญาตการใหบริการ WiMAX ตอไป 

 

      4.1.4  การวิเคราะหงบการเงิน 

 1) อัตราสวนวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน (Liquidity Ratio) 

     1.1 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)  

   เปนอัตราสวนในการใชวัดสภาพคลอง (Liquidity) ในการเปล่ียนสินทรัพยมาเปน

เงินสด หรือวัดความสามารถ และความเพียงพอของสินทรัพยหมุนเวียนในการชําระหนี้สิน

หมุนเวียน จึงเปนเคร่ืองช้ีฐานะทางการเงินระยะส้ันของธุรกิจ  

 

รูปท่ี 4.8 แสดงอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 

 
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
   จากผลการศึกษาในรูปท่ี 4.8 พบวาอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนในป 2549 และป 

2550 มีคา 0.74 เทาและ 0.73 เทาตามลําดับ ซ่ึงมีคาตํ่ากวา 1 เทา แสดงวาสัดสวนของสินทรัพยนอย
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กวาหนี้สิน แตอยางไรก็ตามอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนนี้ไดเพิ่มข้ึนเปน 1.08 เทาในป 2551 ซ่ึงถือ

วาบริษัทมีการเติบโต โดยมีสินทรัพยหมุนเวียนมากพอที่จะนําไปชําระหนี้สินหมุนเวียน แตคาเฉล่ีย

ยอนหลังสามปยังคงอยูท่ี 0.85 เทา  

 

      1.2 อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว (Quick Ratio)  

    ใชสําหรับแสดงสภาพคลองท่ีแทจริงของกิจการ โดยการหักสินคาคงเหลือออก 

ท้ังนี้ เพื่อพยายามตัดส่ิงซ่ึงจะเปนปญหาในการเปล่ียนแปลงเงินสดออก (สินคาคงเหลือ) อัตราสวน

นี้คายิ่งมาก แสดงถึงการมีสภาพคลองสูงของบริษัท  

 

 
รูปท่ี 4.9 แสดงอัตราสวนสินทรัพยคลองตัว 
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
     ผลการศึกษาพบวาบริษัทมีอัตราสวนสินทรัพยคลองตัวเพิ่มข้ึนจาก 0.67 เทาในป 
2549 เปน 0.69 เทาในป 2550 และ 1.02 เทา ในป 2551 (รูปท่ี 4.9) ซ่ึงหมายถึงในป 2549 และป 
2550 นั้นสินทรัพยหมุนเวียนมีความคลองตัวตํ่าและไมเพียงพอท่ีจะสามารถนําไปชําระหน้ี
หมุนเวียนได คือบริษัทมีสภาพคลองทางการเงินคอนขางตํ่า แตในป 2551 สินทรัพยหมุนเวียนมี
ความคลองตัวสูงข้ึนและเพียงพอท่ีจะสามารถนําไปชําระหนี้หมุนเวียนได (มีคามากกวา 1.0) และ
ความคลองตัวนี้มีแนวโนมเพิ่มข้ึนในอนาคต 
   
 2) อัตราสวนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Activity Ratio) เปนอัตราสวนท่ีวัด
ประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยของกิจการ 
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      2.1 อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร (Fixed-asset Turnover Ratio)  
    อัตราสวนนี้แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพการในการใชสินทรัพยถาวรของบริษัท
วากอใหเกิดประโยชนจากสินทรัพยเหลานั้นเทาใด   
 

 
รูปท่ี 4.10 แสดงอัตราหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร 
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
    จากผลการศึกษาท่ีแสดงในรูปท่ี 4.10 พบวาอัตราหมุนเวียนของสินทรัพยถาวรใน
ป 2549 จนถึงป 2551 มีคาเพิ่มสูงข้ึน โดยมีคา 1.03, 1.25 และ 1.36 เทา ตามลําดับ แสดงวาบริษัท
สามารถใชสินทรัพยถาวรท่ีมีอยูอยางเต็มประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
   2.2 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม  (Total Assets Turnover Ratio)  
      เปนอัตราสวนท่ีใชวัดความมีประสิทธิภาพของบริษัทในการใชประโยชนจาก
สินทรัพยท้ังหมดเพื่อกอใหเกิดยอดขายแกบริษัท อัตราสวนนี้จะบอกวาเม่ือใชสินทรัพยเพิ่มข้ึนหนึ่ง 
หนวย บริษัทจะมียอดขายเพิ่มข้ึนเทาไร  
 

 
รูปท่ี 4.11 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม   
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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    จากการศึกษาพบวาอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมมีคาเพิ่มข้ึนจาก 0.68 เทา
ในป 2549 เปน 0.84 เทา ในป 2550 และ 0.87 เทาในป 2551 ดังแสดงในรูปท่ี 4.11 ท้ังนี้ยังถึงวามีคา
ตํ่า (ตํ่ากวา 1 เทา) ซ่ึงเปนผลเนื่องจากกิจการลงทุนในสินทรัพยมากเกินความจําเปน 
 
   2.3 อัตราสวนการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ (Inventory Turnover) 
       คือการวัดประสิทธิภาพการจัดการสินคาคงเหลือในการเปล่ียนสินคาคงเหลือเปน
จํานวนเงินของกิจการ หากบริษัทถือสินคาคงเหลือไวมากเกินไป ทําใหเกิดปญหาการขาดสภาพ
คลองของกิจการ  
 

 
รูปท่ี 4.12 อัตราสวนการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ 
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
    จากการศึกษาพบวาอัตราสวนการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือของบริษัท มี
แนวโนมลดลง จาก 8.27 ในป 2549 เปน 7.67 ในป 2550 และ 7.45 ในป 2551 (รูปท่ี 4.12) ซ่ึงแสดง
ถึงความสามารถในการเปล่ียนสินคาเปนจํานวนเงินมีแนวโนมปรับตัวลดลง และยังแสดงถึงความ
ไมมีประสิทธิภาพของฝายจัดการในการบริหารไมใหมีสินคาคงเหลือ 
 
   2.4 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้  (Account Receivable Turnover) 
     คือ อัตราสวนท่ีใชวัดสภาพคลองของลูกหนี้การคาสามารถเปล่ียนจากลูกหนี้เปน
เงินสดไดเร็วเพียงใด โดยการวัดจํานวนครั้งท่ีลูกหนี้ชําระหนี้ในแตละป ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพ
ของฝายจัดการในการจัดการลูกหนี้ 
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รูปท่ี 4.13 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ 
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
    ผลการศึกษาพบวาอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้จากป 2549 ถึงป 2551 มี
แนวโนมลดลงโดยมีคา 19.41 16.75 และ 16.01 ตามลําดับ (รูปท่ี 4.13) แสดงใหเห็นถึงความไมมี
ประสิทธิภาพของฝายจัดการในการจัดการลูกหนี้เกี่ยวกับนโยบายการใหเครดิตและนโยบายในการ
เรียกเก็บหนี้ 
 
 3) อัตราสวนความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)     
     3.1 อัตรากําไรขั้นตน (Gross Profit Margin)  
   อัตราสวนนี้ แสดงวา กิจการมีความสามารถในการทํากําไรขั้นตนเปนสัดสวน
เทาใดเม่ือเทียบกับยอดขายสุทธิ โดยท่ัวไป อัตรากําไรข้ันตนมีคาสูง แสดงวา กิจการมี
ความสามารถในการดําเนินงานจนเปนผลใหกําไรข้ันตนมีคาสูงกวายอดขายสุทธิ หรืออาจกลาวได
วา กิจการมีตนทุนสินคาขายตํ่า ซ่ึงแสดงวากิจการมีประสิทธิภาพในการบริหารงานและการจัดซ้ือ
สินคารวมท้ังนโยบายการผลิตและการตั้งราคาขายท่ีดี 
 

 
รูปท่ี 4.14 อัตรากําไรข้ันตน 
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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   จากผลการศึกษาในรูปท่ี 4.14 พบวาในป 2550 บริษัทมีกําไรขั้นตน 34.76 ซ่ึง

ลดลงรอยละ 4.04 จาก รอยละ 38.80 ในป 2549 และเพิ่มข้ึนเล็กนอยเปนรอยละ 34.98 ในป 2551 

แตท้ังนี้บริษัทมีกําไรขั้นตนสูงกวารอยละ 20  แสดงวาบริษัทมีความสามารถในการทํากําไรไดมาก 

ถือวามีประสิทธิภาพในการดําเนินงานธุรกิจเกี่ยวกับนโยบายในการผลิตและนโยบายการตั้งราคา 

 

  3.2 อัตรากําไรจากการดําเนนิงาน (Operating Profit Margin)  

      อัตราสวนนี้ แสดงวา กิจการมีความสามารถในการทํากําไรจากการดําเนินงานเปน

สัดสวนเทาใดเม่ือเทียบกับยอดขายสุทธิ โดยท่ัวไป อัตรากําไรจากการดําเนินงานมีคาสูง กิจการมี

ความสามารถท่ีดีในการบริหารคาใชจายในการดําเนินงาน 

 

 
รูปท่ี 4.15 อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
    จากการศึกษาพบวาอัตรากําไรจากการดําเนินงานของบริษัทในป 2550 มีคารอยละ 

23.54 ซ่ึงลดลงจากรอยละ 27.46 ในป 2549 และเพิ่มข้ึนเล็กนอยเปนรอยละ 23.89 ในป 2551 (รูปท่ี 

4.15) ซ่ึงการท่ีอัตรากําไรจาการดําเนินงานลดลงนั้นแสดงถึงความสามารถในการควบคุมตนทุน

และคาใชจายของกิจการท่ีดอยลง 
 

  3.3 อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin)  

     อัตราสวนนี้ แสดงวา กิจการมีความสามารถในการทํากําไรสุทธิเปนสัดสวน

เทาใดเทียบกับยอดขายสุทธิ โดยท่ัวไป อัตรากําไรสุทธิมีคาสูง แสดงวา กิจการมีความสามารถใน

การดําเนินงานท่ีดี 
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รูปท่ี 4.16 อัตรากําไรสุทธิ 
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
   จากป 2549 ถึงป 2551 ผลการศึกษาพบวาบริษัทมีอัตรากําไรสุทธิลดลง จากรอยละ 
17.78 ในป 2549 เปนรอยละ 14.98 ในป 2550 และรอยละ 14.86 ในป 2551 (รูปท่ี 4.16) ซ่ึงแสดง
ใหเห็นวาบริษัทไมมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานในการทํากําไร หลังจากหักตนทุนคาใชจาย
รวมท้ังภาษีเงินไดหมดแลว 
 
  3.4 อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (Return on Assets, ROA)  
     อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม เปนอัตราสวนท่ีใชวิเคราะห
ผลตอบแทนจากการลงทุนและเปนอัตราสวนท่ีแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพยของ
กิจการ  
 

 
รูปท่ี 4.17 อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม 
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
   จากผลการศึกษาในรูปท่ี 4.17 พบวาอัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยรวมเพิ่ม

สูงข้ึน คือจากรอยละ 12.10 ในป 2549 รอยละ 12.60 ในป 2550 และรอยละ 12.85 ในป 2551 แสดง

วาบริษัทมีการใชเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพ และมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนาคต 
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  3.5 อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity , ROE)  

    อัตราสวนนี้ แสดงวากิจการมีกําไรสุทธิเปนสัดสวนเทาใดของเงินทุนจากสวนของ

ผูถือหุน กลาวคือ เงินทุนสวนของผูถือหุนกิจการสามารถทํากําไรสุทธิไดเทาใด เปนการแสดงให

เห็นวา การใชเงินทุนจากการเพิ่มทุนไดรับผลตอบแทนคุมคาหรือไม 

 

 
รูปท่ี 4.18 อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
   จากการศึกษาพบวาอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนของบริษัทมีคาเพิ่ม
สูงข้ึน คือรอยละ 20.95 ในป 2549 รอยละ 21.52 ในป 2550 และรอยละ 22.42 ในป 2551 (รูปท่ี 
4.18) แสดงใหเห็นถึงเงินลงทุนในสวนของผูถือหุนซ่ึงเจาของไดรับผลตอบแทนกลับคืนมาจากการ
ดําเนินงานนั้นมีคาท่ีสูงข้ึน 
 
 4) อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio) 
   4.1 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ (Debt to Equity Ratio)  
     อัตราสวนนี้แสดงโครงสรางของเงินทุน (Capital Structure) ของบริษัทวามี
สัดสวนของหนี้สินรวมของบริษัทเม่ือเทียบกับสวนของทุนหรือสวนของเจาของเปนเทาใด เปนการ
วัดวาธุรกิจใชเงินทุนจากภายนอก (จากการกูยืม) เม่ือเทียบกับทุนภายในของธุรกิจเองวามีสัดสวน
เทาใด ซ่ึงหนี้สินเปนแหลงเงินทุนท่ีบริษัทมีภาระดอกเบ้ียจาย ไมวาผลการดําเนินงานของบริษัทจะ
เปนอยางไร ถาอัตราสวนหน้ีสูงก็แสดงวาบริษัทก็มีความเส่ียงสูงดวยเชนเดียวกัน เพราะเงินกูเปน
แหลงเงินทุนท่ีมีภาระดอกเบ้ียจาย             
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รูปท่ี 4.19 อัตราสวนหนี้ตอสวนของเจาของ 
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
   จากการศึกษาพบวาอัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของมีคาตํ่ากวา 1 เทาคือ 0.73 
เทาในป 2549 0.71 เทาในป 2550 และ 0.74 เทาในป 2551 (รูปท่ี 4.19) แสดงวาสัดสวนหนี้สินตอ
สวนของผูถือหุนของบริษัทตํ่ากวาอุตสาหกรรม แสดงวาความเส่ียงทางการเงินอยูในระดับตํ่า  
 

   4.2 อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบ้ีย (Interest Coverage)  
      อัตราสวนนี้แสดงถึงความสามารถในการชําระดอกเบ้ียเงินกูของธุรกิจ โดย
วิเคราะหเพื่อหากําไรจากการดําเนินงาน (กําไรสุทธิ + ภาษีเงินได + ดอกเบ้ียจาย) ตอดอกเบ้ียจาย
อัตราสวนนี้ยิ่งสูงก็ยิ่งเพิ่มความม่ันใจแกเจาหนี้ในการที่จะไดรับชําระดอกเบ้ีย  
 

 
รูปท่ี 4.20 อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบ้ีย 
sท่ีมา : จากการคํานวณ 
   จากผลการศึกษาในรูปท่ี 4.20 พบวาอัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบ้ียใน
ป 2550 เทากับ 14.84 เทา ซ่ึงลดลง 1.48 เทา จาก 16.32 เทาในป 2550 และกลับมาเพิ่มข้ึนเปน 16.29 
เทาในป 2551 ซ่ึงมีคามากกวา 3 เทา แสดงวาบริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียเงินกูยืมของ
บริษัทและสรางความม่ันใจแกเจาหนี้ท่ีจะไดรับชําระดอกเบ้ียในระดับดีมาก 
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 4.1.5  การวิเคราะหหุนสามัญตามหลักพื้นฐาน 
  1. ความพอเพยีงของรายได 
       บริษัท เอไอ เอสมีรายไดห ลักจากการบริการและให เช า อุปกรณ ใน ธุรกิ จ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี โดยมีรายไดรวมเพิ่มข้ึน จาก 91,428 ลานบาทในป 2549 เปน 108,454 ลานบาท
ในป 2550 และเปน 110,792 ลานบาทในป 2551 โดยบริษัทมีนโยบายจายเงินปนผล ซ่ึงพิจารณา
จากผลการดําเนินงานเปนรายป โดยมีนโยบายจายเงินปนผลในแตละปใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ 
เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีตามงบการเงินรวม หากไมมีเหตุจําเปน
อ่ืนใดและการจายเงินปนผลนั้นตองไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทเอไอเอสและ 
บริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญและการจายเงินปนผลดังกลาวจะข้ึนอยูกับกระแสเงินสดและภาระการ
ลงทุนของบริษัทเอไอเอสและบริษัทในเครือ รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ใน
อนาคต ท้ังนี้การจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมเกินกําไรสะสมท่ีปรากฏอยูในงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท 
  ซ่ึงในชวงปท่ีทําการศึกษาพบวา บริษัทมีความสามารถในการจายเงินปนผลอยาง
สมํ่าเสมอในอัตราท่ีสูงคือ 6.30 บาทตอหุน 
  เม่ือพิจารณากาํไรสุทธิตอหุนพบวามีอัตราท่ีเพิ่มข้ึนคือจาก 5.50 เปน 5.51 และ 5.54 ในป 
2549 – 2551 ตามลําดับ ซ่ึงแสดงถึงความพอเพียงของรายไดของบริษทัเอไอเอส 
   
  2. การกูยืมของธุรกิจ (Leverage) 
      เม่ือพิจารณาสวนหนี้สินของบริษัทเอไอเอส ในงบดุลต้ังแตป 2549 ถึง 2551 พบวา 
บริษัทมีหนี้สินรวม 56,702 ลานบาทในป 2549 53,481 ลานบาทในป 2550 และ 54,646 ลานบาท 
ในป 2551 ซ่ึงจากการเปรียบเทียบพบวาในป 2550 บริษัทเอไอเอสมีหนี้สินลดลงรอยละ 5.68 จากป 
2549  และในป 2551 มีหนี้สินเพิ่มข้ึนจากป 2550 รอยละ 2.18 แตเม่ือเปรียบเทียบกับป 2549 แลว 
พบวาลดลงรอยละ 3.63 
      และเม่ือพิจารณากําไรสุทธิในป 2549 ถึง 2551 ท่ีเพิ่มข้ึนทุกป จาก 16,256 ลานบาทใน
ป 2549 เปน 16,290 ลานบาทในป 2550 และเปน 16,409 ลานบาทในป 2551แลว จะพบวาบริษัทฯ 
มีผลการดําเนินงานและมีฐานะทางการเงินท่ีดีข้ึนตลอดทุกปท่ีทําการศึกษา 
    
  3. อัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิ (Price-Earning Ratio) 
      อัตราสวนนี้เปนอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางราคาซ้ือขายตอหุนกับกําไรสุทธิตอหุน 
สวนกลับของ P/E Ratio จะไดคา earning yield หรืออัตราผลตอบแทนสุทธิตอราคาซ้ือขายซ่ึงการ
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เปล่ียนแปลงกําไรสุทธิตอหุน จะสงผลตอการเปล่ียนแปลงของราคาไมเทากัน โดยจะสงผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือหลักทรัพยของนักลงทุน อัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิของบริษัทเอไอเอส ณ วันท่ี 
30 มิถุนายน 2552 มีคาเทากับ 16.91 เทา สําหรับอัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิของกลุม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีคาเทากับ 17.47 เทา จะเห็นวาอัตราสวนราคา
หุนตอกําไรสุทธิของหลักทรัพยนั้นยังตํ่ากวาอัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิของกลุมอุตสาหกรรม
อยูเพียงเล็กนอย หากพิจารณาเฉพาะคา P/E Ratio จะเห็นวาหลักทรัพยของบริษัทเอไอเอส มีราคา
สูง เม่ือเทียบกับความสามารถในการทํากําไร ผูลงทุนคอนขางมีความเส่ียงในการลงทุน 
 
  4. ราคามูลคาหุนตามหลักบญัชี (Book value) 
      คือ จํานวนเงินตอหุนท่ีผูถือหุนจะไดรับ ถาบริษัทเลิกกิจการ ณ วันนั้น โดยสินทรัพย
ตาง ๆ สามารถขายไดในราคาท่ีปรากฏในบัญชีของบริษัท และเปนการพิจารณาความสัมพันธ
ระหวางราคามูลคาสามัญตามหลักบัญชี กับราคาตลาด ผูลงทุนใชราคาตลาดประเมินไดในอนาคต
โดยหุนสามัญจะขายในราคาตลาดท่ีสูงกวามูลคาตามหลักบัญชี และถาราคาตลาดตํ่ากวาราคามูลคา
ตามหลักบัญชีแสดงวาธุรกิจนั้นใกลลมละลาย ซ่ึงมูลคาตามหลักบัญชีตอหุนของบริษัทเอไอเอสใน
ป 2551 เทากับ 24.48 บาทตอหุน เม่ือทําการเปรียบเทียบกับราคาปดตลาด ตามตารางท่ี 4.2 พบวาตํ่า
กวาราคาปดตลาด ณ วันส้ินป 2551 ซ่ึงเทากับ 79.50 ซ่ึงหมายความวากิจการธุรกิจดําเนินไปอยาง
เปนปกติ ไมมีความเส่ียงดานการลมละลาย 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงราคาปดตลาดของหลักทรัพย ADVANC ณ วันส้ินปต้ังแตป 2548 – 2551 

ป ราคาปดของหลักทรัพย ณ วันส้ินป (บาท) % การเปล่ียนแปลงของราคา 
2548 108.00 - 
2549 77.50 -28.24 
2550 97.50 25.81 
2551 79.50 -18.46 

ท่ีมา: บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
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4.2 การประเมินมูลคาท่ีแทจริงของหลักทรัพย แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
      4.2.1  การประเมินอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง และความเส่ียง 
 โดยใชทฤษฎี CAPM (Capital Asset Pricing Model) เพื่อกําหนดอัตราคิดลดคา (discount 
rate) ท่ีเหมาะสม ซ่ึงใชสมการถดถอยอยางงาย ดังนี ้
 

E R    R  β E R  R  
  โดยกําหนดให 
    E R    =   อัตราตอบแทนท่ีคาดหวังจากหลักทรัพย ADVANC 
    E R     =   อัตราผลตอบแทนของตลาด ในท่ีนี้ขอใชการคิดอัตรา

ผลตอบแทนดวยวิธี Geometric Average ซ่ึงสมการเปนดังนี้ 
        
      Geometric Average = [ValueN/ValueO]1/n – 1 
       โดยท่ี 
           ValueN  =  ราคาปดของดัชนีราคาหลักทรัพย (SET) ณ วันท่ี 30 

ธันวาคม พ.ศ.2551 มีคาเทากับ 449.96 
                  ValueO = ราคาปดของดัชนีราคาหลักทรัพย (SET) ณ ปฐาน วันท่ี 

31 ธันวาคม พ.ศ.2518 มีคาเทากับ 84.07 
           n         =  จํานวนปท้ังหมดต้ังแตป 2518 – 2551 เทากับ 33 ป 
       จะได 
       Geometric Average = [449.96 / 84.07]1/33 – 1 
              = 0.0521 
              = 5.21 % 
    R  =    อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีไมมีความเส่ียง ในท่ีนี้ขอใช

อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล ท่ีมีอายุครบกําหนด 7 ป 
รุน SB136A ซ่ึงเทากับรอยละ 6.2 ตอป (ตารางภาคผนวกท่ี 2ก)
เนื่องจากมีวันท่ีเปดจําหนายและวันท่ีครบกําหนดในชวงท่ีศึกษา  

     β    =  คาสัมประสิทธ์ิเบตาของหลักทรัพย ADVANC เทากับรอยละ 
0.46 ไดมาจากการ Run Regression จากโปรแกรม Eview โดยใช
ขอมูลราคาตลาดหลักทรัพยกับราคาหลักทรัพย ADVANC ท่ีใช
ขอมูลยอนหลัง 5 ป (ต้ังแตป พ.ศ.2547 - 2551) 
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   ผลการคํานวน CAPM ไดเทากับ 
     E(Ri)     =    6.2 + 0.46 [5.21 – 6.2] 
      =    5.74 % 
 
 4.2.2  การประเมินมูลคาท่ีแทจริงของหุนสามัญ 
  ในการพยากรณกระแสเงินสดลวงหนา เพื่อหากระแสเงินสดท่ีคาดหวังของผูถือหุน 
(FCFE) สามารถคํานวณไดดังนี้ 
 
  FCFE      =  กําไรสุทธิ + คาเส่ือมราคา – เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน – เงินสด

สุทธิจากกิจกรรมลงทุน – เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 
  หามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังของผูถือหุนตลอดชวงเวลา โดยใช Free 
Cash Flow to Equity (FCFE) Model โดยคิดลดดวยผลตอบแทนท่ีตองการ (Ri) ซ่ึงแบบจําลองจะ
เปนดังนี้ 
  Value of Stock = PV of FCFE during extraordinary phase + PV of Terminal price 
 

P V    
FCFE

1 R
P

1 R
 

 
    โดยท่ี 
   PV  = มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังของผูถือหุนตลอดชวงเวลา 

(Value of Stock)  

   P  = ราคาหุน ณ ส้ินปท่ี   n  FCFE
R

 

   FCFE    = Free Cash Flow to Equity หรือกระแสเงินสดท่ีคาดหวังของผูถือหุน 
  R      = อัตราผลตอบแทนท่ีตองการของหลักทรัพยคํานวณไดจากสมการ 

CAPM เทากับ 5.74% 
   g    = อัตราการเติบโตของกระแสเงินสดแบบคงท่ีหลังป 2556 เทากับรอยละ 

1.16 (ตามการเติบโตของรายไดยอนหลัง 10 ป) 
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 การคํานวณกระแสเงินสดในอนาคต  
 งบกระแสเงินสดท่ีคํานวณไดในป 2551 ท่ีคํานวณไดเทากับ 11,023 ลานบาท (ตาราง
ภาคผนวกที่ 6ก) สามารถนํามาพยากรณงบกระแสเงินสดป 2552-2556 โดยสมมติใหเติบโตคงท่ี 
5% ตอป จะไดงบกระแสเงินสดป 2552 เทากับ 11,574.15 ลานบาท ป 2553 เทากับ 12,152.86 ลาน
บาท ป 2554 เทากับ 12760.50 ลานบาท ป 2555 เทากับ 13,398.53 ลานบาท และป 2556 เทากับ 
14,068.45 ลานบาท ดังแสดงในตารางท่ี 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงงบกระแสเงินสดป 2552-2556 

ป 2552 2553 2554 2555 2556 
งบกระแสเงินสด (ลานบาท) 11,574.15 12,152.86 12,760.5 13,398.53 14,068.45 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 
 
 การคํานวณมูลคาท่ีแทจริงของหลักทรัพย 
 1) การหามูลคาปจจุบันของ FCFE ต้ังแตป 2552 – 2555 จากงบกระแสเงินสดลวงหนาได 
FCFE ต้ังแตป 2552-2556 ดงัตารางท่ี 4.4 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงคา FCFE ป 2552-2556 

t 1 2 3 4 5 

ป 2552F 2553F 2554F 2555F 2556F 

FCFE 11,574.15 12,152.86 12,760.5 13,398.53 14,068.45 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 
     
   หามูลคาปจจบัุนของ FCFE ป 2552-2555 จะได 
 

FCFE
1 R   

11,574.15
1 0.0574   

12,152.86
1 0.0574   

12,760.5
1 0.0574   

13,398.53
1 0.0574  

                         =  10,945.86 + 10,869.2 + 10,792.95 + 10,717.96 + 10,642.6 

                                        =  53,968.57  ลานบาท 
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 2) การหามูลคาปจจุบันของหุนสามัญท้ังหมดท่ีเหลืออยูปลายป 2556 
 

    จากสูตร               P  FCFE
R

      

 
    FCFE ป 2556   = 14068.45 ลานบาท 
    R1                      = 5.74% 
    อัตราการเติบโตของกระแสเงินสดแบบคงที่ = 1.16 % 
 
      สามารถหามูลคาหุนสามัญท่ีเหลืออยูปลายป 2556 ได ดังนี ้
 

                               P5  =    , .
.  – .

 
        
           = 307,171.40    ลานบาท 
 
    หามูลคาปจจบัุน ณ ส้ินป 2552 ของหุนสามัญท่ีเหลืออยูปลายป 2556 ดังนี ้
 

   P
1 R   

307,171.40
1 0.0574  

          
            =  232,372.24   ลานบาท 
 
 3) หามูลคาท่ีแทจริงของหุนสามัญท้ังหมด ณ ส้ินป 2552 
 

P V    
FCFE

1 R
P

1 R
 

 
           =   53,968.57   + 232,372.24 
           =    286,340.81   ลานบาท 
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 4) หามูลคาท่ีแทจริงของหุนสามัญ 1 หุน 

 
มูลคาท่ีแทจริงของหุนสามัญท้ังหมด

จํานวนหุนสามัญ 
    = , , ,

, , ,  
 

           
                                           =  96.62 บาทตอหุน 
 
ผลการประเมินมูลคาหลักทรัพย 
  จากการประเมินมูลคาท่ีควรจะเปนของหลักทรัพย ADVANC พบวา มูลคาท่ีแทจริงของ
หลักทรัพย ADVANC ท่ีประเมินได ณ ส้ินป 2552 เทากับ 96.62 บาทตอหุน ซ่ึงเม่ือเทียบกับราคา
ตลาดของหลักทรัพย ADVANC เฉล่ียต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2552 จนถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2552 ซ่ึง
มีคาเทากับ 82.00 บาทตอหุน จะเห็นวาราคาของหลักทรัพยนี้ตํ่ากวามูลคาท่ีควรจะเปน (Under 
Value) นักลงทุนควรลงทุนในหลักทรัพยนี้ เพื่อหากําไรจากการที่ราคาหลักทรัพยจะสูงข้ึนใน
อนาคตเพ่ือใหเทากับหรือใกลเคียงกับมูลคาท่ีควรจะเปน 


