
บทที่ 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) ทําหนาท่ีเปน

ศูนยกลางการซ้ือขายหลักทรัพย ซ่ึงเปนหนึ่งในทางเลือกของแหลงระดมทุนระยะยาวท่ีผูออม

สามารถหลีกเล่ียง หรือปองกันการขาดทุนท่ีเกิดจากระดับอัตราเงินเฟอได เพราะการลงทุนใน

หลักทรัพย จะชวยรักษามูลคาท่ีแทจริงของเงินลงทุน และใหผลตอบแทนในรูปของเงินปนผล

(dividend) กําไรสวนเกิน (capital gain)  และสิทธิการจองซ้ือหุนใหมในราคาตํ่าแกผูลงทุนอีกดวย 

อยางไรก็ตามการลงทุนในตลาดหลักทรัพย เปนการลงทุนท่ีมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพยสูงกวาเม่ือเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นๆ ในขณะท่ีก็มีความเส่ียงมากกวา

เชนเดียวกัน เนื่องจากราคาหลักทรัพยมีความออนไหวตอเหตุการณตาง ๆ สูง  

 และเพื่อลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุนในหลักทรัพย ผูลงทุนจึงจําเปนตองศึกษา

วิธีการลงทุน และศึกษาความเปนไปของบริษัทท่ีตองการลงทุนท้ังในอดีตและการคาดการณ

แนวโนมในอนาคต รายงานการวิเคราะหหลักทรัพยและความเห็นของนักวิเคราะห แนวโนมของ

อุตสาหกรรม รวมท้ังติดตามขอมูล ขาวสารตางๆท่ีบริษัทเปดเผย การศึกษาคร้ังนี้จึงไดนําเอาการ

วิเคราะหหลักทรัพยโดยใชปจจัยพื้นฐาน เพื่อประเมินหามูลคาหลักทรัพยมาใชเพื่อเปนแนวทางใน

การตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนท่ีตองการลงทุนในตลาดหลักทรัพย เพื่อชวยประเมินราคา

หลักทรัพย เพิ่มผลตอบแทนและลดความเสี่ยงจากการลงทุน ซ่ึงไดเลือกหลักทรัพยของบริษัท 

แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) มาทําการศึกษา 

 

5.1  สรุปผลการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานของบริษัท แอนวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

 5.1.1  การวิเคราะหภาพรวมเศรษฐกิจ 

  ภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2549 ถึงป 2552 นั้นประสบกับภาวะชะลอตัว การขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของไทยน้ันมีการลดลงอยางตอเนื่อง โดยพบวาในป 2549เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัว 
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รอยละ 5.0 และลดลงอยางตอเนื่องเปนขยายตัวเพียงรอยละ 4.8 และ 2.6 ในป 2550 และป 2551 

ตามลําดับ ซ่ึงการหดตัวของเศรษฐกิจนี้เปนผลจากท้ังการสงออกสินคาบริการและความตองการ

สินคาภายในประเทศลดลงจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ปญหาการเมือง

ภายในประเทศ และความเช่ือม่ันของผูบริโภคและภาคธุรกิจลดลง รวมท้ังความลาชาของการ

ดําเนินโครงการลงทุนภาครัฐในชวงท่ีมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลหลายคร้ังในป 2551  เม่ือเขาสูป 

2552  ในไตรมาสแรกเศรษฐกิจไทยหดตัวถึงรอยละ 7.1 โดยการหดตัวท่ีรุนแรงเปนผลกระทบจาก

ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีถดถอยรุนแรงมากข้ึนและทําใหการสงออกและการทองเท่ียวของไทยหดตัว

ลงมาก และมีผลกระทบตอเนื่องท่ีทําใหการใชจายและการลงทุนภาคเอกชนลดลงและสาขา

เศรษฐกิจตาง ๆ ของไทยไดรับผลกระทบเปนวงกวาง แตเม่ือเขาสูไตรมาสท่ีสองของป 2552 

เศรษฐกิจไทยหดตัวนอยกวาไตรมาสแรก โดยหดตัวรอยละ 4.9 ซ่ึงเปนผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก

ถดถอยรุนแรงท่ีทําใหการสงออกและการทองเท่ียวของไทยหดตัวมาก และปญหาความไมสงบทาง

การเมือง รวมท้ังการระบาดของโรคไขหวัดสายพันธุใหมชนิด A (H1N1) 2009 ท่ีกระทบตอการ

ทองเที่ยวและการใชจาย แตอยางไรก็ตามในไตรมาสท่ีสามและส่ีของป 2552 นั้นภาวะเศรษฐกิจ

ไทยมีแนวโนมดีข้ึน 

  

 5.1.2  การวิเคราะหอุตสาหกรรม (Industry Analysis) 

 ธุรกิจโทรศัพทเคล่ือนท่ีในป 2449 - 2551 มีอัตราเจริญเติบโตของผูใชบริการอยาง

ตอเนื่อง โดยการเพิ่มข้ึนของผูใชบริการนี้มีสาเหตุจากผูใหบริการมีการแขงขันกันมากข้ึนในดาน

การเพิ่มฐานจํานวนลูกคา  

 ผูใหบริการรายใหญในประเทศไทยมีจํานวนสามราย ไดแก บริษัท แอดวานซ อินโฟร 

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

และบริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) หรือทรูมูฟ ซ่ึงมีสวนแบงตลาดรวมมากกวารอยละ 97 

โดยมีบริษัทเอไอเอสเปนผูนําสวนแบงการตลาดท้ังในดานจํานวนผูใชบริการและดานรายได ท้ังนี้

ภายหลังป 2551 ผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีจะตองเผชิญกับเง่ือนไขทางการตลาดท่ีทาทาย ไดแก 

การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ท้ังในระดับโลกและวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศ  ตลาด

โทรศัพทเคล่ือนท่ีซ่ึงเขาสูจุดอ่ิมตัว (Saturated Market)  
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 5.1.3  การวิเคราะหบริษัท 

 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

เปนผูใหบริการที่เกี่ยวของกับกิจการโทรคมนาคมดานอ่ืนๆ อยางครบถวน 

 

      5.1.4  การวิเคราะหงบการเงิน 

 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย

ถาวร อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม  อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม อัตราสวน

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ ในป 2551 นั้นมีแนวโนมท่ีดี

ข้ึนจากป 2549 แสดงใหเห็นวาบริษัทมีสภาพคลองทางการเงินท่ีดี มีประสิทธิภาพในการบริหาร

สินทรัพยท้ังหมดของบริษัท ซ่ึงเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับราคาหลักทรัพยระหวางป 2549 และป 

2551 ก็มีการปรับตัวเพิ่มข้ึนเชนเดียวกัน สวนอัตราสวนการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ อัตราการ

หมุนเวียนของลูกหนี้  อัตรากําไรข้ันตน อัตรากําไรจากการดําเนินงาน อัตรากําไรสุทธิ อัตราสวน

ความสามารถในการจายดอกเบ้ีย ในป 2551 มีแนวโนมลดลงจากป 2549 ท้ังนี้เนื่องมาจากบริษัท

ตองมีภาระผูกพันจากการจายคาเช่ือมโยงเครือขาย (Interconnection Charge) ใหผูบริการรายอ่ืน ทํา

ใหบริษัทมีตนทุนในการขายสินคาสูงข้ึน จึงทําใหคาท่ีไดไมสอดคลองกับราคาหลักทรัพยท่ีเพิ่ม

สูงข้ึน 

 

 5.1.5  การวิเคราะหหุนสามัญตามหลักพื้นฐาน 
 ต้ังแตป 2549 – 2551 บริษัทมีความสมารถในการจายเงินปนผลไดอยางสม่ําเสมอ โดยมี

อัตรากําไรสุทธิตอหุนเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ในขณะท่ีหนี้สินของบริษัทมีแนวโนมลดลง ซ่ึง

สอดคลองกับกําไรสุทธิของบริษัทท่ีเพิ่มข้ึน สวน P/E Ratio ของบริษัทเอไอเอส ณ วันท่ี 30 

มิถุนายน 2549 มีคาเทากับ 16.91 เทา ซ่ึงตํ่ากวาอัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิของกลุม

อุตสาหกรรมอยูเล็กนอย และมูลคาตามหลักบัญชีตอหุนของบริษัทเอไอเอสในป 2551 เทากับ 
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24.48 บาทตอหุน ตํ่ากวาราคาปดตลาด ณ วันส้ินป 2551 ซ่ึงเทากับ 79.50 หมายความวากิจการธุรกิจ

ดําเนินไปอยางเปนปกติ ไมมีความเส่ียงดานการลมละลาย หากพิจารณาเฉพาะคา P/E Ratio จะเห็น

วาหลักทรัพยของบริษัทเอไอเอสมีราคาสูง เม่ือเทียบกับความสามารถในการทํากําไร ผูลงทุน

คอนขางมีความเส่ียงในการลงทุน 

 

5.2 สรุปการประเมินมูลคาท่ีแทจริงของหลกัทรัพย แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
 มูลคาท่ีแทจริงของหลักทรัพย ADVANC ท่ีประเมินได ณ ส้ินป 2552 เทากับ 96.62 บาท

ตอหุน ซ่ึงเม่ือเทียบกับราคาตลาดของหลักทรัพย ADVANC เฉล่ียต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2552 

จนถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2552 ซ่ึงมีคาเทากับ 82.00 บาทตอหุน จะเห็นวาราคาของหลักทรัพยนี้ตํ่า

กวามูลคาท่ีควรจะเปน (Under Value) นักลงทุนควรลงทุนในหลักทรัพยนี้ เพื่อหากําไรจากการท่ี

ราคาหลักทรัพยจะสูงข้ึนในอนาคตเพื่อใหเทากับหรือใกลเคียงกับมูลคาท่ีควรจะเปน 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาการวิเคราะหหลักทรัพยท่ีผานมา ผูศึกษาไดทําการศึกษาการวิเคราะห

ปจจัยพื้นฐาน แตยังมีการวิเคราะหทางเทคนิคซ่ึงเปนแนวคิดท่ีไมไดทําการศึกษา การลงทุนใน

หลักทรัพยเปนการลงทุนมีความเส่ียง ผูลงทุนจึงควรทําการวิเคราะหหลักทรัพยโดยใชท้ังสอง

แนวคิด เพื่อประโยชนสูงสุดแกผูลงทุน 

 

 

 

 

 

 

  


