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บทคดัย่อ 
 
  การศึกษาคร้ังน้ีท าการวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานของหุ้นในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมและการ
ส่ือสารของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยวิธี
วิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานในเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) และเพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหว่างอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้นกบัอตัราปันผลตอบแทน  (Dividend yield) อตัราการ
เจริญเติบโตของก าไรต่อหุน้ (EPS growth) และอตัราความเส่ียง (Risk rate) 
 ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิท่ีรวบรวมขอ้มูลรายปีของราคาหลกัทรัพยท่ี์ท า
การซ้ือขายในช่วงระยะเวลา 5 ปี เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2554 ในกลุ่มหุ้นสามญัของกลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจ านวน 5 
บริษทั ไดแ้ก่ บริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ  ากดั (มหาชน) บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน) บริษทั สามารถเทลคอม จ ากดั (มหาชน) บริษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) วิธีการศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์
ปัจจยัพื้นฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ตามแนวตั้ง (Vertical analysis) การวิเคราะห์ตามแนวนอน 
(Horizontal analysis) และวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Financial ratio) นอกจากนั้นยงัได้
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยใช้วิธีการทดสอบจากการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Simple 
correlation) และการทดสอบ t-test เพื่อน ามาวเิคราะห์ขอ้มูล  
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จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเชิงปริมาณของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร พบวา่ บริษทัท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตของรายไดดี้ท่ีสุด ไดแ้ก่ บริษทั 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) , การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินและทดสอบ
ความสัมพนัธ์ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2554 พบว่า การวิเคราะห์อตัราส่วน
สภาพคล่อง โดยพิจารณาจากอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน บริษทัท่ีมีสภาพคล่องดีท่ีสุด คือ บริษทั 
แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัท่ีมีสภาพคล่องท่ีน้อยท่ีสุด คือ 
บริษทั สามารถเทลคอม จ ากดั (มหาชน) การวิเคราะห์อตัราส่วนโครงสร้างทางการเงิน พิจารณา
จากอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมากท่ีสุด ไดแ้ก่ บริษทั สามารถเทลคอม จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) การวิเคราะห์อตัราส่วนความสามารถในการท า
ก าไร พบว่า บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) มีประสิทธิภาพดา้นการท าก าไร
มากท่ีสุด ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน เพื่อวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนราคาต่อก าไร
ต่อหุน้กบัอตัราปันผลตอบแทน อตัราการเจริญเติบโตของก าไรต่อหุ้นและอตัราความเส่ียง จากการ
วเิคราะห์สหสัมพนัธ์อยา่งง่าย (Simple correlation) พบวา่อตัราปันผลมีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วน
ราคาต่อก าไรต่อหุ้นในทิศทางตรงกนัขา้ม อตัราการเจริญเติบโตของก าไรต่อหุ้นไม่มีความสัมพนัธ์
กบัอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ อตัราความเส่ียงมีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น
ในทิศทางเดียวกนั 
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ABSTRACT 
  

The present study has the objective to undertake the quantitative analysis of fundamental 
factors for valuation of stocks in the information and communication group in the Stock 
Exchange of Thailand as well as the analysis of the relationship between P/E ratio and such other 
evaluation measures as dividend yield, EPS growth, and risk rate. 
 For the investigation, it used secondary yearly data of prices of common stocks traded 
during the five year period of 2007 -2011 of five selected companies listed in the information and 
communication group in the Stock Exchange of Thailand comprising Advanced Info Service 
Public Company Limited, Samart Corporation Public Company Limited, Samart Telecoms  
Public Company Limited, Advanced Information Technology Public  Company Limited, and CS 
Loxinfo Public Company Limited.  The study tools included vertical analysis, horizontal analysis, 
and financial ratios. Simple correlation coefficients and t-test were also used to support the 
analysis. 
 The study found that Advanced Info Service was the company having the highest income 
growth rate.  For the 2011 business year and from the financial ratio analysis, Advanced 
Information Technology Public Company had the greatest while Samart Telecoms Public 
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Company had the least ability to pay their bills by the measure of current ratio for liquidity ratio 
analysis.  By the criterion of debt to equity ratio component of leverage ratio analysis, Samart 
Telecoms Public Company and Samart Corporation Public Company appeared to be in the best 
position.  Meanwhile, Advanced Info Service Public Company outperformed all the other 
companies in terms of the efficiency in making profit judging from the profitability ratio. 
 The simple correlation analysis revealed that dividend yield varied inversely with the P/E 
ratio, EPS growth had no relationship with P/E ratio, and risk rate varied in the same direction as 
P/E ratio tendency. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


