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1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญ 

ปัจจุบนัเงินทุนเป็นปัจจยัท่ีส ำคญัประกำรหน่ึงในกำรพฒันำเศรษฐกิจของประเทศและ
ตลำดกำรเงิน ถือว่ำเป็นแหล่งส ำคญั เป็นแหล่งกลำงในกำรระดมเงินจำกผูมี้เงินออม เพื่อคอย
จดัสรรเป็นทุนส ำหรับผูต้้องกำรเงินทุน ในตลำดกำรเงินกำรท ำหน้ำท่ีต้องอำศยักลไกส ำคญั 2 
ประกำร ไดแ้ก่ ตรำสำรทำงกำรเงินและสถำบนักำรเงิน ซ่ึงตลำดกำรเงินแบ่งได ้2 ประเภท ตำมอำยุ
ของเงินทุนท่ีจดัหำมำได้คือ ตลำดเงิน (Money Market) และตลำดทุน (Capital Market) โดยมี
โครงสร้ำงของตลำดกำรเงินดงัรูปภำพท่ี 1-1 

 
รูปที ่1-1 โครงสร้ำงของตลำดกำรเงิน 

 
จำกรูปภำพท่ี 1-1 โครงสร้ำงตลำดทุนนั้นจะประกอบดว้ย 2 ตลำด คือ ตลำดแรก (Primary 

Market) และตลำดรอง (Secondary Market) ในตลำดแรกนั้นเป็นแหล่งกลำงกำรรวบรวมเงินและ
จดัหำเงินทุนจำกผูท่ี้ตอ้งกำรเงินออม เพื่อจดัสรรให้หน่วยธุรกิจหรือประชำชนทัว่ไปกูย้ืมเพื่อเป็น
ทุนหมุนเวยีน ตลำดแรกจึงมีควำมส ำคญัโดยตรงต่อกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ ส่วนตลำดรองจะ
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ท ำหนำ้ท่ีรองรับตลำดแรก โดยรับซ้ือขำยหลกัทรัพยจ์ำกตลำดแรกให้ผูท่ี้ตอ้งกำรซ้ือขำยเปล่ียนมือ
หลกัทรัพย ์และกำรระดมเงินทุนของธุรกิจภำคเอกชนนบัวนัมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน ท ำให้ตลำดทุน
จึงเขำ้มำมีบทบำทส ำคญัต่อระบบเศรษฐกิจมำกข้ึน ซ่ึงตลำดทุนถือไดว้ำ่เป็นแหล่งเงินทุนระยะยำว
ส ำหรับธุรกิจท่ีเพิ่งเร่ิมก่อตั้งและท่ีตอ้งกำรขยำยกิจกำร ตลำดทุนท่ีส ำคญัและมีขนำดใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศ คือ ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand : SET) ในรูปภำพ
ท่ี 2 เป็นขอ้มูลจำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงแสดงจ ำนวนบริษทัจดทะเบียนท่ีเขำ้มำ
ระดมทุนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระหวำ่งปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2554 
 

 
 

รูปที ่1-2 จ ำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554  

  
โดยทุกวนัน้ีกำรพฒันำกำรส่ือสำรโทรคมนำคมมีส่วนส ำคญัยิ่งในระบบเศรษฐกิจ ช่วยให้

กำรติดต่อส่ือสำรทำงดำ้นขอ้มูลเสียงและภำพ ท ำไดส้ะดวกและรวดเร็วมำกข้ึน อีกทั้งยงัเป็นกลุ่ม
สำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำนท่ีมีควำมส ำคญัยิง่ในกำรพฒันำประเทศ ประชำชนและองคก์รธุรกิจต่ำงๆ 
มีควำมต้องกำรในกำรติดต่อส่ือสำรระหว่ำงกันมำกข้ึน และต้องกำรได้รับกำรตอบสนองท่ีมี
ประสิทธิภำพมำกข้ึนกวำ่เดิม ส่งผลให้บริษทัท่ีประกอบกิจกำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ส่ือสำรจ ำเป็นตอ้งพฒันำคุณภำพใหดี้ยิง่ข้ึน เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรท่ีมีมำกข้ึน  

 
 
 

2550 2551 2552 2553 2554

จ านวนบริษทัจดทะเบียนทั้งหมด 475 482 491 498 502

จ านวนบริษทัจดทะเบียนเขา้ใหม่ 7 9 7 4 5
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รูปที ่1-3 จ ำนวนผู้ใช้งำนอนิเตอร์เน็ตในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2554 
 

 
 

รูปที ่1-4 จ ำนวนผู้ใช้งำนโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554 
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จำกรูปท่ี 1-3 และรูปท่ี 1-4 แสดงให้เห็นถึงจ ำนวนผูใ้ช้บริกำรอินเตอร์เน็ตและบริกำร
โทรศพัท์มือถือในประเทศไทยท่ีมีแนวโน้มเพิ่มมำกข้ึนในทุกๆ ปี โดยเฉพำะในปี พ.ศ. 2554 
จ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำรอินเตอร์เน็ตมีมำกถึง 25 ลำ้นคน ถือวำ่ผูค้นภำยในประเทศสำมำรถเขำ้ถึงระบบ
กำรใช้งำนอินเตอร์เน็ตได้อย่ำงทั่วถึงมำกข้ึน และหำกพิจำรณำจำกจ ำนวนผู ้ใช้งำนบริกำร
โทรศพัทมื์อถือภำยในประเทศ แสดงให้เห็นวำ่เม่ือยอ้นไปในปี พ.ศ. 2544 (10 ปียอ้นหลงั) พบวำ่
ยอดผูใ้ช้งำนมีเพียง 7.5 ล้ำนคน นับว่ำประเทศไทยมีอตัรำกำรเจริญเติบโตของคนใช้บริกำร
โทรศพัท์มือถือเพิ่มข้ึน 100% ในขณะท่ีประชำกรของประเทศไทยอยู่ท่ีรำว 67.7 ล้ำนคน 
หมำยควำมว่ำยอดผู ้ใช้บริกำรโทรศัพท์มือถือของไทยเทียบกับจ ำนวนประชำกรอยู่ท่ี 109% 
นอกจำกนั้นหำกเปรียบเทียบกับสถำนกำรณ์หรือสภำวะเศรษฐกิจของโลกหรือสภำพปัญหำ
ภำยในประเทศในช่วงระยะเวลำท่ีผ่ำนมำแลว้ พบวำ่แนวโน้มจ ำนวนผูใ้ช้บริกำรอินเตอร์เน็ตและ
บริกำรโทรศพัท์มือถือยงัเพิ่มข้ึนไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง โดยจ ำนวนผูใ้ช้งำนอินเตอร์เน็ตเพิ่มสูงข้ึนอย่ำง
มำกในช่วงเดือนตุลำคมปี พ.ศ. 2554 ท ำให้ขอ้มูลดงักล่ำวถือเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้งำนในหลำย
แง่มุม นอกจำกนั้นนกักำรตลำดยงัสำมำรถน ำไปใชใ้นกำรวเิครำะห์ธุรกิจและยงัสะทอ้นให้เห็นภำพ
ของประเทศไทยท่ียงัจะด ำเนินต่อไปในอนำคตไดอี้กช่องทำง 

ดังนั้ นกำรท่ีกิจกำรจะปรับเปล่ียนและพฒันำโครงสร้ำงของบริษัทให้สอดคล้องกับ
สภำพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไปเพื่อให้ทนัต่อกำรเปล่ียนในยุคปัจจุบนันั้น กิจกำรจ ำเป็นตอ้งหำแหล่ง
เงินทุนเป็นจ ำนวนมำก และกลไกหน่ึงท่ีสำมำรถตอบสนองต่อกำรระดมทุนดงักล่ำวได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ คือกำรระดมทุนโดยผำ่นกลไกของตลำดทุน ท ำให้หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสำหกรรม
เทคโนโลย ีในหมวดธุรกิจโทรคมนำคมและกำรส่ือสำรมีมูลค่ำกำรซ้ือขำยเพิ่มข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองและ
มีอัตรำกำรเติบโตท่ีสูงจึงเป็นหลักทรัพย์ท่ีน่ำเข้ำไปลงทุนเป็นอย่ำงมำก แต่เน่ืองจำกบริษทัท่ี
สำมำรถลงทุนซ้ือหลกัทรัพยไ์ดน้ั้นมีอยู่เป็นจ ำนวนมำก ท ำให้นกัลงทุนจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะตอ้งมี
ควำมเขำ้ใจในส่วนของปัจจยัพื้นฐำนท่ีจะช่วยให้ทรำบวำ่ควรจะลงทุนซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัใด
และตอ้งทรำบรำคำท่ีเหมำะสมของหลกัทรัพยท่ี์จะเขำ้ไปลงทุน โดยอตัรำส่วนทำงกำรเงินถือวำ่มี
ควำมส ำคญัท่ีจะช่วยวเิครำะห์ให้เห็นถึงควำมคุม้ค่ำในกำรลงทุนของแต่ละหลกัทรัพยไ์ดดี้ทำงหน่ึง 
ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลส ำคญัให้นกัลงทุนไดน้ ำไปเปรียบเทียบกบัหลกัทรัพยต์วัอ่ืนๆ นอกจำกน้ียงัท ำให้
นกัลงทุนไดท้รำบถึงระยะเวลำคืนทุน ผลตอบแทนและขอ้มูลส ำคญัประเภทอ่ืนของหลกัทรัพยข์อง
บริษัทท่ีจะเข้ำไปลงทุนได้ ดังนั้ นจึงเป็นเหตุให้ผูว้ิจ ัยสนใจศึกษำวิเครำะห์ปัจจยัพื้นฐำนของ
หลกัทรัพย์ในหมวดโทรคมนำคมและกำรส่ือสำรในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช้
ตวัเลขทำงงบกำรเงินมำท ำกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ (Quantitative Analysis) และประเมิน
ควำมสัมพนัธ์ของอตัรำผลตอบแทนและควำมเส่ียง 
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1.2 วตัถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
1. เพื่อวเิครำะห์หลกัทรัพยโ์ดยวธีิปัจจยัพื้นฐำน โดยกำรวิเครำะห์บริษทัในเชิงปริมำณ 

(Quantitative Analysis) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรศึกษำถึงสถำนะของบริษทัในปัจจุบนั  
2. เพื่อวเิครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งอตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรต่อหุน้กบัอตัรำปัน

ผลตอบแทน (Dividend yield) อตัรำกำรเจริญเติบโตของก ำไรต่อหุน้ (EPS growth) และอตัรำควำม
เส่ียง (Risk rate) 
 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
 นักลงทุนและผูท่ี้สนใจทั่วไปได้ทรำบถึงปัจจยัพื้นฐำนของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำรผ่ำนกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงงบกำรเงินเปรียบเทียบ และวิเครำะห์
อตัรำส่วนทำงกำรเงิน รวมทั้งควำมเส่ียงของหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นขอ้มูลท่ีไดม้ำจำกทำงบญัชี ซ่ึงน ำไป
เป็นแนวทำงในกำรตดัสินใจลงทุน 
 
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 กำรศึกษำคร้ังน้ี ใชข้อ้มูลรำยปีของรำคำหลกัทรัพยท่ี์ท ำกำรซ้ือขำยอยู่ในตลำดหลกัทรัพย์
ในช่วงระยะเวลำ 5 ปี เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2554 และใชข้อ้มูลเฉพำะกลุ่มหุ้นสำมญัของกลุ่ม
โทรคมนำคมและกำรส่ือสำรท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยวธีิกำรวิเครำะห์
ปัจจยัพื้นฐำน มีวตัถุประสงค์เพื่อวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนจำกงบกำรเงิน
รวมของบริษทั จำกกำรวิเครำะห์ตำมแนวตั้ง (Vertical Analysis) กำรวิเครำะห์ตำมแนวนอน 
(Horizontal Analysis) และอตัรำส่วนทำงกำรเงิน (Financial Ratio) และน ำผลกำรวิเครำะห์มำ
เปรียบเทียบกับอัตรำส่วนเฉล่ียของอุตสำหกรรมและท ำกำรประเมินประสิทธิภำพและผล
ประกอบกำร รวมไปถึงควำมเส่ียงของหลกัทรัพย ์จ ำนวน 5 หลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่ำ
กำรซ้ือขำยมำกท่ีสุดและขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์ในช่วงท่ีท ำกำรศึกษำ ซ่ึงมีรำยช่ือดงัต่อไปน้ี 
 
 ADVANC : บริษทั แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ  ำกดั (มหำชน) 
     ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED 
 SAMART  : บริษทั สำมำรถคอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 

  SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 
SAMTEL  : บริษทั สำมำรถเทลคอม จ ำกดั (มหำชน) 

  SAMART TELCOMS PUBLIC COMPANY LIMITED 
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AIT   : บริษทั แอด็วำนซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 
  ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY PUBLIC CO.,LTD. 

CSL   : บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ำกดั (มหำชน) 
  CS LOXINFO PUBLIC COMPANY LIMITED 



 


