
บทที ่5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานของหุ้นในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมและการ

ส่ือสารของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2554 เป็นการ
รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ ศึกษาขอ้มูลบทความทางวิชาการ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระ ต าราหรือหนังสือท่ีเก่ียวขอ้งกับการวิเคราะห์งบการเงิน อตัราส่วนทาง
การเงิน และศึกษาข้อมูลจากเวปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าถึงข้อมูลได้ท่ี 
http://www.setsmart.com และ http://www.set.or.th ซ่ึงเป็นขอ้มูลในระหวา่งปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 
2554 รวม 5 ปี โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา 2 วตัถุประสงค ์คือ วตัถุประสงค์
แรก เพื่อวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยวิธีปัจจยัพื้นฐาน โดยการวิเคราะห์บริษทัในเชิงปริมาณ เพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษาถึงสถานะของบริษทัในปัจจุบนั วตัถุประสงค์ท่ีสองวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหว่างอัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้นกับอัตราปันผลตอบแทน (Dividend yield) อตัราการ
เจริญเติบโตของก าไรต่อหุน้ (EPS growth) และอตัราความเส่ียง (Risk rate) โดยผลการศึกษาท่ีได ้
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดม้าจากหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าการซ้ือขายมากท่ีสุดและ
มีขอ้มูลท่ีครบถว้นสมบูรณ์ในช่วงท่ีท าการศึกษาและจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยจ านวน 5 แห่งไดแ้ก่ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) บริษทั สามารถคอร์
ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) บริษทั สามารถเทลคอม จ ากดั (มหาชน) บริษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ 
เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) 

การวิเคราะห์ขอ้มูล จ าแนกเป็นการวิเคราะห์งบการเงินและการวิเคราะห์อตัราส่วนทาง
การเงิน การวิเคราะห์อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วน
ราคาต่อก าไรต่อหุ้นกบัอตัราปันผลตอบแทน อตัราการเจริญเติบโตของก าไรต่อหุ้นและอตัราความ
เส่ียง ซ่ึงผลการศึกษาสามารถสรุปผลส าคญัในดา้นต่างๆ (จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2554) ได้
ดงัน้ี 
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5.1 สรุปผลการศึกษา 
       5.1.1 สรุปผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างโดยวเิคราะห์จากอตัราส่วนสภาพคล่อง 
 ผลการศึกษางบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินของธุรกิจกลุ่มโทรคมนาคมและการ
ส่ือสารของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ 
 
บริษทัท่ีมีความสามารถในการช าระหน้ีสินระยะสั้น ดงัน้ี 
ล าดบัท่ี ช่ือบริษทั อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน 

1 บมจ. แอด็วานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ี 1.97 เท่า 
2 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน่  1.21 เท่า 
3 บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ  1.19 เท่า 
4 บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ  1.12 เท่า 
5 บมจ. สามารถเทลคอม  1.11 เท่า 

 
 อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องของธุรกิจว่าบริษทัมีสินทรัพย์
หมุนเวียนเพียงพอท่ีจะจ่ายหน้ีสินหมุนเวียนหรือไม่ ดงันั้นเงินทุนหมุนเวียนสุทธิและอตัราส่วน
เงินทุนหมุนเวยีน หากมีค่ายิง่สูงยิง่ดี เพราะเป็นการแสดงถึงวา่ธุรกิจมีสภาพคล่องสูง 
 โดยอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ  ากัด 
(มหาชน) มีสภาพคล่องสูงสุดเป็นอนัดบั 1 โดยมีอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเท่ากบั 1.97 เท่าและ
บริษทั สามารถ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) มีค่าสูงรองลงมาเท่ากับ 1.21 เท่า โดยท่ีบริษทั 
สามารถเทลคอม จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 1.11 เท่า 
 
ระยะเวลาการหมุนเวยีนของเงินสด ดงัน้ี 
ล าดบัท่ี ช่ือบริษทั วงจรการหมุนเวยีนของเงินสด 

1 บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ  0 วนั 
2 บมจ. สามารถเทลคอม  57 วนั 
3 บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ  61 วนั 
4 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน่  113 วนั 
5 บมจ. แอด็วานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ี 142 วนั 

 



83 

 

 วงจรการหมุนเวยีนของเงินสด แสดงถึงสภาพคล่องของบริษทัโดยดูจากช่วงของระยะเวลา
การหมุนเวียนของเงินสดท่ีลงทุน หากมีช่วงระยะเวลาของวงจรยิ่งสั้ นยิ่งดี เพราะแสดงว่าบริษทัมี
สภาพคล่องสูงสามารถเปล่ียนสินคา้เป็นเงินสดไดเ้ร็วจากวงจรเงินสด 
 เม่ือพิจารณาวงจรการหมุนเวียนของเงินสดจากกลุ่มตวัอย่าง พบว่าบริษทั แอดวานซ์ อิน
โฟร์ เซอร์วสิ จ  ากดั (มหาชน) มีช่วงระยะเวลาของวงจรนอ้ยท่ีสุด รองลงมาคือบริษทั สามารถเทลค
อม จ ากดั (มหาชน) ส่วนบริษทัท่ีมีวงจรการหมุนเวียนของเงินสดนานท่ีสุดคือ บริษทั แอ็ดวานซ์ 
อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
 

5.1.2 สรุปผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างโดยวเิคราะห์จากอตัราส่วนโครงสร้างทางการเงิน 
 ผลการศึกษางบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินของธุรกิจกลุ่มโทรคมนาคมและการ
ส่ือสารของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ 
 
บริษทัท่ีมีความเส่ียงในการบริหารงานสูง โดยพิจารณาจากอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม ดงัน้ี 

ล าดบัท่ี ช่ือบริษทั 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ความสามารถใน
การจ่ายช าระ
ดอกเบ้ีย 

การบริหาร
เงินทุน

หมุนเวยีน 

1 บมจ. สามารถเทลคอม  2.96 เท่า 6.22 เท่า ระมดัระวงั 
2 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน่  2.63 เท่า 4.60 เท่า ระมดัระวงั 
3 บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ  1.20 เท่า 23.04 เท่า ระมดัระวงั 

4 
บมจ. แอด็วานซ์ อินฟอร์เมชัน่ 
เทคโนโลย ี 

0.97 เท่า 42.47 เท่า ระมดัระวงั 

5 บมจ. ซีเอส ลอ็กซอินโฟ  0.77 เท่า 33.73 เท่า ระมดัระวงั 
 
 อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมแสดงถึงสัดส่วนของการจดัหาเงินทุนดว้ยหน้ีเพื่อมาซ้ือ
สินทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ อตัราส่วนหน้ีถา้หากมีค่าหน้ียิ่งมากยิ่งไม่ดี เพราะแสดงวา่บริษทัจดัหา
เงินทุนดว้ยหน้ีสูงโดยบริษทั สามารถเทลคอม จ ากดั (มหาชน) และบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีมีสัดส่วนของหน้ีสินอยูม่ากเม่ือเทียบกบับริษทัอ่ืน เท่ากบั 2.96 เท่าและ 
2.63 เท่า โดยท่ีบริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) มีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 0.77 เท่าหรือ
มีหน้ีสินรวมประมาณ 70 เปอร์เซ็นตข์องสินทรัพยร์วม 
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 ความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย แสดงถึงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียของบริษทั ซ่ึง
ถือว่าทุกบริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย โดยท่ีบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น 
เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียสูงท่ีสุด และบริษทั สามารถคอร์
ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) นอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ทุกบริษทัเน้นการบริหารเงินทุนหมุนเวียนด้วยความ
ระมดัระวงั 
 

5.1.3 สรุปผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างโดยวเิคราะห์จากอตัราส่วนความสามารถในการท า
ก าไร 

 
 ผลการแสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนจากผูถื้อหุ้น  อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยร์วม อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลและอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ (P/E ratio) ดงัน้ี 

ช่ือบริษทั 
อตัรา

ผลตอบแทน 
จากผู้ถือหุ้น 

ล า 
ดบั 
ที่ 

อตัรา
ผลตอบแทน 

จาก
สินทรัพย์
รวม 

ล า 
ดบั 
ที่ 

อตัรา
ผลตอบแทน
จากเงนิปัน

ผล 

ล า 
ดบั 
ที่ 

อตัราส่วน
ราคาต่อ 

ก าไรต่อหุ้น 

ล า 
ดบั 
ที่ 

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ 55.25% 1 41.68% 1 9.18% 2 17.15 เท่า 1 

บมจ. สามารถเทลคอม 39.06% 2 17.62% 4 3.52% 5 9.10 เท่า 2 
บมจ.แอด็วานซ์ อินฟอร์เมชัน่ 
เทคโนโลย ี 

33.19% 3 25.85% 3 9.23% 1 7.06 เท่า 5 

บมจ. ซีเอส ลอ็กซอินโฟ  29.51% 4 27.48% 2 8.89% 3 7.81 เท่า 4 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน่  18.41% 5 11.28% 5 5.53% 4 8.43 เท่า 3 
อตัราส่วนเฉล่ียอุตสาหกรรม 28.68%  18.47%  8.48%  21.80 เท่า  

 
 ในฐานะนกัลงทุน ความสนใจของหุน้ท่ีจะลงทุน จะพิจารณาในส่วนของอตัราส่วนท่ีแสดง
ถึงความสามารถในการท าก าไรเป็นส าคัญ โดยในส่วนดังกล่าวเป็นการเปรียบเทียบอัตรา
ผลตอบแทนแต่ละประเภทกบัอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (P/E ratio) พบวา่บริษทั แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วสิ จ  ากดั (มหาชน) มีประสิทธิภาพในดา้นการท าก าไรมากท่ีสุด ทั้งในส่วนของอตัรา
ผลตอบแทนจากผูถื้อหุ้น อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมและอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น 
ถึงแมว้า่ส่วนของอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลจะไม่ไดมี้ค่าท่ีดีท่ีสุด แต่หากเปรียบเทียบร่วมกบั
ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมแลว้พบวา่ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) ยงัคงมีค่าอตัรา
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ผลตอบแทนท่ีสูงกวา่ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอยูม่าก นอกจากนั้นค่าของอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น
ยงัต ่ากวา่ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม ประกอบกบัการขยายกิจการในดา้นการให้บริการท่ีเพิ่มมากข้ึนและ
การปรับโครงสร้างทางดา้นการลงทุนท่ีเพิ่มสูงข้ึน ท าให้หุ้นของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ ากดั (มหาชน) เป็นหุน้ท่ีน่าสนใจลงทุนมากท่ีสุด 
 อย่างไรก็ตาม การจดัล าดบัความน่าสนใจในการลงทุนดงัท่ีไดท้  าการวิเคราะห์มาขา้งตน้ 
เป็นการพิจารณาจากการวิเคราะห์ขอ้มูลในงบการเงินเท่านั้น โดยในความเป็นจริงแลว้งบการเงินมี
ข้อสมมุติและข้อจ ากัดมากมายในการตัดสินใจลงทุน ควรพิจารณาข้อมูลอ่ืนๆ ประกอบการ
ตดัสินใจดว้ย เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ความสามารถของผูบ้ริหาร ตลอดจนขอ้มูลในเชิงลึกอ่ืนๆ เพื่อ
คน้หาแนวโนม้การด าเนินงานของบริษทั ซ่ึงจะส่งผลถึงความสามารถในการสร้างความมัง่คัง่ให้ผู ้
ลงทุนในรูปของเงินปันผลและก าไรจากการขายหุน้สามญัในอนาคต 
  

5.1.4 สรุปผลการศึกษาการทดสอบสมมติฐาน  
การวิเคราะห์ปัจจยับ่งช้ีอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น ซ่ึงท าการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 
1. อตัราปันผลตอบแทนมีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้นในทิศทางตรงกนั

ขา้ม กล่าวคือ ค่านัยส าคญัของอตัราปันผลตอบแทนของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยกลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 (Sig. < 0.05) อยา่งมี
นยัส าคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และจากการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ของอตัราปัน
ผลตอบแทน แสดงให้ เห็นว่า  อัตราปันผลตอบแทนกับอัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้นมี
ความสัมพนัธ์กนัในระดบั 55% แต่เป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม  ซ่ึงผลการทดสอบความสัมพนัธ์
ระหวา่งอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้กบัอตัราปันผลตอบแทนไม่เป็นไปตาม Valuation theory ท่ีมี
แนวคิดว่า อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้นกบัอตัราปันผลตอบแทนจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนั 

2. อตัราการเจริญเติบโตของก าไรต่อหุ้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อ
หุ้น กล่าวคือ ค่านัยส าคญัท่ีค านวณได้ของอตัราการเจริญเติบโตของก าไรต่อหุ้นไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั เน่ืองจากค่านยัส าคญัมีค่ามากกวา่ 0.05 (Sig. > 0.05) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
และจากการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของอตัราการเจริญเติบโตของก าไรต่อหุ้นไม่
เป็นไปตาม Valuation theory ท่ีมีแนวคิดวา่ อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้นกบัอตัราการเจริญเติบโต
ของก าไรต่อหุน้จะมีความสัมพนัธ์กนัและเป็นความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
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3. อตัราความเส่ียงมีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้นในทิศทางเดียวกนั 
กล่าวคือ ค่านยัส าคญัท่ีค านวณไดข้องอตัราความเส่ียงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั เน่ืองจาก 
ค่านยัส าคญัของอตัราความเส่ียงมีค่ามากกวา่ 0.05 (Sig. > 0.05) อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% และจากการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของอตัราความเส่ียง แสดงให้เห็นว่า 
อตัราความเส่ียงกบัอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์กนัในระดบั 10% และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั ท าให้ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ไม่เป็นไปตาม Valuation theory ท่ีมีแนวคิดวา่ 
อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้นกบัอตัราความเส่ียงจะมีความสัมพนัธ์กนั และมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม 

 
ทั้งน้ีจากผลการวจิยัท่ีขอ้สมมติฐานส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตาม Valuation theory น่าจะเป็นผล

มาจากราคาหลกัทรัพยแ์ละก าไรสุทธิต่อหุ้นท่ีน ามาใช้ในการค านวณ ไม่สะทอ้นถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริง
ของหลักทรัพย์ ซ่ึงราคาหลักทรัพย์อาจจะไม่ข้ึนอยู่กับอัตราปันผลตอบแทนหรืออัตราการ
เจริญเติบโตของก าไรต่อหุ้น ซ่ึงเป็นปัจจยัภายในของบริษทั แต่ผูล้งทุนอาจจะให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัภายนอกบริษทัมากกวา่ ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยม์ากกวา่ 
 
5.2 ข้อจ ากดัของการศึกษา 
 ในการวเิคราะห์งบการเงินไม่วา่จะโดยการใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์แบบใดก็ตาม ส่ิงท่ีควร
ระวงัและเขา้ใจถึงขอ้จ ากดัในการวเิคราะห์งบการเงิน เพื่อจะไดแ้ปลความหมายและประเมินผลได้
อยา่งถูกตอ้ง มีดงัน้ี 
 1. การประมาณการ ในการจดัท างบการเงินมีรายการหลายรายการท่ีจดัท าข้ึนโดยการ
ประมาณตวัเลข เน่ืองจากเป็นรายการท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนแต่เป็นเพียงการคาดการณ์วา่จะเกิดข้ึน เช่น 
การตั้งส ารองหน้ีสูญ เป็นตน้ ซ่ึงการประมาณการรายการดงักล่าวไม่สามารถรับรองไดว้า่จะถูกตอ้ง
ทั้งหมด 
 2. เกณฑค์งคา้ง การจดัท างบการเงินประเภทงบก าไรขาดทุน งบดุลและงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ จดัท าข้ึนภายใตเ้กณฑค์งคา้ง คือ จะบนัทึกรับรู้รายการท่ีเกิดข้ึนใน
งวดบญัชีนั้นทั้งหมดโดยไม่ไดค้  านึงวา่จะเก่ียวขอ้งกบัเงินสดหรือไม่ 
 3. ราคาทุน ในการบนัทึกรายการคร้ังแรกเพ่อจดัท างบการเงินนั้นจะจดัท าโดยใชห้ลกัราคา
ทุน เน่ืองจากมีหลกัฐานในการบนัทึกรายการ แมว้า่ในปัจจุบนัมาตรฐานการบญัชีของสมาคมนกั
บญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยหลายฉบบัอนุญาตใหมี้การประเมินราคารายการ
ในงบการเงินและสามารถปรับปรุงรายการเพื่อให้แสดงราคายติุธรรมแทนท่ีราคาทุนเดิม แต่อยา่งไร
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ก็ตามรายการบางรายการในงบการเงินกิจการบางแห่งอาจไม่ท าการประเมินเพื่อปรับปรุงรายการ 
เน่ืองจากความไม่คุม้ค่าของตน้ทุนและประโยชน์ท่ีเสียไป ดงันั้นรายการบางรายการยงัคงเป็นราคา
ทุนเดิม ดงันั้นในการน าตวัเลขมาใชใ้นการวเิคราะห์ จึงตอ้งพิจารณาดว้ยวา่รายการนั้นในงบการเงิน
นั้นยงัคงเป็นราคาทุนเดิมอยูห่รือเป็นราคาไดป้ระเมินใหม่แลว้ โดยพิจารณาจากหมายเหตุประกอบ
งบการเงินเน่ืองจากการท่ีกิจการประเมินราคารายการในงบการเงินใหม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลไวใ้น
หลายเหตุประกอบงบการเงินดว้ย 
 4. นโยบายการบญัชี โดยหลกัการแลว้นโยบายบญัชีเป็นวิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ีกิจการเลือก
มาปฏิบติัภายใตท้างเลือกอ่ืนๆ ท่ีมาตรฐานการบญัชีก าหนดไว ้โดยกิจการเลือกวธีิปฏิบติัทางบญัชีท่ี
มีความเหมาะสมกบัหลายๆ ปัจจยัเช่น ลกัษณะธุรกิจ สภาพแวดลอ้มต่างๆ นโยบายธุรกิจ เป็นตน้ 
ซ่ึงในการท่ีแต่ละกิจการใชน้โยบายบญัชีต่างกนัก็จะมีผลต่อขอ้มูลตวัเลขในงบการเงินได ้ท าใหเ้กิด
ความแตกต่างของท่ีมาของตวัเลขได ้เช่น การตีราคาสินคา้คงเหลือ วธีิค  านวณค่าเส่ือมราคา เป็นตน้ 
ดงันั้นในการน าตวัเลขในงบการเงินมาใชใ้นการวเิคราะห์จึงตอ้งพิจารณานโยบายการบญัชีของ
กิจการประกอบการวเิคราะห์ดว้ย 
 5. ความหลากหลายของธุรกิจ กิจการหลายแห่งด าเนินธุรกิจในหลายๆ ดา้น ดงันั้นการจะ
น าตวัเลขในงบการเงินมาเปรียบเทียบระหวา่งกิจการดว้ยกนัรวมทั้งเปรียบเทียบกนัในอุตสาหกรรม
เดียวกนัจึงมกัมีปัญหา ดงันั้นผูว้เิคราะห์งบการเงินเม่ือตอ้งวเิคราะห์งบการเงินของกิจการท่ี
ประกอบธุรกิจหลากหลายจึงควรน าขอ้มูลตวัเลขจากการรายงานตามส่วนงานมาใชใ้นการพิจารณา
รวมทั้งพิจารณารวมพิจารณาขอ้มูลท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินมาพิจารณาร่วมดว้ย 
ซ่ึงในรายงานตามส่วนงานจะแสดงผลการด าเนินงานของหน่วยงานยอ่ยๆ ของกิจการ เช่น ตาม
ผลิตภณัฑ ์ตามสายการผลิต ตามเขตการขาย เป็นตน้ 
 6. ขอ้มูลตวัเลขในงบการเงินประเภทงบดุล รายงานขอ้มูล ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี 
ซ่ึงขอ้มูลตวัเลขในวนัส้ินสุดงวดนั้นอาจไม่ใช่ตวัแทนของขอ้มูลทั้งปีได ้เช่น เงินสด เจา้หน้ีการคา้ 
ลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ เป็นตน้ กิจการบางแห่งอาจจะมีนโยบายในการแสดงขอ้มูลรายการบาง
รายการในวนัส้ินงวดเพื่อให้ขอ้มูลแสดงผลการด าเนินงานท่ีดีได ้ซ่ึงตวัเลขขอ้มูลท่ีรายงานในวนัส้ิน
งวดอาจจะไม่ใช่ตวัแทนท่ีดีของผลการด าเนินงานทั้งปีได ้
 7. ระยะเวลาในการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีน ามาใชใ้นการศึกษา โดยก าหนดระยะเวลา 5 ปีตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2554 เป็นช่วงท่ีระบบเศรษฐกิจของประเทศถือวา่ไม่สามารถด าเนินการได้
อยา่งเตม็ท่ี เน่ืองจากผลทางดา้นความไม่สงบทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศ ส่งผลกระทบต่อ
ผลการด าเนินงานของบริษทัและสถาบนัการเงิน ท าใหข้อ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวเิคราะห์มีความ
เคล่ือนไหวสูง 
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 8. การคน้ควา้หาขอ้มูลและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากแหล่งขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการ
วเิคราะห์ไดก้ าหนดช่วงระยะเวลาของขอ้มูลท่ีน ามาเปิดเผยโดยจ ากดัช่วงระยะเวลาไว ้และ
นอกจากนั้นบางบริษทัมีขอ้มูลไม่ครบถว้นตามท่ีตอ้งการศึกษา ส่งผลใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีน ามาวิเคราะห์ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ี 
 
5.3 ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 จากการศึกษาการวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐานของหุ้นในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมและการส่ือสาร
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยพบวา่ บริษทัในกลุ่มโทรคมนาคมและการส่ือสารเป็นบริษทั
ท่ีมีความน่าสนใจในการลงทุนเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากมีแนวโนม้ของการเติบโตของบริษทัท่ีดีและ
เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลเชิง
ปริมาณในการวเิคราะห์เป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นนกัลงทุนควรจะพิจารณาขอ้มูลเชิงคุณภาพต่างๆ มาใช้
ประกอบการลงทุน นอกจากนั้นในส่วนการวเิคราะห์คร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์เพียงบางหุน้ในกลุ่ม
ธุรกิจโทรคมนาคมและการส่ือสารของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งไม่
กระจายเท่าท่ีควร ดงันั้นผูว้จิยัเห็นวา่ควรขยายขอบเขตของกลุ่มตวัอยา่งไปในหมวดธุรกิจอ่ืนท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละอาจเพิ่มเติมส่วนของปัจจยัท่ีน ามาใชใ้นการวเิคราะห์เพื่อใหเ้กิด
การเปรียบเทียบและผลการวจิยัท่ีมากข้ึน 


