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บทคัดยอ 

 
 การลงทุนในหลักทรัพยเปนทางเลือกหน่ึงในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนท่ัวไปดังนั้น
การเลือกหลักทรัพยท่ีถูกตองถือเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีนักลงทุนตองพิจารณาเปนลําดับแรก 
เพื่อใหไดผลตอบแทนกลับคืนมาดังท่ีนักลงทุนคาดหวังไว สําหรับการเลือกหลักทรัพยนั้นมีวิธีการ
พิจารณาเลือกอยูมากมายหลายวิธี อาทิเชน เลือกปจจัยพื้นฐานของแตละหลักทรัพยหรือเลือกจาก
ปจจัยทางเทคนิค เปนตน 
 การศึกษาคร้ังนี้ไดทําการประเมินมูลคาของหลักทรัพย โดยการวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน ซ่ึง
มาจากขอสมมติฐานท่ีวา ราคาของหลักทรัพยท่ีมีมูลคาเพิ่มข้ึนนั้น มาจากปจจัยทางดานเศรษฐกิจ 
ปจจัยทางดานอุตสาหกรรม ซ่ึงจะสงผลตอการดําเนินงานของบริษัท โดยไดทําการเลือกหลักทรัพย 
น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) เนื่องจากเปนบริษัทท่ีมีการจายเงินปนผลอยางสมํ่าเสมอ ปจจัยข้ัน
พื้นฐานนั้นประกอบดวย การวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ วิเคราะหอุตสาหกรรมและวิเคราะหบริษัท
และทําการประเมินมูลคาพื้นฐานของหลักทรัพย 

ผลการศึกษาพบวาบริษัทไดพัฒนาอยูตลอดเวลาโดยมีการตอยอดทางธุรกิจ เชนต้ัง 
โรงงานผลิตเอทานอล โรงงานผลิตปุยชีวภาพ สรางโรงไฟฟา โดยใชวัตถุดิบท่ีเปนของเสียจาก
กระบวนการผลิตน้ําตาล (กากออย) และกาซชีวภาพท่ีไดจากโรงงานผลิตกาชชีวภาพ เปนเช้ือเพลิง
ในการผลิตกระแสไฟฟา และพลังไอนํ้าขายใหกับโรงงานในเครือและการไฟฟา จะเห็นไดวาเปน



จ 

บริษัทท่ีครบวงจร (เปนอุตสาหกรรมตนน้ํา ถึงอุตสาหกรรมปลายน้ํา) และรายไดของบริษัทมาจาก
หลายธุรกิจท่ีมีความตอเนื่องกัน รายไดของบริษัทไมไดมาจากการอิงราคาน้ําตาลในตลาดโลกเพียง
อยางเดียว จากการวิเคราะหงบการเงิน พบวาบริษัทมีฐานะทางการเงินดีพอใช (ยกเวนป 2553 
บริษัทขาดทุนจากการซ้ือขายน้ําตาลในตลาดลวงหนา ทําใหในปนี้สามารถจายเงินปนผลไดนอยลง) 
เม่ือทําการประเมินมูลคาท่ีแทจริงของหลักทรัพย พบวาราคาหลักทรัพย ณ ส้ินป 2554 ท่ีประเมิน
โดยวิธีพยากรณกระแสเงินสดลวงหนาจะไดราคาท่ีเหมาะสมอยูท่ี 25.15 บาทตอหุน การประเมิน
โดยใชแบบจําลองสวนลดเงินปนผล มูลคาหุนท่ีเหมาะสมอยูท่ี  10.71 ราคาหลักทรัพยของบริษัท
น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี  10 กุมภาพันธ 2554  มีราคา 13.30 บาทตอหุนแสดงวา
การประเมินโดยวิธีพยากรณกระแสเงินสดลวงหนานั้น หลักทรัพยนี้นาลงทุนแตขัดแยงกับการ
ประเมินโดยวิธีแบบจําลองสวนลดเงินปนผล ซ่ึงพบวาหลักทรัพยนี้ไมนาลงทุน แตเม่ือประเมินโดย
วิธีเปรียบเทียบอัตราสวนราคาตอกําไร พบวาบริษัทน้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) มีคา 
อัตราสวนราคาตอกําไร สูงกวาคาเฉล่ียของอุตสาหกรรมถึง 6 เทาแสดงวาหลักทรัพยนี้มีราคาท่ีสูง
เกินมูลคาท่ีเหมาะสม กลาวโดยสรุปจากการศึกษาน้ีพบวาจากวามูลคาหุน ณ ปจจุบันมีราคาท่ีสูง
กวาราคาท่ีเหมาะสมและเส่ียงตอการลงทุน 
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ABSTRACT 
 

Investment on securities would normally be one of the best decision , however investors 
should pay attention to the securities of choice where  the return on investment would be as they 
had expected. There are many methods of securities selection, for instance, the chosen method of 
securities selection would come from their basic factors or from the technical aspects of each 
securities. 

This study evaluated the securities of the Khon Kaen Sugar Industrial Public Company 
Limited based on the analysis of such basic factors such economy industry and corporate situations. The 
Khon Kaen Sugar Industrial Public Company Limited was chosen on the ground of its business 
growth with consistently dividend to  investors. The free cash flow to  equity  (FCFE) ratio was 
utilized to assess the real value of  the Khon Kaen Sugar Industrial Public Company Limited.  

The company analysis shows that KSL invest in too many related industry continuously. 
To develop their revenue structure, decrease the effect of sugar price volatility, by increase the 
variety of income from many channel. KSL uses by-product from sugar processing unit to 
produce ethanol bio-gas, electricity and steam to complete their own processing cycle and sell the 
excess of power to others. According to financial analysis, the researcher found The Khon Kaen 





ช 

Sugar Industrial Public Company Limited have a strong financial status and can pay 
dividend to investors. The evaluation prediction of  The Khon Kaen Sugar Industrial Public 
Company Limited by using free cash flow to  equity method by the end of the year 2011, the fair 
price would be 25.15 bath per share. The evaluation by using dividend valuation model, would be 
10.71 bath per share. The value of  The Khon Kaen Sugar Industrial Public Company Limited 
share at 10  / 2 / 2011 was 13.3 bath per share that under value by using free cash flow to equity 
method but over value by using dividend valuation model. At this price the P/E ratio of  The 
Khon Kaen Sugar Industrial Public Company Limited was 6 time higher than P/E ratio of this 
industry. In conclusion, the researcher found that the share of The Khon Kaen Sugar Industrial 
Public Company Limited was over value and presented a high risk for investor. 
 
 



 

 


