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1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand หรือ SET) จัดต้ังข้ึน
ตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2517 เร่ิมเปดซ้ือขายหลักทรัพยคร้ังแรก
เม่ือวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ตอมาเม่ือมีการประกาศใชพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยในป พ.ศ. 2535 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจึงดําเนนิงานอยูภายใตพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 เปนตนมา นับต้ังแตกอต้ังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ไดมีการกําหนดมาตรการตางๆ เพือ่สงเสริมการพัฒนาตลาดตราสารทุนในประเทศไทยอยาง
ตอเนื่อง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จึงถือเปนแหลงระดมเงินทุนท่ีสําคัญ เปนตลาดรอง 
(Secondary Market) มีหนาท่ีเปนศูนยกลางในการซ้ือขายหลักทรัพยท่ีผานการซื้อขายในตลาดแรก 
(Primary Market) วัตถุประสงคไมใชเพื่อระดมทุนจากผูมีเงินออม แตทําหนาท่ีเปนกลไกการทํางาน
โดยท่ีสนับสนนุตลาดแรกในการเสริมสภาพคลองใหมีการซ้ือขายหลักทรัพยไดงายข้ึน ธุรกิจท่ีจะ
เขามาทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยไดนั้นตองมีการจดทะเบียนข้ึนเปนบริษัทมหาชนกอน จึง
ถือไดวาตลาดหลักทรัพยมีความสําคัญเปนองคกรท่ีชวยสงเสริมการลงทุนระยะยาว รวมท้ังยังเปน
แหลงระดมเงินทุนของบริษทัจดทะเบียนในการนําไปลงทุนขยายธุรกจิ ปรับโครงสรางทางการเงิน
ใหเหมาะสม ทําใหตลาดหลักทรัพยมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเปน
เคร่ืองมือสนับสนุนความเจริญหรือความถดถอยของประเทศไดเปนอยางดีอีกดวย (ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2548) 

การลงทุนในหลักทรัพยนัน้ ไมวาจะเปนนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนท่ัวไปแลวนั้น จะ
มีวัตถุประสงคในการไดผลตอบแทนในการลงทุนในรูปของเงินปนผล (Dividend) หรือในรูปของ
กําไรสวนเกิน (Capital Gain) ท่ีเกิดจากความแตกตางของราคาหลักทรัพยหรือสิทธิในการรับหุน
เพิ่มทุน ตลาดหลักทรัพยจงึเปนทางเลือกหน่ึงสําหรับนกัลงทุนท่ีคาดหวังผลตอบแทนท่ีสูงกวา แต
ท้ังนี้การลงทุนในหลักทรัพยเปนการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง เนื่องจากตลาดหลักทรัพยมีความ
ออนไหวตอเหตุการณตางๆไดงาย จึงเปนสาเหตุทําใหราคาหลักทรัพยก็มีการเคล่ือนไหวอยูเกอืบ
ตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีการพัฒนาวิธีวิเคราะหในรูปแบบตางๆหลากหลายวิธี เพือ่กําหนดมูลคาท่ี
ควรจะเปนของหลักทรัพยข้ึนมา ไมวาจะเปนการคาดคะเนแนวโนมของราคาหลักทรัพยโดยการ
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วิเคราะหทางเทคนิค (Technical Analysis) หรือการวิเคราะหหลักทรัพยโดยวิเคราะหจาก
ปจจัยพืน้ฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อเปนการใหความรูทางวชิาการในการทําความเขาใจตอ
สภาพของการลงทุน ความเส่ียงในการลงทุน และใหไดผลตอบแทนของการลงทุนตามท่ีได
คาดหวังไวของนักลงทุน การวิเคราะหหลักทรัพยโดยใชปจจัยพืน้ฐานนั้น สามารถแบงออกไดเปน
ปจจัยภายนอกและปจจยัภายใน โดยปจจยัภายนอก ซ่ึงไดแก ปจจยัดานภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
การเมือง และ ปจจัยทางดานอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงไมสามารถควบคุมได สวนปจจัยภายในคือ 
ปจจัยดานบริษัท ซ่ึงสามารถควบคุมได แบงออกเปน ปจจัยเชิงคุณภาพ และปจจยัเชิงปริมาณ 
(ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2554) 

ปจจุบันตลาดหลักทรัพย ฯ มีประเภทของผูประกอบการเขามาจดทะเบียนแยกไดหลาย
หมวดหมู โดยกลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมหน่ึงที่มีความสําคัญมากของ
ประเทศไทย เนื่องจากอุตสาหกรรมเกษตรเปนอุตสาหกรรมข้ันพื้นฐานของประเทศ และเปน
ส่ิงจําเปนอยางยิ่งในการอุปโภคบริโภค จะเห็นไดวาประเทศไทยเราเปนประเทศเกษตรกรรม มีการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิดเชน  ขาว  ออย  มันสําปะหลัง  ขาวโพด  เปนตน  จะเห็นไดวา
อุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายเปนแหลงสรางงานแกเกษตรกรชาวไรออยและแรงงานเก็บเกี่ยว
ออยในชนบทกวา 600,000 คน อุตสาหกรรมออย และนํ้าตาลทรายถือเปนอุตสาหกรรมท่ีมี
ความสําคัญมากตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยสรางรายไดตอปกวา 8 หม่ืนลานบาท ซ่ึงหากมี
การหมุนเวียนเงินจํานวนดังกลาวในระบบเศรษฐกิจ 5 รอบ จะเพิ่มมูลคาอีกกวา 4 แสนลานบาท 
และกอใหเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมตอเนื่องอ่ืนๆ อีกมากมาย เชน ผลิตกระแสไฟฟา เอทานอล 
อาหารแปรรูปและเคร่ืองดื่ม และหากพิจารณาสงออกสินคาเกษตรในป 2553 น้ําตาลมีมูลคาสงออก
ถึง 4.7 หม่ืนลานบาท ซ่ึงสูงกวามันสําปะหลังท่ีมีมูลคา 4.5 หม่ืนลานบาทโดยมีสัดสวนการสงออก
มากกวาการบริโภคภายในประเทศ ประมาณ 2 ใน 3 ของผลผลิตน้ําตาล (สํานักงานคณะกรรมการ
ออยและนํ้าตาลทรายกระทรวงอุตสาหกรรม, 2554) ประเทศไทยเรามีการบริหารการผลิตน้ําตาล
โดยแบงเปนโควตา ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท ไดแกน้ําตาลโควตา ก. คือ น้ําตาล
ทรายขาว น้ําตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ และน้ําตาลชนิดอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย
กําหนดใหผลิตสําหรับบริโภคภายในประเทศ สําหรับป 2550/2551 กําหนดไวท่ีจํานวน 19 ลาน
กระสอบ (กระสอบละ 100 กิโลกรัม) น้ําตาลโควตา ข. คือ น้ําตาลทรายดิบ ท่ีคณะกรรมการออย
และน้ําตาลทรายกําหนดใหผลิตเพ่ือสงมอบใหบริษัทออยและน้ําตาลไทย จํากัด สงออกและ
จําหนายไปยังตางประเทศ จํานวน 8 แสนตันเพื่อใชทําราคาในการคํานวณราคาน้ําตาลสงออก และ
น้ําตาลโควตา ค. คือ ปริมาณนํ้าตาลสงออกไปตางประเทศ เปนสวนท่ีเหลือโดยหักน้ําตาลโควตา ก 
และโควตา ข ออกจากปริมาณน้ําตาลที่ผลิตไดท้ังหมด ราคาน้ําตาลภายในประเทศมีกระทรวง
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รับผิดชอบท้ังหมด 2 กระทรวง คือ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย 
เปนผูกําหนดราคาน้ําตาลทราย ณ หนาโรงงาน สวนกระทรวงพาณิชย โดยคณะกรรมการกลาง
กําหนดราคาสินคาและบริการ เปนผูกําหนดราคาจําหนายน้ําตาลทรายขายปลีก ตลอดระยะเวลาป 
2543-2554 ท่ีผานมาราคาน้ําตาลในตลาดโลกไดปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่องป 2543 ราคาประมาณ 
20 เซนตตอปอนด ป 2554 ราคาประมาณ 23-24 เซนตตอปอนด (สํานักงานคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทรายกระทรวงอุตสาหกรรม, 2554) สงผลใหราคาน้ําตาลในประเทศไทยปรับตัวสูงข้ึนดวย
ดังแสดงในรูปท่ี 1.1 

        
รูปท่ี 1.1 แสดงราคาน้ําตาลตลาดโลก 

 
ที่มา:บริษัทหลักทรัพย ทรีนิต้ีจํากัด (มหาชน),2554 

 การศึกษาคร้ังนี้จะทําการวิเคราะหปจจยัพืน้ฐาน ของบริษัทน้ําตาลขอนแกนจํากดั 
(มหาชน) เนื่องจากเปนผูผลิตน้ําตาลรายใหญของประเทศท่ีมีการเจริญเติบโตตามลําดับโดย บริษทั
ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2548 ในกลุมอุตสาหกรรมอาหาร
และเคร่ืองดื่ม โดยใชช่ือยอในกระดานหุนวา “KSL” เปนบริษัทท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตอยาง
ตอเนื่อง และมีการจายเงินปนผลอยางสมํ่าเสมอโดยงวดวันท่ี 1 เดือน พฤศจิกายน 2551 ถึง วันท่ี 31 
เดือน ตุลาคม 2552 มีมติจายเงินปนผล 0.15 สตางต ตอหุน หรือคิดเปน 1.04 % ตอหุน ในปเดียวกนั
นี้มูลคาของหลักทรัพยไดปรับตัวสูงข้ึนจากอันดับท่ี 23 ในป 2553 มาอยูอันดับท่ี 3 ในหมวดธุรกจิ
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อาหารและเคร่ืองดื่ม หรือคิดเปน 2.13 % ดังตารางท่ี 1.1 (บริษัทหลักทรัพย คันทรีกรุป จํากัด 
(มหาชน), 2554) 

การศึกษาคร้ังนี้จึงไดศึกษาถึงพื้นฐานของหลักทรัพย KSL เพ่ือทราบถึงการประเมินมูล
คาท่ีแทจริงของหลักทรัพยเพื่อเปนสวนประกอบหนึ่งท่ีชวยใหนักลงทุนสามารถตัดสินใจในการ
ลงทุนในหลักทรัพย KSL ไดอยางสมเหตุผล 

 
ตารางท่ี 1.1 การจายเงินปนผลของหลักทรัพยน้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) ตัง้แตป 2548-2553 

หลักทรพัย
รอบผล

ประกอบการ

วันทีข่ึน้

เครือ่งหมาย

วันทีจ่ายเงิน

ปนผล

เงินปนผล 

(บาท/หุน)

KSL
01/11/2552-
31/10/2553

04/03/2554 28/03/2554 0.07

KSL
01/11/2551-
31/10/2552

10/03/2553 25/03/2553 0.15

KSL
01/11/2550-
31/10/2551

05/03/2552 27/03/2552 0.22

KSL
01/11/2549-
31/10/2550

03/03/2551 27/03/2551 0.22

KSL
01/11/2548-
31/10/2549

06/03/2550 27/03/2550 0.22
 

ที่มา :  http://www.settrade.com 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อศึกษาวิเคราะหปจจัยพื้นฐานของหลักทรัพยน้ําตาลขอนแกน จํากดั (มหาชน) เพื่อ
ประเมินมูลคาท่ีแทจริงของหลักทรัพยบริษัทน้ําตาลขอนแกนจํากดั (มหาชน) โดยใชทฤษฎี FCFE 
และวิธีการประเมินมูลคาหุนจากคา PE เม่ือเทียบกับ PE ของกลุมอุตสาหกรรม และ การประเมิน
โดย Dividend Valuation Model  
 
1.3 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 

   1.3.1 ทําใหนักลงทุนในหลักทรัพยฯและผูสนใจท่ัวไป ไดรับทราบถึงขอมูลของการ
วิเคราะหหลักทรัพย โดยวิธีการวิเคราะหปจจัยพืน้ฐานและคํานวณมูลคาท่ีแทจริงของหลักทรัพย  

   1.3.2    ทําใหสามารถเปรียบเทียบราคาหลักทรัพยในตลาด กับมูลคาหลักทรัพยท่ี
แทจริงของหลักทรัพยนั้น เพื่อใชประกอบการตัดสินใจการลงทุนอยางมีเหตุผล 
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1.4 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้ จะทําการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ และภาวะอุตสาหกรรมน้ําตาลในป
2553 รวมท้ังแนวโนมในป 2554 หลังจากนั้นจะทําการวิเคราะหหลักทรัพยประเภทหุนสามัญท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในกลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารโดยคัดเลือกบริษัท น้ําตาล
ขอนแกน จํากัด (มหาชน) โดยใชขอมูลราคาและเงินปนผลรายวันต้ังแตวันท่ี 7 มีนาคม 2548 ถึง 30 
ธันวาคม 2553  ในการคํานวณ อัตราคิดลด (Discount Rate) สวนขอมูลทางการเงินอ่ืนๆ ใชขอมูล
ยอนหลังในชวงป 2551 – 2553 เพื่อวิเคราะหปจจัยพื้นฐานทางการเงิน สวนการหามูลคาท่ีแทจริงจะ
ใชการคาดคะเนงบการเงินป 2554- 2565 เอประเมินมูลคาท่ีแทจริง ณ ส้ินป 2553 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


