
 
บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวจิัย 
 

 การศึกษาคร้ังนี้จะทําการวิเคราะหหลักทรัพยทางดานปจจัยพืน้ฐาน โดยทําการวิเคราะห
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม วิเคราะหภาพรวมของอุตสาหกรรม และวิเคราะหตวับริษัท จากนัน้
จึงทําการประเมินมูลคาท่ีแทจริงของหลักทรัพย เพื่อเปนเกณฑในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย 
โดยมีระเบียบวิธีการศึกษา ดังนี ้
 
3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 แนวคิดในการศึกษาประกอบไปดวยสมมติฐานวา     การท่ีราคาหลักทรัพยของบริษัทจะ
เพิ่มข้ึนหรือลดลงน้ัน ข้ึนอยูกับปจจัยทางดานพื้นฐาน นั่นคือ ภาวะเศรษฐกิจและภาวอุตสาหกรรม 
ท่ีจะสงผลตอการดําเนนิงานของบริษัท และจะสงผลตอราคาหลักทรัพยของบริษัท ดังตอไปนี ้
 

ภาวะเศรษฐกจิ 
↓ 

ภาวะอุตสาหกรรม 
↓ 

การดําเนนิงานของบริษัท 
↓ 

ราคาหลักทรัพยของบริษัท 
 
 จากกรอบแนวคิดขางตน ภาวะเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมท่ีจะสงผลตอผลการ
ดําเนินงานของบริษัท สวนผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีจะสงผลใหราคาหลักทรัพยเพิ่มข้ึนนั้น 
เชน การท่ีบริษัทมีอัตราความสามารถในการทํากําไรสูง โครงสรางหนี้สินตอทุนตํ่าและมีการจาย
ปนผลในอัตราท่ีสูงเม่ือเทียบกับกําไรสุทธิ เปนตน 
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3.2 วิธีการศึกษา 
การศึกษาในคร้ังนี้ มีวิธีการศึกษาตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 1. การวิเคราะหเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ประกอบไปดวย การวิเคราะหภาพรวมป 
พ.ศ. 2554 
 2. การวิเคราะหภาพรวมอุตสาหกรรม 
 3. การวิเคราะหบริษัทน้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) ประกอบไปดวยการวิเคราะห 
  3.1) งบการเงินของบริษัท ซ่ึงประกอบไปดวย อัตราสวนสภาพคลอง อัตราสวน
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน อัตราสวนโครงสรางเงินทุนหรือภาระหน้ีสิน และอัตราสวน
ความสามารถในการหากําไร 
  3.2) ความพอเพียงของรายได การกูยืมของธุรกิจ อัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิ
และราคามูลคาหุนตามหลักบัญชี 

4. การประเมินมูลคาหลักทรัพย โดยจะใช 
  4.1) การกําหนด Discount Rate ท่ีเหมาะสมท่ีสามารถใชสมการถดถอยอยางงาย
ไดดังนี ้

E(Ri) = Rf + β[E(Rm) – Rf] 
โดยกําหนดให 

E(Ri)   = อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากหลักทรัพย  KSL 
E(Rm)               = อัตราผลตอบแทนของตลาด 
Rf   = อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีไมมีความเส่ียง 
E(Rm) – Rf           = สวนชดเชยความเส่ียงของตลาด (Market Risk Premium) 
β   = ความเส่ียงของหลักทรัพย  KSL เม่ือเทียบกับความเส่ียงของ          

        ตลาด 
สําหรับการประมาณคาตัวแปรจากแบบจําลองมีวิธีการดงันี้ 

1. อัตราผลตอบแทนของตลาด [E(Rm)] จะใชอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของตลาดหลักทรัพย
ตั้งแตป 2548 - 2553 อัตราผลตอบแทนของตลาด ในท่ีนีข้อใชการคิดอัตราผลตอบแทนดวยวิธี 
 Geometric Average ซ่ึงสมการเปนดังนี ้
  Geometric Average = [ Value N / Valueo]

1/n – 1    
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โดยท่ี 
ValueN = ราคาปดของดัชนีราคาหลักทรัพย (SET) ณ วันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553 มีคาเทา                            

กับ 1032.76 
 ValueO = ราคาปดของดัชนรีาคาหลักทรัพย (SET) ณ วันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2548 มีคาเทากับ 
737.42 
  n = จํานวนปท้ังหมดต้ังแตวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2548 ถึง 30 ธันวาคม 2553 เทากับ 5.9 ป 
  Rf = อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีไมมีความเส่ียง ในท่ีนี้เลือกใชพันธบัตรรัฐบาล
อายุ 6 ป เหตุท่ีเลือกใชพันธบัตรรัฐบาลรุนนี้เนื่องจากใกลเคียงกับระยะเวลาที่ใชในการคํานวณ 
  β = คาสัมประสิทธ์ิเบตาของหลักทรัพย  KSL เทากบั 0.624012  ไดมาจากการ Run 
Regression ใชขอมูลผลตอบแทนของดชันีราคาหลักทรัพยกับผลตอบแทนของหลักทรัพย KSL 
ยอนหลัง 5 ป ตั้งแต วนัที 7 มีนาคม 2548ถึง 30 ธันวาคม 2553  
 

4.2) การประเมินมูลคาท่ีแทจริงของหุนสามัญ จะทําการพยากรณกระแสเงินสดลวงหนา 
เพื่อหากระแสเงินสดท่ีคาดหวังของผูถือหุน (FCFE) ซ่ึงคํานวณไดดงันี้ 

FCFE  =   กําไรสุทธิ + คาเส่ือมราคา  + เงินสดสุทธิไดจากกิจกรรมการดําเนินงาน – เงิน
สดสุทธิใชไปในกจิกรรมการลงทุน + เงินสดสุทธิไดมาจากกจิกรรมจดัหาเงิน 

 
 การหามูลคาปจจุบันของราคาหลักทรัพยจากกระแสเงินสดท่ีคาดหวังของผูถือหุนตลอด
ชวงเวลา หรือ Free Cash Flow to Equity (FCFE) Model ซ่ึงแบบจําลองจะเปนดังนี ้
     Value of  Stock          =      PV  of  FCFE  during  extraordinary phase + PV of  Terminal  price 
 
           P0                          =           ∑                               +    
 
โดยท่ี   
          P0                            =      มูลคาท่ีแทจริงของหุนสามัญ   
 
          Pn                             =      ราคาหุน ณ ส้ินปท่ี     n    =     FCFEn+1 

                                                                                                  r  -  gn  

 
          FCFEt                     =     Free Cash  Flow to Equity หรือกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัของผูถือหุน 

n 

t=1 (1+ r)t 

FCFEt 

(1+ r)n 

Pn 
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         r                              =    อัตราผลตอบแทนท่ีตองการของหลักทรัพยคํานวณไดจากสม 
                                                การ  SML 
 
         gn                             =     อัตราการเจริญเติบโตของกระแสเงินสดคงท่ีแบบตลอดไปหลังปท่ี  n 
 

แบบจําลอง CAPM (Capital Asset Pricing Model) เปนการหาอัตราสวนลด (Discount 
Rate) ท่ีเหมาะสมอัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนตองการถูกกําหนดจากปจจัย 2 อยางคือ (เพชรี 
ขุมทรัพย, 2544) 
 1) อัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพยท่ีไมมีความเส่ียง เชนพนัธบัตรรัฐบาล เงินฝากของธนาคาร
ออมสินเปนตน 
 2)  ผลตอบแทนสวนเกินที่ผูลงทุนตองการจะได เพือ่ชดเชยกับความเส่ียงท่ีคาดวาจะเกดิ
ข้ึนกับการลงทุนคร้ังนั้น หรือเรียกวาผลตอบแทนชดเชยความเส่ียง (Risk Premium) 
การกําหนด Discount Rate ท่ีเหมาะสมท่ีสามารถใชสมการถดถอยอยางงายดังนี ้
           E(Ri)          =           Rf+β[E(Rm)-Rf] 
โดยกําหนดให 
           E(Ri)           =          อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพย 
           E(Rm)          =          อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของตลาด 
           Rf                =          อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีมีความเสี่ยง 
           E(Rm)-Rf     =          สวนชดเชยความเส่ียงของตลาด (market Risk Premium) 

           β             =         ความเส่ียงของหลักทรัพย KSL เทียบกับความเส่ียงของตลาด  
  
 4.3)  การเปรียบเทียบคา P/E Ratioของบริษัทกับคา P/E Ratio เฉล่ียในกลุมอุตสาหกรรม
นั้นวานาสนใจในการลงทุนหรือไม 

โดยการประเมินหลักทรัพยวิธีนี้ เปนการประเมินแบบเปรียบเทียบในรูปของอัตราสวน 
กลาวคือเปรียบเทียบราคาตลาดตอหุนของหลักทรัพยท่ีกําลังพิจารณาวาเปนกี่เทาของตัววดัทาง
การเงิน 
               อัตราสวนทางการเงินท่ีใชประเมินมูลคาหลักทรัพยท่ีนิยมใชกันไดแก อัตราสวนราคาตอ
หุนตอกําไรสุทธิ (P/E   Ratio) 
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P/E   Ratio   =   ราคาตลาดตอหุน 
                                        กําไรสุทธิตอหุน 

 
4.4) การประเมินมูลคาหลักทรัพยดวยวิธีการประเมินโดย  Dividend Valuation Model 

 
 มูลคาปจจุบันของหุนสามัญ   =      ∑              + 

 
โดยท่ี 

 r          =        อัตราผลตอบแทนที่ตองการจากเงินลงทุน อัตราผลตอบแทนน้ีในท่ีนี้จะใช 
อัตราผลตอบแทนท่ีไดทําจากแบบสมการ SML 

 
 Dt         =        จํานวนเงินปนผลท่ีบริษัทจายใหแกผูถือหุนแตละป 
  
 Pn         =        ราคาหลักทรัพยท่ีคาดวาจะขายได ณ เวลาท่ี n    
 
                                    โดยท่ี t มีคาเทากับ    Dt+1   

                                                                     r – gr 

  
 gr         =         อัตราการเจริญเติบโตของเงินปนผลแบบคงท่ีตลอดไปหลังปท่ี n 
 
3.3 ขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้จะทําการหาคาเบตาของหลักทรัพย KSL โดยใชราคาปดของหลักทรัพย 
และใชราคาปดของดัชนีหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตั้งแตวนัท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2548 จนถึงวันท่ี 30 
ธันวาคม พ.ศ. 2553 และทําการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจในชวงป 2553 จนถึงปจจุบัน ขอมูลตัวเลข
ตางๆเก็บรวบรวมมาจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และทําการคํานวณหาราคามูลคาท่ี
เหมาะสมของหลักทรัพย KSL   
 
 
 
 

(1+ r)t 

Dt 

(1+ r)n 

Pn 
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3.4 วิธีการวิเคราะห 
1) การวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรมและบริษทันั้นจะใชสถิติเชิงพรรณนา 
2) การประเมินมูลคาหลักทรัพยจะใชวิธีการศึกษาดังตอไปนี้ 
 2.1) ใชแบบจาํลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) เพื่อนํามากําหนดอัตรา

สวนลด (Discount Rate) ท่ีเหมาะสม 
 2.2) ทําการพยากรณกระแสเงินสดลวงหนา เพื่อทําการหากระแสเงินสดท่ีคาดหวัง

ของผูถือหุนจากนั้นจะใชแบบจําลอง Free Cash Flow to Equity (FCFE) โดยคิดลดดวยอัตรา
ผลตอบแทนท่ีตองการ (Ri) ท่ีไดจากแบบจําลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) เพื่อหามูล
คาท่ีแทจริงของหลักทรัพย 
  2.3) การเปรียบเทียบคา P/E Ratio ของบริษัทเทียบกับคา P/E Ratio เฉล่ียในกลุม
อุตสาหกรรมนั้นวานาสนใจในการลงทุนหรือไม 

2.4) การประเมินมูลคาหลักทรัพยดวยวิธีการประเมินโดย    Dividend  Valuation    
Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


