
 
บทที่ 5 

                          บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
ตลาดหลักทรัพยมีความสําคัญในฐานะท่ีเปนองคกรท่ีชวยสงเสริมการลงทุนในระยะยาว 

รวมท้ังยังเปนแหลงระดมเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในการนําไปลงทุนการขยายธุรกิจหรือปรับ
โครงสรางทางการเงินใหเหมาะสม และการลงทุนในหลักทรัพยนั้นก็มีวัตถุประสงคเพื่อใหได
ผลตอบแทนในการลงทุนในรูปของเงินปนผลและสวนตางของราคาหลักทรัพย การลงทุนใน
หลักทรัพยเปนการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูงมากดังนั้นจึงมีการพัฒนาแนวคิดในการวิเคราะห
หลักทรัพยหลากหลายรูปแบบ เพ่ือหามูลคาท่ีควรจะเปนของหลักทรัพย ไมวาจะเปนการคาดคะเน
แนวโนมดวยวิธีการทางเทคนิค หรือการวิเคราะหดวยปจจัยพื้นฐาน สําหรับการวิเคราะหดวย
ปจจัยพื้นฐานเปนวิธีท่ีนําปจจัยพื้นฐานดานภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และลักษณะการ
ดําเนินงานของบริษัทเขามาพิจารณาหรือคาดการณมูลคาท่ีแทจริงของหลักทรัพย จึงนับวาเปน
แนวทางหน่ึงท่ีใชประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนไดอยางถูกตองและมีเหตุผล เพื่อลดความ
เส่ียงจากการลงทุนและเพ่ิมผลตอบแทนท่ีคุมคาใหกับนักลงทุน ซ่ึงการคนควาอิสระน้ีไดเลือก
หลักทรัพย บริษัทน้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) มาทําการวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน 
 
5.1 สรุปผลการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานของหลักทรัพยบริษัทน้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) 
 5.1.1 วิเคราะหเศรษฐกิจ 
          หลังจากเกิดวิกฤติสินเช่ือดอยคุณภาพของสหรัฐอเมริกาทําใหเศรษฐกิจเขาสูภาวะ
ชะลอตัวไปทัว่โลก และสงผลกระทบดานลบตอตลาดหลักทรัพยประเทศไทยเราอยางมาก ดัชนี
ปรับตัวลงอยางรวดเร็ว ป 2553 ท่ีผานมาเศรษฐกิจไทยฟนตัวข้ึนจากวิกฤติเศรษฐกจิถดถอยไดอยาง
รวดเร็วเกินคาดโดย โดยในชวงคร่ึงแรกของป 2553 มีอัตราการขยายตัวเฉล่ียรอยละ 10.6 เม่ือเทียบ
กับชวงเดียวกนัของปกอน ซ่ึงเปนอัตราสูงสุดในรอบ 15 ป อีกท้ังยังสูงเปนอันดับตนๆ ในเอเชีย 
เปนรองเพียงสิงคโปร ไตหวัน และจีน แมตองเผชิญกับปจจัยลบจากเหตุการณความวุนวายทาง
การเมืองก็ตาม การขยายตัวของเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนนี้เปนผลมาจากการสงออกท่ีเติบโตสูงอยางมาก 
ตามการฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคาท่ีสําคัญของไทย การเปดเสรีทางการคา (FTA) อยาง
ครอบคลุมมากข้ึน โดยเฉพาะกรอบความตกลงอาเซียน (AFTA) ที่มีการเปดเสรีอยางเต็มรูปแบบ
ตั้งแตวนัท่ี 1 มกราคม 2553 รวมท้ังผลจากมาตรการกระตุนเศรษฐกจิของทางการไทยแตเม่ือเขาสู
ชวงคร่ึงปหลัง เศรษฐกิจไทยเร่ิมสงสัญญาณชะลอตัว โดยการสงออก ซ่ึงเปนแรงขับเคล่ือนหลัก
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ของเศรษฐกิจมาโดยตลอดน้ัน กลับเร่ิมปรากฏสัญญาณท่ีออนลง อันเปนผลจากการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศช้ันนําของโลก รวมท้ังคาเงินบาทท่ีแข็งคาข้ึนอยางรวดเร็ว 
 5.1.2 วิเคราะหอุตสาหกรรม 

        น้ําตาลนับเปนสินคาเกษตรที่มีความสําคัญมากตอประเทศไทยมากเน่ืองจากเปน
สินคาควบคุมราคาของรัฐบาล  ประเทศไทยเรามีการบริหารการผลิตน้ําตาลโดยแบงเปนโควตา  ซ่ึง
สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท ไดแกน้ําตาลโควตา ก. คือ น้ําตาลทรายขาว น้ําตาลทรายขาว
บริสุทธ์ิ และนํ้าตาลชนิดอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทรายกําหนดใหผลิตสําหรับบริโภค
ภายในประเทศ สําหรับป 2550/2551 กําหนดไวท่ีจํานวน 19 ลานกระสอบ (กระสอบละ 100 
กิโลกรัม) น้ําตาลโควตา ข. คือ น้ําตาลทรายดิบ ท่ีคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทรายกําหนดให
ผลิตเพื่อสงมอบใหบริษัทออยและน้ําตาลไทย จํากัด สงออกและจําหนายไปยังตางประเทศ จํานวน 
8 แสนตันเพื่อใชทําราคาในการคํานวณราคาน้ําตาลสงออก และนํ้าตาลโควตา ค. คือ ปริมาณนํ้าตาล
สงออกไปตางประเทศ เปนสวนท่ีเหลือโดยหักน้ําตาลโควตา ก และโควตา ข ออกจากปริมาณ
น้ําตาลท่ีผลิตไดท้ังหมด ราคาน้ําตาลภายในประเทศมีกระทรวงรับผิดชอบท้ังหมด 2 กระทรวง คือ 
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เปนผูกําหนดราคาน้ําตาลทราย ณ 
หนาโรงงาน สวนกระทรวงพาณิชย โดยคณะกรรมการกลางกําหนดราคาสินคาและบริการ เปนผู
กําหนดราคาจําหนายน้ําตาลทรายขายปลีก นอกจากนี้สภาพภูมิอากาศท่ีไมแนนอน  เชนการเกิด
อุทกภัย ภัยแลง หรือหนาวจัด ในประเทศผูผลิตและประเทศผูบริโภค และจํานวนประเทศผูผลิตท่ี
สามารถสงออกไดท่ีมีอยูอยางจํากัด จึงทําใหเหตุการณใดก็ตามท่ีสงผลตอปริมาณน้ําตาลท่ีผลิตได 
สงผลตอราคาน้ําตาลตลาดโลกดวยเชนกัน   รวมถึงในชวง 2 – 3 ปท่ีผานมา การเขามาลงทุนเพิ่มข้ึน
อยางมีนัยสําคัญของกองทุนตางประเทศ สงผลใหราคาน้ําตาลตลาดโลกมีความผันผวนสูง  ดังเห็น
จากราคาในป 2551 อยูระหวาง 10 – 15 เซ็นตตอปอนด ไดปรับตัวสูงไปท่ีระดับราคา 16 - 17 เซ็นต
ตอปอนด ชวงกลางป 2552  และปรับข้ึนไปอยูท่ีระดับ 28 – 30 เซ็นตตอปอนด  ชวงปลายป 2552  
และจากนั้นชวงเดือนกุมภาพันธ 2553 ราคาไดปรับตัวลดลงกลับไปท่ีระดับ 16 – 17 เซ็นตตอปอนด 
โดยลงมาตํ่าสุดท่ี 14 เซ็นตตอปอนด  ตอมาราคาเร่ิมปรับข้ึนชวงปลายป 2553 ราคาน้ําตาลปรับตัว
สูงข้ึนกลับไปท่ีระดับ 30 เซ็นตตอปอนด  ซ่ึงปจจุบันราคาอยูท่ีระดับ 28 – 32 เซ็นตตอปอนด จะ
เห็นไดวาราคาน้ําตาลอยูในแนวโนมขาข้ึน 

5.1.3 การวิเคราะหบริษัท 
         ตลอดระยะเวลาการ การดําเนินการของบริษัทน้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) 

บริษัทไดมีการพัฒนาดานผลิตภัณฑอยูตลอดเวลา เชน การต้ังโรงงานผลิตเอทานอล ซ่ึงใชเปน
เช้ือเพลิงสําหรับรถยนต โดยใชวัตถุดิบ คือ กากนํ้าตาล และน้ําออย โรงงานผลิตกาซชีวภาพ ใช
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วัตถุดิบท่ีเปนน้ําเสียท่ีมาจากกระบวนการผลิตเอทานอล มาหมักใหไดกาซชีวภาพเปนเช้ือเพลิง
เสริมสําหรับโรงไฟฟา โรงงานผลิตปุยชีวภาพ โดยใชวัตถุดิบท่ีเปนของเสียจากกระบวนการผลิต
น้ําตาล  น้ําเสียท่ีมาจากกระบวนการผลิตกาชชีวภาพ และการผลิตเอทานอล สุดทายสรางโรงไฟฟา 
ใชวัตถุดิบท่ีเปนของเสียจากกระบวนการผลิตน้ําตาล (กากออย) และกาซชีวภาพท่ีไดจาก
โรงงานผลิตกาชชีวภาพ เปนเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา และพลังไอน้ําขายใหกับโรงงานใน
เครือและการไฟฟา จะเห็นไดวาเปนบริษัทท่ีมีการผลิตครบวงจร (เปนอุตสาหกรรมตนน้ํา ถึง
อุตสาหกรรมปลายนํ้า) และยังมีบริษัทในเครืออีกเชนบริษัททามะกาจํากัน ผลิตและจําหนายน้ําตาล 
ผลการดําเนินการของบริษัทท่ีผานมาต้ังแตนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย  มีผลการดําเนินการที่เปนท่ีนาพอใจมาโดยตลอด ในป 2550 ถึง 2553 ทางบริษัทสามารถทํา
กําไรไดเพิ่มข้ึนยกเวนป 2553 ท่ีลดลงเนื่องจากบริษัทขาดทุนจากการทํา Hedging ราคาน้ําตาล และ
ราคาหลักทรัพย ณ วันท่ี  10 กุมภาพันธ 2554 ราคาหลักทรัพยของบริษัทน้ําตาลขอนแกน จํากัด 
มหาชน มีราคา 13.30 บาทตอหุน ซ่ึงปรับตัวสูงข้ึนมาโดยตลอดจากราคา IPO ซ่ึงไดกําหนดไวท่ี
ราคา 4.30 บาทราคาพาร 1 บาทและไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือวันท่ี 
7 มีนาคม 2548 จากการคํานวณราคาหุนท่ีเหมาะสมโดยวิธีพยากรณกระแสเงินสดลวงหนาจะได
ราคาท่ีเหมาะสมอยูท่ี 25.15  บาทตอหุน จะเห็นไดวาราคาของหลักทรัพยนี้ ต่ํากวามูลคาท่ีควรจะ
เปน (Under Value) การประเมินมูลคาหุนจากหลักทรัพยเชิงเปรียบเทียบโดยเราพิจารณาคา PE วิธีนี้
สรุปผลไดวา ราคาหลักทรัพยนี้นาจะมีราคาสูงเกินไป บริษัทน้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) มี
ราคา 13.30 บาทตอหุน ณ. วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2554 คา PE อยูท่ี 126.97 และคา PE กลุม
อุตสาหกรรมอยูท่ี 14.18 (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2554) จะเห็นไดวาคา PE ของบริษัทมี
คาสูงถึง 126.97 ซ่ึงสูงกวาคา PE ของกลุมอุตสาหกรรมถึง 6 เทาแสดงวาหลักทรัพยนี้มีราคาท่ีสูง
เกินมูลคาท่ีเหมาะสม  และการประเมินโดยวิธี Dividend Valuation Model ราคาหุนท่ีเหมาะสมอยูท่ี 
10.71 บาทตอหุน แสดงวาหลักทรัพยนี้มีราคาท่ีสูงกวามูลคาท่ีเหมาะสม  สรุปจากการประเมินมูล
คาท่ีเหมาะสมของหลักทรัพย น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) จากการคํานวณ 2 ใน 3 วิธีพบวา
ราคาหลักทรัพยนี้มีมูลคาท่ีสูงกวามูลคาท่ีเหมาะสม  

 
5.2 ขอเสนอแนะ 

หากบริษัทมีการเปล่ียนแปลงปจจัยพืน้ฐานท่ีสําคัญของบริษัท เชน มีการลงทุนเพิ่มใน
ธุรกิจ หรือสินทรัพยท่ีสามารถสรางรายไดใหกับบริษทัไดเปนจํานวนมาก มีการการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงของการบริหาร โครงสรางทางการเงิน หรือ พบวารายไดรายไตรมาสในอนาคตมีการ
เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญจนทําใหสามารถคาดการณไดวาจะทําใหรายไดในปนั้นมีการเพิ่มข้ึนจากป
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กอนๆอยางมีนัยยะสําคัญ ฯ ซ่ึงจากเง่ือนไขเบ้ืองตนท่ีไดกลาวมามีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทํา
การประเมินมูลคาท่ีแทจริงของหลักทรัพยน้ําตาลขอนแกนอีกคร้ัง โดยศึกษาทฤษฎีอ่ืนๆ เชนวธีิ 
Discount Cash Flow Valuation โดยใช แบบจําลอง Two-stage Free Cash Flow to Equity Model 
และวิธี Weight Average Cost of Capital (WACC) เปนตน และจากการศึกษาการวิเคราะห
หลักทรัพยท่ีผานมาพบวา แนวคิดการวิเคราะหหลักทรัพยท่ีใชเปนเคร่ืองมือท่ีชวยในการตัดสินใจ
ซ้ือขายหลักทรัพยนั้น มีอยู 2 แนวความคิด คือการวิเคราะหปจจยัพืน้ฐาน และการวิเคราะหทาง
เทคนิค ซ่ึงทฤษฎีการวิเคราะหทางเทคนิค มีเคร่ืองมือมากมายหลายตัว ท่ีสามารถนํามาศึกษาไดอีก
ฉะนั้น หากมีผูสนใจศึกษาหลักทรัพยน้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) ตอจากนี ้ก็อาจจะศึกษาการ
วิเคราะหทางเทคนิคอ่ืนๆ เพิม่เติมดวยกไ็ดเพื่อเปนประโยชนสูงสุดตอผูลงทุนและผูสนใจตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


