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Abstract
This research aims to analyze the financial performance and economy of scale of the
sample companies in the palm oil extraction industry in southern of Thailand. Financial statements
of 30 companies from 2012 - 2015 were used to calculate financial ratios in order to analyze their
performance and survivor technique was employed for the analysis of economy of scale.
The results of financial performance analysis showed that most of the samplecompanies
have good financial performance with high financial flexibility, low debt risk, and good profitability and
asset management. Comparisons in the same industry found that large companies have higher
financial performance than medium and small companies. The results of economy of scale analysis
indicated that 20 companies have the ability to survive or have economy of scaleand they consisted
of 2 small companies, 12 medium companies, and 6 large companies. In contrast, 10 companies
have no ability to survive and were 3 small companies, 5 medium companies, and 2 large companies.
Therefore, these companies should consider the cost-depth and defects of the company's management
in order to improve the business more efficiently.
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1. บทน�ำ
ปาล์มน�้ำมันเป็นพืชที่มีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศและของโลก เนื่องจากเป็นพืชที่ให้
ผลผลิ ต น�้ ำ มั น ต่ อ ไร่ สู ง ที่ สุ ด เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ พื ช น�้ำ มั น ชนิ ด อื่ น นอกจากนี้ ผ ลผลิ ต จากน�้ ำมั น ปาล์ ม
สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภคและสามารถน�ำไปใช้ผลิตเป็นน�้ำมัน
เชื้อเพลิงในรูปแบบของไบโอดีเซลเพื่อทดแทนเป็นพลังงานทางเลือกอีกด้วย หากมีการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปาล์มน�้ำมันอย่างต่อเนื่องและมีการร่วมมือจากผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมปาล์มน�้ำมัน
นับเป็นโอกาสทีด่ ใี นการสร้างรายได้ให้กบั ประเทศ (ส�ำนักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์กรมหาชน), 2559)
ภาพรวมของอุตสาหกรรมปาล์มน�ำ้ มันในประเทศไทยตัง้ แต่ภาครัฐมีการด�ำเนินยุทธศาสตร์ปาล์มน�ำ้ มัน
ในปี พ.ศ. 2551 ผ่านแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์มซึ่งเร่งผลักดันให้เกษตรกร
ขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน�้ำมันเพิ่มขึ้นปีละ 500,000 ไร่ รวมทั้งแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกทีม่ งุ่ ส่งเสริมให้ใช้พลังงานทดแทนจากน�ำ้ มันปาล์มส่งผลให้พนื้ ทีเ่ พาะปลูกปาล์มน�ำ้ มันในประเทศไทย
เพิ่มอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2559 มีเนื้อที่ยืนต้น 5.19 ล้านไร่แหล่งเพาะปลูกปาล์มน�้ำมันที่ส�ำคัญ
อยู่ในภาคใต้ โดยในปี พ.ศ. 2559 ภาคใต้มีพื้นที่เพาะปลูกที่ให้ผลผลิตแล้วคิดเป็นร้อยละ 85.31 ของเนื้อที่
ให้ผลผลิตทั้งหมดของประเทศ จังหวัดที่มีเนื้อที่ให้ผลผลิตมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สุราษฎร์ธานี (1.02
ล้านไร่) กระบี่ (1.00 ล้านไร่) ชุมพร (0.85 ล้านไร่) นครศรีธรรมราช (0.33 ล้านไร่) และพังงา (0.18 ล้านไร่)
ตามล�ำดับ (ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560)
อุ ต สาหกรรมการสกั ด น�้ ำ มั น ปาล์ ม เป็ น อุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ
เนื่ อ งจากน�้ ำ มั น ปาล์มดิบที่ส กัดได้เ ป็นวัต ถุดิบส�ำคั ญ ที่ ส ามารถน� ำ ไปใช้ แ ปรรู ป ได้ ห ลากหลาย รวมทั้ ง
ยังเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นๆ ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยสามารถผลิตน�ำ้ มันปาล์มดิบ
ได้ 2.30 ล้านตันช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรประมาณ 7 หมืน่ ล้านบาท นอกจากนีผ้ ลผลิตจากอุตสาหกรรม
การสกัดน�ำ้ มันปาล์มสามารถน�ำรายได้เข้าสูป่ ระเทศจากการส่งออกน�ำ้ มันปาล์มดิบมีมลู ค่าถึง 4,611 ล้านบาท
(ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) ปัจจุบันโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์มในประเทศไทยมีทั้งสิ้น 177 โรงงาน
ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.40 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2560)
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ อุตสาหกรรมการสกัดน�ำ้ มันปาล์มจะมีความส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
และผลผลิตจากอุตสาหกรรมสามารถน�ำรายได้เข้าสู่ประเทศปีละหลายพันล้านบาท แต่พบว่าสถานการณ์
การผลิตน�ำ้ มันปาล์มดิบของประเทศไทยยังไม่สามารถแข่งขันกับประเทศผูผ้ ลิตทีส่ ำ� คัญอย่างประเทศอินโดนีเซีย
และมาเลเซีย เนื่องจากมีจุดอ่อนทางด้านศักยภาพการผลิตส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตและราคาสูงกว่าคู่แข่ง
(ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) และเมื่ออาเซียนได้ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หรือ AEC ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการสกัดน�้ำมันปาล์มเป็นอย่างมาก เนื่องจากอาเซียนเป็นแหล่งผลิต
น�้ ำ มั น ปาล์ ม หลั ก ของโลกซึ่ ง มี ป ระเทศอิ น โดนี เ ซี ย และมาเลเซี ย เป็ น ผู ้ ผ ลิ ต รายใหญ่ การก้ า วเข้ า สู ่
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทัง้ ไทยต้องทยอยปรับลด/เลิกมาตรการกีดกัน
ที่ไม่ใช่ภาษีต่างๆ เพื่อให้สินค้าและบริการมีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีส่งผลให้น�้ำมันปาล์มจากมาเลเซียและ
อินโดนีเซียที่มีข้อได้เปรียบทางด้านราคา มีการน�ำเข้ามาในประเทศและมาแข่งขันกับน�้ำมันปาล์มในประเทศ
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ท�ำให้อุตสาหกรรมการสกัดน�้ำมันปาล์มเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง (สุวัฒน์ มากอินทร์, 2559)
ภายใต้สภาพแวดล้อมของการด�ำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สังคม การเมือง ลักษณะการท�ำธุรกิจ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการผลิต และการเปิดเสรีทางการค้า ท�ำให้
การประกอบธุรกิจการสกัดน�้ำมันปาล์มอยู่ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ผูป้ ระกอบการจ�ำเป็นต้องปรับตัวเพือ่ ความอยูร่ อด หลายๆ องค์กรพบว่าการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
มาจากประสิทธิภาพการผลิตหรือประสิทธิภาพการด�ำเนินงานขององค์กร เนือ่ งจากการผลิตหรือการด�ำเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพจะท�ำให้ผลผลิตที่ผลิตได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สามารถลดต้นทุนในด้านต่างๆ และ
ช่วยเพิ่มความสามารถในการท�ำก�ำไรท�ำให้ธุรกิจสามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ (ชลนิศา พรหมเผือก, 2554)
อย่างไรก็ตามการที่ธุรกิจการสกัดน�้ำมันปาล์มจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงานเพือ่ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้นนั้ จ�ำเป็นต้องมีการประเมินตนเองว่ามีความสามารถ
ในการแข่งขันที่ระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น
ผลการด�ำเนินงานทางการเงิน และความสามารถในการขยายขนาดของธุรกิจ เป็นต้น การประเมินศักยภาพ
ของธุรกิจตนเองในตลาดท�ำให้ผปู้ ระกอบการทราบว่าปัจจุบนั ตนเองอยูใ่ นตลาดทีม่ กี ารแข่งขันมากน้อยแค่ไหน
เมือ่ เปรียบเทียบกับคูแ่ ข่งในอุตสาหกรรมข้อมูลเหล่านีส้ ามารถน�ำมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
สถานะของตนเองเพื่อความอยู่รอดได้
ดังนั้น การศึกษาผลการด�ำเนินงานทางการเงินและการประหยัดต่อขนาดของอุตสาหกรรมการสกัด
น�้ำมันปาล์มในภาคใต้จะท�ำให้แต่ละบริษัทได้รับข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อน�ำไปใช้ในการประเมินตนเองและ
น�ำไปสู่การปรับตัวของธุรกิจการสกัดน�้ำมันปาล์มให้สอดคล้องกับสถานะของตนเองเพื่อความอยู่รอดได้
รวมทั้งท�ำให้เกิดความรู้ ข้อมูล หรือข้อเสนอแนะแก่ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
ในการวางนโยบายและก�ำกับดูแลธุรกิจการสกัดน�ำ้ มันปาล์มให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ วิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานทางการเงินของบริษทั ตัวอย่างในอุตสาหกรรมการสกัดน�ำ้ มันปาล์มในภาคใต้
2.2 เพื่อวิเคราะห์การประหยัดต่อขนาดของบริษัทตัวอย่างในอุตสาหกรรมการสกัดน�้ำมันปาล์มในภาคใต้

3. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิด
3.1 การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ (2554) กล่าวว่า อัตราส่วนทางการเงินเป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมินฐานะ
ทางการเงิน ประเมินประสิทธิภาพและความสามารถในการท�ำก�ำไรของธุรกิจ โดยน�ำข้อมูลทีป่ รากฏในงบการเงิน
มาเปรียบเทียบกับข้อมูลทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ด้วยอัตราส่วนต่างๆ โดยมีการจัดประเภทอัตราส่วนทางการเงิน
4 ประเภท ดังนี้
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1. อัตราส่วนวัดความคล่องตัวทางการเงิน (Liquidity Ratios) เป็นอัตราส่วนวัดความสามารถ
ในการจ่ายคืนหนี้สินระยะสั้นของกิจการ ประกอบด้วย
1.1 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน =

สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน

เป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงสภาพคล่องโดยทั่วไปของกิจการว่ามีสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็น
กี่เท่าของหนี้สินหมุนเวียน เพื่อแสดงถึงความสามารถในการช�ำระหนี้หมุนเวียนได้ทันเวลา อัตราส่วนเงิน
ทุนหมุนเวียนยิง่ มากกว่า 1 เท่าใด เจ้าหนีย้ งิ่ ได้รบั ความปลอดภัยมากขึน้ เท่านัน้ ถ้าอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
สูงแสดงว่าบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินระยะสั้น ท�ำให้มีความคล่องตัวในการช�ำระหนี้ระยะสั้น
ค่อนข้างมาก
1.2 อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Acid Test Ratio)
อัตราสินทรัพย์คล่องตัว =

สินทรัพย์หมุนเวียน - สินค้าคงเหลือ
หนี้สินหมุนเวียน

เป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงสภาพคล่องที่แท้จริงของกิจการว่ามีสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีสภาพ
คล่องตัวสูง (สินทรัพย์ทสี่ ามารถเปลีย่ นเป็นเงินสดได้เร็วโดยคิดจากสินทรัพย์หมุนเวียนหักด้วยสินค้าคงเหลือ)
คิดเป็นกี่เท่าของหนี้สินหมุนเวียน ถ้าอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว แสดงให้เห็นว่ากิจการมีสินทรัพย์
หมุนเวียนคล่องตัวจ�ำนวนมากกว่าเมือ่ เปรียบเทียบกับหนีส้ นิ หมุนเวียนตัวเลขยิง่ สูงแสดงถึงการมีประสิทธิภาพ
2. อัตราส่วนวัดฐานะหนี้สิน (Leverage Ratios) เป็นอัตราส่วนที่แสดงว่ากิจการมีความเสี่ยง
ในการกู้ยืมมากน้อยเพียงใด ประกอบด้วย
2.1 อัตราส่วนแห่งหนี้ (Debt Ratios)
อัตราส่วนแห่งหนี้สิน =

หนี้สินรวม
สินทรัพย์รวม

เป็นอัตราส่วนทีแ่ สดงว่ากิจการมีหนีส้ นิ รวมเป็นกีเ่ ท่าของสินทรัพย์รวม หากอัตราส่วนหนีส้ นิ
ต่อสินทรัพย์รวมต�่ำจะเกิดผลดีต่อกิจการ เนื่องจากมีภาระหนี้สินที่ต้องช�ำระคืนน้อย และมีโอกาสกู้ยืมหนี้สิน
ครั้งต่อไปได้มาก
2.2 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของทุน (Debt to Equity)
อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของทุน =

หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

เป็นอัตราส่วนที่แสดงว่ากิจการมีหนี้สินรวมเป็นกี่เท่าของส่วนของผู้ถือหุ้น ท�ำให้ทราบถึง
สัดส่วนโครงสร้างเงินทุนของกิจการ ถ้าอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต�่ำจะเกิดผลดีต่อกิจการ
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3. อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการหาก�ำไร (Profitability Ratios) เป็นอัตราส่วนแสดงถึงประสิทธิภาพ
การด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดผลก�ำไรแก่กิจการ ประกอบด้วย
3.1 อัตราส่วนก�ำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม (Return on Assets)
ก�ำไรสุทธิ
อัตราส่วนก�ำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม =		
x 100
สินทรัพย์รวม
เป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงความสามารถของกิจการในการน�ำสินทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมดไปท�ำให้
เกิดก�ำไรสุทธิกลับเข้ามาอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์สงู แสดงถึงประสิทธิภาพทีด่ จี ากการลงทุนในสินทรัพย์คอื
กิจการมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมจ�ำนวนมาก
3.2 อัตราส่วนก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (Return to Shareholders)
ก�ำไรสุทธิ
อัตราส่วนก�ำไรสุทธิต่อหุ้น =		
x 100
ส่วนของผู้ถือหุ้น
เป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงก�ำไรสุทธิที่ผู้ถือหุ้นแต่ละหุ้นจะได้รับจากการด�ำเนินงานของกิจการ
หากก�ำไรต่อหุ้นสูงจะเป็นที่พอใจของผู้ถือหุ้นสามัญ เนื่องจากได้รับก�ำไรสุทธิมาก
4. อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (Asset Management Ratio) เป็นอัตราส่วนที่แสดง
ประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าและการเงินของบริษัทประกอบด้วย
4.1 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม =

รายได้รวม
สินทรัพย์รวม

เป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงสินทรัพย์ทั้งหมดของกิจการจะหมุนเวียนก่อให้เกิดรายได้รวมได้
เท่าไรเมื่อน�ำไปเปรียบเทียบตัวเลขสูงแสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ทั้งหมด
4.2 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร =

รายได้รวม
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ

เป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ถาวร เช่น ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ของกิจการว่าดีมากน้อยเพียงใดถ้าอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรสูงแสดงถึงประสิทธิภาพ
ในการบริหารสินทรัพย์ถาวรที่ดี
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์การประหยัดต่อขนาด
กิตติวัฒน์ จิตตารมย์ และอภิชาต ดะลุณเพธย์ (2551) กล่าวว่า การประหยัดต่อขนาด (Economies
of Scale) หมายถึง ความได้เปรียบที่เกิดขึ้นจากการที่หน่วยธุรกิจสามารถผลิตผลผลิตได้จ�ำนวนมากขึ้น
จนท�ำให้ต้นทุนในการผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยต�่ำลงได้ อย่างไรก็ตามหากการขยายผลผลิตไปกลับท�ำให้ต้นทุน
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การผลิตผลผลิตสูงขึ้นจะเรียกว่าธุรกิจเกิดการไม่ประหยัดต่อขนาด (Diseconomies of Scale)
วิธีการวัดการประหยัดต่อขนาด มี 3 แบบ (วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล, 2546) ดังนี้
1. การใช้ขอ้ มูลทางด้านต้นทุนเป็นตัววัด เนือ่ งจากการประหยัดต่อขนาดกล่าวถึงความสัมพันธ์ของ
ต้นทุนและผลผลิต ก็จะเป็นข้อมูลวินิจฉัยถึงการประหยัดต่อขนาดโดยใช้อัตราของต้นทุนเฉลี่ยต่อต้นทุนเพิ่ม
สามารถค�ำนวณได้ (ปิยดา ดิษฐาน, 2549) ดังนี้
		
S = AC
MC
โดยที่ S คือ ขนาดของอุตสาหกรรม
		
AC คือ ต้นทุนเฉลี่ย
		
MC คือ ต้นทุนเพิ่ม
ถ้า S > 1 แสดงว่า เกิดการประหยัดต่อขนาด
ถ้า S = 1 แสดงว่า ผลได้ต่อขนาดคงที่
ถ้า S < 1 แสดงว่า ไม่เกิดการประหยัดต่อขนาด
2. การใช้ฟังก์ชันการผลิตเป็นตัววัด (Cobb-Douglass) การผลิตสินค้าหรือบริการจ�ำเป็นต้องใช้
ปัจจัยการผลิตประกอบด้วย ที่ดิน แรงงาน และผู้ประกอบการความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผลผลิตที่ได้รับ
กับปัจจัยการผลิตที่ใช้ สามารถแสดงได้ด้วยฟังก์ชันการผลิต เช่น ฟังก์ชันการผลิต Cobb - Douglass วิธีนี้
สามารถวัดโดยใช้วิธีทางเศรษฐศาสตร์มิติซึ่งเป็นที่นิยมมากทางเศรษฐศาสตร์โดยเขียนอยู่ในรูปฟังก์ชัน
(อนุสรณ์ สรพรม, 2548) ดังนี้
		
Q = AKαLβ
โดยที่ Q คือ ปริมาณการผลิต
		
A คือ ค่าคงที่ซึ่งแทนระดับเทคโนโลยีของการผลิต
		
K คือ ปริมาณต้นทุน
		
L คือ แรงงานที่ใช้ในการผลิต
		
α คือ ความยืดหยุ่นของปริมาณผลผลิตต่อทุน
		
β คือ ความยืดหยุ่นของปริมาณผลผลิตต่อแรงงาน
โดยที่
		
ถ้า α+β > 1 แสดงว่า ผลตอบแทนต่อขนาดเพิ่มขึ้น/เกิดการประหยัดต่อขนาด
		
ถ้า α+β = 1 แสดงว่า ผลตอบแทนต่อขนาดคงที่
		
ถ้า α+β < 1 แสดงว่า ผลตอบแทนต่อขนาดลดลง/การไม่ประหยัดต่อขนาด
ค่า α+β ข้างต้นเป็นตัวแสดงประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัยการผลิตขององค์กร โดยหากองค์กร
สามารถใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ (α+β > 1) แสดงให้เห็นว่าองค์กรมีผลการด�ำเนินงาน
ที่มีการ “ประหยัดต่อขนาด” นั่นคือ องค์กรมีความสามารถในการอยู่รอดสูงกว่าองค์กรที่การด�ำเนินงาน
ไม่เกิดการประหยัดต่อขนาด
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3. การวัดความสามารถในการอยูร่ อด อ�ำนวย แสงโนรี (2527) เป็นผูร้ เิ ริม่ น�ำวิธกี ารวัดความสามารถ
ในการอยู่รอดมาวิเคราะห์การประหยัดต่อขนาดของธนาคารพาณิชย์ไทยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทั้งนี้
พิจารณาจากอัตราก�ำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม (Profit Margin Asset: PMA) และอัตราการเจริญเติบโต
ของสินทรัพย์รวม (Asset Growth Rate: AGR) เปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ ของอุตสาหกรรม เพือ่ แสดงถึงลักษณะ
การประหยั ด ต่ อ ขนาดของบริ ษั ท ที่ ศึ ก ษาขั้ น ตอนการวิ เ คราะห์ เ ริ่ ม จากการค� ำ นวณหาอั ต ราก� ำ ไรสุ ท ธิ
ต่อสินทรัพย์รวม (PMA) และอัตราการเจริญเติบโตของสินทรัพย์รวม (AGR) จากนั้นวัดความสามารถ
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ส�ำหรับการศึกษาครัง้ นี้ ดัดแปลงแนวคิดการวิเคราะห์การประหยัดต่อขนาดของ อ�ำนวย แสงโนรี
(2527) มาใช้ในการวิเคราะห์กรณีบริษัทในอุตสาหกรรมการสกัดน�้ำมันปาล์มในภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ปิยดา
ดิษฐาน (2549) กล่าวว่า วิธนี ยี้ งั มีขอ้ จ�ำกัดทีไ่ ม่ได้กล่าวถึงต้นทุนต่อหน่วยโดยเปรียบเทียบของผูป้ ระกอบการ
แต่ละรายว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด และก�ำไรที่สูงนั้นอาจมาจากการผูกขาดของธุรกิจ ซึ่งมิใช่
มาจากการเกิดการประหยัดต่อขนาดที่แท้จริงก็ได้ จึงควรพิจารณาถึงโครงสร้างการตลาดประกอบด้วย
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ส่วนการใช้ข้อมูลทางด้านต้นทุนก็มีข้อจ�ำกัด คือ ต้องใช้ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละบริษัทตัวอย่าง ซึ่งข้อมูลต้นทุน
เหล่านั้นส่วนใหญ่แล้วไม่เป็นที่เปิดเผย ท�ำให้เกิดความยุ่งยากในการศึกษา ส่วนวิธีการใช้ฟังก์ชันการผลิต
(Cobb - Douglass) มีข้อจ�ำกัดทางด้านข้อมูลอนุกรมเวลาที่จะน�ำมาใช้ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์มิติ
ซึ่งบางครั้งข้อมูลต้นทุนอาจมีไม่ครบถ้วน
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การประเมินตนเองของบริษัทในอุตสาหกรรมการสกัดน�้ำมันปาล์มในภาคใต้

การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
จากอัตราส่วนทางการเงิน 4 ประเภท
อ้างอิงจาก เฉลิมขวัญ ครุฑบุญยงค์ (2554)
- อัตราส่วนวัดความคล่องตัวทางการเงิน
- อัตราส่วนวัดฐานะหนี้
- อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการหาก�ำไร
- อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน

การวิเคราะห์การประหยัดต่อขนาด
โดยใช้วิธี Survival Technique
อ้างอิงจาก อ�ำนวย แสงโนรี (2527)
พิจารณาจาก
- อัตราก�ำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม (PMA)
- อัตราการเจริญเติบโตของสินทรัพย์รวม (AGR)
- ค่าเฉลี่ยของอัตราก�ำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม
(APA)
- ค่าเฉลี่ยของอัตราการเจริญเติบโตของ
สินทรัพย์รวม (AGA)

สรุปผลการศึกษา

		
		

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
- ภาครัฐในการวางนโยบายและก�ำกับดูแลธุรกิจในแต่ละระดับการผลิต
- การปรับตัวของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2562)
การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานทางการเงินและการประหยัดต่อขนาดของอุตสาหกรรมการสกัดน�้ำมันปาล์มในภาคใต้
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4. วิธีด�ำเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บริษัทในอุตสาหกรรมการสกัดน�้ำมันปาล์มในภาคใต้ ที่ยังคง
เปิดด�ำเนินกิจการอยู่ในปี พ.ศ. 2560 มีจ�ำนวนทั้งหมด 137 บริษัท (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2560)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บริษัทในอุตสาหกรรมการสกัดน�้ำมันปาล์มในภาคใต้
ที่ยังคงเปิดด�ำเนินกิจการอยู่ในปี พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 30 บริษัท ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยเกณฑ์ที่ใช้เลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ เลือกเฉพาะบริษัทที่มีการส่งรายงานงบการเงิน
ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าครบถ้วน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2558 ซึ่งมีเพียง 30 บริษัท ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายชื่อบริษัทกลุ่มตัวอย่างในอุตสาหกรรมการสกัดน�้ำมันปาล์มในภาคใต้
ชื่อบริษัท

สถานที่ตั้ง

เงินทุน (บาท)

1. บริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ จ�ำกัด
2. บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน�ำ้ มันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน)
3. บริษัท มิตรเจริญปาล์มออยล์ จ�ำกัด
4. บริษัท สามารถน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด
5. บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จ�ำกัด
6. บริษัท กรีน กลอรี่ จ�ำกัด
7. บริษัท สมอทอง น�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด
8. บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จ�ำกัด
9. บริษทั ทักษิณอุตสาหกรรมน�ำ้ มันปาล์ม (1993) จ�ำกัด
10. บริษัท ท่าฉางสวนปาล์มน�้ำมันอุตสาหกรรม จ�ำกัด
11. บริษัท ท่าชนะน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด
12. บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จ�ำกัด
13. บริษัท แนททูร่า วัน จ�ำกัด
14. บริษัท บางสวรรค์น�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด
15. บริษัท แสงศิริน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด
16. บริษัท แสงศิริอุตสาหกรรมเกษตร จ�ำกัด
17. บริษัท ไทยศรีทอง จ�ำกัด

ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
กระบี่

309,973,800
859,504,739
85,000,000
15,000,000
700,000,000
65,000,000
165,000,000
30,000,000
141,975,000
550,000,000
99,500,000
859,573,056
36,300,000
62,000,000
300,800,000
170,000,000
90,000,000

ขนาด
กิจการ
ใหญ่
ใหญ่
กลาง
เล็ก
ใหญ่
กลาง
กลาง
เล็ก
กลาง
ใหญ่
กลาง
ใหญ่
เล็ก
กลาง
ใหญ่
กลาง
กลาง
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ตารางที่ 1 รายชื่อบริษัทกลุ่มตัวอย่างในอุตสาหกรรมการสกัดน�้ำมันปาล์มในภาคใต้ (ต่อ)
ชื่อบริษัท
18. บริษัท ไทยอินโด ปาล์ม ออยล์ แฟคทอรี่ จ�ำกัด
19. บริษทั ไบโอเทคออยล์ จ�ำกัด
20. บริษัท ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ จ�ำกัด
21. บริษัท ยูนิวานิชน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน)
22. บริษัท รุ่งเจริญปาล์มออยล์ จ�ำกัด
23. บริษัท ศรีไสวปาล์มออยล์ กรุ๊ป จ�ำกัด
24. บริษัท สยามชัยน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด
25. บริษัท สยามโมเดิร์นปาล์ม จ�ำกัด
26. บริษทั พิทกั ษ์ปาล์มออยล์ จ�ำกัด
27. บริษัท โอทาโก้ จ�ำกัด
28. บริษัท สหรุ่งทรัพย์น�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด
29. บริษัท เคบีน�้ำมันพืช จ�ำกัด
30. บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จ�ำกัด

สถานที่ตั้ง
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
ตรัง
ตรัง
สตูล
พังงา
ปัตตานี

เงินทุน (บาท)
114,000,000
294,900,000
190,000,000
373,500,000
115,600,000
161,000,000
125,300,000
87,000,000
78,600,000
11,887,000
22,500,000
140,000,000
200,000,000

ขนาด
กิจการ
กลาง
ใหญ่
กลาง
ใหญ่
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
เล็ก
เล็ก
กลาง
กลาง

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2560.
4.2 ขั้นตอนการด�ำเนินการ
ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากงบการเงิน ประกอบด้วย งบดุลและงบก�ำไรขาดทุนของบริษทั
กลุ่มตัวอย่างในอุตสาหกรรมการสกัดน�้ำมันปาล์มในภาคใต้จ�ำนวน 30 บริษัท เป็นเวลา 4 ปีตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2555 - 2558 จากเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เพื่อน�ำไปใช้ในการวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงินทั้งหมดและการวิเคราะห์การประหยัดต่อขนาด
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. วิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานทางการเงินของกลุม่ บริษทั ตัวอย่างทีน่ ำ� มาศึกษาซึง่ จะเปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน 4 ประเภท ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 อัตราส่วนทางการเงินทีน่ ำ� มาใช้ในการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานทางการเงินของกลุม่ บริษทั ตัวอย่าง
ในอุตสาหกรรมการสกัดน�้ำมันปาล์มในภาคใต้
จุดมุ่งหมายในการวัด
1. วัดความคล่องตัวทางการเงิน
2. วัดฐานะหนี้สิน
3. วัดประสิทธิภาพในการหาก�ำไร
4. วัดประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน

อัตราส่วน
- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
- อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว
- อัตราส่วนแห่งหนี้
- อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของทุน
- อัตราส่วนก�ำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม
- อัตราส่วนก�ำไรสุทธิต่อหุ้น
- อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
- อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร

ที่มา: เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์, 2554.
2. วิเคราะห์การประหยัดต่อขนาดของบริษัทกลุ่มตัวอย่างในอุตสาหกรรมการสกัดน�้ำมันปาล์ม
ในภาคใต้ โดยใช้วิธีการวัดความสามารถในการอยู่รอด (Survival Technique) โดยเริ่มจากการค�ำนวณหา
อัตราก�ำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม (Profit Margin Asset: PMA) และอัตราการเจริญเติบโตของสินทรัพย์รวม
(Asset Growth Rate: AGR) ของแต่ละบริษัท จากนั้นวัดความสามารถในการอยู่รอดของแต่ละบริษัท
โดยน� ำ ค่ า ที่ ค� ำ นวณได้ ม าแสดงเป็ น กราฟ โดยก� ำ หนดให้ แ กนตั้ ง เป็ น อั ต ราก� ำ ไรสุ ท ธิ ต ่ อ สิ น ทรั พ ย์ ร วม
(แสดงถึงผลตอบแทน) และแกนนอนเป็นอัตราการเจริญเติบโตของสินทรัพย์รวม (แสดงถึงขนาดของกิจการ)
แล้วจัดแบ่งพื้นที่ในกราฟออกเป็นส่วนๆ ด้วยค่าเฉลี่ยของอัตราก�ำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมของอุตสาหกรรม
(Average Profit Margin Asset: APA) และค่าเฉลีย่ ของอัตราการเจริญเติบโตของสินทรัพย์รวมของอุตสาหกรรม
(Average Growth Rate: AGA) เพื่อหาข้อสรุปว่าบริษัทที่ศึกษามีความสามารถในการอยู่รอดหรือไม่
โดยการแปลความจากกราฟในแต่ละ Quadrant ใช้เกณฑ์ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 เกณฑ์การแปลผลความสามารถในการอยู่รอดของบริษัทกลุ่มตัวอย่างในอุตสาหกรรมการสกัด
น�้ำมันปาล์มในภาคใต้
Quadrant
I

PMA
สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของอุตสาหกรรม

AGR
สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของอุตสาหกรรม

II

สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของอุตสาหกรรม
ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย
ของอุตสาหกรรม

ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย
ของอุตสาหกรรม
สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของอุตสาหกรรม

ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย
ของอุตสาหกรรม

ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย
ของอุตสาหกรรม

III

IV

แปลผล
มีการลงทุนได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถ
ในการอยู่รอดมากที่สุดหรือเกิดการประหยัด
ต่อขนาดสูงสุด
มีความสามารถในการอยู่รอดหรือเกิดการ
ประหยัดต่อขนาดแต่น้อยกว่าใน Quadrant I
มีความสามารถในการอยู่รอดหรือเกิดการ
ประหยัดต่อขนาดแต่น้อยกว่าใน Quadrant I
และ II ซึ่งสามารถสร้างผลก�ำไรเพิ่มขึ้นได้
ในอนาคต
ไม่มีความสามารถในการอยู่รอดหรือไม่เกิด
การประหยัดต่อขนาด

ที่มา: อ�ำนวย แสงโนรี, 2527.

5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
5.1 ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานทางการเงินของบริษัทตัวอย่างในอุตสาหกรรมการสกัดน�ำ้ มันปาล์ม
ในภาคใต้ ปี พ.ศ. 2555 - 2558 พบว่า โดยภาพรวมบริษัทตัวอย่างในอุตสาหกรรมการสกัดน�้ำมันปาล์ม
ในภาคใต้มีประสิทธิภาพการเงินอยู่ในเกณฑ์ดี กล่าวคือ มีความคล่องตัวทางการเงินสูง มีความเสี่ยงด้าน
ภาระหนีต้ ำ�่ และมีประสิทธิภาพในการหาก�ำไรและประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานอยูใ่ นเกณฑ์ดี เมือ่ เปรียบเทียบ
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน พบว่า บริษทั ขนาดใหญ่จะมีประสิทธิภาพทางการเงินสูงกว่าบริษทั ตัวอย่างขนาดกลาง
และขนาดเล็ก โดยมีสภาพคล่องทางการเงินสูง ความเสี่ยงด้านภาระหนี้ต�่ำ และประสิทธิภาพในการหาก�ำไร
อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังมีประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานไม่ดีเท่าที่ควร ส�ำหรับบริษัทตัวอย่างขนาดกลาง
จะมีประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานสูงที่สุดเมื่อเทียบกับบริษัทขนาดอื่นๆ แต่ยังมีความเสี่ยงด้านภาระหนี้สูง
ส่วนบริษัทตัวอย่างขนาดเล็ก ถือว่ามีประสิทธิภาพทางการเงินต�่ำมาก โดยมีสภาพคล่องทางการเงินต�่ำ
มีความเสี่ยงด้านภาระหนี้ค่อนข้างสูง ท�ำให้มีประสิทธิภาพในการหาก�ำไรและประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
ต�่ำดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการด�ำเนินงานทางการเงินของของบริษทั ตัวอย่างในอุตสาหกรรมการสกัดน�ำ้ มันปาล์มในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2555 - 2558 จ�ำแนกตามขนาดของกิจการ
อัตราส่วนทางการเงิน
1. อัตราส่วนวัดความคล่องตัวทางการเงิน
1.1 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
1.2 อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว
2. อัตราส่วนวัดฐานะหนี้สิน
2.1 อัตราส่วนแห่งหนี้
2.2 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของทุน
3. อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการหาก�ำไร
3.1 อัตราส่วนก�ำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม
3.2 อัตราส่วนก�ำไรสุทธิต่อหุ้น
4. อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
4.1 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
4.2 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร

ขนาดกิจการ
เล็ก
กลาง
ใหญ่

เฉลี่ย

0.92
0.48

2.92
1.86

7.96
7.08

3.93
3.14

0.61
2.65

0.60
2.72

0.47
1.44

0.56
2.27

(1)
(1)

7.25
13.54

9.11
14.29

8.18
13.91

1.67
4.07

2.65
5.67

1.66
4.44

1.99
4.73

หมายเหตุ: (1) ไม่ท�ำการวิเคราะห์เนื่องจากกิจการส่วนใหญ่มีผลการด�ำเนินงานขาดทุนสุทธิจ�ำนวนมาก
จึงไม่สามารถหาผลก�ำไรจากกิจการได้
การวิเคราะห์การประหยัดต่อขนาด
การวิเคราะห์การประหยัดต่อขนาดของอุตสาหกรรมการสกัดน�้ำมันปาล์มในภาคใต้ใช้วิธีการวัด
ความสามารถในการอยู่รอด (Survival Technique) ตามแนวคิดของ อ�ำนวย แสงโนรี (2527) ดังตารางที่ 5
และภาพที่ 3
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ที่
10
16
17
20
22
26
30
7
15
18
21
24
28
1
2
12
14
23
27
29
3
4
5
6

ชื่อบริษัท
ท่าฉางสวนปาล์มน�้ำมันอุตสาหกรรม
แสงศิริอุตสาหกรรมเกษตร
ไทยศรีทอง
ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์
รุ่งเจริญปาล์มออยล์
พิทักษ์ปาล์มออยล์
ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้
สมอทอง น�้ำมันปาล์ม
แสงศิริน�้ำมันปาล์ม
ไทยอินโด ปาล์มออยล์ แฟคทอรี่
ยูนิวานิชน�้ำมันปาล์ม
สยามชัยน�้ำมันปาล์ม
สหรุ่งทรัพย์น�้ำมันปาล์ม
ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์
ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม
ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์
บางสวรรค์น�้ำมันปาล์ม
ศรีไสวปาล์มออยล์ กรุ๊ป
โอทาโก้
เคบีน�้ำมันพืช
มิตรเจริญปาล์มออยล์
สามารถน�้ำมันปาล์ม
กลุ่มปาล์มธรรมชาติ
กรีน กลอรี่

ขนาด
กิจการ

PMA

AGR

Quadrant

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์การประหยัดต่อขนาดของบริษัทในอุตสาหกรรมการสกัดน�้ำมันปาล์มในภาคใต้
จ�ำนวน 30 บริษัท ปี พ.ศ. 2555 - 2558
การประหยัด
ต่อขนาด

ใหญ่
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
ใหญ่
กลาง
ใหญ่
กลาง
เล็ก
ใหญ่
ใหญ่
ใหญ่
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
เล็ก
ใหญ่
กลาง

5.08
13.66
8.54
5.96
6.93
6.58
4.09
6.89
10.32
7.54
19.74
7.56
3.76
1.11
0.91
1.31
1.87
0.49
-1.15
-12.18
-6.70
-0.74
-3.01
-14.64

14.65
18.43
20.06
7.93
9.87
10.04
24.24
4.57
3.06
-3.71
1.89
-1.06
-9.00
11.34
6.48
20.65
12.76
24.97
12.02
10.64
-1.37
0.87
-1.07
-15.79

I
I
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV

เกิดสูงสุด
เกิดสูงสุด
เกิดสูงสุด
เกิดสูงสุด
เกิดสูงสุด
เกิดสูงสุด
เกิดสูงสุด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
เกิด
ไม่เกิด
ไม่เกิด
ไม่เกิด
ไม่เกิด

วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2562)
การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานทางการเงินและการประหยัดต่อขนาดของอุตสาหกรรมการสกัดน�้ำมันปาล์มในภาคใต้
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ที่
8
9
11
13
19
25

ชื่อบริษัท
ทักษิณปาล์ม (2521)
ทักษิณอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม
ท่าชนะน�้ำมันปาล์ม
แนททูร่า วัน
ไบโอเทคออยล์
สยามโมเดิร์นปาล์ม
เฉลี่ย

ขนาด
กิจการ
เล็ก
กลาง
กลาง
เล็ก
ใหญ่
กลาง

PMA

AGR

-0.28
-1.31
-6.20
-7.10
-5.38
1.81
-0.69
-7.83
1.83
-4.32
0.91
-6.31
APA = AGA=
2.14
5.25

Quadrant

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์การประหยัดต่อขนาดของบริษัทในอุตสาหกรรมการสกัดน�้ำมันปาล์มในภาคใต้
จ�ำนวน 30 บริษัท ปี พ.ศ. 2555 - 2558 (ต่อ)
การประหยัด
ต่อขนาด

IV
IV
IV
IV
IV
IV

ไม่เกิด
ไม่เกิด
ไม่เกิด
ไม่เกิด
ไม่เกิด
ไม่เกิด

16

ภาพที่ 3 การประหยัดต่อขนาดของบริษัทตัวอย่างในอุตสาหกรรมการสกัดน�้ำมันปาล์มในภาคใต้
ภาพที� 3 การประหยัดต่อขนาดของบริษทั ตัวอย่างในอุตสาหกรรมการสกัดนํ�ามันปาล์ม ในภาคใต้
ผลการวิ
เคราะห์
การประหยั
ดต่อขนาดของบริ
วอย่าตงในอุ
ตสาหกรรมการสกั
น�้ำมัมนในภาคใต้
ปาล์ม
ผลการวิ
เคราะห์
การประหยั
ดต่อขนาดของบริ
ษทั ตัวษอย่ัทาตังในอุ
สาหกรรมการสกั
ดนํ� ามันดปาล์
ในภาคใต้
พบว่าเกิบริ
ษัทส่วนใหญ่
ดการประหยั
ดต่อขนาด โดยมี
การกระจายอยู
่ใน III
จํานวน
30 บริจษ�ำนวน
ทั พบว่30
าบริบริ
ษทั ษส่ัทวนใหญ่
ดการประหยั
ดต่เอกิขนาด
โดยมีการกระจายอยู
่ใน Quadrant
I, II และ
Quadrant
จํานวน
20 บริI,ษIIทั และ
ดังนี�III จ�ำนวน 20 บริษัท ดังนี้
Quadrant I หมายถึง บริษทั ทีม� อี ตั รากําไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมและอัตราการเจริญเติบโตของสินทรัพย์
รวมสูงกว่าค่าเฉลี�ยของอุต สาหกรรม(PMA > 2.14, AGR > 5.25) มีจํานวน 7 บริษทั ถือว่าเป็ นบริษทั ที�ม ี
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Quadrant I หมายถึ ง บริ ษั ท ที่ มี อั ต ราก� ำ ไรสุ ท ธิ ต ่ อ สิ น ทรั พ ย์ ร วมและอั ต ราการเจริ ญ เติ บ โต
ของสินทรัพย์รวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม (PMA > 2.14, AGR > 5.25) มีจ�ำนวน 7 บริษัท ถือว่า
เป็นบริษัทที่มีความสามารถในการอยู่รอดมากที่สุดหรือเกิดการประหยัดต่อขนาดสูงสุด บริษัทที่อยู่ในส่วนนี้
เป็นบริษัทที่ส่วนใหญ่จะมีก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานในทุกปี และมีการเพิ่มของสินทรัพย์หมุนเวียน
และสินทรัพย์ถาวรอย่างต่อเนื่อง คือ บริหารสินทรัพย์ให้มีมากขึ้นทุกปีจึงท�ำให้มีค่าอัตราก�ำไรสุทธิต่อ
สินทรัพย์รวมและอัตราการเจริญเติบโตของสินทรัพย์รวมเป็นบวก
Quadrant II หมายถึง บริษัทที่มีอัตราก�ำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
(PMA > 2.14) แต่มีอัตราการเจริญเติบโตของสินทรัพย์รวมต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม (AGR < 5.25)
มีจำ� นวน 6 บริษทั ถือว่าเป็นบริษทั ทีม่ คี วามสามารถในการอยูร่ อดหรือเกิดการประหยัดต่อขนาด แต่นอ้ ยกว่า
Quadrant I บริษัทที่อยู่ในส่วนนี้เป็นบริษัทที่มีความสามารถบริหารงานให้มีผลก�ำไรที่สูง แต่ยังมีข้อบกพร่อง
ในส่วนของการเพิ่มสินทรัพย์ ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ดังนั้น หากบริษัทเหล่านี้ต้องการ
ให้เกิดการประหยัดต่อขนาดมากขึ้น บริษัทต้องขยายขนาดของสินทรัพย์รวมให้มากขึ้น
Quadrant III หมายถึง บริษัทที่มีอัตราก�ำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
(PMA < 2.14) แต่มีอัตราการเจริญเติบโตของสินทรัพย์รวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม (AGR > 5.25)
มีจ�ำนวน 7 บริษัท ถือว่าเป็นบริษัทที่ยังมีความสามารถในการอยู่รอดบริษัทที่อยู่ในส่วนนี้เป็นบริษัทที่มี
ความสามารถในการขยายขนาดของทรัพย์สินรวมที่ดีอยู่แล้ว ท�ำให้มีสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ถาวร
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง แต่ยงั มีขอ้ บกพร่องในส่วนของการบริหารงานให้มผี ลก�ำไร อาจเกิดจากการจัดการภายใน
หรือมีคา่ ใช้จา่ ยในการบริหารงานสูง ท�ำให้มกี ำ� ไรน้อย ดังนัน้ หากบริษทั เหล่านีต้ อ้ งการให้เกิดการประหยัดต่อ
ขนาดมากขึน้ ต้องมีการบริหารงานให้เกิดผลก�ำไรมากขึน้ โดยอาจพัฒนาการตลาดโดยการสร้างความแตกต่าง
ของสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าและการแข่งขันซึ่งจะน�ำไปสู่การสร้างผลก�ำไรมากขึ้น
ส�ำหรับบริษัทที่อยู่ใน Quadrants IV หมายถึง บริษัทที่มีอัตราก�ำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมและ
อัตราการเจริญเติบโตของสินทรัพย์รวมต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม (PMA < 2.14, AGR < 5.25)
แสดงถึงไม่มีความสามารถในการอยู่รอดหรือไม่เกิดการประหยัดต่อขนาด มีจ�ำนวน 10 บริษัท บริษัทที่อยู่ใน
ส่วนนีเ้ ป็นบริษทั ทีป่ ระสบปัญหาทางด้านการหาผลก�ำไรและการบริหารสินทรัพย์ทไี่ ม่มปี ระสิทธิภาพ ส่งผลให้
กิจการขาดทุน และไม่มีการขยายขนาด หรืออาจมีการลดขนาดลงเพื่อความอยู่รอดของกิจการ บริษัทเหล่านี้
จึงต้องปรับปรุงกิจการให้มกี ำ� ไรเพิม่ มากขึน้ หรือควบคุมต้นทุนให้ตำ�่ ลง ก็จะสามารถเกิดการประหยัดต่อขนาด
หรือสามารถอยู่รอดได้ในอนาคต
เมื่อวิเคราะห์การประหยัดต่อขนาดของบริษัทในอุตสาหกรรมการสกัดน�้ำมันปาล์มในภาคใต้
จ�ำแนกตามขนาดของกิจการ พบว่า บริษัทตัวอย่างขนาดกลางและขนาดใหญ่ส่วนใหญ่มีความสามารถ
ในการอยู่รอดหรือเกิดการประหยัดต่อขนาดโดยมีการกระจายอยู่ใน Quadrant I, II และ III จ�ำนวน 18 บริษัท
แบ่งเป็นบริษัทขนาดกลาง 12 บริษัท และบริษัทขนาดใหญ่ 6 บริษัท เมื่อพิจารณาบริษัทที่เกิดการประหยัด
ต่อขนาดสูงสุดทีอ่ ยูใ่ น Quadrant I ซึง่ เป็นบริษทั ทีม่ อี ตั ราก�ำไรสุทธิตอ่ สินทรัพย์รวมและอัตราการเจริญเติบโต
ของสินทรัพย์รวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม (PMA > 2.14, AGR > 5.25) ส่วนใหญ่เป็นบริษัท
ขนาดกลาง (6 บริษัท) และบริษัทขนาดใหญ่ (1 บริษัท) โดยพบว่าไม่มีบริษัทตัวอย่างขนาดเล็กที่อยู่ใน

การประหยัดต่อขนาดโดยมีการกระจายอยู่ใน Quadrant I, II และ III จํานวน 18 บริษทั แบ่งเป็ นบริษทั ขนาดกลาง
12 บริษทั และบริษทั ขนาดใหญ่ 6 บริษทั เมือ� พิจารณาบริษทั ทีเ� กิดการประหยัดต่อขนาดสูงสุดที�อยู่ใน Quadrant
I ซึง� เป็ นบริษทั ทีม� อี ตั รากําไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมและอัตราการเจริญเติบโตของสินทรัพย์ รวมสูงกว่าค่าเฉลี�ยของ
วารสารวิ
ดการ ปี(6ที่ บริ
6 ฉบั
่ 1 (2562)
อุตสาหกรรม(PMA > 2.14, AGR > 5.25) ส่วนใหญ่
เป็ นบริทษยาการจั
ทั ขนาดกลาง
ษทั บ)ทีและบริ
ษทั ขนาดใหญ่
63 (1
การวิ
เ
คราะห์
ผ
ลการด�
ำ
เนิ
น
งานทางการเงิ
น
และการประหยั
ด
ต่
อ
ขนาดของอุ
ต
สาหกรรมการสกั
ด
น�
ำ
้
มั
น
ปาล์
ม
ในภาคใต้
บริษทั ) โดยพบว่าไม่มบี ริษทั ตัวอย่างขนาดเล็กที�อยู่ใน Quadrant I เลยโดยบริษทั ขนาดเล็กส่วนใหญ่จะกระจาย
อยู่ใน Quadrants IV แสดงถึงไม่มคี วามสามารถในการอยู่รอดหรือไม่เกิดการประหยัดต่อขนาดมีจํานวน 3 บริษทั
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ในการอยู่รอดหรือไม่เกิดการประหยัดต่อขนาดมีจ�ำนวน 3 บริษัท ดังภาพที่ 4
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5.2 อภิปรายผล
การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานทางการเงินของบริษัทตัวอย่างในอุตสาหกรรมการสกัดน�ำ้ มันปาล์ม
ในภาคใต้ ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2555 - 2558 พบว่า โดยภาพรวมบริษทั ตัวอย่างในอุตสาหกรรมการสกัดน�ำ้ มันปาล์ม
ในภาคใต้มีประสิทธิภาพทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยบริษัทขนาดใหญ่จะมีประสิทธิภาพทางการเงินสูงกว่า
บริษัทตัวอย่างขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมีสภาพคล่องทางการเงินสูง ความเสี่ยงด้านภาระหนี้ต�่ำ และ
ประสิทธิภาพในการหาก�ำไรอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังมีประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อนิรุทธ บุญลอย (2553) ที่ได้วิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจสกัดน�้ำมันปาล์มในประเทศไทย
พบว่า บริษัทขนาดใหญ่ในธุรกิจสกัดน�้ำมันปาล์มจะมีประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานต�่ำ โดยมีอัตราส่วน
หมุนเวียนของสินทรัพย์รวมและสินทรัพย์ถาวรต�่ำกว่าบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ส�ำหรับบริษัทตัวอย่าง
ขนาดกลางจะมีความเสี่ยงด้านภาระหนี้สูงและมีประสิทธิภาพในการหาก�ำไรไม่สูงมากนัก เนื่องจากบริษัท
มีการกู้ยืมเงินในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับทุนของบริษัทท�ำให้มีภาระค่าใช้จ่ายที่จะต้องช�ำระดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการท�ำก�ำไรของบริษทั รวมถึงท�ำให้ผถู้ อื หุน้ จะต้องแบกรับภาระความเสีย่ งของหนีส้ นิ บริษทั
มากเกินควร ส่วนบริษัทตัวอย่างขนาดเล็กถือว่ามีประสิทธิภาพทางการเงินต�่ำมาก โดยมีสภาพคล่อง
ทางการเงินต�่ำ มีความเสี่ยงด้านภาระหนี้ค่อนข้างสูง และมีประสิทธิภาพในการหาก�ำไรและประสิทธิภาพ
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ในการด�ำเนินงานต�่ำทั้งนี้อาจเป็นเพราะบริษัทขนาดเล็กส่วนใหญ่เป็นกิจการของคนไทย ไม่ได้ร่วมทุนกับ
ต่างชาติ จึงมีเงินทุนน้อย ท�ำให้ต้องมีการกู้ยืมเงินจากภายนอกซึ่งส่งผลให้มีความเสี่ยงด้านภาระหนี้สูง
รวมทั้งเทคโนโลยีการผลิตน�้ำมันปาล์มของบริษัทขนาดเล็กยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอท�ำให้ได้ผลผลิตน้อย
และมีต้นทุนสูง เมื่อมีค่าใช้จ่ายสูงจึงท�ำให้ได้ก�ำไรจากการลงทุนน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนิรุทธ
บุญลอย (2553) พบว่า บริษัทขนาดกลางในธุรกิจสกัดน�้ำมันปาล์มจะมีความเสี่ยงด้านภาระหนี้สูง ส่วนบริษัท
ขนาดเล็กจะประสบปัญหาหลายด้านทั้งด้านสภาพคล่อง ภาระหนี้ และประสิทธิภาพในการหาก�ำไรและ
การบริหารสินทรัพย์
บริษทั ตัวอย่างในอุตสาหกรรมการสกัดน�ำ้ มันปาล์มในภาคใต้ ส่วนใหญ่มคี วามสามารถในการอยูร่ อด
หรือเกิดการประหยัดต่อขนาด โดยบริษัทที่เกิดการประหยัดต่อขนาดสูงสุดที่อยู่ใน Quadrant I มีจ�ำนวน 7
บริษัท บริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทที่ส่วนใหญ่จะมีก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานในทุกปี เนื่องจากมีการตัดสินใจ
ลงทุนที่เหมาะสมและมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงานได้ดี เช่น มีการใช้กลยุทธ์ในการส่งเสริม
การขายโดยการโฆษณา ซึ่งสามารถสร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภคได้ดีกว่า ท�ำให้สามารถสร้างผลก�ำไรได้สูง
มีการพัฒนาการตลาดโดยการสร้างความแตกต่างของสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าและการแข่งขันซึ่งจะน�ำไปสู่
การสร้างผลก�ำไรมากขึ้น ตลอดจนมีการลงทุนในกิจการเพิ่มขึ้นด้านวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ปาล์ม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบการผลิตเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ท�ำให้มีก�ำไรจากการขายมากขึ้น
นอกจากนี้บริษัทเหล่านี้ยังมีการลงทุนขยายกิจการค่อนข้างเยอะ เห็นได้จากการเพิ่มของสินทรัพย์หมุนเวียน
และสินทรัพย์ถาวร คือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารสินทรัพย์ให้มีมาก
ขึ้นทุกปี จึงท�ำให้มีค่าอัตราก�ำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมและอัตราการเจริญเติบโตของสินทรัพย์รวมเป็นบวก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สินีนาต โพธิชัย (2550) ได้ศึกษาการประหยัดต่อขนาดในอุตสาหกรรมการกลั่น
น�้ำมันของประเทศไทย พบว่า บริษัทส่วนใหญ่เกิดการประหยัดต่อขนาดเช่นเดียวกัน ส�ำหรับบริษัทตัวอย่าง
ที่ไม่เกิดการประหยัดต่อขนาดมีจ�ำนวน 10 บริษัท บริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทที่ประสบปัญหาทางด้านการหา
ผลก�ำไรและการบริหารสินทรัพย์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กิจการขาดทุน และไม่มีการขยายขนาด หรือ
อาจมีการลดขนาดลงเพื่อความอยู่รอดของกิจการ บริษัทเหล่านี้จึงต้องปรับปรุงกิจการให้มีก�ำไรเพิ่มมากขึ้น
หรือควบคุมต้นทุนให้ตำ�่ ลง โดยอาจศึกษาแนวทางการด�ำเนินงานจากบริษทั ทีเ่ กิดการประหยัดต่อขนาดสูงสุด
ทั้ง 7 บริษัทเป็นต้นแบบ เพื่อให้บริษัทตนเองสามารถเกิดการประหยัดต่อขนาดหรือสามารถอยู่รอดได้
ในอนาคต

6. สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานทางการเงินของบริษัทตัวอย่างในอุตสาหกรรมการสกัดน�ำ้ มันปาล์ม
ในภาคใต้ ปี พ.ศ. 2555 - 2558 พบว่า โดยภาพรวมบริษัทตัวอย่างในอุตสาหกรรมการสกัดน�้ำมันปาล์ม
ในภาคใต้มีประสิทธิภาพการเงินอยู่ในเกณฑ์ดี กล่าวคือ มีความคล่องตัวทางการเงินสูง มีความเสี่ยงด้าน
ภาระหนี้ต�่ำ และมีประสิทธิภาพในการหาก�ำไรและประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเมื่อ
เปรียบเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน พบว่า บริษัทขนาดใหญ่จะมีประสิทธิภาพทางการเงินสูงกว่าบริษัท
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ตัวอย่างขนาดอื่นๆ โดยมีสภาพคล่องทางการเงินสูง ความเสี่ยงด้านภาระหนี้ต�่ำ และประสิทธิภาพในการหา
ก�ำไรอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังมีประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานไม่ดีเท่าที่ควร ส�ำหรับบริษัทตัวอย่างขนาดกลาง
จะมีประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานสูงที่สุดเมื่อเทียบกับบริษัทขนาดอื่นๆ แต่ยังมีความเสี่ยงด้านภาระหนี้สูง
ส่วนบริษัทตัวอย่างขนาดเล็ก ถือว่ามีประสิทธิภาพทางการเงินต�่ำมาก โดยมีสภาพคล่องทางการเงินต�่ำ
มีความเสีย่ งด้านภาระหนีค้ อ่ นข้างสูง ท�ำให้มปี ระสิทธิภาพในการหาก�ำไรและประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานต�ำ่
การวิเคราะห์การประหยัดต่อขนาดของบริษทั ตัวอย่างในอุตสาหกรรมการสกัดน�ำ้ มันปาล์มในภาคใต้
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 - 2558 พบว่า โดยภาพรวมบริษัทตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสามารถในการอยู่รอดหรือ
เกิดการประหยัดต่อขนาด จ�ำนวน 20 บริษัท เมื่อพิจารณาบริษัทตัวอย่างที่เกิดการประหยัดต่อขนาดสูงสุด
ที่อยู่ใน Quadrant I ซึ่งเป็นบริษัทที่มีอัตราก�ำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมและอัตราการเจริญเติบโตของ
สินทรัพย์รวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
7.1.1 บริษัทขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมการสกัดน�้ำมันปาล์มในภาคใต้ส่วนใหญ่ยังมีประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงานไม่ดีเท่าที่ควร กล่าวคือ การลงทุนในสินทรัพย์ของกิจการจะก่อให้เกิดรายได้น้อย ดังนั้น
ผู้ประกอบการควรมีการแก้ไขปรับปรุงการด�ำเนินงานให้ดีขึ้น โดยการพิจารณาถึงการลงทุนในสินทรัพย์
ให้มีความเหมาะสม ซึ่งอาจมีการปรับลดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรแล้วหันมาใช้วิธีการเช่าแทนการซื้อมา
เป็นกรรมสิทธิ์ เป็นต้น
7.1.2 บริษัทขนาดกลางในอุตสาหกรรมการสกัดน�้ำมันปาล์มในภาคใต้ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในด้าน
ภาระหนี้สูง กล่าวคือ กิจการมีการกู้ยืมเงินจากภายนอกในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับทุนของบริษัทท�ำให้มี
ภาระที่จะต้องช�ำระดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการอาจจ�ำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนจากบริษัทให้มากขึ้น
แทนการกู้ยืมจากภายนอก โดยพยายามบริหารการใช้สินทรัพย์ที่มีให้เกิดผลก�ำไรมากขึ้น เมื่อกิจการมีก�ำไร
มากขึ้นก็จะส่งผลให้ทุนของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นด้วย ท�ำให้ไม่ต้องมีการกู้ยืมจากแหล่งภายนอกมากนัก สามารถ
ลดภาระหนี้ลงได้
7.1.3 บริษัทขนาดเล็กในอุตสาหกรรมการสกัดน�้ำมันปาล์มในภาคใต้ส่วนใหญ่มีปัญหาหลายด้าน
โดยเฉพาะด้านสภาพคล่องทางการเงิน โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนไม่เพียงพอต่อการช�ำระหนี้ระยะสั้น
ซึง่ ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารการเงินส่งผลให้การช�ำระหนีล้ า่ ช้า แต่เนือ่ งจากสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการ
นั้นรวมสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นอยู่ด้วย ดังนั้น ผู้ประกอบการควรมีการวางแผนการบริหาร
สินทรัพย์หมุนเวียนและวางแผนการขายสินค้าให้มปี ระสิทธิภาพ เพือ่ จะได้มสี นิ ทรัพย์ทเี่ พียงพอและทันก�ำหนด
ช�ำระหนี้ระยะสั้น โดยผู้บริหารควรติดตามผลงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขายและรับช�ำระหนี้
อย่างใกล้ชิดว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่อย่างไร เพื่อจะได้ปรับปรุงการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ได้อย่างทันท่วงที
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7.1.4 จากการวิเคราะห์การประหยัดต่อขนาดในอุตสาหกรรมการสกัดน�้ำมันปาล์มในภาคใต้ พบว่า
มีบริษัท 10 บริษัทที่ไม่เกิดการประหยัดต่อขนาด ดังนั้น ผู้ประกอบการของบริษัทเหล่านี้ควรพิจารณา
ด้านต้นทุนเชิงลึกและข้อบกพร่องในการบริหารงานของบริษัท เพื่อปรับปรุงกิจการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อีกทั้งควรเน้นในด้านการส่งเสริมการขาย อาจมีการโฆษณาเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้แล้วควรมีการพัฒนาการ
ตลาดโดยการสร้างความแตกต่างของสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าและการแข่งขันซึ่งจะน�ำไปสู่การสร้างผลก�ำไร
มากขึ้นได้ ตลอดจนควรมีการลงทุนในกิจการเพิ่มขึ้นด้านวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ปาล์ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และปรับปรุงระบบการผลิต เพื่อเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตเพื่อความอยู่รอดในอุตสาหกรรมต่อไป
ในอนาคต
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรท�ำการศึกษาการประหยัดต่อขนาดของอุตสาหกรรมการสกัดน�ำ้ มันปาล์มโดยเปรียบเทียบระหว่าง
วิธีการวัดความสามารถในการอยู่รอด (Survivor Technique) กับวิธีประมาณด้วยฟังก์ชันต้นทุนการผลิต
(Cobb - Douglass) โดยใช้แบบจ�ำลอง Multiple Regression เพราะแม้ว่าการวัดความสามารถในการอยู่รอด
จะเป็นเครื่องมือที่ดีในการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกับผลผลิตก็ตามแต่เทคนิคนี้ก็ยังมีข้อจ�ำกัด
เพราะไม่ได้กล่าวถึงต้นทุนต่อหน่วย โดยเปรียบเทียบของแต่ละโรงงานการผลิตว่ามีความแตกต่างกันมากน้อย
เพียงใด
7.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
7.3.1 ในการเข้ า แทรกแซงราคาปาล์ ม น�้ ำ มั น ของรั ฐ บาลเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรควรค� ำ นึ ง ถึ ง
ผลกระทบทีม่ ตี อ่ อุตสาหกรรมต่อเนือ่ งในประเทศ เนือ่ งจากมีผลท�ำให้ตน้ ทุนในการผลิตสูงขึน้ ท�ำให้ผปู้ ระกอบการ
ไม่เกิดแรงจูงใจในการผลิตและการส่งเสริมการใช้ปาล์มน�้ำมันภายในประเทศอาจไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาปาล์มน�้ำมันครบวงจร
7.3.2 รัฐควรมีการสนับสนุนด้านเงินกูด้ อกเบีย้ ต�ำ่ เพือ่ เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีให้แก่ผปู้ ระกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในตลาดปัจจุบัน รวมทั้งการส่งเสริมการลงทุนสู่ทางการขยายการผลิตให้แก่
ผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อประโยชน์ในการใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการผลิตในระยะยาวและ
ช่วยลดความเสี่ยงด้านการลงทุน
7.3.3 รัฐบาลควรเข้ามาส่งเสริมในด้านการตลาดของอุตสาหกรรมการผลิตน�้ำมันปาล์มโดยอาจมี
การจัดตัง้ หน่วยงานอิสระทีด่ แู ลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์นำ�้ มันปาล์มโดยเฉพาะ เพือ่ เป็นศูนย์รวมแหล่งข้อมูลข่าวสาร
ด้านการตลาดเพื่อให้สามารถวางแผนการผลิตน�้ำมันปาล์มให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้
7.3.4 รัฐบาลควรส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาระดับเทคโนโลยีการผลิตน�ำ้ มันปาล์ม เพือ่ ช่วยลดต้นทุน
ต่อหน่วยในการผลิตซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตโดยเฉพาะผู้ผลิตขนาดย่อมและขนาดกลางที่ไม่อาจพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเองขึ้นมาได้หรือการส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตระหว่างบริษัทขนาดใหญ่
ทีม่ ศี กั ยภาพในการขยายการผลิตกับบริษทั ขนาดกลางและขนาดเล็กเพือ่ ให้อตุ สาหกรรมการผลิตน�ำ้ มันปาล์ม
สามารถพัฒนาได้อย่างเป็นระบบ
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