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ผลการศึกษา 
 

4.1 การวิเคราะหปจจัยพื้นฐานของบริษัทน้ําตาลขอนแกนจํากัด (มหาชน) 
     4.1.1 การวิเคราะหภาพรวมเศรษฐกิจ 
              ภาวะเศรษฐกิจไทยป 2553 และแนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2554 
              หลังจากท่ีเศรษฐกิจไทยฟนตัวข้ึนจากวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยโดยในชวงคร่ึงแรกของป 
2553 มีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจเฉล่ียรอยละ 10.6 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซ่ึงเปน
อัตราสูงสุดในรอบ 15 ป อีกท้ังยังสูงเปนอันดับตนๆ ในเอเชีย เปนรองเพียงสิงคโปร ไตหวัน และ
จีน แมตองเผชิญกับปจจัยลบจากเหตุการณความวุนวายทางการเมืองก็ตาม การขยายตัวของ
เศรษฐกิจท่ีดีข้ึนนี้เปนผลมาจากการสงออกท่ีเติบโตสูงอยางมาก ตามการฟนตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศคูคาท่ีสําคัญของไทย การเปดเสรีทางการคา (FTA) อยางครอบคลุมมากข้ึน โดยเฉพาะ
กรอบความตกลงอาเซียน (AFTA) ท่ีมีการเปดเสรีอยางเต็มรูปแบบต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2553 
รวมท้ังผลจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยแตเม่ือเขาสูชวงคร่ึงปหลัง เศรษฐกิจไทย
เร่ิมสงสัญญาณชะลอตัว โดยการสงออก ซ่ึงเปนแรงขับเคล่ือนหลักของเศรษฐกิจมาโดยตลอดน้ัน 
กลับเร่ิมปรากฏสัญญาณท่ีชะลอตัวลง อันเปนผลจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศสําคัญข
ของโลก รวมทั้งคาเงินบาทท่ีแข็งคาข้ึนอยางรวดเร็ว โดยแข็งคาข้ึนถึงรอยละ 9 นับจากเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน นอกจากนี้ เศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4/2553 ยังไดรับผลกระทบจาก
สถานการณอุทกภัยภายในประเทศครั้งใหญ ซ่ึงจะยิ่งทําใหเศรษฐกิจท่ีมีแนวโนมชะลอตัวอยูแลว
ปรับตัวลดลงอยางมาก (รายละเอียดเพิ่มเติมในกรุงเทพธุรกิจ, 2553) 

แนวโนมป 2554 
 เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมชะลอตัวในป 2554 โดยอัตราการขยายตัวอาจชะลอลงมาท่ี 
รอยละ 3.5-4.5  สาเหตุสําคัญเปนผลมาจากการเปรียบเทียบกับฐานท่ีสูงในปท่ีผานมา ท่ีเศรษฐกจิ
ไทยมีการฟนตัวอยางมาก ท้ังนี้ แรงขับเคล่ือนหลักจากการสงออกอาจเติบโตตํ่าลงเหลือเปนตัวเลข
หลักเดยีว โดยมีกรอบคาดการณท่ีรอยละ 6.0-10.0 จากท่ีคาดวาจะเติบโตสูงประมาณรอยละ 27 ใน
ป 2553 อยางไรก็ตาม การลงทุน ยังมีแนวโนมขยายตัวสูง ซ่ึงเปนท่ีคาดหวังวาจะเขามาเปนแรง
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจในภาวะที่การสงออกออนกําลังลงโดยคาดวาการลงทุนอาจขยายตัวรอยละ7.5-
9.0 ซ่ึงนับวาเปนอัตราท่ีสูงแมวาจะชะลอลงจากป 2553 จากท่ีเคยคาดวาจะขยายตัวมากกวารอยละ 



 
59 

 

10 สวนการบริโภค โดยท่ัวไปนาจะขยายตัวคอนขางตอเนื่องอยูในชวงรอยละ 3.0-3.5 จากท่ีคาดวา
จะขยายตัวประมาณรอยละ 3.7 ในป 2553 ซ่ึงเปนไปตามการเพิ่มข้ึนของรายไดของผูบริโภค จาก
การจางงานในประเทศท่ีเพิ่มข้ึน การปรับข้ึนคาจาง รวมท้ังการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวดั
สําคัญๆ จากการขยายการลงทุนของธุรกิจไปสูภูมิภาคและการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบาน 
 สําหรับทิศทางราคาสินคาคงมีแนวโนมอยูในระดับสูง โดยผลจากเหตุการณอุทกภัยท่ีหนุน
ราคาสินคาเกษตรใหพุงสูงข้ึน การปรับตัวสูงข้ึนของราคานํ้ามัน และการปรับข้ึนคาจางใน
ภาคเอกชนและเงินเดือนขาราชการในป 2554 จะมีสวนผลักดันใหอัตราเงินเฟอปรับสูงข้ึนในเดือน
ตอๆ ไป ดังนั้น จึงมีโอกาสที่อัตราดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทยจะกลับสูวัฏจักร
ขาข้ึนอีกคร้ังในป 2554 อัตราดอกเบ้ียนโยบายนาจะปรับข้ึนไปสูระดับรอยละ 2.50 จากระดับ
คาดการณ ณ ส้ินป 2553 ท่ีรอยละ 1.75 ดานแนวโนมคาเงินบาทอาจยังมีโอกาสที่จะปรับตัวแข็งคา
ข้ึน ทามกลางกระแสการออนคาของเงินดอลลารสหรัฐฯ ท่ีจะยังคงดําเนินตอไปพรอมๆ กับการ
ทยอยดําเนินมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ หรือ QE2 ของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ FED ขณะท่ี
เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียสวนใหญยังมีแนวโนมเติบโตในระดับท่ีคอนขางดี แมจะ
ชะลอตัวลงบางก็ตาม ซ่ึงปจจัยดังกลาวจะจูงใจใหมีเงินลงทุนไหลเขาสูตลาดการเงินในภูมิภาค 
ประกอบกับดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยยังคงมีแนวโนมเกินดุลในระดับท่ีสูง ปจจัยท้ังหลายเหลานี้
จะเปนแรงสนับสนุนการแข็งคาของเงินบาท อยางไรก็ดียังคงตองพิจารณานโยบายควบคุมเงินทุน 
(Capital Control) ของชาติเอเชีย รวมท้ังไทย ตลอดจนความเส่ียงทางเศรษฐกิจในประเทศพัฒนา
แลวและปญหาหนี้ในยุโรป ซ่ึงยอมสงผลตอกระแสเงินทุนเคล่ือนยายระหวางประเทศ และมีผลตอ
ทิศทางอัตราแลกเปล่ียนของไทยดวยเชนกัน คาเงินบาทอาจแข็งคาข้ึนตอเนื่องสูระดับ 28 บาท/
ดอลลารฯจากระดับคาดการณ ณ ส้ินป 2553 ท่ี 29 บาท/ดอลลารฯผลตอธุรกิจ ในป 2554 ธุรกิจสวน
ใหญมีแนวโนมชะลอตัว โดยหลายธุรกิจคงเติบโตชาลงจากท่ีฟนตัวอยางมากในชวงท่ีผานมา 
โดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมสงออก อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมสงออกบางกลุมยังคงมีแนวโนมดี 
โดยบางอุตสาหกรรมมีแรงสงจากการเขามาลงทุนขยายฐานการผลิตในประเทศไทยของบริษัทขาม
ชาติ เชน อุตสาหกรรมรถยนตและช้ินสวน อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซ่ึง ผูผลิตช้ินสวนสง
ใหแกเครือขายบริษัทตางชาติในกลุมนี้มีโอกาสท่ียอดขายจะเติบโตสูงข้ึน รองรับปริมาณกําลังการ
ผลิตสินคาข้ันสุดทายในประเทศท่ีจะเพิ่มข้ึนอยางมาก ขณะเดียวกัน ผูประกอบการที่ผลิตและ
สงออกสินคาในกลุมเกษตรและอาหาร หลายชนิดมีโอกาสไดประโยชนจากความตองการที่มีตอ
สินคาจากไทยเพิ่มสูงข้ึน รวมท้ังราคาสินคาเกษตรในตลาดโลกมีแนวโนมอยูในเกณฑสูงในชวงป 
2554 เนื่องจากผลผลิตในประเทศผูผลิตรายสําคัญลดลงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ แตขณะเดียวกัน 
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ผูประกอบการ ในธุรกิจท่ีเผชิญการแขงขันสูงดานราคา และออนไหวตอการแข็งคาของเงินบาท 
อาจตองมีการปรับตัวคอนขางมาก เชน กลุมส่ิงทอและเครื่องนุงหม รองเทา ผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง 
เฟอรนิเจอร ผลิตภัณฑพลาสติก และผลิตภัณฑเซรามิกสเปนตน สําหรับในดานอุตสาหกรรมท่ี
พึ่งพาตลาดภายในประเทศหลายธุรกิจอาจยังมีปจจัยสนับสนุนการเติบโตโดยเฉพาะกลุมท่ีเติบโต
ตามวัฏจักรการลงทุน ท้ังโครงการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงจะสนับสนุนการเติบโตใน
ธุรกิจกอสรางและวัสดุกอสราง เคร่ืองจักรและอุปกรณ และนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงผูประกอบการ
กลุมรับเหมากอสราง (โดยเฉพาะผูรับเหมาโครงการในตางจังหวัดท่ีจะไดรับผลดีจากการบูรณะ
ฟนฟูความเสียหายจากนํ้าทวม) ผูติดต้ังอุปกรณโรงงาน ผูคาวัสดุกอสรางนาจะไดรับผลดีใน
ภาพรวม ทิศทางเศรษฐกิจในป 2554 ยังมีปจจัยเส่ียงท่ีสําคัญ คือ ทิศทางการฟนตัวของเศรษฐกิจ
โลกท่ียังไมม่ันคง และทิศทางอัตราแลกเปล่ียนจะมีความผันผวนสูง ขณะท่ีตนทุนการดําเนินธุรกิจมี
แนวโนมปรับตัวสูงข้ึนตามภาวะราคาสินคาโภคภัณฑ อัตราดอกเบ้ีย และคาจางแรงงาน ซ่ึงประเด็น
เหลานี้เปนส่ิงท่ีผูประกอบการตองเตรียมรับมือ ท้ังในดานการปรับโครงสรางและกระบวนการทาง
ธุรกิจเพื่อลดตนทุน ซ่ึงอาจใชประโยชนจากคาเงินบาทท่ีแข็งคาในการนําเขาเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ 
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมท้ังการแสวงหาแหลงวัตถุดิบในตางประเทศ โดยเฉพาะจาก
ประเทศท่ีมีความตกลงการคาเสรีกับไทย ซ่ึงภาษีศุลกากรนําเขามีการยกเลิกหรือปรับลดลงในชวงท่ี
ผานมา นอกจากนี้ ยังควรศึกษาทําความเขาใจกับการใชประโยชนจากเคร่ืองมือทางการเงินมากข้ึน 
เชน การใช Forward หรือ Option ในการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาสินคา
โภคภัณฑ รวมท้ังเลือกใชสกุลเงินในการทําธุรกรรมทางการคาอยางเหมาะสมในแตละจังหวะเวลา
เพื่อลดโอกาสขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน ขณะเดียวกัน ทามกลางแนวโนมท่ีตลาดในประเทศ
พัฒนาแลวมีการชะลอตัว การแสวงหาตลาดใหมๆ ท่ีมีศักยภาพการเติบโตสูง จะชวยลดผลกระทบ
จากความตองการในตลาดหลักท่ีชะลอตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายตลาดไปยังประเทศท่ีมีความ
ตกลงการคาเสรีกับไทย (กรุงเทพธุรกิจ, 2553) 
 เม่ือพิจารณาการรายงานของกระทรวงพาณิชย พบวากระทรวงไดรายงานดัชนีราคา
ผูบริโภคของประเทศเดือนมกราคม 2554 เทากับ 109.51 โดยสูงข้ึนจากเดือนมกราคม 2553 รอยละ 
3.03 เปนการขยายตัวในระดับท่ีเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ และเทียบกับเดือนธันวาคม 2553 
สูงข้ึนรอยละ 0.54 จะเห็นไดวาการเคล่ือนไหวของดัชนีราคาผูบริโภคในเดือนมกราคม 2554 ไมได
ปรับตัวสูงข้ึนอยางท่ีหนวยงานเศรษฐกิจตางๆคาดการณไว การปรับตัวของเศรษฐกิจไทยตอการฟน
ตัวทางเศรษฐกิจของโลกแสดงใหเห็นถึงความแข็งแกรงและโครงสรางพื้นฐานเศรษฐกิจท่ีดี โดย
การเปล่ียนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคแสดงใหเห็นวาภาวะเศรษฐกิจของไทยเติบโตอยางมีเสถียรภาพ 
ประกอบกับมาตรการชวยเหลือคาครองชีพของรัฐบาล และการดูแลราคาสินคาของกระทรวง
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พาณิชยอยางใกลชิด มีสวนชวยลดคาครองชีพของประชาชน โดยกระทรวงพาณิชยคาดการณเงิน
เฟอป 2554 จะเพิ่มข้ึนระหวางรอยละ 3.2-3.7 (กรุงเทพธุรกิจ, 2553) 
4.1.2 การวิเคราะหอุตสาหกรรมน้ําตาล 
            ภาพรวมของตลาดนํ้าตาลโลกน้ัน  ผลผลิตน้ําตาลโลก ปการผลิต 2552/53 
ประมาณ 158.44 ลานตัน เพิ่มข้ึน 6.61 ลานตัน หรือคิดเปนอัตรารอยละ 4.35 เม่ือเทียบกับป 
2551/52 ในขณะเดียวกนัความตองการบริโภคโลกรวมเทากับ 162.10 ลานตัน ขยายตัวเพิ่มข้ึน 2.15  
ลานตัน หรือคิดเปนอัตรารอยละ 1.34 เม่ือเทียบกับป 2551/52 จึงทําใหปริมาณน้ําตาลคงเหลือ
ปลายปลดลงจากระดับ 73.90 ลานตัน ในป 2551/52 เปน 61.44 ลานตัน ในป 2552/53 คิดเปนอัตรา
รอยละ 33.33 ของปริมาณความตองการบริโภค หรือเพียงพอสําหรับการบริโภคประมาณ 4.5 เดือน 
 
รูปท่ี 4.1  ดุลน้าํตาลโลก (1,000 ตัน, centrifugal sugar, raw value, OCT/SEP) 
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ที่มา : รายงานประจําปบริษัทหลักทรัพยนํ้าตาลขอนแกนจํากัดมหาชน 

จากการประมาณผลผลิตน้ําตาล ณ 19 พฤศจิกายน 2553 คาดวา ผลผลิตในป 2553/54 จะ
เพิ่มข้ึน 6.44% จาก 158.44 ลานตัน เปน 168.64 ลานตัน  สวนการบริโภคจะเพิ่มข้ึนรอยละ 2.13%  
162.10 ลานตัน เปน 165.55 ตัน ซ่ึงจะทําใหปริมาณผลิตน้ําตาลโลกเกนิดุลเปนคร้ังแรกในรอบ 2 ป 
สงผลใหปริมาณนํ้าตาลคงเหลือปลายงวดของโลก ป 2553/54 คาดวาจะเพิ่มข้ึนจาก 54.02 ตัน เปน 
55.75 ตัน สวนในทวีปเอเชีย คาดวาป 2552/53 จะมีน้ําตาลผลิตไมพอตอการบริโภคตอเนื่อง โดย
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ปริมาณนํ้าตาลขาดจะอยูประมาณ 14.7 ลานตัน อยางไรก็ดกีารประมาณการดังกลาว อาจ
เปล่ียนแปลงไป ตามอุปสงค และอุปทานท่ีเปล่ียนแปลงไป 

นอกจากนี้ สภาพภูมิอากาศที่ไมแนนอน เชนการเกดิอุทกภยั ภยัแลง หรือหนาวจัด ใน
ประเทศผูผลิตและประเทศผูบริโภค และจํานวนประเทศผูผลิตท่ีสามารถสงออกไดท่ีมีอยูอยาง
จํากัด จึงทําใหเหตุการณใดกต็ามท่ีสงผลตอปริมาณนํ้าตาลท่ีผลิตได สงผลตอราคาน้ําตาลตลาดโลก
เชนกัน รวมถึงในชวง 2 – 3 ปท่ีผานมา การเขามาลงทุนเพิ่มข้ึนอยางมีนยัสําคัญของกองทุน
ตางประเทศ สงผลใหราคาน้ําตาลตลาดโลกมีความผันผวนสูง ดังเห็นจากราคาในป 2551 อยู
ระหวาง 10 – 15 เซ็นตตอปอนด ไดปรับตัวสูงไปท่ีระดับราคา 16 - 17 เซ็นตตอปอนด ชวงกลางป 
2552 และปรับข้ึนไปอยูท่ีระดับ 28 – 30 เซ็นตตอปอนด  ชวงปลายป 2552 และจากนั้นชวงเดือน
กุมภาพนัธ 2553 ราคาไดปรับตัวลดลงกลับไปท่ีระดับ 16 – 17 เซ็นตตอปอนด โดยลงมาตํ่าสุดท่ี 14 
เซ็นตตอปอนด ตอมาราคาเร่ิมปรับข้ึนชวงปลายป 2553 ราคาน้ําตาลปรับตัวสูงข้ึนกลับไปท่ีระดบั 
30 เซ็นตตอปอนด ซ่ึงปจจุบันราคาอยูท่ีระดับ 28 – 32 เซ็นตตอปอนด 

สําหรับแนวโนมราคาในอนาคต จะข้ึนอยูกับความสามารถในการสงออกของประเทศ
อินเดีย ผลกระทบตอสภาพอากาศในประเทศผูผลิตรายใหญ  เชน ปญหาน้ําทวม ภยัแลง ในบราซิล 
และออสเตรเลีย ผลกระทบตอผลผลิตในประเทศผูผลิตยุโรป ผลผลิตของประเทศไทย เปนตน
รวมถึงการกระจายการลงทุนของกองทุนไปลงทุนในสินทรัพยประเภทตาง ๆ อัตราแลกเปล่ียน
สหรัฐ    ราคาน้ํามัน และภาพรวมเศรษฐกจิโลก 

สําหรับชองทางการจําหนายในการสงออกของโรงงานน้ําตาลไทย สามารถแบงเปนดังนี้ 
1.ขายผานเทรดเดอรรายใหญ (Traders) เชน บริษัท Cargill บริษัท Tate & Lyle บริษัท 

Kerry เปนตน จากนั้นเทรดเดอร นําน้ําตาลไทยไปขายตอใหผูซ้ืออ่ืน ๆ ในตางประเทศตอไป  การ
ขายใหกับเทรดเดอร จะเปนการลดความเส่ียงในเร่ืองการเก็บเงินไมได  และลดความยุงยากในการ
จัดการเร่ืองการสงออก โดยโรงงานน้ําตาลไทยจะรับผิดชอบการขนสงถึงทาเรือท่ีสงออกใน
ประเทศไทยเทานั้น เชน FOB Ports @ Bangkok หรือ FOB Ports @ Lamchabang เปนตน  

2. สงออกผานชายแดนไปยังประเทศเพือ่นบาน เชน ประเทศลาว และ ประเทศกัมพูชา  
โดยทยอยขายเปนจํานวนนอยใหกับผูคาน้ําตาลชายแดน 

  3.ขายใหกับผูผลิตเพื่อการสงออกท่ีใชน้าํตาลเปนวัตถุดิบ เนื่องจากในบางชวงเวลา ราคา
น้ําตาลภายในประเทศสูงกวาราคาน้ําตาลตางประเทศ ทําใหผูผลิตท่ีใชน้ําตาลเปนวัตถุดิบ ในการ
ผลิตสินคาของตน เพื่อนําไปสงออกไมสามารถแขงขันกับผูผลิตอ่ืนในตลาดโลกได  ดังนัน้เพื่อเปน
การสงเสริมการลงทุนดานอุตสาหกรรมอาหารและเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน ทางภาครัฐจึง
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เปดโอกาสใหผูผลิตเพื่อการสงออกสามารถขออนุญาตซ้ือน้ําตาลไดท่ีราคาน้ําตาลตลาดโลก โดยอยู
ภายใตเง่ือนไขท่ีทางภาครัฐกาํหนด 

การตลาดและภาวะอุตสาหกรรมในตลาดในประเทศ 
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลไทยอยูภายใตพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ.

2527 ซ่ึงกําหนดใหคณะกรรมการออยและน้ําตาล  ควบคุมปริมาณน้ําตาลใหมีปริมาณเพียงพอกับ
ปริมาณความตองการน้ําตาลภายในประเทศ โดยทุกป คณะกรรมการออยและนํ้าตาล จะประมาณ
การปริมาณนํ้าตาลท่ีจะบริโภคภายในประเทศ จากน้ันกําหนดออกเปนโควตา และกระจายโควตา
ตามสัดสวนปริมาณนํ้าตาลท่ีผลิตไดใหแกโรงงานน้ําตาล ตามปริมาณนํ้าตาลท่ีแตละโรงงานผลิต  
อีกท้ังราคาจําหนายน้ําตาลภายในประเทศถูกควบคุมภายใต พรบ.วาดวยสินคาและบริการป 2542  
โดยภาครัฐไดประกาศราคาจําหนายน้ําตาลภายในประเทศ เปนดังนี้ 

1.ราคาน้ําตาลทรายขาวธรรมดาจําหนายสงมอบ ณ.โรงงานขายไดไมเกิน 1,900 บาทตอ
กระสอบ100 กิโลกรัม 

2.ราคาน้ําตาลทรายขาวบริสุทธ์ิจําหนายสงมอบ ณ.โรงงานขายไดไมเกิน 2,000 บาทตอ
กระสอบ 100 กิโลกรัม 

3.ราคาจําหนายสง สงมอบ ณ สถานท่ีจําหนายสงทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร ของนํ้าตาล
ทรายขาวธรรมดาจะขายไดไมเกิน 1,965 บาทตอกระสอบ 100 กิโลกรัม ของนํ้าตาลทรายขาว
บริสุทธ์ิจะขายไดไมเกิน 2,065 บาทตอกระสอบ 100 กิโลกรัม   

4.ราคาจําหนายปลีกในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ
สมุทรสาคร น้ําตาลทรายขาวธรรมดา จะขายไดไมเกิน 21.50 บาทตอกิโลกรัม น้ําตาลทรายขาว
บริสุทธ์ิ จะขายไดไมเกิน 22.50 บาทตอกิโลกรัม (รวม VAT)  โดยการควบคุมราคาดังกลาวไม
บังคับกับน้ําตาลทรายชนิดกอนส่ีเหล่ียมบรรจุกลองหรือท่ีบรรจุในซอง น้ําหนักไมเกินซองละ 10 
กรัม สภาวะการแขงขันและคูแขงขัน 

ปจจุบันประเทศไทยมีโรงงานน้ําตาลจํานวน 47 โรง รวมมีกําลังการหีบออยประมาณ 
 60 - 80 ลานตันออย / ป ผลิตน้ําตาลประมาณ 5.0 – 8.0 ลานตันน้ําตาล / ป (ข้ึนอยูกับปริมาณออย
เขาหีบแตละป) โดยมีระยะเวลาการหีบออยในแตละปประมาณ 4 – 6 เดือนเทานั้น ฤดูการหีบออย
จะเริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายนของแตละปจนถึงประมาณเดือนเมษายน หรือ พฤษภาคม จํานวน
ของโรงงานนํ้าตาลปจจุบันถูกควบคุมจากทางภาครัฐโดยผูประกอบการโรงงานนํ้าตาลตองไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย และกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมกอน ถึง
จะขยายกําลังการผลิต หรือยายฐานการผลิต หรือสรางโรงงานน้ําตาลแหงใหมได  
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ปจจุบันประเทศไทยมีโรงงานน้ําตาลท้ังหมด 47 โรงงาน สามารถแบงเปนกลุมโรงงาน
น้ําตาลซ่ึงเปนผูผลิตรายใหญของประเทศไทยไดเปน 5 กลุมใหญ ท่ีเหลือเปนผูผลิตรายยอย โดย
กลุมโรงงานนํ้าตาลขอนแกน ถือไดวาเปนกลุมผูผลิตท่ีมีปริมาณออยเขาหีบเปนอันดับ 4 มีสวนแบง
ตลาดประมาณรอยละ   7 – 8   มีโรงงานท้ังหมด 4 โรงต้ังอยูใน 3 ภูมิภาค คือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (1 โรง) ภาคกลาง (2 โรง) และ ภาคตะวันออก (1 โรง) โดยตารางท่ี 3.3 แสดง
ยอดขายของน้ําตาลชนิดตาง ๆ ในป 2550/51 2551/52  และ 2552/53 และสัดสวนสงออกตอการขาย
ในประเทศ 
 
ตารางท่ี  4.1 ยอดขายน้ําตาลชนิดตาง ๆ และสัดสวนการสงออกตอการขายในประเทศ 3 ปยอนหลัง 
                      
ยอดขายและราคา
ขาย 

        2553 2553      2553       2552 2552        2552       2551 2551      2551   
ปริมาณ
หนวย 

ปริมาณ
เฉลี่ยบาท:
หนวย 
 

จํานวน
เงิน ลาน
บาท 

ปริมาณ
หนวย 

ปริมาณ
เฉลี่ยบาท:
หนวย 
 

จํานวนเงิน 
ลานบาท 

ปริมาณ
หนวย 

ปริมาณ
เฉลี่ยบาท:
หนวย 
 

จํานวนเงิน 
ลานบาท 

น้ําตาล 466,089 18,539 8,641 549,967 15,481 8,514 627,341 12,553 7,875 
น้ําตาล
ภายในประเทศ 

145,153 19,608 2,846 153,028 19,514 2,986 178,290 17,149 3,058 

น้ําตาลภายนอก
ประเทศ 

320,936 18,055 5,795 396,939 13,927 13,927 499,051 10,728 380 

กากน้ําตาล 148,452 4,424 657 91,669 2,857 262 161,049 2,362 380 
ราคาน้าํตาลใน
ประเทศตอท้ังหมด 

31%  33% 28%  35% 28%  39% 

หมายเหตุ : นํ้าตาล หนวย : ตัน ราคา : บาทตอตัน กากนํ้าตาล หนวย : ตัน ราคา : บาทตอตัน 
ที่มา : รายงานประจําปบริษัทนํ้าตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) 

 
4.1.3 วิเคราะหภาพรวมของบริษัท 
  ความเปนมาและพัฒนาการท่ีสําคัญ 
 บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากดั (มหาชน) เร่ิมข้ึนเม่ือ พ.ศ.2488 โดยกลุมนักธุรกิจชาวไทย
เช้ือสายจีน 3 ตระกูล ไดรวมลงทุนกอตั้งบริษัท กวางสุนหลี จํากัด ข้ึน เพื่อดําเนนิธุรกิจผลิตน้ําตาล
ทราย ซ่ึงตอมาธุรกิจในกลุมบริษัท กวางสุนหลี ไดเติบโตและขยายฐานการผลิตอยางตอเนื่องโดย
การซ้ือและกอสรางโรงงานน้ําตาลเพ่ิมเติมอีกหลายแหง เชน โรงงานน้ําตาลธนบุรี (โรง 1, โรง 2, 
โรง 3) โรงงานนํ้าตาลอางเวียน โรงงานน้ําตาลทามะกา โรงงานน้ําตาลนิวกรุงไทย และโรงงาน
น้ําตาลประจวบอุตสาหกรรม 

พ.ศ.2517 ไดเกิดการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงโครงสรางผูถือหุน และโครงสรางกลุม
บริษัทใหม โดยมีคุณนันทา ชินธรรมมิตร เปนประธานกลุมบริษัท และคุณชวลิต ชินธรรมมิตร เปน



 
65 

 

กรรมการผูจัดการ มีโรงงานน้ําตาลอยูภายใตการบริหารอยู 3 โรงงาน ไดแก บริษัท น้ําตาลทามะกา 
จํากัด  บริษัท โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย จํากัด  ท้ังสองแหงอยูท่ีกาญจนบุรี และบริษัท น้ําตาลนิวก
วางสุนหลี จํากัด อยูท่ีจังหวัดชลบุรี และในป 2519  ไดมีการจัดต้ังโรงงานนํ้าตาลใหมอีกแหงท่ี
จังหวัดขอนแกน คือ บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด  ตั้งแตนั้นมากลุมบริษัทไดมีการขยายการลงทุน
ในธุรกิจตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจน้ําตาล มาโดยตลอด เชน บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด 
(มหาชน)  บริษัท เคเอสแอล เอ็กซปอรตเทรดด้ิง จํากัด  บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จํากัด 

พ.ศ. 2546 กลุมบริษัท ภายใตการบริหารงานของคุณจํารูญ ชินธรรมมิตร กรรมการผูจัดการ 
และดวยความเห็นชอบของผูถือหุนของแตละบริษัท ไดทําการปรับปรุงโครงสรางของบริษัทใหม  
จากเดิม ท่ีผูถือหุนแตละกลุมเขาไปถือหุนเปนการสวนตัวในบริษัทน้ําตาลแตละแหง  เปล่ียนเปน
การนําเอาบริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด เปนบริษัทโฮลดิ้ง เขาไปถือหุนในบริษัทน้ําตาล และบริษัท
อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของแทน สวนผูถือหุนเดิมเกือบท้ังหมดเขาไปถือหุนท่ีบริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด 
แตเพียงแหงเดียว  และในป  พ.ศ. 2547 บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปน
บริษัทมหาชน และไดเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อนําหุนเพิ่มทุนสวนหนึ่งไปเสนอขายใหแกบุคคล
ท่ัวไป พรอมกับจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในเดือนกุมภาพันธ 2548  โดย
วัตถุประสงคของการระดมทุนสวนหนึ่ง เกิดจากการนําเงินทุนไปลงทุนในโครงการตอยอดตาง ๆ 
เชน โครงการโรงงานผลิตเอทานอล  โครงการโรงงานผลิตปุย และโครงการโรงไฟฟา  เงินท่ีเหลือ
จากการระดมทุนจะเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท 

พ.ศ. 2549 ภายหลังจากท่ีโครงการตาง ๆ ท่ีบริษัทวางแผนไว ไดดําเนินการไปดวยดี ทาง
บริษัทจึงไดประกาศโครงการลงทุนเพิ่มอีก 2 โครงการไดแก โครงการปลูกออยและสรางโรงงาน
น้ําตาลท่ีประเทศลาว และโครงการปลูกออยและสรางโรงงานน้ําตาลท่ีประเทศกัมพูชา ซ่ึง
ดําเนินการเชิงพาณิชยในป 2553  

จากการท่ีบริษัทไดรับใบอนุญาตในหลักการใหยายและขยายโรงงานน้ําตาล 2 แหง และ
ใบอนุญาตในการกอสรางโรงงานเอทานอล 2 แหง   ในป 2551 บริษัทไดตัดสินใจลงทุนใน
โครงการเพิ่ม 1 โครงการ คือ โครงการพลังงานทดแทนท่ีบอพลอย ซ่ึงจะประกอบดวย โครงการ
ยอยตอเนื่อง 4 โครงการ อันไดแก โครงการยายและขยายกําลังการผลิตโรงงานน้ําตาล จากอําเภอทา
มะกา มาท่ีอําเภอบอพลอย และขยายกําลังการผลิตเปน 32,000 ตันตอวัน โครงการลงทุน
โรงงานผลิตเอทานอล ท่ีกําลังการผลิต 200,000 ลิตรตอวัน โครงการโรงผลิตกระแสไฟฟาขนาด 90 
MW และโครงการโรงงานผลิตปุยชีวภาพ โดยคาดวาบริษัทจะเร่ิมรับรูรายไดจากโครงการในป 
2554 
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 นอกจากนี้ ในป 2553 บริษัทไดรับใบอนุญาตในหลักการเพื่อกอสรางโรงงานใหมท่ี
จังหวดัเลยอีก 1 ใบ ซ่ึงใบอนุญาตใหมนี้ และใบอนุญาตยายโรงงานท่ีเหลือ   ทางบริษัทอยูระหวาง
การศึกษาในรายละเอียด ซ่ึงทางบริษัทจะแจงใหทราบตอไป โดยบริษทัไดคํานึงถึงสภาพคลองของ
บริษัทในอนาคต และปจจยัตาง ๆ ทางดานเศรษฐกจิ ประกอบการตัดสินใจลงทุนโครงการใน
อนาคตตอไป 

 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัท น้ําตาลขอนแกน จาํกัด (มหาชน) เปนกลุมบริษัทผูผลิตและจําหนายน้ําตาลทราย

ใหญเปนอันดบั 4 ของประเทศไทย โดยกลุมบริษัทมีโรงงานน้ําตาลท่ีอยูภายใตกลุมธุรกิจท้ังหมด 4 
โรง โดยแบงสายการผลิตออกเปน 3 ภาค ดงันี้ 
 1.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถบจังหวัดขอนแกน มี 1 โรงงาน ไดแก บริษัท น้ําตาล
ขอนแกน จํากดั (มหาชน) 
 2.ภาคกลาง แถบจังหวัดกาญจนบุรี มี 2 โรงงาน ไดแก บริษัท โรงงานน้ําตาลนวิกรุงไทย 
จํากัด และ บริษัท น้ําตาลทามะกา จํากัด 
 3.ภาคตะวันออกมี 1 โรงงาน คือ บริษัท น้ําตาลนิวกวางสุนหลี จํากัด  
 ผลิตภัณฑท่ีทางบริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยผลิต จะ
ประกอบดวยผลิตภัณฑหลักท่ีเปนน้ําตาลทราย ซ่ึงสามารถจําแนกประเภทได 4 ประเภท คือ น้ําตาล
ทรายดิบ (Raw Sugar) น้ําตาลทรายดิบคุณภาพสูง (High Pol Sugar) น้ําตาลทรายขาว (White Sugar) 
และนํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ (Refined Sugar) และผลิตภณัฑเสริมท่ีเกีย่วเนื่องท่ีไดจากกระบวนการ
ผลิตน้ําตาลทรายอีก เชน กากนํ้าตาล (Molasses) กากออย (Bagasses) และกากหมอกรอง (Filter 
Cake) โดยบริษัทไดขยายการลงทุนตอยอดจากกระบวนการผลิตน้ําตาล เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม (ดัง
แสดงในรูป4.3) คือ 

1 โรงงานผลิตเอทานอล ซ่ึงใชผสมกับน้ํามัน เปนเช้ือเพลิงสําหรับรถยนต ใช
วัตถุดิบคือ กากนํ้าตาล และน้ําออย 

2 โรงงานผลิตกาซชีวภาพ ใชวัตถุดิบท่ีเปนน้ําเสียท่ีมาจากกระบวนการผลิตเอทา
นอล  มาหมักใหไดกาซชีวภาพเปนเช้ือเพลิงเสริมสําหรับโรงไฟฟา 

3 โรงงานผลิตปุยชีวภาพ ใชวตัถุดิบท่ีเปนของเสียจากกระบวนการผลิตน้ําตาล (กาก
หมอกรอง) และนํ้าเสียท่ีมาจากกระบวนการผลิตกาชชีวภาพ และการผลิตเอทานอล 

4 โรงไฟฟา ใชวัตถุดิบท่ีเปนของเสียจากกระบวนการผลิตน้ําตาล (กากออย) และ
กาซชีวภาพที่ไดจากโรงงานผลิตกาชชีวภาพ เปนเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา และพลังไอน้ํา
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ขายใหกับโรงงานในเครือและการไฟฟา (รายงานประจําปบริษัทน้ําตาลขอนแกน จาํกัด (มหาชน), 
2554) 
 
รูปท่ี 4.2 รูปการขยายลงทุนตอยอดจากกระบวนการผลิตน้ําตาลของบริษัทน้ําตาลขอนแกน จํากัด 

(มหาชน) 

 
ที่มา : รายงาน 56-1 บริษัทนํ้าตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) 
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ณ วนัท่ี  31 ตุลาคม 2553 บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย มีการ
ลงทุนในบริษทัยอยและบริษัทรวมรวม 15 บริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.2 แสดงบริษัทยอย ท่ีมีการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมรวม 15 บริษัท 

ธุรกิจน้ําตาล ทุนชําระแลว 
(ลานบาท) 

สัดสวนการ
ลงทุน 

ประเภทของธุรกิจ 

บริษัท น้ําตาลทามะกา จํากัด 600.00 90.21% ผลิตและจําหนายน้ําตาล
ทราย 

บริษัท โรงงานน้ําตาลนิวกรุง
ไทย จํากัด 

1,000.00 95.78% ผลิตและจําหนายน้ําตาล
ทราย 

บริษัท น้ําตาลนิวกวางสุนหลี 
จํากัด 

500.00 98.61% ผลิตและจําหนายน้ําตาล
ทราย 

บริษัท น้ําตาลสะหวนันะเขด 
จํากัด 

684.75 98.49% เพาะปลูกออยและผลิต
น้ําตาลท่ีลาว 

Koh Kong Plantation Co., 
Ltd 

553.90 70.00% เพาะปลูกออยท่ีเกาะกง 
กัมพูชา 

Koh Kong Sugar Industry 
Co., Ltd 

798.90 70.00% ผลิตน้ําตาลท่ีเกาะกง 
กัมพูชา 

ธุรกิจสนับสนุน ทุนชําระแลว 
(ลานบาท) 

สัดสวนการ
ลงทุน 

ประเภทของธุรกิจ 

บริษัท ไทยชูการ เทอรมินัล 
จํากัด (มหาชน) 

132.00 23.82% ทาเรือ ใหเชาคลังสินคา 
และอสังหาริมทรัพย  ผลิต 
จําหนายแปงสาลี 

บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ
ปอรตเทรดด้ิง จํากัด 

20.00 79.55% บริษัทรับอนุญาตสงออก
น้ําตาล 

บริษัท เค เอส แอล อะโกร 
แอนด เทรดดิง้  จํากัด 

280.00 100.00% ซ้ือมาขายไปนํ้าตาลทราย
ในประเทศ และดําเนนิ
กิจการทางการเกษตร 

บริษัท วินน อิน เทรดดิ้ง 
จํากัด 

34.15 100.00% ธุรกิจซ้ือมาขายไปและให
คําปรึกษา 
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ตารางท่ี 4.4 (ตอ) 

ธุรกิจพลังงานและสารเคมี ทุนชําระแลว 
(ลานบาท) 

สัดสวนการ
ลงทุน 

         ประเภทของธุรกิจ 

บริษัท ขอนแกน แอลกอฮอล 
จํากัด 

610.00 100.00% ผลิตและจําหนาย เอ
ทานอล หรือเช้ือเพลิงจาก
การเกษตร และ 
ปุยชีวภาพ หรือปุยอินทรีย 

บริษัท โรงไฟฟาน้ําตาล
ขอนแกน  จํากัด 

800.00 100.00% โรงไฟฟาขนาดเล็ก (SPP) 

บริษัท เค เอส แอล เคมี จํากัด 7.50 100.00% นําเขาและจําหนาย
เคมีภัณฑ 

ธุรกิจอ่ืนๆ ทุนชําระแลว 
(ลานบาท) 

สัดสวนการ
ลงทุน 

ประเภทของธุรกิจ 

บริษัท เค เอส แอล เรียล 
เอสเตท จํากัด 

140.00 80.31% พัฒนาอสังหาริมทรัพยและ
เปนศูนยฝกอบรมของกลุม 

บริษัท แชมเปยน เฟอรเมน
เตช่ัน จํากดั 

200.00 32.50% รวมลงทุนกับกลุม
พันธมิตร โดยเขาไปถือหุน
รอยละ 60 ในบริษัท 
จันทบุรี สตารช จํากัด ซ่ึง
เปนโรงงานผลิตแปงจาก
มันสําปะหลัง 

ที่มา: รายงาน 56-1 บริษัทนํ้าตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) 
 

บริษัทมีบริษัทยอยและบริษัทรวมโดยมีรายละเอียดสามารถจําแนกตามประเภทของธุรกิจ
ไดดังนี้ 

1.ธุรกิจน้ําตาล คิดเปนสัดสวนรายไดสูงถึง 70% และมีโรงงานนํ้าตาลกระจายไปในภาค
ตาง ๆกลาวคือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ บมจ. น้ําตาลขอนแกน ภาคกลาง คือ บริษัท โรงงาน
น้ําตาลนิวกรุงไทย จํากัด และ บริษัท น้ําตาลทามะกา จํากัด และภาคตะวันออก  คือ บริษัทน้ําตาลนิ
วกวางสุนหลี จํากัดโดยมีผลิตภัณฑหลัก คือ น้ําตาลทราย แบงไดเปน 4 ประเภท คือ น้ําตาลทราย
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ดิบ น้ําตาลทรายดิบคุณภาพสูง น้ําตาลทรายขาว และนํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ โดยมีสัดสวนการ
สงออกประมาณ 60% และจําหนายภายในประเทศอีก 40% 
 2.ธุรกิจสนับสนุน ทาเรือและคลังสินคา ไดแก บมจ. ไทยชูการเทอรมิเนิ้ล และบริษัท
สงออกน้ําตาล บริษัท เคเอสแอล เอ็กซปอรตเทรดด้ิง จํากัด  
 3.ธุรกิจพลังงานและเคมี คือ บริษัท โรงงานขอนแกนแอลกอฮอล จํากดั สามารถผลิตเอทา
นอล 1.5 แสนลิตรตอวัน เพื่อสงใหกับบริษัทแมและจําหนายใหกับบริษัทน้ํามันท่ัวไป และจะขยาย
กําลังการผลิตเพิ่มข้ึนอีก เนื่องจากมีความตองการใชเอทานอลเพิ่มข้ึน 

4.ธุรกิจอ่ืน ๆ ไดแก บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จํากดั จัดต้ังเพื่อพฒันาอสังหาริมทรัพย
ขนาดเล็ก และ บริษัท แชมเปยนเฟอรเมนเตชั่น จํากัด ซ่ึงไดรวมลงทุนกบัพันธมิตรตางชาติจัดต้ัง 
บริษัท จันทบุรี สตารช จํากัด เพื่อผลิตและจําหนายแปงมันสําปะหลัง และศึกษากระบวนการผลิตเอ
ทานอล จากมันสําปะหลัง 

สําหรับนโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุมนั้น จะจัดบริษัทท่ีมีลักษณะธุรกิจ
คลายกันอยูภายใตบริหารงานคณะผูบริหารเดียวกัน เชน  บริษัทในธุรกิจน้ําตาล ท้ัง 4 บริษัท จะอยู
ภายใตการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารชุดเดยีวกัน   สวนบริษัทในธุรกิจสนับสนุน  ธุรกิจ
พลังงานและสารเคมี  และธุรกิจอ่ืน ๆ บริษัทจะจัดสงบุคลากรของบริษัท เขาไปรวมเปนกรรมการ
บริษัท เพื่อรวมในการกําหนดนโยบาย  และในบางบริษทัยอย  บริษัทไดสงบุคลากรของบริษัทเอง 
เขาไปดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงของบริษัทยอย  เพื่อใหบริษัทยอยดังกลาว ดาํเนินนโยบาย
บริหารสอดคลองกับบริษัทใหญ 

ปจจัยเส่ียงของบริษัท  
 ปจจัยความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษัท ท่ีอาจมีผลกระทบตอผลตอบแทนจากการ
ลงทุนของผูลงทุนอยางมีนยัสําคัญสามารถสรุปไดดังนี ้
 1.ความเส่ียงจากการจัดหาวตัถุดิบ-ออย 
 กิจการบริษัทเปนโรงงานผลิตน้ําตาลทราย ซ่ึงใชออยเปนวัตถุดิบ และบริษัทไดมีการลงทุน
ในโครงการตอยอดอ่ืนๆ ท่ีใชผลิตภัณฑผลพลอยได และของเสียท่ีไดจากกระบวนการผลิตน้ําตาล
มาเปนวัตถุดิบ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มดังนัน้ผลประกอบการบริษัทจะพ่ึงพงิตอปริมาณออยซ่ึงเปน
วัตถุดิบตนทางเปนสําคัญ 
 ความผันผวนของปริมาณออยจะเกิดจากสาเหตุหลัก 2 ประการคือ 1 ปริมาณพ้ืนท่ีในการ
เพาะปลูกออย (จํานวนไร) ท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงอาจจะเกิดจากการที่เกษตรกรเปล่ียนแปลงไป
เพาะปลูกพืชไรท่ีใหผลตอบแทนสูงกวารวมถึงเกิดจากนโยบายการสงเสริมของรัฐ 2 ผลผลิตออย
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ตอพ้ืนท่ีเพาะปลูก (ตนัตอออยไร) ท่ีเปล่ียนแปลงไปซ่ึงสวนใหญเกิดจากสภาวะอากาศที่
เปล่ียนแปลง เชน ภัยแลง และนํ้าทวม อันเนื่องมาจากสภาวะโลกรอน 
 ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากปริมาณออยท่ีลดลง ทําใหบริษัทมีปริมาณการผลิตท่ีลดลง 
ตนทุนตอหนวยโดยเฉพาะในสวนของตนทุนท่ีตอหนวยสูงข้ึน ทําไรตอหนวยลดลง และสุดทาย
สงผลใหกําไรของบริษัทลดลง ยิ่งไปกวานั้นในปท่ีมีปริมาณออยตํ่า จะเกิดภาวะการแยงซ้ือออยจาก
โรงงานนํ้าตาลบริเวณใกลเคียงมากข้ึน สงผลใหเพื่อรักษาสัดสวนปริมาณออยเขาหีบไว ทาง
โรงงานนํ้าตาลจําเปนตองตอสูโดยการจายเงินเพ่ิมจากคาออยท่ีคํานวณตามระบบแบงปน
ผลประโยชนใหไปอีก ซ่ึงทําใหบริษัทมีภาระคาใชจายในตนทุนวัตถุดิบสูงข้ึน 
 2. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาน้ําตาลตลาดโลก 
 ในการซ้ือขายน้ําตาลในตลาดโลกน้ัน น้ําตาลจัดไดวาเปนสินคาหนึ่งท่ีมีความผันผวน
ทางดานราคาสูงเม่ือเทียบกบัสินคาเกษตรอ่ืนๆ โดยราคานํ้าตาลตลาดโลกจะข้ึนอยูกับปจจัยหลาย
อยาง เชน อุปสงค อุปทานของประเทศผูผลิต ผูบริโภค ผูสงออก และผูนําเขา รวมถึงการเก็งกําไร
จากนกัเก็งกําไร ซ่ึงจะเกี่ยวพันกับสภาพภูมิอากาศในการเอ้ืออํานวยตอการเพาะปลูกของแตละ
ประเทศ นโยบายการสงเสริม การแทรกแซง การสงออก การนําเขา ของอุตสาหกรรมน้ําตาลของ
ภาครัฐ โดยเฉพาะในกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว อีกท้ังปจจุบันราคาน้ําตาลยังมีสวนหน่ึงท่ีสัมพนัธ
กับราคาน้ํามันเช้ือเพลิงดวย เนื่องจากออยรวมถึงกากน้ําตาล สามารถนําไปผลิตเปนแอลกอฮอล
หรือท่ีเรียกวาเอทานอล สําหรับผสมกับน้ํามันเพื่อใชเปนเช้ือเพลิงในรถยนตได ดวยปจจัยดังกลาว
สงผลใหราคาซ้ือขายน้ําตาลในตลาดโลกคอนขางผันผวนสูง 
 โดยท่ัวไปโรงงานน้ําตาลในประเทศ ผูกพันท่ีจะตองจําหนายน้ําตาลใหเพยีงพอตอความ
ตองการภายในประเทศกอน จากนั้นน้ําตาลท่ีเหลือโรงงานจะสามารถนําออกไปสงออกได โดยแต
ละป สํานักออยและน้ําตาลทรายจะประมาณการปริมาณความตองการบริโภคภายในประเทศ ท่ี
เรียกวา โควตา ก และจะจัดสรรโคตาดังกลาวใหแกโรงงานน้ําตาลสงออกของแตละโรง ตาม
สัดสวนของปริมาณท่ีผลิดได ซ่ึงจะอยูระหวาง 30:70 ถึง 40:60 ข้ึนอยูกับปริมาณออยเขาหีบท่ัว
ประเทศ ดงันั้นยอดขายของธุรกิจน้ําตาลจะมีความผันผวนตามราคาน้ําตาลตลาดโลกอยูประมาณ 
60-70 % อยางไรก็ตามทางดานตนทุนการผลิดน้ําตาล คาออยซ่ึงเปนตนทุนหลักจะเปนไปตาม
ระบบแบงปน นั่นหมายความวาถาราคาน้ําตาลปรับตัวลดลงชาวไรจะไดรับผลกระทบตอคาออยท่ี
ลดลงดวย 
 ชวงป 2553 ราคาน้ําตาลโลกมีความผันผวนของราคามาก จากราคา 14-15 เซนตตอปอนต
ชวงกลางป 2552 ปรับข้ึนไปอยูท่ีระดับ 23-24 เซ็นตตอปอนด ข้ึนไปสูงสุดท่ีระดบั 30 เซ็นตตอ
ปอนด ชวงุป 2553 และจากนั้นชวงกุมภาพันธ 2553 ราคาไดปรับตัวลดลงไปท่ีระดบั 16-17  เซ็นต



 
72 

 

ตอปอนด ตอมาชวงปลายป 2553 ราคาน้ําตาลปรับตัวข้ึนไปที่ระดับราคา 30 เซ็นตตอปอนด การท่ี
ราคาน้ําตาลผันผวนมากเชนนี้ ถาบริษัทไมสามารถกําหนดราคาขายใหสูงกวาระดับราคาท่ีใช
สําหรับการหบีออยได จะสงผลกระทบคอนขางรุนแรงตอผลการดําเนินงานของบริษัทได ดังนัน้
เพื่อเปนการปองกันความเส่ียงจากราคาท่ีผันผวน บริษัทไดมีการปองกันความเส่ียงโดยการซ้ือ
สัญญาลวงหนาผานสถาบันการเงิน ซ่ึงการปองกันความเส่ียงดังกลาว จะทําใหบริษัทสามารถคง
รักษาความสามารถในการทํากําไรไมใหข้ึนอยูกับความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาตลาดโลกมาก
จนเกนิไป แตการทําการปองกันความเส่ียงนี้สงผลตอการบันทึกกําไร หรือ ขาดทุน จากการปองกนั
ความเส่ียง รวมถึงมีความเส่ียงในสวนเกินของปริมาณการทําสัญญาซ้ือขายลวงหนา มากกวา
ปริมาณนํ้าตาลจริงท่ีสามารถสงออกได ซ่ึงก็สามารถกอใหเกิดภาวะขาดทุนได 
 นอกจากนี้ทางดานบริษัท จากเดิมท่ีผลประกอบการของบริษัทพึ่งพิงอยูกับธุรกิจน้ําตาล
และกากน้ําตาลอยางเดียว ทําใหความผันผวนของราคาน้ําตาลตลาดโลก สงผลกระทบตอการ
ดําเนินงานแตการท่ีบริษัทไดลงทุนตอยอด เชน โครงการโรงงานปุยชีวภาพ และโครงการโรงงาน
ผลิดกระแสไฟฟา ทําใหอนาคตบริษัทคาดวาผลประกอบการของบริษัทจะพึ่งพิงกบัราคานํ้าตาลใน
ตลาดโลกไดนอยลง 
 3. ความเส่ียงเรื่องนโยบายภาครัฐ 
 อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลในไทยถูกควบคุมและกํากับดูแลโดยคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลภายใตพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 ซ่ึงมีสาระสําคัญของการควบคุม ใน
การกําหนดการจัดสรรชองทางการจําหนายน้ําตาลออกเปนระบบโควตา จะเห็นไดวานโยบาย ท่ี
ออกโดยคณะกรรมการออยและนํ้าตาล ลวนมีผลกระทบตอตนทุนการผลิต และผลประกอบการ 
 บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของ นโยบายภาครัฐในการกําหนดทิศทางของ 
อุตสาหกรรมออยและนํ้าตาล บริษัทจึงรวมมือกับ 3 สมาคมโรงงานน้ําตาลและสมาคมของ
เกษตรกรชาวไรออยในการทําความเขาใจกับภาครัฐใหเห็นความสําคัญของอุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาล เปนอุตสาหกรรมตนทาง สําหรับอุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูป อีกท้ังปจจุบัน
สามารถนํามาแปรเปนพลังงานเช้ือเพลิงสําหรับรถยนต และยังสามารถนําไปตอยอดผลิตสารเคมีได
อีก การสงออกน้ําตาล เปนการนําเงนิเขาสูประเทศเกือบท้ังหมดแทบจะไมมีตนทุนคาใชจายใดที่
เปนการนําเขาจากตางประเทศ ซ่ึงตางกับอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน ออยเปนพืชเศรษฐกิจท่ีทุกสวน
ของออยสามารถนาใชประโยชนไดท้ังหมด ดังนัน้ ออยจัดไดวาเปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญ
ของประเทศ 
 4. ความเส่ียงจากการเกดิหนีเ้สียจากระบบการใหสินเช่ือชาวไรออย (เงินเกี้ยว) 
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 ในการประกอบกิจการโรงงานนํ้าตาล โรงงานน้ําตาลจะมีการปลอยกูหรือเงินสนบัสนุน
อ่ืนๆ ใหกับชาวไรออยเพือ่ใชเปนเงินทุนหมุนเวยีนในการเพาะปลูกออย หรือท่ีเรียกวา การเกี๊ยว
ออย ซ่ึงเปนเหมือนการจองออยสําหรับการเขาหีบในโรงงาน ภายหลังจากท่ีออยโตพรอมตัด จะ
เปนชวงเดียวกบัชวงท่ีโรงงานน้ําตาลเร่ิมเปดหีบออย เกษตรกรชาวไรออยจะตดัออยสงใหโรงงาน
และคาออย โดยมีการหักเงินกูไป ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเกี๊ยวออย จะเกิดมาจาก ถาปใดเกิดความ
แหงแลงจนทําใหผลผลิตออยลดลง หรือเกิดโรคระบาด หนี้ท่ีเกิดจากการเกี้ยวออยจะกลายเปนหนี้
เสียซ่ึงจะสงผลกระทบมาท่ีผลประกอบการของบริษัท ทําใหตองต้ังสํารองหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มข้ึน 
บริษัทไดคํานงึถึงปจจัยเส่ียงดังกลาว จึงไดมีการเกีย๊วออยท่ีดี โดยไดนําระบบดาวเทียมมาสํารวจ
พื้นที่การปลูกออย มาชวยในการลดปญหาการอางสิทธ์ิความเปนเจาของไรออย ยังใชสําหรับการ
วางแผนหาออย อีกทั้งบริษทัยังขอใหเกษตรนําทรัพยสินเขาคํ้าประกนัเงินท่ีเกษตรกรรับไป สงผล
ใหปจจุบันหนีเ้สียของบริษัทอยูในระดับคอนขางตํ่า และหนี้เงินเกีย๊วของบริษัทมีทรัพยสินคํ้าอยู 
 5. ความเส่ียงจากการลงทุนในโครงการใหมของบริษัท 
 บริษัทมีโครงการลงทุนใหมท้ังหมด 3 โครงการ ไดแก โครงการปลูกออยและสรางโรงงาน
น้ําตาลท่ีประเทศลาวโครงการปลูกออยท่ีประเทศกัมพชูา และโครงการการลงทุนท่ีบอพลอย โดย
โครงการปลูกออยและสรางโรงงานน้ําตาลท่ีประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ปจจุบันอยูระหวาง
การขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก เพื่อรองรับกําลังการหีบท่ีบริษัทไดลงทุน สวนโครงการลงทุนพลังงาน
ทดแทนท่ีบอพลอยนั้นเนื่องจากเปนโครงการขนาดใหญ จึงแบงการลงทุนเปน 2 เฟส เฟสแรก การ
กอสรางไดเสร็จสมบูรณและจะสามารถเดินเคร่ืองจักรไดในป 2544 สําหรับเฟส 2 กาํลังอยูระหวาง
กอสราง 
 6. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 เนื่องจากบริษทัมีการสงออกน้ําตาลประมาณ รอยละ 60-70 ของยอดขาย จึงมีความเส่ียง
จากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน  อยางไรก็ตามจากการกําหนดราคาออยผานระบบแบงปน
ผลประโยชน 70:30 ทําใหบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนนอย  เนื่องจากตนทุนคาออยของ
บริษัทผันผวนตามอัตราแลกเปล่ียนเชนเดียวกัน  จึงทําใหรายไดและตนทุนสวนใหญของบริษัท
สัมพันธตามอัตราแลกเปล่ียนในทิศทางเดยีวกัน ( Natural Hedge)   
 7.ความเส่ียงในดานการถูกควบคุมเสียงของท่ีประชุมผูถือหุนจากกลุมผูถือหุนรายใหญ 
 ตระกูลชินธรรมมิตรและบริษัทของตระกูลชินธรรมมิตรไดถือหุนในบริษัทมากกวา 60% 
ของจํานวนทุนเรียกชําระแลวท้ังหมด  ซ่ึงสัดสวนดังกลาวทําใหกลุมตระกูลชินธรรมมิตร สามารถ
ควบคุมเสียงของที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบท้ังหมดไมวาจะเปนเร่ืองการแตงต้ังกรรมการ หรือการ
ขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีตองใชเสียงสวนใหญของท่ีประชุมผูถือหุน ยกเวนเร่ืองท่ีกฏหมายหรือขอบังคับ
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ของบริษัทกําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถือหุน ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีผูถือหุน
รายอ่ืนสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเร่ืองท่ีกลุมผูถือหุนรายใหญเสนอได 
 อยางไรก็ตาม เพื่อความโปรงใสของการบริหารจัดการและเพือ่ใหมีระบบท่ีสามารถ
ตรวจสอบได บริษัทไดแตงตั้งกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเปนอิสระจํานวน 6 ทาน เขาตรวจสอบ
การดําเนนิงานของบริษัท และบริษัทมีคณะกรรมการรวมท้ังส้ิน 21 ทาน ในจํานวนนี้มีกรรมการท่ี
ไมใชตระกูลชินธรรมมิตรถึง 14 ทาน ดังนั้นจึงมีการถวงดุลอํานาจในการบริหารจัดการในระดับท่ี
เหมาะสมนอกจากน้ี บริษัทยังจัดใหมีฝายตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานเปนอิสระตามความ
เหมาะสมและข้ึนตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาท่ีหลักในการดูแลระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน 

8. ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนสืบเนื่องจากสถานการณเศรษฐกิจและการเงินโลก 
 ในชวงท่ีผานมา วิกฤติสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกาและในสหภาพยุโรปอันเกิดจาก
ปญหาสินเช่ือ ไดขยายวงกวางไปสูภูมิภาคอ่ืนๆ โดยไดสงผลกระทบตอสภาพคลองทางการเงินและ
สภาพเศรษฐกจิท่ัวโลก จากการที่ปญหาดังกลาวสงผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกโดยรวม จึงไมมี
หลักประกนัใดวาสถานการณดังกลาว และสถานการณคลายกันนี้ในอนาคตจะไมสงผลกระทบตอ
ธุรกิจ  รวมถึงปริมาณความตองการน้ําตาล ( Demand ) และ หรือระดบัราคานํ้าตาลโลก  อีกท้ังหาก
ปญหาสภาพคลองของสถาบันการเงิน ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอแหลงกูยืม และตนทุนทางการเงิน
ของบริษัท 
 ท้ังนี้ทางบริษทัไดดําเนินนโยบายทางการเงินท่ีรอบคอบมาโดยตลอด โดยไดคงระดับ
หนี้สินตอทุนในระดับท่ีพอเหมาะ อีกท้ังบริษัทยังมีความสัมพันธท่ีดีกบัธนาคารตางๆท่ีเปนหุนสวน
ทางธุรกิจมาอยางยาวนานท้ังนี้บริษัทจะดําเนินธุรกิจอยางรอบคอบ เพื่อลดผลกระทบจาก
สถานการณทางการเงินและเศรษฐกิจโลกท่ีอาจมีในอนาคต และอาจมีผลตอบริษัท 
 
 วิเคราะหงบการเงิน 

อัตราสวนทางการเงินสามารถแบงตามจุดมุงหมายในการใชได 4 ประเภท ดังนี้ 
1. อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) เพื่อดูความสามารถในการชําระหนี้สิน

หมุนเวียนของกิจการ ประกอบดวย 
1.1 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 
      อัตราสวนเงินทุนหมุนเวยีน (Current Ratio) = สินทรัพยหมุนเวยีน 

                                                                                              หนี้สินหมุนเวียน 
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อัตราสวนนี้ใชวัดความสามารถ และความเพียงพอของสินทรัพยหมุนเวียนในการชําระ
หนี้สินหมุนเวยีน การคํานวณนี ้ ถามีคามากก็แสดงถึงความม่ันใจของเจาหนีใ้นระยะส้ัน คือมี
โอกาสไดรับชําระหนี้สินมีอยูมากตามโอกาสสวนท่ีเกิดข้ึน 

 
ตารางท่ี 4.3 อัตราสวนเงนิทุนหมุนเวียน 

 ป 2551 ป2552 ป2553 
อัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียน                     

1.12 1.01 0.69 

จากการศึกษาจะเห็นไดวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวยีน (Current Ratio) ของหลักทรัพย มี
แนวโนมลดลงจากปแรก (ป 2551) ของการศึกษา คือ 1.12 เทา เปน 0.69 เทาในป 2553  แนวโนมท่ี
ลดลงแสดงวา เจาหนีไ้มมีความม่ันใจในโอกาสในการชําระหนีใ้นระดบัท่ีดี 

1.2 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) 
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวยีนเร็ว(Quick Ratio) = สินทรัพยหมุนเวียน- สินคาคงคลัง 

                                                                                                     หนี้สินหมุนเวยีน 
อัตราสวนนี้จะเรียกวา acid-test ratio ก็ได อัตราสวนนีเ้ปนอัตราสวนท่ีแสดงสภาพคลองท่ี

แทจริงของกิจการ โดยการตัดสินคาคงคลังออก เนื่องจากสินคาคงคลังเปนสินทรัพยระยะส้ันท่ีมี
ความคลองตัวในการเปล่ียนเปนเงินตํ่าสุด 
 
ตารางท่ี 4.4 อัตราสวนเงนิทุนหมุนเวียนเร็ว 

 ป 2551 ป2552 ป2553 
อัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียนเร็ว 

0.65                 0.56                 0.38 

จากการศึกษาจะเห็นไดวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวยีนเร็ว (Quick Ratio) ของหลักทรัพย มี
แนวโนมลดลงจากปแรก ป 2551 ของการศึกษา คือ 0.65 เทา เปน 0.38 เทา ในป 2553 แสดงถึง
สภาพคลองท่ีแทจริงของบริษัทอยูในระดบัท่ีไมคอยด ี
2. อัตราสวนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Activity Ratio) 

2.1 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (Account Receivable Turnover) 
อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (Account Receivable Turnover) 

=     ยอดขายสุทธิ 
      ลูกหนี้ถัวเฉล่ีย 
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อัตราสวนนี้แสดงสภาพคลองของลูกหนี้วาจะหมุนเวียนเปล่ียนสภาพจากลูกหนี้มาเปนเงิน
สดไดรวดเร็วเพียงใด และยังแสดงประสิทธิภาพของฝายจัดการในการจัดการลูกหนี้เกี่ยวกันโยบาย
ใหเครดิต และนโยบายในการเรียกเก็บหนี้ ดังนั้น หากธุรกิจใดเกิดอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้
ต่ํา หรือมีระยะเวลาในการเก็บหนี้โดยเฉล่ียหลายวัน แสดงวานโยบายในการเรียกเก็บของธุรกิจไม
มีประสิทธิภาพหรือ อาจเปนเพราะธุรกิจมีนโยบายการใหเครดิตแกลูกหนี้ยาวนาน 
 
ตารางท่ี 4.5 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ 
 ป 2551 ป2552 ป2553 
อัตราการหมุนเวียน
ของลูกหนี ้

18.69                27.83                164.13 

จากการศึกษาจะเห็นไดวา อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (Account Receivable Turnover) 
อัตราสวนนี้แสดงสภาพคลองของลูกหนี้วาจะหมุนเวียนเปล่ียนสภาพจากลูกหนี้มาเปนเงินสดมี
แนวโนมเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว โดยป 2551 เทากับ 18.68 เทา ป 2553 เทากับ 164.13 เทา แสดงถึง
ประสิทธิภาพของฝายจัดการในการจัดการลูกหนี้เกี่ยวกับนโยบายการใหเครดิต และนโยบายในการ
เรียกเก็บหนี้ ท่ีมีแนวโนมดีข้ึน หรือมีประสิทธิภาพดีข้ึน 

2.2 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร (Fixed-Asset Turnover) 
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร (Fixed-Asset Turnover) 

=          ยอดขายสุทธิ  
                               สินทรัพยถาวรสุทธิเฉล่ีย 
อัตราสวนนี้ใชวัดวาการลงทุนในสินทรัพยถาวรกอใหเกิดประโยชนจากสินทรัพยเหลานั้น

เทาใด ซ่ึงถาตํ่าแสดงวาธุรกจิไมสามารถใชสินทรัพยถาวรท่ีมีอยูอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 
ตารางท่ี 4.6 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร 

 ป 2551 ป2552 ป2553 
อัตราการหมุนเวียน
ของสินทรัพยถาวร 

1.06 
 

0.86 
 

0.72 
 

จากการศึกษาจะเห็นไดวา อัตราหมุนเวยีนของสินทรัพยถาวร (Fixed-Asset Turnover) 
อัตราสวนนี้มีแนวโนมท่ีลดลง แสดงวาธุรกิจสามารถใชสินทรัพยถาวรท่ีมีอยูไดอยางไมเตม็
ประสิทธิภาพ 
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3. อัตราสวนโครงสรางเงินทุนหรือภาระหนี้สิน (Leverage ratio) เพื่อดูแหลงท่ีมาของ
เงินทุน และภาระผูกพันของกิจการในระยะยาวประกอบดวย 

3.1 อัตราสวนหนี้สินท้ังหมดตอสินทรัพยท้ังหมด (Debt to Total Assets Ratio) 
อัตราสวนหนีสิ้นทั้งหมดตอสินทรัพยท้ังหมด (Debt to Total Assets Ratio) 

=         หนี้สินท้ังหมด 
         สินทรัพยท้ังหมด 

อัตราสวนนี้แสดงใหเห็นสัดสวนการลงทุนวา สินทรัพยท้ังหมดท่ีกิจการมีอยูนั้นใชเงินทุน
จากหนี้สินกี่สวนเพื่อเปนการวัดความเส่ียงเกี่ยวกับภาระหนี้ในอนาคตของกิจการนั้น 
 
ตารางท่ี 4.7 อัตราสวนหนี้สินท้ังหมดตอสินทรัพยท้ังหมด 
 ป 2551 ป2552 ป2553 
อัตราสวนหนีสิ้น
ท้ังหมดตอสินทรัพย
ท้ังหมด 

0.38 0.47 0.57 
 

จากการศึกษาจะเห็นไดวา อัตราสวนหนีสิ้นทั้งหมดตอสินทรัพยท้ังหมด (Debt toTotal 
Assets Ratio) อัตราสวนนี้มีแนวโนมท่ีเพิม่ข้ึนในชวงของปท่ีทําการศึกษา โดยป 2551 เทากับ0.38 
ป 2552 เทากบั 0.47 และป 2553 เทากับ 0.57 แสดงถึงสัดสวนการลงทุนวา สินทรัพยท้ังหมดท่ี
กิจการมีอยูนัน้ใชเงินทุนจากหนี้สินในสัดสวนท่ีเพิ่มข้ึน 

3.2 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) 
อัตราสวนหนีสิ้นตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) 

=              หนี้สินท้ังหมด 
  สวนของผูถือหุน 

อัตราสวนนี้ใชสําหรับวัดธุรกิจวาไดมีการใชเงินทุนภายนอกตอเงินทุนภายใน(สวนของผู
ถือหุน) เปนอยางไร โดยเปนอัตราสวนท่ีแสดงใหเห็นถึงความเส่ียงท้ังในดานเจาของและเจาหนี้
ของกิจการ ถาอัตราสวนนีย้ังสูงแสดงวากิจการนี้มีความเสี่ยงสูง เนือ่งจากมีการกูยืมเงินมาใชใน
กิจการมากอยางไรก็ตาม ในการวิเคราะหจะตองพิจารณาถึงสัดสวนดงักลาวของบริษัทเม่ือ
เปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรม ถาสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทตํ่ากวาอุตสาหกรรม
แสดงวาความเส่ียงทางการเงินยังไมอยูในระดับท่ีนาเปนหวง 
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ตารางท่ี 4.8 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 
 ป 2551 ป2552 ป2553 
อัตราสวนหนีสิ้นตอ
สวนของผูถือหุน 

0.77 1.09 1.60 

อัตราสวนหนีสิ้นตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) ในป 2551 เทากับ 0.77 เทา ป 
2552 เทากับ 1.09 เทา และป 2553 เทากับ 1.60 เทา ทุกปท่ีทําการศึกษา อัตราสวนนี ้มีคาเพิ่มสูงข้ึน
เร่ือยๆ แสดงใหเห็นถึงความเส่ียงท้ังในดานเจาของและเจาหนี้ของกจิการนั้น มีความเส่ียงสูง 

 
3.3 อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (Time Interest Earned Ratio) 
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย (Time Interest Earned Ratio) 

=            กําไรกอนหกัดอกเบี้ยและภาษ ี
                                                                      ดอกเบ้ียจาย 

อัตราสวนนี้แสดงถึงความสามารถในการชําระดอกเบ้ียเงินกูยืมของธุรกิจ ซ่ึงควรมีคาไมต่ํา
กวา 3 และยิ่งสูงก็ยิ่งแสดงความม่ันใจแกเจาหนีใ้นการทีจ่ะไดรับชําระดอกเบ้ีย และถากําไรจากการ
ดําเนินงานใกลเคียงกับดอกเบี้ยจาย เปนเคร่ืองช้ีวากิจการกูเงินมาลงทุนมากเกนิไป โดยกําไรท่ีหามา
ไดตองจายเปนดอกเบ้ีย ซ่ึงเจาของจะไมไดรับสวนแบงกําไรในรูปเงินปนผล ดังนั้นธุรกิจสมควรท่ี
จะลดภาระหนี ้หรือมีการเพิม่ทุน อยางไรก็ตามดอกเบ้ียนี้ ธุรกิจจะตองจายเปนเงินสด ดังนั้นจึงตอง
ดูการหมุนเวยีนของเงินสด (Cash Flow) ประกอบดวย  

 
ตารางท่ี 4.9 อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย 

 ป 2551 ป2552 ป2553 
อัตราสวน
ความสามารถในการ
ชําระดอกเบ้ีย 

 
7.01 

 
6.51 

 
1.56 

จากการศึกษาจะเห็นไดวา อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย (Time Interest 
Earned Ratio) อัตราสวนนีแ้สดงถึงความสามารถในการชําระดอกเบ้ียเงินกูยืมของธุรกิจและความ
ม่ันใจแกเจาหนี้ในการที่จะไดรับดอกเบ้ีย มีแนวโนมท่ีดข้ึีนในทุกๆปของการศึกษา ซ่ึงการท่ีจะดูถึง
ความสามารถในดานนี้วาอยูในเกณฑท่ีดีหรือไมนั้น คาท่ีคํานวณออกมาไดควรมีคาไมต่ํากวา 3 จะ
เห็นไดวาป 2551 และป  2552 คาท่ีไดอยูในเกณฑด ีป 2553 บริษัททํากําไรไดลดลงทําใหอัตราสวน
ความสามารถในการชําระดอกเบ้ียไดนอยลง 
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4. อัตราสวนความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) 
4.1 อัตราสวนกําไรขั้นตนตอยอดขาย (Gross Profit Margin) 
อัตราสวนกําไรข้ันตนตอยอดขาย (Gross Profit Margin) 

=          กําไรข้ันตน 
                                       ยอดขายสุทธิ 
อัตราสวนนี้แสดงใหทราบถึงประสิทธิภาพในการดําเนนิงานของธุรกิจเกี่ยวกบันโยบายใน

การผลิต และนโยบายการต้ังราคา 
 
ตารางท่ี 4.10 อัตราสวนกําไรขั้นตนตอยอดขาย 

 ป 2551 ป2552 ป2553 
อัตราสวนกําไรข้ันตน
ตอยอดขาย 

0.24 0.25 
 

0.23 
 

อัตราสวนกําไรข้ันตนตอยอดขายป 2551 = 0.24 = 24 % 
อัตราสวนกําไรข้ันตนตอยอดขายป 2552 = 0.25 = 25 % 
อัตราสวนกําไรข้ันตนตอยอดขายป 2553 = 0.23 = 23 % 
จากการศึกษาจะเห็นไดวา อัตราสวนกําไรข้ันตนตอยอดขาย (Gross Profit Margin) อยูใน

ระดับประมาณ  20 %  จะเห็นไดวาอัตราสวนกําไรข้ันตนตอยอดขายคอนขางคงท่ี 
 
4.2 อัตราสวนผลตอบแทนสุทธิตอยอดขาย (Net Profit of Sale or Profit Margin of Sale) 
อัตราสวนผลตอบแทนสุทธิตอยอดขาย (Net Profit of Sale or Profit Margin of Sale) 

=               กําไรสุทธิ (หลังหักภาษ)ี 
                                                                  ยอดขายสุทธิ 
 

อัตราสวนนี้แสดงใหทราบถึงความสามารถในการหากําไรของธุรกิจ ภายหลังจากท่ีคิด
ตนทุนและคาใชจายท้ังหมดรวมท้ังภาษเีงินไดแลว ถาอัตราสวนนี้สูง แสดงวาประสิทธิภาพในการ
ผลิตและการขายของฝายจัดการสูง 
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ตารางท่ี 4.11 อัตราสวนผลตอบแทนสุทธิตอยอดขาย 
 ป 2551 ป2552 ป2553 
อัตราสวน
ผลตอบแทนสุทธิตอ
ยอดขาย 

0.0881 0.0847 0.00642 

อัตราสวนผลตอบแทนสุทธิตอยอดขายป 2551 = 0.0881 = 8.81 % 
อัตราสวนผลตอบแทนสุทธิตอยอดขายป 2552 = 0.0847 = 8.47 % 
อัตราสวนผลตอบแทนสุทธิตอยอดขายป 2553 = 0.00642 = 0.642% 
จากการศึกษาจะเห็นไดวา อัตราสวนผลตอบแทนสุทธิตอยอดขาย (Net Profit ofSale or 

Profit Margin of Sale) คงท่ีใน 2 ปแรกและในป 2553คาท่ีคํานวณไดแสดงถึงบริษัทมีประสิทธิภาพ
ท่ีดอยลง แสดงใหทราบถึงความสามารถในการหากําไรของธุรกิจ ภายหลังจากท่ีคิดตนทุนและ
คาใชจายท้ังหมด รวมท้ังภาษีเงินได มีประสิทธิภาพในการผลิตและการขายของฝายจัดการดอยลง 

 
4.3 อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยท้ังหมด (Return on Assets : ROA) 
อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยท้ังหมด (Return on Assets : ROA) 

=            กําไรสุทธิ (หลังหักภาษ)ี 
                          สินทรัพยท้ังหมดโดยเฉลี่ย 
 

อัตราสวนนี้แสดงใหเห็นผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากการบริหารเงินทุนของกิจการหรือ 
สินทรัพยท้ังหมดของกิจการที่มีอยู ถาอัตราสวนนี้สูง แสดงวาธุรกิจมีการใชเงินทุนอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
ตารางท่ี 4.12 อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยท้ังหมด 

 ป 2551 ป2552 ป2553 
อัตราสวน
ผลตอบแทนตอ
สินทรัพยท้ังหมด 

0.1493 0.1013 0.00581 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยท้ังหมดป 2551 = 0.1493 = 14.93 % 
อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยท้ังหมดป 2552 = 0.1013 = 10.13 % 
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อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยท้ังหมดป 2553 = 0.00581 = 0.581 % 
จากการศึกษาจะเห็นไดวา อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยท้ังหมด (Return on Assets : 

ROA) มีแนวโนมลดลงทุกปของการศึกษา แสดงใหเหน็วาผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากการบริหาร
เงินทุนของกจิการหรือสินทรัพยท้ังหมดของกิจการท่ีมีอยู มีแนวโนมท่ีลดลง และแสดงวาธุรกิจมี
การใชเงินทุนอยางดอยประสิทธิภาพดวย 

 
4.4 อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity : ROE) 
อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity : ROE) 

=        กําไรสุทธิ (หลังหักภาษี) 
                                         สวนของผูถือหุน 
อัตราสวนนี้แสดงใหเห็นถึงเงินลงทุนในสวนของเจาของท่ีนํามาลงทุน ซ่ึงเจาของไดรับ

ผลตอบแทนกลับคืนมาจากการดําเนนิงานของกิจการนัน้กี่เปอรเซ็นต โดยอาจนาํไปเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากการลงทุนในกิจการอ่ืน ๆ 

 
ตารางท่ี 4.13 อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

 ป 2551 ป2552 ป2553 
อัตราสวน
ผลตอบแทนตอสวน
ของผูถือหุน 

0.1150 0.1013 0.00935 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนป 2551 = 0.1150  = 11.50 % 
อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนป 2542 = 0.1013 = 10.13 % 
อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนป 2553 = 0.00935 = 0.935 % 
จากการศึกษาจะเห็นไดวา อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity : 

ROE) มีแนวโนมลดลงทุกป แสดงใหเห็นถึงเงินลงทุนในสวนของเจาของท่ีนํามาลงทุน ซ่ึงเจาของ
ไดรับผลตอบแทนกลับคืนมาจากการดําเนนิงานของธุรกิจนั้นมีเปอรเซ็นตท่ีลดลง 

 
4.2 การประเมินมูลคาท่ีแทจริงของหลกัทรัพย 
 4.2.1 การประเมินอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง และความเส่ียง 
 ใชทฤษฎี CAPM (Capital Asset Pricing Model) เพื่อกําหนดอัตราลดคา (Discount Rate) ท่ี 
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เหมาะสมอัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนตองการถูกกําหนดจากปจจยั 2 อยาง คือ (เพชรี ขุมทรัพย, 
2544) 
 1. อัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพยท่ีไมมีความเส่ียง (ใชอัตราดอกเบ้ียของพันธบัตรรัฐบาล) 
 2. ผลตอบแทนสวนเกินท่ีผูลงทุนตองการ เพื่อชดเชยกับความเส่ียงท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนกับ 
การลงทุนคร้ังนั้น หรือเรียกวา ผลตอบแทนชดเชยความเส่ียง (Risk Premium) 

การกําหนด Discount Rate ท่ีเหมาะสม ซ่ึงสามารถใชสมการถดถอยอยางงาย ดังนี ้
 E(Ri) = Rf+ β [E(Rm) – Rf] 
โดยกําหนดให 
 E(Ri) = อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากหลักทรัพย  KSL 
 E(Rm) = อัตราผลตอบแทนของตลาด  

อัตราผลตอบแทนของตลาด ในท่ีนีใ้ชการคิดอัตราผลตอบแทนดวยวิธี Geometric Average 
ซ่ึงสมการเปนดังนี ้

Geometric Average = [ Value N / Value O]1/n - 1  
โดยท่ี 
 Value N (ดัชนปีปจจุบัน) = ราคาปดของดัชนีราคาหลักทรัพย (SET) ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 
พ.ศ. 2553 มีคาเทากับ 1032.76 
 Value O (ดัชนปีฐาน)  = ราคาปดของดัชนรีาคาหลักทรัพย (SET) ณ ปฐาน วันท่ี 7 มีนาคม 
พ.ศ. 2548 มีคาเทากับ 737.42 
 n  =  จํานวนปท้ังหมดต้ังแตวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2548 ถึง 30 ธันวาคม 2553  เทากับ 5 ปกับ 
9 เดือน (นําระยะเวลา 5 ป กับ 9 เดือนมาปรับใหเปนปจะได 5.75 ป) นําคาท่ีไดมาแทนจะได 
    =   (1032.76/737.42)1/5.75 – 1 
    =    0.060325  หรือเทากับ 6.0352 % 
 

Rf = อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีไมมีความเส่ียง ในท่ีนี้เลือกใชพันธบัตรรัฐบาลอายุ 
6 ป เหตุท่ีเลือกใชพันธบัตรรัฐบาลรุนนี้เนือ่งจากใกลเคียงกับระยะเวลาท่ีใชในการคํานวณ โดยมีคา 
3.47 % 
 β = คาสัมประสิทธ์ิเบตาของหลักทรัพย  KSL เทากับ 0.624012  ไดมาจากการประมาณคา
ใชขอมูลผลตอบแทนของดชันีราคาหลักทรัพยกับผลตอบแทนของหลักทรัพย  KSL ยอนหลัง 5 ป 
ตั้งแต วนัที 7 มีนาคม 2548 ถึง 30 ธันวาคม 2553  
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 ผลการคํานวณ CAPM ไดเทากับ 
  E(Ri)   =   3.47 % + 0.624012 [6.0352 %  - 3.47 % ] 
             =    5.06903 % 
  

4.2.2 การประเมินมูลคาหลักทรัพย 
 การประเมินมูลคาหลักทรัพย เปนการประเมินเพ่ือหามูลคาท่ีควรจะเปน หรือมูลคาท่ี
แทจริง (Intrinsic Value) ของหลักทรัพย เพื่อนําไปเปรียบเทียบกับราคาตลาดในขณะน้ัน กอนท่ีผู
ลงทุนจะตัดสินใจซ้ือหรือขายหลักทรัพย หลักเกณฑในการตัดสินใจม ี3 ลักษณะ คือ  
 1. ถาราคาตลาดของหลักทรัพย ต่ํากวา มูลคาท่ีควรจะเปน (Under Value) นักลงทุนควร 
ซ้ือหลักทรัพยนั้น เพื่อหากําไรจากการท่ีราคาหลักทรัพยจะสูงข้ึนในอนาคต เพื่อใหเทากับมูลคาท่ี 
ควรจะเปน 
 2. ถาราคาตลาดของหลักทรัพย สูงกวา มูลคาท่ีควรจะเปน (Over Value)   นักลงทุนควร 
ขายหลักทรัพยนั้น เพื่อปองกันการขาดทุนจากการที่ราคาตลาดของหลักทรัพยจะตํ่าลงในอนาคตมา 
เทากับมูลคาท่ีควรจะเปน 
 3. ถาราคาตลาดของหลักทรัพย เทากับ มูลคาท่ีควรจะเปน แสดงวาราคานั้นเปนราคาดุลย 
ภาพ (Equilibrium Price) ดังนั้น ผูลงทุนจึงไมมีกําไร หรือขาดทุนจากการซ้ือหรือขายหลักทรัพย จึง 
ควรถือหลักทรัพยนั้นไวตอไป 
 
 การประเมินมูลคาท่ีแทจริงของหุนสามัญ 
 วิธีท่ี 1 พยากรณกระแสเงินสดลวงหนา เพื่อหากระแสเงินสดท่ีคาดหวังของผูถือหุน
(FCFE) ซ่ึงคํานวณไดดังนี ้

FCFE = กําไรสุทธิ + คาเส่ือมราคา  + เงินสดสุทธิไดจากกิจกรรมการดําเนินงาน – เงินสด
สุทธิใชไปในกิจกรรมการลงทุน + เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 หามูลคาปจจบัุนของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังของผูถือหุนตลอดชวงเวลา โดยใช Free Cash 
Flow to Equity (FCFE) Model โดยคิดลดดวยอัตราผลตอบแทนท่ีตองการ (Ri)  ดังนี้  
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Value of Stock = PV of FCFE During Extraordinary Phase + PV of Terminal Price (มูล   
คาท่ีเหมาะสมของหลักทรัพย) 
 

 
           P0                          =   ∑                                   +    
 
 โดยท่ี   
          P0                           =      มูลคาท่ีแทจริงของหุนสามัญ   
           
           Pn                           =      ราคาหุน ณ ส้ินปท่ี     n    =     FCFEn+1 

                                                                                                  r  -  gn  
     FCFEt                         =     Free Cash  Flow to Equity หรือกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัของผูถือหุน 

 
          r                              =    Ri  หรืออัตราผลตอบแทนท่ีตองการของหลักทรัพยคํานวณไดจากสม 
                                               การ  SML 
 
         gn                             =      อัตราการเจริญเติบโตของกระแสเงินสดหลังปท่ี  n 
 
ขอสมมติในการพยากรณงบกระแสเงินสดลวงหนา 
 1. คาเส่ือมราคา เงินสดสุทธิไดจากกิจกรรมการดําเนินงาน เงินสดสุทธิไดจากกิจกรรมการ
ลงทุนและเงินสดสุทธิไดจากกิจกรรมการจัดการเงินทุน ไดนําขอมูลมาจากการพยากรณตาม
แนวโนมท่ีผานมาแลว ในป 2549-2552 

2. อัตราการเจริญเติบโตคํานวณมาจาก   กําไรสุทธิป 2555 – กําไรสุทธิป 2554 × 100 
                                                                             กําไรสุทธิป 2554 
 = 1,253,661,067 – 1,160,788,303 × 100 
                            1,160,788,303 
 = 8.0008 % 

อัตราการเจริญเติบโตของบริษัทในชวง 
 ปท่ี 2554 - 2559     มาจากการคํานวณ  =  8.0008%  
 ปท่ี 2560 - 2564   กําหนดใหเติบโตแบบคงท่ี  = 4 % 

(1+ r)t 

FCFEt 
n 

t=1 
(1+ r)n 

Pn 
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 ปท่ี 2565 เปนตนไปกําหนดใหเติบโตแบบคงท่ี  = 0 % 
การคํานวณกระแสเงินสดในอนาคต สําหรับผูถือหุน น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน)

พยากรณในป  2554 – 2559 ดังตารางท่ี 4.14 
 

ตารางท่ี 4.14 การคํานวณกระแสเงินสดในอนาคต (หนวย : ลานบาท) 
รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 
กําไรสุทธิ 1,160.78 

 
1,253.66 
 

1,346.53 
 

1,439.40 
 

1,532.27 
 

1,625.15 

บวก คาเส่ือม
ราคา 

494.81 544.89 
 

594.96 645.04 
 

695.11 
 

745.19 

บวก เงินสด
สุทธิไดจาก
กิจกรรมการ
ดําเนินงาน 

2,669.19 
 

3,224.05 3,778.91 4,333.77 4,888.62 5,443.48 

หัก เงินสด
สุทธิใชไปใน
กิจกรรมการ
ลงทุน 

5,267.04 
 

6,126.97 
 

6,992.23 7,857.50 8,722.77 
 

9,588.03 
 

บวก เงินสด
สุทธิไดมา
จากกจิกรรม
จัดหาเงิน 

2,356.47 
 

2,605.34 2,854.21 
 

3,103.09 
 

3,351.96 
 

3,600.83 

FCFE 1,419 
 

1,500 1,582 1,663 1,745 1,826 

ที่มา จากการคํานวณ 
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การคํานวณมูลคาท่ีแทจริงของหลักทรัพย 
การหามูลคาปจจุบันของ  FCFE ตั้งแตป 2554 – 2564 จากงบกระแสเงินสดลวงหนาจะได 

(หนวย : ลานบาท) 
t 1 2 3 4 5 6 
ป 2554F 2555F 2556F 2557F 2558F 2559F 
FCFE 1,419 

 
1,500 1,582 1,663 1,745 1,826 

 
t 7 8 9 10 11 
ป 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 
FCFE 1,899 

 
1,974 2,052 2,134 2,219 

 
 
 n 
∑     FCFEt      =          1,419     +       1,500        +        1,582      +      1,663      +       1,745 
t = 1  (1+r)t              (1+0.0506)1         (1+0.0506)2        (1+0.0506)3      (1+0.0506)4     (1+0.0506)5      
                              +    1,862       +  1,899     +    1,974     +      2,052                                   
                               (1+0.0506)6   (1+0.0506)7     (1+0.0506)8     (1+0.0506)9                           
                               +  2,134        +      2,219 
                              (1+0.0506)10          (1+0.0506)11      
 
   =   1,351,201,000 + 1,359,882,000 + 1,364,592,000 + 1,365,693,000 + 1,363,524,000 

                   + 1,358,395,000 + 1,344,189,000 + 1,329,989,000 + 1,315,594,000 + 1,302,628,000                               
      + 1,289,276,000 

               =   14,744,963,000  บาท 
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2. การหามูลคาปจจุบันของหุนสามัญท้ังหมดท่ีเหลืออยูปลายป 2565 
จากสูตร      Pn     =    FCFEn+1 

                                               r  -  gn  

  P2565       =    2,219,000,000 

                                   0.0506 - 0.0 

               =     43,853,754,940  บาท 
 

  หามูลคาปจจบัุน ณ ส้ินป 2554 ของขอมูลหุนสามัญท่ีเหลืออยูปลายป 2565 ไดดังนี้ 
                              
                               =     43,853,754,940 
                                        (1+ 0.0506)12 

                                                    =   24,252,584,576  บาท 
 
 

3. หามูลคาท่ีแทจริงของหุนสามัญท้ังหมด ณ ส้ินป 2553 
                        n 
         Po      = ∑     FCFEt         +                Pn       
                      t = 1   (1+r)t                   (1+r)n       

      = 14,744,963,000  + 24,252,584,576 
      = 38,997,547,576  บาท 
 

4. มูลคาท่ีแทจริงของหุนสามัญท้ังหมด ณ ส้ินป 2553 
มูลคาท่ีแทจริงของหุนสามัญท้ังหมด        =   38,997,547,576  =  25.15 บาทตอหุน 
     จํานวนหุนสามัญท้ังหมด                           1,550,000,000            
 

ณ. วนัท่ี 10 กมุภาพันธ 2554 ราคาหลักทรัพยของบริษทัน้ําตาลขอนแกน จํากดั มหาชน มี
ราคา 13.30 บาทตอหุน จากการคํานวณมูลคาท่ีแทจริงของหลักทรัพยสินป 2554 อยูท่ี 25.15 บาท
ตอหุน จะเห็นไดวาราคาของหลักทรัพยนี ้ ต่ํากวามูลคาท่ีควรจะเปน (Under Value) นักลงทุนควร
ลงทุนในหลักทรัพยนี้ เพื่อหากําไรจากการที่ราคาหลักทรัพยจะสูงข้ึนในอนาคตเพ่ือใหเทากับหรือ
ใกลเคียงกับมูลคาท่ีควรจะเปน 

(1+ r)n 

P2565 
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วิธีท่ี 2   การประเมินมูลคาหลักทรัพยโดยการเปรียบเทียบคา PE ของบริษัทกับคา PE เฉล่ีย
ในกลุมอุตสาหกรรมนั้น 

โดยการประเมินมูลคาหลักทรัพยวิธีนี ้ เปนการประเมินมูลคาเชิงเปรียบเทียบในรูปของ
อัตราสวน กลาวคือเปรียบเทียบราคาตลาดตอหุนของหลักทรัพยท่ีกําลังพิจารณาวาเปนกี่เทาของตัว
วัดทางการเงิน 
               อัตราสวนทางการเงินท่ีใชประเมินมูลคาหลักทรัพยท่ีนิยมใชกันไดแก อัตราสวนกําไรตอ
หุนตอกําไรสุทธิ  (P/E   Ratio) 
                PE         =        ราคาตลาดตอหุน 
                                        กําไรสุทธิตอหุน 
 การประเมินมูลคาหุนจากคา PE ซ่ึงการประเมินจากคา PE เราจะตองรูดวยวาโดยเฉล่ียแลว
คา PE ของหุนท่ีเราซ้ือควรจะมีคาเทาใด สวนมากก็จะใชการเปรียบเทียบกับ PE ของกลุม
อุตสาหกรรม   วา  PE ของบริษัทสูงกวาหรือตํ่ากวา  PE  ของกลุมอุตสาหกรรม   ถา  PE  ท่ีคํานวณ
ไดสูงกวาคา PE ของกลุมอุตสาหกรรมแสดงวาราคาของหลักทรัพยนี้มีราคาท่ีแพงเกนิไป 
 ณ. วนัท่ี 10 กุมภาพันธ 2554 ราคาหลักทรัพยของบริษทัน้ําตาลขอนแกน จํากัด มหาชน มี
ราคา 13.30 บาทตอหุน คา PE อยูท่ี 126.97 และคา PE กลุมอุตสาหกรรมอยูท่ี  14.18 (ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2554) จะเหน็ไดวาคา PE ของบริษัทมีคาสูงถึง 126.97 ซ่ึงสูงกวาคา 
PE ของกลุมอุตสาหกรรมถึง 6 เทาแสดงวาหลักทรัพยนี้มีราคาท่ีสูงเกินมูลคาท่ีเหมาะสม 
  
 วิธีท่ี  3  การประเมินโดยวิธี Dividend Valuation Model  
           เปนการประเมินมูลคาของหลักทรัพยท่ีจะลงทุน โดยนําผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ
ท้ังหมดในอนาคต (เงินปนผลท่ีคาดวาจะไดรับในแตละงวด)  จากการลงทุนนั้น Discount ดวย
อัตราสวนลดท่ีเหมาะสมเปนมูลคาในการพิจารณามูลคาเงินลงทุนท่ีผูลงทุนควรจายเพื่อซ้ือ
หลักทรัพยในขณะน้ัน 
          สูตรการคํานวณมูลคาการลงทุนในหลักทรัพย  เปนดังนี้คือ 
 
มูลคาปจจบัุนของหุนสามัญ   =   ∑                        +      
 
โดยท่ี 

r        =        อัตราผลตอบแทนท่ีตองการจากเงินลงทุน อัตราผลตอบแทนน้ีในท่ีนี้จะใช
อัตราผลตอบแทนท่ีไดทําจากแบบสมการ SML 

n 

t=1 (1+ r)t 

Dt 

(1+ r)n 

Pn 
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Dt        =         จํานวนเงินปนผลท่ีบริษัทจายใหแกผูถือหุนแตละป 

  
 Pn        =          ราคาหลักทรัพย  KSL ท่ีคาดวาจะขายได ณ เวลาท่ี n    โดยท่ี n มีคา                   
                                     เทากบั      Dt+1     
                                                     r– gr 

 gr        =         อัตราการเจริญเติบโตของเงินปนผลแบบคงท่ีตลอดไปต้ังแตปท่ี n 
 

ขอสมมติในการพยากรณเงินปนผล 
1. อัตราการเติบโตเงินปนผลของบริษัทในชวงปท่ี  2554 - 2559  มาจากการคํานวณ 
2. อัตราการเติบโตเงินปนผลของบริษัทในชวงปท่ี 2560 - 2564 เปนตนกําหนดใหเติบโต

แบบคงท่ี  = 4 % 
3. อัตราการเติบโตเงินปนผลของบริษัทในชวงปท่ี 2565 เปนตนไปใหโตแบบคงท่ี = 0 % 

 
วิธีการคํานวณอัตราการเติบโตเงินปนผลในชวงปท่ี 2554 - 2559 

เงินปนผลที่คาดวาจะจายไดในป2554    =   กําไรสุทธิป 54   ÷  จํานวนหุนท้ังหมด 
                                                                               2 
                                                              =  1,160,788,303   ÷  1,550,000,000            
                                                                           2 
                                                                =   0.374  บาท 
เงินปนผลที่คาดวาจะจายไดในป2555     =   กําไรสุทธิป 55   ÷  จํานวนหุนท้ังหมด 
                                                                               2 
             =   1,253,661,067   ÷  1,550,000,000            
                                                                             2 
                                                              =  0.404  บาท 
 
 
 
 
 



 
90 

 

เงินปนผลที่คาดวาจะจายไดในป2556    =   กําไรสุทธิป 56   ÷  จํานวนหุนท้ังหมด 
                                                                               2 
                                                               = 1,346,533,831 ÷ 1,550,000,000                                                                     
                                                                          2 
                                                             =   0.43  บาท 
เงินปนผลที่คาดวาจะจายไดในป2557    =   กําไรสุทธิป 57   ÷  จํานวนหุนท้ังหมด 
                                                                               2 
                                                              = 1,439,406,595 ÷ 1,550,000,000                                                                      
                                                                           2 
                                                              =  0.46  บาท 
เงินปนผลที่คาดวาจะจายไดในป2558    =   กําไรสุทธิป 58   ÷  จํานวนหุนท้ังหมด 
                                                                               2 
                                                             = 1,532,279,359 ÷ 1,550,000,000        
                                                                            2 
                                                              =  0.49  บาท 
                                                                                                      
เงินปนผลที่คาดวาจะจายไดในป2559    =   กําไรสุทธิป 59   ÷  จํานวนหุนท้ังหมด 
                                                                               2 
                                                                = 1,625,152,123 ÷ 1,550,000,000      
                                                                             2   
                                                                =  0.52  บาท 
หมายเหตุ  นาํกําไรสุทธิมาหาร 2 เนื่องจากบริษัทน้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการ
จายเงินปนผลรอยละ 50 จากกําไรสุทธิ (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2554) 
 
สรุปเงินปนผลลวงหนาต้ังแตป 2554 – 2559  (หนวย:ลานบาท) 
t 1 2 3 4 5 6 
ป 2554F 2555F 2556F 2557F 2558F 2559F 
เงินปนผล 0.37 

 
0.404 0.43 0.46 0.49 0.52 
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การคํานวณอัตราการเติบโตเงินปนผลของบริษัทในชวงปท่ี 2560 - 2564 เปนตนกาํหนดใหเติบโต
แบบคงท่ี  = 4 %  (หนวย:ลานบาท) 
t 7 8 9 10 11 
ป 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 
เงินปนผล 0.54 0.56 0.58 0.60 0.62 
 
                                                    n 
มูลคาปจจุบันของหุนสามัญ  =    ∑           Dt        +      Pn 

                                                    t = 1      (1+r)t                  (1+r)n 

 
   n 
  ∑           Dt        =   D2554   +   D2555   +  D2556   +  D2557  +  D2558  +  D2559    +    D2560 

 t = 1        (1+r)t             (1+r)1           (1+r)2      (1+r)3         (1+r)4      (1+r)5         (1+r)6        (1+r)7 
                           
                            =  D2561   +     D2562          D2563      D2564 
                                (1+r)8          (1+r)9       (1+r)10      (1+r)11     

 
=     0.374    +        0.404     +           0.43       +      0.46       +          0.49   

                             (1+0.0506)1    (1+0.0506)2        (1+0.0506)3         (1+0.0506)4       (1+0.0506)5 

    
                               +      0.52        +       0.54       +        0.56       +       0.58           +    0.60 
                                  (1+0.0506)6       (1+0.0506)7      (1+0.0506)8      (1+0.0506)9      (1+0.0506)10   
 
                              +       0.62 
                                   (1+0.0506)11   

   
                           =  3.933892  บาท 
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อัตราการเติบโตเงินปนผลของบริษัทในชวงปท่ี  2565 เปนตนกําหนดใหโตแบบคงท่ี  = 0 % 
P2565 =   0.62  

              (0.0506 - 0.0) 
                      =  12.2529 
 
 

P2565           =      12.2529                       =    6.7762  บาท 

            (1+r)n                           (1+0.0506)12 

 

                                                      n 
 มูลคาปจจุบันของหุนสามัญ  =    ∑           Dt        +     Pn 
                                                    t = 1      (1+r)t                 (1+r)n 

                                       = 3.933892  + 6.7762 

                                               =   10.710  บาท 
 

 ณ วนัท่ี 10 กมุภาพันธ 2554 ราคาหลักทรัพยของบริษทัน้ําตาลขอนแกน จํากดั (มหาชน) มี
ราคา 13.30 บาทตอหุน (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2554) จากการประเมินราคาหลักทรัพย
ดวยวิธี Dividend Valuation Model ราคาหุนท่ีเหมาะสมอยูท่ี 10.710 แสดงวาหลักทรัพยนี้มีราคาท่ี
สูงกวามูลคาท่ีเหมาะสม 
 
 
  
  
 

 
 

 
 

 

 


