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การวเิคราะห์งบการเงินของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เทคโนโลยี  

กรณีศึกษา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

FINANCIAL STATEMENTS ANALYSIS OF ARGO-INDUSTRY AND FOOD 

TECHNOLOGY, THE CASE STUDY OF CHAROEN POKOHABD FOODS PCL 

(CPF) AND ITS SUBSIDIARY COMPANIES. 

วรณนั  แซ่ซิว1 ดร.พงษส์รรค ์ ลีลาหงษจุ์ฑา2 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาการวิเคราะห์งบการเงิน ของบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดย

ใชก้ารวเิคราะห์งบการเงินของบริษทัฯ และใชว้ธีิการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน  

ผลการศึกษาพบว่า (1) วิเคราะห์อตัราส่วนด้านสภาพคล่องทางการเงิน ในปี 

2551 ถึง 2555 บริษทัฯ สะทอ้นให้เห็นความสามารถมีในการชาํระหน้ีมีสภาพคล่อง

พอสมควร ในอตัราส่วน 1.18 - 1.80 และ 0.48 - 1.18 (2) วิเคราะห์อตัราส่วนแสดง

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์บริษทัฯ มีความสามารถพอสมควรในการใช้เงิน

ลงทุนในการบริหารสินทรัพย ์ในอตัรา 4.94 - 9.08, 3.51 - 5.00, 1.29 – 1.56 เท่า (3) 

วิเคราะห์อตัราส่วนแสดงความสามารถในการก่อหน้ี บริษทัฯ มีความสามารถในการ

จดัหาแหล่งเงินทุนค่อนขา้งสูง โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 51.67 - 61.11, 20.51 - 30.45, 

106 - 157.11 และ (4) วิเคราะห์อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร บริษทัฯ มี

ความสามรถในการทาํกาํไรให้กิจการดีข้ึนเร่ือย ๆ โดยเห็นไดจ้ากอตัราร้อยละ 13.12 – 

19.49, 3.78 -9.28, 2.06 - 7.88, 3.00 – 10.99 และ 7.08 – 24.21 และผลการดาํเนินงานจาก

รายไดใ้นการขาย ในปี 2551 -2555 เม่ือเทียบจากปี 2551 เป็น100% ก็มีรายไดเ้พิ่มข้ึน

เร่ือย ๆ คิดเป็นร้อยละ 5.65 - 128.61 ตน้ทุนขาย คิดเป็นร้อยละ 0.10 - 132.68 และกาํไร 

------------------------------------------ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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จากการดาํเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 152.17 - 301.58 บริษทั เจริญโภคภณัฑ์

อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นบริษัทน่าสนใจในการลงทุน 

เน่ืองจากภาพรวมจากผลประกอบการทั้ ง 5 ปีแนวโน้มมีการทํากําไรทุกปี 

เน่ืองจากบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยมีพนัธมิตร

ทางธุรกิจหลายบริษทั ทาํให้การขยายการตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

จึงทาํให้มีการเพ่ิมช่องทางในการผลิต และจาํหน่ายสินคา้ไดม้ากข้ึน 

คําสําคัญ : งบการเงิน, อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เทคโนโลยี 

Abstract 

Financial Statements Analysis of Argo-Industry and Food Technology, the 

case study of Charoen Pokphand Foods PCL (CPF) and its subsidiary companies. 

The purposes of this study are 1) to understand business situation of Argo-

Industry and Food Technology sector and 2) to study the operational profit of CPF 

by analyzing their financial statements together with other secondary data. As per 

studying, we found that 1) Liquidity Ratios of the company for year 2008-2012 are 

1.18-1.8 and 0.48-1.18 2) Activity Ratios of the company are 4.94 - 9.08, 3.51 - 

5.00, 1.29 – 1.56 times 3) Leverage Ratios of the company are 51.67% - 61.11%, 

20.51% - 30.45%, 106% - 157.11% and 4) Profitability Ratios of the company are 

13.12% – 19.49%, 3.78% -9.28%, 2.06% - 7.88%, 3.00% – 10.99% and 7.08% – 

24.21% respectively which means that the company is perform to generate profit. 

Additional, sale income of the company constantly increase from 5.65 in year 2008 

to 128.61% in year 2012, cost of sales for year 2008 is 0.10% while it’s 132.68% in 

year 2012, and profit from operation is 152.17% in year 2008 and increased to 

301.58% in year 2012. 

The result showed that it’s interesting to invest in CPF and its subsidiary 

companies due to the company profit is annually trend to increase because of their 
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vary business partnerships which can support the expansion of their business 

channel in both of local and oversea.  

Keywords: Financial, industry, agriculture, and food technology 

ความสําคัญของเร่ืองที่ศึกษา 

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และมีอตัรา

เจริญเติบโตเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสร้างความแข็งแกร่งแก่ระบบเศรษฐกิจและ

สังคมในประเทศต่างๆ และท่ีมีความสําคญัยิ่งต่อเศรษฐกิจไทย เพราะนอกจากจะใช้

วตัถุดิบหลกัจากภาคเกษตรและประมง ซ่ึงก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มในประเทศสูง และเป็น

แหล่งสร้างรายไดท่ี้สาํคญัแก่คนชนบทและในเมืองหลวง ซ่ึงกระจายทัว่ประเทศ และ

ยงัเป็นอุตสาหกรรมส่งออกท่ีไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลกไดดี้ 

และสร้างรายไดเ้งินตราต่างประเทศจาํนวนมากอยา่งต่อเน่ืองทุกปีดว้ย 

ในช่วงปัจจุบนั ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูใ่นช่วงท่ีกาํลงัฟ้ืนตวั หลงั

ประสบอุทกภยันํ้ าท่วม และปัญหาค่าแรงและค่าครองชีพสูง ดังนั้นการประกอบ

กิจการตอ้งเป็นไปอย่างระมดัระวงัและรอบคอบ ขอ้มูลทางการเงินเป็นส่ิงท่ีจาํเป็น

และเขา้มามีบทบาทต่อการประกอบธุรกรรม และการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ โดย

ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญัของแต่ละกิจการ คือ งบการเงิน ซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีสําคญั

ท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัฐานะทางการเงินของกิจการ และบอกให้ทราบถึงประสิทธิภาพใน

การดาํเนินงาน การวิเคราะห์งบการเงินเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงท่ีสามารถบอกให้

ทราบถึงสภาพคล่อง กระแสเงินสด ความสามารถในการทาํกาํไร ความสามารถใน

การดาํเนินงาน และโครงสร้างทางการเงินของกิจการ 

 เพื่อให้กา้วทนัภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ขอ้มูลในปัจจุบนั

อาจไม่เป็นการเพียงพอ ดังนั้ นการพยากรณ์จึงเข้ามามีบทบาทท่ีสําคัญต่อการ

ดาํเนินงานและการวางแผนงาน ความสําคญัของการพยากรณ์เป็นท่ียอมรับและ

ตอ้งการมากข้ึน การศึกษาน้ีจึงศึกษาถึงแนวโน้มของมูลค่าผลิตภณัฑ์รวมในตลาด 

และแนวโน้มของกาํไรจากการดาํเนินงานอุตสาหกรรมในอนาคต เพื่อให้เกิดความ
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เส่ียงน้อยท่ีสุด ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและการพฒันาประเทศต่อไป ทั้ง

ในระยะสั้นและในระยะยาว 

 อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีผลิตภณัฑ์ท่ีมีบทบาทใน

ชีวิตประจําวนัของผู ้บริโภคมากท่ีสุดผลิตภัณฑ์หน่ึง และเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี

ความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นอกจากน้ีย ังเป็น

อุตสาหกรรมในภาคการผลิตท่ีเป็นการเช่ือมโยงกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ จน

ก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่ม จึงกล่าวไดว้า่เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีประโยชน์และมีความสําคญัต่อ

ประเทศและเศรษฐกิจไทยเป็นอยา่งมาก 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 1. เพื่อวิเคราะห์ ด้านสภาพคล่องทางการเงิน และประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงาน โครงสร้างเงินทุนและความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัฯ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบอตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงาน อตัราส่วนโครงสร้างเงินทุน และอตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร 

ระหวา่งปี 2551 – 2555 ของบริษทัฯ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

จากผลการศึกษา คาดวา่จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ ดงัน้ี 

1. ใช้เป็นแนวทางสําหรับผูท่ี้จะลงทุนไดพ้ิจารณาถึงขอ้มูลในการประเมิน

ฐานะ และประสิทธิประสิทธิภาพการดาํเนินงานทางการเงินของบริษทัเจริญโภค

ภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

2. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัสภาพปัจจุบนัของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

3. สามารถนาํผลการศึกษาไปใช้ประกอบการเรียนการสอน เก่ียวกบัการ

วเิคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบและพยากรณ์ 

ขอบเขตการศึกษา 

1. ดา้นขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ใชข้อ้มูลจากรายงานประจาํปีของบริษทั 

เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) ปี พ.ศ. 2551 – 2555 
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2. ดา้นการศึกษาใชก้ารวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานของบริษทั เจริญโภคภณัฑ์

อาหาร จาํกดั (มหาชน) โดยการวเิคราะห์งบการเงิน โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน 

3. ดา้นเวลาใช้ระยะเวลาในการศึกษา 5 ปี 31 ธนัวาคม 2551 – 31 ธันวาคม 

2555 

4. ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากงบการเงินของกิจการท่ีทาํการศึกษาค่อนขา้งจาํกดั และ

ปรากฏไม่ครบถว้นสมบูรณ์ในบางจุดท่ีตอ้งการศึกษา ดงันั้น จึงทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล

เฉพาะเร่ืองท่ีมีขอ้มูลปรากฏอยูใ่นงบการเงินเท่านั้น 

ทฤษฏีและแนวคิดทีใ่ช้ในการศึกษา 

แนวคิดทฤษฎี 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี ไดแ้ก่ ความหมายของงบ

การเงิน ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน เทคนิคท่ีใช้ในการวิเคราะห์งบ

การเงิน 

1. การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) 

1.1 อตัราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) 

1.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์(Activity 

Ratio 

1.3 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการก่อหน้ี (Leverage Ratio) 

1.4 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio) 

2. การวเิคราะห์แนวตั้งหรือแนวด่ิง (Vertical Analysis or Common Size 

Statement) 

3. การวเิคราะห์แนวนอนหรือแนวโนม้ (Horizontal Analysis or Trend 

Analysis) 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 ยิ่งลกัษณ์ หะยะมิน (2524) ศึกษาการวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของ

บริษทัในอุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้างและตกแต่งจากการเก็บขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล

ทุติยภูมิ (secondary data) ซ่ึงไดแ้ก่ขอ้มูลจาก CD-ROM ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
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ประเทศไทย และรายงานประจาํปีของบริษทัในอุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้างและตกแต่ง 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่ปี 2553-2543 รวมระยะเวลาทั้งสิน 9 ปี 

โดยการวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบ และใชเ้คร่ืองมือ คือการวิเคราะห์อตัราส่วน

ทางการเงิน และทาํการวเิคราะห์แนวโนม้ เพื่อพยากรณ์ยอดขาย 

 สุนิสา ธัญญสกุลกิจ (2545) ศึกษาการวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของ

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

และเคร่ืองด่ืม โดยวิธีการวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบและการพยากรณ์แนวโน้ม

ของอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่มในระหว่างปี 2539 ถึงปี 2543โดยใช้เกณฑ์จาํนวนของ

สินทรัพยร์วมปี 2543 จากการแบ่งอุตสาหกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มบริษทัขนาด

เล็ก กลุ่มบริษทัขนาดกลาง และกลุ่มบริษทัขนาดใหญ่เพื่อใหก้ารวเิคราะห์เปรียบเทียบ

ไดช้ดัเจนและมากข้ึน จากการศึกษาพบวา่อตัราส่วนทุนหมุนเวียนของอุตสาหกรรม

ขนาดเล็กมี 

 วิชนี เอ่ียมชุ่ม (2545) ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของ

บริษัทในอุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตร โดยใช้วิ ธีการวิ เคราะห์เ ชิงปริมาณ 

(quantitative method) และการพรรณนา (descriptive) จากรายงานทางการเงิน

ประจาํปีของบริษทัในอุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตรท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2543 

 กษิด์ิเดช แม่นปืน (2545) ศึกษาการวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์

การเกษตรทัว่ไปในเขตภาคกลาง ประจาํปีพุทธศกัราช 2541 – 2543  วิเคราะห์ฐานะ

ทางการเงินในดา้นสภาพคล่อง ดา้นสัดส่วนเงินทุน ดา้นกิจกรรม ดา้นความสามารถ

ทาํกาํไร และการเจริญเติบโตของสหกรณ์การเกษตรทัว่ไป การ วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยั

เชิงปริมาณ การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มประชากรคือสหกรณ์การเกษตรทัว่ไป

ในเขตภาคกลาง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบวิเคราะห์ฐานะทาง

การเงินของสหกรณ์การเกษตรทัว่ไปในเขตภาคกลางช่วงปีพุทธศกัราช 2541 – 2543 

อนัประกอบดว้ยงบดุล และงบกาํไรขาดทุน ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้อตัราการเงิน

ทั้ง 4 ด้าน และการวิเคราะห์เส้นแนวโน้มและการหา ค่าร้อยละเพื่ออธิบายฐานะ
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ทางการเงินของกลุ่มประชากร สําหรับการทดสอบสมมุติฐานใชก้ารวิเคราะห์โดยใช้

ค่าสถิติ ANOVA  

ยุวดี เครือรัฐติกาล (2546) ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราส่วน

ทางการเงินของอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ และกระดาษท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: กรณีศึกษาบริษทั ฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัเยื่อกระดาษสยามจาํกดั (มหาชน) โดยศึกษาและเปรียบเทียบ

อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทผลิตเยื่อกระดาษทั้ งสองแห่งกับค่าเฉล่ียของ

อุตสาหกรรมเยือ่กระดาษ และกระดาษ รวมทั้งพยากรณ์แนวโนม้ยอดขาย ตน้ทุนขาย 

และกาํไรขั้นตน้ในอนาคต ตั้งแต่ปี 2546 ถึง ปี 2550 โดยใชข้อ้มูลรายการต่างๆ ในงบ

การเงอนประจาํปีตั้งแต่ปี 2540 ถึงปี 2544 และงบการเงินรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสท่ี 

1 ปี 2540 ถึงไตรมาสท่ี 3 ปี 2545  

 พรศิริ เจริญพงศ ์(2549) ศึกษา การวเิคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของบริษทั

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ จาํนวน 2 

บริษทั คือ บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) กบั บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จาํกดั 

(มหาชน) เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2544-2548 โดยใชก้ารวิเคราะห์งบการเงิน

เปรียบเทียบและการพยากรณ์โดยเทคนิคอนุกรมเวลา ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์งบ

การเงินเปรียบเทียบโดยการเปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน ของทั้งสองบริษทั  

 อาคม โยริยะ (2551) ศึกษาวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน

ของสหกรณ์การเกษตรเวียงป่าเป้า จาํกดั จงัหวดัเชียงราย เป็นการศึกษาจากรายงาน

กิจการประจาํปี รายงานงบการเงินของผูส้อบบญัชี 3 ปี 2549 – 2551 

 ปรารถนา กิจพนัธ์ (2551) การศึกษาวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของ

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุ

ภณัฑ์ เพื่อศึกษาสภาพคล่อง ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน และสมรรถภาพในการ

ทาํกําไร นโยบายทางการเงิน และอัตราทางการตลาดต่อราคาหุ้นของบริษัทใน

อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์และหาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัปัจจยั

ทางเศรษฐกิจ 
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 วลิาวลัย ์ตุม้เฟ้ียม (2551) การศึกษาการวเิคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบบริษทั

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ศึกษาแนวโนม้การเจริญเติมโตของบริษทั

ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) หลงัเขา้จดทะเบียน ศึกษาโดยการนาํงบการเงิน

เฉพาะกิจการรายไตรมาสของบริษทัตั้งแต่เร่ิมซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดฯ 

 อนิรุทธ บุญลอย (2553) ศึกษาการวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจสกดันํ้ ามนั

ปาลม์ ในประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินของธุรกิจสกดันํ้ ามนัปาล์ม

ในประเทศไทยและวเิคราะห์หาอตัราส่วนเฉล่ีย รวมถึงจุดแขง็และจุดอ่อนทางการเงิน

ของกลุ่มธุรกิจน้ี โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ธุรกิจสกดันํ้ ามนัปาล์มใน

ประเทศไทย ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีนาํส่งงบการเงินให้แก่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

เป็นจาํนวนทั้งสิน 63 แห่ง ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคือ งบการเงิน ซ่ึงไดแ้ก่ งบดุล และ

งบกาํไรขาดทุน โดยนาํมาวเิคราะห์หาอตัราส่วนทางการเงินท่ีตอ้งการ 

จากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ เก่ียวกบัทฤษฏีการวิเคราะห์งบการเงินนั้น

พบว่าสามารถท่ีจะนํามาใช้ในการประกอบการวิเคราะห์งบการเงินในส่วนของ

การศึกษาค้นควา้อิสระ หรือเป็นกรณีศึกษา บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จาํกัด 

(มหาชน) และบริษัทย่อย ซ่ึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีนํามาใช้ คือการวิเคราะห์

อตัราส่วนทางการเงิน 4ด้าน การวิเคราะห์ร้อยละแนวตั้ง และการวิเคราะห์อตัรา    

ร้อยละแนวนอน 

วธีิการศึกษา 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในส่วนของการดาํเนินการศึกษางบการเงินของบริษทัเจริญโภคภณัฑ์อาหาร 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2555 นั้น เร่ิมจากการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯ จาก www.set.or.th  แลว้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล

ท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมโดยใชเ้คร่ืองมือทางการเงินมาช่วยวิเคราะห์และสรุปผล 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

      1.การวเิคราะห์งบการเงินจะใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน ดงัน้ี 

1.1 อตัราส่วนแสดงสภาพคล่อง (liquidity ratios) 

http://www.set.or.th/
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1.1.1 อตัราส่วนทุนหมุนเวียน (current ratio) 

1.1.2 อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (quick ratio หรือ acid-test ratio) 

1.2. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์(activity                      

ratio)  

1.2.1 อตัราส่วนการหมุนของสินคา้คงเหลือ (inventory turnover)  

1.2.2 อตัราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร (fixed assets 

turnover)  

1.2.3 อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (total assets turnover)  

1.3. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการก่อหน้ี(leverage ratio 

1.3.1 อตัราส่วนหน้ีสิน(debt ratio) 

1.3.2 อตัราส่วนหน้ีสินระยะยาว (long-term debt ratio) 

1.3.3 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้น (debt to equity ratio)  

1.4. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (profitability ratio) 

1.4.1 อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ (gross profit margin)  

1.4.2 อตัราส่วนกาํไรจากการดาํเนินงาน (net operating margin 

1.4.3 อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (net profit margin) 

1.4.4 อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (return on investment) 

1.4.5 อตัราผลตอบแทนของส่วนผูถื้อหุ้น (return on equity) 

      2.  การวเิคราะห์แนวตั้งหรือแนวด่ิง (Vertical Analysis or Common Size 

Statements) 

      3.  การวเิคราะห์แนวนอนหรือแนวโนม้ (Horizontal Analysis or Trend Analysis) 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย โดยการวิเคราะห์จากงบการเงินในช่วงปี พ.ศ. 2551 

ถึงปี พ.ศ.2555 โดยการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 
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ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบับริษัท 

บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) “ บริษทั ” เป็นนิติบุคคลท่ี

จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 313 อาคาร ซี. พี.ทาวเวอร์ 

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย   

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 

2530 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัคือ บริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ์ จาํกดั ซ่ึงเป็นนิติ

บุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางออ้มใน

บริษทั ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุดเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2555 เท่ากบัร้อยละ 

46.20 

บริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกัดา้น

การเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร โดยมีท่ีตั้ งของธุรกิจครอบคลุมทั้ ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วนงานหลกัดงัน้ี 

1. ส่วนงานธุรกิจสัตวบ์ก ครอบคลุมสินคา้ประเภทไก่ เป็ด และสุกร 

2. ส่วนงานธุรกิจสัตวน์ํ้า ครอบคลุมสินคา้ประเภทกุง้และปลา 

การดาํเนินธุรกิจของ 2 ส่วนงานหลกัดงักล่าวมีลกัษณะครบวงจร เร่ิมตั้งแต่

การจดัหาวตัถุดิบเพื่อใชใ้นการผลิตอาหารสัตว ์ การดาํเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตย ์การ

เพาะพนัธ์ุสัตว ์การเล้ียงสัตวเ์พื่อการคา้ การแปรรูปเน้ือสัตว ์การผลิตผลิตภณัฑ์อาหาร

สําเร็จรูปพร้อมรับประทาน จนกระทัง่ถึงการจาํหน่ายสินคา้ไปสู่กลุ่มผูบ้ริโภคทัง่ใน

ประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงผลิตภณัฑ์หลกัของกลุ่มบริษทัจาํแนกไดเ้ป็น 3 ประเภท

หลกัดงัน้ี 

1. อาหารสัตว ์

2. ผลิตภณัฑจ์ากฟาร์มเล้ียงสัตว ์เช่น พนัธ์ุสัตว ์สัตวมี์ชีวติ เน้ือสัตว ์เป็นตน้ 

3. อาหารแปรรูปและอาหารสาํเร็จรูป 

เป็นบริษทัขนาดใหญ่ท่ีมีความมัน่คงและประสบความสําเร็จในการดาํเนิน

ธุรกิจ มีวสิัยทศัน์ มีศกัยภาพท่ีจะเติมโตต่อไปในอนาคต โดยมีความมุ่งมัน่ท่ี จะพฒันา

ผลิตภณัฑ์สินคา้ให้มีมูลค่าเพิ่มข้ึน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีการพฒันาผลิตภณัฑ์สินคา้ใหม่ ๆ 
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เพื่อให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกมากข้ึน โดยมีเป้าหมายท่ีจะเป็นผูน้าํด้านผลิตอาหารท่ี

คุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนา สะอาดถูกสุขอนามยัและปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค ภายใต้

นโยบายการดาํเนินงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงสังคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีเป็นแนวทางให้

นกัลงทุนไดต้ดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัไดดี้ยิง่ข้ึน 

ผลการวเิคราะห์ทางการเงิน 

 จากทฤษฏีเก่ียวกบัการวเิคราะห์งบการเงินท่ีไดก้ล่าวไว ้ในบทท่ีสอง 

เคร่ืองมือท่ีนิยมใชโ้ดยทัว่ไปในการวเิคราะห์งบการเงินคือ  

1. การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) 

1.1 อตัราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) 

1.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์(Activity Ratio 

1.3 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการก่อหน้ี (Leverage Ratio) 

1.4 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio) 

2. การวเิคราะห์แนวตั้งหรือแนวด่ิง (Vertical Analysis or Common Size 

Statement) 

3. การวเิคราะห์แนวนอนหรือแนวโนม้ (Horizontal Analysis or Trend 

Analysis) 
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ตาราง  1 อตัราส่วนเฉลีย่ทางการเงินของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั 

(มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

อตัราส่วน 2551 2552 2553 2554 2555 

1.1 ด้านสภาพคล่อง : 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน 1.18 1.78 1.80 1.66 1.15 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว 0.48 0.87 0.74 1.18 0.62 

1.2 ด้านความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ : 

อตัราส่วนหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ 4.94 5.02 5.31 6.26 9.08 

อตัราส่วนหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร 3.51 3.62 4.04 4.16 5.00 

อตัราส่วนหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม 1.29 1.48 1.56 1.44 1.52 

1.3 ด้านความสามารถในการก่อหนี ้: 

อตัราส่วนหน้ีสิน 57.63 52.48 51.67 58.21 61.11 

อตัราส่วนหน้ีสินระยะยาว 20.51 26.52 25.63 29.51 30.45 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 136.02 110.44 106.90 139.29   157.11 

1.4 ด้านความสามารถในการทาํกาํไร : 

อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ 13.12   17.69   18.47   19.49    13.09 

อตัราส่วนกาํไรจากกการดาํเนินงาน 3.78     9.01    8.59     9.28      6.63 

อตัราส่วนกาํไรสุทธิ 2.06     6.29     7.33     7.88      5.88 

อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน 3.00     8.98   10.99   10.12      6.77 

อตัราส่วนผลตอบแทนส่วนผูถื้อหุน้ 7.08   18.90   22.74   24.21    17.40 

ท่ีมา  จากการคาํนวณจากงบดุลและงบกาํไรขาดทุนเปรียบเทียบ ระหวา่ง ปี 2551 – 

2555 

 จากผลการศึกษาตามตาราง 1 เม่ือนาํมาวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินใน

ระหวา่งปี พ.ศ. 2551 – 2555 พิจารณาแยกเป็นดา้นๆ ไดด้งัน้ี 

1.1 ด้านสภาพคล่อง ประกอบด้วยอตัราส่วนทุนหมุนเวียน อตัราส่วนทุน
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หมุนเวยีนเร็ว และอตัราส่วนกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานต่อหน้ีสินหมุนเวียน ใช้

วดัความสามารถในการชาํระหน้ีระยะสั้นของกิจการ สรุปผลไดด้งัน้ี 

บริษทัเจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั(มหาชน) และบริษทัยอ่ยในปี พ.ศ. 2551-

2553 มีแนวโนม้ของอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเพิ่มข้ึน คือ 1.18 เท่า เป็น 1.78 เท่า และ 

1.80 เท่า แต่พอมาปี พ.ศ. 2554-2555 กลบัมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน ลดลง คือ 1.66 

เท่า  และ 1.15 เท่า ตามลําดับ จึงเห็นได้ว่า สภาพคล่องในส่วนของสินทรัพย์

หมุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียนของบริษทัฯ มีอตัราลดลงแต่ก็มีสินทรัพยห์มุนเวียน

มากกว่าหน่ึงเท่าท่ีพร้อมในการชาํระหน้ีสินหมุนเวียนได้ซ่ึงแสดงว่าสําหรับหน้ีสิน

ระยะสั้นทุก 1 บาท ในปีพ.ศ.2551-2555 บริษทัฯ จะมีสินทรัพย ์อยูใ่นช่วง 1.15-1.80 

บาท แสดงว่าอตัราส่วนน้ีมีสภาพคล่องในการชาํระหน้ีดีพอสมควรแมว้่าอตัราส่วน

ไม่ไดเ้คล่ือนไหวไปตามท่ีควรเป็นคือ  2:1  ตามปกติ ต่อมาในส่วนของการวิเคราะห์

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว ในปี พ.ศ. 2551 มีจาํนวน 0.48 เท่า มีสภาพคล่องไม่ค่อยดี 

โดยทัว่ไปแลว้ถือวา่อตัราส่วนน้ีควรเป็น 1:1 จึงจะนบัไดว้า่มีสภาพคล่องในการชาํระ

หน้ีได้ทนัที ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 มีอตัราส่วนเพิ่มข้ึนเป็น 0.87 เท่า และในปี พ.ศ. 

2553 มีอตัราส่วนลดลงมาเป็น 0.74 เท่า และในปี พ.ศ. 2554 มีอตัราส่วนเพิ่มข้ึนมาก

เป็น 1.18 เท่า ซ่ึงปีน้ีทาํใหมี้สภาพคล่องดีมาก ต่อมาปี พ.ศ. 2555 มีอตัราลดลงมาเป็น 

0.62 เท่า สรุปเป็นภาพรวมของอตัราทุนหมุนเวียนเร็วจะเห็นไดว้า่มีความสภาพคล่อง

ในการชาํระหน้ีค่อนขา้งดี 

1.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์(Activity Ratio) 

บริษทัเจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั(มหาชน) และบริษทัยอ่ยมีแนวโน้มอตัรา

หมุนเวียนของสินคา้คงเหลือปี พ.ศ.2551 จาํนวน 4.94 คร้ังปี พ.ศ. 2552-2555 เพิ่มข้ึน

ตามลาํดบัตามลาํดบั คือ 5.02 คร้ัง, 5.31 คร้ัง, 6.26 และ 9.08 คร้ัง ตามลาํดบั จึงเห็นได้

วา่การบริหารจดัการสินคา้คงเหลือไปในทิศทางทีดีข้ึนและจาํนวนคร้ังก็อยูใ่นเกณฑ์ท่ี

ดี ต่อมาอตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพยถ์าวรในปี พ.ศ.2551 จาํนวน 3.51 คร้ัง  และในปี 

พ.ศ.2552 - 2555 มีจาํนวนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง จาํนวน 3.62 คร้ัง, 4.04คร้ัง, 4.16คร้ัง 

และ 5.00 คร้ัง สรุปได้ว่าเม่ือใช้สินทรัพยถ์าวรในการดาํเนินงาน ของปี พ.ศ.2551 - 

2555 มีประสิทธิภาพดีข้ึนเร่ือย ๆ เพราะลงทุน 1 บาท สามรถทาํรายไดเ้พิ่มข้ึนเร่ือย ๆ 
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ถึง 5.00  อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมในปี พ.ศ.2551 มีจาํนวน 1.292 คร้ัง 

ต่อมาในปีพ.ศ. 2552 และ 2554 เพิ่มข้ึนเป็น 1.48 คร้ัง, 1.56 คร้ัง, พอปี พ.ศ. 2554 

ลดลงมาเป็น 1.44คร้ัง แต่ต่อมาปี พ.ศ. 2555 เพิ่มข้ึนเป็น 1.52คร้ัง มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน

ของอตัราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม สรุปไดว้า่ ลงทุน 1 บาท สามารถทาํ

รายไดอ้ยูใ่นช่วง 1.29-1.56 บาท ตามลาํดบั 

1.3. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการก่อหน้ี (Leverage Ratio) 

บริษทัเจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั(มหาชน) และบริษทัย่อย มีแนวโน้มใน

อตัราส่วนหน้ีสินในการก่อหน้ีไม่ตากต่างกนัมากนกั มีแต่ ปี พ.ศ. 2553 ท่ีลดลงใน

อตัราร้อยละ 51.67  ส่วนปีอ่ืน ๆ ก็อยู่ประมาณร้อยละ 52.48-61.11 แสดงว่า การ

ขยายตวัช้าลง เงินทุนภายนอกกิจการน้อย โครงสร้างเงินทุนส่วนมากมาจากแหล่ง

เงินทุนภายในกิจการ อตัราส่วนหน้ีสินระยะยาวในปี พ.ศ. 2551-2555  มีอตัราร้อยละ

เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ คืออตัราร้อยละ 20.51, 26.52, 25.63,29.51 และ 30.41  ตามลาํดับ

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในปี พ.ศ. 2551 มีอตัราร้อยละ 136.02 และในปี

พ.ศ.2552 - 2553 ลดลงเป็นอตัราร้อยละ 110.44 และ 106.90ตามลาํดบั พอมาในปี

พ.ศ. 2554 – 2555 เพิ่มข้ึนเป็นอตัราร้อยละ 139.29 และ 157.11 

1.4. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio) 

บริษทัเจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ความสามารถ

ในการทาํกาํไรของบริษทัฯในรูปอตัรากาํไรขั้นตน้มีแนวโน้มดงัต่อไปน้ี จากปี พ.ศ. 

2551 มีอตัราร้อยละ 13.12 และในปี พ.ศ. 2552 – 2554 มีอตัราเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองใน

อตัราร้อยละ 17.69, 18.47 และ 19.49 แสดงว่าเป็นการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี 

เน่ืองจากมียอดขายเพิ่มข้ึน ต่อมาปี พ.ศ. 2555 ลดลงเป็นอัตราร้อยละ 13.09  

อตัราส่วนกาํไรจากการดาํเนินงานในปี พ.ศ. 2551 เป็นอตัราร้อยละ 3.78 และในปี 

พ.ศ. 2552 – 2554 เป็นอตัราร้อยละ 9.01, 8.59 และ 9.28 ซ่ึงเป็นอตัราเพิ่มข้ึน ลดลงไม่

ต่างกนัมาก ส่วนในปี พ.ศ. 2555ไดล้ดลงเป็นอตัราร้อยละ 6.63  อตัราส่วนกาํไรสุทธิ 

ในปี พ.ศ. 2551 มีอตัราร้อยละ 2.06 จะเห็นว่าทั้ง 5 ปีน้ี ปีพ.ศ. 2551 อตัราร้อยละตํ่า

ท่ีสุด เน่ืองจากมียอดขายนอ้ยกว่าปีอ่ืนๆ และมีค่าใช้จ่ายในการขายท่ีเพิ่มข้ึงจึงทาํให้

อตัราส่วนในปีน้ีตํ่าท่ีสุด ปีพ.ศ. 2552-2554 เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง อตัราร้อยละ 6.29, 
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7.33 และ 7.88 ส่วนของปี พ.ศ. 2555 กลับลดลง ในอัตราร้อยละ 5.88 อัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุน ในปีพ.ศ. 2551 อตัราร้อยละ3.00 มีแนวโนม้ในการเพิ่มข้ึน

เร่ือย ๆ ในปี พ.ศ. 2552 – 2553 อตัราร้อยละ 8.98 และ 10.99 แสดงวา่ผลตอบแทนท่ี

ไดจ้ากการลงทุนทั้งส้ินการใชสิ้นทรัพยไ์ดผ้ลตอบแทนเพียงพอ ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 

ลดลงในอตัราร้อยละ 10.12 แต่ในปี พ.ศ. 2555ลดลงมาถึงอตัราร้อยละ 6.77 อตัรา

ผลตอบแทนของส่วนผูถื้อหุน้  ในปีพ.ศ. 2551 มีอตัราร้อยละ 7.08 และเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ 

ในปี พ.ศ.2552 - 2554 ท่ีอตัราส่วนร้อยละ 18.90, 22.74 และ 24.21  เน่ืองจากในช่วงปี

น้ีมีรายไดจ้ากการดาํเนินงาน ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ไดล้ดลงในอตัราร้อยละ 17.40 

 

ตารางที ่2 แสดงผลการวิเคราะห์แบบวิธีแนวนอนเฉพาะ บัญชีรายได้ ต้นทุนขายและ 

กาํไรสุทธิ ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

รายการ 2551               2552                    2553             2554        2555 

รายไดจ้ากการขาย  

 156,237,633 165,063,016 189,048,523 206,099,563 357,175,192 

ร้อยละ 0.00 5.65 21.00 31.91 128.61 

ตน้ทุนขาย  

 135,737,884 135,870,654 159,577,826 172,487,738 315,837,823 

ร้อยละ 0.00 0.10 17.56 27.07 132.68 

กาํไรสุทธิ  

 3,224,228 10,390,421 13,858,504 16,236,677 21,019,023 

ร้อยละ 0.00 152.17 175.36 224.31 301.58 
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จากแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบรายไดจ้ากการขาย ตน้ทุนขาย และกาํไรสุทธิ 

ของบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ปีพ.ศ. 2551 – 2555 

 จากการวิเคราะห์รายไดจ้ากการขายของบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย พบวา่ อตัราการขยายตวัของรายไดใ้นช่วงระยะเวลา 5ปี มี

แนวโน้มสูงข้ึน อตัราการขยายตวัของตน้ทุนขาย ก็มีแนวโนม้สูงข้ึนเช่นกนั สําหรับ

ผลตอบแทนของกิจการ ยอดกาํไรขั้นตน้ก็เช่นกนัมีแนวโน้มผลตอบแทนสูง ในปี 

พ.ศ. 2555 มีผลตอบแทนสูงอตัราร้อยละ 301.58 จากปีก่อนในอตัราร้อยละ 224.31 

สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์งบการเงินในอุตสาหกรรมเกษตรและ

อาหาร เทคโนโลยี กรณีศึกษา บริษทัเจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกัด (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 โดยใชเ้คร่ืองมือทางการเงินมาทาํการ

วิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงินท่ีอยูใ่นงบการเงินและเปิดเผยผา่นเวปไซด์ของสํานกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และจากรายงานประจาํปีตาม

แบบ 56-1 ซ่ึงนาํมาวเิคราะห์โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน ขา้งตน้ท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ใน

บทท่ี 2ทาํการวเิคราะห์เพื่อทราบถึงฐานะทางการเงินของแต่ละปี ประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงาน โครงสร้างเงินลงทุน และประสิทธิภาพในการทาํกาํไร แลว้ทาํการสรุปผล

และขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษา ของบริษทัเจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
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สรุปผลจากการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 

 จากผลการศึกษาในประเด็นเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน ผลปรากฏวา่ บริษทัฯ 

มีสภาพคล่อง ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีความสามารถในการจ่ายชาํระหน้ีระยะสั้นนั้นอยูใ่น

เกณฑดี์พอสมควร แต่ก็มีแนวโนม้ดีข้ึนทุกปี 

 จากผลการศึกษาในประเด็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ผล

ปรากฏวา่ บริษทัฯ มีการบริหารจดัการทั้งลูกหน้ีและสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

 จากผลการศึกษาในประเด็นเก่ียวกบัโครงสร้างเงินลงทุน ผลปรากฏวา่ แมว้า่

โครงสร้างเงินลงทุนของบริษัทฯ จะมาจากส่วนของหน้ีสินเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มี

แนวโนม้ท่ีจะใชเ้งินทุนจากส่วนของหน้ีสินลดลง ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียก็

อยูใ่นระดบัท่ีเพิ่มข้ึน  

 จากผลการศึกษาในประเด็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการทาํกาํไร ผลปรากฏ

วา่บริษทัฯ มีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานในการทาํกาํไรเพิ่มข้ึนภายใตค้วามเส่ียง

ทางการเงินและความเส่ียงทางธุรกิจ   

การศึกษาและวเิคราะห์งบการเงิน 

 สรุปผลการศึกษา จากการวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั เจริญโภคภณัฑ์

อาหาร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย โดย ศึกษาขอ้มูลจากงบการเงินเฉพาะสําหรับ

ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2555 สรุปผลการศึกษาและการ

ดาํเนินงานได ้ดงัน้ี   

 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2555 ซ่ึงใน

ปี 2555 มีจาํนวน 357,175 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 73.30 จากปีก่อน ซ่ึงปี 2554 เป็น

จาํนวน 206,099 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการเพิ่มยอดขายนั้นเอง  

 กาํไรสุทธิของบริษทัสําหรับผลการดาํเนินงานในปี 2555 มีจาํนวน 21,019 

ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 29 จากปีก่อน ซ่ึงมีจาํนวน 16,237 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่

เป็นผลมาจากส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมท่ี เพิ่มสูงข้ึนและมี

ประสิทธิภาพในการบริหารตน้ทุนการผลิต ซ่ึงดาํเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง 
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ข้อเสนอแนะ 

ในส่วนของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ยงัคงพึ่งพาเงินลงทุนจาก

ส่วนของหน้ีสินมากกวา่ส่วนของผูถื้อหุ้น ดงันั้นจึงควรมีการปรับปรุงนโยบายในการ

ลงทุนใหพ้ึ่งพาเงินทุนจากส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน เพื่อลดภาระตน้ทุนทางการเงิน  
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