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ศิริวรรณ ล้ิมสมบติัอนนัต ์1 ดร.พงษส์รรค ์ ลีลาหงส์จุฑา 2 

 

 

บทคัดย่อ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจบริการเฉพาะกิจ กรณีศึกษา 

บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จาํกดั (มหาชน) “ในช่วง 5 ปียอ้นหลงัโดยศึกษาขอ้มูล

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 – 2555 ซ่ึงผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงคเ์พื่อ 1.ศึกษาฐานะทางการ

เงินและผลดาํเนินงานของบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จาํกดั (มหาชน)2.วิเคราะห์

อัตราส่วนทางการเงิน ในการดําเนินงานของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จาํกัด 

(มหาชน)”จากการศึกษาจะไดรั้บประโยชน์ ดงัน้ี 1. ทาํให้ทราบถึงฐานะทางการเงิน

และผลการดาํเนินงานของบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จาํกดั (มหาชน) 2.เป็นขอ้มูล

พื้นฐานให้ผูส้นใจนาํขอ้มูลดงักล่าวไปประกอบการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ ตามแต่

วตัถุประสงคข์องผูใ้ชง้บการเงิน  

 ผลการศึกษาสรุปวา่ การศึกษาขอ้มูลในแนวด่ิงและแนวโนม้พบวา่ บริษทัฯ มี

แนวโน้มในการทํารายได้และกําไรเพิ่มข้ึนจากสภาพเศรษฐกิจท่ีการส่งเสริม

ภาคอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากการลงทุนสินทรัพยเ์พิ่มในส่วนท่ีหลุม

กลบขยะ ส่วนการวเิคราะห์อตัราสภาพคล่องของบริษทัฯ อยูใ่นเกณฑป์กติ แต่มี 

 
 

1 นกัศึกษาปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ระยะเวลาในการเก็บหน้ีมีจาํนวนมากกวา่ระยะเวลาการชาํระหน้ี อาจมีผลกระทบต่อ

สภาพคล่องของบริษทัฯในภายหลงัได ้ อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการหา

กาํไรของบริษัทฯ เป็นอัตราส่วนวดัประสิทธิภาพในการใช้เงินทุนทั้ งหมด หรือ

เงินทุนจากส่วนของผูถื้อหุ้น สําหรับบริษทัฯน้ี ผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั 

(Return on Equity) ก็ไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 

คําสําคัญ : การวเิคราะห์งบการเงิน อตัราส่วนทางการเงิน  

 

ABSTRACT 

 In this study. Analysis of financial statements of listed companies service 

industry. Professional Services Sector Case Study of Better World Green Public 

Company Limited , "during the five-year retrospective study of data from the year 

2551 to 2555, which were intended to be assigned. 1. The financial position and 

results of operations of the company, Better World Green Public Company Limited 

2. Analysis of financial ratios. The implementation of the Better World Green 

Public Company Limited  from the study will have the following benefits: 1. 

Keeping in mind the financial position and results of operations of the Company's 

Better World Green Public Company Limited . 2 is the basis for those interested in 

such information to economic decision making. But the purpose of the financial 

statements. 

             The study concluded that The study found that vertical and likely trends in 

the Company's revenue and profit growth. Of the economy, promoting industrial 

growth. As a result of their investment assets in the garbage pit landfills. The 

analysis of the liquidity of the Company. Normal. But the duration of the collection 

period, a greater number of settlements. May affect the liquidity of the Company at 

a later time. Ratio analysis is the profit of the Company. Efficiency is the ratio of 
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use of funds. Or capital from the shareholders. For this company. Return on 

ordinary shareholders' equity (Return on Equity) has increased steadily each year. 

Keywords: Analysis, Financial ratios 

บทนํา 

 เน่ืองจากสถานการณ์ท่ีมีการเติบโตทางอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วและความ

ใส่ใจในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเพิ่มมากข้ึน ทาํให้การขยายตวัของธุรกิจเก่ียวกบัการ

จดัการขยะอุตสาหกรรม เพิ่มตามไปดว้ย แต่ปัจจุบนั บริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการ

จดัการขยะอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ได้แก่ บริษทั 

เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จาํกัด (มหาชน) ผูศึ้กษาวิจยัเลือกวิเคราะห์งบการเงินและ

วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน ช่วงระยะเวลายอ้นหลงั 5 ปี ตั้งแต่  พ.ศ. 2551 – 2555 

เพื่อศึกษาฐานะการดาํเนินงานท่ีแทจ้ริงของบริษทั และแนวโนม้การเจริญเติบโตของ

ธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบัการเจริญเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมหลกั 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาฐานะทางการเงินและผลดาํเนินงานของ “บริษทั เบตเตอร์ เวิลด ์

กรีน จาํกดั (มหาชน)” 

2. เพื่อวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน ในการดาํเนินงานของ “บริษทั เบต

เตอร์ เวลิด ์กรีน จาํกดั (มหาชน)” 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํให้ทราบถึงฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษทั เบต

เตอร์ เวลิด ์กรีน จาํกดั (มหาชน) 

2. เป็นขอ้มูลพื้นฐานใหผู้ส้นใจนาํขอ้มูลดงักล่าวไปประกอบการตดัสินใจเชิง

เศรษฐกิจ ตามแต่วตัถุประสงคข์องผูใ้ชง้บการเงิน 

ขอบเขตการศึกษา 

1. การศึกษาคร้ังน้ีจะทาํการวิเคราะห์งบการเงินรวม ของ “บริษทั เบตเตอร์ 

เวลิด ์กรีน จาํกดั (มหาชน)” 



382 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

2. การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลงบการเงินรวมยอ้นหลงัในช่วงระยะเวลาระหวา่ง

ปี พ.ศ. 2551 – 2555 เป็นระยะเวลา 5 ปี ทั้งน้ีจะทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเฉพาะท่ีปรากฎ

อยูใ่นรายงานทางการเงินเท่านั้น 

ทฤษฏีทีใ่ช้ในการศึกษางบการเงิน 

ความหมายของงบการเงิน 

สภาวิชาชีพบญัชี (2552,หนา้ 12) งบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ

รายงานการเงิน งบการเงินท่ีสมบูรณ์ประกอบดว้ย งบดุล งบกาํไรขาดทุน งบแสดง

การเปล่ียนแปลงฐานะการเงิน  

เพชรี ขุนทรัพย ์(2544,หน้า 2) งบการเงิน หมายถึง”รายงานทางการเงินท่ี

บริษัทต้องจัดทําข้ึนมาอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง เพื่อรายงานผลประกอบการและ

ความกา้วหนา้ของกิจการท่ีเกิดข้ึน ณ ช่วงระยะเวลาหน่ึง” 

เชาวลีย ์พงศ์ผาติโรจน์ (2541,หน้า 20) งบการเงิน หมายถึง งบการเงินท่ี

กิจการจดัทาํข้ึนมาเพื่อแสดงผลการดาํเนินงานของกิจการ 

มาลี ไชยกุล (2538,หนา้ 133) งบการเงิน หมายถึง รายงานทางบญัชีท่ีจดัทาํ

ข้ึนอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลดาํเนินงานของกิจการ ณ 

ช่วงระยะเวลาหน่ึง งบการเงินท่ีสาํคญั คือ งบกาํไรขาดทุน และงบดุล 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

2สงกรานต์  ทองน่วม2 (2543) ศึกษา การวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัใน

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2537-2541 เพื่อศึกษาวิเคราะห์

เปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมโดยเฉล่ียและหาแนวทางปรับปรุงการดาํเนินงานของ

กิจการ โดยทาํการวิเคราะห์ดว้ย อตัราส่วนทางการเงิน(Ratio Analysis) การวิเคราะห์

แนวด่ิง (Common Size) แนวโน้มของรายการท่ีมีนยัสําคญั (Significant Trend) 

การศึกษางบกระแสเงินสดแบบ EBITDA และการใช้ Du Pont System Analysis 

การศึกษาพบว่า ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดีกว่าบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียน โดยก่อนการเกิด

วกิฤตการณ์บริษทัปูนซีเมนตข์องไทย มีแนวโนม้การเจริญเติบโตเพิ่มมากข้ึน และจาก
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การศึกษาโครงสร้างเงินทุน ความอยูร่อดระยะยาวพบวา่ บริษทัปูนซีเมนตข์องไทยมี

การใชเ้งินทุนจากหน้ีสินเป็นหลกั จึงทาํให้สัดส่วนหน้ีสินท่ีสูง ส่วนการวิเคราะห์โดย

ใชด้ชันี Z-SCORE MODEL พบว่า 4 บริษทั มีฐานะการเงินที่มัน่คง และอีก 6 บริษทั

อยู่ในระดบัท่ีมีความเส่ียงมีแนวโน้มท่ีจะลม้ละลาย 

2พรศิริ เจริญพงศ์ (2549) 2 ศึกษา การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของ

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในอุตสาหกรรมเหมืองแร่2 

คือ บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ํากดั(มหาชน) และบริษทั ทุ ่งคาฮาเบอร์ จาํกดั

(มหาชน) ตั้งแต่ พ.ศ.2544-2548 โดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราส่วน

ทาง การ เง ิน  ก ารศ ึกษา พบว ่า  บริษ ทั  ผ าแดง  อ ินดสัทรี  จ ํา ก ดั (มหาชน)  มี

ความสามารถในการก่อหน้ีมากกว่า สามารถทาํกาํไรขั้นตน้ไดสู้ง มีอตัรากาํไร

ค่อนขา้งสูง แต่ก็มีค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานสูงตามไปดว้ย การจดัการชําระ

ดอกเบ้ียมีประสิทธิภาพดีกว่า บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จาํกดั(มหาชน) ส่วนที่สองเป็น

การพยากรณ์กาํไรจากการดาํเนินงาน โดยใช้การวิเคราะห์แบบนุกรมเวลาตามวิธี 

Holt’s Exponential Smoothing จากการศึกษาพบว่า การดาํเนินงานในอีก 2 ปี

ขา้งหน้า (พ.ศ.2549 และพ.ศ.2550) มีแนวโน้มของกาํไรจากการดาํเนินงานลดลง  

2นิยม  คาํบุญทา  (2550) 2 ศึกษา  การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงินด้วย

อตัราส่วนทางการเงินของบริษทัในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพย2์ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2545-2549 จาํนวน 20 บริษทั โดยทาํการศึกษา การ

วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน และเพื่อเสนอแนะการวางแผนในการดาํเนินงาน

และการลงทุน ของบริษทัในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยที์่จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย  ์จากการศึกษาพบว ่า 2อัตราส่วนสภาพคล่อง บริษัท แสนสิริ จาํกัด 

(มหาชน) มีสภาพคล่องดีท่ีสุด อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน บริษทั 

สัมมากร จาํกดั (มหาชน) มีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานดีท่ีสุด อตัราส่วนวดัสภาพ

หน้ี  บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีมีสภาพหน้ีดี

ท่ีสุด อตัราส่วนวดัความสามารถในการทาํกาํไร บริษทั ไทคอน อินดสัเตรียล คอน

เน็คชั่น จาํกัด (มหาชน) ประสบความสําเร็จในการทาํกาํไรสูงสุด และบริษทัท่ีมี
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อตัราส่วนทางการตลาดของหุ้นดีท่ีสุด คือ บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค จาํกัด 

(มหาชน) 

2วิลาวลัย ์ตุม้เฟ้ียม (2551)2 ศึกษา การวเิคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบบริษทัท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  2ไดท้าํการศึกษาแนวโน้มการเจริญเติมโต

ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพย  ์เอ็ม เอ ไอ (MAI)  โดยการนาํงบการเงินรายไตร

มาส ตั้งแต่เร่ิมซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดฯ ถึงไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ.2551 จาํนวน 41 

บริษทั  มาวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน  จากการศึกษาพบว ่า  อตัราส่วนวดั

ความสามารถในการทํากําไร  บริษทัที่เจ ริญเติบโตข้ึนมีจ ํานวน  25 บริษทั  มี

แนวโน้มลดลง 16 บริษทั อตัราส่วนวดัสภาพคล่องของทั้งตลาดส่วนใหญ่สามารถ

จ่ายหน้ีระยะสั้ นไดด้ี อตัราวดัภาระหน้ีสินจาํนวน 20 บริษทั มีอตัราเพิ่มข้ึนของ

หน้ีสินมากกว่าการเพิ่มข้ึนของทุนและความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกบัผลการดาํเนินงาน อตัราวดัมูลค่าตลาด ไม่สามารถนาํมาวิเคราะห์

ทิศทางการดาํเนินงานของกิจการได  ้เน่ืองจากมูลค่าทางบญัชีที่เกิดจากการบนัทึก

ตวัเลข ตามมาตรฐานของบญัชีไม่สามารถกาํหนดทิศทางราคาตลาดได ้

2รัญชิดา การขยนั (2546)2 ศึกษา 2การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบบริษทั

ในกลุ่มธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย  ์กรณีศึกษา บริษทั  ควอลิต้ี  เฮา้ส์ จํากดั

(มหาชน) บริษทั  แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั(มหาชน)  และบริษทั  เอเชี่ยน พร็อพ

เพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั(มหาชน) บริษทั ช่วงระยะเวลาปีพ.ศ.2540-2544 

โดยทาํการศึกษา วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน ผลการศึกษาพบว่า บริษทั แลนด์ 

แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั(มหาชน) มีความคล่องตวัในการชาํระหน้ีระยะสั้ นตํ่าที่สุด แต่มี

แนวโน้มที่จะทาํกาํไรสูงสุด รวมถึงมีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและบริหาร

สินทรัพยที์่สูง ส่วน บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั(มหาชน) จะมีแนวโน้มการชาํระ

หน้ีระยะสั้ นในอนาคตดีข้ึน แต่มีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานตํ่า และมีความ

เส่ียงทางการเงินมากกว่าบริษทัอ่ืน จากสัดส่วนของหน้ีที่สูงมากในโครงสร้างทาง

การเงิน 
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2วิชนี เอ่ียมชุ่ม (2545)2 ศึกษา การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของบริษทั

ในอุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตร ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ตั้ งแต่ปีพ.ศ .2539 -2543  โดยใช้ 2 ว ิธ ีก า รว ิเค รา ะ ห์เช ิง ป ริม า ณ 

(Quantitative Method) และการพรรณนา (Descriptive) ซ่ึงทาํการวิเคราะห์

อตัราส่วนทางการเงิน 2ผลการศึกษาพบวา่ 2กลุ่มท่ีมีสภาพคล่องและความสามารถใน

การทาํกําไรสูงที่สุด คือ กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมการเกษตร ส่วนผลของการ

พยากรณ์ พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตรจะมีแนวโน้มของตน้ทุนขายท่ี

เพิ่มข้ึนมากกว่ายอดขาย  

อนิรุทธ บุญลอย (2552) ศึกษา การวเิคราะห์งบการเงินของธุรกิจนํ้ ามนัปาล์ม 

ในประเทศไทย จาํนวน 63 บริษทั ในช่วงปี 2548-2552 เพื่อวิเคราะห์หาอตัราส่วน

เฉล่ีย รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนทางการเงินชองกลุ่มธุรกิจน้ี โดยทาํการวิเคราะห์ดว้ย

อตัราส่วนทางการเงินเฉพาะหัวขอ้ท่ีน่าสนใจ ได้แก่2 อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง 

อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการทาํงาน และอตัราส่วนวดัภาระหน้ีสิน ซ่ึงผลจาก

ศึกษาพบว่า 2ธุรกิจสกดันํ้ ามนัปาล์มในประเทศไทย มีอตัราส่วนทางการเงินอยู่ใน

เกณฑ์ท่ีดีข้ึนเร่ือย ๆ แต่ปัญหาภยัแล้งทาํให้ขาดแคลนวตัถุดิบ ส่งผลให้การผลิต 

ยอดขาย และกาํไรลดลงในท่ีสุด ดงันั้นผูป้ระกอบการควรวางแผนจดัการเพื่อรองรับ

ปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบ ซ่ึงจะไดไ้ม่มีผลทาํใหก้ารดาํเนินงานลดลง 

 อมราลกัษณ์  ภูวไนยวีรพงศ์ (2552) ศึกษา การวิเคราะห์งบการเงิน คณะ

วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.

2547-2551 โดยใช้วิธี  2วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวด่ิง(ร้อยละ)วิเคราะห์

เปรียบเทียบในแนวนอนหรือตามแนวโน้ม และการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

จากการศึกษาพบว่า  การวิเคราะห์ตามแนวด่ิง คณะฯมีโครงสร้างเงินทุน2  ของ

สินทรัพยห์มุนเวียน ในส่วนของ2เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์คิดเป็น 83% 

ของสินทรัพย  ์การวิเคราะห์ในแนวนอน พบว่าคณะฯ มีแนวโน้มในการระดมทุน2

เพิ่มข้ึน2ทาํให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพ2อ 2การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน พบว่า 
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ในปี พ.ศ.2551 มีอตัราสภาพคล่องสูง มีความสามารถในการชาํระหน้ีระยะสั้นสูง2และ2

ในปี พ.ศ.2550 มีอตัราหน้ีสูงกวา่ปีอ่ืน ๆ 

ไพศาล  ขนัสร้อย (2541) ศึกษา เร่ืองการวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษทั

เงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ จาํกัด (มหาชน) โดยใช้อัตราส่วนสภาพคล่องเป็น

เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ ผลการศึกษา พบวา่ ในช่วงท่ีเกิดวิกฤตการณ์ บริษทัเงินทุน

หลักทรัพย์ภัทรธนกิจ จาํกัด (มหาชน) กําลังประสบปัญหาทางด้านสภาพคล่อง 

เน่ืองจากบริษัทฯมีสัดส่วนสภาพคล่องสินทรัพย์จ ํานวนตํ่ าเม่ือเทียบกับหน้ีสิน

หมุนเวยีน อีกทั้งความสามารถในการบริหารจดัการสภาพคล่องดา้นหน้ีสินลดลงดว้ย 

นอกจากน้ีบริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิไม่เพียงพอต่อการดาํเนินงาน เพราะกระแสเงินสด

สุทธิจากการดาํเนินงานติดลบ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ตอ้งเร่งดาํเนินการจดัหากระแส

เงินสดเขา้มาใช้จ่ายในกิจการโดยการออกหุ้นเพิ่มทุน และเพื่อเป็นการเรียกความ

เช่ือมั่นกลับมาซ่ึงจะทาํให้ประชาชนนําเงินมาฝากมากข้ึน และบริษัทฯ ต้องถือ

สินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องไวใ้หเ้พียงพอต่อการดาํเนินงาน และตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ยิ่งลกัษณ์ หะยะมิน (2545) ศึกษา การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของ

บริษทัในอุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้างและตกแต่ง  ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ.2535-2543 โดยการวิเคราะห์งบการเงิน

เปรียบเทียบ ใช้ การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน และทาํการวิเคราะห์แนวโน้ม 

เป็นเคร่ืองมือช่วยในการวิเคราะห์ ผลการศึกษา พบว่า อตัราส่วนแสดงสภาพคล่อง

และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของอุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้างและตกแต่ง มี

แนวโน้มท่ีดีข้ึน ส่วนแนวโน้มความสามารถในการทาํกาํไร ลดลงเป็นผลมาจากการ

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และในส่วนของการพยากรณ์ พบว่า ธุรกิจคอนกรีต 

กระเบ้ือง ปูนซีเมนต ์จะมีแนวโนม้ของยอดขายลดลงในอีกสองปีขา้งหนา้ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวเิคราะห์งบการเงิน 

การวิเคราะห์งบการเงินน้ีผูศึ้กษาไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลจากงบดุล และงบ

กาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด โดยนาํเสนอผลการวเิคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี  1  วเิคราะห์ฐานะทางการเงินและผลดาํเนินงาน 
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  1.1 วเิคราะห์โครงสร้างงบการเงิน (Common Size Analysis) 

  1.2 วเิคราะห์การเจริญเติบโตหรือแนวโนม้ (Trend Analysis) 

  1.3 การวเิคราะห์งบกระแสเงินสด (Cash Flow Analysis) 

 ส่วนท่ี  2  วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน โดยแบ่งผลการวิเคราะห์เป็น 4 

ส่วน ดงัน้ี 

  2.1 อตัราส่วนสภาพคล่อง 

  2.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

  2.3 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

  2.4 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน 

ส่วนท่ี  1  วเิคราะห์ฐานะทางการเงินและผลดาํเนินงาน 

1.1 วเิคราะห์โครงสร้างงบการเงิน (Common Size Analysis) 

 1.1.1 โดยผูศึ้กษาใช้การวิเคราะห์โดยการจดัทาํงบการเงินแบบฐานเดียวกนั

(Common Size Analysis) ซ่ึงมีวิธีการศึกษาดงัน้ี คือ เป็นการปรับรายการในงบดุล

และงบกาํไรขาดทุนให้อยู่ในรูปฐานเดียวกนัเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบงบการเงิน

ของกิจการได ้ 

1.1.2 โดยผูศึ้กษาใช้การวิเคราะห์โดยการจดัทาํงบการเงินแบบฐานเดียวกนั

(Common Size Analysis) ซ่ึงมีวิธีการศึกษาดงัน้ี คือ เป็นการปรับรายการงบกาํไร

ขาดทุนให้อยูใ่นรูปฐานเดียวกนัเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการได ้

จะแสดงรายการในงบกาํไรขาดทุนเป็นร้อยละต่อยอดขายสุทธิ 

1.2 วเิคราะห์การเจริญเติบโตหรือแนวโนม้ (Trend Analysis)  

โดยการนําข้อมูลในงบดุลและงบกําไรขาดทุน ตั้ งแต่สองปีข้ึนไปมา

เปรียบเทียบกนั หมายถึง การวเิคราะห์ตวัเลขในงบการเงิน โดยมีการเปรียบเทียบกบัปี

อ่ืน ๆ ซ่ึงตอ้งกาํหนดให้ตวัเลขปีใดปีหน่ึงเป็นร้อยละ 100 และเทียบวา่ปีอ่ืน ๆ จะเป็น

ร้อยละเท่าใด ในการกาํหนดปีใดปีหน่ึงให้เป็นร้อยละ 100 สามารถทาํได ้ 2 วิธี คือ 

การเปรียบเทียบกบัปีก่อน และการเปรียบเทียบกบัปีฐาน ในกรณีมีตวัเลข 2 ปี ทั้ง 2 

วธีิจะคาํนวณเหมือนกนั   
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1.3 การวเิคราะห์งบกระแสเงินสด (Cash Flow Analysis)  

โดยนาํขอ้มูลจากงบกระแสเงินสด มาทาํการวิเคราะห์เพื่อดูการเคล่ือนไหว

ของรายการเงินสด 

ส่วนท่ี  2  วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน โดยแบ่งผลการวเิคราะห์เป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

2.1 อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 การวิเคราะห์อตัราส่วนสภาพคล่อง ประกอบไปดว้ยอตัราส่วนต่างๆ ดงัน้ี

อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว อตัราส่วนสภาพคล่องกระแส

เงินสด อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย อตัราส่วนหมุนเวียน

สินคา้คงเหลือ ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี ระยะเวลาชาํระ

หน้ี ระยะเวลาการหมุนเวียนของเงินสด ซ่ึงอตัราส่วนในกลุ่มน้ีจะแสดงถึงสภาพ

คล่องทางธุรกิจ วา่มีสินทรัพยห์มุนเวยีนเพียงพอท่ีจะชาํระหน้ีสินหมุนเวียนไดห้รือไม่ 

โดยผลการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจ สามารถแยกคาํนวณตาม

อตัราส่วนดงัต่อไปน้ี 

2.1.1 อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 

 เป็นอตัราส่วนท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างสินทรัพยห์มุนเวียนและ

หน้ีสินหมุนเวียน เพื่อท่ีทาํให้ทราบถึงสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจหรือหมายถึง

ความสามารถในการชาํระหน้ีระยะสั้ นจากสินทรัพยห์มุนเวียน สามารถคาํนวณได้

ดงัน้ี 

สูตรคาํนวณ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) = สินทรัพยห์มุนเวยีน 

  หน้ีสินหมุนเวยีน 

2.1.2 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) 

 เป็นอตัราส่วนท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนท่ีมี

สภาพคล่องหรือคุณภาพดีท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดได้ดีเม่ือเทียบเท่าเงินสดต่อหน้ีสิน

หมุนเวียน เพื่อท่ีทําให้ทราบถึงสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจหรือหมายถึง
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ความสามารถในการชาํระหน้ีระยะสั้นจากสินทรัพยห์มุนเวียนเร็ว สามารถคาํนวณได้

ดงัน้ี 

สูตรคาํนวณ 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) = เงินสด+หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของ

ตลาด+ลูกหน้ีและตัว๋เงินรับ 

  หน้ีสินหมุนเวยีน 

2.1.3 อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ีการคา้ (Receivables Turnover) 

 เป็นอัตราส่วนท่ีวดัสภาพคล่องของลูกหน้ีการค้าในการชําระหน้ีหรือ

ความสามารถในการเก็บหน้ีของกิจการ หรือ หมายถึงความสามารถท่ีจะแปรลูกหน้ี

เป็นเงินสดเม่ือเทียบกบัการขายเช่ือสุทธิ สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

สูตรคาํนวณ 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (รอบ) = ขายเช่ือสุทธิ 

  ลูกหน้ีถวัเฉล่ีย 

2.1.4 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (Average Collection Period) 

 การคาํนวนให้เห็นถึงระยะเวลาในการเรียกเก็บหน้ีว่าสั้ นหรือยาว เพื่อให้

ทราบถึงคุณภาพของลูกหน้ี ประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหน้ี และนโยบายในการให้

สินเช่ือทางธุรกิจ ผลการคาํนวนตํ่าจะแสดงถึงคุณภาพของลูกหน้ีท่ีสามารถชาํระได้

เร็ว 

สูตรคาํนวณ 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) = ลูกหน้ีถวัเฉล่ีย X 365 

  ขายเช่ือสุทธิ 

2.1.5 อตัราหมุนเวยีนของเจา้หน้ีการคา้(Payables Turnover) 

 เป็นการวิเคราะห์สภาพคล่องท่ีนําอตัราส่วนหมุนเวียนของลูกหน้ี อัตรา

หมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ และอตัราหมุนของเจา้หน้ีมาวิเคราะห์รวมกัน หรือ

หมายถึงความสามารถในการชาํระหน้ีจากเจา้หน้ีการคา้ สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 
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สูตรคาํนวณ 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) = ซ้ือเช่ือสุทธิ 

  เจา้หน้ีเฉล่ีย 

2.1.6 ระยะเวลาชาํระหน้ี (Settlement Period) 

การคาํนวนให้เห็นถึงระยะเวลาในการชาํระหน้ีว่าสั้นหรือยาว เพื่อให้ทราบ

ถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพในชาํระหน้ี ผลการคาํนวนตํ่าจะแสดงถึงคุณภาพของการ

ชาํระหน้ีท่ีสามารถชาํระไดเ้ร็ว 

สูตรคาํนวณ 

ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) = เจา้หน้ีเฉล่ีย X 365 

  ซ้ือเช่ือสุทธิ 

2.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

 การวิเคราะห์อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร ประกอบด้วย 

อัตรากําไรขั้นต้น อัตรากําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น อัตรากําไรจาการ

ดาํเนินงาน  อตัรากาํไรอ่ืน อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร ซ่ึงอตัราส่วนในกลุ่มน้ีจะ

แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทาํกาํไรของธุรกิจ สามารถแยกคาํนวณตาม

อตัราส่วนดงัต่อไปน้ี 

2.2.1 อตัรากาํไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin)  

 เป็นอตัราส่วนระหวา่งกาํไรขั้นตน้ กบั ยอดขาย หรือหมายถึง กาํไรขั้นตน้คิด

เป็นร้อยละของยอดขาย สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

สูตรคาํนวณ 

อตัรากาํไรขั้นตน้ (ร้อยละ) = กาํไรขั้นตน้ X 100 

(Gross Profit Ratio)  ยอดขายสุทธิ 

2.2.2 อตัรากาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้  

 กาํไรจากการดาํเนินงาน เท่ากบักาํไรขั้นตน้หกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายและ

บริหาร ซ่ึงหมายถึง กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนหักดอกเบ้ียและภาษี(Earnings 
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Before Interests and Tax - EBIT) โดยอตัราส่วนน้ีจะแสดงให้เห็น ถึงความเส่ียงใน

การดาํเนินธุรกิจ อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

สูตรคาํนวณ 

อตัรากาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน

และภาษีเงินได ้

= กาํไรก่อนตน้ทุนทางการ

เงินและภาษีเงินได ้ X 100  

  ยอดขายสุทธิ   

2.2.3 อตัรากาํไรสุทธิ (Profit Margin on Sales) 

 ใชส้ําหรับการวิเคราะห์กาํไรสุทธิ(กาํไรจาก การดาํเนินงานหลงัภาษี) เทียบ

กบัยอดขายสุทธิ อตัรากาํไรสุทธิ สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

สูตรคาํนวณ 

อตัรากาํไรสุทธิ-ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  = กาํไรสุทธิ X 100  

(Profit Margin on Sales)  ยอดขายสุทธิ   

2.2.4 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

 เป็นการวิเคราะห์ท่ีสําคญัท่ีสุดสําหรับผูถื้อหุ้นของกิจการ เน่ืองจากเป็นการ

แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนท่ีผูถื้อหุ้นนาํมา

ลงทุนหลงัจากการจ่ายผลตอบแทนคืนให้กบัผูล้งทุนประเภทอ่ืน ในกรณีท่ีส่วนของผู ้

ถือหุ้นครอบคลุมถึงผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิ อตัรากาํไรสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น สามารถ

คาํนวณไดด้งัน้ี 

สูตรคาํนวณ 

  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน = กาํไรสุทธิ 

(Return on Owner’s Equity)   ส่วนของทุนถวัเฉล่ีย 

2.3 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

 การวิเคราะห์อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ประกอบดว้ย 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร อตัราการหมุน

ของสินทรัพย ์ซ่ึงอตัราส่วนในกลุ่มน้ีจะแสดงให้เห็นวา่สินทรัพยท่ี์ธุรกิจมีอยูส่ามารถ

สร้างรายไดใ้หก้บัธุรกิจมากนอ้ยเพียงไหน  
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2.3.1 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(Return on Assets ratio) 

 บอกความสามารถในการทาํกาํไรเม่ือเทียบกบัสินทรัพยท่ี์กิจการมีอยู่ และ 

ความสามารถในการทาํกําไรเม่ือเทียบกับทุนของผูถื้อหุ้นท่ีลงไว  ้และสามารถ

ผลตอบแทนจากการใชสิ้นทรัพยข์องกิจการนั้นๆสามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

สูตรคาํนวณ 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ร้อยละ) = อตัราส่วนกาํไรต่อยอดขาย 

(Return on Assets ratio)  การหมุนของสินทรัพย ์

2.3.2 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (Return on Fixed Assets ratio) 

ผลตอบแทนจากการใชสิ้นทรัพยถ์าวร สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

สูตรคาํนวณ 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร(ร้อยละ) = กาํไรสุทธิ 

(Return on Fixed Assets ratio)  สินทรัพยถ์าวรสุทธิ 

2.3.3 อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(Assets Turnover Ratio) 

ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพยเ์พื่อก่อให้เกิดรายได้ สามารถคาํนวณได้

ดงัน้ี 

สูตรคาํนวณ 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) = ยอดขายสุทธิ 

(Assets Turnover Ratio)  สินทรัพยร์วม 

2.4 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน 

 การวเิคราะห์อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน  ประกอบดว้ย 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล ซ่ึงอตัราส่วน

ในกลุ่มน้ีจะแสดงถึง โครงสร้างเงินทุนของธุรกิจ วา่จะประกอบไปดว้ยหน้ีสินและ

ส่วนของเจา้ของทุนเป็นเท่าไหร่ อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน ท่ีนิยมใชก้นั

โดยทัว่ไปมีดงัน้ี 
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2.4.1 อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Total Debt to Total Equity 

Ratio) 

บอกถึงสัดส่วนของเงินกูเ้ทียบกบัส่วนของผูถื้อหุน้ แสดงสมการได ้ดงัน้ี 

สูตรคาํนวณ 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) = หน้ีสินรวม 

(Debt to Equity Ratio)  ส่วนของผูถื้อหุ้น 

2.4.2 อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย(Times Interest Earned Ratio) (เท่า) 

บอกความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียของบอกความสามารถในการชาํระ

ดอกเบ้ียของกิจการ แสดงสมการได ้ดงัน้ี 

สูตรคาํนวณ 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) = กาํไรจากการดาํเนินงาน 

(Interest Coverage)  ดอกเบ้ียจ่าย 

สรุปผลการศึกษา 

โดยนาํเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี  1  วิเคราะห์ฐานะทาง

การเงินและผลดาํเนินงาน ส่วนท่ี  2  วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน โดยแบ่งผลการ

วิเคราะห์เป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 2.1 อตัราส่วนสภาพคล่อง 2.2 อตัราส่วนแสดง

ความสามารถในการหากาํไร 2.3 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 2.4 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน 

ส่วนท่ี  1  วเิคราะห์ฐานะทางการเงินและผลดาํเนินงาน 

 การศึกษาขอ้มูลในแนวด่ิงและแนวโนม้พบวา่ บริษทัฯ มีแนวโน้มในการทาํ

รายไดแ้ละกาํไรเพิ่มข้ึน จากสภาพเศรษฐกิจท่ีการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มข้ึน 

จากการท่ีมีการลงทุนสินทรัพยเ์พิ่มในส่วนท่ีหลุมกลบขยะ  

ส่วนท่ี  2  วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

2.1 อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 

 จากการวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษทั ซ่ึงเป็นการวดัความสามารถในการ

ชาํระหน้ีของบริษทั ปรากฏว่า อตัราสภาพคล่องของบริษทัฯ โดยเฉล่ีย 5 ปี เท่ากบั 
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1.18 เท่า ซ่ึอยูใ่นเกณฑ์ปกติ ท่ีมีความสามารถในการชาํระหน้ีไดดี้ อยา่งไรก็ตาม เม่ือ

พิจารณาสินทรัพยห์มุนเวียนของบริษทัส่วนใหญ่ว่าเป็นสินทรัพยท่ี์ใกลเ้คียงกบัเงิน

สดมากน้อยเพียงใด โดยวิเคราะห์จากอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว จะเห็นได้

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษทัฯ โดยเฉล่ีย เท่ากบั 0.94 เท่า แสดงวา่ความ

คล่องตวัของบริษทัฯ ยงัอยู่ในระดบัตํ่ากว่ามาตรฐาน และโดยเฉพาะในปี 2552 – 

2554  ลดลง เน่ืองจาก มีการลงทุนเพิ่มเติม อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ มีความ

คล่องตวัเฉล่ีย 4.53 รอบ  และระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย อยูใ่นระดบั 81.60 วนั ซ่ึงอยูใ่น

เกณฑ์เก็บหน้ีไดช้า้ อาจทาํให้สภาพคล่องของเงินสดลดลงตามไปดว้ย เม่ือพิจารณา

จากอตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี ระยะเวลาชาํระหน้ี คล่องโดยรวมทั้ง 5 ปีจะเห็นว่า

บริษทัมีหน้ีสินหมุนเวยีนเพิ่มข้ึนทุกปีและระยะเวลาในการจ่ายชาํระหน้ีก็เพิ่มข้ึนทุกปี

เช่นกนัถึงแมจ้ะมีความสามารถในการจ่ายชาํระหน้ีได ้แต่ก็ยงัคงถือว่าอาจจะมีความ

เส่ียงดา้นสภาพคล่องในอนาคตไดเ้น่ืองจากบริษทัฯเก็บหน้ีไดช้า้กวา่ท่ีชาํระหน้ี   

2.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY RATIO) 

 อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการหากาํไรของบริษทัฯ เป็นอตัราส่วน

วดัประสิทธิภาพในการใช้เงินทุนทั้งหมด หรือเงินทุนจากส่วนของผูถื้อหุ้น สําหรับ

บริษทัฯน้ี ผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั (Return on Equity) ก็ไดเ้พิ่มข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ืองทุกปี โดยเฉล่ีย เท่ากบั 4.87% นอกจากนั้น แสดงถึงความสามารถในการ

ก่อใหเ้กิดผลตอบแทนของบริษทัฯเพิ่มข้ึน 

2.3 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 

 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯน้ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกปีโดย

เฉล่ียเท่ากบั 9.60% และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร เฉล่ีย เท่ากบั 5.59% 

ลดลงในช่วงปี 2552  ส่วนอตัราการหมุนของสินทรัพยก์็มีการเปล่ียนแปลงแต่ละปีไม่

แตกต่างกนั 0.64  0.57  0.64  0.57 และ 0.57  ตามลาํดบั โดยเฉล่ีย เท่ากบั 0.60 เท่า 

2.4 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) 

 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในปี 2555 อยูใ่นระดบั 0.39 เท่าลดลง

จากปี 2554 ซ่ึงอยูใ่นระดบั 0.47 เท่า เฉล่ีย เท่ากบั 0.47 เท่า เน่ืองจากในปี 2555 
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บริษทัฯ ไดมี้การจ่ายชาํระคืนหน้ีการคา้และหน้ีเงินกูต่้างๆทาํให้หน้ีสินลดลง และมี

กําไรเข้ามาในส่วนของผู ้ถือหุ้นทําให้ส่วนของผู ้ถือหุ้นเพิ่มมากข้ึน อัตราส่วน

ความสามารถชาํระดอกเบ้ีย ในปี 2552 ลดลง โดยมีค่าเฉล่ียอตัราส่วนความสามารถ

ชาํระดอกเบ้ีย จาํนวน 5.47 เท่า ทาํให้บริษทัฯความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียเงินกู้

ได ้

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษา พบวา่ บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จาํกดั (มหาชน)  มีรายได้

จากการดาํเนินงานเพิ่มในแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนทุกๆปี แต่ในปี 2555 กลบัเพิ่มข้ึนไม่มาก

นกั แต่มีตน้ทุนการให้บริการเพิ่มข้ึนค่อนขา้งสูงมากอยา่งต่อเน่ือง เป็นผลทาํให้กาํไร

ต่อหุ้นลดลง  และพบว่าบริษทั ฯ  มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดาํเนินงาน

เพิ่มข้ึนสูงแต่มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนลดลง ซ่ึงเป็นไปในทิศทางท่ีดี แต่

บริษทัฯมีระยะเวลาในการเก็บหน้ีสูงกว่าระยะเวลาในการชาํระหน้ี เป็นระยะเวลา

นาน อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษทัได ้ 
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