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จรุวรรณ์  ขนุทอง1  ดร.พงษส์รรค ์ ลีลาหงส์จุฑา 2 

-------------------------------------------------- 

        บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) วิเคราะห์ดา้นสภาพคล่องทางการเงิน 

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน โครงสร้างเงินทุนและความสามารถในการทาํกาํไร 

(2) เปรียบเทียบอตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

อตัราส่วนโครงสร้างเงินทุนและอตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร ระหว่างปี 

2551-2555  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์เพื่อประกอบการศึกษาคร้ังน้ีคือ การ

วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน การวเิคราะห์อตัราร้อยละแนวตั้งหรือแนวด่ิง และการ

วเิคราะห์อตัราร้อยละแนวนอนหรือแนวโนม้  

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ในประเด็นเก่ียวกับฐานะทางการเงิน ปรากฎว่า 

บริษทัฯ ขาดสภาพคล่อง ส่งผลให้บริษทัฯ มีความสามารถในการจ่ายชาํระหน้ีระยะ

สั้นนั้นอยู่ในเกณฑ์ท่ีตํ่า แต่ก็มีแนวโน้มดีข้ึนทุกปี ในประเด็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพ

ในการดาํเนินงาน ปรากฎวา่ บริษทัฯ มีการบริหารจดัการทั้งลูกหน้ีและสินคา้ไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพมากข้ึน ในประเด็นเก่ียวกับโครงสร้างเงินลงทุน ปรากฎว่า แม้ว่า

โครงสร้างเงินลงทุนของบริษัทฯ จะมาจากส่วนของหน้ีสินเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มี

แนวโน้มท่ีจะใช้เงินทุนจากส่วนของหน้ีสินลดลงและความสามารถในการจ่าย

ดอกเบ้ียก็อยู่ในระดับท่ีเพิ่มข้ึน ในประเด็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทาํกาํไร 

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ปรากฏว่า บริษทัฯ มีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานในการทาํกาํไรเพิ่มข้ึนภายใต้

ความเส่ียงทางการเงินและความเส่ียงทางธุรกิจ 

คําสําคัญ : รายงานทางการเงินประจาํปี, การวิเคราะห์งบการเงิน, บริษทั มาลีสาม

พราน จาํกดั (มหาชน)  

    ABSTRACT 

This researched investigates for (1) Analysis of financial liquidity, 

efficiency in the operations, capital structure and the capability to earn profit (2) 

Comparative the Liquidity Ratios, Efficiency Ratios, Leverage Ratios and 

Profitability Ratios during 2008-2012.  The tools used to analysis this researched are 

the Ratio Analysis, Vertical Percentage Analysis and Horizontal Percentage 

Analysis  

The conclusion from the researched could be indicated that in term of 

financial status, the company lacks of liquidity and consequently its capability to 

pay short term debt is low.  However, the tendency of paid up debt is increasing 

year by year.  In the perspective of operation efficiency, the company is able to 

manage debts and products effectively.  On the capital structure, although the 

majority of capital derives from debts, it has the positive trend that the company will 

use capital which gains from debt in the diminishing ratio and  the ability to pay 

interest is increasing. For the capability to earn profit, company has the efficiency in 

the operations  to increase profitability under financial and business risk. 

KEY WORDS:  ANNUAL REPORT, FINANCIAL STATEMENTS ANALYSIS, 

MALEE SAMPRAN PUBLIC COMPANY LIMITED  

บทนํา 

 บริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) เป็นหน่ึงในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ

เก่ียวกบัอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ซ่ึงบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและ

จาํหน่ายผลไมก้ระป๋อง นํ้าผลไมก้ระป๋องและเคร่ืองด่ืมบรรจุกระป๋อง และบริษทัฯ ยงั
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จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศไทย ซ่ึงจากสภาวะการแข่งขนัทาง

การคา้ในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์เพื่อแยง่ส่วนแบ่งทางการตลาดจึงจาํเป็นตอ้งใส่ใจใน

การใชข้อ้มูลหลายๆ ดา้นเพื่อใชป้ระกอบในการตดัสินใจและวางแผนกลยุทธ์ ซ่ึงหน่ึง

ในเคร่ืองมือท่ีผูบ้ริหารสามารถเรียกใชไ้ดง่้ายและมีขอ้มูลใกลเ้คียงความจริงมากท่ีสุด 

คือ งบการเงิน ถึงแมว้า่ตวัเลขท่ีไดจ้ากงบการเงินนั้นจะให้ขอ้มูลท่ีเป็นอดีตแต่ก็ยงัเต็ม

ไปดว้ยขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในเชิงลึกอีกดว้ย ทั้งน้ีทั้งนั้นยงัเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีไดจ้าก

ภายในกิจการท่ีสําคญัแหล่งหน่ึงโดยงบการเงินจะแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน 

ผลการดาํเนินงานและแสดงการเปล่ียนแปลงฐานะทางการเงินของกิจการ ท่ีเป็นตาม

มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 ในปี 2555 มูลค่าการตลาดรวมของนํ้ าผลไม ้100% อยูท่ี่ 2,551 ลา้นบาท คิด

เป็นร้อยละ 23 ของมูลค่าการตลาดทั้งหมด มีอตัราการขยายตัวร้อยละ 6 แม้การ

แข่งขนัในกลุ่มน้ีไม่สูงมากนกั แต่ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มน้ีราคาค่อนขา้งจะสูง คู่แข่งขนัท่ี

สําคญัของบริษทัฯ เก่ียวกับนํ้ าผลไม้กระป๋อง คือ ทิปโก้ ซ่ึงทิปโก้มีส่วนแบ่งทาง

การตลาดประมาณ 47% ส่วนมาลีมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 43%  

 ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงิน จากงบการเงินท่ีผา่นมา

ของบริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย เพราะปัจจุบนับริษทั มาลี

สามพราน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ครองส่วนแบ่งทางการตลาดอยูใ่นอนัดบั

สองรองจากทิปโก ้และดว้ยความพยายามของบริษทัฯ ท่ีจะครองส่วนแบ่งการตลาด

เป็นอันดับหน่ึง แทนทิปโก้ ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

รวมถึงการวิเคราะห์อตัราร้อยละทั้งแนวตั้งและแนวนอน เพื่อดูประสิทธิภาพและ

ความสามารถในการดาํเนินงาน 

ผูศึ้กษาตอ้งการท่ีจะทราบถึงฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงานและภาวะ

ความสามารถในการอยู่รอดในสถานการณ์ปัจจุบนั รวมถึงแนวโน้มการเติบโตใน

อนาคต ของบริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ดงันั้นผูศึ้กษาจึง

เลือกงบการเงินของบริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ในส่วน

ของงบการเงินรวมมาทาํการวเิคราะห์  
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อวเิคราะห์ดา้นสภาพคล่องทางการเงิน ประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงาน โครงสร้างเงินทุนและความสามารถในการทาํกาํไรของ

บริษทัฯ 

2. เพื่อเปรียบเทียบอตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงาน อตัราส่วนโครงสร้างเงินทุนและอตัราส่วนความสามารถใน

การทาํกาํไร ระหวา่งปี 2551-2555 ของบริษทัฯ 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ศึกษางบการเงินรวมของ บริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย โดยศึกษาในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึง ปี พ.ศ. 

2555  

2. ศึกษาเฉพาะในส่วนของการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินและอตัรา

ร้อยละ 

วธีิดําเนินการศึกษา 

 ในส่วนของการดาํเนินการศึกษางบการเงินของบริษทั มาลีสามพราน จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัย่อย ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 นั้น เร่ิมจากการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯ แลว้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บ

รวบรวมโดยใชเ้คร่ืองมือทางการเงินมาช่วยวิเคราะห์และสรุปผล  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลทางการเงินจากงบการเงินของบริษทั มาลีสามพราน 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2555 ซ่ึงถือเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ 

(secondary data) โดยขอ้มูลท่ีใชว้ิเคราะห์ในงบการเงินทั้ง 5 ปีนั้นไดม้าจากรายงาน

ประจาํปี งบการเงิน และแบบ 56-1 จาก www.set.or.th ของบริษทัฯ ท่ีเปิดเผยในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 

http://www.set.or.th/
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลในงบการเงินเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน 

รวมถึงการเปล่ียนแปลงในแต่ละปี ของบริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย ใชเ้คร่ืองมือในการวเิคราะห์ตามวธีิการดงัน้ี 

1  การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) 

2  การวเิคราะห์แนวตั้งหรือแนวด่ิง (Vertical Analysis or Common Size Statement) 

3  การวเิคราะห์แนวนอนหรือแนวโนม้ (Horizontal Analysis or Trend Analysis) 

1  การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) 

 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินจะช่วยใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง

รายการในงบการเงินแลว้ตีความหมายของรายการนั้น โดยแบ่งตามประเภทต่าง ๆ 

ดงัน้ี 

 1.1  อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios) 

  (1)  อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน (Current Ratio) 

  (2)  อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว (Quick Ratio, Acid Test Ratio)

 1.2  อตัราส่วนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratios) 

  (1)  อตัราการหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover Ratio) 

 (2)  ระยะเวลาการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ (Average Days Per 

Turnover) 

 (3)  อตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ี (Accounts Receivable Turnover 

Ratio) 

 (4)  ระยะเวลาการเก็บหน้ีโดยเฉล่ีย (Average Collection Period 

Ratio) 

(5)  อตัราการหมุนเวยีนของเจา้หน้ีการคา้ (Account Payable 

Turnover Ratio) 

  (6)  ระยะเวลาในการชาํระหน้ีเฉล่ีย (Average Payment Period) 
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  (7)  วงจรดาํเนินงานและวงจรเงินสด (Operating Cycle And Cash 

   Cycle)    

  (8)  อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม (Total Asset Turnover) 

 1.3  อตัราส่วนโครงสร้างเงินทุน (Leverage Ratios) 

  (1)  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Total Capital) 

  (2)  อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม (Debt to Total Assets) 

  (3)  อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (Times Interest 

    Earned) 

(4)  อตัราส่วนเจา้หน้ีการคา้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Spontaneous     

Liability to Equity) 

 1.4  อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratios) 

  (1)  อตัราผลตอบแทนจากการขาย (Return or Profit Margin on 

  Sales) 

-  อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 

-  อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

(2)  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Rate of Return on Total 

Assets) 

  (3)  อตัราผลตอบแทนต่อโครงสร้างเงินทุน (Return of Total 

  Capital) 

(4)  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Rate of Return on 

Shareholders’ Equity) 

2  การวเิคราะห์แนวตั้งหรือแนวดิ่ง (Vertical Analysis or Common Size 

Statements) 

3  การวเิคราะห์แนวนอนหรือแนวโน้ม (Horizontal Analysis or Trend Analysis) 
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

สงกรานต์  ทองน่วม (2543) ศึกษา การวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัใน

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2537-2541 โดยใช้การ

วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์แนวด่ิง การวิเคราะห์แนวโนม้และการ

วิเคราะห์งบกระแสเงินสดแบบ EBITDA, Du Pont System Analysis และ Z-Score 

Model  

วิชนี  เอ่ียมชุ่ม (2545) ศึกษา การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของบริษทั

ในอุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตร โดยใช้การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน งบ

การเงินเปรียบเทียบ  

สุนิสา  ธัญญสกุลกิจ (2545) ศึกษา การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของ

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

และเคร่ืองด่ืม โดยใชก้ารวเิคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบ อตัราส่วนทางการเงิน  

กษิด์ิเดช  แม่นปืน (2545) ศึกษา การวิเคราะห์งบการเงินของ สหกรณ์

การเกษตรรทัว่ไปในเขตภาคกลางช่วงปีพุทธศกัราช 2541-2543 โดยใชแ้บบวิเคราะห์

ฐานะทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรทัว่ไป อนัประกอบไปดว้ยงบดุลและงบกาํไร

ขาดทุน  

พรศิริ  เจริญพงศ์ (2549) ศึกษา การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของ

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 

กรณีศึกษา บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) กบั บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จาํกดั 

(มหาชน) โดยใชก้ารวเิคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบคาํนวณหาอตัราส่วนทางการเงิน

ของแต่ละบริษทั ในส่วนของการพยากรณ์ใชย้เทคนิคอนุกรมเวลา 

ปรารถนา  กิจพนัธ์ (2551) ศึกษา การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของ

บริษทัท่ีจะทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุ

ภณัฑ ์โดยใชก้ารวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน อตัรานโยบายทางการเงิน และอตัรา

ทางการตลาดต่อราคาหุน้ของแต่ละกลุ่ม  

เพญ็นภา  เทพทบั (2551) ศึกษา การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานของ บริษทั  
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สุรพลฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) โดยมีวธีิการศึกษา คือ การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน

และการวเิคราะห์งบการเงินโดยวธีิดูปอง (The Du Pont Analysis)   

วลิาวลัย ์ ตุม้เฟ้ียม (2551) ศึกษา การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบบริษทัท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ โดยมีวิธีการศึกษา คือวิเคราะห์งบการเงิน

ในอตัราส่วนท่ีสนใจศึกษา โดยนาํขอ้มูลของบริษทัต่างๆ จากรายงานทางการเงิน มา

หาค่าอตัราส่วนของแต่ละบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ตั้งแต่ 6 

ไตรมาสข้ึนไป นาํมาวเิคราะห์เปรียบเทียบและดูแนวโนม้การดาํเนินงานท่ีผา่นมา  

 อนิรุทธ  บุญลอย (2553) ศึกษา การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจสกดันํ้ ามนั

ปาลม์ ในประเทศไทย โดยใชง้บดุล งบกาํไรขาดทุน มาทาํการวเิคราะห์อตัราส่วนทาง

การเงิน และสร้างอตัราเฉล่ียอุตสาหกรรมธุรกิจสกดันํ้ ามนัปาล์มในประเทศไทยโดย

ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป Microsoft Excel 

 พวงเพช็ร์  พราหมพงษ ์(2553) ศึกษา การวเิคราะห์งบการเงินของสหกรณ์ใน

จงัหวดัสตูล โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์งบการเงินตามแนวด่ิง และการวเิคราะห์อตัราส่วน

ทางการเงิน 

 จากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ เก่ียวกบัทษฤฎีการวิเคราะห์งบการเงินนั้น

พบว่าสามารถท่ีจะนาํมาใช้ในการประกอบการวิเคราะห์งบการเงินในส่วนของการ

คน้ควา้อิสระ กรณีศึกษา บริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ซ่ึง

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีนาํมาใช ้คือการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์

อตัราร้อยละแนวตั้งและอตัราร้อยละแนวนอน 

ผลการศึกษา 

 จากการรวบรวมขอ้มูลแลว้ทาํการวิเคราะห์เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน ของ

บริษทั มาลีสามพรานจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย เฉพาะงบการเงินรวม ในส่วน

ของผลการศึกษาจะกล่าวถึงขอ้มูลทัว่ไปและผลการวิเคราะห์งบการเงินตามแนวคิด

และทฤษฎีท่ีไดก้ล่าวไวก่้อนหนา้น้ี 
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การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อตัราส่วน คือ การพิจารณาตวัเลขของงบ

การเงินมาเปรียบเทียบกนัโดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูล

หรือการเปรียบเทียบตวัเลข 2 รายการ การประเมินดว้ยอตัราส่วน แบ่งการวิเคราะห์

ออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 

 1.  อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios) 

 2.  อตัราส่วนประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratios) 

 3.  อตัราส่วนโครงสร้างเงินทุน (Leverage Ratios) 

 4.  อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratios) 

ผลการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

1.  ผลจากการศึกษาอตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน ทาํให้ทราบวา่บริษทัฯ 

มีสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนท่ีมีสภาพคล่องน้อยกว่าสัดส่วนของหน้ีสิน

หมุนเวยีน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ความสามารถในการจ่ายชาํระหน้ีสินระยะสั้นเฉล่ียทั้ง 5 

ปี มีน้อยหรือขาดสภาพคล่องนัน่เอง แมจ้ะวิเคราะห์อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วแยก

ออกมา ก็ยงัแสดงผลวา่ ขาดสภาพคล่อง หรือความสามารถในการจ่ายชาํระหน้ีระยะ

สั้นอยูใ่นเกณฑ์ท่ีตํ่า แต่หากมองภาพรวมจะทาํเห็นวา่ แนวโนม้ของความสามารถใน

การจ่ายชาํระหน้ีระยะสั้นนั้นดีข้ึนทุกปี 

2.  ผลจากการศึกษาอตัราส่วนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ทาํให้ทราบวา่ 

ประสิทธิภาพในการบริหารสินคา้คงคลงันั้น มีแนวโน้มดีข้ึนในปี 2555 คือทั้งอตัรา

การหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือท่ีสูงข้ึนเป็น 7.61 คร้ังในปี 2555 ซ่ึงสูงกวา่ค่าเฉล่ีย 5 

ปี คือ 5.68 คร้ังและระยะเวลาในการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือน้อยลงเป็น 47.96 

วนัในปี 2555 ยงัน้อยกว่าค่าเฉล่ีย 5 ปี คือ 64.26 วนั ซ่ึงสอดคล้องกับอัตราการ

หมุนเวียนของสินคา้คงเหลือท่ีเพิ่มข้ึนแสดงให้เห็นว่า บริษทัฯมีประสิทธิภาพและมี

ความสามารถเปล่ียนสินค้าเป็นเงินสดหรือลูกหน้ีได้เพิ่มข้ึนจากปีก่อน ส่วน

ประสิทธิภาพในการบริหารเก่ียวกบัลูกหน้ีและการจดัเก็บหน้ีมีแนวโน้มดีข้ึนในปี 

2555 คือ  อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีในปี 2555 เพิ่มข้ึนเป็น 9.67 คร้ัง ซ่ึงสูงกว่า
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ค่าเฉล่ีย 5 ปี คือ 7.50 คร้ัง และระยะเวลาในการเก็บหน้ีก็ลดจาํนวนวนัลงเป็น 37.75 

วนั ในปี 2555 ซ่ึงตํ่ ากว่าค่าเฉล่ีย 5 ปี คือ 48.67 วนั ซ่ึงสอดคล้องกับอัตราการ

หมุนเวยีนของลูกหน้ีท่ีเพิ่มแสดงให้เห็นวา่ บริษทัฯ มีประสิทธิ ภาพในการจดัเก็บหน้ี

สูงข้ึน ส่วนประสิทธิภาพในการบริหารเก่ียวกบัเจา้หน้ีและการชาํระหน้ีมีแนวโนม้ดี

ข้ึน ในปี 2555 คือ อตัราการหมุนเวยีนของเจา้หน้ีในปี 2555 เพิ่มข้ึนเป็น 5.25 คร้ัง สูง

กว่าค่าเฉล่ีย 5 ปี คือ 3.17 คร้ังและระยะเวลาในการชาํระหน้ีก็ลดจาํนวนวนัลงเป็น 

69.48 วนั ในปี 2555 ตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย 5 ปี คือ 115.28 วนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอตัราการ

หมุนเวียนของเจา้หน้ีท่ีลดลงแสดงให้เห็นวา่บริษทัฯ มีความสามารถในการจ่ายชาํระ

หน้ีระยะสั้ นได้ดีข้ึนซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากในปี 2555 มียอดขายเพิ่มข้ึน การ

จดัเก็บหน้ีก็ดีข้ึนส่งผลใหส้ภาพคล่องดีข้ึนมีเงินมาจ่ายชาํระหน้ีได ้ดา้นวงจรเงินสดจะ

แสดงช่วงเวลาระหวา่งการรับเงินและการจ่ายเงินของธุรกิจในปี 2551-2554 วงจรเงิน

สดของบริษัทฯติดลบ แสดงว่าระยะเวลาท่ีจะจ่ายหน้ีให้เจ้าหน้ีนั้ นยาวนานกว่า

ระยะเวลาท่ีไดรั้บชาํระหน้ีจากลูกหน้ี ซ่ึงแสดงวา่บริษทัฯ มีเงินสดในมือนานข้ึน หาก

มองอีกแง่ก็คือช่วงเวลานั้นบริษทัฯ มีสภาพคล่องท่ีไม่ดีมีเงินไม่เพียงพอท่ีจะมาจ่าย

ชาํระหน้ีเจา้หน้ี ซ่ึงต่างจากปี 2555 ท่ี วงจรเงินสดมียอดเป็นบวก คือ 16.23 วนั แสดง

วา่ ระยะเวลาท่ีจะจ่ายชาํระเจา้หน้ีน้อยกว่าระยะท่ีไดรั้บชาํระหน้ี ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบั

การวิเคราะห์อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีและระยะเวลารับชาํระ หากมองอีกแง่ก็

คือในปีน้ีบริษทัฯ มีสภาพคล่องท่ีดีข้ึนจึงสามารถจ่ายชาํระหน้ีระยะสั้ นไดดี้ข้ึนแสดง

วา่บริษทัฯ ในส่วนของประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพยเ์พื่อก่อให้เกิดรายไดจ้ากการ

ขาย ก็มีแนวโนม้ดีข้ึนในปี 2555 คือ อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมในปี 2555 

เพิ่มข้ึนเป็น 2.48 คร้ัง ซ่ึงสูงกวา่ค่าเฉล่ีย 5 ปี คือ 1.72 คร้ัง 

3.  ผลจากการศึกษาอัตราส่วนโครงสร้างเงินทุน ความสามารถในการจ่าย

ดอกเบ้ีย ทาํให้ทราบว่า โครงสร้างเงินทุนของบริษทัมาจากการก่อหน้ีแต่โดยเฉล่ีย

ลดลงทุกปี ในช่วงปี 2555 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงเหลือ 1.52 เท่า 

นอ้ยกว่าค่าเฉล่ีย 5 ปี คือ 4.39 เท่า เพราะมีการปรับปรุงทุนคือลา้งขาดทุนสะสมท่ียก

มาของบริษทัฯ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
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2555 หน้า 14 ข้อ 1.3 และในปี 2555 งบการเงินรวมแสดงให้เห็นกาํไรจากการ

ดาํเนินงานท่ีเพิ่มข้ึนทาํให้สามารถชดเชยขาดทุนสะสมท่ีคงเหลืออยู่ได้หมด จนมี

กําไรสะสมในท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการทุนคือจัดให้มี

โครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมเพื่อคงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่าง

ต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลให้เจ้าหน้ีมีความเส่ียงท่ีจะไม่ได้รับชําระหน้ีเม่ือครบกาํหนดมี

นอ้ยลง และเม่ือวิเคราะห์ดูอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมซ่ึงลดลงทุกปี และในปี 

2555 ลดลงเหลือ 0.60 เท่า และยงัลดลงตํ่ากวา่อตัราเฉล่ีย 5 ปี คือ 0.81 เท่า บริษทัฯมี

แนวโน้มท่ีสามารถจ่ายชําระหน้ีสินได้ดีข้ึนหรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือความเส่ียงท่ี

เจา้หน้ีจะไม่ไดรั้บชาํระหน้ีเม่ือครบกาํหนดมีน้อยลง เพราะสัดส่วนของสินทรัพยมี์

มากกวา่หน้ีสินรวม  

ในส่วนของความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียจากการวิเคราะห์ อตัราส่วน

ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียมีแนวโน้มดีข้ึน โดยเฉล่ียทุกปี และในปี 2555 มีสูง

ถึง 49.22 เท่า ซ่ึงมากกวา่อตัราเฉล่ีย 5 ปี คือ 4.81 กล่าวคือบริษทัฯมีฐานะการเงินท่ีดี

พอ และแสดงใหเ้ห็นวา่มีความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียจ่ายสูงข้ึน 

ในส่วนของการวิเคราะห์อัตราส่วนเจ้าหน้ีการค้าต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น 

แนวโนม้ลดลงทุกปี และในปี 2555 ลดลงเหลือ 0.78 เท่า ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 5 ปี คือ 2.19 

เท่า ก็เพราะมีการปรับปรุงทุนของกิจการใหม่ ตามท่ีกล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ จึงมีผลทาํให้

อตัราส่วนเจา้หน้ีการคา้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง  

4.  ผลจากการศึกษาอัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร ในเบ้ืองตน้

วิเคราะห์จากอตัรากาํไรขั้นตน้เพื่อดูความสัมพนัธ์ของยอดขายและตน้ทุนขาย ทาํให้

ทราบว่า ลกัษณะตน้ทุนขายจากปี 51 คือ 82.19% ได้ลดลงเร่ือยๆ คือ ลดลงเหลือ 

76.17% ในปี 2552, 71.53% ในปี 2553, และ70.71% ในปี 2554 ส่วนในปี 2555 

ตน้ทุนขายเพิ่มข้ึนเล็กน้อย คือ 73.12% ซ่ึงเกิดจากยอดขายท่ีเพิ่มมากข้ึนดว้ยเช่นกนั 

จะเห็นไดว้า่บริษทัฯ มีแนวโน้มท่ีจะมีกาํไรขั้นตน้เพิ่มข้ึนในอนาคต เพราะเม่ือเทียบ

กบัอตัรากาํไรสุทธิ ซ่ึงอยูท่ี่ (7.96%) ในปี 2551, 4.24% ในปี 2552, 3.76% ในปี 2553, 

6.24% ในปี 2554 และ 10.49% ในปี 2555 ก็จะเห็นได้ว่าแนวโน้มของกาํไรสุทธิ
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โดยรวมนั้นเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2551-2555 ยกเวน้ปี 2553 ท่ีลดลงแต่ก็ลดลงไม่

มาก แต่ในปี 2555 อตัรากาํไรสุทธิท่ีเพิ่มสูงข้ึนอย่างมีสาระสําคญั ก็เน่ืองมาจาก

ค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีลดลง จึงทาํให้อตัรากาํไรสุทธิสูงข้ึนจากปี 2554 ประมาณ 

4.25% จากอตัราดงักล่าแสดงให้เห็นวา่ บริษทัฯ มีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานใน

การทาํกาํไรเพิ่มข้ึนภายใตค้วามเส่ียงทางการเงินและความเส่ียงทางธุรกิจ   

เม่ือพิจารณาอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมจะเห็นได้ว่า มีแนวโน้ม

เพิ่มข้ึนทุกปี ตั้งแต่ปี 2551-2553 คือ (7.66%), 8.09%, 6.41%, 11.72%, และ 31.81% 

ยกเว้น ปี 2553 ท่ีลดลงจากปี 2552 เพียงเล็กน้อย และในปี 2555 จะเห็นได้ว่า 

ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมเพิ่มข้ึนมากจากปี 2554 แสดงวา่บริษทัฯ มีความสามารถ

และมีประสิทธิ ภาพในการบริหารงานในการใชท้รัพยสิ์นเพื่อก่อให้เกิดกาํไรกลบัคืน

สู่บริษทัเพิ่มมากข้ึน   

เม่ือพิจารณาอตัราผลตอบแทนต่อโครงสร้างเงินทุนจะเห็นไดว้่า มีแนวโน้ม

เพิ่มข้ึนทุกปี ตั้ งแต่ปี 2551-2553 คือ (16.51%), 13.32%, 10.91%, 19.90% และ 

42.30% ยกเวน้แต่ปี 2553 ท่ีลดลงจากปี 2552 เพียงเล็กนอ้ย แต่ในปี 2555 จะเห็นไดว้า่ 

อตัราผลตอบแทนต่อโครงสร้างเงินทุน ซ่ึงยงัไม่รวมถึงเงินทุนท่ีไดจ้ากเจา้หน้ีการคา้ 

นั้นสูงข้ึนมากจากปี 2554  แสดงวา่บริษทัฯ มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการ

บริหารในการใชเ้งินทุนท่ีไดม้าทั้งจากการก่อหน้ีระยะสั้น ระยะยาว แต่ไม่รวมเจา้หน้ี

การคา้ และจากส่วนของผูถื้อหุน้ เพื่อก่อใหเ้กิดกาํไรกลบัคืนสู่บริษทัเพิ่มมากข้ึน 

และเม่ือพิจารณาในส่วนของอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นจะเห็นได้

วา่ ผลการดาํเนินงานในปี 2551 เป็นขาดทุนสุทธิ (294,653,768) บาท และส่วนของผู ้

ถือหุ้นก็มีขาดทุนสะสมสูงข้ึนเป็น (1,469,568,929) บาท ส่งผลให้ส่วนของผูถื้อหุ้น

รวมมียอดติดลบ (242,879,894) บาท แสดงให้เห็นวา่ บริษทัฯ ขาดประสิทธิภาพใน

การทําไรจากการทุนในส่วนของผู ้ถือหุ้น และในส่วนของปี 2552 ซ่ึงแสดง

ผลตอบแทน 312.66% เกิดจากการท่ีส่วนของผูถื้อหุ้นเฉล่ีย ระหว่างปี 2551 และ ปี 

2552 ซ่ึงยงัมีขาดทุนสะสมรวมอยูเ่ป็นตวัส่วน จึงทาํให้ผลท่ีไดแ้สดงยอดผลตอบแทน

จากส่วนของผูถื้อหุน้สูง ตั้งแต่ปี 2553-255 อตัราผลตอบแทนในส่วนของผูถื้อหุ้น คือ 
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29.62%, 48.54% และ 79.10% ตามลาํดบั ซ่ึงแนวโน้มก็ดูเหมือนจะดีข้ึนในแง่ของ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนของผูหุ้้น ส่วนของปี 2555 ท่ีแสดงผลตอบแทนสูง

จากการลงทุนในส่วนของผูถื้อหุ้น 100 บาท ตอบแทนกลบัมาท่ี 79.10 บาท ก็เพราะ

ในระหว่างปี 2555 มีการปรับโครงสร้างเงินทุน ลา้งยอดขาดทุนสะสม และผลการ

ดาํเนินงานในปี 2555 ก็มีกาํไรเพิ่มข้ึน แสดงให้เห็นวา่ ในช่วงปี 2553-2555 บริษทัฯมี

ประสิทธิภาพในการทาํกาํไรจากการลงทุนในส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน 

การวเิคราะห์แนวดิ่งหรือแนวตั้ง 

ผลการวเิคราะห์งบดุลแนวดิ่ง  

โครงสร้างของสินทรัพย์ของบริษัทฯ ทางด้านสินทรัพย์หมุนเวียน จะมี

ลูกหน้ีการคา้และสินคา้คงเหลือ เป็นส่วนประกอบหลกั โดยลูกหน้ีการคา้ปี 2551-

2555 มีสัดส่วนอยู่ท่ี 22.67%ซ่ึงอยู่ในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกันทั้ง 5 ปี คือ ทางด้าน

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ส่วนประกอบกอบคือ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิซ่ึงก็อยู่

ในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัในช่วงปี 2552-2555 แต่ในช่วงปี 2551 บริษทัฯ ใชน้โยบาย

เก่ียวกบัการแสดงมูลค่าอาคารและอุปกรณ์ในราคาตามบญัชี ซ่ึงตั้งแต่ปี 2552 บริษทั

เปล่ียนมาใช้นโยบายในการแสดงราคาอาคารและอุปกรณ์ตามราคาประเมินเพื่อให้

ราคาของอาคารและอุปกรณ์ไดแ้สดงมูลค่าและสะทอ้นราคาท่ีแทจ้ริง ซ่ึงนโยบายน้ีใช้

เพิ่มเติมจากท่ีเคยใช้เฉพาะท่ีดิน จ่ึงทาํให้ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ในปี 2552

แสดงยอดเพิ่มข้ึนอยา่งมีสาระสาํคญั  

ในส่วนของโครงสร้างของหน้ีสิน ทาํให้ทราบว่าในปี 2551-2555 เจ้าหน้ี

การคา้เป็นสัดส่วนท่ีเยอะท่ีสุดคือ 49.28%, 41.83%, 41.90%, 41.96%, และ 30.86% 

ตามลาํดบั ซ่ึงจะสังเกตุไดว้า่ในส่วนของหน้ีรวมมีจาํนวนท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง: เงิน

เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน เจ้าหน้ีการค้า ซ่ึงทั้ งสอง

รายการมีจาํนวนเงินท่ีลดลงอยา่งมีสาระสาํคญั ในปี 2555  

ในส่วนของโครงสร้างส่วนของผูถื้อหุ้น ทาํให้ทราบวา่ ในปี 2555 บริษทัฯ 

ไดมี้การลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 999.99 ลา้นบาท แป็น 700.00 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 

70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) ซ่ึงจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเ์ม่ือ 19 
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เมษายน 2555  และให้ลดทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ของริษทัฯ จากเดิม 700.00 

ลา้นบาท (หุ้นสามญั 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)  เป็น 140.00 ลา้นบาท 

(หุ้นสามญั 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท) ซ่ึงจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์

เม่ือ 15 มิถุนายน 2555 จากนั้นนาํสํารองตามกฎหมายจาํนวน 8.18 ลา้นบาท ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นจาํนวน 347.50 ล้านบาท และส่วนเกินทุนจากการลดมูลค่าหุ้นจาํนวน 

560.00 ลา้นบาท ไปลา้งขาดทุนสะสมท่ียกมาของบริษทัฯ และดาํเนินการเรียบร้อย

แล้วในเดือนมิถุนายน 2555 นอกจากนั้นยงัมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

จาํนวน 42.00 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 21,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท 

การเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เสร็จเมื่อวนัที่ 19 มิถุนายน 

2555 และสัดส่วนของทุนนั้นเม่ือเทียบกบัรวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นแลว้ อยูใ่น

ระดบัตํ่า อาจก่อให้เกิดความเส่ียงในการผิดนดัจ่ายชาํระเน่ืองจากทุนท่ีใช้ในกิจการ

ส่วนใหญ่มาจากหน้ีสินและบริษทัฯมีภาระตน้ทุนทางการเงินเพิ่มข้ึนด้วย แต่ในปี 

2555 จะเห็นวา่ ขาดทุนสะสมนั้นหายไปเน่ืองจากมีมีการปรับปรุงทุนของบริษทัฯเพื่อ

ลา้งขาดทุนสะสมและในปี 2555 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน จึงทาํให้ส้ิน

ปีมียอดกาํไรสะสมแสดงในงบการเงิน  

สรุปแล้วจากการวิเคราะห์งบดุลแนวด่ิง สรุปได้ว่า ในส่วนของสินทรัพย์

สัดส่วนของลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ ซ่ึงเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน เป็นสัดส่วนท่ี

มากท่ีสุด บริษทัฯ จึงควรใส่ใจและกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้และสินคา้

คงเหลือ อย่างรัดกุมมากข้ึนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ในส่วนของ

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น จะเห็นว่าบริษทัฯ ยงัคงมีการลงทุนจากเงินทุนในส่วน

ของหน้ีสินมากกว่าส่วนของผู ้ถือหุ้น บริษัทฯ ควรมีการปรับปรุงนโยบายการ

ดาํเนินงานในเร่ืองของการจดัหาเงินทุนเพื่อปรับและลดการพึ่งพาเงินทุนจากส่วนของ

หน้ีสินใหล้ดลง เพื่อลดลดภาระตน้ทุนทางการเงิน 

ผลการวเิคราะห์งบกาํไรขาดทุนแนวดิ่ง 

 จากการวิเคราะห์งบกาํไรขาดทุนในแนวด่ิงหรือแนวตั้งนั้น ทาํให้ทราบว่า

โครงสร้างของตน้ทุนของบริษทัฯ ในปี 2551 มียอดเป็น 82.19% ถือว่าค่อนขา้งสูง 
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และเม่ือวเิคราะห์ดูโดยรวมสัดส่วนของค่าใชจ่้ายขายและบริหารอยูท่ี่ 22.65% ซ่ึงเม่ือ

รวมกนัแลว้ก็เกิน 100% ส่งผลให้ปี 2551 มีผลการดาํเนินงานเป็นผลขาดทุนสุทธิ -

7.96%  

ในปี 2552 ตน้ทุนขายของบริษทัฯ มียอดเป็น 76.17% ซ่ึงลดลงประมาณ 6% 

เม่ือเทียบกบัปี 2551 ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายขายและบริหาร อยูท่ี่ 22.78% ยงัอยูใ่นสัดส่วน

ใกลเ้คียงกบัปี 2551 ส่งผลใหปี้ 2552 มีผลการดาํเนินงานเป็นกาํไรสุทธิ 4.25%  

ในปี 2553 ตน้ทุนขายยงัคงลดลง มียอดเป็น 71.53% ซ่ึงลดลงประมาณ 5% 

แต่รวมสัดส่วนของค่าใชจ่้ายขายและบริหาร อยูท่ี่ 25.66% ส่งผลให้ปี 2552 ยงัคงมีผล

การดาํเนินงานเป็นกาํไรสุทธิ 3.76% ซ่ึงยงัเป็นอตัราท่ีใกลเ้คียงกบัปี 2552  

ในปี 2554 ต้นทุนขายของบริษทัฯ อยู่ท่ี 70.71% แม้จะลดลงแต่ก็ยงัคง

สัดส่วนใกลเ้คียงกบัปี 2553 แต่ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอยู่ท่ี 24.06% ลดลง

ประมาณ 2% จากปีก่อนซ่ึงทาํให้บริษทัฯ ยงัคงมีผลการดาํเนินงานเป็นกาํไรสุทธิ 

6.24% ต่อยอดขาย เป็นผลเกิดจากรายได้จากการขายในน้ีเพิ่มสูงข้ึนจากปีก่อน

ประมาณ 822 ลา้นบาท  

ส่วนในปี 2555 ตน้ทุนขายของบริษทัฯ อยู่ท่ี 73.12%  เพิ่มข้ึนจากปี 2554 

เล็กน้อย และสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ท่ี 16.14% ซ่ึงลดลงจากปี 

2554 ค่อนขา้งเยอะ ถา้ดูเป็นเปอร์เซ็นต่อยอดขาย แต่หากดูปริมาณเงิน จะเห็นวา่ เพิ่ม

สูงจากปีก่อนหน้าอย่างมีสาระสําคญั แต่ทั้งน้ีในปี 2555 กลบัมียอดขายท่ีเพิ่มสูงข้ึน

มากจากปี 2554 จึงทาํให้บริษทัฯ ยงัคงมีผลการดาํเนินงานเป็นกาํไรสุทธิ 10.49% ต่อ

ยอดขาย  

สรุปแลว้จากการวิเคราะห์งบกาํไรขาดทุนแนวด่ิง สรุปไดว้า่ ตน้ทุนขาย เม่ือ

ดูในสัดส่วนเปอร์เซ็นต่อยอดขายค่อนขา้งใกลเ้คียงทั้ง 5 ปี แต่จะมีสัดส่วนตน้ทุนต่อ

ยอดขายเยอะเกิน 80% ในปี 2551 เท่านั้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เม่ือดู

สัดส่วนเปอร์เซ็นต่อยอดขายก็ยู่ในระดบัใกลเ้คียงกนั ยกเวน้ปี 2555 ซ่ึงค่อนขา้งตํ่า

กวา่ ทุกปี และในส่วนของกาํไรสุทธิ ก็มีสัดส่วนท่ีดีข้ึนจากปีก่อน           
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การวเิคราะห์แนวนอนหรือแนวโน้ม 

จากการวิเคราะห์การการเติบโตของกิจการ ไดก้าํหนดให้ปี 2551 เป็นปีฐาน 

(100%) ของการคาํนวณ ซ่ึงพอจะสรุปได้ว่า รายได้จากการขายของกิจการลดลง 

ตั้งแต่ปี 2552-2554 แต่ในช่วงปี 2553 ลดลงมากท่ีสุด ในช่วงปี 2554-2555 รายไดจ้าก

การขายเร่ิมเพิ่มข้ึนและเพิ่มข้ึนถึง 66.25% ในปี 2555 ในส่วนของตน้ทุนขายนั้นลดลง 

ตั้งแต่ปี 2552-2554 ในส่วนของปี 2555 ตน้ทุนขายเพิ่มข้ึนเป็น 47.89% ก็เน่ืองจาก

ยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนนั่นเอง และเม่ือดูกาํไรสุทธิของบริษทัฯ ก็เพิ่มข้ึนตลอดตั้งแต่ปี 

2552-2555 แต่ในปี 2553 นั้นเพิ่มข้ึนจากปี 2551 ก็จริง แต่ก็ลดลงจากปี 2552 ทั้งน้ี

กาํไรสุทธิในปี 2554-2555 นั้นเร่ิมเพิ่มสูงข้ึนเป็น 117.29%, 319.21% ตามลาํดับ 

ดงันั้นจะเห็นไดว้่า ในปี 2555 บริษทัฯ มีแนวโน้มของการเติบโตทางดา้นรายไดจ้าก

การขายเพิ่มข้ึน แต่ในขณะเดียวกันตน้ทุนขายก็เติบโตข้ึนด้วย แต่การเติบโตของ

ตน้ทุนขายก็ยงัเติบโตนอ้ยกวา่ รายไดจ้ากการขาย ซ่ึงหากมองในส่วนของกาํไรสุทธิก็

จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจากปี 2551 ยกเวน้แค่ปี 2553 ท่ีลดลงจากปี 2552 

เล็กน้อย แต่กาํไรสุทธิก็กลบัเพิ่มข้ึนตั้งแต่ปี 2554-2555 แสดงว่าในภาพรวมบริษทั 

มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยนั้นมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่ม

มากข้ึนและความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัฯ ก็เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั 

สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเก่ียวกบัการวิเคราะห์งบการเงินในอุตสาหกรรมเกษตรและ

อาหาร เทคโนโลยี กรณีศึกษา บริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 โดยใช้เคร่ืองมือทางการเงินมาทาํการวิเคราะห์

ข้อมูลทางการเงินท่ีอยู่ในงบการเงินและเปิดเผยผ่านเวปไซด์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และจากรายงานประจาํปีตาม

แบบ 56-1 ซ่ึงนาํมาวเิคราะห์โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน ขา้งตน้ท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ใน

บทท่ี 2ทาํการวิเคราะห์เพื่อทราบถึงฐานะทางการเงินของแต่ละปี ประสิทธิภาพใน

การดาํเนินงาน โครงสร้างเงินลงทุน และประสิทธิภาพในการทาํกาํไร แล้วทาํการ
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สรุปผลและข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา ของบริษัท มาลีสามพราน จํากัด 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ดงัน้ี   

สรุปผลจากการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 

 จากผลการศึกษาในประเด็นเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน ผลปรากฎวา่ บริษทัฯ 

ขาดสภาพคล่อง ส่งผลให้บริษทัฯ มีความสามารถในการจ่ายชาํระหน้ีระยะสั้นนั้นอยู่

ในเกณฑท่ี์ตํ่า แต่ก็มีแนวโนม้ดีข้ึนทุกปี 

 จากผลการศึกษาในประเด็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ผล

ปรากฎวา่ บริษทัฯ มีการบริหารจดัการทั้งลูกหน้ีและสินคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

 จากผลการศึกษาในประเด็นเก่ียวกบัโครงสร้างเงินลงทุน ผลปรากฎวา่ แมว้า่

โครงสร้างเงินลงทุนของบริษัทฯ จะมาจากส่วนของหน้ีสินเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มี

แนวโนม้ท่ีจะใชเ้งินทุนจากส่วนของหน้ีสินลดลง ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียก็

อยูใ่นระดบัท่ีเพิ่มข้ึน  

 จากผลการศึกษาในประเด็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการทาํกาํไร ผลปรากฏ

วา่ วา่ บริษทัฯ มีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานในการทาํกาํไรเพิ่มข้ึนภายใตค้วาม

เส่ียงทางการเงินและความเส่ียงทางธุรกิจ   

ข้อเสนอแนะ จากการศึกษาและวเิคราะห์งบการเงิน  

 ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนประกอบหลกัในงบการเงินทางด้าน

สินทรัพยห์มุนเวียน มีลูกหน้ีการคา้และสินคา้คงเหลือ เป็นส่วนประกอบหลกั บริษทั

ฯ จึงควรมีนโยบายเก่ียวกบัลูกหน้ีและการเก็บหน้ีให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อสร้าง

สภาพคล่องให้กบับริษทั และในส่วนของสินคา้ก็ควรมีนโยบายเก่ียวกบัสินคา้และ

ระยะเวลาในการหมุนสินคา้ ลดการถือครองสินคา้ไวใ้นโกดงัและเพิ่มรอบการขาย

สินคา้ใหม้ากข้ึน เพื่อเพิ่มยอดขายและลดค่าใชจ่้ายในการเก็บรักษาสินคา้ 

 ในส่วนของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ยงัคงพึ่งพาเงินลงทุนจาก

ส่วนของหน้ีสินมากกวา่ส่วนของผูถื้อหุ้น ดงันั้นจึงควรมีการปรับปรุงนโยบายในการ

ลงทุนใหพ้ึ่งพาเงินทุนจากส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน เพื่อลดภาระตน้ทุนทางการเงิน   
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บรรณานุกรม 

กษิด์ิเดช  แม่นปืน. “การวิเคราะห์งบการเงินของ สหกรณ์การเกษตรท่ัวไปในเขตภาค

กลางช่วงปีพุทธศักราช 2541-2543” วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2545 

จินดา  ขนัทอง. การวิเคราะห์งบการเงิน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2540 

ปรารถนา  กิจพนัธ์. “การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของบริษัทท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์”  

 สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2551 

เพชรี  ขุมทรัพย์. วิเคราะห์งบการเงิน หลักและการประยุกต์. กรุงเทพมหานคร: 

สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2555 

เพ็ญนภา  เทพทบั. “การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จาํกัด 

(ม หา ช น)”  ก า รศึ กษ า ค้นค ว้า ด้วย ตนเอง บ ริหา รธุ รกิ จมหา บัณ ฑิ ต 

มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต, 2551 

พรศิริ  เจริญพงศ์. “การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของบริษัทท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอุตสาหกรรมเหมืองแร่” สารนิพนธ์

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2549 

พวงเพ็ชร์  พราหมพงษ์. “การวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด

สตูล” สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 

2553 

วชินี  เอ่ียมชุ่ม. “การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของบริษัทในอุตสาหกรรมธุรกิจ

การเกษตร” การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2545 
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