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การวเิคราะห์งบการเงินของบริษัท เสริมสุข จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

 ระหว่าง ปี พ.ศ. 2551- 2555 

AN ANALYSIS OF  FINANCIAL STATEMENTS OF SERM SUK  

PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES                

 FROM 2008-2012  

วรวฒิุ  จิโสะ 1 ดร.พงษส์รรค ์ ลีลาหงส์จุฑา 2 

 

 บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อศึกษาสภาพคล่อง ความสามารถในการ

บริหารสินทรัพย์ ความสามารถในการก่อหน้ี และความสามารถในการทาํกาํไร 

ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2555 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 5 ปี มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ โดยใช้

อตัราส่วนทางการเงิน การใช้วิธีวิเคราะห์งบการเงินแบบแนวด่ิงและการใช้วิธี

วิเคราะห์งบการเงินแบบแนวนอน เพ่ือไดท้ราบถึงการดาํเนินงานและสภาพ

คล่องรวมถึงการทาํกาํไรของบริษทั ผลการศึกษาสรุปไดว้่า การวิเคราะห์งบ

การเงินจากการวิเคราะห์ขอ้มูลช้ีให้เห็นว่าสภาพคล่องของบริษทั เสริมสุข 

จาํกดั (มหาชน) อยู่ในสัดส่วนท่ีดีคืออตัราส่วนหมุนเวียน ทั้ง 5 ปีอยู่ท่ี 1.582- 

1.835 ถือว่าดี ถา้ 2 ต่อ 1 จะดีมาก ถา้ 1ต่อ 1 จะปกติ ซ่ึงแสดงถึงความสามารถ

ในการเปล่ียนสินทรัพยห์มุนเวียนรวมและสินทรัพยห์มุนเวียนเร็วเป็นเงินสด

เพ่ือชาํระหน้ีระยะสั้ นไดต้ามกาํหนด สาเหตุหน่ึงจากการเพ่ิมของเงินสด เงิน

ฝากธนาคารและลูกหน้ีการคา้ เป็นต้น  นอกจากน้ีพิจารณาประสิทธิภาพใน

การบริหารสินคา้คงเหลือ ของบริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน)ไม่ดี จากการ

เก็บสินค้าคงเหลือมากเกินไปและมีประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์

ค่อนขา้งคงท่ี  สาํหรับความสามารถในการก่อหน้ีของบริษทัฯ มีโครงสร้าง 
 

1 นกัศึกษาปริญญาโทโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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เงินทุนส่วนมากมาจากแหล่งเงินทุนภายในกิจการ ทําให้บริษัทไม่ต้อง

รับภาระดอกเบ้ียความสามารถในการชาํระหน้ีอยู่ในเกณฑ์ดีข้ึนในส่วนของ

ความสามารถในการทาํกาํไร พบว่า บริษทัฯ มีความสามรถในการทาํกาํไร

ขั้นตน้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี อาจจะมีลดลงบ้างแต่ก็ไม่มากนักเม่ือเทียบกนัทั้ง 5 ปี

และมีตาํท่ีสุดก็จะเป็นในปี พ.ศ. 2554 ท่ีเกิดจากสภาวะนํ้ าท่วม ทาํให้กาํไร

ขั้นตน้ของกิจการลดลงและในส่วนของกาํไรสุทธิในปี พ.ศ. 2554 ลดน้อยลง

เช่นเดียวกนั 

คําสําคัญ : บริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  

ABSTRACT 

This paper studies liquidity, the ability to manage assets, the ability to make 

loans and the ability to make profits 1of Serm Suk Public Co, Ltd. during 2008 to 

2012. The data from this five-year period allows for the analysis of comparative 

financial statements, common-size Analysis and Trend Analysis. It is also concerned 

with operations and liquidity including the profit making of this company.The 

analysis of comparative financial statements indicate that the liquidity of Serm 

Suk Public Co, Ltd. in proportion as well that is the turnover of all five-years at 

1.582 to 1.83, best  at 2:1 and normal at 1:1. Shows that  the ability of Total Assets 

Turnover and Quick Asset to cash for repayment of short-term debts in time, due to 

the cash increasing, cash at bank and account receivable. In addition, we 

cosiderate  to the  per formance of  inventory management  of  1 Serm 

Suk Public Co, Ltd. that is not well cause of an excessive inventory and an effective 

of asset management relatively constant.The ability to make loans of this 

company has the most of capital from a capital source within the enterprise. So, the 

company not to lade the interest that make the ability of liquidation is 

better.In the part of the ability to make profits found that this company has the 

ability to make a gross profit in the desirable level, that is decrease but not 
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too much when compare with all of five years. The lowest is 2011, effected 

from floods making  gross profit and the net profit of year 2011 decrease. 

Keywords: Serm Suk Public Co.,Ltd and its Subsidiaries 

 ความสําคัญของปัญหา  

 บริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจในดา้นการผลิตนํ้ าอดั และจดัจาํหน่าย 

ในปัจจุบนั มีผูป้ระกอบการรายใหม่ ๆ เขา้มาในตลาดเพิ่มข้ึนในปัจจุบนัอตัราการ

เจริญเติบโตของตลาดนํ้ าอดัลมไม่สูงนกั เน่ืองจากมีเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืนเขา้สู่ตลาด

เคร่ืองด่ืมเป็นจาํนวนมาก รวมทั้งการเปล่ียนแปลงกระแสความนิยมบริโภคเคร่ืองด่ืม

อ่ืนๆ ของผูบ้ริโภค อาทิเช่น นํ้ าด่ืมบริสุทธ์ิ นํ้ าผลไม ้นํ้ าแร่ และอาหารนม เป็นตน้ จึง

ทาํให้การแข่งขนัในธุรกิจนํ้ าอดัลมยิ่งเพิ่มความรุนแรงมากข้ึน การตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงโอกาสสําหรับการดาํเนินธุรกิจเคร่ืองด่ืมนั้น จะ

ข้ึนอยู่กบัการมีช่องทางการจาํหน่ายเพื่อเขา้ถึงผูบ้ริโภคเพิ่มข้ึน การแข่งขนัในธุรกิจ

นํ้าอดัลมมีความรุนแรงมากข้ึน  

ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะทาํการวิเคราะห์งบการเงินของ บริษทั เสริมสุข 

จาํกดั(มหาชน) และบริษทัย่อย ระหว่างปี พ.ศ. 2551–2555 เพราะในภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการแข่งขนักนัมาก กิจการต่าง ๆ ยงัคงประกอบ

กิจการอย่างระมดัระวงัและรอบคอบ ขอ้มูลทางการเงินเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นส่ิงท่ี

จาํเป็นและเขา้มามีบทบาทสําคญัต่อการประกอบธุรกรรม และการตดัสินใจ

เชิงเศรษฐกิจ โดยขอ้มูลทางการเงินท่ีสําคญัของแต่ละกิจการ คือ งบการเงิน 

ซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีสําคญัท่ีให้ขอ้มูลท่ีสําคญัเก่ียวกบัฐานะทางการเงินของ

กิจการ   

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพ่ือศึกษาถึงสภาพคล่อง ความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์

ความสามารถในการก่อหน้ี ความสามารถในการทาํกาํไร ของบริษทั เสริมสุข 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

2.เพ่ือเปรียบเทียบถึงสภาพคล่อง ความสามารถในการดาํเนินงานของ
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บริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานให้ผูบ้ริหารของบริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) 

นาํขอ้มูลดงักล่าวไปประกอบการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

2. เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานให้องคก์ร เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการวางกลยทุธ์ 

ควบคุมปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

ขอบเขตการศึกษา 

1.การศึกษาคร้ังน้ีจะทาํการวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั เสริมสุข

จาํกดั (มหาชน) ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.การศึกษาคร้ังน้ีจะใชข้อ้มูลจากงบการเงินในช่วงระยะเวลาระหว่าง

ปี พ.ศ.2551-2555 เป็นระยะเวลา 5 ปี ทั้งน้ีจะทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเฉพาะท่ี

ปรากฏอยูใ่นรายงานทางการเงินเท่านั้น 

3.ขอ้มูลท่ีศึกษาในงบการเงินบางส่วนอาจไม่ครบถ้วน เน่ืองจากงบ

การเงินของกิจการท่ีทาํการศึกษาค่อนข้างจาํกัด จึงทาํการวิเคราะห์ข้อมูล

เฉพาะขอ้มูลท่ีปรากฏอยู่ในรายงานทางการเงินเท่านั้น 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ทฤษฎแีละแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา  

การดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนัธุรกิจจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีขอ้มูลท่ีดีและเพียงพอเพื่อ

ใช้ในการประเมินผลการปฏิบติังานรวมถึงแนวโน้มการดาํเนินงานของบริษทัใน

อนาคต การวิเคราะห์งบการเงิน ทั้งน้ีธุรกิจควรจะศึกษาและทาํความเขา้ใจเก่ียวกบั

แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินรวมถึงวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะกล่าวต่อไป ดงัน้ี  

1.วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินเป็น 4ประเภท คือ(จุฑามาศ จรัญญาพร,2540 

หนา้28 ) 
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1.1  อตัราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) 

1.2  อตัราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์(Activity  

Ratio) 

1.3  อตัราส่วนแสดงความสามารถในการก่อหน้ี (Leverage Ratio) 

1.4  อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio) 

1.1 อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) เป็นอตัราส่วน

ทางการเงินท่ีแสดงให้ทราบถึงสภาพความคล่องตวัของธุรกิจ นั่นคือ ใช้วดั

ความสามารถในการชาํระหน้ีระยะสั้นของกิจการ ประกอบดว้ย 

(1) อตัราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เป็นอตัราส่วนระหว่าง

สินทรัพยห์มุนเวียนกบัหน้ีสินหมุนเวียน ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะบอกให้ทราบว่า ณ 

วนัท่ีกิจการวิเคราะห์มีสินทรัพยห์มุนเวียนมากเป็นก่ีเท่าของหน้ีสินหมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียนได้แก่ เงินสด หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 

ลูกหน้ีตั๋วเ งินรับ สินค้าคงเหลือ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เป็นต้น หน้ีสิน

หมุนเวียน ไดแ้ก่เจา้หน้ีการคา้ เงินกูธ้นาคารระยะสั้น ตัว๋เงินจ่าย ค่าใชจ่้ายคา้ง

จ่าย เป็นตน้ 

(2) อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio หรือ Acid-Test Ratio) 

เป็นอตัราส่วนระหว่างสินทรัพยส์ภาพคล่องสูงกบัหน้ีสินหมุนเวียน ผลลพัธ์ท่ี

ไดจ้ะบอกให้ทราบว่า ณ วนัท่ีกิจการวิเคราะห์มีสินทรัพยส์ภาพคล่องสูงมาก

เป็นก่ีเท่าของหน้ีสินหมุนเวียน 

  1.2 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ (Activity 

Ratio) เ ป็นอัตราส่วนทางการเงินท่ีใช้ว ัดความสามารถในการบริหาร

สินทรัพยน์ั่นคือ เป็นการเน้นการใช้ไปของเงินทุนไปในสินทรัพยต่์างๆ ว่า

กิจการมีความสามารถมากน้อยเพียงใด ประกอบดว้ย 

(1) อตัราส่วนการหมุนของสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover) เป็น

อตัราส่วนระหว่างตน้ทุนขายกบัสินคา้คงเหลือ ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะบอกให้ทราบ

ว่ารอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา กิจการสามารถหาสินคา้เท่ากบัจาํนวนสินคา้
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คงเหลือมาจาํหน่ายไดก่ี้คร้ัง และสินคา้คงเหลือสามารถเปล่ียนมาเป็นเงินสด 

หรือลูกหน้ีไดเ้ร็วเพียงใด แสดงให้เห็นประสิทธิภาพของฝ่ายจดัการว่าบริหาร

สินคา้คงเหลือมีประสิทธิภาพมากนอ้ยพียงใด ไม่ถือสินคา้คงเหลือไวม้ากหรือ

นอ้ยเกินไป 

(2) อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets 

Turnover) เป็นอตัราส่วนระหว่างยอดขายกบัสินทรัพยถ์าวร ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะ

บอกให้ทราบว่ากิจการมีความสามารถในการใชสิ้นทรัพยถ์าวร โดยสินทรัพย์

ถาวรท่ีมีอยู่ ก่อให้เกิดยอดขายมากน้อยเพียงใด ก่อให้เกิดรายไดเ้ป็นจาํนวนก่ี

รอบในระยะเวลารอบบญัชี อตัราส่วนน้ีจะบอกให้ทราบว่าธุรกิจลงทุนใน

สินทรัพยถ์าวรมีประสิทธิภาพเพียงใด การท่ีธุรกิจมีอตัราการหมุนเวียนของ

สินทรัพยถ์าวรตํ่า แสดงว่า ธุรกิจใชสิ้นทรัพยถ์าวรไม่เต็มประสิทธิภาพหรือมี

สินทรัพยถ์าวรบางอยา่งเส่ือมโทรมใชก้ารไดไ้ม่เต็มท่ี  

 (3) อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (Total Assets Turnover) 

เป็นการเปรียบเทียบระหว่างค่าขายสุทธิกบัสินทรัพยร์วมสุทธิโดยเฉล่ีย เป็น

อตัราส่วนระหว่างยอดขายกบัสินทรัพยท์ั้งส้ิน ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะบอกให้ทราบว่า

กิจการมีความสามารถในการใชท้รัพยสิ์นทั้งส้ินท่ีมีอยู่ก่อให้เกิดยอดขายมาก

นอ้ยเพียงใด ก่อให้เกิดรายไดเ้ป็นจาํนวนก่ีรอบในระยะรอบบญัชี นบัเป็นการ

ดูความสามารถการใช้สินทรัพยอ์ย่างกวา้ง ๆ ถ้าอัตราส่วนน้ีตํ่าก็แสดงว่ามี

สินทรัพยบ์างอยา่งเกิดความตอ้งการควรจะได ้สาํรวจเพ่ือตดัจาํหน่ายออกไป 

1.3  อตัราส่วนแสดงความสามารถในการก่อหนี ้(Leverage Ratio) 

 เป็นอัตราส่วนทางการเงินท่ีใช้วดัความสามารถในการก่อหน้ีของ

กิจการ คือ เป็นการเน้นการจดัหาเงินทุนของกิจการว่ากิจการมีความสามารถ

ในการหาแหล่งเงินทุนจากการก่อหน้ีมากนอ้ยเพียงใด ประกอบดว้ย 

(1) อตัราส่วนหน้ีสิน (Debt Ratio) เป็นอตัราส่วนระหว่างหน้ีสิน

ทั้ งหมดกับสินทรัพย์ทั้ งหมด ผลลัพธ์ท่ีได้จะบอกได้ว่าเ งินทุนท่ีกิจการ

นําไปใช้ในสินทรัพย์ทั้ งหมดได้มาจากแหล่งเงินทุนจากการก่อหน้ีเป็น

อัตราส่วนเท่าใด ซ่ึงถ้า เ ป็นไปในอัตราส่วนท่ีมากก็แสดงว่า กิจการมี
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ความสามารถในการก่อหน้ีสูง แต่อตัราส่วนท่ีมากเกินไปก็ไม่ไดเ้ป็นผลดีต่อ

กิจการ เพราะว่ากิจการต้องแบกรับภาระดอกเบ้ียไวเ้ป็นจาํนวนมาก ทาํให้

กิจการอาจประสบกับการขาดทุนได้ง่าย ฉะนั้ นเงินทุนท่ีมาจากผูถื้อหุ้นจะ

นอ้ยทาํให้เจา้หน้ีขาดหลกัคุม้กนัเม่ือกิจการลม้ละลาย อตัราส่วนน้ีตํ่าเกินไปจะ

ไม่เป็นผลดีต่อกิจการเพราะจะแสดงให้เห็นว่ากิจการมีเครดิตไม่ดีพอ ทาํให้

การขยายตวัเป็นไปอยา่งชา้ ๆ 

(2) อัตราส่วนหน้ีสินระยะยาว (Long-Term Debt Ratio) เป็น

อตัราส่วนระหว่างหน้ีสินระยะยาวทั้งหมดกบัสินทรัพยท์ั้งหมด ผลลพัธ์ท่ีได้

จะบอกว่าเงินทุนท่ีกิจการนําไปใช้ในสินทรัพยท์ั้ งหมดมาจากแหล่งเงินทุน

ระยะยาว จากการก่อหน้ีเป็นอตัราส่วนเท่าใด ผลลพัธ์ เช่นเดียวกบั Debt Ratio 

คือมากเกินไปหรือตํ่าเกินไป จะไม่เป็นผลดีต่อกิจการ 

(3) อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) เป็น

อตัราส่วนระหว่างหน้ีสินรวมกบัส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของ ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะบอก

ได้ว่าเงินทุนท่ีกิจการหามาเพ่ือใช้ในการมีแหล่งเงินทุนมาจากการก่อหน้ี

ภายนอกและภายในและจากผูเ้ป็นเจา้ของในอตัราส่วนเท่าใด ซ่ึงจะแสดงให้

ทราบธุรกิจใช้เงินทุนจากแหล่งภายนอก คือ เจ้าหน้ีเป็นอตัราส่วนเท่าไรกบั

เงินทุนท่ีไดม้าจากแหล่งภายใน คือ ผูถื้อหุ้น 

1.4 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability 

Ratio) เป็นอตัราส่วนทางการเงินท่ีใช้วดัความสามารถในการทาํกาํไรของ

กิจการ นัน่คือวดัประสิทธิภาพภาพในการบริหารงานของกิจการ เป็นการเน้น

ว่ากิจการมีผลกาํไรเม่ือเปรียบเทียบกบัยอดขายหรือเม่ือเปรียบเทียบเงินลงทุน

ทั้งส้ินของกิจการแลว้เป็นเช่นใดประกอบดว้ย 

(1) อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) เป็นการเปรียบเทียบ

ระหว่างกําไรขั้ นต้นต่ อยอ ดขาย  ผลลัพธ์ จะบอกให้ทราบ ว่า ธุร กิจ มี

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานเก่ียวกบันโยบายการผลิตและนโยบายการตั้ง

ราคาอยา่งไร  
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(2) อตัราส่วนกาํไรจากการดาํเนินงาน (Net Operating Margin) เป็น

อัตราส่วนท่ีคาํนึงถึงความสามารถในการทํากําไรของกิจการ ท่ีนอกจาก

ตน้ทุนสินคา้ท่ีขายแลว้ ยงัคลุมไปถึงต้นทุนในการบริหารและการขาย ซ่ึงมี

การจ่ายเงินสดออกไปและยงัรวมไปถึงค่าเส่ือมราคาท่ีจะต้องตัดออกจาก

มลูค่าของสินทรัพยถ์าวรอีกดว้ย 

(3) อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (Net Profit Margin) เป็นการคาํนวณระหว่าง

กาํไรสุทธิต่อยอดขาย อตัราส่วนน้ีจะแสดงให้ทราบถึงความสามารถในการทาํ

กาํไรของธุรกิจหลงัหักค่าใชจ่้ายต่างๆ ออกแลว้ 

(4) อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) เป็นการ

เปรียบเทียบอตัราส่วนระหว่างกาํไรสุทธิกบัสินทรัพยท่ี์มีตวัตน ผลลพัธ์จะ

บอกให้ทราบธุรกิจใช้เงินลงทุนในสินทรัพย์ เกิดประสิทธิภาพมากน้อย

เพียงใด 

(5) อตัราผลตอบแทนของส่วนผูถื้อหุ้น (Return on Equity) เป็นการ

เปรียบเทียบระหว่าง กาํไรสุทธิกบัส่วนของผูถื้อหุ้น ผลลพัธ์จะบอกให้ทราบ

วา่ส่วนของเจา้ของไดไ้ปลงทุนเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ในธุรกิจอยา่งไร 

2.  การวิเคราะห์แนวตั้งหรือแนวดิ่ง (Vertical Analysis or Common Size 

Statement) 

การวิเคราะห์แนวตั้งหรือแนวด่ิง (Vertical Analysis or Common Size 

Statement) เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของรายการต่าง ๆ ในงบการเงิน

เดียวกนัในรูปแบบร้อยละ คือรายการต่าง ๆ ของงบดุลดา้นสินทรัพย ์จะแสดง

ความสัมพนัธ์เป็นร้อยละของยอดรวมสินทรัพยแ์ละรายการต่าง ๆ ทางด้าน

หน้ีสินและส่วนของผูล้งทุน จะแสดงความสัมพนัธ์เป็นร้อยละของยอดรวม

หน้ีสินและส่วนของผูล้งทุน  

สาํหรับงบกาํไรขาดทุน รายการต่าง ๆ จะแสดงความสัมพนัธ์เป็นร้อย

ละของยอดขายสุทธิ การแสดงความสัมพนัธ์ของรายการต่าง ๆ ในรูปแบบ

ร้อยละจะช่วยให้เห็นความสัมพนัธ์ของรายการชดัเจนยิ่งข้ึนและเหมาะสมกว่า
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การแสดงดว้ยจาํนวนเงิน 

การเปรียบเทียบขอ้มูลปัจจุบนักบัขอ้มูลต่างๆ ในอดีตของบริษทั เสริม

สุข จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ช่วยให้ราบถึงการดาํเนินงานต่าง ๆ ของ

กิจการแต่ละปีมีความแตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง กล่าวคือ ดีกว่าอดีตหรือดอ้ยกว่า

อดีต ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ในการแกไ้ขปรับปรุงและยึดถือปฏิบติัต่อไป  

3  การวเิคราะห์แนวนอนหรือแนวโน้ม (Horizontal Analysis or Trend Analysis) 

การวิเคราะห์แนวนอนหรือแนวโน้ม (Horizontal Analysis or Trend 

Analysis) เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของรายการในงบการเงินต่างงวด

เวลาหรืองบการเงินหลายงวด ซ่ึงแสดงความเคล่ือนไหวของรายการต่างๆ 

ตามเวลาท่ีเปล่ียนไป โดยการเปรียบเทียบขอ้มูลงวดก่อนหรือขอ้มูลท่ีเป็นปี

ฐาน โดยการเปล่ียนแปลของรายการระหว่างงวดหรือปีการดาํเนินงานว่ามี

แนวโน้มสูงข้ึนหรือลดลงอย่างไรบ้าง ซ่ึงจะช้ีให้เห็นอตัราการขยายตวัหรือ

ความเจริญเติบโตของกิจการในดา้นต่างๆ การวิเคราะห์น้ีสามารถกระทาํได้

ในรูปจาํนวนเงินและอตัราร้อยละ  

งานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

สาวิตรี เสถียรเสพย ์(2540) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราส่วน

ทางการเงินของกลุ่มบริษทัพฒันาท่ีอยูอ่าศยัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย

ทาํการรวบรวมงบการเงิน และขอ้มูลในดา้นการดาํเนินงานจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534-2538 เพื่อประกอบการวิเคราะห์ โดยได้แบ่งกลุ่ม

บริษทัพฒันาท่ีอยู่อาศยัทั้งส้ิน 23 บริษทั ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามทุนจดทะเบียน คือ 

บริษทัขนาดใหญ่ เป็นกลุ่มท่ีมีทุนจดทะเบียนมากกว่า 2,000 ลา้นบาท บริษทัขนาด

กลาง เป็นกลุ่มท่ีมีทุนจดทะเบียนระหวา่ง 501 – 2,000 ลา้นบาท และบริษทัขนาดเล็ก 

เป็นกลุ่มท่ีมีทุนจดทะเบียนตํ่ากว่า 500 ล้านบาท แล้วนํามาคาํนวณและวิเคราะห์

อตัราส่วนทางการเงินทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพคล่อง (Liquidity) ด้านสัดส่วน

เงินทุน (Leverage) ด้านกิจกรรม (Activity) และด้านความสามารถทาํกําไร 

(Profitability) ผลจากการคาํนวณวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ 
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ANOVA ไดผ้ลสรุปดงัน้ี คือ บริษทัแต่ละขนาดมีอตัราส่วนทางการเงินไม่แตกต่างกนั 

ยกเวน้อตัราส่วนด้านจาํนวนเท่าของผลตอบแทนต่อดอกเบ้ียและค่าใช้จ่ายประจาํ 

อตัราส่วนการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อ

หุ้น ท่ีขนาดของบริษทัมีผลต่ออตัราส่วนดังกล่าว นอกจากน้ี การวิเคราะห์พบว่า 

บริษทัขนาดใหญ่มีสภาพคล่องดี มีการหมุนเวยีนสินคา้ในระดบัสูง แต่อยา่งไรก็ตามมี

ความสามารถด้านการบริหารสินทรัพย์ตํ่า และทาํกาํไรต่อยอดขายได้ตํ่า สําหรับ

บริษทัขนาดกลาง มีสภาพคล่องในระดบัปานกลาง และความเส่ียงในดา้นหน้ีสูง  

วิชนี เอ่ียมชุ่ม (2545) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของ

บริษทัในอุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตร โดยรวบรวมขอ้มูลจากรายงานประจาํปีของ

บริษทัท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตร เอกสารการวิจยั และขอ้มูลจากระบบ

สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 

2539 ถึง พ.ศ. 2543 มาวเิคราะห์เชิงปริมาณในส่วนของการคาํนวณอตัราส่วนทางการ

เงินและการพยากรณ์ด้วยเทคนิคอนุกรมเวลา ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มสินค้า

อุตสาหกรรมการเกษตรเป็นกลุ่มท่ีมีสภาพคล่องและความสามารถในการทาํกาํไรสูง

ท่ีสุด ในขณะท่ีความเส่ียงจากการใช้แหล่งเงินทุนจากภายนอกตํ่าท่ีสุด กลุ่มสินคา้

ประมงเป็นกลุ่มท่ีมีความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์มูลค่าทางการตลาด และ

ความเส่ียงจากการใชแ้หล่งเงินทุนจากภายนอกสูงท่ีสุด กลุ่มสินคา้กสิกรรมเป็นกลุ่มท่ี

มีสภาพคล่องและความสามารถทาํกาํไรตํ่าท่ีสุด  

 สุนิสา ธัญญสกุลกิจ (2545) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบ

ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม

อาหารและเคร่ืองด่ืม โดยวิธีการวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบและการพยากรณ์

แนวโน้มของอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่มในระหว่างปี 2539 ถึงปี 2543 โดยใช้เกณฑ์

จาํนวนของสินทรัพยร์วมปี 2543 จากการแบ่งอุตสาหกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม

บริษทัขนาดเล็ก กลุ่มบริษัทขนาดกลาง และกลุ่มบริษทัขนาดใหญ่เพื่อให้การ

วิเคราะห์เปรียบเทียบไดช้ดัเจนมากข้ึน จากการศึกษาพบว่าอตัราส่วนทุนหมุนเวียน

ของของอุตสาหกรรมขนาดเล็กมีสภาพคล่อง สามารถเปล่ียนสภาพสินทรัพย์

หมุนเวียนเร็วเป็นเงินสดเพื่อชาํระหน้ีระยะสั้ นไดดี้ แต่อตัราส่วนกระแสเงินสดจาก
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การดาํเนินงานต่อหน้ีสินหมุนเวยีนและหน้ีสินรวมในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และการ

บริหารเงินสดยงัไม่ดีนกั ไม่มีเงินสดท่ีไดจ้ากการดาํเนินงานมาชาํระหน้ีสินระยะสั้ น 

และระยะยาวได ้ 

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

การเงินประจาํปีตั้งแต่ปี 2540 ถึงปี 2544 และงบการเงินรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 

ปี 2540 ถึงไตรมาสท่ี 3 ปี 2545 ผลการวิจยัพบวา่ อตัราส่วนทางการเงินของทั้งสอง

บริษทัมีแนวโน้มท่ีดีข้ึนทุกอตัราส่วน คือ อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง อตัราส่วนวดั

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน อตัราส่วนวดัสภาพหน้ี อตัราส่วนวดัความสามารถใน

การทาํกาํไร และอตัราส่วนทางการตลาดของหุน้  

พรศิริ เจริญพงศ ์(2549) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของ

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในอุตสาหกรรมเหมืองแร่

โดยใชข้อ้มูลจากงบการเงินในช่วงปี พ.ศ. 2544-2548 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 5 ปี มาทาํ

การวิเคราะห์เปรียบเทียบ โดยใช้อตัราส่วนทางการเงิน และใช้ขอ้มูลกาํไรจากการ

ดาํเนินงานรายไตรมาสมาพยากรณ์กาํไรจากผลการดาํเนินงานโดยวิธีพยากรณ์ดว้ย

เทคนิคอนุกรมเวลา ผลการศึกษาสรุปไดว้่า บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 

เป็น บริษทัท่ีมีสภาพคล่องท่ีสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และมีแนวโนม้ท่ีจะใช้

สินทรัพยไ์ดมี้ประสิทธิภาพดีข้ึน โดยมีสัดส่วนเงินทุนท่ีมาจากการก่อหน้ีลดลงใน

ขณะท่ีความเส่ียงจากการใช้แหล่งเงินทุนภายนอกตํ่า ส่วนความสามารถในการทาํ

กาํไรของอุตสาหกรรมเหมืองแร่นั้นพบวา่ไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของอตัรา

แลกเปล่ียน  
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ปรารถนา กิจพนัธ์ (2551) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบ

ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม

บรรจุภณัฑ์ โดยใชข้อ้มูลจากงบการเงินของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 9 บริษทั ในช่วงปี 2545-

2549 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 5 ปี จากการแยกประเภทบริษทัเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง และขนาดใหญ่โดยใชเ้กณฑ์ขนาดของสินทรัพยร์วมของปี 2549 มาทาํ

การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบโดยใช้อตัราส่วนทางการเงิน และการวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางเศรษฐกิจโดยใชว้ิธีของเพียร์สัน ผลการศึกษาสรุปไดว้่า 

กลุ่มบริษทัขนาดเล็กมีสภาพคล่องค่อนขา้งดี มีแนวโนม้ท่ีจะใช้สินทรัพยถ์าวรไดมี้

ประสิทธิภาพดีข้ึน มีอตัรากาํไรขั้นตน้อยูร่ะหวา่งร้อยละ 12.91 - 15.14 มีระดบัหน้ีสิน

ท่ีตํ่ากวา่ส่วนของผูถื้อหุน้ และมีอตัรากาํไรต่อหุน้อยูร่ะหวา่ง 1.71บาท - 3.24บาท  

วิลาวลัย ์ตุม้เฟ้ียม (2551) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ โดยการนาํงบการเงินเฉพาะกิจการ

รายไตรมาสของบริษทัตั้งแต่เร่ิมซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดฯ ถึงไตรมาสท่ี 2 ปี พ.ศ. 

2551 ท่ีมี 6 ไตรมาสข้ึนไป จาํนวน 41 บริษทั มาวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินเฉพาะ

หวัขอ้ท่ีสนใจ ไดแ้ก่ (1) อตัราส่วนวดัความสามารถในการทาํกาํไร (2) อตัราส่วนวดั

สภาพคล่องของบริษทั (3) อตัราส่วนวดัภาระหน้ีสิน และ (4) อตัราส่วนวดัมูลค่า

การตลาด ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร จากการศึกษาพบวา่อตัราส่วนวดัความสามารถ

ในการทาํกาํไร บริษัทท่ีเจริญเติบโตข้ึนมีจาํนวน 25 บริษทั มีแนวโน้มลดลง 16 

บริษทั เกิดจากการท่ีตน้ทุนขายและตน้ทุนการดาํเนินงานสูง อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง

ของทั้งตลาดส่วนใหญ่สามารถจ่ายหน้ีระยะสั้นไดดี้ อตัราวดัภาระหน้ีสินจาํนวน 20 

บริษทั มีอตัราการเพิ่มข้ึนของหน้ีสินมากกวา่การเพิ่มข้ึนของทุน  

พวงเพ็ชร์ พราหมพงษ์ (2553) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์งบการเงินของ

สหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัสตูล โดย เปรียบเทียบความสามารถในการดาํเนินงาน

ของสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัสตูล กลุ่มตวัอยา่ง คือ สหกรณ์การเกษตรในจงัหวดั

สตูลท่ีมีขนาดใหญ่มาก และมีงบการเงินรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ของทุก

ปี จาํนวน 3 สหกรณ์ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากงบการเงินของสหกรณ์ในรอบปีบญัชี
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ส้ินสุด 30 มิถุนายน 2553 และวิเคราะห์โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์งบการเงินตามแนวด่ิง

และวิเคราะห์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์งบการเงินตามแนวด่ิง และการวิเคราะห์

อตัราส่วนทางการเงิน ผลการศึกษาพบวา่  สหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัสตูล ส่วน

ใหญ่มีโครงสร้างการลงทุนในสินทรัพยส่์วนใหญ่เป็นเงินให้กูย้ืมสูง สหกรณ์จึงมี

รายไดห้ลกัจากดอกเบ้ียรับ การจดัหาเงินทุนมาจากการก่อหน้ีจากภายนอกมากกว่า

การระดมทุนจากสมาชิก สําหรับการหมุนของสินคา้สหกรณ์อยูใ่นเกณฑ์ดีเพราะสูง

กวา่เกณฑม์าตรฐานมาก  

อนิรุธ บุญลอย (2553) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจ

สกดันํ้ ามนัปาล์มในประเทศไทย โดยทาํการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน

ระหว่างปีพ.ศ.2548-2552 ของธุรกิจนํ้ ามนัปาล์มในประเทศไทยท่ีเป็นนิติ

บุคคล จาํนวน 63 แห่ง โดยใชง้บการเงิน คือ งบดุล และงบกาํไรขาดทุน และ

สร้างอตัราส่วนเฉล่ียอุตสาหกรรมธุรกิจสกดันํ้ ามนัปาล์มในประเทศไทยโดย

ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel ผลการศึกษาพบว่าธุรกิจสกดันํ้ ามนั

ปาล์มในประเทศไทยมีอตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร อตัราส่วนวดั

สภาพคล่อง อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการทาํงาน และอตัราส่วนวดัภาระ

หน้ีสินอยู่ในเกณฑท่ี์ดีข้ึนเร่ือยๆ แต่ปัญหาดา้นภยัแลง้ทาํให้เกิดการขาดแคลน

วตัถุดิบปาล์มนํ้ ามนัส่งผลให้การผลิตนํ้ ามนัปาล์มลดลง ยอดขายลดลง และ

กาํไรลดลงในท่ีสุด ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควรวางแผนการจดัการเพ่ือรองรับ

ปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบ อนัจะส่งผลให้ธุรกิจมีผลการดาํเนินงานท่ีลดลง

ในท่ีสุด 

จากการทบทวนทฤษฏีแนวคิด และงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องสามารถ

นํามาใช้ในการศึกษาการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท เสริมสุข จํากัด 

(มหาชน) ในเร่ืองของการวิเคราะห์อตัราส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์

อตัราส่วนแสดงถึงสภาพคล่องของกิจการ อตัราส่วนแสดงความสามารถใน

การบริหารสินทรัพย์อัตราส่วนแสดงความสามารถในการก่อหน้ีและ

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร ในส่วนของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
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ก็สามารถนาํหลกัการวิเคราะห์ของแต่ละงานวิจยัมาเปรียบเทียบเพ่ือท่ีจะได้

การวิเคราะห์ท่ีชดัเจนมากท่ีสุด 

วิธีดําเนินการศึกษา 

 การศึกษาแบ่งออกเป็นสองส่วนอนัจะนาํไปสู่การพิจารณาความมัน่คง

ทางการเงินของบริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน   

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2. การวเิคราะห์ขอ้มูล  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติย

ภูมิ (Secondary Date) โดยรวบรวมจากรายงานประจาํปีของ บริษทั เสริมสุข จาํกดั 

(มหาชน)ระหว่างปี พ.ศ. 2551 -2555 ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย จากงบการเงิน www.set.or.th 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

1.การวเิคราะห์งบการเงินจะใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน 13 อตัราส่วน ดงัน้ี 

1.1 อตัราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) 

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) 

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

1.การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน  

1.1 อตัราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) 

1.1.1 อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick ratio หรือ Acid-test 

ratio) 

1.1.2อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick ratio หรือ Acid-test 

ratio) 

จากการวิเคราะห์ไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัน้ี บริษทัฯ สามารถจ่ายชาํระ

หน้ีโดยใชก้ารวดัจากอตัราส่วนทุนหมุนเวียน ในส่วนของสินทรัพยห์มุนเวียน

ต่อหน้ีสินหมุนเวียน อยู่ประมาณ เกือบ 2 เท่า ถือว่ามีสภาพคล่องในการจ่าย

ชาํระหน้ีท่ีดี และเทียบกบั อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วก็จะไม่ได ้1 เท่า แต่ก็อยู่

ในเกณฑ์ท่ีพอจะแก้ไขได้ ค่าเฉล่ีย ทั้ ง 5 ปี ของอตัราส่วนทุนหมุนเวียน อยู่

ประมาณ 1.60 และอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วอยูป่ระมาณ 0.80 

1.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์

1.2.1 อตัราส่วนการหมุนของสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover)  

1.2.2 อตัราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร (Fixed Assets 

Turnover)  
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1.2.3 อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (Total Assets 

Turnover)  

 จากการวิเคราะห์จะพบว่าสินคา้คงเหลือของบริษทัฯ จะอยู่ในสต็อก

นานเกินไปเลยไม่สามารถท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดไดท้นั และเน่ืองจาก บริษทัฯ 

เป็นบริษทัท่ีใหญ่อาจจะควบคุมค่อนขา้งลาํบาก แต่พอมาถึงอตัราส่วนของ

สินทรัพยถ์าวรกลบัใชป้ระโยชน์ไดม้ากพอสมควรอนัเน่ืองมาจากมีเคร่ืองจกัร

ทีมีประสิทธิภาพท่ีดีในส่วนของสินทรัพยร์วมก็อยูม่นเกณฑค์งท่ีพอเฉล่ียแลว้ 

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)  

จากการวิเคราะห์ในการกู้ยืมหรือเก่ียวกบัการก่อหน้ีจะเห็นไดว้่าใน

อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์จะค่อนข้างสูง อยู่  ประมาณ 30 % อัน

เน่ืองมาจากในการขายของประเภทน้ีจะต้องมาการซ้ือของแบบเช่ือไวก่้อน

แลว้ค่อยจ่ายทีหลงัเพ่ือเพ่ิมเครดิตให้กบับริษทัฯ แต่ก็จะมีประเด็นของการมดั

จาํค่าขวดนาํขวดมาก่อนแลว้จ่ายทีหลงัจึงเห็นว่าสัดส่วนน่ีมีสาระสาํคญั 

1.4. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (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) 

จากการวิเคราะห์พอว่าอตัราส่วนกาํไรขั้นต้นอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ท่ี

เป็นประเด็นสําคญัก็คืออัตราส่วนกาํไรจากการดาํเนินงานค่อนข้างท่ีจะตํ่า

เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริการค่อนขา้งเกือบจะทาํให้ขาดทุนควร

ท่ีแกปั้ญหาในส่วนน้ีไม่อยา่งนั้นค่าใชจ่้ายก็จะเพ่ิมมากข้ึน 
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2.  การวเิคราะห์แนวตั้งหรือแนวดิ่ง (Vertical Analysis or Common Size 

Statements) 

2.1  ผลการวเิคราะห์งบดุลแนวดิ่ง  

จากการวิเคราะห์งบดุลในแนวด่ิง ทาํให้ทราบว่า โครงสร้างของสินทรัพย์

ของบริษทัฯ ทางดา้น สินทรัพยห์มุนเวียน สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน หน้ีสินหมุนเวียน 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนรวมถึงส่วนของผูถื้อหุ้นด้วย จากได้ทาํการคาํนวณของบริษทั 

เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) พบว่า ในปี พ.ศ. 2551 ถ้าเทียบสัดส่วน ให้สินทรัพยร์วม

เป็น 100 % และเทียบกบั สินทรัพยห์มุนเวียนและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนพบวา่ อตัรา

ร้อยละท่ีสูงท่ีสุด คือ รวมสินทรัพยห์มุนเวียน จากสินทรัพยห์มุนเวียนก็ดูว่ารายการ

ไหนสูงผิดปกติจึงปรากฏวา่สินคา้คงเหลือ คิดเป็นร้อยละ 26.605 เทียบจากสินทรัพย์

รวม และต่อมาก็คือ ลูกหน้ีการคา้ คิดเป็นร้อยละ 11.406 เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดคิดเป็นร้อยละ 11.403 ต่อมาตวัท่ีสําคญัของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนคิดเป็นร้อย

ละ 44.033 มาจาก ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์คิดเป็นร้อยละ 40.128 ถือว่าสัดส่วน

ค่อนขา้งสูงเน่ืองจากตอ้งลงทุนในยายพาหนะ และก็เคร่ืองจกัรดว้ยส่วนรายการอ่ืนก็

ปกติ ส่วนอีกดา้นเทียบให้หน้ีสินและผูถื้อหุ้นเป็น 100 % วิเคราะห์ไดด้งัน้ี เทียบจาก

หน้ีสินหมุนเวยีนอตัราร้อยละ 30.909 ท่ีสาํคญัก็จะเป็นเจา้หน้ีการคา้ท่ีมีอตัราร้อยละท่ี 

11.241 หน้ีสินไม่หมุนเวียนมีอตัราร้อยละท่ีตํ่ามาก คือ 1.577 จากการวิเคราะห์บริษทั

ฯ ไม่มีการกูย้มืเงินจากสถาบนัภายนอกจึงไม่ตอ้งรับภาระดอกเบ้ียในส่วนของหน้ีสิน

รวมคิดเป็นอตัราร้อยละ 32.486 ต่อมาในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีสําคญัก็จะเป็นในส่วน

ของส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัอตัราร้อยละ 14.554 เม่ือเทียบกบัหน้ีสินและส่วนของผู ้

ถือหุ้นเป็น 100% ในรายการสํารองทัว่ไปจะมีอตัราร้อยละท่ีสูงมากถึง 46.424 

วิเคราะห์ได้ว่ากิจการมีกาํไรแต่สํารองเงินไวสู้งเพื่อหมุนเวียนในบริษทัและอาจจะ

ขยายกิจการในอนาคตด้วยในส่วนของรวมส่วนของผูถื้อหุ้นคิดเป็นอตัราร้อยละ 

67.514 ในปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 เม่ือวิเคราะห์ก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากปี พ.ศ. 

2551 มากนกั ต่อ มาในปี 2554 เกิดสภาวะนํ้ าท่วมจึงทาํให้สัดส่วนของสินทรัพยร์วม 

มีการลงทุนในสินทรัพยถ์าวรเพิ่มมากข้ึนเป็นอตัราร้อยละ 59.542 และสินคา้คงเหลือ
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ก็ลดลงไม่มากเน่ืองจากจะประสบกับการทํากําไรมากกว่าส่วนสินทรัพย์ไม่

เปล่ียนแปลงอะไรมากนกั ต่อมาดูในเร่ืองหน้ีสินไม่หมุนเวียนท่ีมีอตัราร้อยละเพิ่มข้ึน

จาก 1.784  เป็น 8.595  เน่ืองจากเกิดสภาวะนํ้ าท่วมจึงไม่มีสภาพคล่องในการจ่ายเงิน

ให้พนกังานเลยจึงเป็นภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานไปถึงปีต่อไปดว้ย ในปีน้ีมี

การสํารองทัว่ไปในบริษทัน้อยลงเน่ืองจากเกิดนํ้ าท่วมเม่ือเทียบกบัปีก่อนแลว้ จาก 

4,089,000,000 บาท เป็น 3,089,000000 บาท ลดลง 1,000,000,000 บาท และในปี 

พ.ศ. 2555 ไม่มีอะไรเปล่ียนแปลงมากนกัยงัคงสัดส่วนประมาณเดิมแต่จะกาํไรมาก

ข้ึนเพราะไม่เกิดปัญหานํ้าท่วม 

2.2 ผลการวเิคราะห์งบกาํไรขาดทุนแนวดิ่ง  

จากการวิเคราะห์งบกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ เม่ือเทียบรายได้จากการขาย

และบริการเป็น 100%  ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการอัตราร้อยละ 76.736  

ค่าใช้จ่ายในการขาย 17.245  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  6.029  ค่าตอบแทนกรรมการ  

0.610  และก็รวมค่าใชจ่้าในการดาํเนินงานอตัราร้อยละ 99.743 กาํไรก่อนภาษี 1.103 

และอตัรากาํไรสุทธิเท่ากับ 0.725 ในส่วนของปี พ.ศ. 2552และ 2553 ไม่มีอะไร

แตกต่างกนัมากนกัในส่วนของค่าเงินตอบแทนผูบ้ริหาร ปี พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2555 ไม่

มีการจ่ายค่าเงินตอบแทนผูบ้ริหาร พอมาถึงปี 2554  มีภาวะนํ้ าท่วมเกิดข้ึนสัดส่วนก็

จะเปล่ียนไปคือ ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัร่วม(สุทธิจากภาษี

เงินได้) ติดลบ หรือขาดทุน จาํนวน (196,271,860) กําไรในปีน้ีก็เหลือเพียงแค่ 

62,361,675 บาท เทียบสัดส่วนกบัยอดขายแลว้เท่ากบั 0.291 ถือวา่ตํ่ามาก จากปีก่อน 

ไดก้าํไร 477,013,728 บาท  แต่พอมาในปี พ.ศ. 2555 กลบัฟ้ืนตวั จากกาํไร 0.291 ของ

ปี พ.ศ. 2554 มาเป็น 2.612 คิดเป็นเงิน 596,146,308 สูงกว่า 4 ปีผา่นมา จึงสรุปไดว้่า

ในกิจการผลิตและจดัส่งเคร่ืองด่ืมของ บริษทัฯ ใน 5 ปีท่ีผา่นมา ก็จะมีปี พ.ศ. 2554 ท่ี

เกิดเหตุการณ์นํ้ าท่วมจึงทาํให้เกิดภาวะขาดทุนส่วนปีอ่ืนๆก็อตัราร้อยละไม่แตกต่าง

กนัมากนกั 

3.  การวเิคราะห์แนวนอนหรือแนวโน้ม (Horizontal Analysis or Trend Analysis) 

จากการวิเคราะห์รายได้จากการขายของบริษัท เสริมสุข จํากัด
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(มหาชน) พบว่าอตัราการขายตัวของรายได้จากการขายและการให้บริการ

ในช่วงระยะเวลา 5 ปี มีแนวโน้มสูงข้ึนในปี 2553 และปีอ่ืน ๆ  คงท่ีไม่

เปล่ียนแปลงมากนักและอัตราการขยายตัวของต้นทุนขายและต้นทุนการ

ให้บริการมีแนวโน้มสูงข้ึนในปี 2553 เช่นเดียวกนั สําหรับผลตอบแทนของ

กิจการ ยอดกาํไรสุทธิก่อนภาษีมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างมากในปี 2552 และ

ลดลงในปี 2553 และในปี 2554 ลดลงถึงขั้ นติดลบสาเหตุหลักมาจาก

เหตุการณ์นํ้ าท่วม  ท่ีมีผลกระทบทาํให้ยอดขายลดลง ส่งผลให้กาํไรขั้นต้น

ลดลงเช่นเดียวกนั ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ลดลงสาเหตุมาจากค่าเส่ือมราคา ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และค่าคอมมิชชัน่

ลดลง จากนั้นในปี 2555 กลบัมีกาํไรก่อนภาษีเพ่ิมเป็น อตัราร้อยละ 331.121 

สรุป  

การวิเคราะห์งบการเงินจากการวิเคราะห์ขอ้มูลช้ีให้เห็นว่าสภาพคล่อง

ของบริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) อยู่ในสัดส่วนท่ีดีคืออตัราส่วนหมุนเวียน 

ทั้ง 5 ปีอยู่ท่ี 1.582- 1.835 ถือว่าดี ถา้ 2 ต่อ 1 จะดีมาก ถ้า 1ต่อ 1 จะปกติ ซ่ึง

แสดงถึงความสามารถในการเปล่ียนสินทรัพยห์มุนเวียนรวมและสินทรัพย์

หมุนเวียนเร็วเป็นเงินสดเพ่ือชาํระหน้ีระยะสั้นไดต้ามกาํหนด สาเหตุหน่ึงจาก

การเพ่ิมของเงินสด เงินฝากธนาคารและลูกหน้ีการค้าเป็นต้น  นอกจากน้ี

พิจารณาประสิทธิภาพในการบริหารสินคา้คงเหลือ ของบริษทั เสริมสุข จาํกดั 

(มหาชน) ไม่ดี จากการเก็บสินคา้คงเหลือมากเกินไปและมีประสิทธิภาพใน

การบริหารสินทรัพยค่์อนขา้งคงท่ี  สําหรับความสามารถในการก่อหน้ีของ

บริษทัฯ มีโครงสร้างเงินทุนส่วนมากมาจากแหล่งเงินทุนภายในกิจกาทาํให้

บริษทัไม่ตอ้งรับภาระดอกเบ้ียความสามารถในการชาํระหน้ีอยู่ในเกณฑดี์ข้ึน

ในส่วนของความสามารถในการทาํกาํไร พบว่า บริษทัฯ มีความสามรถในการ

ทาํกาํไรขั้นตน้อยู่ในเกณฑท่ี์ดี อาจจะมีลดลงบา้งแต่ก็ไม่มากนักเม่ือเทียบกนั

ทั้ง 5 ปีและมีตาํท่ีสุดก็จะเป็นในปี พ.ศ. 2554 ท่ีเกิดจากสภาวะนํ้ าท่วม ทาํให้

กาํไรขั้นต้นของกิจการลดลงและในส่วนของกาํไรสุทธิในปี พ.ศ. 2554 ลด

นอ้ยลงเช่นเดียวกนั 
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ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษา พบว่า บริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) มีสภาพคล่อง

ของอตัราทุนหมุนเวียนเร็วตํ่า  เน่ืองจากสินทรัพยห์มุนเวียนของกิจการส่วน

ใหญ่ไปอยู่ท่ีสินคา้คงเหลือ ก็จะตอ้งมีการว่างแผนในการบริหารจดัการสินคา้

คงเหลือให้ดี เพราะถา้สินคา้ขายไดไ้ม่ดี ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาความสามารถ

ในการชาํระหน้ีระยะสั้นได ้คือทาํให้ขาดสภาพคล่องในรูปของกระแสเงินสด 

และจะต้องปรับปรุงให้มีกระแสเงินสดจาการดําเนินงานสูงข้ึน ธุรกิจมี

แนวโน้มโครงสร้างเงินทุนท่ีมาจากการก่อหน้ีของกิจการมีน้อยจึงไม่มีการ

จ่ายดอกเบ้ีย  แต่ต้องลดค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน โดยอาจทาํไดใ้นรูปของ

การลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็นลง เพ่ือความเส่ียงของกิจการลดนอ้ยลง 

บรรณานุกรม 

กาญจนา  สงวนวงศว์าน.(2549). การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์.

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัรามคาํแหง. 

จินดา  ขนัทอง. (2540). การวิเคราะห์งบการเงิน (พิมพค์ร้ังท่ี 4).

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

จุฑามาศ  จรัญญาพร. (2540). การเงินธุรกิจ (เล่ม1).กรุงเทพมหานคร: ที พี 

เอ็น เพรส. 

ดวงสมร  อรพินท.์ (2547). การบัญชีการเงิน. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ปรารถนา  กิจพนัธ์. (2551). การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของบริษัทท่ีจด 

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุ

ภัณฑ์. การศึกษาคน้ควา้อิสระบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

พรศิริ  เจริญพงศ.์ (2549). การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของบริษัทท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอุตสาหกรรมเหมืองแร่. สาร

นิพนธ์เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 



437 
 

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

 

พวงเพช็ร์  พราหมพงษ.์ (2553). การวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์การเกษตรใน

จังหวดัสตูล. สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

ยวุดี เครือรัฐติกาล. (2546). การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของ      

อุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ และกระดาษท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

             ประเทศไทย: กรณีศึกษาบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จาํกัด (มหาชน)      

และบริษัทเย่ือ  กระดาษสยาม จาํกัด (มหาชน). งานวจิยับริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วชินี  เอ่ียมชุ่ม. (2545). การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของบริษัทใน

อุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตร. การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

วลิาวลัย ์ตุม้เฟ้ียม. (2551). การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบบริษัทจดทะเบียนใน 

            ตลาดหลักทรัพย์ เอม็ เอ ไอ. สารนิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

สาวติรี  เสถียรเสพย.์ (2540). การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของกลุ่ม

บริษัทพัฒนาท่ีอยู่อาศัยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วทิยานิพนธ์

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต. 

สุนิสา  ธญัญสกุลกิจ. (2545). การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของบริษัทท่ีจด 

           ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและ 

            เคร่ืองด่ืม. การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 

            มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

อนิรุธ  บุญลอย. (2553). การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจสกัดนํา้มันปาล์มใน

ประเทศไทย.การศึกษาอิสระบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,   

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์. 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. (2556). รายงานประจาํปี 2555 ของบริษัท 

เสริมสุข จาํกัด (มหาชน). คน้เม่ือ 17 มีนาคม 2556, จาก 

http://www.set.or.th  


