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การวเิคราะห์งบการเงินของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เทคโนโลยี  

กรณีศึกษา บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

FINANCIAL STATEMENTS ANALYSIS OF ARGO-INDUSTRY AND FOOD 

TECHNOLOGY, THE CASE STUDY OF SURAPON FOODS PCL  

AND ITS SUBSIDIARY COMPANIES. 

สุรียพ์ร จนัทร์งาม1  ดร.พงษส์รรค ์ลีลาหงส์จุฑา2 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงสภาพคล่อง ความสามารถ

ในการบริหารสินทรัพย ์ความสามารถในการก่อหน้ี ความสามารถในการทาํกาํไรของ 

บริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ระหว่างปี พ.ศ.2551-2555 การ

เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากงบการเงินของบริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จาํกัด (มหาชน) 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2555 วเิคราะห์งบการเงินโดยการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

การวิเคราะห์แนวตั้ง  และการวิเคราะห์แนวนอน ส่วนการวิเคราะห์อตัราส่วนทาง

การเงินแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภท ดงัน้ี อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน  อตัราส่วน

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน อตัราส่วนโครงสร้างเงินทุน อตัราส่วนความสามารถ

ในการทาํกาํไร  

ผลการศึกษาสรุปไดว้่า การวิเคราะห์งบการเงินช้ีให้เห็นว่าสภาพคล่อง 

ของบริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) อยู่ในเกณฑท่ี์ดีมาก ในส่วนของสินทรัพย์

หมุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียนของบริษทัฯในปี พ.ศ. 2551-2552 , 2555 มีสภาพ

คล่องมากเพราะมีสินทรัพยห์มุนเวียนไว ้2.08 – 2.68 และ 2.07 บาท สําหรับทุกๆ

หน้ีสินหมุนเวียน 1 บาท  ส่วนปี พ.ศ. 2553 กลบัมีสภาพคล่องลดลงในส่วนของ

สินทรัพยห์มุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียนคือ1.36 เท่า เพราะมีสินทรัพยห์มุนเวียน 

------------------------------------------ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ไว ้1.36 บาท สําหรับทุกๆหน้ีสินหมุนเวียน 1บาท  โดยทัว่ไปอตัราส่วนทุน

หมุนเวียนควรจะมีค่าอยา่งน้อยเป็น 2: 1   

ด้านประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ของบริษัทฯ มีอัตราการ

หมุนเวียนของลูกหน้ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ส่วนสินคา้คงเหลือ ระยะเวลาการขาย

สินคา้ และการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือไปในทิศทางท่ีดีข้ึน จาํนวนคร้ังก็

อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี  

ด้านความสามารถในการก่อหน้ีของบริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุน

ส่วนมากมาจากแหล่งเงินทุนภายในบริษัทฯ ทําให้บริษัทไม่ต้องรับภาระ

ดอกเบ้ียความสามารถในการชาํระหน้ีอยูใ่นเกณฑดี์ข้ึน 

ดา้นความสามารถในการทาํกาํไร พบว่า บริษทัฯ มีความสามรถในการ

ทาํกาํไรอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี อาจจะมีลดลงบา้งแต่ก็ไม่มากนักเม่ือเทียบกนัทั้ ง 5 ปี 

แต่ในปี พ.ศ. 2553 เป็นปีท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปในทางไม่ดีมากท่ีสุด เน่ืองจาก

บริษทัฯไดรั้บผลกระทบจากราคาวตัถุดิบกุง้ท่ีปรับตวัสูงข้ึนมาก รวมทั้งสภาพ

เศรษฐกิจของประเทศคู่คา้หลกั ทาํให้ยอดการผลิตและยอดขายในปี 2553 ลดลง 

คําสําคัญ : สภาพคล่อง, ความสามารถในการบริหารสินทรัพย,์ ความสามารถในการ

ก่อหน้ี, ความสามารถในการทาํกาํไร และบริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to investigate the financial liquidity, efficiency in 

operations, capital structure, and profitability during the year 2008-2012, totally of 5 

years period. To analyzed and compared by using financial ratios and the percentage 

method, To analyzed the financial statement by vertical and horizontal analysis method. 

To study operations performance, liquidity and profitability of the company. 

The study found that the financial statement analysis of  Surapon Foods 

Public Company Limited indicated that the liquidity remained at very good extent. 

In terms of current assets to current liabilities of the company during the year 2008-
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2009, in the year 2012 quite high liquidity because the current assets from 2.08 to 

2.68 and 2.0 Baht in every 1 Baht of current liabilities. In the year 2010, the 

liquidity of current assets to current liabilities was declined at 1.36 times, the current 

assets to current liabilities of 1.36 Baht, normally the circulation capital ratio should 

be at least 2: 1. 

The efficiency of company’s operation performance, accounts receivable 

turnover rate was satisfactory, products inventory, the duration of sale, inventory 

management was in better direction and the frequency was satisfactory level. 

The ability of the company’s indebtedness, structural funds, mainly from 

funds within the company, therefore the company was not obliged to pay interest 

and ability to repay debt getting better. 

The company’s profitability quite good, might be reduced but not much 

compared to the five years period. In the year 2010 as the most changed but was not 

in better sign due to the company has been affected by rising price of raw material, 

such as the shrimp, including economies of major trading partners. The total 

production and sales was dropped in the 2010. 

Keywords: liquidity,the ability to manage assets, the ability to make loans, the 

ability to make profits and Surapon foods PCL and its subsidiary companies 

ความสําคัญของปัญหา 

บริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงถือเป็นบริษทัแรกในอุตสาหกรรม

อาหารแช่เยือกแข็งท่ีเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษทั 

คือ อาหารแช่แข็งท่ีทาํจากวตัถุดิบทะเล ปัจจุบนั บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจดัจาํหน่าย

อาหารแช่เยอืกแขง็ ทั้งผลิตภณัฑ์ในกลุ่มพร้อมปรุง (Ready-to –cook) และกลุ่มพร้อม

รับประทาน (Ready-to-eat) ท่ีมีความหลากหลาย กระบวนการผลิตผ่านการรับรอง

มาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง GMP , BRC , HACCP, HALAL ทาํให้

มัน่ใจไดว้า่ผลิตภณัฑข์องบริษทัมีความปลอดภยั (Food Safety) 
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ภาวะการผลิตอาหารทะเลแปรรูปในปี 2555 อยู่ในระดบัท่ีลดลงจากปี 2554 

(ขอ้มูลจากกระทรวงอุตสาหกรรม) พบวา่ดชันีมูลค่าผลผลิต ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 

2555 เท่ากบั 146.28 ลดลงมากเม่ือเทียบกบัค่าดชันีในปี 2554 ท่ีเท่ากบั 159.90 ขณะท่ี

อตัราการใช้กาํลงัการผลิตก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกนั ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 

2555 อตัราการใช้กาํลงัการผลิตเท่ากบั 45.19% ลงลงจากปี 2554 ท่ีเท่ากบั 49.99% 

(สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)  

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาถึงสภาพคล่อง ความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์

ความสามารถในการก่อหน้ี ความสามารถในการทาํกาํไรของ บริษทั สุรพลฟู้ ดส์ 

จาํกดั (มหาชน) 

 2. เพื่อวเิคราะห์แนวโนม้ถึงสภาพคล่อง ความสามารถในการดาํเนินงานของ 

บริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 จากผลการศึกษาคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ดงัน้ี 

1. เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานให้ผูส้นใจนําขอ้มูลดงักล่าวไปประกอบการ

ตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ ตามแต่วตัถุประสงคข์องผูใ้ชง้บการเงิน 

 2. เป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้องค์กรใช้ในการวางแผน ควบคุมการ

ปฏิบติังานและสามารถพยากรณ์การเปล่ียนแปลงในอนาคต 

ขอบเขตการศึกษา 

 1. การศึกษาคร้ังน้ีจะทาํการวิเคราะห์งบการเงินของ บริษทั สุรพล

ฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) ใชข้อ้มูลจากงบการเงินในช่วงระยะเวลา 5 ปี เร่ิมตั้งแต่

งบการเงินประจาํปี พ.ศ. 2551 จนถึงงบการเงินประจาํปี พ.ศ. 2555  

 2. ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากงบการเงินของ บริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีทําการศึกษาค่อนข้างจํากัดและปรากฎไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในบางจุดท่ี

ตอ้งการศึกษา ดงันั้น จึงทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเฉพาะเร่ืองท่ีมีขอ้มูลปรากฎอยู่

ในงบการเงินเท่านั้น 
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วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดทฤษฎทีีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์งบการเงินจะประกอบดว้ย  

1.  การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) 

1.1  อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios) 

1.2  อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดํา เนินงาน (Efficiency 

Ratios) 

1.3  อตัราส่วนโครงสร้างเงินทุน (Leverage Ratios or Solvency 

Ratios) 

1.4  อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratios) 

2.  การวเิคราะห์อตัราร้อยละ (Percentage Analysis) 

2.1  การวิเคราะห์แนวตั้ง (Vertical Analysis หรือ Common Size 

Statements) 

2.2  การวเิคราะห์แนวนอน (Horizontal Analysis) 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

อนิรุทธ  บุญลอย (2553) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์งบการเงินของ

ธุรกิจสกดันํ้ ามนัปาล์ม ในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์งบการเงิน

ของธุรกิจสกดันํ้ ามนัปาล์มในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการ

ทาํกาํไร ของธุรกิจสกดันํ้ ามนัปาล์มในประเทศไทย มีอตัราการทาํกาํไรเพิ่มข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง สภาพคล่องของธุรกิจก็มีแนวโนม้ดีข้ึนทุกปี ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

ระยะเวลาในการเก็บหน้ีและระยะเวลาการหมุนของสินคา้อยู่ในเกณฑ์ดี ดงันั้นจึง

ส่งผลใหค้วามเส่ียงต่อการขาดสภาพคล่องของธุรกิจมีนอ้ย ส่วนความสามารถในการ

ชาํระหน้ีก็อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 

เพญ็นภา เทพทบั (2551) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน

ของบริษทั    สุรพลฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั

ของอุตสาหกรรมอาหาร  แช่แข็ง และผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยใช้วิธี การ
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วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินและการวเิคราะห์วิธีดูปอง ผลการศึกษาพบวา่ บริษทัมี

อตัราการเติบโต ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ในปี 2550 ร้อยละ 7 ลดลง

เล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัปี 2549 โดยดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอาหารทะเล

แปรรูป ในปี 2550 อยุใ่นระดบั 142.94 ส่วนผลการดาํเนินเงนของบริษทั สุรพลฟู้ ดส์ 

จาํกดั (มหาชน)  พบวา่ในช่วงปี 2548-2549 ลดลงจาก 25.41 เป็น 14.63 เน่ืองจากในปี 

2549 บริษทัมีกาํไรสุทธิลดลงเป็นผลมาจากการมีรายได้จากการขายท่ีลดลงใน ปี 

2550 ส่วนของหน้ีสินรวมในปี 2550 นั้นร้อยละ 0.70 เพิ่มข้ึนเน่ืองจากท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์ ท่ีมีการปรับปรุงอาคารและลงทุนในเคร่ืองจกัรเพิ่ม และตน้ทุนขายและ

ค่าใชจ่้ายในปี 2550 ร้อยละ 8.9 ลดลงจากปี 2549 อตัราสภาพคล่องอยูท่ี่ 1.99 เท่า 

วิลาว ัลย์ ตุ ้มเฟ้ียม (2551) ได้ทําการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์งบการเงิน

เปรียบเทียบบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ โดยการนาํงบการเงิน

เฉพาะกิจการรายไตรมาสของบริษทัตั้งแต่เร่ิมซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดฯ ถึงไตรมาส

ท่ี 2 ปี พ.ศ. 2551 ท่ีมี 6 ไตรมาสข้ึนไป จาํนวน 41 บริษทั มาวิเคราะห์อตัราส่วนทาง

การเงิน ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนวดัความสามารถในการทาํกําไร บริษัทท่ี

เจริญเติบโตข้ึนมีจาํนวน 25 บริษทั มีแนวโนม้ลดลง 16 บริษทั เกิดจากการท่ีตน้ทุนขาย

และตน้ทุนการดาํเนินงานสูง อตัราส่วนวดัสภาพคล่องของทั้งตลาดส่วนใหญ่สามารถ

จ่ายหน้ีระยะสั้ นได้ดี อตัราวดัภาระหน้ีสินจาํนวน 20 บริษทั มีอตัราการเพิ่มข้ึนของ

หน้ีสินมากกว่าการเพิ่มข้ึนของทุน และความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกบัผลการดาํเนินงาน อตัราวดัมูลค่าตลาด ไม่สามารถนาํมาวิเคราะห์ทิศ

ทางการดําเนินงานได้ เน่ืองจากมูลค่าทางบัญชีท่ีเกิดจากการบันทึกตัวเลข ตาม

มาตรฐานของบญัชีไม่สามารถกาํหนดทิศทางราคาตลาดได ้

  ปรารถนา กิจพนัธ์ (2551) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์งบการเงิน

เปรียบเทียบของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม

อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์โดย ใชข้อ้มูลจากงบการเงินของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม

บรรจุภณัฑ์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 9 บริษทั 

ในช่วงปี 2545 – 2549 รวมระยะเวลา 5 ปี จากการแยกประเภทบริษทัเป็น 3 ขนาด คือ 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ กลุ่มบริษทัขนาดเล็กมี
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สภาพคล่องค่อนขา้งดี มีแนวโน้มท่ีจะใชสิ้นทรัพยถ์าวรไดมี้ประสิทธิภาพดีข้ึน มี

อตัรากาํไรขั้นตน้อยูร่ะหวา่งร้อยละ 12.91 - 15.14 มีระดบัหน้ีสินท่ีตํ่ากวา่ส่วนของผู ้

ถือหุ้น และมีอตัรากาํไรต่อหุ้นอยูร่ะหวา่ง 1.71บาท - 3.24บาท สําหรับกลุ่มบริษทั

ขนาดกลางมีสภาพคล่องสูงท่ีสุด มีแนวโน้มการบริหารสินทรัพยถ์าวรท่ีลดลง มี

อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้อยูร่ะหวา่งร้อยละ 8.96 - 18.84 มีระดบัหน้ีสินท่ีตํ่ากวา่ส่วนของ

ผูถื้อหุ้น และมีอตัรากาํไรต่อหุ้นอยูร่ะหวา่ง 3.81บาท - 5.54 บาทสําหรับกลุ่มบริษทั

ขนาดใหญ่มีสภาพคล่องตํ่า ท่ีสุด มีแนวโนม้ในการบริหารสินทรัพยล์ดลง มีอตัรา

กาํไรขั้นตน้อยูร่ะหวา่งร้อยละ 9.82 - 12.65 มีระดบัหน้ีสินสูงกวา่ส่วนของผูถื้อหุ้น 

และมีอตัรากาํไรต่อหุ้นอยู่ระหว่าง 1.20 บาท - 3.60 บาท ในส่วนของการหา

ความสัมพนัธ์ พบวา่ อตัราส่วนในทุกดา้นจะมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

ผลการศึกษา  

ผลการวเิคราะห์งบการเงินของบริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) ระหวา่งปี 

พ.ศ. 2551 – 2555 โดยการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน มีผลการศึกษาดงัน้ี 

1. ด้านสภาพคล่อง ประกอบด้วยอัตราส่วนทุนหมุนเวียน และ

อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว ใชว้ดัความสามารถในการจ่ายชาํระหน้ีสินหมุนเวียน

ดว้ยสินทรัพยห์มุนเวยีน ความสามารถในการจ่ายชาํระหน้ีสินหมุนเวยีนดว้ยสินทรัพย์

หมุนเวยีน โดยใชเ้ฉพาะเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ ซ่ึงจะไม่ใช้

สินคา้คงเหลือและสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  

ตาราง 1 อัตราส่วนเฉล่ียด้านสภาพคล่องของบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จาํกัด(มหาชน)

และบริษัทย่อย 

อตัราส่วน 2551 2552 2553 2554 2555 

1.อตัราส่วนทุนหมุนเวียน 

(เท่า) 

2.08 2.68 1.36 1.58 2.07 

  2.อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 

(เท่า) 

1.26 1.55 0.84 0.98 1.25 

ท่ีมา. จากการคาํนวณจากงบดุล  ปี พ.ศ. 2551-2555 
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จากผลการศึกษาในประเด็นเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน ช้ีให้เห็นว่าสภาพ

คล่องของบริษัท บริษัท สุรพลฟู้ ดส์จํากัด (มหาชน) อยู่ในสัดส่วนท่ีดีคือ

อตัราส่วนหมุนเวียน ทั้ง 5 ปีอยู่ท่ี 1.36- 2.68 ถือว่าดี ถา้ 2 : 1 จะดีมาก ถา้ 1: 1 

จะปกติ ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการเปล่ียนสินทรัพยห์มุนเวียนรวมและ

สินทรัพย์หมุนเวียนเร็วเป็นเงินสดเพ่ือชําระหน้ีระยะสั้ นได้ตามกําหนด 

สาเหตุหน่ึงจากการเพ่ิมของเงินสด เงินฝากธนาคารและลูกหน้ีการคา้เป็นตน้  

2. ดา้นประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ประกอบดว้ย อตัราการหมุนเวียน

ของลูกหน้ี จะแสดงให้เห็นวา่มีการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือและสามารถเรียกเก็บเงินได้

ก่ีรอบในแต่ละคร้ังท่ีขายสินคา้ไป ระยะเวลาเก็บหน้ีโดยเฉล่ีย จะแสดงสภาพคล่อง

ของลูกหน้ีว่าสามารถเปล่ียนสภาพมาเป็นเงินสดไดภ้ายในก่ีวนั อตัราการหมุนเวียน

สินคา้คงเหลือ จะสะทอ้นให้เห็นวา่สินคา้คงเหลือนั้นเปล่ียนไปเป็นตน้ทุนขายก่ีรอบ

ในแต่ละปีระยะเวลาในการขายสินคา้ จะแสดงให้ทราบถึงระยะเวลาในการถือ

ครองสินคา้ไวน้านก่ีวนักว่าจะขายสินคา้ได้ตั้งแต่ขายสินคา้คร้ังก่อนจนถึงการขาย

สินค้าคร้ังปัจจุบัน  และอัตราการหมุนสินทรัพย์รวม  จะแสดงให้ทราบถึง

ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพยร์วม ถ้าหากอตัราส่วนน้ีตํ่าก็แสดงว่ามีสินทรัพย์

บางอยา่งเกินความตอ้งการ ควรจะได ้สาํรวจเพื่อตดัจาํหน่ายออกไป 

ตาราง 2 อัตราส่วนเฉล่ียด้านประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ของบริษัท สุรพล

ฟู้ดส์ จาํกัด(มหาชน)และบริษัทย่อย 

อตัราส่วน 2551 2552 2553 2554 2555 

1. อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี (คร้ัง) 17.22 14.14 14.54 16.14 17.46 

2. ระยะเวลาเก็บหน้ีโดยเฉล่ีย(วนั) 21.20 25.81 25.10 22.61 20.90 

3. อตัราการหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ 

(คร้ัง) 

4.ระยะเวลาในการขายสินคา้ (วนั) 

5.อตัราการหมุนสินทรัพยร์วม(เท่า) 

10.82 

 

33.73 

2.11 

12.26 

 

29.77 

2.21 

11.94 

 

30.57 

1.89 

10.88 

 

33.55 

2.06 

10.18 

 

35.85 

2.08 

ท่ีมา. จากการคาํนวณจากงบดุล และ งบกาํไรขาดทุน ปี พ.ศ. 2551-2555 
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จากผลการศึกษาดา้นประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ของบริษทัฯ มี

อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีอยู่ในเกณฑท่ี์ดี ส่วนสินคา้คงเหลือ ระยะเวลา

การขายสินค้า และการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 

จาํนวนคร้ังก็อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี   

 3.ความสามารถในการก่อหน้ี  ประกอบด้วยอัตราส่วนหน้ีสิน 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อ และอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 

ตาราง 3 อัตราส่วนเฉล่ียด้านอัตราส่วนโครงสร้างเงินทุน ของ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ 

จาํกัด (มหาชน)และบริษัทย่อย 

อตัราส่วน 2551 2552 2553 2554 2555 

1.อตัราส่วนหน้ีสิน (%) 25.38 17.52 38.30 33.78 25.99 

2.อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน

ของผูถื้อ 

0.34 0.21 0.62 0.51 0.35 

3.อตัราส่วนหน้ีสินต่อ

สินทรัพยร์วม 

0.25 0.18 0.38 0.34 0.26 

ท่ีมา. จากการคาํนวณจากงบดุล และ งบกาํไรขาดทุน ปี พ.ศ. 2551-2555 

จากผลการศึกษาด้านความสามารถในการก่อหน้ีของบริษัทฯ มี

โครงสร้างเงินทุนส่วนมากมาจากแหล่งเงินทุนภายในบริษทัฯ ทาํให้บริษทัไม่

ตอ้งรับภาระดอกเบ้ียความสามารถในการชาํระหน้ีอยู่ในเกณฑดี์ข้ึน 

 4.ด้านความสามารถในการทาํกาํไร ประกอบด้วย อัตราส่วนกาํไร

ขั้ นต้น อัตราส่วนกําไรจากการดํา เนินงาน อัตราส่วนกําไรสุทธิ อัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนและอตัราผลตอบแทนของส่วนผูถื้อหุ้น 
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ตาราง 4 อัตราส่วนเฉล่ียด้านความสามารถทาํกาํไรของ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ 

จาํกัด (มหาชน)และบริษัทย่อย 

อตัราส่วน 2551 2552 2553 2554 2555 

1. อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ (%) 13.88 13.55 09.01 14.53 12.97 

2. อตัราส่วนกาํไรจากการ

ดาํเนินงาน  

7 7.92 2.39 8.07 8.92 

3. อตัราส่วนกาํไรสุทธิ  5.81 6.82 1.91 7.14 7.98 

4. อตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทุน  

12.26 15.09 3.61 14.67 16.63 

5. อตัราส่วนผลตอบแทนของ

ส่วนผูถื้อหุ้น 

16.43 18.29 5.58 22.15 22.47 

ท่ีมา. จากการคาํนวณจากงบดุลและงบกาํไรขาดทุน ปี พ.ศ. 2551-2555 

จากผลการศึกษาดา้นความสามารถในการทาํกาํไร พบว่า บริษทัฯ มีความ

สามรถในการทาํกาํไรอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี อาจจะมีลดลงบ้างแต่ก็ไม่มากนักเม่ือ

เทียบกนัทั้ง 5 ปี แต่ในปี พ.ศ. 2553 เป็นปีท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปในทางไม่ดี

มากท่ีสุด เน่ืองจากบริษทัฯไดรั้บผลกระทบจากราคาวตัถุดิบกุง้ท่ีปรับตวัสูงข้ึน

มาก รวมทั้ งสภาพเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลัก ทําให้ยอดการผลิตและ

ยอดขายในปี 2553 ลดลง 

การวเิคราะห์แนวดิ่ง 

การวิเคราะห์ในแนวด่ิง (vertical analysis) เป็นการวิเคราะห์หา

ความสัมพนัธ์ของรายการต่าง ๆ ในงบการเงินเดียวกันในรูปแบบร้อยละ คือ

รายการต่าง ๆ ของงบดุลด้านสินทรัพย ์จะแสดงความสัมพนัธ์เป็นร้อยละของ

ยอดรวมสินทรัพยแ์ละรายการต่าง ๆ ทางด้านหน้ีสินและส่วนของผูล้งทุน จะ

แสดงความสัมพนัธ์เป็นร้อยละของยอดรวมหน้ีสินและส่วนของผูล้งทุน  

สําหรับงบกาํไรขาดทุน รายการต่าง ๆ จะแสดงความสัมพนัธ์เป็นร้อย

ละของยอดขายสุทธิ การแสดงความสัมพนัธ์ของรายการต่าง ๆ ในรูปแบบร้อย
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ละจะช่วยให้เห็นความสัมพนัธ์ของรายการชดัเจนยิ่งข้ึนและเหมาะสมกว่าการ

แสดงดว้ยจาํนวนเงิน 

การเปรียบเทียบขอ้มูลปัจจุบนักบัขอ้มูลต่างๆ ในอดีตของกิจการช่วยให้

ผูวิ้เคราะห์ไดท้ราบถึงการดาํเนินงานต่าง ๆ ของกิจการแต่ละปีมีความแตกต่าง

กนัอย่างไรบา้ง กล่าวคือ ดีกว่าอดีตหรือดอ้ยกว่าอดีต ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ในการ

แกไ้ขปรับปรุงและยึดถือปฏิบติัต่อไป  

ข้อจํากัดของการวิเคราะห์วิธีแนวด่ิง  การวิเคราะห์แนวด่ิง เป็น

ประโยชน์ทาํให้วิเคราะห์ทราบถึงโครงสร้างส่วนต่างๆ ของกิจการ ทั้งทรัพยสิ์น 

หน้ีสิน และส่วนของผูถื้อหุ้น โครงสร้างการดาํเนินงาน การจัดหารายได้ซ่ึง

วิเคราะห์จากงบกาํไรขาดทุน การวิเคราะห์วิธีน้ีช่วยให้วิเคราะห์เปรียบเทียบเพ่ือ

ดูความสัมพนัธ์ของรายการ 

การวเิคราะห์แนวนอน 

การวิเคราะห์ในแนวนอน (Horizontal Analysis) เป็นการวิเคราะห์หา

ความสัมพนัธ์ของรายการในงบการเงินต่างงวดเวลาหรืองบการเงินหลายงวด 

ซ่ึงแสดงความเคล่ือนไหวของรายการต่างๆ ตามเวลาท่ีเปล่ียนไป โดยการ

เปรียบเทียบข้อมูลงวดก่อนหรือข้อมูลท่ีเป็นปีฐาน โดยการเปล่ียนแปลของ

รายการระหว่างงวดหรือปีการดาํเนินงานว่ามีแนวโน้มสูงข้ึนหรือลดลงอย่างไร

บา้ง ซ่ึงจะช้ีให้เห็นอตัราการขยายตวัหรือความเจริญเติบโตของกิจการในดา้น

ต่างๆ การวิเคราะห์วิธีน้ี รายการในงบการเงินจะแสดงในรุปร้อยละของขอ้มูล

งวดก่อนหรือปีฐาน  

การวิเคราะห์ร้อยละของยอดรวม วิธีน้ีนาํยอดรวมของรายการ 2 งวด

เวลาเปรียบเทียบกนั โดยให้ปีฐานเท่ากบั 100  เช่น  

 

ร้อยละของเงินสด     =      ขอ้มูลปีปัจจุบนั  

                                                         ขอ้มูลปีฐาน   

                       

 

x 100   %  
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การคาํนวณหาร้อยละของรายการ เม่ือตีความหมายก็จะตอ้งนาํขอ้มูล

ปีฐานซ่ึงเท่ากบั 100 มาหกัเพ่ือแสดงส่วนท่ีแตกต่างหรือเปล่ียนแปลงเท่านั้น 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลหลายงวด ย่อมจะแสดงภาพพจน์ของ

แนวโนม้ของรายการต่าง ๆ เด่นชดั เพราะระยะเวลาของขอ้มูลจะแสดงให้เห็น

ถึงการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ของธุรกิจไดดี้กว่า การวิเคราะห์เพียง 

2 งวด หรือ 3 งวด 

ในการวิเคราะห์แนวนอนหรือแนวโน้ม ผูวิ้ เคราะห์สนใจวิเคราะห์

เปรียบเทียบเฉพาะ ยอดขายและรายได้ค่าบริการ ต้นทุนสินคา้และกาํไรสุทธิ

ก่อนภาษี ของบริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ระหว่าง ปี 25551-

2555 แลว้นาํเสนอเป็นรูปกราฟเพ่ือทาํความเขา้ใจให้ดียิ่งข้ึน ดงัน้ี 

ตาราง 5 แสดงการวิเคราะห์แนวโน้มเปรียบเทียบยอดขาย ต้นทุนสินค้าขายและกาํไร

สุทธิก่อนหักภาษี ของบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

รายการ 2551               2552                    2553             2554        2555 

รายไดจ้ากการขาย  

 5,144,833,932 5,373,308,019 5,481,263,676 6,264,087,914 6,468,284,585 

ร้อยละ 0.00 4.44 6.54 21.75 25.72 

ตน้ทุนขาย  

 4,430,783,907 4,645,155,198 4,987,576,934 5,353,831,548 5,629,570,708 

ร้อยละ 0.00 4.84 12.56 20.83 27.06 

กาํไรสุทธิ  

 361,368,684 426,345,329 131,574,933 509,757,678 574,651,137 

ร้อยละ 0.00 17.98 -63.59 41.06 59.02 
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ภาพ 1  แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบรายไดจ้ากการขายและการให้บริการ ตน้ทุน

ขายตน้ทุนการให้บริการ และกาํไรสุทธิก่อนภาษีของบริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ยปีพ.ศ. 2551-2555 

จากการวิเคราะห์รายไดจ้ากการขายของบริษทั บริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัย่อย พบว่าอตัราการขยายตวัของรายไดจ้ากการขายในช่วง

ระยะเวลา 5 ปี มีแนวโนม้สูงข้ึนเร่ือยๆแต่ไม่มากนกัและอตัราการขยายตวัของ

ต้นทุนขายในช่วงระยะเวลา 5 ปี มีแนวโน้มสูงข้ึนเร่ือยๆแต่ไม่มากนัก

เช่นเดียวกนั สําหรับผลตอบแทนของกิจการ ยอดกาํไรสุทธิก่อนภาษีในช่วง

ระยะเวลาปี 2551-2552 มีแนวโน้มสูงข้ึนแต่ไม่มากนกั แต่ปี 2553 มีแนวโน้ม

ลดลงเป็นอย่างมาก ลดลงถึงขั้นติดลบ สาเหตุหลกัมาจากผลกระทบจากราคา

วตัถุดิบกุง้ท่ีปรับตวัสูงข้ึนมาก รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้หลกั 

ทาํให้ยอดการผลิตและยอดขายในปี  2553  ลดลง จากปี 2551 – 2552 อย่าง

เห็นได้ชัด ส่วนปี พ.ศ. 2554 - 2555 มีแนวโน้มสูงข้ึนมาก บริษัมมีกําไร

เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ 2553 เน่ืองบริษทัฯไดผ้ลกัดนัการขายไปยงัตลาดเอเชียและ

ประเทศเพ่ือนบา้นมากข้ึน  
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สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีว ัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาถึงสภาพคล่อง ด้าน

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ดา้นอตัราส่วนโครงสร้างเงินทุน และความสามารถ

ในการทาํกาํไรของบริษทั สุรพลฟู้ ดส์จาํกดั (มหาชน) โดยศึกษาขอ้มูลจากงบ

การเงินเฉพาะสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2555 ของ

บริษทั สุรพลฟู้ ดส์จาํกดั (มหาชน) ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ผลการศึกษาสรุปได ้ดงัน้ี 

จากผลการศึกษาในประเด็นเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน ช้ีให้เห็นว่าสภาพ

คล่องของบริษัท บริษัท สุรพลฟู้ ดส์จํากัด (มหาชน) อยู่ในสัดส่วนท่ีดีคือ

อตัราส่วนหมุนเวียน ทั้ง 5 ปีอยู่ท่ี 1.36- 2.68 ถือว่าดี ถา้ 2 : 1 จะดีมาก ถา้ 1: 1 

จะปกติ ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการเปล่ียนสินทรัพยห์มุนเวียนรวมและ

สินทรัพย์หมุนเวียนเร็วเป็นเงินสดเพ่ือชําระหน้ีระยะสั้ นได้ตามกําหนด 

สาเหตุหน่ึงจากการเพ่ิมของเงินสด เงินฝากธนาคารและลูกหน้ีการคา้เป็นตน้ 

 จากผลการศึกษาดา้นประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ของบริษทัฯ มี

อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีอยู่ในเกณฑท่ี์ดี ส่วนสินคา้คงเหลือ ระยะเวลา

การขายสินค้า และการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 

จาํนวนคร้ังก็อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี   

จากผลการศึกษาด้านความสามารถในการก่อหน้ีของบริษัทฯ มี

โครงสร้างเงินทุนส่วนมากมาจากแหล่งเงินทุนภายในบริษทัฯ ทาํให้บริษทัไม่

ต้องรับภาระดอกเบ้ียความสามารถในการชาํระหน้ีอยู่ในเกณฑ์ดีข้ึนจากผล

การศึกษาดา้นความสามารถในการทาํกาํไร พบว่า บริษทัฯ มีความสามรถใน

การทาํกาํไรอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี อาจจะมีลดลงบา้งแต่ก็ไม่มากนกัเม่ือเทียบกนัทั้ง 

5 ปี แต่ในปี พ.ศ. 2553 เป็นปีท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปในทางไม่ดีมากท่ีสุด 

เน่ืองจากบริษทัฯได้รับผลกระทบจากราคาวตัถุดิบกุ้งท่ีปรับตัวสูงข้ึนมาก 

รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้หลกั ทาํให้ยอดการผลิตและยอดขาย

ในปี 2553 ลดลง   
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ข้อเสนอแนะ 

ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนประกอบหลกัในงบการเงินทางด้าน

สินทรัพยห์มุนเวียน มีลูกหน้ีการคา้และสินคา้คงเหลือ เป็นส่วนประกอบหลกั บริษทั

ฯ จึงควรมีนโยบายเก่ียวกบัสินคา้และระยะเวลาในการหมุนสินคา้ ลดการถือครอง

สินค้าไวใ้นโกดังและเพิ่มรอบการขายสินค้า ให้มากข้ึน เพื่อเพิ่มยอดขายและลด

ค่าใชจ่้ายในการเก็บรักษาสินคา้ 

ในส่วนของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน

ของผูถื้อหุ้นเพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีการกู้ยืมเงินระยะสั้ นและระยะยาวเพิ่มข้ึน เพื่อใช้

ลงทุนในท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัและอุปกรณ์ต่างๆ ดงันั้นบริษทัจึงควรมีการปรับปรุง

นโยบายในการลงทุน หรือชะลอการลงทุน หรือให้ใช้เงินทุนจากส่วนของผูถื้อหุ้น

เพิ่มข้ึน เพื่อลดภาระหน้ีสินทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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