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การวิเคราะห์เปรียบเทยีบอัตราส่วนทางการเงนิของ 
บริษัทหมวดธุรกจิการเกษตรที่จดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
Comparative Financial Ratios Analysis of Listed Agribusiness 

Companies in the Stock Exchange of Thailand 
 

จนัทนา วฒันกาญจนะ 1 
        
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ  1) ศกึษาวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราสว่นทางการเงินในแตล่ะปี
ของแตล่ะ บริษัทในหมวดธุรกิจการเกษตรท่ี จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 2 ) ศกึษา
อตัราสว่นทางการเงินเฉล่ียของอตุสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตรท่ี จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย และ 3) วิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราสว่นทางการเงินของแตล่ะบริษัทในหมวด ธุรกิจการเกษตร
กบัคา่เฉล่ียของ อตุสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตรท่ี จดทะเบียน ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
โดยเก็บข้อมลูจากประชากรได้แก่บริษัทในหมวดธุรกิจการเกษตรท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยจ านวน 15 บริษัท ข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษาเป็นข้อมลูทตุยิภมูิท่ีมีการเปิดเผยตอ่สาธารณชนและ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้แก่ รายงานประจ าปี งบการเงินได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร
ขาดทนุ รายงานแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี  (56-1) ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2553 รวมทัง้สิน้ 6 
ปี และข้อมลูทัว่ไปของบริษัท การวิเคราะห์ข้อมลูใช้การวิเคราะห์อตัราสว่นทางการเงิน ผลการวิจยัพบวา่ 

อตัราสว่นวดัสภาพคลอ่ง  พบวา่บริษัทในหมวด ธุรกิจการเกษตร มีความสามารถในการช าระคืน
หนีส้ินระยะสัน้ได้ต ่ากวา่คา่เฉล่ียของอตุสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตร   

อตัราสว่นวดัประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ พบวา่บริษัทในหมวด ธุรกิจการเกษตรสว่นใหญ่มี
ระยะเวลาเฉล่ียในการเก็บหนีมี้แนวโน้มดีขึน้ มีประสิทธิภาพในการบริหารลกูหนีไ้ด้สงูขึน้กวา่คา่เฉล่ียของ
อตุสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตร   ย่ิงกวา่นัน้ การบริหารสินค้าคงเหลือ และการบริหารสินทรัพย์ 

 
 

                                                                 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000 

- 78 - 



สยามวิชาการ  ปีที่ 16  เลม่ที่ 2  ฉบบัที่ 27  พฤศจิกายน 2558 – กมุภาพนัธ์ 2559 
Siam Academic Review  Vol.16, No.2, Issue 27, November 2015 – February 2016 

 
ทัง้หมดเพ่ือให้เกิดยอดขายมีประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ได้สงูขึน้กวา่คา่เฉล่ียของ อตุสาหกรรมใน
หมวดธุรกิจการเกษตร   

อตัราสว่นการบริหารหนีส้ิน  พบวา่ บริษัทในหมวด ธุรกิจการเกษตรมี หนีส้ินของสว่นผู้ ถือหุ้น มี
แนวโน้มลดลงแสดงสดัสว่นโครงสร้างของเงินทนุนัน้มาจากสว่นของผู้ ถือหุ้นมากกวา่หนีส้ิน      
ความสามารถในการช าระดอกเบีย้ เพิ่มขึน้สงูแสดงวา่บริษัทมีผลก าไรจากการด าเนินงานท่ีสามารถจะ
จา่ยช าระดอกเบีย้ได้ดีมาก  หนีส้ินตอ่สินทรัพย์ พบวา่โครงสร้างเงินทนุของบริษัทนัน้มาจากผู้ ถือหุ้นท่ีมี
จ านวนมากและมีการบริหารหนีส้ินได้สงูขึน้กวา่คา่เฉล่ียของอตุสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตร   

อตัราสว่นวดัความสามารถในการท าก าไร พบวา่ผลตอบแทนตอ่ยอดขาย การลงทนุ  และสว่นของ
ผู้ ถือหุ้นนัน้พบวา่  มีแนวโน้มดีขึน้ และมีความสามารถในการท าก าไรดีกวา่คา่เฉล่ียของ อตุสาหกรรมใน
หมวดธุรกิจการเกษตร   

อตัราสว่นประเมินผลบริษัทโดยรวม  พบวา่  Price/Earning Ratio ดีกวา่คา่เฉล่ียของอตุสาหกรรม
ในหมวดธุรกิจการเกษตร  แตท่ิศทางของ  Market/Book Ratio มีแนวโน้มสงูขึน้ท่ีนกัลงทนุเข้าไปลงทนุมาก
ขึน้ดีกวา่คา่เฉล่ียของอตุสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตร  
 
ค ำส ำคัญ:  อตัราส่วนทางการเงิน, หมวดธุรกิจการเกษตร, บริษัทจดทะเบียน, ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
 
Abstract 

The research aimed at 1) studying the comparative Financial ratios analysis of listed 
agribusiness companies in the Stock Exchange of Thailand 2) studying the average of financial 
ratios of the agribusiness industry in listed companies in the Stock Exchange of Thailand and 3) 
comparing the average of financial ratios of each listed agribusiness companies in the Stock 
Exchange of Thailand and the whole industry. The population was the 15 listed agribusiness 
companies in the Stock Exchange of Thailand. The secondary source of data used in this 
research were 6 years of open and published data for public and the Stock Exchange of 
Thailand: annual report, statement, financial statement and balance sheet (56-1) from 2005 to 
2010 together with the company information. The financial ratio technique was brought to 
analyze data. The results were as follows  

Liquidity Ratios: Each company in agribusiness sector had lower capability to pay for 
their short-term liability than the average of the industry 
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 Asset Management Ratios or Activity Ratios: The companies in agribusiness sector had 
a tendency to have a better average collection period, and had more account receivable 
efficiency than the average of this industry. Moreover, the inventory management and the asset 
management to bring about sales volumes were more effective in total assets management than 
the average of the industry. 

Debt Management Ratios or Leverage Ratios: The companies in the agribusiness sector 
had a tendency to decrease in debt. This meant that much of the capital was derived from the 
stakeholders not the debt. The companies in agribusiness sector were more capable to 
manage for the debt than that of the average of the industry. 

Profitability Ratios: The return on sales, investment and stakeholders’ equity had a better 
tendency and had a capability to make more profit than the average of the industry. 
        Market Value Ratios: Price/Earning Ratio in each company in agribusiness sector was 
better than that of the average in this industry. However, the trend of Market / Book Ratio was 
better and could persuade investors to invest in this business than the average of the industry. 
 
Keywords:  Financial Ratio, Agribusiness Sector, Listed Companies, Stock Exchange of 
Thailand 
 
บทน า 

ธุรกิจการเกษตรเป็นฐานรายได้หลกัและความมัน่คงด้านอาหารของประเทศก่อให้เกิดประโยชน์
หลายด้านทัง้แหลง่สร้างงานแหลง่ผลิตอาหารและเช่ือมโยงวิถีชีวิตของสงัคมไทยมีสว่นส าคญัในการ
พฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ  ฉบบัท่ี 11 ได้ตระหนกัถึงสถานการณ์และความเส่ียงซึง่เกิดขึน้จาก
การเปล่ียนแปลงในระดบัโลกและภายในประเทศโดยเฉพาะภาวะผนัผวนด้านเศรษฐกิจ พลงังาน และ
ภมูิอากาศ ท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็วและสง่ผลกระทบอยา่งชดัเจนตอ่ประเทศไทยทัง้เชิงบวกและลบ ดงันัน้ ทิศ
ทางการบริหารจดัการประเทศภายใต้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 
ดงักลา่วจงึเป็นการใช้จดุแข็งและศกัยภาพท่ีมีอยูใ่ห้เป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศเพ่ือสร้างความ 
เข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศโดยให้ความส าคญักบัการพฒันาเศรษฐกิจ 
ภายในประเทศท่ีเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตรและการประกอบการของ  
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มขณะเดียวกนัจ าเป็นต้องปรับตวัในการเช่ือมโยงกบัระบบเศรษฐกิจโลก 
และภมูิภาคลดความยากจน สร้างงาน และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 

หลกัทรัพย์ในหมวดธุรกิจการเกษตรจงึนบัเป็นหลกัทรัพย์อีกกลุม่หนึง่ท่ีมีความนา่สนใจส าหรับนกั
ลงทนุ อนัเน่ืองมาจากเกษตรกรรมของประเทศไทยในขณะนีเ้ป็น เกษตรกรรมท่ีพยายามจะพฒันาให้เป็น
เกษตรอตุสาหกรรม โดยมีการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสมยัใหมเ่พ่ือเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรให้ทนัตอ่ความ
ต้องการของตลาดโลกท่ีมีปริมาณเพิ่มขึน้ในทกุขณะ นกัลงทนุจงึมีความสนใจในหุ้นกลุม่การเกษตรนี ้
โดยเฉพาะนกัลงทนุระยะยาวท่ีนิยมซือ้หลกัทรัพย์เพ่ือมุง่หวงัผลตอบแทนในระยะยาวโดยหลกัทรัพย์ใน
หมวดธุรกิจการเกษตรเป็นหุ้นมีปัจจยัพืน้ฐานท่ีดีและจา่ยเงินปันผลสงุอยา่งสม ่าเสมอ อีกทัง้หลกัทรัพย์ของ
บริษัทยงัมีความมัน่คงสงู ไมผ่นัผวนตามตลาดมากนกั และสามารถจา่ยเงินปันผลได้แม้ในยามท่ีเศรษฐกิจ
อยูใ่นชว่งภาวะตกต ่า ธุรกิจการเกษตรเป็นธุรกิจท่ีมีบทบาทส าคญัตอ่การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศการ
ต้องการเงินทนุเพ่ือการพฒันาและการขยายธุรกิจ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้มีบทบาทท่ีส าคญั
มากดงันัน้นกัลงทนุท่ีสนใจลงทนุในธุรกิจการเกษตรจงึต้องศกึษาข้อมลูและน ามาวิเคราะห์เพ่ือตดัสินใจ
ลงทนุในบริษัทท่ีคาดวา่จะได้ผลตอบแทนท่ีคุ้มคา่ 

ในปัจจบุนัมีผู้ศกึษาการวิเคราะห์อตัราสว่นทางการเงินเพ่ือวิเคราะห์ในแง่มมุของแตล่ะบริษัท ทัง้
บริษัทท่ีไมจ่ดทะเบียนและบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศไทยดงัเชน่ ธุรกิจโรงกลัน่น า้มนั
ปิโตรเลียมในประเทศไทย (สมถวิล วงษ์เทศ , 2544) อตุสาหกรรมแผน่เหล็กชบุสงักะสีในประเทศไทย  
(ชาญชยั คณุาพรพิทกัษ์ , 2524) อตุสาหกรรมเย่ือกระดาษท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย (ยวุดี เครือรัฐตกิาล, 2526) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอตุสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุง่หม่ (สิริ
กลุ ทพัภะทตั , 2547) บริษัทหลกัทรัพย์ (พิพฒัน์ ศรีเสวกกาญจน , 2547) กลุม่ธุรกิจพลงังาน (สชุาดา   
เกลีย้งประดษิฐ์ , 2546) กลุม่อตุสาหกรรมทะเลเพ่ือการสง่ออก (มาลยั เจริญรุ่งเรืองดี  , 2546) ทัง้นีใ้นกลุม่
ธุรกิจการเกษตรซึง่เป็นอตุสาหกรรมท่ีมีความส าคญัตอ่ประเทศยงัมีการศกึษาน้อยมาก ดงันัน้  ผู้วิจยัจงึเห็น
ถึงความส าคญัในการศกึษาเก่ียวกบั “การวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราสว่นทางการเงินของบริษัทในหมวด
ธุรกิจการเกษตรท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย” เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ใช้งบการเงิน
ทกุกลุม่ในการน าไปใช้เพ่ือการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ  และเป็นกรณีตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาประกอบการ
เรียนการสอนตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศกึษาวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราสว่นทางการเงินในแตล่ะปีของแตล่ะ บริษัทในหมวดธุรกิจ
การเกษตรท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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2. เพ่ือศกึษาอตัราสว่นทางการเงินเฉล่ียของ อตุสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตรท่ี จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  3. เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราสว่นทางการเงินของแตล่ะบริษัทในหมวดธุรกิจการเกษตรกบั
คา่เฉล่ียของอตุสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตรท่ี จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องในท่ีนีป้ระกอบด้วย  1) การวิเคราะห์งบการเงิน  2 )การ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน  3 ) หลกัทรัพย์ในกลุม่ธุรกิจการเกษตร และ 4)งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง มี
สาระส าคญัตามล าดบั 

การวิเคราะห์งบการเงิน  (ประทมุวรรณ อดุมสวุรรณกลุ และคณะ, 2532)  
การวิเคราะห์ งบการเงิน คือ กระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการ

ด าเนินงานของกิจการใดกิจการหนึง่จากงบการเงินของกิจการนัน้ พร้อมทัง้น าข้อเท็จจริงดงักลา่วมา
ประกอบการตดัสินใจตอ่ไป เป็นงานท่ีเก่ียวข้องการประเมินผล และการตีความข้อมลู  จากงบการเงินซึง่นกั
บญัชีเป็นผู้จดัท าขึน้ เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงวา่กิจการนัน้ๆมีฐานะการเงินท่ีมัน่คงเพียงใดและมีผลการ
ด าเนินงานเป็นอยา่งไร  นา่พอใจหรือไม ่ ทัง้ท่ีท าให้ผู้บริหารได้ทราบถึงจดุออ่นและจดุแข็งของธุรกิจ  โดย
จดุออ่นท าให้ธุรกิจสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้  และสามารถหาผลประโยชน์จากจดุแข็งของธุรกิจเพื่อใช้
ในการวางแผนและควบคมุทางการเงินของธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ 

การวิเคราะห์งบการเงิน  (มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช , 2543) โดยวิธีการวิเคราะห์อตัราสว่น
ทางการเงิน เป็นการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งรายการในงบการเงิน ซึง่อาจจะเป็นรายการในงบ
เดียวกนัหรือเป็นรายการตา่งงบกนัก็ได้มาเปรียบเทียบกนัในรูปอตัราสว่นซึง่ผลลพัธ์ท่ีได้จากการ
เปรียบเทียบอาจมีหนว่ยท่ีแตกตา่งกนัออกไปเชน่อาจเป็นร้อยละ บาท ครัง้หรือเทา่  โดยอาศยัข้อมลู
ทางการบญัชีท่ีส าคญัได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุ  และงบก าไรสะสม  ซึง่ในการวิเคราะห์
งบการเงินนัน้สามารถท าได้ทัง้ภายในและภายนอกกิจการ  โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีแตกตา่งกนัตามกลุม่
บคุคลท่ีสนใจ ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น เจ้าหนี ้ผู้บริหารทางด้านการเงิน  นกัวิชาการและรัฐบาล 

อตัราสว่นทางการเงินจดัแบง่เป็น 5 หมวดได้แก่ (จนัทนา โรจน์รุ่งศศธิร, 2554) 
1) อตัราสว่นวดัสภาพคลอ่งเป็นอตัราท่ีใช้วดัสภาพคลอ่งวา่ธุรกิจมีความสามารถในการช าระคืน

หนีส้ินระยะสัน้ท่ีมีก าหนดระยะคืนภายใน 1 ปี ของธุรกิจได้ดีเพียงใด  โดยธุรกิจควรจดัหาเงินมาช าระคืน
จากสินทรัพย์หมนุเวียนเพราะสินทรัพย์หมนุเวียนสามารถเปล่ียนสภาพมาเป็นเงินสดได้ภายใน 1 ปี 
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2) อตัราสว่นวดัประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ท่ีใช้วดัประสิทธิภาพของธุรกิจในการด าเนินงานการ

บริหารสินทรัพย์ในรูปตา่งๆ ได้แก่ ลกูหนีก้ารค้า สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ทัง้หมดวา่ธุรกิจ
มีการใช้สินทรัพย์ตา่งๆ เหลา่นัน้ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ธุรกิจมากน้อยเพียงใดและมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

3) อตัราสว่นการบริหารหนีส้ินใช้วดัถึงสดัสว่นการก่อหนีข้องบริษัท ความสามารถในการช าระคืนเงิน
ต้น และดอกเบีย้เป็นการวิเคราะห์สภาพคลอ่งระยะยาวของบริษัทความเส่ียวท่ีจะได้รับมีมากน้อยเพียงใด 

4) อตัราสว่นวดัความสามารถในการท าก าไรใช้วดัประสิทธิภาพในการ บริหารงานของผู้บริหารใน
การด าเนินธุรกิจวา่สามารถด าเนินงาน ให้บรรลเุป้าหมายได้เพียงใด โดยวดัได้จากความสามารถในการหา
ก าไรของบริษัทคือ การหาก าไรท่ีมีความสมัพนัธ์กบัยอดขาย และสมัพนัธ์กบัการลงทนุ 

5) อตัราสว่นประเมินผลธุรกิจโดยรวม  ชว่ยชีใ้ห้ผู้บริหารทราบวา่  นกัลงทนุความคดิตอ่การ
ด าเนินงานของธุรกิจทัง้ในอดีตและแนวโน้นการด าเนินงานของธุรกิจในอนาคตวา่เป็นอยา่งบ้างถ้าธุรกิจ
การบริหารสินทรัพย์ท่ีดีมีสภาพคลอ่งท่ีดี มีการบริหารหนีส้ินดี ตลอดจนอตัราสว่นความสามารถในการท า
ก าไรดีแล้ว อตัราสว่นประเมินผลธุรกิจ โดยสว่นรวมก็จะมีคา่สงูราคาหุ้นก็จะสงูตามไปด้วย 

การเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน (ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย, 2550) 
อตัราสว่นทางการเงินจะใช้ประโยชน์ได้ด้วยการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกิจการจะต้อง

เปรียบเทียบกบั 1 ) ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม  2) ธุรกิจหรืออตุสาหกรรม  3) คูแ่ขง่ส าคญัในธุรกิจหรือ
อตุสาหกรรมนัน้ และ4) ผลการด าเนินงานของกิจการในอดีต 

กระบวนการวิเคราะห์ด้วยอตัราสว่น (ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์, 2540) มี 3 ขัน้ตอน 
1. ค านวณอตัราสว่นของกิจการ 
2. ก าหนดมาตรฐานในการวิเคราะห์อาจใช้อตัราถวัเฉล่ียของอตุสาหกรรมนัน้ในงวดเวลาเดียวกนั 

หรืออตัราสว่นของกิจการอ่ืนในอตุสาหกรรมเดียวกนัในงวดเวลาเดียวกนัหรืออตัราสว่นของกิจการเองใน
งวดเวลาท่ีตา่งกนั 

3. วิเคราะห์ฐานะของกิจการ น าผลการค านวณอตัราสว่นของกิจการจากข้อ1เปรียบกบัมาตรฐาน
ท่ีท่ีก าหนดขึน้จาก ข้อ 2 มาเปรียบเทียบจะพบวา่อตัราสว่นของกิจการอาจสงูกวา่อตัราสว่นมาตรฐานหรือ
ใกล้เคียงมาตรฐานหรือต ่ากวา่มาตรฐานอยา่งใดอยา่งหนึง่สามารถวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบได้เป็น 3 
แบบคือฐานะดี  (Good) ฐานะพอใช้ได้  (Satisfactory) และฐานะตกต ่า  (Poor) โดยสรุปผลการวิเคราะห์
อตัราสว่นใน3กรณีคือถ้าอตัราสว่นบริษัทสงูกวา่มาตรฐานผลการวิเคราะห์ “ดี” อตัราสว่นบริษัทเทา่กบั
มาตรฐานผลการวิเคราะห์ “พอใช้” และถ้าอตัราสว่นบริษัทต ่ากวา่มาตรฐานผลการวิเคราะห์ “ตกต ่า” 

หลกัทรัพย์ในกลุม่ธุรกิจการเกษตร (ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย, 2553) สามารถแบง่ออกได้
เป็น 8 ประเภทด้วยกนัคือ 1) ธุรกิจผลิตและจ าหนา่ยอาหารทะเลแชแ่ข็ง  2) ธุรกิจผลิตพืชผกัผลไม้แชแ่ข็ง
สง่ออก  3) ธุรกิจผลิตและจ าหนา่ยอาหารสตัว์ผสมส าเร็จรูป  4) ธุรกิจการเลีย้งและพฒันาพนัธุ์สกุร 
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5) ธุรกิจผลิตและจ าหนา่ยไก่สดช าแหละแชแ่ข็ง  6) ธุรกิจผลิตและจ าหนา่ยข้าวสารทัง้ภายในประเทศและ
สง่ออก  7) ธุรกิจผลิตและจ าหนา่ยน า้มนัปาล์ม และ  8) ธุรกิจผลิตและจ าหนา่ยยางแผน่รมครัน และ
ผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากยางธรรมชาติ 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ชาญชยั คณุาพรพิทกัษ์ ( 2524) ศกึษา การวิเคราะห์ทางการเงินของอตุสาหกรรมแผน่เหล็กชบุ
สงักะสีแหง่ประเทศไทย  ผลการศกึษาพบวา่ ฐานะทางการเงินของแตล่ะบริษัทอยูมี่อตัราท่ีใกล้เคียงกนั
มาก ความได้เปรียบเสียเปรียบไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั จากการวิเคราะห์ทางการเงินของบริษัท สงักะสีไทย 
จ ากดั แบง่การวิเคราะห์ออกเป็น 4 หมวด มีดงันีก้ารวิเคราะห์สภาพคลอ่ง ดีกวา่อตัราสว่นของบริษัทอ่ืนใน
อตุสาหกรรมแผน่เหล็กชบุสงักะสี สาเหตเุน่ืองจากวา่บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้ินน้อยกวา่บริษัทอ่ืนและน้อย
กวา่อตัราสว่นของอตุสาหกรรมการวิเคราะห์อตัราสว่นสภาพเส่ียง เป็นบริษัทท่ีมีอตัราสว่นหนีส้ินต ่าากวา่
บริษัทอ่ืนๆ ความเส่ียงของบริษัทต ่ากวา่บริษัทอ่ืนๆ ในอตุสาหกรรมแผน่เหล็กชบุสงักะสีการวิเคราะห์
ความสามารถในการด าเนินงาน จะพบวา่สินทรัพย์ท่ีมีอยูท่ัง้หมดไมว่า่จะเป็นสินทรัพย์หมนุเวียนทกุบริษัท
ใช้ไปอยา่งมีประสิทธิภาพการวิเคราะห์อตัราสว่นความสามารถในการหาก าไร เป็นบริษัทท่ีมีความสามารถ
ในการหาก าไรสงูรองลงมาแก่ บริษัทสงักะสีฟาร์อีสท์ จ ากดั และบริษัทไทยแลนด์ ไลออนเวิร์ค จ ากดั 
ตามล าดบั 

พิพฒัน์ ศรีเสวกกาญจน (2547) ศกึษาการใช้อตัราสว่นทางการเงินในการวิเคราะห์หลกัทรัพย์ของ
ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์ในบริษัทหลกัทรัพย์ ผลการศกึษาพบวา่อตัราสว่นสภาพคลอ่งของกิจการของฝ่าย
วิเคราะห์หลกัทรัพย์ จะใช้มากในกลุม่วตัถดุบิและสินค้าอตุสาหกรรมกลุม่อสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
กลุม่บริหาร และกลุม่เทคโนโลยี อตัราสว่นวดัผลการด าเนินงานของฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์ จะใช้มากใน
กลุม่สินค้าอปุโภคบริโภค กลุม่วตัถดุบิและสินค้าอตุสาหกรรมกลุม่อสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กลุม่
บริการและกลุม่เทคโนโลยี อตัราสว่นการบริหารหนีส้ินของฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์ จะใช้มากใน ทกุกลุม่
ธุรกิจ  อตัราสว่นทางการเงินของฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์จะใช้อตัราสว่นตอ่หุ้นมากในทกุกลุม่ธุรกิจ 
เน่ืองจากอตัราสว่นตอ่หุ้นจะดกู าไรสทุธิตอ่หุ้น และราคาหุ้นตอ่มลูคา่ทางบญัชีดนูโยบายการจา่ยเงินปันผล 

สิริกลุ ทพัภะฑตั ( 2547) ศกึษา การศกึษาเปรียบเทียบอตัราสว่นของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มในอตุสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุง่หม่ ผลการศกึษาพบวา่ บริษัททกุขนาดท่ีท าการศกึษาสว่นใหญ่จะ
มีสภาพคลอ่งในการด าเนินงานในระดบัท่ีดี โดยมีคา่ใกล้เคียงหรือสงูกวา่คา่เฉล่ียอตุสาหกรรม โดยเฉพาะ
บริษัทกลุม่ขนาดกลางจะมีสภาพคลอ่งทางการเงินดีท่ีสดุเม่ือเทียบกบักลุม่อ่ืนอตัราสว่นแสดงประสิทธิภาพ
ในการใช้สินทรัพย์เป็นการวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบริษัทในด้านบริหารวา่เงินลงทนุในลกูหนี ้
ได้ถกูใช้หมนุเวียนก่อให้เกิดรายได้มากน้อยเพียงใด  พบวา่ทกุบริษัทมีรอบการหมนุขอ ง 
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ลกูหนีส้งูกวา่คา่เฉล่ียอตุสาหกรรม บริษัทขนาดกลางจะมีคา่สงูท่ีสดุโดยสว่นใหญ่แล้วให้เครดติลกูหนี ้
ประมาณ 2-3 เดือน แตโ่ดยรวมทกุบริษัทถือวา่ยงัคงมีความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ท่ีดีในระดบั
หนึง่อตัราสว่นแสดงประสิทธิภาพในการบริหารหนีอ้นัไดแก่อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ผู้ ถือหุ้นและอตัราสว่นแสดง
ความสามารถในการช าระดอกเบีย้ โดยส าหรับอตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นนัน้พบวา่สว่นใหญ่มี
อตัราสว่นต ่ากวา่คา่เฉล่ีย แสดงให้เห็นวา่บริษัทยงัสามารถก่อหนีไ้ด้อีกเพ่ือขยายกิจการ สว่นอตัราสว่น
แสดงความสามารถในการช าระดอกเบีย้พบวา่บริษัทขนาดกลางมีคา่อตัราสว่นท่ีสงูมาก ซึง่สอดคล้องกบั
การวิเคราะห์สภาพคลอ่งในเบือ้งต้นมีสภาพคลอ่งสงูท่ีสดุในทกุกลุม่อตัราสว่นแสดงประสิทธิภาพในการท า
ก าไรอนัได้แก่อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์  (ROA) และอตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  (ROE) ทัง้
สองอตัราสว่นเป็นคา่ท่ีแสดงความสามารถในการท าก าไรจากการลงทนุในสินทรัพย์ เพ่ือ    วิเคราะห์
สมรรถภาพในการท าก าไรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของกิจการ พบวา่บริษัทขนาดกลางนัน้มีคา่ผลตอบแทนตอ่
สินทรัพย์ดีท่ีสดุเม่ือเทียบกบัทกุกลุม่ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. การวิจยัครัง้นีศ้กึษาจากประชากรทัง้หมด  ได้แก่ บริษัทในธุรกิจการเกษตรท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และมีการซือ้ -ขายหลกัทรัพย์ปกต ิในชว่งปี พ .ศ. 2548 – พ.ศ. 2553 
จ านวน 15 บริษัท 

2. การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูทตุยิภมูิ  
(Secondary Data) โดยท าการเก็บรวบรวมจากแหลง่ข้อมลูหลกั 2 ประเภท ดงันี ้

 1) ข้อมลูในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เชน่ รายงานประจ าปี งบการเงิน รายงาน
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1) และข้อมลูทัว่ไปของบริษัทโดยงบการเงินประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทนุ และงบกระแสเงินสด ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2553 

 2) ข้อมลูจากต าราทางวิชาการในสว่นของแนวคดิทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้
ข้อมลูจาก Web Site ตา่งๆ 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ผู้วิจยัศกึษาทฤษฎีวิเคราะห์ในรูปอตัราสว่นทางการเงินแบบมาตรฐาน 
(Standard Financial Ratio) เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงตวัเลขข้อมลูทางการเงิน ซึง่เป็นผลงานจากการ
บญัชีการเงินในการเก็บรวบรวมเอกสารทางการเงิน วิเคราะห์รายการ จดัจ าแนก รวบรวม การน ารายการ
ตา่งๆ ในงบการเงินมาเทียบอตัราสว่นเพ่ือหาความสมัพนัธ์วา่มีความเหมาะสมเพียงใดและสรุปออกมาใน 
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รูปของรายงานทางการเงิน ให้เป็นตวัเลขท่ีมีคณุคา่ เพ่ือประโยชน์ในการตดัสินใจทางการเงิน และเพื่อให้
สามารถน าผลการวิเคราะห์ข้อมลูไปตอบวตัถปุระสงค์การวิจยัท่ีตัง้ไว้ โดยแบง่เป็น 5 ประเดน็หลกั 

 3.1 อตัราสว่นวดัสภาพคลอ่ง ประกอบด้วย  1) อตัราสว่นทนุหมนุเวียน และ  2) อตัราสว่น
ทนุหมนุเวียนสทุธิ 

 3.2 อตัราสว่นวดัประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์  ประกอบด้วย 1 ) อตัราการหมนุเวียน
ของสินค้าคงเหลือ 2) ระยะเวลาเฉล่ียในการเก็บหนี ้ 3) อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพย์ถาวร และ 4) 
อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพย์รวม 

 3.3 อตัราสว่นการบริหารหนีส้ิน ประกอบด้วย  1) อตัราสว่นหนีส้ิน 2) อตัราสว่นหนีส้ินตอ่
สว่นของผู้ ถือหุ้น และ 3) อตัราสว่นแสดงความสามารถในการจา่ย 

 3.4 อตัราสว่นวดัความสามารถในการท าก าไร ประกอบด้วย  1) อตัราผลตอบแทนตอ่
ยอดขาย 2) อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของเจ้าของ และ 3) อตัราผลตอบแทนตอ่การลงทนุ 

 3.5 อตัราสว่นประเมินผลบริษัทโดยรวม  ประกอบด้วย 1) อตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุ้น
และ 2) อตัราสว่นราคาตลาดตอ่มลูคา่ตามบญัชี 

4. การวิเคราะห์ข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ และอตัราสว่นทางการเงินซึง่รวบรวมข้อมลู
ทางการเงินจากรายงานทางการเงินเฉพาะบริษัทกลุม่ธุรกิจการเกษตร ซึง่เป็นรายงานงบการเงินประจ าปี
ของบริษัทในกลุม่ธุรกิจการเกษตร ในชว่งระยะเวลา 6 ปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2553 โดยท าการ
เปรียบเทียบอตัราสว่นทางการเงินใน 2 ลกัษณะ คือ 1) การวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราสว่นทางการเงินใน
แตล่ะปีเปรียบเทียบกนั และ 2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราสว่นทางการเงินของแตล่ะบริษัท
เปรียบเทียบคา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง โดยใช้การวิเคราะห์อตัราสว่นทางการเงิน  โดยน าข้อมลูท่ีได้มา
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่เฉล่ีย  
 
ผลการด าเนินงาน 

ในการน าเสนอผลการศกึษาได้แบง่เป็น 3 สว่น 

 1.) สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราสว่นทางการเงินในแตล่ะปีของแตล่ะ บริษัทในหมวด
ธุรกิจการเกษตรท่ี จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย แสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงสรุปผลการการวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราสว่นทางการเงินในแตล่ะปีของแตล่ะบริษัท 15 
บริษัท พ.ศ. 2548 ถึง 2553 
อัตราส่วนวัดสภาพ

คล่อง 
รายช่ือบริษัทผลการวิเคราะห์เปรียบเทยีบการด าเนินงาน 

CHOTI CM PPC TLUXE GFPT CPI ASIAN TRUBB TRS PRG UPOIC UVAN LEE STA EE 
1.อัตราส่วนวัด
สภาพคล่อง 

               

อัตราส่วนทุน
หมุนเวียน (เท่า) 

ดี ดี ตกต ่า ดี ดี ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

อัตราส่วนทุน
หมุนเวียนสุทธิ 
(เท่า) 

ดี ดี ตกต ่า ดี ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ดี ดี ดี ตกต ่า ดี 

2. อัตราส่วนวัด
ประสิทธิภาพในการ
ใช้สินทรัพย์ 

               

ระยะเวลาเฉล่ียใน
การเก็บหนี ้(วัน) 

ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ตกต ่า ดี ดี ดี ดี NA 

อัตราการ
หมุนเวียนของ
สินค้าคงเหลือ(ครัง้) 

ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ตกต ่า ตกต ่า ดี ดี ดี ดี ตกต ่า 

อัตราการหมุนของ
สินทรัพย์ถาวร 
(ครัง้) 

ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ตกต ่า ดี ดี ดี ดี ดี ตกต ่า 

อัตราการหมุนของ
สินทรัพย์ทัง้หมด 
(ครัง้) 

ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ตกต ่า ดี ดี ดี ดี ดี ตกต ่า 

3.อัตราส่วนการ
บริหารหนีสิ้น 

               

อัตราส่วนหนีสิ้นต่อ
ส่วนผู้ถือหุ้น (%) 

ดี ดี ตกต ่า ดี ดี ดี ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ดี ดี ดี ดี ตกต ่า ดี 

อัตราส่วน
ความสามารถใน
การช าระดอกเบีย้
(เท่า) 

ดี ดี ตกต ่า ดี ดี ดี ดี ดี ตกต ่า ดี ดี NA ดี ดี ตกต ่า 

อัตราส่วนหนีสิ้นต่อ
สินทรัพย์(%) 

ดี ดี ตกต ่า ดี ดี ดี ดี ตกต ่า ตกต ่า ดี ดี ดี ดี ตกต ่า ดี 

4.อัตราส่วนวัด
ความสามารถในการ
ท าก าไร 

               

อัตราผลตอบแทน
ต่อยอดขาย(%) 

ดี ดี ตกต ่า ดี ดี ดี ดี ดี ตกต ่า ตกต ่า ดี ดี ดี ดี ตกต ่า 

อัตราผลตอบแทน
ต่อการลงทุน (%) 

ดี ดี ตกต ่า ดี ดี ดี ดี ดี ตกต ่า ตกต ่า ดี ดี ดี ดี ตกต ่า 

อัตราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(%) 

ดี ดี ตกต ่า ดี ดี ดี ดี ดี ดี ตกต ่า ดี ดี ดี ดี ตกต ่า 

5.อัตราส่วน
ประเมินผลบริษัท
โดยรวม 

               

Price/Earning Ratio  
(เท่า) 

ดี ดี ตกต ่า ดี ดี ดี ดี ดี ตกต ่า ดี ดี ดี ดี ดี ตกต ่า 

Market/Book Ratio  
(เท่า) 

ดี ดี ดี ดี ดี ดี ตกต ่า ดี ตกต ่า ดี ดี ดี ดี ดี ดี 
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จากตารางท่ี 1 แสดงผลการสรุปการวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราสว่นทางการเงินในแตล่ะปีของแต่

ละบริษัท 15 บริษัท พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2553 พบวา่ 
1. อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  เป็นอตัราสว่นท่ีแสดงถึงความสามารถในการช าระคืนหนีส้ินระยะสัน้ 

พบวา่บริษัทใน หมวดธุรกิจเกษตรยงัมีสภาพคลอ่งท่ีดีอยู ่ยกเว้น บริษัทแพ็คฟู้ ด จ ากดั (มหาชน) :  PPC 
บริษัท บริษัท ชมุพรอตุสาหกรรมน า้มนัปาล์ม จ ากดั (มหาชน): CPI บริษัท  ห้องเย็นเอเช่ียน  ซีฟู้ ดส์  จ ากดั  
มหาชน: ASIAN บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คช์ คร์ิปอเรชัน่  (ประเทศไทย ) จ ากดั (มาหชน) : TRUBB  บริษัท
ตรังผลิตภณัฑ์อาหารทะเล จ ากดั  (มหาชน) : TRS บริษัท ปทมุไรชมิล แอนด์ แกรนารี จ ากดั (มหาชน) : 
PRG และบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) : STA ท่ีความสามารถในการช าระคืนหนีส้ินระยะ
สัน้ลดลง 

2. อตัราสว่นวดัประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์  เป็นอตัราสว่นท่ีแสดงถึงการวดัประสิทธิภาพของ
ธุรกิจในการด าเนินงาน การบริหารสินทรัพย์ในการใช้สินทรัพย์ พบวา่บริษัทในหมวดธุรกิจเกษตรทัง้หมดมี
ระยะเวลาเฉล่ียในการเก็บหนี ้ใช้ระยะเวลาเม่ือขายสินค้าได้แล้วลดลง ลกูหนีโ้ดยเฉล่ียได้ช าระหนีต้รงตาม
เวลา มีการบริหารสินทรัพย์ในการใช้สินทรัพย์ เพ่ือให้เกิดยอดขายได้ดียกเว้นบริษัท ศรีตรังผลิตภณัฑ์
อาหารทะเล จ ากดั (มหาชน): TRS บริษัท ปทมุไรชมิล แอนด์ แกรนารี จ ากดั (มหาชน) : PRG และบริษัท อี
เทอเนิล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน): EE 

3. อตัราสว่นการบริหารหนีส้ิน  เป็นอตัราสว่นท่ีแสดงถึงสดัสว่นการก่อหนีข้องบริษัท 
ความสามารถในการช าระคืนเงินต้น และดอกเบีย้เป็นการวิเคราะห์สภาพคลอ่งระยะยาว  พบวา่บริษัทใน
หมวดธุรกิจเกษตรมีสดัสว่นการก่อหนีข้องบริษัทลดลง มีความสามารถในการช าระคืนเงินต้น และดอกเบีย้
ได้ดียกเว้นบริษัท แพ็คฟู้ ด จ ากดั (มหาชน) :  PPC บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คช์ คร์ิปอเรชัน่  (ประเทศไทย ) 
จ ากดั (มาหชน) : TRUBB บริษัท ตรังผลิตภณัฑ์อาหารทะเล จ ากดั (มหาชน) : TRS บริษัท ศรีตรังแอโกร
อินดสัทรี จ ากดั (มหาชน): STA และบริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน): EE 

4. อตัราสว่นวดัความสามารถในการท าก าไร  เป็นอตัราสว่นท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพของธุรกิจใน
การด าเนินงาน การบริหารสินทรัพย์ในการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดผลก าไร พบวา่บริษัทในหมวดธุรกิจ
เกษตรยงัมีความสามารถในการท าก าไรได้ดีเม่ือเปรียบเทียบกบัยอดขาย การลงทนุและสว่นของผู้ ถือหุ้นมี
ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยท่ีต ่ายกเว้นบริษัท แพ็คฟู้ ด จ ากดั (มหาชน) :  PPC  บริษัท ชมุพรอตุสาหกรรมน า้มนั
ปาล์ม จ ากดั (มหาชน): CPI  บริษัท ตรังผลิตภณัฑ์อาหารทะเล จ ากดั (มหาชน) : TRS  บริษัท ปทมุไรชมิล 
แอนด์ แกรนารี จ ากดั (มหาชน): PRG และบริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน): EE                

5. อตัราสว่นประเมินผลบริษัทโดยรวม  เป็นอตัราสว่นท่ีแสดงให้ผู้บริหารทราบวา่ นกัลงทนุมี
ความคดิตอ่การด าเนินงานของธุรกิจทัง้ในอดีตและแนวโน้นการด าเนินงานของธุรกิจในอนาคต ของบริษัท 
พบวา่บริษัทในหมวดธุรกิจเกษตรยงัมีผลการด าเนินงานของธุรกิจโดยรวมท่ีดีท่ีนกัลงทนุจะลงทนุยกเว้น 
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บริษัท แพ็คฟู้ ด จ ากดั (มหาชน): PPC  บริษัท ตรังผลิตภณัฑ์อาหารทะเล จ ากดั (มหาชน) : TRS และบริษัท 
อีเทอเนิล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน): EE 
 2.) สรุปผลการวิเคราะห์ตราสว่นทางการเงินเฉล่ียของอตุสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตรท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย แสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2  สรุปผลการวิเคราะห์อตัราสว่นทางการเงินเฉล่ียของอตุสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตรปี  
พ.ศ. 2548 ถึง 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากตารางท่ี  2 สรุปผลการวิเคราะห์อตัราสว่นทางการเงินเฉล่ียของอตุสาหกรรมในหมวดธุรกิจ
การเกษตรปี พ.ศ. 2548 ถึง 2553 พบวา่ 

1. อตัราสว่นวดัภาพคลอ่ง เป็นอตัราสว่นท่ีแสดงถึงความสามารถในการช าระคืนหนีส้ินระยะสัน้ 
พบวา่คา่เฉล่ียของอตุสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตร  อตัราสว่นทนุหมนุเวียนมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ซึง่  

อัตราส่วน 2548 2549 2550 2551 2552 2553 ผลการ
วเิคราะห์ 

1. อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง        

อตัราสว่นทนุหมนุเวียน (เท่า)  2.44 2.94 2.63 2.63 14.50 15.01 ดี 

อตัราสว่นทนุหมนุเวียนสทุธิ (เท่า)  1.33 1.56 1.36 1.43 12.79 13.66 ดี 

2. อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการ
ใช้สินทรัพย์ 

       

ระยะเวลาเฉล่ียในการเก็บหนี ้ (วนั)  19 22 37 26 24 23 ดี 

อตัราการหมนุเวียนของสินค้าคงเหลือ
(ครัง้)  

7.76 7.66 8.52 11.60 22.00 9.58 พอใช้ 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ถาวร (ครัง้)  3.88 4.06 3.58 5.03 2.55 4.00 ดี 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ทัง้หมด 
(ครัง้)  

1.59 1.51 1.62 1.70 1.49 1.49 ดี 

3. อัตราส่วนการบริหารหนีส้ิน        

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นผู้ถือหุ้น )%( 112.48 92.70 134.84 136.03 142.39 72.69 ดี 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระ
ดอกเบีย้ (เท่า)  

7.87 5.73 1194.55 175.51 33.24 249.18 ดี 

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สินทรัพย์)%( 27.46 26.17 27.24 27.35 27.67 29.10 ดี 

4. อัตราส่วนวัดความสามารถในการ
ท าก าไร 

       

อตัราผลตอบแทนตอ่ยอดขาย)%( 3.64 4.03 2.44 4.42 -0.15 -29.34 ตกต ่า 

อตัราผลตอบแทนตอ่การลงทนุ )%( 4.24 6.84 3.61 7.04 6.63 7.25 ดี 

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ถือหุ้น
)%( 

4.42 5.92 -0.44 -3.09 26.94 17.78 ดี 

5. อัตราส่วนประเมินผลบริษัท
โดยรวม 

       

Price/Earning Ratio (เท่า)  7.79 54.82 13.72 0.02 5.26 3.74 พอใช้ 

Market/Book Ratio  (เท่า) 0.91 1.26 1.28 0.81 1.30 1.75 ดี 
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สอดคล้องกบัอตัราสว่นทนุหมนุเวียนสทุธิมีแนวโน้มเพิ่มขึน้แสดงวา่ มีความสามารถในการช าระคืนหนีส้ิน
ระยะสัน้ได้ดีมาก 

2. อตัราสว่นวดัประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์เป็นอตัราสว่นท่ีแสดงถึงการวดัประสิทธิภาพของ
ธุรกิจในการด าเนินงาน การบริหารสินทรัพย์ในการใช้สินทรัพย์ พบวา่  ระยะเวลาเฉล่ียในการเก็บหนีมี้
แนวโน้มดีขึน้ มีประสิทธิภาพในการบริหารลกูหนีไ้ด้ดีขึน้ การบริหารสินค้าคงเหลือมีประสิทธิภาพลดลง 
การบริหารสินทรัพย์ทัง้หมดเพ่ือให้เกิดยอดขายมีประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ลดลง 

3. อตัราสว่นการบริหารหนีส้ินเป็นอตัราสว่นท่ีแสดงถึงสดัสว่นการก่อหนีข้องบริษัท ความสามารถ
ในการช าระคืนเงินต้น และดอกเบีย้เป็นการวิเคราะห์สภาพคลอ่งระยะยาว  พบวา่ หนีส้ินของ  
สว่นผู้ ถือหุ้นมีแนวโน้มลดลงแสดงสดัสว่นโครงสร้างของเงินทนุนัน้มาจากสว่นของผู้ ถือหุ้นมากกวา่หนีส้ิน  
ความสามารถในการช าระดอกเบีย้ เพิ่มขึน้สงูแสดงวา่บริษัทมีผลก าไรจากการด าเนินงานท่ีสามารถจะ
จา่ยช าระดอกเบีย้ได้ดีมาก หนีส้ินตอ่สินทรัพย์ พบวา่โครงสร้างเงินทนุของบริษัทนัน้มากจากสว่นของผู้ ถือ
หุ้นเป็นจ านวนมาก 

4. อตัราสว่นวดัความสามารถในการท าก าไรเป็นอตัราสว่นท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพของธุรกิจใน
การด าเนินงาน  การบริหารสินทรัพย์ในการใช้สินทรัพย์ ของบริษัทให้เกิดผลก าไร พบวา่ ผลตอบแทนตอ่
ยอดขายนัน้พบวา่ มีแนวโน้มลดลง แสดวา่บริษัทในกลุม่นีมี้ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานสงูจงึท า
ให้ผลก าไรลดลงมากแตผ่ลตอบแทนตอ่การลงทนุและสว่นของผู้ ถือหุ้นนัน้พบวา่  เพิ่มขึน้ มีการใช้ประโยชน์
จากสินทรัพย์เพ่ือให้เกิดก าไรดีขึน้ 

5. อตัราสว่นประเมินผลบริษัทโดยรวมเป็นอตัราสว่นท่ีแสดงให้ผู้บริหารทราบวา่ นกัลงทนุมี
ความคดิตอ่การด าเนินงานของธุรกิจทัง้ในอดีตและแนวโน้นการด าเนินงานของธุรกิจในอนาคต ของบริษัท 
พบวา่  Price/Earning Ratio ลดลง สาเหตเุกิดจากนกัลงทนุมองภาพของธุรกิจนีใ้นสภาวะท่ีเศรษฐกิจโลก
ตกต ่าและเกิดปัญหาน า้ทว่มภายในประเทศไทยซึง่มีผลกระทบอยา่งมากกบัธุรกิจการเกษตรแตท่ิศทาง
ของ Market/Book Ratio มีแนวโน้มสงูขึน้ท่ีนกัลงทนุเข้าไปลงทนุมากขึน้ 

3) สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราสว่นทางการเงินของแตล่ะบริษัทในหมวดธุรกิจ
การเกษตรกบัคา่เฉล่ียของอตุสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตรท่ี จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย แสดงในตารางท่ี 3
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ตารางท่ี 3  สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราสว่นทางการเงินของแตล่ะบริษัทในหมวดธุรกิจ
การเกษตรกบัคา่เฉล่ียของอตุสาหกรรม พ.ศ. 2548 ถึง 2553 
 

อัตราส่วน รายช่ือบริษัทผลการวิเคราะห์เปรียบเทยีบการด าเนินงาน 
CHOTI CM PPC TLUXE GFPT CPI ASIAN TRUBB TRS PRG UPOIC UVAN LEE STA EE 

1.อัตราส่วนวัดสภาพ
คล่อง 

               

อตัราสว่นทนุหมนุเวียน 
(เท่า) 

พอใช้ พอใช้ ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า พอใช้ พอใช้ พอใช้ ตกต ่า ดี 

อตัราสว่นทนุหมนุเวียน
สทุธิ (เท่า) 

พอใช้ พอใช้ ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า พอใช้ พอใช้ พอใช้ ตกต ่า ดี 

2. อัตราส่วนวัด
ประสิทธิภาพในการใช้
สินทรัพย์ 

               

ระยะเวลาเฉลี่ยในการ
เก็บหนี ้(วนั) 

ดี ดี ตกต ่า ตกต ่า ดี ดี ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ดี ดี ดี ตกต ่า พอใช้ 

อตัราการหมนุเวียนของ
สินค้าคงเหลือ (ครัง้) 

พอใช้ ตกต ่า พอใช้ พอใช้ ตกต ่า ดี ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ดี ตกต ่า พอใช้ พอใช้ 

อตัราการหมนุของ
สินทรัพย์ถาวร (ครัง้) 

ดี ตกต ่า ดี ดี ตกต ่า พอใช้ ดี ดี ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ดี ตกต ่า ดี พอใช้ 

อตัราการหมนุของ
สินทรัพย์ทัง้หมด (ครัง้) 

ดี ตกต ่า ดี ดี ตกต ่า ดี ดี ดี ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ดี ตกต ่า ดี พอใช้ 

3.อัตราส่วนการบริหาร
หนีสิ้น 

               

อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นผู้
ถือหุ้น (%) 

ดี ดี ตกต ่า ดี ดี ดี ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ดี ดี ดี ตกต ่า ดี 

อตัราสว่นความสามารถ
ในการช าระดอกเบีย้ (เท่า) 

พอใช้ ดี ตกต ่า พอใช้ พอใช้ พอใช้ ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ดี NA พอใช้ ตกต ่า ไม่ดี 

อตัราสว่นหนีส้ินต่อ
สินทรัพย์ (%) 

ดี ดี ดี ดี ดี ดี ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ดี ดี ดี ตกต ่า ดี 

4. อัตราส่วนวัด
ความสามารถในการ
ท าก าไร 

               

อตัราผลตอบแทนต่อ
ยอดขาย (%) 

ดี ดี ตกต ่า ดี ดี ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ดี ดี ดี ดี ดี NA 

อตัราผลตอบแทนต่อการ
ลงทนุ (%) 

ดี ดี ตกต ่า ดี ดี ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ดี ดี ดี ดี พอใช้ 

อตัราผลตอบแทนต่อสว่น
ของผู้ ถือหุ้น (%) 

ดี พอใช้ ตกต ่า ดี ดี ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ดี ตกต ่า ดี ดี ตกต ่า พอใช้ พอใช้ 

5.อัตราส่วนประเมินผล
บริษัทโดยรวม 

               

Price/Earning Ratio  
(เท่า) 

ดี ดี ตกต ่า ดี ดี ดี ดี ดี ตกต ่า ดี ดี ดี ดี ดี พอใช้ 

Market/Book Ratio  
(เท่า) 

ตกต ่า ตกต ่า ตกต ่า ดี ดี ตกต ่า ตกต ่า ดี ตกต ่า พอใช้ ดี ดี พอใช้ ดี ดี 
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 จากตารางท่ี  3 ซึง่สรุปผลมาจากการเปรียบเทียบตารางท่ี 1กบัตารางท่ี  2 ผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบอตัราสว่นทางการเงินของแตล่ะบริษัทในหมวดธุรกิจการเกษตรกบัคา่เฉล่ียของอตุสาหกรร  
พ .ศ . 2548 ถึง 2553 พบวา่ 
 1. อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  เป็นอตัราสว่นท่ีแสดงถึงความสามารถในการช าระคืนหนีส้ินระยะสัน้ 
พบวา่บริษัทในหมวดธุรกิจการเกษตร มีความสามารถในการช าระคืนหนีส้ินระยะสัน้ได้ต ่ากวา่คา่เฉล่ียของ
อตุสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตร ยกเว้นบริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) : EE ท่ีมีคา่สงูกวา่  
 2. อตัราสว่นวดัประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์  เป็นอตัราสว่นท่ีแสดงถึงการวดัประสิทธิภาพของ
ธุรกิจในการด าเนินงาน   การบริหารสินทรัพย์ในการใช้สินทรัพย์ พบวา่บริษัทในหมวดธุรกิจการเกษตรมี
ระยะเวลาเฉล่ียในการเก็บหนีมี้แนวโน้มดีขึน้ มีประสิทธิภาพในการบริหารลกูหนีไ้ด้สงูขึน้กวา่คา่เฉล่ียของ
อตุสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตร  ยกเว้นบริษัท แพ็คฟู้ ด จ ากดั (มหาชน) : PPC บริษัท  ห้องเย็นเอ
เช่ียน  ซีฟู้ ดส์  จ ากดั  มหาชน : ASIAN บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คช์ คร์ิปอเรชัน่ (ประเทศไทย ) จ ากดั (มา
หชน) : TRUBB  บริษัท ตรังผลิตภณัฑ์อาหารทะเล จ ากดั (มหาชน) : TRS บริษัท ปทมุไรชมิล แอนด์ แกร
นารี จ ากดั (มหาชน) : PRGและบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) : STA การบริหารสินค้า
คงเหลือ การบริหารสินทรัพย์ทัง้หมดเพ่ือให้เกิดยอดขายมีประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ได้สงูขึน้กวา่
คา่เฉล่ียของอตุสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตร  ยกเว้นบริษัท  เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์  จ ากดั  (มหาชน) : 
CM บริษัท จีเอฟ พี ที จ ากดั (มหาชน) : GFPT บริษัท ตรังผลิตภณัฑ์อาหารทะเล จ ากดั (มหาชน) : TRS   
บริษัท ปทมุไรชมิล แอนด์ แกรนารี จ ากดั (มห าชน): PRG บริษัท สหอตุสาหกรรมน า้มนัปาล์ม จ ากดั 

(มหาชน) : UPOIC และบริษัท ลีพฒันาผลิตภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) : LEE 
       3. อตัราสว่นการบริหารหนีส้ิน เป็นอตัราสว่นท่ีแสดงถึงสดัสว่นการก่อหนีข้องบริษัท ความสามารถ
ในการช าระคืนเงินต้น และดอกเบีย้เป็นการวิเคราะห์สภาพคลอ่งระยะยาว  พบวา่บริษัทในหมวดธุรกิจ
การเกษตรมีหนีส้ินของสว่นผู้ ถือหุ้นมีแนวโน้มลดลงแสดงสดัสว่นโครงสร้างของเงินทนุนัน้มาจากสว่นของผู้
ถือหุ้นมากกวา่หนีส้ิน  ความสามารถในการช าระดอกเบีย้เพิ่มขึน้สงูบริษัทมีผลก าไรจากการด าเนินงานท่ี
สามารถจะจา่ยช าระดอกเบีย้ได้ดีมาก  หนีส้ินตอ่สินทรัพย์ พบวา่โครงสร้างเงินทนุของบริษัทนัน้มากจาก
สว่นของผู้ ถือหุ้นเป็นจ านวนมากมีการบริหารหนีส้ินได้สงูขึน้กวา่คา่เฉล่ียของอตุสาหกรรมในหมวดธุรกิจ
การเกษตร  ยกเว้นบริษัท แพ็คฟู้ ด จ ากดั (มหาชน) : PPC บริษัท  ห้องเย็นเอเช่ียน  ซีฟู้ ดส์  จ ากดั  มหาชน : 
ASIAN บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คช์ คร์ิปอเรชัน่ (ประเทศไทย ) จ ากดั (มาหชน) : TRUBB  บริษัท ตรัง
ผลิตภณัฑ์อาหารทะเล จ ากดั (มหาชน ) : TRS บริษัท ปทมุไรชมิล แอนด์ แกรนารี จ ากดั (มหาชน) : PRG
และบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) : STA 
          4. อตัราสว่นวดัความสามารถในการท าก าไร  เป็นอตัราสว่นท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพของธุรกิจใน
การด าเนินงาน การบริหารสินทรัพย์ในการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดผลก าไร พบวา่ผลตอบแทนตอ่ 
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ยอดขาย  การลงทนุและสว่นของผู้ ถือหุ้นนัน้พบวา่  มีแนวโน้มดีขึน้ แสดวา่บริษัทในกลุม่นีมี้ต้นทนุและ
คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานสงูลดลง มีการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพ่ือให้เกิดก าไรดีขึน้พบวา่บริษัทใน
หมวดธุรกิจการเกษตรมีความสามารถในการท าก าไรดีกวา่คา่เฉล่ียของอตุสาหกรรมในหมวดธุรกิจ
การเกษตร  ยกเว้นบริษัท แพ็คฟู้ ด จ ากดั (มหาชน) :  PPC  บริษัท ชมุพรอตุสาหกรรมน า้มนัปาล์ม จ ากดั 

(มหาชน) : CPI  บริษัท  ห้องเย็นเอเช่ียน  ซีฟู้ ดส์  จ ากดั  มหาชน : ASIAN บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คช์ คร์ิ
ปอเรชัน่(ประเทศไทย) จ ากดั (มาหชน) : TRUBB  บริษัท ตรังผลิตภณัฑ์อาหารทะเล จ ากดั (มหาชน ) : TRS 
และบริษัท ปทมุไรชมิล แอนด์ แกรนารี จ ากดั (มหาชน) : PRG 
          5. อตัราสว่นประเมินผลบริษัทโดยรวม  เป็นอตัราสว่นท่ีแสดงให้ผู้บริหารทราบวา่  นกัลงทนุมี
ความคดิตอ่การด าเนินงานของธุรกิจทัง้ในอดีตและแนวโน้นการด าเนินงานของธุรกิจในอนาคตของบริษัท  
พบวา่ Price/Earning Ratio ดีกวา่คา่เฉล่ียของอตุสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตร  ยกเว้นบริษัท แพ็ค
ฟู้ ด จ ากดั (มหาชน) :  PPC บริษัท ตรังผลิตภณัฑ์อาหารทะเล จ ากดั (มหาชน) : TRS และบริษัท อีเทอเนิล 
เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) : EE สาเหตเุกิดจากนกัลงทนุมองภาพของธุรกิจนีใ้นสภาวะท่ีเศรษฐกิจโลกตกต ่า
และเกิดปัญหาน า้ทว่มภายในประเทศไทยซึง่มีผลกระทบอยา่งมากกบัธุรกิจการเกษตรแตท่ิศทางของ
Market/Book Ratio มีแนวโน้มสงูขึน้ท่ีนกัลงทนุเข้าไปลงทนุมากขึน้ดีกวา่คา่เฉล่ียของอตุสาหกรรมใน
หมวดธุรกิจการเกษตร  ยกเว้น บริษัท ห้องเย็นโชตวิฒัน์หาดใหญ่ จ ากดั (มหาชน) : CHOTI บริษัท  
เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) : CM  บริษัท แพ็คฟู้ ด จ ากดั (มหาชน) :  PPC บริษัท ชมุพร
อตุสาหกรรมน า้มนัปาล์ม จ ากดั (มหาชน) : CPI  บริษัท ห้องเย็นเอเช่ียน ซีฟู้ ดส์ จ ากดั มหาชน : ASIAN 
และ บริษัท ตรังผลิตภณัฑ์อาหารทะเล จ ากดั (มหาชน) : TRS 
 
สรุป และอภปิรายผล 

จากศกึษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราสว่นทางการเงินของบริษัทในหมวดธุรกิจการเกษตรท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยพบวา่ 

1.) อตัราสว่นวดัสภาพคลอ่งของ บริษัทมีสภาพคลอ่งในการด าเนินงานในระดบัต ่ากวา่คา่เฉล่ีย
ของอตุสาหกรรม  ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ จิรยทุธ์ จนัทนพนัธ์ (2545) 

2.) อตัราสว่นวดัประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ บริษัทมีระยะเวลาเฉล่ียในการเก็บหนีดี้ขึน้ มีการ
บริหารสินทรัพย์เพ่ือให้เกิดยอดขายได้ดีโดยมีคา่ใกล้เคียงกบัคา่เฉล่ียของอตุสาหกรรม  แสดงวา่กิจการมี
ความสามารถในการบริหารงานได้เหมาะสมซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ  มาลยั เจริญรุ่งเรืองดี  
(2546) 

3.) อตัราสว่นการบริหารหนีส้ิน  บริษัทมีสดัสว่นการก่อหนีล้ดลง มีความสามารถในการช าระคืน
เงินต้น และดอกเบีย้ได้ดีโดยมีคา่ใกล้เคียงกบั คา่เฉล่ียของอตุสาหกรรม  ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ  
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มาลยั เจริญรุ่งเรืองดี  (2546) และ พิพฒัน์ ศรีเสวกกาญจน  (2547) โดยเฉพาะฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์ใน
บริษัทหลกัทรัพย์จะใช้อตัราสว่นการบริหารหนีส้ินวิเคราะห์หลทัรัพย์ในทกุกลุม่ธุรกิจ 

4.) อตัราสว่นวดัความสามารถในการท าก าไร  บริษัทยงัมีความสามารถในการท าก าไรได้เม่ือ
เปรียบเทียบกบัการลงทนุและสว่นของผู้ ถือหุ้นมีต้นทนุและคา่ใช้จา่ยท่ีต ่ากวา่คา่เฉล่ียของ อตุสาหกรรม
ยกเว้นผลตอบแทนตอ่ยอดขายท่ีมีคา่ลดลงซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของชาญชยั คณุาพรพิทกัษ์  
(2524) 

5.) อตัราสว่นประเมินผลบริษัทโดยรวม  บริษัทยงัมีผลการด าเนินงานโดยรวมท่ีดี  มีแนวโน้มท่ีนกั
ลงทนุจะเข้ามาลงทนุ  แตค่า่เฉล่ียของอตุสาหกรรมท่ีลดลงเน่ืองจากมีบางบริษัททีมีผลขาดทนุสงู  สาเหตุ
เกิดจากนกัลงทนุมองภาพของธุรกิจนีใ้นสภาวะท่ีเศรษฐกิจโลกตกต ่าและเกิดปัญหาน า้ทว่ม
ภายในประเทศไทยซึง่มีผลกระทบอยา่งมากกบัธุรกิจการเกษตร ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของพิพฒัน์ 
ศรีเสวกกาญจน (2547) และ มาลยั เจริญรุ่งเรืองดี (2546) 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 

1.1 ผู้ลงทนุอาจน าข้อมลูผลการวิจยัไปประกอบการพิจารณาตดัสินใจเลือกลงทนุในบริษัทหมวด
ธุรกิจการเกษตรท่ีเหมาะสมจากข้อมลูของบริษัทท่ีมีในเร่ืองอตัราสว่นทางการเงิน 

1.2 เม่ือธุรกิจได้ท าการวิเคราะห์อตัราสว่นทางการเงินจากอตัราสว่นคา่เฉล่ียอตุสาหกรรมของ
งานวิจยัครัง้นีแ้ล้ว ถ้าอตัราสว่นของธุรกิจท่ีได้ดีกวา่ อตัราสว่นคา่เฉล่ียอตุสาหกรรม หมายถึงธุรกิจนัน้มี
เกณฑ์การด าเนินงานสงูกวา่คา่เฉล่ียอตุสาหกรรมแตถ้่าอตัราสว่นของธุรกิจท่ีได้ต ่ากวา่ อตัราสว่นคา่เฉล่ีย
อตุสาหกรรม  ให้ถือวา่ธุรกิจนัน้มีเกณฑ์การด าเนินงานต ่ากวา่คา่เฉล่ียอตุสาหกรรมของกลุม่ธุรกิจใน
อตุสาหกรรมเดียวกนั 

1.3 บริษัทมีอตัราสว่นวดัสภาพคลอ่ง อตัราสว่นวดัประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ อตัราสว่นการ
บริหารหนีส้ิน อตัราสว่นวดัความสามารถในการท าก าไร และอตัราสว่นประเมินผลบริษัทโดยรวมท่ีดี เป็น
บริษัทในกลุม่ท่ีประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ าหนา่ยน า้มนัปาล์ม  
2. ข้อเสนอแนะในการศกึษาครัง้ตอ่ไป 

2.1 การวิเคราะห์ด้วยอตัราสว่นเป็นข้อมลูในอดีต หรือ ข้อมลูทตุยิภมูิ ในการพิจารณาส าหรับการ
วางแผน ควรวิเคราะห์ข้อมลูอ่ืนๆ เพิ่มเตมิ แนวโน้มหรือปัจจยัภายในและภายนอกของแตล่ะบริษัท เพ่ือ
พิจารณาในการวางแผนตอ่ไป 
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2.2 การศกึษาอตัราสว่นทางการเงินมีข้อจ ากดัในด้านตา่งๆ  พอสมควร บางกิจการไมเ่หมาะ

ส าหรับทกุอตัราสว่น ควรพิจารณานโยบายทางบญัชีท่ีแตกตา่ง หรือการวิเคราะห์ธุรกิจตา่งๆ  ตามฤดกูาล 
อาจท าให้ผลการวิเคราะห์ไมค่รอบคลมุทัง้หมด ควรหาข้อมลูอ่ืนๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ตอ่ไป 

2.3 การศกึษานีใ้ช้ข้อมลูทางการเงินท่ีเปิดเผยตอ่สาธารณชนเป็นข้อมลูท่ีใช้ในการวิเคราะห์ โดย
ถือเสมือนวา่ทกุบริษัทท่ีน ามาใช้วิเคราะห์น าเสนอข้อมลูด้วยความถกูต้องตามควร  ซึง่ตามความเป็นจริง
แล้วอาจมีงบการเงินบางบริษัทท่ีมีการปกปิดข้อมลูหรือมีการตกแตง่ตวัเลขทางบญัชีได้ 

2.4 การศกึษาในครัง้นี ้ผู้วิจยัท าการศกึษาบริษัทในหมวดธุรกิจการเกษตร ส าหรับงานวิจยัในครัง้
ตอ่ไปควรศกึษาในหมวดอตุสาหกรรมอ่ืน และควรเพิ่มการเก็บข้อมลูปฐมภมูิ เชน่ การสมัภาษณ์เชิงลกึจาก
ผู้บริหารเพ่ือได้ข้อมลูท่ีมีความถกูต้องและเหมาะสมกบัธุรกิจมากขึน้ 
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