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บทคัดย่อ 
การวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน ของ บริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เปรียบเทียบกบัธุรกิจใน

กลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์และเปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัฯ กบั
ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ
ท่ีมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ รายงานประจ าปี งบการเงิน ไดแ้ก่ งบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน รายงานแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. 2564 รวม
ทั้งส้ิน 5 ปี และขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั  การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน ผลการวิจยัพบวา่ 

อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง พบว่า บริษทัฯ มีความสามารถในการช าระคืนหน้ีสินระยะสั้นไดต้ ่ากว่าธุรกิจในกลุ่ม
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั 

อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน พบว่า บริษทัฯ มีระยะเวลาเฉล่ียในการเก็บหน้ีค่อนขา้งล่าช้า                    
มีประสิทธิภาพในการบริหารลูกหน้ีค่อนขา้งต ่า แต่บริษทัฯ มีการบริหารสินคา้คงเหลือ และการบริหารสินทรัพย์
ทั้งหมดเพ่ือใหเ้กิดยอดขายมีประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพยไ์ดสู้งกวา่ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั 

อตัราส่วนความสามารถในการบริหารหน้ีสิน พบว่า บริษทัฯ มีหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้นมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน แสดง
สดัส่วนโครงสร้างของเงินทุนนั้นมาจากหน้ีสินมากกวา่ส่วนของผูถื้อหุน้ ความสามารถในการช าระดอกเบ้ียมีแนวโนม้
เพ่ิมข้ึน แสดงใหเ้ห็นว่า บริษทัมีผลก าไรจากการด าเนินงานท่ีสามารถจะจ่ายช าระดอกเบ้ียไดดี้ข้ึน หน้ีสินต่อสินทรัพย ์
พบวา่ โครงสร้างเงินทุนของบริษทันั้นส่วนใหญ่มาจากหน้ีสินอตัราส่วนวดัความสามารถในการท าก าไร พบวา่
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ผลตอบแทนต่อยอดขาย การลงทุน และส่วนของผูถื้อหุน้นั้น พบว่า มีแนวโนม้ดีข้ึน ถึงแมบ้ริษทัฯ จะมีความสามารถ
ในการท าก าไรต ่ากวา่ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั 

อตัราส่วนวดัมูลค่าราคาตลาดของหุ้น โดยรวม พบว่า Price/Earning Ratio ต ่ากว่าธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกนั แต่ทิศทางของ Market/Book Ratio มีแนวโนม้สูงข้ึน ซ่ึงท าใหน้กัลงทุนตดัสินใจเขา้ไปลงทุนมากข้ึน
ไดดี้กวา่ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั 

 

ค าส าคัญ: อตัราส่วนทางการเงิน, บริษทัจดทะเบียน, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

ABSTRACT 
The research of the financial ratio analysis of Malee Group Public Company Limited compare with business in 

the same industrial sector. The research aimed at comparing the financial ratios of business in the same industrial 
sector, listed in the Stock Exchange of Thailand.  

The secondary source of data used in this research were 5 years of open and published data for public and the 
Stock Exchange of Thailand such as the annual report, The financial statements are Statement of Financial Position, 
Income Statement, Annual Registration Statement (56-1) from 2017 to 2021 together with the company information. 
The financial ratio technique was brought to analyze data. The results were as follows; 

Current Ratios: The Company had lower capability to pay for their short-term liability than business in the same 
industrial sector. 

Activity Ratios: The Company had a tendency to have a lower collection period, and had less account receivable 
efficiency than business in the same industrial sector. But, the inventory management and the asset management to 
bring about sales volumes were more effective in total assets management than business in the same industrial sector. 

Leverage Ratios: The Company had a tendency to increase in debt. This meant that much of the capital was 
derived from the debt stakeholders not the stakeholders. The interest coverage had a tendency to increase. This meant 
that The Company has a profit from operations that are able to pay better interest. Liabilities to Assets: The Company 
were more capable to manage for the debt than business in the same industrial sector.  

Profitability Ratios: The return on sales, investment and stakeholders’ equity had a better tendency. Although, 
the Company had lower profitability than business in the same industrial sector. 

Market Value Ratios: Price/Earning Ratio in the Company was lower than the business in the same industrial 
sector. However, the trend of Market / Book Ratio was better and could persuade investors to invest in this business 
than business in the same industrial sector. 
 

Keywords: Financial Ratio, Listed Companies, Stock Exchange of Thailand  
 
 



3 
 

บทน า 
ในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา บริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ส าคญั 2 เร่ืองท่ีทา้ทาย คือ การ

แพร่ระบาดของการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงเป็นประเด็นความทา้ทายใหม่ท่ีเราไม่เคยพบมาก่อน 
และเร่ืองสงครามการคา้ท่ีทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากบัสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงส่งผล
ให้อุปสงค์และอุปทานของทั้งธุรกิจและประชาชนเปล่ียนแปลงไป โดยมีคู่แข่งขนัท่ีส าคญัของบริษทัฯ ท่ีเป็นธุรกิจ
เก่ียวกบัน ้าผลไม ้คือ บริษทั ทิปโกฟู้้ดส์ จ ากดั (มหาชน)  

จากสถานการณ์ดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินจากงบการเงินท่ีผ่านมา เพ่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพและความสามารถในการท าก าไร ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงานและภาวะความสามารถ
ในการอยูร่อดในสถานการณ์ปัจจุบนั รวมถึงแนวโนม้การเติบโตในอนาคต และเพ่ือเป็นขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหารสามารถ
ใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงาน และควบคุมการปฎิบติังานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ  
 

วตัถุประสงค์  
เพ่ือวิเคราะห์และเปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน ของ บริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) กบับริษทั ทิปโกฟู้้ดส์ 

จ ากดั (มหาชน) ทั้ง 5 อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน อตัราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารหน้ีสิน อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร และ
อตัราส่วนวิเคราะห์มูลค่าราคาตลาดของหุน้  
 

ขอบเขตการวจัิย  
ขอบเขตเน้ือหา  
วิเคราะห์และเปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน ของ บริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) กบับริษทั ทิปโกฟู้้ดส์ จ ากดั 

(มหาชน) ทั้ง 5 อตัราส่วน  
ขอบเขตของประชากร  
ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยขอ้มูลในส่วนของอตัราส่วนทางการเงินและขอ้มูล

ทางการเงิน เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากรายงานประจ าปี งบการเงิน และแบบ 56-1 จาก www.set.or.th ของ บริษทั มาลีกรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ทิปโกฟู้้ดส์ จ ากดั (มหาชน) ท่ีเปิดเผยในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระหว่างพ.ศ. 
2560 ถึง 2564 รวมระยะเวลา 5 ปี 

ขอบเขตระยะเวลา  
การด าเนินการวิจยัเร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2565  

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
1. เพ่ือเป็นขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหารของบริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการ

ด าเนินงาน และควบคุมการปฎิบติังานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ  
2. เพ่ือเป็นขอ้มูลในการประเมินประสิทธิภาพและความสามารถในการท าก าไรของบริษทัฯ 
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กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย  
                                    ตวัแปรอสิระ                                                                                ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบังบการเงิน 
(กนกวรรณ พงศช์ยัประสิทธ์ิ) 
งบการเงิน หมายถึง รายงานทางการเงิน เพ่ือน าเสนอฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของ

กิจการ ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุน้ และหมายเหตุประกอบงบการเงินของกิจการ ท่ีฝ่ายผูบ้ริหารจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ไม่ต ่ากวา่ปีละหน่ึงคร้ัง 

 

แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการวเิคราะห์งบการเงิน  
(สภาวิชาชีพบญัชี, 2563)  
งบการเงินท่ีมีคุณภาพ ตอ้งมีความเขา้ใจได้ (Understandability) ช่วยให้ผูใ้ชง้บสามารถเขา้ใจในขอ้มูลและเป็น

ประโยชน์ต่อการตดัสินใจ และมีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ (Relevance) สามารถประเมินเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ในอดีตและปัจจุบนั รวมถึงการช้ีใหเ้ห็นถึงขอ้ผิดพลาดในอดีตไดมี้ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ไม่มีความผิดพลาดท่ีมี
นยัส าคญั ไม่มีความล าเอียงและตอ้งเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม (Faithful  Representation) สุดทา้ยตอ้งเปรียบเทียบกนัได ้
(Comparability) ไม่วา่จะเปรียบเทียบรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนัหรือรอบระยะเวลาบญัชีท่ีต่างกนั การเปรียบเทียบกนั
ไดท้ าใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถใชป้ระโยชนใ์นการประเมินสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัได  ้

 
 

อตัราส่วนทางการเงนิของ 
บริษทั มาลกีรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 

1) อตัราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน  
2) อตัราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงาน  
3) อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการ

บริหารหน้ีสิน  
4) อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการท า

ก าไร  
5) อตัราส่วนวิเคราะห์มูลค่าราคาตลาดของหุน้ 

อตัราส่วนทางการเงนิของ 
ธุรกจิในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั 

 

1) อตัราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน  
2) อตัราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงาน  
3) อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการ

บริหารหน้ีสิน 
4) อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการท า

ก าไร  
5) อตัราส่วนวิเคราะห์มูลค่าราคาตลาดของหุน้ 
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แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน  
อตัราส่วนทางการเงิน มี 5 ประเภท ดงัน้ี 
1. อตัราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios) เป็นการวดัความสามารถในการบริหารสภาพ

คล่องของบริษทั หรือเป็นอตัราส่วนท่ีแสดงถึงความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้ นของกิจการ ประกอบด้วย 
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน และอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว 

2. อตัราส่วนการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Activity Ratios) เป็นการวดัความสามารถในการ
บริหารการลงทุนในสินทรัพยข์องบริษทั ว่าก่อให้เกิดประโยชน์ไดดี้เพียงใด ประกอบดว้ย อตัราการหมุนเวียนของ
ลูกหน้ี ระยะเวลาเฉล่ียในการจดัเก็บหน้ี อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ ระยะเวลาเฉล่ียการขายสินคา้คงเหลือ 
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม และอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร 

3. อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารหน้ีสิน (Leverage Ratios) เป็นการวดัโครงสร้างทางการเงิน
ของกิจการ ว่ามีสัดส่วนหน้ีสินเป็นก่ีเท่าของทุน โดยการมีภาระหน้ีสินมากเกินไป กิจการจะมีภาระทางดา้นดอกเบ้ีย
และมีความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องได ้ประกอบดว้ย อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้
ถือหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย 

4. อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratios) เป็นการวดัวา่ ธุรกิจสามารถน าสินทรัพย์
มาเพ่ือหาประโยชนใ์นการสร้างก าไรและกระแสเงินสดไดม้ากข้ึนหรือนอ้ยลง รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพในการ
หารายไดใ้หก้บัธุรกิจ ประกอบดว้ย อตัราก าไรขั้นตน้ อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
รวม และอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ 

5. อตัราส่วนวิเคราะห์มูลค่าราคาตลาดของหุ้น (Market Value Ratios) เป็นอตัราส่วนท่ีผูถื้อหุ้น หรือผูส้นใจจะ
ลงทุนในหุ้นสามญัของกิจการน ามาพิจารณาในการการตดัสินใจ ประกอบดว้ย อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุน้ 
และอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี 

ข้อมูลเกีย่วกบับริษัท มาลกีรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  จดทะเบียนจดัตั้ง บริษทั โรงงานมาลีสามพราน จ ากดั เม่ือวนัท่ี  2 กุมภาพนัธ์ 

2521 ดว้ยทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท ด าเนินธุรกิจผูผ้ลิตและจ าหน่ายผลไมก้ระป๋องและผลิตภณัฑน์ ้าผลไมยู้เอชทีและ
พาสเจอร์ไรส์ เม่ือวนัท่ี วนัท่ี 13 มีนาคม 2535 น าหุ้นเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และถือหุ้น
โดย บริษทั เอบิโก ้โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) ต่อมาในปี 2557 บริษทัไดล้ดทุนจดทะเบียนเหลือ 140 ลา้นบาท โดยช าระ
ทั้งหมดเต็มจ านวน เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 บริษทัฯ ไดมี้การเปล่ียนแปลงช่ือและตราของบริษทัฯ ใหม่เป็น “บริษทั 
มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)” และล่าสุดเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดล้ดทุนจดทะเบียน โดยการตดัหุน้ทุนซ้ือคืน
จ านวน 4 ลา้นหุน้ จากจ านวนหุน้เดิม 280 ลา้นหุน้ เป็นจ านวนหุน้ใหม่ 276 ลา้นหุน้ คิดเป็นทุนจดทะเบียน ท่ีช าระแลว้ 
138 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดด้ าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวกบั ผลไมก้ระป๋องและผลิตภณัฑน์ ้ าผลไมยู้เอชทีและพาสเจอร์ไรส์ มา
อย่างต่อเน่ือง โดยปัจจุบนั บริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ผลไม้
กระป๋อง และน ้าผลไมภ้ายใตต้ราสินคา้ “มาลี” จดัจ าหน่ายและท าการตลาดนมภายใตแ้บรนด ์“ฟาร์มโชคชยั” รวมถึง 
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ผลิตภณัฑน์มสดอ่ืนๆ และธุรกิจพฒันาผลิตภณัฑต์ามสญัญาและรับจา้งผลิตใหก้บัลูกคา้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
งานวิจยับางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี 
กนกวรรณ พงศช์ยัประสิทธ์ิ (2557) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัจสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย เปรียบเทียบกบัธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั พบว่า ผลการวิเคราะห์งบการเงิน
ของบริษทัฯ ดา้นสภาพคล่องมีนอ้ยกว่ากลุ่มอุตสาหกรรม ดา้นประสิทธิภาพในการจดัการเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือดีข้ึน 
ดา้นการหมุนเวียนของลูกหน้ีค่อนขา้งล่าชา้ ดา้นการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรมีค่าต ่าเน่ืองจากมีการลงทุนขยาย
โครงข่ายเพ่ือรองรับการให้บริการธุรกิจอินเตอร์เน็ต ดา้นประสิทธิภาพในการบริหารหน้ีสิน มีโครงสร้างเงินลงทุน
ส่วนใหญ่มาจากส่วนของหน้ีสิน แต่กมี็แนวโนม้ท่ีลดลงและความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัท่ีเพ่ิมข้ึน ดา้น
ประสิทธิภาพในการท าก าไร มีแนวโนม้ดีข้ึนเร่ือยๆ จนกระทัง่สูงกว่ากลุ่มอุตสาหกรรม และ มีอตัราส่วนราคาต่อก าไร
สุทธิสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัเน่ืองจากผูล้งทุนเต็มใจซ้ือหุน้ในราคาท่ีสูงและเม่ือวิเคราะห์ ภาพรวมจากผล
ประกอบการทั้ง 5 ปี มีแนวโนม้การท าก าไรเพ่ิมข้ึนทุกปีผลการวิจยัสรุปไดว้่าหุ้นของ  บริษทัฯ มีความน่าสนใจท่ีจะ
ลงทุนเน่ืองจากเป็นหุน้ท่ีดีหุน้หน่ึง 

โสภณ บุญถนอมวงศ ์(2558) ศึกษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการท าก าไรและประสิทธิภาพการ
บริหารสินทรัพย ์พบว่า อตัราส่วนทางการเงินท่ีแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงานมีความสัมพนัธ์กบัอตัราก าไร
ขั้นตน้ในทิศทางเด่ียว กล่าวคือ หากอตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมข้ึน อตัราก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนตามไป
ดว้ย แต่หากอตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท างานลดลง อตัราก าไรขั้นตน้ลดลงตามไปดว้ย 

จนัทนา  วฒันกาญจนะ (2559) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินของ บริษทัหมวดธุรกิจ
การเกษตรท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง พบว่าบริษทัในหมวด
ธุรกิจการเกษตร มีความสามารถในการช าระคืนหน้ีสินระยะสั้นไดต้ ่ากว่าค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมในหมวดธุรกิจ
การเกษตร อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพย ์พบว่าบริษทัในหมวดธุรกิจการเกษตรส่วนใหญ่มีระยะเวลา
เฉล่ียในการเก็บหน้ีมีแนวโน้มดีข้ึน มีประสิทธิภาพในการบริหารลูกหน้ีไดสู้งข้ึนกว่าค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมใน
หมวดธุรกิจการเกษตร ยิ่งกว่านั้น การบริหารสินคา้คงเหลือ และการบริหารสินทรัพยท์ั้งหมดเพ่ือให้เกิดยอดขายมี
ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพยไ์ดสู้งข้ึนกว่าค่าเฉล่ียของ อุตสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตร อตัราส่วนการ
บริหารหน้ีสิน พบว่า บริษทัในหมวด ธุรกิจการเกษตรมีหน้ีสินของส่วนผูถื้อหุ้น มีแนวโน้มลดลงแสดงสัดส่วน
โครงสร้างของเงินทุนนั้น มาจากส่วนของผูถื้อหุน้มากกวา่หน้ีสิน ความสามารถในการช าระดอกเบ้ีนเพ่ิมข้ึนสูงแสดงว่า
บริษทัมีผลก าไรจากการด าเนินงานท่ีสามารถจะจ่ายช าระดอกเบ้ียไดดี้มาก หน้ีสินต่อสินทรัพย ์พบวา่โครงสร้างเงินทุน
ของบริษทันั้นมาจากผูถื้อหุ้นท่ีมีจ านวนมากและมีการบริหารหน้ีสินไดสู้งข้ึนกว่าค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมในหมวด
ธุรกิจการเกษตร อตัราส่วนวดัความสามารถในการท าก าไร พบวา่ผลตอบแทนต่อยอดขาย การลงทุนและส่วนของผูถื้อ
หุ้นนั้นพบว่า มีแนวโน้มดีข้ึน และมีความสามารถในการท าก าไรดีกว่าค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมในหมวดธุรกิจ
การเกษตรอตัราส่วนประเมินผลบริษทัโดยรวม พบว่า Price/Earning Ratio ดีกว่าค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมในหมวด
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ธุรกิจการเกษตร แต่ทิศทางของ Market/Book Ratio มีแนวโนม้สูงข้ึนท่ีนกัลงทุนเขา้ไปลงทุนมากข้ึนดีกว่าค่าเฉล่ียของ
อุตสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตร 

ภาสกร ปาละวลั (2560) ศึกษาเร่ืองวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบระหว่างบริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จา กดั 
(มหาชน) และบริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จา กดั (มหาชน) พบว่าดา้นอตัราส่วนเงินทุน
หมุนเวียนเร็วอยู่ในเกณฑค่์อนขา้งต ่า ดา้นอตัราการหมุนของสินทรัพยร์วมไม่แตกต่างกนัมาก โดยสรุปอตัราส่วนทาง
การเงินของบริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทางการเงินอยู่ในเกณฑดี์ทั้ง 5 ประเภท และ
ดีกวา่บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จา กดั (มหาชน) เกือบทุกดา้น ยกเวน้ดา้นอตัราส่วนก าไร
ขั้นตน้ซ่ึงบริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีก าไรขั้นตน้สูงสุดและมีค่าเฉล่ียสูง
กว่า ในด้านอตัราการหมุนของสินค้าคงเหลือ ซ่ึงบริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คคอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) หมุนไดม้ากกว่าทุกปี การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินยงัพบว่า บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คคอร์ปอร์เรชัน่ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเฉล่ียสูง ซ่ึงมีผลท าใหบ้ริษทัยงัประสบภาวะขาดทุนเน่ืองจากมี
ตน้ทุนทางการเงินสูง ในขณะท่ีบริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จากดั (มหาชน)  

กญัญณัฐ มีชูบท และภฐัราภรณ์ ม่ิงสมร (2564) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ทางการเงินของบริษทัโรงแรม XYZ 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยผลการศึกษาพบวา่ ผลการด าเนินงานในภาพรวมของบริษทัค่อนขา้งเป็นท่ีน่าพอใจ โดย
สัดส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงอย่างต่อเน่ือง ส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึนจนอยู่ในระดับท่ีมากกว่าหน้ีสิน แม้
ความสามารถในการควบคุมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารไดไ้ม่ดี แต่บริษทัฯ ก็คงมีก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปี
ฐาน อตัราส่วนสภาพคล่องยงัคงอยูใ่นระดบัต ่าแต่ดีข้ึน อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงานดา้นลูกหน้ีดีข้ึน แต่
ประสิทธิภาพทางดา้นสินคา้คงเหลือ สินทรัพยร์วมและสินทรัพยถ์าวรลดลงเล็กนอ้ย อตัราส่วนความสามารถในการ
ช าระหน้ีดีข้ึนเช่นเดียวอตัราส่วนทางการตลาดของหุน้ แต่ไดล้ดในปี 2562 

 

วธีิด าเนินการวจัิย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ขอบเขตประชากรของงานวิจยัน้ีประกอบดว้ย ขอ้มูลทางการเงินของบริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) “MALEE” 

และบริษทั ทิปโกฟู้้ดส์ จ ากดั (มหาชน) “TIPCO” โดยเกบ็ขอ้มูลรายปียอ้นหลงั 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564 รวม
ทั้งส้ิน 10 งวดบญัชี  

ตวัแปรท่ีใชศึ้กษาในการวิจยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี 
ตวัแปรอสิระ คือ อตัราส่วนทางการเงินของบริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
ตวัแปรตาม คือ อตัราส่วนทางการเงินของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชข้อ้มูลทางการเงินของบริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ทิปโกฟู้้ดส์ 

จ ากดั (มหาชน) ในรูปแบบขอ้มูลอนุกรมรายปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564 รวมทั้งส้ิน 10 งวดบญัชี ซ่ึงไดม้าจาก
แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ นัน่คือ งบการเงินประจ าปีของแต่ละบริษทั ไดแ้ก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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และขอ้มูลท่ีตอ้งใชใ้นการวิจยัอยา่งครบถว้น สืบคน้จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย -ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพย ์
https://www.set.or.th ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีด าเนินการโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ แบบการค านวณอตัราส่วนทางการเงินฉบบัน้ี ผูวิ้จยัไดส้ร้างข้ึนเอง มี

ขั้นตอนในการสร้าง ดงัน้ี  
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์อตัราส่วนทาง

การเงิน และงานวิจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นน ามาก าหนดกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวิจยั เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการ
สร้างแบบการค านวณอตัราส่วนทางการเงิน 

2. สร้างแบบแบบการค านวณอตัราส่วนทางการเงิน ดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟทเ์อก็เซล (Microsoft Excel) และ
ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลว่าครอบคลุมวตัถุประสงค์หรือไม่ จากนั้นน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 2 ท่าน 
พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหา ตลอดจนไปถึงความชดัเจนและการใชข้อ้มูลท่ีเหมาะสม
ของการค านวณ  

3. น าแบบการค านวณอตัราส่วนทางการเงินมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ แลว้น ามาเสนอต่อ
อาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือพิจารณาขั้นสุดทา้ยและน ามาปรับปรุงเพ่ือความสมบูรณ์อีกคร้ัง 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีรวบรวมเพ่ือท าวิจยัเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัทฤษฎีอตัราส่วนทาง

การเงิน (Financial Ratio) โดยขอ้มูลในส่วนของอตัราส่วนทางการเงินและขอ้มูลทางการเงิน สามารถเก็บรวบรวม
ขอ้มูลไดจ้ากรายงานประจ าปี งบการเงิน และแบบ 56-1 จาก www.set.or.th ของ บริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทั ทิปโกฟู้้ดส์ จ ากดั (มหาชน) ท่ีเปิดเผยในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระหว่างปีพ.ศ. 2560 ถึง 2564 รวม
ระยะเวลา 5 ปี 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน โดยใชข้อ้มูลงบการเงินรวมยอ้นหลงั 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564 รวม

ทั้งส้ิน 10 งวดบญัชี โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
1) อตัราส่วนวเิคราะห์สภาพคล่องทางการเงนิ 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ของ บริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีค่าระหว่าง 0.60 – 0.91 เท่า มีค่าต ่ากว่า 
บริษทั ทิปโกฟู้้ดส์ จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีค่าระหวา่ง 0.61 – 1.01 เท่า อตัราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว ของ บริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) มีค่าระหวา่ง 0.34 – 0.48 เท่า มีค่าต ่ากวา่ บริษทั ทิปโกฟู้้ดส์ จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีค่าระหวา่ง 0.30 – 0.49 เท่า  

2) อตัราส่วนวเิคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี ของ บริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีค่าระหวา่ง 4.90 – 7.82 เท่า มีค่าเฉล่ียต ่า

กวา่ บริษทั ทิปโกฟู้้ดส์ จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีค่าระหวา่ง 6.72 – 7.71 เท่า โดยระยะเวลาในการจดัเกบ็หน้ีอยูร่ะหวา่ง 46.65 
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– 74.56 วนั และ 47.36 – 61.02 วนั ตามล าดบั อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ ของ บริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) มีค่าระหว่าง 6.87 – 9.99 เท่า มีค่าเฉล่ียสูงกว่า บริษทั ทิปโกฟู้้ดส์ จ ากดั (มหาชน) มีค่าระหว่าง 4.47 – 5.44 
เท่า แต่ระยะเวลาเฉล่ียการขายสินคา้คงเหลือต ่ากว่า โดยระยะเวลาเฉล่ียการขายสินคา้คงเหลือ มีระยะเวลา 36.55 – 
53.10 วนั และ 67.08 – 81.60 วนัตามล าดบั อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม ของ บริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน 
มีค่าระหว่าง 0.82 – 1.93 เท่า มีค่าเฉล่ียสูงกว่า บริษทั ทิปโกฟู้้ดส์ จ ากดั (มหาชน)  ท่ีมีค่าระหว่าง 0.38 – 0.71 เท่า ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร โดยมีค่าระหวา่ง 2.12 – 3.07 เท่า และมีค่าระหวา่ง 1.23 – 2.43 เท่า 
ตามล าดบั  

3) อตัราส่วนวเิคราะห์ความสามารถในการบริหารหนีสิ้น 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ของ บริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีค่าระหวา่ง 0.63 – 0.79 เท่า มีค่าเฉล่ียสูง

กวา่บริษทั ทิปโกฟู้้ดส์ จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีค่าระหวา่ง 0.32 – 0.41 เท่า อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ของ บริษทั มาลี
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีค่าระหว่าง 1.72 – 4.56 เท่า มีค่าเฉล่ียสูงกว่า บริษทั ทิปโกฟู้้ดส์ จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีค่าระหว่าง 
0.46 – 0.71 เท่า อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย ของ บริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีค่าระหวา่ง (5.32) – 
16.91 เท่า มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ บริษทั ทิปโกฟู้้ดส์ จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีค่าระหวา่ง (4.65) – 3.86 เท่า  

4) อตัราส่วนวเิคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ ของ บริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีค่าเฉล่ียร้อยละ 22.13 – 31.78 มีค่าเฉล่ียต ่ากวา่ บริษทั 

ทิปโกฟู้้ดส์ จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีค่าเฉล่ียร้อยละ 19.88 – 40.81 อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ ของ บริษทั มาลีกรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) มีค่าเฉล่ียร้อยละ (5.36) – 4.83 มีค่าเฉล่ียต ่ากว่า บริษทั ทิปโกฟู้้ดส์ จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีค่าเฉล่ียร้อยละ 
1.51 – 27.32 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม ของ บริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีค่าเฉล่ียร้อยละ (6.13) – 6.51 
มีค่าเฉล่ียต ่ากว่า บริษทั ทิปโกฟู้้ดส์ จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีค่าเฉล่ียร้อยละ 0.90 – 10.53 อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผู ้
ถือหุน้ ของ บริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีค่าเฉล่ียร้อยละ (27.27) – 17.72 มีค่าเฉล่ียต ่ากวา่ บริษทั ทิปโกฟู้้ดส์ จ ากดั 
(มหาชน) ท่ีมีค่าเฉล่ียร้อยละ 1.53 – 16.18  

5) อตัราส่วนวเิคราะห์มูลค่าราคาตลาดของหุ้น 
อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุน้ ของ บริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีค่าระหว่าง (15.98) – 7.73 เท่า มี

ค่าเฉล่ียต ่ากว่า บริษทั ทิปโกฟู้้ดส์ จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีค่าระหว่าง 5.04 – 55.48 เท่า อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตาม
บญัชี ของ บริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีค่าระหว่าง 1.37 – 2.41 เท่า มีค่าเฉล่ียสูงกว่าบริษทั ทิปโกฟู้้ดส์ จ ากดั 
(มหาชน) ท่ีมีค่าระหวา่ง 0.81 – 1.00  
 

สรุปผลการวจัิย 
1) อตัราส่วนวเิคราะห์สภาพคล่องทางการเงนิ 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ของ บริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) มีค่าต ่ากว่า บริษทั ทิปโก้ฟู้ดส์ จ ากัด 
(มหาชน) แสดงให้เห็นว่า บริษทัฯ มีสัดส่วนของสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีมีสภาพคล่องน้อยกว่าสัดส่วนของหน้ีสิน
หมุนเวียนอาจท าใหมี้ปัญหาในการช าระหน้ีระยะสั้น เป็นขอ้บ่งช้ีวา่ ประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพยข์องกิจการมีนอ้ย 
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อตัราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว ของ บริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีค่าต ่ากว่า บริษทั ทิปโกฟู้้ดส์ จ ากดั (มหาชน) แสดง
ใหเ้ห็นวา่ แสดงใหเ้ห็นวา่ บริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีสภาพคล่องสูงกวา่ แต่ต ่ากวา่ 1 จนอาจเกิดปัญหาการช าระ
หน้ีสินหมุนเวียน  

2) อตัราส่วนวเิคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีของ บริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีค่าเฉล่ียต ่ากวา่ บริษทั ทิปโกฟู้้ดส์ จ ากดั 

(มหาชน) ท าใหร้ะยะเวลาเฉล่ียในการจดัเก็บหน้ีสูง แสดงใหเ้ห็นว่า บริษทัฯ มีความสามารถในการบริหารลูกหน้ีและ
ประสิทธิภาพในการเรียกเกบ็หน้ีดอ้ยกวา่ อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือของ บริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มี
ค่าเฉล่ียสูงกว่า บริษทั ทิปโกฟู้้ดส์ จ ากดั (มหาชน แต่ระยะเวลาเฉล่ียการขายสินคา้คงเหลือต ่ากว่า แสดงให้เห็นว่า 
บริษทัฯ มีความสามารถในการบริหารสินคา้คงคลงัและประสิทธิภาพในการขายสินคา้ไดดี้กว่าท าให้บริษทัฯ มีเงิน
หมุนเวียนและสินคา้ไม่ลา้สมยั อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม ของ บริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีค่าเฉล่ีย
สูงกว่าบริษทั ทิปโกฟู้้ดส์ จ ากดั (มหาชน) สอดคลอ้งกบัอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร และแสดงให้เห็นว่า 
บริษทัฯ มีความสามารถในการบริหารทรัพยสิ์นและมีการใชท้รัพยสิ์นถาวรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) อตัราส่วนวเิคราะห์ความสามารถในการบริหารหนีสิ้น 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการจ่าย

ดอกเบ้ีย ของ บริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีค่าเฉล่ียสูงกว่าบริษทั ทิปโกฟู้้ดส์ จ ากดั (มหาชน) แสดงให้เห็นว่า 
บริษทัฯ มีสัดส่วนเงินทุนจากการกูย้ืมเงินเพ่ือใชใ้นการด าเนินงานและเพ่ือใชใ้นการลงทุนในทรัพยสิ์นของบริษทัใน
อตัราส่วนท่ีสูง ท าให้บริษทัมีความเส่ียงจากการมีภาระหน้ีสินสูง เพราะสินทรัพยท่ี์มีของบริษทัตอ้งน ามาจ่ายภาระ
หน้ีสินจากการกูย้ืมเงินน้ี แต่อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ มีความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียจากการกูย้ืมเงินไดดี้  

4) อตัราส่วนวเิคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม และอตัราผลตอบแทน

จากส่วนของผูถื้อหุน้ ของ บริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีค่าเฉล่ียต ่ากวา่บริษทั ทิปโกฟู้้ดส์ จ ากดั (มหาชน) แสดงให้
เห็นวา่ บริษทัฯ มีการควบคุมและบริหารตน้ทุนการผลิต และยงัใชสิ้นทรัพยย์งัไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงส่งผลใหบ้ริษทัฯ 
มีผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ต ่าไปดว้ย  

5) อตัราส่วนวเิคราะห์มูลค่าราคาตลาดของหุ้น 
อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุน้ ของ บริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีค่าเฉล่ียต ่ากว่าบริษทั ทิปโกฟู้้ดส์ 

จ ากดั (มหาชน) แสดงใหเ้ห็นว่า บริษทัฯ มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การใชสิ้นทรัพยแ์ละการบริหารโครงสร้าง
ทางการเงินไม่ดี อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี ของ บริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีค่าเฉล่ียสูงกว่า บริษทั 
ทิปโกฟู้้ดส์ จ ากดั (มหาชน) แสดงให้เห็นว่า บริษทัฯ มีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพข้ึนส่งผลให้นกัลงทุนเช่ือมัน่
และคาดหวงัวา่จะไดรั้บผลตอบแทนเป็นท่ีน่าพอใจ   
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อภิปรายผล 
จากการวิจยั เร่ืองการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน ของบริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เปรียบเทียบกบับริษทั 

ทิปโกฟู้้ดส์ จ ากดั (มหาชน) ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – ปี พ.ศ.2564 
1) อตัราส่วนวเิคราะห์สภาพคล่องทางการเงนิ  

บริษทัฯ ขาดสภาพคล่อง ความสามารถในการจ่ายช าระหน้ีระยะสั้นอยูใ่นเกณฑท่ี์ต ่า สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของภฐัราภรณ์ ม่ิงสมร (2564) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ทางการเงินของบริษทัโรงแรม XYZ จ ากดั (มหาชน)และบริษทั
ย่อย พบว่า สภาพคล่องทางการเงินของบริษทัในภาพรวมอยู่ในระดับต ่า กล่าวคือ อตัราส่วนทุนหมุนเวียน และ
อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว มีค่าต ่ากวา่หน่ึง ในทุกปี แสดงวา่บริษทัขาดสภาพคล่อง มีหน้ีสินระยะสั้นมากกวา่สินทรัพย์
ระยะสั้น ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อการช าระหน้ีระยะสั้นของบริษทัตลอดจนการจ่ายดอกเบ้ียจ่ายจากการกูย้ืมเงินท่ีอาจเกิด
ปัญหาไดง่้าย 

2) อตัราส่วนวเิคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
บริษทัฯ มีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีต ่าและระยะเวลาเฉล่ียในการจดัเก็บหน้ีค่อนขา้งล่าชา้ สอดคลอ้งกบั

ผลการวิจยัของ กนกวรรณ พงศช์ยัประสิทธ์ิ (2557) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัจสัมิน อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย เปรียบเทียบกบัธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัพบว่า อตัราส่วนการ
หมุนเวียนของลูกหน้ีรวมถึงการเรียกเกบ็หน้ีค่อนขา้งล่าชา้ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดรับท่ีใชจ่้ายในการบริหาร  

อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือและระยะเวลาเฉล่ียการขายสินคา้คงเหลือ มีค่าเฉล่ียสูงข้ึน แสดงใหเ้ห็น
ว่า บริษทัมีความสามารถในการบริหารสินคา้คงคลงัและประสิทธิภาพในการขายสินคา้ไดดี้กว่า ท าให้บริษทัมีเงิน
หมุนเวียนและสินคา้ไม่ลา้สมยั อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมและอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร  มี
ค่าเฉล่ียสูงกว่า แสดงให้เห็นว่า บริษทัมีความสามารถในการบริหารทรัพยสิ์นและมีการใชท้รัพยสิ์นถาวรไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ จันทนา วฒันกาญจนะ (2559) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
อตัราส่วนทางการเงินของ บริษทัหมวดธุรกิจการเกษตรท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า 
อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพย ์พบวา่ การบริหารสินคา้คงเหลือ และการบริหารสินทรัพยท์ั้งหมดเพ่ือให้
เกิดยอดขายมีประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพยไ์ดสู้งข้ึนกวา่ค่าเฉล่ียของ อุตสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตร 

3) อตัราส่วนวเิคราะห์ความสามารถในการบริหารหนีสิ้น 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อ และอตัราส่วนความสามารถในการจ่าย

ดอกเบ้ีย บริษทัฯ มีค่าเฉล่ียสูงกว่า แสดงใหเ้ห็นว่า บริษทัฯ มีสัดส่วนเงินทุนจากการกูย้ืมเงินในอตัราส่วนท่ีสูง ท าให้
บริษทัมีความเส่ียงจากการมีภาระหน้ีสินสูง จากการน าเงินมาจ่ายช าระหน้ีและจ่ายดอกเบ้ียจากกูย้ืมเงิน แต่อยา่งไรกต็าม 
ก็มีความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียจากการกูย้ืมเงินไดดี้ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กนกวรรณ พงศ์ชยัประสิทธ์ิ 
(2557) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั  จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
เปรียบเทียบกบัธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั พบว่า ดา้นประสิทธิภาพในการบริหารหน้ีสิน มีโครงสร้าง
เงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากส่วนของหน้ีสิน แต่กมี็แนวโนม้ท่ีลดลงและความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน  
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4) อตัราส่วนวเิคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 
บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้ อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม และอตัรา

ผลตอบแทนของส่วนของผูถื้อหุน้ ค่าเฉล่ียต ่ากวา่ แสดงใหเ้ห็นวา่ มีการควบคุมและบริหารค่าใชจ่้ายไดย้งัไม่ดีเท่าท่ีควร 
และยงัใช้สินทรัพยไ์ดไ้มเต็มประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ โสภณ บุญถนอมวงศ์ (2558) ศึกษาเร่ือง 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการท าก าไรและประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย ์พบวา่ อตัราส่วนทางการเงิน
ท่ีแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงานมีความสัมพนัธ์กบัอตัราก าไรขั้นตน้ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ หากอตัราส่วน
แสดงประสิทธิภาพในการท างานลดลงอตัราก าไรขั้นตน้ลดลงตามไปดว้ย  

5) อตัราส่วนวเิคราะห์มูลค่าราคาตลาดของหุ้น 
บริษทัฯ มีอตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุ้น มีค่าเฉล่ียต ่ากว่า แสดงให้เห็นว่า บริษทัฯ มีประสิทธิภาพใน

การด าเนินงาน การใช้สินทรัพยแ์ละการบริหารโครงสร้างทางการเงินไม่ จากอตัราส่วนท่ีต ่าน้ี อาจท าให้ผูล้งทุน
ตดัสินใจไม่ซ้ือหุ้น ส่งผลใหอ้ตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิต ่าไปดว้ย แต่บริษทัฯ มีอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่า
ตามบญัชี มีค่าเฉล่ียสูงกว่า แสดงให้เห็นว่า  บริษทัฯ มีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพดีข้ึนส่งผลให้อตัราส่วนราคา
ตลาดต่อราคาตามบญัชีมีแนวโน้มสูงข้ึนเร่ือยๆ และนกัลงทุนเช่ือมัน่และคาดหวงัว่าจะไดรั้บผลตอบแทนเป็นท่ีน่า
พอใจ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ จนัทนา  วฒันกาญจนะ (2559) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราส่วน
ทางการเงินของ บริษทัหมวดธุรกิจการเกษตรท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ พบวา่ อตัราส่วน
ราคาตลาดต่อก าไรต่อหุน้ ดีกวา่ค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตร แต่ทิศทางของ อตัราส่วนราคาตลาด
ต่อมูลค่าตามบญัชี มีแนวโนม้สูงข้ึนท่ี นกัลงทุนเขา้ไปลงทุนมากข้ึนดีกวา่ค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมในหมวดธุรกิจ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย  
จากการวิจยั เร่ืองการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน ของบริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เปรียบเทียบกบั

บริษทั ทิปโกฟู้้ดส์ จ ากดั (มหาชน) ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – ปี พ.ศ.2564 ผูวิ้จยัใหข้อ้เสนอแนะดงัน้ี 
1) อตัราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน จะเห็นว่า บริษทัฯ มีสัดส่วนของสินทรัพยห์มุนเวียนมีสภาพ

คล่องนอ้ยกว่าสัดส่วนของหน้ีสินหมุนเวียน แสดงให้เห็นว่า บริษทัมีความสามารถในการจ่ายช าระหน้ีสินระยะสั้น
เฉล่ียทั้ ง 5 ปี ค่อนข้างต ่าและขาดสภาพคล่อง ดังนั้นเพ่ือรักษาสภาพคล่องให้ดีข้ึน บริษทัฯ ควรเปล่ียนสินทรัพย์
หมุนเวียนรวมใหเ้ป็นเงินสดใหเ้ร็วข้ึน เพ่ือน ามาช าระหน้ีสินไดต้ามก าหนด โดยการเพ่ิมยอดขายและเร่งรัดการจดัเกบ็
หน้ีใหเ้ร็ว 

2) อตัราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน จะเห็นว่า บริษทัฯ มีระยะเวลาในการเรียกเก็บหน้ี
ค่อนขา้งล่าชา้หากบริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้คงเหลือสูง อาจจะเกิดหน้ีสูญได ้และอาจเป็นสาเหตุใหต้อ้งกูย้ืมเงินมาใชจ่้าย
และท าใหมี้ภาระดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน ดงันั้น บริษทัฯ ควรมีการเปล่ียนนโยบายในการเร่งรัดการเรียกเก็บหน้ีใหเ้ร็วข้ึน ดา้น
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจากการท่ีกิจการขยายการลงทุนในเคร่ืองจกัร บริษทัฯ ควรเพ่ิมยอดขายจากการหาลูกคา้ในกลุ่ม
รับจา้งผลิต เพ่ือให้มีการผลิตไดเ้ต็มก าลงัการผลิตของเคร่ืองจกัร  ซ่ึงจะท าให้บริษทัไดรั้บกระแสเงินสดมาใชใ้นการ
บริหารต่อไป 
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3) อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารหน้ีสิน จะเห็นว่า บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์
รวม และอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไม่ดี เน่ืองจากบริษทัฯ มีหน้ีสินจากการลงทุนในเคร่ืองจกัร ดงันั้นจึงควร
เขา้ต่อรองกบัสถาบนัการเงิน ส าหรับการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการผ่อนช าระคืนเงินตน้และอตัราดอกเบ้ียอตัราดอกเบ้ีย 
หรือหาแหล่งเงินทุนอ่ืน เช่น การขายหุน้เพ่ิมทุน หรือการขายทรัพยสิ์นท่ีไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชใ้นกิจการออกไป เป็น
ตน้ 

4) อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร จะเห็นว่า หากดูรายไดจ้ากการขายยอ้นหลงัจะพบว่า 
บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายลดลง โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากการลูกคา้ในกลุ่มรับจา้งผลิตจากสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัท าใหลู้กคา้จา้งผลิตลดลง และจากการท่ีคนไทยรักษาสุขภาพมากข้ึน แต่อยา่งไรกต็าม บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการ
ขายและบริหารลดลง จากนโยบายการประหยดัค่าใชจ่้ายต่างๆ อย่างไรก็ตาม บริษทัควรหาลูกคา้ในกลุ่มรับจา้งผลิตให้
มากข้ึน และขยายช่องทางการขายไปยงัต่างประเทศใหม้าก นอกจากน้ีในส่วนของการขายสินคา้ในประเทศ ทางบริษทั
ควรประชาสัมพนัธ์ถึงประโยชน์และคุณค่าท่ีไดจ้ากผลิตภณัฑ ์และจดัท าส่ือโฆษณาใหท้ราบว่า ความหวานของผลไม้
ไม่ไดมี้การผสมน ้าตาลแต่อยา่งใด 

5) อตัราส่วนวิเคราะห์มูลค่าราคาตลาดของหุน้ จะเห็นวา่ บริษทัฯ มีอตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุน้มีค่าต ่า 
แต่อตัราส่วนราคาตลาดตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีมีค่าสูง แสดงให้เห็นว่า บริษทัฯ ยงัน่าลงทุนเน่ืองจากมีผลการ
ด าเนินงานท่ีดีข้ึนกว่าช่วง 3 ปี ท่ีผ่านมา มีแนวโนม้ว่าจะมีอตัราการเจริญเติบโต มีประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจอยู่
ในเกณฑดี์ ดงันั้น บริษทัฯ จึงตอ้งพยายามสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูล้งทุนวา่ บริษทัฯ จะสามารถเติบโตต่อไปไดอ้ย่างดี 
โดยพยายามสร้างรายไดใ้หเ้พ่ิมยิ่งข้ึนดว้ยกลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบต่างๆ ในการน าเสนอผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ สู่
ผูบ้ริโภคทัว่ไปใหม้ากยิ่งข้ึน 

  

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป  
1) ควรวิเคราะห์งบการเงิน โดยใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเพ่ิมข้ึน เช่น การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวตั้งหรือ

แนวด่ิง เพ่ือใหเ้ห็นภาพรวมของการด าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไดอ้ยา่งชดัเจนมากยิ่งข้ึน 
2) ควรวิเคราะห์งบกระแสเงินสดตามกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสามารถประเมินการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยสุ์ทธิ

ของกิจการ โครงสร้างทางการเงินของกิจการ และความสามารถของกิจการในการจดัการเก่ียวกบัจ านวนเงิน และ
ระยะเวลาของกระแสเงินสดเพ่ือปรับใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และโอกาสในการใชป้ระโยชน์จากเงิน
สดท่ีมีอยู ่
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