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บทคัดย่อ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัซัพพลายเออร์ กลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่ง
หน่ึงในจงัหวดัระยอง โดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษา 1) เพื่อวิเคราะห์ความเส่ียงงบการเงินของบริษทัซัพพลายเออร์ (single 
source) จ านวน 5 บริษทั 2) เพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและผลก าไรขาดทุนของบริษทัซพัพลายเออร์ (single source) จ านวน 
5 บริษทั 3) เพื่อเป็นแนวทางและขอ้มูลการคดัเลือกซพัพลายเออร์ให้กบับริษทั 
   การศึกษาน้ีมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินของบริษัทซัพพลายเออร์จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
https://www.dbd.go.th/ จ านวน 5 บริษทัในระหว่างปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563 และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้เคร่ืองมือทาง
การเงินมาช่วยวิเคราะห์และสรุปผล 
 จากผลการศึกษาการวิเคราะห์งบการเงินซพัพลายเออร์ทั้ง 5 บริษทั บริษทั A มีความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียไดดี้ใน
ปีพ.ศ. 2563 ส่วนยอดก าไรสุทธิมีแนวโนม้เพ่ิมขึ้น แมจ้ะมีค่าร้อยละติดลบก็ตาม โดยในปี 2563 มีผลตอบแทนท่ีเพ่ิมขึ้นถึง อตัรา
ร้อยละ (-0.56) จากปีก่อนในอตัราร้อยละ (-57.50)ท าให้เห็นถึงความสามารถท่ีท าให้ก าไรของกิจการขยบัเพ่ิมขึ้นไดเ้ป็นผล
ในทางท่ีดีท่ีกิจการจะสามารถท าให้ก าไรในปีถัดไปเกิดการเพ่ิมยอดได้ดีมากขึ้น บริษัทB มีอัตราเงินทุนหมุนเวียนและ
ความสามารถจดัการสถาพคล่องรายไดดี้ท่ีสุด อตัรายอดก าไรสุทธิมีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2563 มีผลตอบแทนท่ีลดลงถึง 
อตัราร้อยละ 55.18เม่ือเทียบจากปีก่อนในอตัราร้อยละ 89.13 บริษทั C มีความสามารถจดัการการขายและบริหารไดดี้ อตัราการ
ขยายตวัของรายไดใ้นช่วงระยะเวลา 3 ปี มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและอตัราการขยายตวัของตน้ทุนขายก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเช่นกนั
บริษทั D มีความสามารถการด าเนินงานควบคุมการผลิตท่ีดี อตัรายอดก าไรสุทธิมีแนวโนม้ลดลง โดยในปี 2561 มีอตัราร้อยละท่ี 
388.66 ปี 2562 มีอตัราร้อยละท่ี 153.05 มีผลตอบแทนท่ีลดลงจากคร่ึงต่อคร่ึง ส่วนในปี 2563 มีอตัราร้อยละท่ี 125.33 ซ่ึงก็ลดลง
มาจากปีก่อน เป็นผลมาจากรายไดก้ารขายท่ีลดลงมาจึงท าให้บริษทัมีแนวโน้มก าไรท่ีลดลง บริษทั E มีความสามารถจดัการ
สภาพคล่องไดค้่อนขา้งดี แต่มีอตัราหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของสูงท าให้บริษทั E มีภาระหน้ีมากเกินไป อตัราการขยายตัวของ
ตน้ทุนขายมีแนวโน้มท่ีลดลง ยอดก าไรสุทธิมีแนวโน้มลดลงเห็นไดช้ัดเจนจากปี 2562 ซ่ึงมีอตัราร้อยละ 217.13 และปี 2563 
อตัราร้อยละลดลงมาท่ี 23.13 
 

บทน า 
 อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นสาขาอุตสาหกรรมท่ีมีส่วนส าคญัอย่างย่ิงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งในดา้น
มูลค่าเพ่ิมในประเทศ การผลิตการส่งออก การลงทุน การจา้งงาน และมีความเช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจ านวนมาก
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในการเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต์ให้กบัผูผ้ลิตและประกอบรถยนต์ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดยบริษทัและบริษทัย่อยมีความหลากหลายดา้นเทคโนโลยีในการผลิตเพื่อใชเ้ป็นส่วนประกอบส าหรับยานยนต์   
ทั้งรถยนต์นัง่และรถกระบะ และส าหรับเคร่ืองจกัรในการเกษตรและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ผลิตภณัฑ์ของบริษทั ไดแ้ก่ 



ช้ินส่วนโลหะป๊ัมขึ้นรูป ช้ินส่วนโลหะตีอดัขึ้นรูป และกลึงเจียผิว ช้ินส่วนพลาสติก ถงัน ้ามนัพลาสติก รวมถึงอุปกรณ์จบัยึด และ
แม่พิมพป๊ั์มโลหะ 
 Single source คือการจดัซ้ือสินคา้หรือวสัดุจากซัพพลายเออร์รายเดียว ทั้งท่ีมีผูข้ายสินคา้ชนิดน้ีอีกมากมายหลายราย 
แต่ก็จะซ้ือสินคา้จากเจา้เดิมท่ีเคยซ้ือขายกันประจ าเพ่ือผลประโยชน์ด้านราคาเน่ืองจากสามารถรวมยอดการส่ังซ้ือทั้งหมด
ให้กบัซัพพลายเพียงเจา้เดียว ท าให้มีอ านาจการเจรจาต่อรอง ความสม ่าเสมอของคุณภาพของสินคา้ แต่นักจดัซ้ือและองคก์ร

จะตอ้งแบกรับความเส่ียง หากเกิดสถานการณ์ท่ีสินคา้นั้นขาดตลาดอาจท าให้บริษทัไม่สามารถด าเนินการผลิตต่อไปได้การ
 วิเคราะห์งบการเงินถือเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัต่อการพฒันา เน่ืองจากงบการเงินแสดงถึงขอ้มูลโดยสรุปเก่ียวกบัผลการ
ด าเนินงานและสถานะทางการเงินในอดีต ซ่ึงช่วยให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย เช่น ผูถื้อหุ้นและเจา้หน้ี สามารถประเมินผลการบริหาร
จัดการธุรกิจ และผลกระทบด้านสภาพแวดล้อมท่ีองค์กรมีส่วนเก่ียวข้อง นอกจากน้ียงัสามารถน าข้อมูลจากงบการเงินมา
ประยุกต์ใช้ร่วมกบัปัจจยัแวดลอ้มอื่น ๆ ในการคา้ดการณ์ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด มูลค่ากิจการการด ารงสัดส่วนทาง
การเงิน เพื่อประกอบการตดัสินใจดา้นการลงทุนและคดัเลือกบริษทันั้น 

 

ทบทวนวรรณกรรม  
 พิพฒัน์ ร่วมสุข และ เบญจวรรณ์ ตรีจนัทร์ (2019)  ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั ทีโอทีจ ากดั (มหาชน) 
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษางบการเงิน ขอ้มูล จุดบกพร่องของบริษทัผลการด าเนินงานและก าไร ขาดทุน้ีเป็นอย่างไร การวิเคราะห์
คร้ังน้ีผูวิ้เคราะห์ไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากขอ้มูลทุติยภูมิโดยศึกษาเก่ียวกบัขอ้สมมตฐานทางการบญัชีแนวคิดทางการ
บญัชีมาตรฐานการบญัชี และงบการเงินของบริษทั ทีโอทีจ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2555 – 2560 จากผลการศึกษาการวิเคราะห์
งบการเงินบริษทั ทีโอทีจ ากดั (มหาชน) มีสภาพคล่องอยู่ในระดบั ดีมีความสามารถในการบริหารสินทรัพยห์น้ีสินได้อย่าง
เหมาะสม และมีความสามารถในการท า ก าไรถึงแมว่้า จะไดรั้บผลกระทบจากการผนัแปรของสภาพอากาศเช่น ฝนตกหนกัท า
ให้ไม่มีสัญญาณ ลมพายซ่ึุงส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดความหนกัใจในการใชสิ้นคา้แต่ก็ยงัมีผลประกอบท่ีดีมากอยา่งต่อเน่ือง 
 วรณัน แซ่ซิว (2012) การศึกษาการวิเคราะห์งบการเงิน ของบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
ย่อยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยใชก้ารวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัฯ และใชวิ้ธีการวิเคราะห์
อตัราส่วนทางการเงิน ผลการศึกษาพบว่าวิเคราะห์อตัราส่วนดา้นสภาพคล่องทางการเงิน ในปี2551 ถึง 2555 บริษทัฯ สะทอ้นให้
เห็นความสามารถมีในการช าระหน้ีมีสภาพคล่องพอสมควร ในอตัราส่วน 1.18 -1.80 และ0.48 -1.18วิเคราะห์อตัราส่วนแสดง
ความสามารถในการบริหารสินทรัพยบ์ริษทัฯ มีความสามารถพอสมควรในการใชเ้งินลงทุนในการบริหารสินทรัพย ์ ในอตัรา 
4.94 -9.08, 3.51 -5.00, 1.29 - 1.56 เท่า วิเคราะห์อตัราส่วนแสดงความสามารถในการก่อหน้ีบริษทัฯ มีความสามารถในการจดัหา
แหล่งเงินทุนค่อนขา้งสูง โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 51.67 -61.11, 20.51 -30.45,106 -157.11  

 
วิธีการวิจัย  
 1. ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการวิเคราะห์งบการเงิน 
 2. รวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์  
 3. จดัเตรียมขอ้มูลและเลือกเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 
 4. แปลความหมายและสรุปผลจากการวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัซพัพลายเออร์ทั้งหมด   



 
ผลการศึกษา  
 แผนผังขั้นตอนการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทซัพพลายเออร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คดัเลือกซพัพลายเออร์ 

อตัราส่วนความสามารถ

ในการท าก าไร 

อตัราส่วนความสามารถ

ในการบริหารหน้ีสิน 

รวบรวมขอ้มูล 

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทนุ 

อตัราส่วนประสิทธิภาพใน

การใชสิ้นทรัพย ์

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

การวิเคราะห์อตัราส่วน

ทางการเงิน 
การวิเคราะห์แนวนอน 



สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินและผลการวิเคราะห์แนวนอนหรือแนวโนม้ในช่วงระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ.

2561- ปี พ.ศ.2563 ของซพัพลายเออร์ทั้ง 5 บริษทั สามารถแสดงผลแนวทางและขอ้มูลการคดัเลือกซพัพลายเออร์ให้กบับริษทั 

พบว่า บริษทั A มีความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียไดดี้ในปีพ.ศ. 2563 ส่วนยอดก าไรสุทธิมีแนวโนม้เพ่ิมขึ้น แมจ้ะมีค่าร้อยละ

ติดลบก็ตาม โดยในปี 2563 มีผลตอบแทนท่ีเพ่ิมขึ้นถึง อตัราร้อยละ (-0.56) จากปีก่อนในอตัราร้อยละ (-57.50) ท าใหเ้ห็นถึง

ความสามารถท่ีท าให้ก าไรของกิจการขยบัเพ่ิมขึ้นได ้ เป็นผลในทางท่ีดีท่ีกิจการจะสามารถท าให้ก าไรในปีถดัไปเกิดการเพ่ิม

ยอดไดดี้มากขึ้น 

 บริษทั B มีอตัราเงินทนุหมุนเวียนและความสามารถจดัการสถาพคล่องรายไดดี้ท่ีสุดจากทั้ง 5 บริษทั บริษทั B พบว่า 

อตัรายอดก าไรสุทธิมีแนวโนม้ลดลง โดยในปี 2563 มีผลตอบแทนท่ีลดลงถึง อตัราร้อยละ 55.18 เม่ือเทียบจากปีก่อนในอตัรา

ร้อยละ 89.13 

 บริษทั C มีความสามารถจดัการการขายและบริหารไดดี้ท่ีสุดจากทั้ง 5 บริษทั ส่วนอตัราการขยายตวัของรายไดใ้นช่วง

ระยะเวลา 3 ปี มีแนวโนม้เพ่ิมขึ้นและ อตัราการขยายตวัของตน้ทุนขายก็มีแนวโนม้เพ่ิมขึ้นเช่นกนั  

 บริษทั D มีความสามารถการด าเนินงานควบคุมการผลิตและก าไรไดดี้ท่ีสุดจากทั้งหมด 5 บริษทั ส่วนอตัราการ

ขยายตวัของรายไดใ้นช่วงระยะเวลา 3 ปี มีแนวโนม้ลดลงจากปี 2561 อตัราร้อยละ 152.23 ปี 2562 อตัราร้อยละ 112.46 และปี 

2563 อตัราร้อยละ 83.19 โดยเม่ือวิเคราะห์แลว้เป็นอตัราท่ีไม่ไดน้อ้ยไปเสียทีเดียว แต่ทางบริษทัมีอตัราการขยายตวัของรายไดท่ี้

ลดลง และในส่วนของอตัรายอดก าไรสุทธิมีแนวโนม้ลดลง โดยในปี 2561 มีอตัราร้อยละท่ี 388.66  ปี 2562 มีอตัราร้อยละท่ี 

153.05 มีผลตอบแทนท่ีลดลงจากคร่ึงต่อคร่ึง ส่วนในปี 2563 มีอตัราร้อยละท่ี 125.33 ซ่ึงก็ลดลงมาจากปีก่อน ซ่ึงอาจคิดไดว่้า

เป็นผลมาจากรายไดก้ารขายท่ีลดลงมา จึงท าให้บริษทัมีแนวโนม้ก าไรท่ีลดลง 

 บริษทั E มีความสามารถจดัการสภาพคล่องไดค้่อนขา้งดี แต่มีแตราหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของสูงท าให้บริษทั E มี

ภาระหน้ีมากเกินไป ส่วนอตัราการขยายตวัของรายไดใ้นช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา มีแนวโนม้ลดลง ซ่ึงเป็นอตัราร้อยละท่ี

ไม่ไดล้ดลงห่างกนัมาก ในส่วนของอตัราการขยายตวัของตน้ทุนขายมีแนวโนม้ท่ีลดลงเช่นกนั โดยอตัรารายไดแ้ละอตัราตน้ทนุ

ขายในปี 2563 มีค่าอตัราร้อยละท่ีใกลเ้คียงกนัคือร้อยละ 98-99 ส าหรับผลตอบแทนของกิจการ ยอดก าไรสุทธิมีแนวโนม้เพ่ิมขึ้น

และลดลง สามารถเห็นไดช้ดัเจนจาก ปี 2562 ซ่ึงมีอตัราร้อยละ 217.13 และปี 2563 อตัราร้อยละลดลงมาท่ี 23.13  

 
กติติกรรมประกาศ  
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