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บทคัดยอ่ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ด้านสภาพคล่อง 
ด้านความสามารถในการหาก าไร ด้านแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ด้านวิ เคราะห์นโยบาย
ทางการเงิน 2) หาค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ด้านสภาพคล่อง ด้านความสามารถใน
การหาก าไร ด้านประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ด้านวิเคราะห์นโยบายทางการเงินของบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ            
3) เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ของประสทิธิภาพในการด าเนินงาน ด้านสภาพคล่อง ด้านความสามารถในการ
หาก าไร ด้านประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ด้านวิเคราะห์นโยบายทางการเงินของบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจ ใช้ข้อมูลงบการเงินที่มีการยื่นงบการเงินที่สมบูรณ์ย้อนหลัง 10 ปี 
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2558 และใช้การเปรียบเทียบข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจกับ
อัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินของอุตสาหกรรมด้วยค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด และค่าต่ าสุด โดยแบ่งกลุ่มที่
ศึกษาเป็น กลุ่มที่ 1 ทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท ข้ึนไป กลุ่มที่ 2 ทุนจดทะเบียน 1,000 ล้าน
บาทข้ึนไป แต่ไม่ถึง 10,000 ล้านบาท และกลุ่มที่ 3 ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาทข้ึนไป แต่ไม่ถึง 
1,000 ล้านบาท ซึ่งท าการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 11 บริษัท ผลการเปรียบเทียบข้อมูลอัตราส่วนทาง
การเงินในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2558 ที่มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่ดีที่สุด  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การศึกษาประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ด้านสภาพคล่อง ด้านความสามารถในการหา
ก าไร ด้านแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ด้านวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน หาค่าเฉลี่ยของ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ด้านสภาพคล่อง ด้านความสามารถในการหาก าไร ด้านประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน ด้านวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน ด้านสภาพคล่อง ด้านความสามารถในการหาก าไร  ด้านประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน ด้านวิเคราะห์นโยบายทางการเงินของกลุ่มที่ 1 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด 
(มหาชน) มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่ดีที่สุด 
 2. การศึกษาประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ด้านสภาพคล่อง ด้านความสามารถในการหา
ก าไร ด้านแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ด้านวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน หาค่าเฉลี่ยของ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ด้านสภาพคล่อง ด้านความสามารถในการหาก าไร ด้านประสิทธิภาพ
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ในการด าเนินงาน ด้านวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน ด้านสภาพคล่อง ด้านความสามารถในการหาก าไร  ด้านประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน ด้านวิเคราะห์นโยบายทางการเงินของกลุ่มที่ 2  บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ ากัด (มหาชน) มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่ดีที่สุด  
 3. การศึกษาประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ด้านสภาพคล่อง ด้านความสามารถในการหา
ก าไร ด้านแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ด้านวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน หาค่าเฉลี่ยของ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ด้านสภาพคล่อง ด้านความสามารถในการหาก าไร ด้านประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน ด้านวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน ด้านสภาพคล่อง ด้านความสามารถในการหาก าไร  ด้านประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน ด้านวิเคราะห์นโยบายทางการเงินของกลุ่มที่ 3 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากัด 
(มหาชน) มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่ดีที่สุด   
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ABSTRACT 
 The purpose of this research are 1) study of operational efficiency which 
included the liquidity ratios, the profitability ratios, the efficiency ratios and                     
the financial policy ratios of companies in the large listed transportation and logistic 
businesses in the stock exchange of Thailand, 2) to determine the average of the 
liquidity ratios, profitability ratios, efficiency ratios and financial policy ratios of 
companies in the large listed transportation and logistic businesses in the stock 
exchange of Thailand, and 3) to compare the average of the liquidity ratios, 
profitability ratios, efficiency ratios and financial policy ratios of companies in               
the large listed transportation and logistic businesses in the stock exchange of 
Thailand. The financial ratios analysis employed the data the completed financial 
statement of the business for the past ten years, from the year 2006 to 2015 moreover. 
The comparison between the financial ratios and the financial standard ratios of the 
industrial group was to compare by the average, the maximum, and the minimum 
values. The business being studies were grouped into. Group 1 capital investment 
10,000 million baht or over. Group 2 capital investment 1,000 million baht or over, 
but less than 10,000 million baht. Group 3 capital investment 200 million baht or 
over, but less than 1,000 million baht. The data were collected from 11 companies. 
The comparison results of the financial ratios data in order to rank the business of 
the large listed transportation and logistic businesses in the stock exchange of 
Thailand in year 2015, the businesses that had the best operational efficiency. 
 The research result finds that: 
 1. Study of operational efficiency which included the liquidity ratios,                
the profitability ratios, the efficiency ratios, and the financial policy ratios. To determine 
the average of the liquidity ratios, profitability ratios, efficiency ratios and financial 
policy ratios and to compare the average of the liquidity ratios, profitability ratios, 
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efficiency ratios and financial policy ratios of group 1 the company that had the best 
operational efficiency was BTS Group Holdings Public Company Limited.  
 2. Study of operational efficiency which included the liquidity ratios,               
the profitability ratios, the efficiency ratios, and the financial policy ratios. To determine 
the average of the liquidity ratios, profitability ratios, efficiency ratios and financial 
policy ratios and to compare the average of the liquidity ratios, profitability ratios, 
efficiency ratios and financial policy ratios of group 2 the company that had the best 
operational efficiency was Bangkok Expressway Public Company Limited & Precious 
Shipping Public Company Limited. 
 3. Study of operational efficiency which included the liquidity ratios,               
the profitability ratios, the efficiency ratios, and the financial policy ratios. To determine 
the average of the liquidity ratios, profitability ratios, efficiency ratios and financial 
policy ratios and to compare the average of the liquidity ratios, profitability ratios, 
efficiency ratios and financial policy ratios of group 3 the company that had the best 
operational efficiency was Asian Marine Services Public Company Limited.  
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