
บทที่ 13 
การวิเคราะหธุรกิจจากงบการเงิน 

  
 การตัดสินใจทางธุรกิจผูบริหารตองมีขอมูลเพียงพอเพ่ือใชในการคาดคะเนเหตุการณ
ในอนาคต การวิเคราะหทางการเงินจะทําใหผูบริหารมีขอมูลขั้นตน  เน่ืองจากเปนการวิเคราะห
ผลการดําเนินงานของธุรกิจในอดีต  ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อนํามาวางแผนทางการเงิน  
แกไขปญหาในการดําเนินธุรกิจไดถูกตองและทันเวลา  รวมทั้งกําหนดวิธีการดําเนินงานให
เหมาะสมกอนการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงในการตัดสินใจลงทุนไดเปนอยางดี  การวิเคราะหทาง
การเงินเปนการวิเคราะหทางสถิติอาจมีขอจํากัดหลายประการ  ทั้งน้ีเพราะจะนําเฉพาะรายการที่
สามารถวัดคาออกมาเปนตัวเลขไดเทานั้น  แตในความเปนจริงธุรกิจยังมีรายการเหตุการณที่ไม
สามารถวัดคาออกมาเปนตัวเลขที่แนนอนได   ซึ่งผูบริหารตองนําขอมูลเหตุการณเหลานี้มาใช
ประกอบจะทําใหการนําขอมูลไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  

เปาหมายในการวิเคราะหงบการเงิน 
 งบการเงินเปนขอมูลทางการเงินที่สามารถนํามาวิเคราะหและแปลความไดซึ่งจะชวย
ใหผูบริหารสามารถทราบถงึจุดออน และจุดแข็งของธุรกิจไดเปนอยางดี นอกจากนี้ การวิเคราะห
งบการเงินยังชวยใหผูบริหารไดทราบถึงผลการดําเนินงานของกิจการเปนไปตามแผนที่วางไว

หรือไม หรือเปนการควบคมุการปฏิบัติงาน รวมทั้ง   สามารถประเมินผลกระทบของเหตุการณ
ในอนาคตที่มีตอกระแสเงินสดของกิจการ การวิเคราะหและสรางความเขาใจภาระผูกพันทําให
ประเมินความเสี่ยงของกิจการได ซึ่งในการนําผลการวเิคราะหไปใชจะมีความแตกตางกัน   ดังนี ้
 

1. ผูลงทุนหรือเจาของกิจการ 
      ผูลงทุนหรอืเจาของกิจการเปนผูนําเงินมาลงทุนถือเปนแหลงจัดหาเงินทุนระยะยาว       

โดยไมมีภาระผูกพันในการจายชําระคืน มีการจายผลตอบแทนในรูปเงินปนผล  และคืนทุนเม่ือ
เลิกกิจการ   ดังนั้น  สิ่งที่เจาของกิจการตองการคือ ความเจริญเติบโตของธุรกิจ และความมั่นคง
ทางการเงินระยะยาว โดยเจาของกิจการจะวิเคราะหงบการเงินเพื่อดูภาวะความเสี่ยงที่จะมี
ผลกระทบตอเงินทุนของตน เพราะเงินทุนของเจาของจะใชเปนฐานรับความเสี่ยงทั้งหมด ที่จะ
เกิดขึ้นกับกิจการ  และเจาของกิจการจะเปนคนสุดทายที่จะไดรับสวนแบงในผลประโยชนที่เหลือ
ของกิจการผูเปนเจาของจึงตองใหความสนใจในการดําเนินธุรกิจโดยทําการวิเคราะหทางการเงิน 
เพื่อทราบกําไรในปจจุบัน แนวโนมของกําไรในอนาคต การมีเสถียรภาพของกําไร  ฐานะการเงิน 
โครงสรางทางดานการเงิน  ความสามารถในการจายเงินปนผล  ตลอดจนความสามารถในการ
ชําระหนี้ 
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2. เจาหนี้ 
  เจาหนี้เปนบุคคลที่ใหธุรกิจยืมเงินทุนไปใชในการดําเนินธุรกิจในรูปแบบตางๆ  
โดยไดรับผลตอบแทน ซึ่งผลตอบแทนเปนเปาหมายสําคัญในการวิเคราะหงบการเงินของเจาหนี้  
ซึ่งเจาหนี้ตองการใหทําการวิเคราะหเพ่ือเปนเกณฑในการประเมินผลความสามารถในการใชเงินทุน  
ความสามารถในการสรางผลกําไร  ตลอดจนความสามารถในการชําระหนี้  กลาวคือ เจาหนี้มี
ความประสงคที่จะทราบวากิจการใหหลักประกันที่เพียงพอในการที่จะทําใหเจาหนี้ไดรับดอกเบี้ย
และจํานวนเงินตนที่ใหกูเม่ือถึงกําหนดชําระ การวิเคราะหงบการเงินจะใหความสนใจถึงความ 
สามารถในการทํากําไร (earning  power) โดยการเปรียบเทียบยอดรายไดในอดีต และปจจุบัน  
วิถีทางของสินคาที่จําหนาย และอัตราสวนที่สําคัญๆ ของงบกําไรขาดทุน  ซึ่งเจาหนี้ระยะสั้นจะ
สนใจในสภาพคลองของธุรกิจ  ในขณะที่เจาหนี้ระยะยาวสนใจในดานประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงาน  ความสามารถในการทํากําไร  ตลอดจนอัตราความเสี่ยงภัยของธุรกิจโดยใหความ
สนใจในเรื่องของความมั่นคง และการหมุนเวียนของกระแสเงินสดของกิจการเปนกรณีพิเศษ   
ดังนั้น จึงวิเคราะหงบการเงินในรูปของโครงสรางของเงินทุน   แหลงที่ไดมาและใชไปของเงินทุน  
ตลอดจนความสามารถในการทํากําไรของกิจการในอนาคต รวมทั้งความตองการเงินทุนเพิ่มของ
ธุรกิจ 
 
 3. ผูบริหาร 
  ผูบริหารในองคการมีหนาที่รับผิดชอบในการวางแผนจดัทํางบประมาณตลอดจน
ควบคุมการดําเนินงานของกิจการใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไวและทําใหธุรกิจไดผลกําไรสูงสุด
โดยมีความเสีย่งนอยที่สุด รวมทั้งผูบริหารตองรับผดิชอบตอบุคคลทุกฝายที่เกีย่วของกับธุรกิจ  
โดยการวเิคราะหงบการเงินเพื่อนําขอมูลไปใชในการตดัสินใจ วางแผน และควบคมุ ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ผูบริหารจะตองรูถึงสถานะทางดานการเงินที่เปนจริงในปจจุบันเพื่อควบคุมการใชสินทรัพยตางๆ 
ใหเกิดผลตอบแทน หรือบริหารสินทรัพยใหเกิดประสทิธิภาพ  แนวโนมของกําไรและขอมูลตางๆ 
มีอิทธิพลตอประเภทและจํานวนของการกูยืม 
  นอกจากนี้ การวิเคราะหขอมูลทางการเงินยังมีประโยชนตอการบริหารงานของ
ธุรกิจในการจัดทํางบประมาณลงทุน การวิเคราะหจุดคุมทุน การวิเคราะหหาผลตางทั้งในดาน 
ตนทุน คาใชจายและกําไร  ซึ่งจะทําใหผูบริหารไดใชเปนขอมูลในการแกไขสถานการณทางการ
เงินเพื่อการบริหารธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะหเพ่ือการเปรียบเทียบกับขอมูล
ในอดีตของกิจการเองเปรียบเทียบกับงบการเงินของกิจการที่เปนคูแขงขัน  และเปรียบเทียบกับ
คาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันโดยวิเคราะหในประเด็นสําคัญเกี่ยวกับสภาพคลอง
ของกิจการ (liquidity) สัดสวนในการใชเงินทุนจากการกูยืม (leverage) ความสามารถในการ
ดําเนินงาน (activity)  ความสามารถในการทํากําไรของกิจการ (profitability) 
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ความสําคญัของการวิเคราะหงบการเงิน  
 การวิเคราะหธุรกิจจะทําใหผูบริหารไดทราบจุดออน จุดแข็ง และสภาพความเปนจริง
ของธุรกิจเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงแกไขใหธุรกิจมีความมั่นคงและดําเนินตอไป การวิเคราะห
ทางการเงินเปนการวิเคราะหฐานะทางการเงินของธุรกิจ ฐานะทางการเงินของธุรกิจวัดไดจาก    
ผลตอบแทนสําหรับสวนที่แบงปนไปยังผูมีสวนได นอกจากนี้  ยังมีปจจัยพ้ืนฐานอ่ืนที่ใช
ประกอบการวิเคราะหสถานะทางการเงินของธุรกิจ  เชน  ปริมาณของเงินทุนของบริษัทหนึ่งจะ
ขึ้นอยูกับการวิเคราะหเกี่ยวกับความเสี่ยงและกระแสเงินสด ตลอดจนสหภาพแรงงานที่พยายาม
จะใหจายคาจางและผลตอบแทนที่สูงขึ้น  และการตั้งกฎเกณฑตาง ๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจนั้นๆ   
 การวิเคราะหทางการเงิน  ไดแก  การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน  การวิเคราะห
โดยวิธียอสวนตามแนวดิ่ง  การวิเคราะหแนวโนมการวิเคราะหการเคลื่อนไหวของเงินทุน  การ
วิเคราะหงบกระแสเงินสด เปนที่ทราบกันดีแลววา การขาดสภาพคลอง มีสภาพเสี่ยงสูง หรือ
ขาดประสิทธิภาพในการหากําไรสาเหตุเน่ืองมาจากตนทุนขายมีอัตราการขยายตัวมากกวาอัตรา
การขยายตัวของรายไดจากการดําเนินงาน มีการลงทุนและการจัดหาเงินทุนอยางไมสอดคลองกัน  
แนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว ควรลดการลงทุนในสินทรัพยที่มีความคลองตัวต่ํา  ลดการ
กอหน้ีโดยเฉพาะหนี้สินหมุนเวียน ปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณในการผลิตใหทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพื่อลดตนทุนในการผลิต และคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานศึกษาตนทุนอยาง
เหมาะสม การวิเคราะหงบการเงินมีความสําคัญ ดังนี้ 
 1. เปนเครื่องมือที่จะชวยผูบรหิารและนักวิเคราะหทราบถึงความสามารถในปจจุบัน
และแนวโนมในอนาคตของธุรกิจ 
 2. การวิเคราะหทําใหทราบถึงจุดออนและจุดแข็งที่สําคัญ  เพ่ือจะไดเปนแนวทางใน
การหาทางแกไขไดทันเวลา  ตลอดจนวางแผนการใชกลยุทธเพ่ือใหเกิดผลประโยชนอยางเต็มที่
จากจุดแข็งที่มีอยู 
 3. เปนเครื่องมือในการกลั่นกรองเบื้องตน เกี่ยวกบัแหลงที่มาและใชไปของเงินทุน 
โดยปกติจะเกีย่วของกับกระแสเงินสดที่คาดหวังในอนาคตกับความเสี่ยงที่ตองรับภาระ 
 4. เพ่ือวเิคราะหปญหาและปจจัยที่กอใหเกิดปญหาในการดําเนินธุรกิจและการบรหิาร 
 5. การวิเคราะหจะเปนเครื่องชี้นําทางในการดําเนินธุรกิจตอไป  และเปนเครื่องมือที่
จะชวยสงเสริมการตัดสินใจอยางมีระเบียบและมีเหตุผลจากขอมูลพ้ืนฐานที่นาเชื่อถือไดมากกวา
การตัดสินใจจากลางสังหรณ  โชคชะตา  หรือการเดา 
 กลาวโดยสรุป  การวิเคราะหงบการเงินเปนเครื่องมือเบื้องตนเพื่อการกลั่นกรองการ
ลงทุน ชวยในการพยากรณฐานะการเงนิในอนาคต ผูใชสามารถนําขอมูลประกอบการวินจิฉัย
ปญหาการบรหิาร  รวมทั้งใชเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 



  
524 

 

การวิเคราะหงบการเงิน 
 การวิเคราะหงบการเงิน  นอกจากจะมีความจําเปนสําหรับผูบริหารการเงินแลวยังมี
ความจําเปนตอบุคคลอื่นเชนกัน เชน ผูบริหารสินเชื่อจําเปนที่จะตองทดสอบอัตราสวนทาง
การเงินพ้ืนฐานบางอยางที่เกี่ยวกับความคาดหวังจากลูกคากอนที่จะทําการตัดสินใจขยาย
สินเชื่อ ซึ่งการวิเคราะหทางการเงินที่มีประสิทธิภาพนั้นจะขึ้นอยูกับความถูกตองของขอมูล และ
เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม การวิเคราะหทางการเงินประกอบไปดวยการวิเคราะห 2 
ประเภท คือการวิเคราะหงบการเงิน  (financial  statement  analysis)  และการวิเคราะหความ
เคลื่อนไหวของเงินลงทุน (funds  flow analysis) ในบทนี้จะกลาวเฉพาะการวิเคราะหงบการเงิน 
 การวิเคราะหงบการเงิน หมายถึง  กระบวนการคนหาขอเท็จจริงที่เกี่ยวกบัฐานะ
การเงิน และผลการดําเนินงานของกิจการในกิจกรรมหนึ่งจากงบการเงินของกิจการนั้น พรอมทั้ง
นําขอเท็จจริงของกิจการนั้นมาประกอบการตัดสินใจตอไป (เพชรี  ขุมทรัพย , 2548 , หนา 1) 
 จากความหมายขางตน  การวิเคราะหงบการเงินแยกออกได 2 ประเด็น  
 ประเด็นที่ 1 เปนการหาขอเท็จจริงเกีย่วกับฐานะการเงินของกิจการ  และผลการ
ดําเนินงานของกิจการ 
 ประเด็นที่ 2 เปนการนําขอเท็จจริงที่ไดมาใชประกอบการตัดสินใจหรอืเสนอแนะ
แนวทางในการตัดสินใจ 
 การวิเคราะหงบการเงินเปนกระบวนการนาํงบการเงินมาวิเคราะห เพ่ือคนหาขอเท็จจริง  
เกี่ยวกบัฐานะทางการเงินตลอดจนการดําเนินงานของธุรกิจ เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนและ
ตัดสินใจตอไป สวนมากจะเปนการทดสอบในแงของความสามารถในการทํากําไรหรือความเสี่ยง
ของธุรกิจนั้น การประเมนิความสามารถในการทํากําไรที่จะยอมรับไดจากการหวังผลตอบแทน
ของโครงการหนึ่งๆ จะไดจากการศึกษาผลดําเนินงานที่เกิดขึ้นในอดีต 
 
 1. ประโยชนของการวเิคราะหงบการเงิน 
  ผลการวเิคราะหงบการเงิน จะมีความสําคัญตอผูใชภายในเพื่อการวางแผนการ
ควบคุมและการตัดสินใจ  เน่ืองจากการวิเคราะหงบการเงินจะแสดงขอมูลที่เปนความจริง และ
ชวยใหผูวเิคราะหตัดสินใจไดเปนอยางดีซึ่งมีประโยชนหลายประการดังนี้ 
  1.1 ผูสนใจในกิจการทราบถึงความสามารถในการทํากําไรเพียงพอหรือไม   
กิจการมีความสามารถชําระหนี้ตามขอผูกพันไดหรือไม และการลงทุนในกิจการนี้จะปลอดภัย
หรือมีความเสี่ยงเพียงใด 
  1.2   ผูใชผลการวเิคราะหไดทราบถึงความสัมพันธของรายการตางๆในงบการเงนิ
วาเปนไปอยางเหมาะสมหรือไม  และมีฐานะมั่นคงเพียงใด 
  1.3   ผูใชผลการวิเคราะหทราบถึงแนวโนมในอนาคตของกิจการ ชวยใหสามารถ
คาดการณหรือคาดคะเนเหตุการณในอนาคตของกิจการได 
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  1.4   ผูบริหารภายในนําผลการวิเคราะหไปวางแผน และควบคุมทางดานการเงิน
ใหเปนไปตามแผนการที่ไดกําหนดไว 
  1.5   การวิเคราะหงบการเงินเปนเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหารการเงินมีประสิทธิภาพและจุดบกพรองที่ตองแกไขอยางไร 
  1.6   การวิเคราะหงบการเงินจะใหขอมูลการเปรียบเทยีบของผลการดําเนินงาน
ในอดีตกับปจจุบัน 
  กลาวไดวาการวิเคราะหงบการเงินมีประโยชนตอผูใชผลการวิเคราะห  เน่ืองจาก
การวิเคราะหงบการเงินของกิจการจะสามารถแสดงใหเห็นเหตุการณที่เกิดขึ้นแลวในอดีต  ซึ่ง
พอจะใชเปนแนวทางชี้ใหเห็นถึงแนวโนมการดําเนินงานในอนาคต ผูถือหุน  เจาหนี้  ลูกจาง ผูที่
กําลังจะลงทุน  และประชาชนทั่วไป  จะเปนผูพิจารณาวินิจฉัยผลการดําเนินงานของกิจการ โดย
อาศัยการวิเคราะหงบการเงินเปนหลัก ฉะนั้นผูบริหารควรตระหนักอยูเสมอวางบการเงินเปน 
รายงานเกี่ยวกับความเปนไปของกิจการ  และเปนเครื่องวัดความสามารถของฝายบริหารดวย 
ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหงบการเงินปจจุบันนี้สามารถนําไปประกอบกับขอมูลอ่ืนๆ เพ่ือใช
ในการวางแผนการดําเนินงาน  และการควบคุมในดานตางๆ ใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว 
เชน เปาหมายเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนตอยอดขาย  ที่จะนํามาเปนเคร่ืองกําหนดราคาขายและ
ควบคุมตนทุน การเปรียบเทียบจํานวนสินคาคงคลังกับตนทุนสินคาขายนํามาใชเปนสิ่งกําหนด
นโยบายเกี่ยวกับการจัดซื้อสินคา เพ่ือใหมีจํานวนสินคาเพียงพอตอการจําหนาย ระยะเวลาการ
เก็บหน้ีจากลูกหนี้จะใชเปนเครื่องกําหนดนโยบายการใหสินเชื่อ  และมีนโยบายอื่นๆ ที่ตอง
อาศัยการวิเคราะหอัตราสวน (ratio analysis)  เปนเครื่องมือชี้แนวทางในการกําหนดนโยบาย
เฉพาะเรื่อง เปนตน 
 
 2. ความเกี่ยวของของขอมูลในงบการเงิน 
  งบการเงินแตละงบมีความเกี่ยวของกันอยางใกลชิดรายการทุกรายการมีความ 
สัมพันธเชื่อมโยงกันโดยตลอด  ไมมีรายการใดที่จะสามารถแยกแสดงตางหากได  ฉะน้ัน การ
วิเคราะหงบการเงินจึงเปนสิ่งมีประโยชนมาก  ถาหากไมตองการจะใชผลการวิเคราะหเพ่ือการ
อยางอ่ืนแลวผลการวิเคราะหยังแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของขอมูลตางๆ  เหลานั้นใน   
โครงสรางของระบบบัญชี  ซึ่งจะทําใหผูอานงบการเงินไดเขาใจการดําเนินงานของกิจการ  และ
ความสัมพันธระหวางงบการเงินตางๆ  
  สินทรัพย  หนี้สินและทุนในงบดุล  จะมีความสัมพันธกับรายได  และคาใชจาย 
ในงบกําไรขาดทุน  รายการใดรายการหนึ่งในงบการเงินจะมีความหมายในตัวเองนอยมาก  เชน  
ป 2548 กิจการมีกําไรสุทธิ  500,000 บาท  ขอมูลน้ีมีความหมายในตัวเองนอยมาก เพราะเปน  
ขอมูลที่ไมเพียงพอที่จะใชในการวินิจฉัยวา เปนกําไรสุทธิเพียงพอหรือไม ซึ่งเม่ือนํากําไรสุทธิ
จํานวนนี้ไปเปรียบเทียบกับยอดขายจะถือวาเพียงพอไดหรือไมและกําไรสุทธิจํานวนนี้        เม่ือ
เปรียบเทียบกับสินทรัพยทั้งหมดที่ใชในการดําเนินงานจะไดอัตราผลตอบแทนตอเงินลงทุนเทาใด  
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การขายเชื่อจะเก็บเงินไดเร็วหรือชา ฐานะทางการเงินของกิจการดีเพียงใด   งบการเงินที่ใชใน
การวิเคราะห  ประกอบดวย  งบดุล  งบกําไรขาดทุน  และงบกระแสเงินสด 
 
 3. ความสําคัญในการเปรียบเทียบ 
  อัตราสวนที่ไดจากการวิเคราะหงบการเงิน  ก็เชนเดียวกับขอมูลในงบการเงิน
หากแสดงไวโดดๆ ณ ปใดปหนึ่งก็มีความหมายนอยเชนกัน  อัตราสวนจะมีความหมายขึ้นก็
ตอเม่ือใชในการเปรียบเทียบการดําเนินงานของกิจการระหวางป ตามปกติงบการเงินและ
อัตราสวนตางๆ ของปปจจุบันจะแสดงเปรียบเทียบกับตัวเลขของปกอนๆ อยางนอย 1 หรือ 2 ป
ที่ผานมา  เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาหรือความเสื่อมของแตละป  ถาพิจารณาอัตราสวน
เฉพาะปปจจุบันเทานั้นจะรูสึกวาเปนที่นาพอใจ  แตถานําไปเปรียบเทียบกับปกอนๆ  และ
ปรากฏวาอัตราสวนของปกอนๆ สูงกวาปจจุบันฝายบริหารจะหยุดการวิเคราะหเพียงเทานี้ไมได  
จะตองวิเคราะหตอไปอีกวาที่เกิดผลเชนนั้น เพราะเหตุใด  ในทางตรงขามถาการดําเนินงานมี
แนวโนมดีขึ้นเรื่อยๆยอมเปนที่นาพอใจแกทุกฝาย  แมวาเหตุการณในปจจุบันยังไมบรรลุถึง
ระดับที่ควรจะเปนก็ตาม  ลักษณะและการดําเนินงานของกิจการจะเปนไปในรูปใดนั้น  จะเห็นได
จากการเปรียบเทียบงบการเงิน ยิ่งไปกวานั้นยังทําใหสามารถจะคาดคะเนเหตุการณในอนาคต
ไดดวย แตถาหากการเปรียบเทียบมิไดแสดงออกมาใหเห็นถึงลักษณะการดําเนินงานของกิจการ
วาเปนไปในรูปใดแลวอาจจะเกิดขึ้นไดเพราะความไมแนนอนและความเสี่ยงภัยมีมากหรือถามี
ขอแตกตางระหวางปตางๆ มีมาก  เชน บางปอาจจะไดกําไร และบางปอาจจะขาดทุน 
  การเปรียบเทียบขอมูลไมควรเปรียบเทียบกับเฉพาะการดําเนินงานของตนเอง 
ในอดีตเทานั้น  หากควรจะเปรียบเทียบกับหนวยธุรกิจอ่ืนๆ ในประเภทเดียวกันดวย  เพราะ
โดยทั่วๆไปการดําเนินงานของกิจการในอุตสาหกรรมเดียวกันยอมดําเนินไปในลักษณะใกลเคียง
กันลักษณะพิเศษเฉพาะและขอจํากัดตางๆ ของธุรกิจประเภทหนึ่งๆ จะมีผลสะทอนออกมาให
เห็นในงบการเงินและอัตราสวนตางๆเชน อุตสาหกรรมผลิตสินคาหนัก  ไดแก เครื่องจักร  
เครื่องมือขนาดใหญๆจะมีสินทรัพยถาวรเปนจํานวนมากเมื่อเทียบกับกิจการคาปลีกหรือ  กิจการ
อุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ  อัตราสวนเงินลงทุนในสินคาคงคลังคาขายจะคอนขางสูง  เพราะการ
ผลิตสินคาอุตสาหกรรม (industrial goods)จะตองใชเวลานานกวาการผลิตพวกสินคาบริโภค 
(consumers’ goods)  ฉะน้ัน  ในการวิเคราะหงบการเงินของหนวยธุรกิจแตละประเภทนั้นๆ 
ดวย  ถาอัตราสวนกําไรสุทธิตอคาขายต่ํา  ไมจําเปนจะตองหมายความวากิจการดําเนินงาน   
ไมประสบผลสําเร็จ  หรือมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานต่ํา  เพราะตองดูขอยกเวนหรือเง่ือนไข
พิเศษเฉพาะของลักษณะของอุตสาหกรรมนั้นๆ เสียกอน  อาจจะเปนไปไดวาอุตสาหกรรม
ประเภทนั้นๆ โดยปกติอัตราสวนของกําไรสุทธิตอคาขายต่ํา  แตความจริงแลวกิจการกําลัง
ประสบผลสําเร็จเปนอยางดีเม่ือเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกัน 
 
 



  
527 

 4. ความแตกตางของวิธีการบัญช ี
  การเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในระหวางปตางๆน้ัน ทําไดยากอยูแลวแต
จะมีขอยุงยากยิ่งกวานั้นอีกในการเปรียบเทียบงบการเงินของหนวยธุรกิจตางๆในอุตสาหกรรม
เดียวกัน  เพราะแตละกิจการจะมีความแตกตางในทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการดําเนินงาน  
และวิธีการเกี่ยวกับการบัญชี  เชน  บริษัท สองแหงมีขนาดเทากัน  ผลิตสินคาประเภทเดียวกัน  
แตขอมูลในงบการเงินของทั้งสองแหงแตกตางกันมาก ฉะนั้น จากขอแตกตางเหลานี้จึงไมจําเปน
จะเปนเครื่องชี้ใหเห็นวา  บริษัทหนึ่งดีเดนกวาบริษัทอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งน้ีเพราะ
บริษัทหนึ่งอาจจะมีนโยบายทางการบัญชีแตกตางกัน หรืออาจจะปฏิบัติตามหลักการที่ยอมรับ
กันทั่วๆ ไป แตมีวิธีการปฏิบัติที่แตกตางเปนคนละแบบก็ได 
  ความแตกตางของการบัญชีระหวางบริษัทที่ถือเปนสาระสําคัญไดแกการ
เปรียบเทียบระหวางรายไดกับคาใชจาย  เชน  บริษัทหนึ่งอาจบันทึกรายการรายจายนั้นเปน
สินทรัพยรอตัดจําหนายในปตอๆไป ขณะที่อีกบริษัทหนึ่งบันทึกรายการรายจายนี้เปนคาใชจาย
ประจํางวด   ซึ่งจะทําใหขอมูลในงบการเงินของทั้งสองบริษัทแตกตางกันได 
 
ตัวอยางที่ 13.1  บริษัทนารายณ จํากัด  มีนโยบายที่จะบันทึกรายจายสําหรับปรับปรุงสถานที่
เปนคาใชจายประจํางวดที่เกิดขึ้นในระหวาง 3 ปที่ผานมา  มีขอมูลดังนี้ 
 ป  2547 จํานวน  800,000 บาท 
 ป  2548 จํานวน          1,200,000 บาท 
 ป  2549 จํานวน          1,500,000 บาท 

งบกําไรขาดทนุบางสวนมีดังนี้ 
 2547 2548 2549 
รายไดสุทธ ิ 5,300,000 4,800,000 4,000,000 
หัก  คาใชจาย 4,500,000 4,200,000 3,800,000 
กําไรสุทธิกอนภาษีเงินได 800,000 600,000 200,000 

 

 
 ในขณะที่บริษัทยูงทอง จํากัด  มีรายไดและคาใชจายจํานวนเดียวกันแตรายจาย
สําหรับปรับปรุงสถานที่ บริษัทฯ มีนโยบายการบันทึกบัญชีเปนคาใชจายรอการตัดบัญชี  ซึ่งถือ
เปนรายการสินทรัพยไมมีตัวตนของกิจการ ตัดจําหนายภายใน 5 ป งบการเงินของกิจการมีดังนี้ 
 

งบกําไรขาดทนุบางสวนมีดังนี้ 
 2547 2548 2549 
รายไดสุทธ ิ 5,300,000 4,800,000 4,000,000 
หัก  คาใชจาย 3,700,000 3,400,000 3,160,000 
กําไรสุทธิกอนภาษีเงินได 1,600,000 1,400,000 840,000 
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 งบดุลของทั้งสองกิจการจะแตกตางกนัซ่ึงบรษิัทนารายณจํากัดจะไมมีรายการสินทรัพย
ไมมีตัวตนที่เปนคาใชจายรอการตัดบัญช ี

 2547 2548 2549 
สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธ)ิ    
บริษทันารายณ  จํากัด 0 0 0 
บริษทัยูงทอง จํากัด       2,240,000 1,440,000 640,000 

 
 

 จะเห็นวาในขณะทีร่ายไดและรายจายเทากัน  งบกําไรขาดทุน      และงบดุลมีความ
แตกตางกัน  เน่ืองจากกิจการเลือกใชวธิีปฏิบัตทิางบัญชีที่แตกตางกนั 
 นอกจากนี้ สาเหตุที่ทําใหงบการเงินของกิจการตางๆ มีความแตกตางกันก็คือวิธีการ
ที่ใชเกี่ยวกับการตีราคาสินคาคงเหลือตามวิธีราคาทุนหรือตลาดที่ต่ํากวา  ในขณะที่อีกกิจการ
หนึ่งตีราคาสินคาคงเหลือตามวิธีราคาทุน  เชน  วิธีเขากอนออกกอน  เขาหลังออกกอน  หรือวิธี
ถัวเฉลี่ย โดยไมคํานึงถึงราคาตลาด  แมวาราคาตลาดจะต่ํากวาราคาทุนก็ตาม  ในกรณีเชนน้ี
การเปรียบเทียบงบการเงินจะไมไดผลตามความมุงหมาย ซึ่งแตละวิธีจะทําใหงบการเงินแสดงคา
แตกตางกัน 
 
 5. ความแตกตางในการประมาณและการเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติทางการบัญช ี
  วิธีการประมาณเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหงบการเงินของกิจการแตกตางกันได 
ถึงจะมีวิธีการปฏิบัติทางบัญชีที่เหมือนกันก็ตาม เชน กิจการสองแหงซ้ือเครื่องจักรราคา 
5,000,000 บาท กิจการหนึ่งประมาณอายุการใชงาน 10 ป คาดวาจะมีราคาซาก 500,000  บาท  
ดังน้ัน คาเสื่อมราคาตอปมีจํานวน 450,000 บาท   อีกกิจการหนึ่งประมาณการอายุการใชงาน 
15 ป  และประมาณราคาซาก  500,000 บาท  คาเสื่อมราคาจะมีจํานวน 300,000 บาทตอป เม่ือ
เปรียบเทียบรายการ  คาเสื่อมราคาซึ่งเปนคาใชจาย จะตางกัน 
  นอกจากนี้ กรณีภายในกิจการมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติทางการบัญชี
ไปจากเดิม ความสามารถในการเปรียบเทียบจะใหผลที่คลาดเคลื่อนจึงไมควรนํางบการเงนิของป
ตางๆ มาเปรียบเทียบกัน ยิ่งไปกวานั้นยังมีปญหาอ่ืนๆ ที่จะกอใหเกิดปญหาใหการเปรียบเทียบ
งบการเงินมีความยุงยากได  เชน ตลอดระยะเวลาที่ผานมากิจการใชวิธีตีราคาสินคาคงเหลือ
ตามวิธีเขากอนออกกอน ปปจจุบัน กิจการเปลี่ยนมาใชวิธีตีราคาสินคาคงเหลือตามวิธีเขาหลัง
ออกกอน การประมาณคาเสื่อมราคาหรือการประมาณตนทุนใดๆ ก็ตามที่จะถือเปนคาใชจาย  
นํามาหักออกจากรายไดประจํางวด หากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติแลวจะกอใหเกิดปญหาใน
การเปรียบเทียบงบการเงินได 
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 6. ความจําเปนที่ตองใชตวัเลขถัวเฉลี่ย 
  อัตราสวนตางๆ  ที่ใชในการวิเคราะหงบการเงิน   จะตองพิจารณาถึงระยะเวลา
ของรายการที่เกิดขึ้น   ฉะน้ันกอนที่จะตัดสินวาอัตราสวนใดสูงเกินไปหรือต่ําเกินไป   จําเปน
จะตองเขาใจความหมายอยางแทจริงของตัวเลขถัวเฉลี่ยกอน ถาตัวเลขถัวเฉลี่ยที่ไดออกมานั้น
ไมใกลเคียงกับความเปนจริง คือไมไดเปนตัวแทนของการวัดแลวตัวเลขถัวเฉลี่ยที่ไดมานั้น  ก็ไม
ควรนํามาใชในการวิเคราะห  เชน  ในป 2547  ปรากฏวาบริษัท ก มีอัตรากําไร  30% (240,000 

÷ 800,000)  ถากําไรสุทธิประจําปเปน 240,000 บาท  และสินทรัพยทั้งหมดควรจะเปนจํานวน 
800,000  บาท  สมมติวา  ยอดสินทรัพยทั้งหมดไดเพ่ิมขึ้นกอนวันปดบัญชีเพียงสัปดาหเดียว  
คือบริษัทไดกูเงินจากธนาคาร  560,000 บาท จากขอเท็จจริงน้ีหมายความวาตลอดปที่กิจการ
ดําเนินงานมานั้น  กิจการมีสินทรัพยใชในการดําเนินงานเพียง  240,000  บาท  เทานั้น  ดังน้ัน  

อัตราผลตอบแทนที่แทจริงควรเปน 100 %  (240,000 บาท ÷ 240,000 บาท) 
  ดวยเหตุนี้ จําเปนตองถัวเฉลี่ยตัวเลขของขอมูลในงบการเงิน ดังตัวอยางขางตน  
อัตราผลตอบแทนควรคํานวณจากสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงานถัวเฉลี่ยตลอดป หรืออีก
ตัวอยางหนึ่งเชน  ความสัมพันธระหวางลูกหนี้ที่ครบกําหนดชําระกับยอดขายเชื่ออาจจะแสดง
ออกมาใหเห็นวาสามารถเก็บเงินจากลูกหนี้ไดเร็ว  อยางไรก็ตาม  จํานวนลูกหนี้คงเหลืออยู  ณ  
วันสิ้นงวดอาจจะสูงหรือต่ํากวาปกติ  อันเนื่องมาจากฤดูกาล  ดวยเหตุนี้ยอดลูกหนี้คงเหลือจึงควร
ใชตัวเลขถัวเฉลี่ยตลอดป  ซึ่งสินคาคงเหลือ สินทรัพยถาวร  เจาหนี้ และรายการอื่นๆ อาจจะตอง
ใชตัวเลขถัวเฉลี่ยเชนเดียวกัน  เพ่ือจะไดอัตราที่ถูกตองมาใชในการวิเคราะหงบการเงิน  แตตัวเลข
ถัวเฉลี่ยอาจจะไมแสดงลักษณะแทจริงเสมอไปก็ได  ฉะนั้น จึงตองระมัดระวังในการเลือกใชตัวเลข
เฉลี่ยที่เหมาะสม 
  รายการเพียงรายการเดียวอาจทําใหอัตราสวนเปลี่ยนแปลงไปอยางมากมายได 
เชน อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน ถาเพียงแตชําระหนี้ใหแกเจาหนี้บางสวน
กอนวันสิ้นงวด  ตัวอยางเชน   สินทรัพยและหนี้สินหมุนเวียน  มีดังนี้ 
  สินทรัพยหมุนเวียน   600,000 บาท 
  หนี้สินหมุนเวยีน    400,000 บาท 
  อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวยีน : หนี้สินหมุนเวียน  = 1.5 : 1  
  แตถากอนวันปดบัญชีกิจการไดชําระหนี้ใหแกเจาหนี้เปนเงิน  300,000 บาท 
อัตราสวนจะเปลี่ยนแปลงไปดังนี้ 
  สินทรัพยหมุนเวียน   300,000 บาท 
  หนี้สินหมุนเวยีน    100,000 บาท 
  อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวยีน : หนี้สินหมุนเวียน  =  3  : 1 
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 7. ขอมูลที่ไมสมบูรณ 
  การวิเคราะหงบการเงินจะยุงยากมากขึ้นอีก  ถาปรากฏวาตัวเลขของขอมูลน้ันมี
ปญหาหรือมีขอจํากัดบางประการ  กลาวคืองบการเงินของกิจการหนึ่งๆ จะประกอบไปดวย  
รายการตาง ๆ ที่ตัวเลขมีคาของหนวยเงินแตกตางกันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในระดับราคา  
ถานําคาของหนวยเงินตามอํานาจซื้อในปจจุบันไปเทียบกับคาของหนวยเงินที่มีอํานาจซื้อ      
ในอดีตแลว  ผลที่ไดจะถูกบิดเบือนไปจากความจริงไดมาก 
  ฉะน้ัน  ในการวิเคราะหงบการเงิน  จึงจําเปนจะตองปรับขอมูลเหลานั้นเสียกอน
เพ่ือจะไดใชผลจากการวิเคราะหไดถูกตอง  ตัวอยางเชน  สินทรัพยหมุนเวียนในงบดุลอาจจะไม
เปนจํานวนที่แสดงถึงความสามารถในการชําระหนี้ได  ถาหากเงินลงทุนชั่วคราวและสินคาได
บันทึกไวในราคาทุน ละยอดสินทรัพยหมุนเวียนก็มิไดแสดงถึงจํานวนที่อาจจะนําไปชําระหนี้สิน
หมุนเวียนดวย  ฉะนั้นถาจะใชสินทรัพยหมุนเวียนวัดความสามารถในการชําระหนี้สินหมุนเวียน
ไดเทาใดนั้น  จะตองปรับปรุงขอมูลตาง ๆ ใหมีคาเปนปจจุบันเสียกอน 
  แมวาในการวิเคราะหงบการเงินจะมีขอจํากัดและอุปสรรคมากมายการวิเคราะห 
ก็ยังสามารถสรุปผลออกมาได งบการเงินตางๆจะนํามาเปรียบเทียบกันไดโดยการปรับปรุง    
ตัวเลขของหนวยเงินใหมีคาเสมอกัน และขอมูลที่จะนํามาใชในการวิเคราะหควรเลือกใช        
แตเฉพาะที่ตองการนําผลมาใชประโยชนเทานั้น  ยิ่งไปกวานั้นผูวิเคราะหจะตองระลึกอยูเสมอวา
ผลของการวิเคราะหจะนํามาใชเปนเครื่องมือในการคาดคะเนอนาคตเทานั้น ไมใชคําตอบปญหา
เพ่ือการตัดสินใจ 
 

วิธีการคิดคาเสื่อมราคากับการวิเคราะห งบการเงิน 
 วิธีการคิดคาเสื่อมราคาจะมีผลกระทบตองบกําไรขาดทุนและงบดุล โดยเฉพาะกจิการ
ที่ใชเงินลงทุนคอนขางสูง เน่ืองจากคาเสื่อมราคาเปนการปนสวนกระแสเงินสดที่จายไปแลวใน
อดีต ซึ่งไมวากิจการจะคิดคาเสื่อมราคาโดยวิธีใดจะไมมีผลกระทบตองบกระแสเงินสด 
 
 

 1. คาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรง 
  การคิดคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรง   จะมีผลทําใหอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น   
เน่ืองจากสินทรัพยสุทธิในงบการเงินลดลง  ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตนวาถาใชยอดสินทรัพย
สุทธิเปนเกณฑในการคํานวณอัตราผลตอบแทน  อัตราผลตอบแทนจะไมคงที่ เพราะสินทรัพยที่
ใชเปนเกณฑคํานวณจะคอย ๆ ลดลงทุกป  ดังตัวอยางที่ 13.2 

 

ตัวอยางที่ 13.2   สมมติ  กิจการซื้อสินทรัพยถาวรมาราคา 5,000,000 บาท  มีคาใชจายในการ
ดําเนินงานตาง ๆ  ไมรวมคาเสื่อมราคาจํานวน 845,000 บาท  คิดคาเสื่อมราคาวิธีอัตราเสนตรง
อัตราผลตอบแทนของแตละปจะคํานวณไดดังตารางที่ 13.1 
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ตารางที่ 13.1 การคํานวณอัตราผลตอบแทน 
 ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

ราคาของสินทรัพย 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 
ราคาสินทรัพยสุทธ ิ 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 - 0 - 
รายได 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
คาใชจายตาง ๆ  
(ไมรวมคาเสือ่มราคา) 

 
845,000 

 
845,000 

 
845,000 

 
845,000 

 
845,000 

คาเสื่อมราคา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
กําไรสุทธ ิ 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000 
อัตราผลตอบแทนคํานวณ
จากยอดสินทรัพยกอนหัก 
คาเสื่อมราคา 

 
 

3.1 % 

 
 

3.1 % 

 
 

3.1 % 

 
 

3.1 % 

 
 

3.1 % 
อัตราผลตอบแทนคํานวณ
จากสินทรัพยสุทธิ ณวันตนป 

 
3.1 % 

 
3.9 % 

 
5.2 % 

 
7.8 % 

 
15.5 % 

  
 จากตัวอยางที่ 13.2  จะเห็นวา ถาใชยอดสินทรัพยสุทธิเปนเกณฑในการคํานวณ
อัตราผลตอบแทน  จะทําใหอัตราผลตอบแทนคอยๆ สูงขึ้น  ซึ่งจะทําใหผูใชงบการเงินมีความ
เขาใจผิดวา  กิจการดําเนินงานกาวหนาตลอดเวลา  5  ป  แตความจริงแลวกิจการยังคงหากําไร
ไดจํานวนเทาเดิมทุกป  คือ  3.1 %  โดยคํานวณจากสินทรัพยในราคาทุน 
 โดยปกติแลวถาคิดคาเสื่อมราคาวิธีเสนตรง จะมีแนวโนมทําใหอัตราผลตอบแทน   
สูงขึ ้นเรื ่อยๆ ตลอดอายุการใชงานและถากิจการมีการซื ้อสินทรัพยใหมจะทําใหอัตรา
ผลตอบแทนที่คํานวณไดต่ําเกินไป  แตในขณะท่ีการใชสินทรัพยเกาจะทําใหอัตราผลตอบแทน
สูงเกินไปเชนกัน  ฉะนั้น  ถาไดมีการกระจายการใหสินทรัพยทั้งเกาและใหมตลอดอายุของ
สินทรัพยแลว  ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะไดรับสวนชดเชยใหหมดไป เพราะตลอดอายุการใชงาน
ของสินทรัพยสวนที่ทําใหอัตราผลตอบแทนต่ําเกินไปและสูงเกินไปนี้จะหักกลบลบกันหมดไป
พอดี 
 การคิดคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรง  จะทําใหอัตราผลตอบแทนตอ   สินทรัพยสุทธิ
บิดเบือนไปจากความจริงได  เนื่องจากสาเหตุ ดังนี้ 

1.1 กิจการมีสินทรัพยถาวรชิ้นเดียวจะทําใหอัตราผลตอบแทนจะสูงขึ้นเรือ่ย ๆ  
1.2 กิจการที่ตั้งใหมหรือมีสินทรัพยใหมๆ ทั้งหมด  อัตราผลตอบแทนจะต่ํามากเมื่อ 

เทียบกบัปตอๆ มา 
1.3 กิจการมีแตสินทรัพยเกา ๆ ซึ่งอัตราผลตอบแทนจะสูงเกินไป  ถาเทยีบกับระยะ 

แรกของการใชงานของสินทรัพย 
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 2. คาเสื่อมราคาตามวิธีเงินรายป  
  เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาที่อัตราผลตอบแทนไมตรงกับความจริงจึงใชวิธีการคิด     
คาเสื่อมราคาวิธีเงินรายป (annuity  method) โดยสมมติวาถาใชสินทรัพยนี้ในการดําเนินงาน
แลว  จะไดรับเงินสดตอบแทนเปนรายไดในอัตราสม่ําเสมอเทากันทุกป  ในขณะเดียวกันอัตรา
ดอกเบี้ยที่ใชในการคํานวณคาเสื่อมราคาเปนอัตราเดียวกันกับเงินสดที่ไดรับเขามาจากการใช 
สินทรัพย อัตราผลตอบแทนที่คํานวณจากยอดสินทรัพยสุทธิจะไมสูงขึ้นตลอดระยะเวลาการ   
ใชงานของสินทรัพย ยิ่งไปกวานั้นจะไมกอใหเกิดปญหาวามีการนับยอดสินทรัพยซ้ํากัน  2  ครั้ง 
  คาเสื่อมราคาที่ถือเปนคาใชจายประจํางวดตามวิธีเงินรายป  แบงออกไดเปน  2  
สวนคือ 
  สวนที่ 1 คาเสื่อมราคาโดยตรง  ซึ่งจะบันทึกไวในบัญชีคาเสื่อมราคาสะสม  และ
นําไปหักออกจากราคาตนทุนของสินทรพัย  เพ่ือใหสินทรัพยแสดงยอดสุทธิในงบดุล 
  สวนที่ 2 ดอกเบี้ยที่ควรจะไดรับ  ถานําเงินจํานวนที่ซื้อสินทรัพยนี้ไปลงทุนใน 
กิจการอื่น 
  ดังนั้น คาเสื่อมราคาที่ถือวาเปนคาใชจายนําไปหักออกจากรายไดประจํางวด จึงไม
เพียงแตเปนการตัดจําหนายตนทุนของสินทรัพยออกตามอายุการใชงานเทานั้น  แตยังตองรวม
ดอกเบี้ยที่ควรจะไดรับ  ถาหากไมนําเงินมาลงทุนในสินทรัพยถาวรนี้ดวย 
  ดอกเบี้ยที่ควรจะไดรับถาเลือกลงทุนในกิจการอ่ืนน้ีไดบันทึกเปนสวนหนึ่งของ 
คาเสื่อมราคาที่ถือเปนคาใชจายแลวนั้น  ยังตองลงบันทึกดอกเบี้ยน้ีถือเปนรายไดดวย จํานวน
สินทรัพยถาวรที่จะแสดงในงบดุล  หักคาเสื่อมราคาสะสมซึ่งเทากับผลตางระหวางคาใชจาย   
คาเสื่อมราคาหักดวยดอกเบี้ยที่ควรจะไดรับ   
  กําไรสุทธิจะไมไดรับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่ควรจะไดรับนี้เลย  เพราะคา
เสื่อมราคาที่ถือเปนคาใชจายประจํางวดไดรวมเอาดอกเบี้ยสวนนี้ไวแลว  และในขณะเดียวกัน
ดอกเบี้ยจํานวนนี้ ก็ไดบันทึกรายการเปนรายไดแลว ตัวอยางเชน กอนการบันทึกรายการเกี่ยวกับ
คาเสื่อมราคา มีรายการปรากฏ ดังนี้ 

 
สินทรัพยถาวร (ราคาทุน) 5,000,000 
หัก  มูลคาปจจุบันของราคาซากของสินทรัพย - 0 - 
มูลคาปจจุบันของสินทรัพย 5,000,000 
สมมติวาอัตราดอกเบี้ย 5 % 
คาเสื่อมราคาประจําปหาไดจาก  
 

เวลา5ป5%ดอกเบี้ยปละ1บาทปเทากันทุกยเปนจํานวนรับหรือจานซึ่งจะได ุบันของเงิมูลคาปจจ
นทรัพย  ิมูลคาของส
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      =    
4.329

5,000,000  

 

      =  1,155,000   บาท   
 

คาใชจายคาเสื่อมราคาประจําป      1,155,000 บาท 
หัก   ดอกเบี้ยที่ควรจะไดรับ (5% ของ 5,000,000)      250,000 บาท 
จํานวนคาเสื่อมราคาสะสมปลายปที่  1        905,000 บาท 
 
 

คาใชจายคาเสื่อมราคาจะบันทึกในบญัชี ดังนี้  
 เดบิต คาเสื่อมราคา   1,155,000 
   เครดิต ดอกเบี้ยรับ    250,000 
      คาเสื่อมราคาสะสม   905,000 
 

 ในปตอ ๆ ไป  คาใชจายคาเสื่อมราคาจะเทากันทุก ๆ ป  แตดอกเบี้ยทีค่วรจะไดรับ
จะลดลงทุกปๆ ละ 5 % ของสินทรัพยสทุธตินป ในขณะเดียวกันกบัคาเสื่อมราคาสะสมจะคอยๆ 
เพ่ิมขึ้นเทากบัจํานวนดอกเบี้ยทีค่วรจะไดรับที่ลดลงการคํานวณจะปรากฏดังตารางที่ 13.2 
 
ตารางที่  13.2  การคํานวณคาเสื่อมราคา 
ปที ่ ราคาสินทรัพย

ตนป 
คาเสื่อมราคาประจําป ดอกเบี้ยรับ 

(5%ของสินทรัพยตนป) 
คาเสื่อมราคาสะสม 
ที่จะเพ่ิมขึ้นรายป 

1 5,000,000  1,155,000  250,000  905,000  
2 4,095,000  1,155,000  204,750  950,250  
3 3,144,750  1,155,000  157,240  997,760  
4 2,146,990  1,155,000  107,350  1,047,650  

5 * 1,099,340  1,155,000   54,970  1,100,030  
*  ตัวเลขที่แตกตางเนื่องจากการปดเศษ 
 
 

  การคํานวณผลตอบแทน  โดยใชสินทรัพยสุทธิเปนเกณฑ อัตราผลตอบแทนจะ      
ไมสูงขึ้นตลอดระยะเวลาของการใชสินทรัพยนั้น  ถาคํานวณคาเสื่อมราคาตามวิธีเงินรายป และ
กิจการมีรายไดเปนเงินสดที่ไดรับเขามาจากการใชประโยชนในสินทรัพยเทากันทุกปและเทากับ
จํานวนที่คาดไว  เม่ือประมาณอัตราดอกเบี้ย  ทั้งน้ีเพราะกําไรสุทธิจะลดลงทุก ๆ ป  ตามอายุ
การใชงานของสินทรัพย   ซึ่งกําไรสุทธิจะลดลงเทาดอกเบี้ยรับ  เพราะดอกเบี้ยที่คาดวาจะไดรับ
ลดลง  จํานวนคาเสื่อมราคาสะสมสูงขึ้น มีผลใหกําไรสุทธินอยลงในขณะที่ราคาสินทรัพยสุทธิก็
จะลดลงดวย   ซึ่งการคํานวณอัตราผลตอบแทนโดยนําขอมูลจากตารางที่ 13.2   ทําใหอัตรา
ตอบแทนคงที่ดังตารางที่ 13.3   
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ตารางที่  13.3  อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยสุทธิตนป 
ปที ่ 1 2 3 4 5 * 

ราคาของสินทรัพย 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
คาเสื่อมราคาสะสม 905,000 1,855,250 2,853,010 3,900,660 5,000,690
สินทรัพยสุทธ ิ 4,095,000 3,144,750 2,146,990 1,099,340  (      690) 
รายได 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
คาใชจายไมรวมคาเสื่อมฯ 845,000    845,000   845,000   845,000   845,000 
คาเสื่อมราคาประจําป 1,155,000 1,155,000 1,155,000 1,155,000 1,155,000 
ดอกเบี้ยรับ 250,000    204,750   157,240   107,350     54,970
กําไรสุทธ ิ 250,000   204,750   157,240  107,350    54,970 
อัตราผลตอบแทนตอ 
สินทรัพยสุทธตินป 

 
5 % 

 
5 % 

 
5 % 

 
5 % 

 
5 % 

*  ตัวเลขที่แตกตางเนื่องจากการปดเศษ 
 
 กําไรสุทธิจะลดลงเปนจํานวน 5% ของสินทรัพยสุทธิตนปที่ใชเปนเกณฑในการ
คํานวณอัตราผลตอบแทนนั้นเอง หรือจะกลาวอีกนัยหน่ึงวาดอกเบี้ยรับ 5 % คิดจากตนทุนสุทธิ
ของสินทรัพยที่ยังไมไดคิดคาเสื่อมราคา 
 กรณีที่คาเสื่อมราคาตามวิธีเงินรายป  อัตราผลตอบแทนจะไมมีแนวโนมสูงขึ้น 
เหมือนกับการคิดคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรง เน่ืองจากการคิดคาเสื่อมราคาตามวิธีนี้จะคํานึงถงึ
มูลคาของเงินตามเวลา โดยคิดดอกเบี้ยที่ควรจะไดรับจากจํานวนสินทรัพยสุทธิที่คงเหลืออยู ณ 
วันตนป อัตราผลตอบแทนที่คํานวณไดจากสินทรัพยสุทธิไมวาจะคิดคาเสื่อมราคาแบบเสนตรง
หรือแบบเงินรายปก็ตาม ผลลัพธที่ไดเกือบจะไมมีความแตกตางถากิจการมีสินทรัพยใชเพียงพอ
และเหมาะสม โดยไมมีแนวโนมที่จะขยายงานหรือซ้ือสินทรัพยใหมอีก  
 ปญหาในการคํานวณอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยจะทําใหถูกตองไดยากมากเพราะ
คาเสื่อมราคาไมสามารถคํานวณไดถูกตอง  และยังเปนปญหาวา  จะใชอัตราดอกเบี้ยอะไร     
ในการคิดคาเสื่อมราคาตามวิธีเงินรายป อยางไรก็ตาม ผูวิเคราะหพึงระมัดระวังและตระหนัก
เกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนจะไมตรงกับความจริงนัก  เนื่องจากวิธีการคิดคาเสื่อมราคา    และ
การซื้อสินทรัพยในระยะเวลาตาง ๆ กัน 
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การวิเคราะหอัตรารอยละของยอดรวม 
 วิธีอัตรารอยละของยอดรวม (common size percentage  analysis) หรือ เรียกวา 
การวิเคราะหงบการเงินโดยการยอสวนตามแนวดิ่ง  หรือการวิเคราะหตามแนวตั้ง  (vertical  

analysis)   คือการลดตัวเลขลงของแตละรายการที่ปรากฏในงบกําไรขาดทุนและงบดุล  ใหเปน

อัตรารอยละของยอดรวมของหนี้สิน และทุน ทั้งน้ีแลวแตจะวิเคราะหจากงบใด (เพ็ชรี ขุมทรัพย, 
2548, หนา 65) 
 วัตถุประสงคของการวิเคราะหโดยการยอสวนตามแนวดิ่ง ก็เพ่ือวิเคราะหโครงสราง
ของงบการเงิน โดยยอสวนจํานวนเงินจากหลักลาน หลักแสน หลักหม่ืน  หลักพัน  ใหเหลือ
เพียงหลักรอย การวิเคราะหยอสวนตามแนวดิ่งวิเคราะหไดทั้งโครงสรางของงบทั้งงบ  หรือจะ
วิเคราะหเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งก็ได   เปนตนวายอสวนตามแนวดิ่งเฉพาะสินทรัพยหมุนเวียน    
หนี้สินหมุนเวียน  หรือสวนของผูถือหุน  ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของผูวิเคราะห  ถาเปนการ
วิเคราะหเปรียบเทียบภายในกิจการ  โดยการใชขอมูลวิเคราะหตอเน่ืองหลาย ๆ ป  ก็จะทําให
เห็นการเปลี่ยนแปลงในโครงสราง  วาสวนใหญแลวไปตกอยูในรายการใด  ซึ่งรายการเหลานั้น  
อาจกอใหเกิดปญหาแกธุรกิจได  อันจะเปนแนวทางใหผูวิเคราะหหาทางแกไขปญหาตอไป  หรือ
ในกรณีที่ตองการจะเปรียบเทียบกับคูแขงขัน  ก็จะทราบถึงโครงสรางของการลงทุน  การจัดหา
เงินทุน ตลอดจนความสามารถในการหากําไรของคูแขงขันก็จะทราบถึงโครงสรางของการลงทุน  
การจัดหาเงินทุน  ตลอดจนความสามารถในการหากําไรของคูแขงขันวาเปนอยางไร  เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดรับมาใชในการเสนอแนะปรับปรุงกิจการใหดียิ่งขึ้น 
 
 1.  การวิเคราะหงบกําไรขาดทุนแบบอตัรารอยละของยอดรวม 

  งบกําไรขาดทุนยอสวน (common  size  income  statement)  เปนการวิเคราะห

งบกําไรขาดทุน โดยวิธีอัตรารอยละของยอดรวม หรือโดยวิธียอสวนตามแนวดิ่ง คือ การลด    
ตัวเลขของแตละรายการที่ปรากฏในงบกําไรขาดทุนใหเปนอัตรารอยละของยอดขายสุทธิในป    
นั้นๆ การวิเคราะหแบงขั้นตอนไดดังนี้ 
  1.1 กําหนดใหยอดขายสุทธิในแตละปเทากับ  100 % เทียบรายการแตละ
รายการในงบกําไรขาดทุนใหเปนอัตรารอยละของยอดขายสุทธิ 
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ตัวอยางการวเิคราะหเปรยีบเทียบภายในกิจการ   

บริษทัยูงทอง จํากัด 
งบกําไรขาดทนุเปรียบเทียบ 

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม 
 2549      2550 

ขาย 1,020,000  1,300,000  
รับคืน 75,000  70,000  
ขายสุทธ ิ 945,000  1,230,000  
ตนทุนขาย 645,000  730,000  
กําไรขั้นตน 300,000  500,000  
เงินเดือนพนักงานขาย 80,000  80,000  
คาขนสงออก 15,000  16,000  
คาโฆษณา 30,000  35,000  
คาเสื่อมราคา 12,000  15,000  
เงินเดือนสํานักงาน 50,000  80,000  
คาใชจายเบ็ดเตล็ด 2,000  3,000  
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 189,000  229,000  
กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 111,000  271,000  
รายไดอ่ืน ๆ  4,000  4,500  
กําไรกอนหักภาษ ี 115,000  275,500  
ภาษีเงินได  30 % 34,500  82,650  
กําไรสุทธ ิ 80,500  192,850  

  
 จากงบกําไรขาดทุนของ บริษัทยูงทอง จํากัด การวิเคราะห โดยวิธีอัตรารอยละ
ของยอดรวมจะตองแปลงรายการตางๆ ในงบกําไรขาดทุน ใหเปนอัตรารอยละของยอดขายสุทธิ  
ดังนี้ 

 
 

ป  2549  กําหนดใหยอดขายสุทธิ  945,000  =  100  % 

 

 
 ขาย   =  

ขาย x 100 
ขายสุทธ ิ

 
 ขาย   =    =   107.94 % 

1,020,000 x 100 
945,000 
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 รับคืน   =    =    7.94  %  

75,000 x 100 
945,000 

  

 ตนทุนขาย  =    =    68.25 % 

 

 

 เงินเดือนพนักงานขาย=    =     8.47 % 
80,000 x 100 

945,000 

645,000 x 100 
945,000 

 

 คาขนสงออก  =    =     1.59 % 
15,000 x 100 

945,000 
 

 คาโฆษณา  =    =    3.17 % 
30,000 x 100 

945,000 
 

 คาเสื่อมราคา  =    =    1.27 % 

 

 เงินเดือนสํานักงาน =    =    5.29 % 

  

 คาใชจายเบ็ดเตล็ด =    =    0.21 % 

12,000 x 100 
945,000 

50,000 x 100 
945,000 

2,000 x 100 
945,000 

 

 รายไดอ่ืน ๆ   =    =    0.42 % 
4,000 x 100 

945,000 
 

 ภาษีเงินได  =    =     3.65 % 
34,500 x 100 

945,000 
 
 
 การแปลงรายการในงบกําไรขาดทุน ป 2550 ใหเปนอัตรารอยละของยอดขายสุทธิ    
ก็ทําเชนเดียวกัน  ผลลัพธที่คํานวณได  ดังงบการเงินเปรียบเทียบตอไปน้ี 
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บริษทัยูงทอง จํากัด 
งบกําไรขาดทนุเปรียบเทียบและการยอสวนตามแนวดิง่ 

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 
บาท % รายการ 

2549 2550 2549 2550 
ขาย 1,020,000 1,300,000 107.94 105.69 
รับคืน 75,000 70,000 7.94 5.69
ขายสุทธ ิ 945,000 1,230,000 100.00 100.00 
ตนทุนขาย 645,000 730,000 68.25 59.35
กําไรขั้นตน 300,000 500,000 31.75 40.65 
เงินเดือนพนักงานขาย 80,000 80,000 8.47 6.50 
คาขนสงออก 15,000 16,000 1.59 1.30 
คาโฆษณา 30,000 35,000 3.17 2.85 
คาเสื่อมราคา 12,000 15,000 1.27 1.22 
เงินเดือนสํานักงาน 50,000 80,000 5.29 6.50 
คาใชจายเบ็ดเตล็ด 2,000 3,000 0.21 0.24
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 189,000 229,000 20.00 18.61 
กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 111,000 271,000 11.75 22.04
รายไดอ่ืน ๆ  4,000 4,500 0.42 0.37 
กําไรกอนหักภาษ ี 115,000 275,500 12.17 22.41 
ภาษีเงินได  30 % 34,500 82,650 3.65 6.72
กําไรสุทธ ิ 80,500 192,850 8.52 15.69

   
  1.2 การแปลความงบกําไรขาดทุน การแปลความงบกําไรขาดทุนเพียงปเดียว  
จะทําใหทราบถึงโครงสรางสวนประกอบของงบกําไรขาดทุน  เชน  งบกําไรขาดทุน  ป 2549  
ของบริษัทยูงทอง  จํากัด  มีกําไรสุทธิ 80,500  บาท  ในปนี้บริษัทมียอดขายสุทธิ 945,000 บาท 
ตนทุนขาย 645,000 บาท ผลตางคือ กําไรขั้นตน  300,000 บาท นอกจากนี้ยังมีคาใชจายใน
การดําเนินงาน 189,000 บาท กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน  111,000  บาท  บวกรายไดอ่ืน ๆ 
และหักภาษีเงินได  จึงเหลือกําไรสุทธิ  80,500  บาท   
  แตถาวิเคราะหเปนอัตรารอยละของยอดรวม จะทาํใหเห็นโครงสรางไดชัดเจน

และงายขึ้นดังนี้ 
  งบกําไรขาดทุนในป 2549  ยอดขายสุทธิ 100 % เปนตนทุนขาย  68.25 %  
คาใชจายในการดําเนินงาน 20% รายไดอ่ืนๆ 0.42% ภาษีเงินได 3.65% และกําไรสุทธิ  8.52 %   
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 ตามตัวอยางขางตน  เปนโครงสรางของงบกําไรขาดทุนเปรียบเทียบ 2  ป  ระหวางป  
2549 และ 2550 ถาวิเคราะหโดยใชวิธีอัตรารอยละของยอดรวม  จะทําใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางไดชัดเจน  ดังนี้ 
 จากงบกําไรขาดทุนเปรียบเทียบ พบวากําไรขั้นตนเพ่ิมขึ้นจาก  31.75%  ในป 2549 
เปน 40.65 %  ในป 2550 ซึ่งเปนผลจากยอดขายสินคาสูงขึ้น  แตรายการรับคืนสินคา  และ  
ตนทุนขายกลับมียอดลดลงจาก  7.94 %  และ  68.25 % ในป 2549  เหลือเพียง  5.69 %  และ  
59.35 %  ตามลําดับ  การที่อัตรากําไรขั้นตนเพ่ิมขึ้นดังกลาว  อาจเกิดจากบริษัทยูงทอง  จํากัด  
ขายสินคาไดในปริมาณและราคาที่สูงขึ้น  ตนทุนขายที่ลดลงนั้น ก็เปนผลตอเน่ืองจากการขาย
สินคาไดในปริมาณที่สูงขึ้น  กอใหเกิดการประหยัดในตนทุนขายเมื่อซ้ือครั้งละมาก ๆ  จะได  
สวนลดการคา  และคาใชจายในการดําเนินงานจะลดลงจากปกอน คือ จาก 20 % เปน 18.61 %  
และรายไดอ่ืน  ไดลดลงจาก  0.42 %  เหลือ 0.37 %  แตกําไรสุทธิของบริษัทก็ยังสูงกวาป      
ที่ผานมาถึง  7.17 % 
 ดังน้ัน  กลาวไดวาความสามารถในการดําเนินงานของกิจการ  มีประสิทธิภาพดีขึ้น
กวาปที่ผานมา แตอยางไรก็ตาม เม่ือวิเคราะหในรายละเอียดของคาใชจายในการดําเนินงาน  
บริษัทยูงทอง  จํากัดตองพยายามลดเงินเดือนสํานักงานใหนอยลง เพราะมีจํานวนสูงขึ้นมาก
จาก 5.29 % เปน 6.50 % คาใชจายสวนนี้  เปนคาใชจายในการบริหาร  นาที่จะควบคุมใหคงที่ได 
สวนรายไดอ่ืน ๆ นั้น  ถาสามารถเพิ่มขึ้นไดเทากับปกอน  ก็จะยิ่งทําใหผลการดําเนินงานดียิ่งขึ้น 
 
ตัวอยางการวเิคราะหเปรยีบเทียบกับกิจการอื่นหรือคูแขง 
 การวิเคราะหเปรียบเทียบกับกิจการอื่นหรือคูแขงน้ีจะทําใหทราบวาบริษัทเราดีกวา
หรือดอยกวาคูแขงขันในดานใด   มีจุดออนที่จะตองแกไขหรือไม 

 
 บริษทั ก จํากัด 

% 
บริษทั ข จํากัด 

% 
ขายสุทธ ิ 100.00  100.00  
ตนทุนขาย 65.00  75.00  
กําไรขั้นตน 35.00  25.00  
คาใชจายในการดําเนินงาน 28.00  16.50  
กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 7.00  8.50  
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย 2.00  1.75  
กําไรกอนหักภาษ ี 5.00  6.75  
ภาษีเงินได 1.50  1.80  
กําไรสุทธ ิ 3.50  4.95  
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 จากขอมูลขางตน  กําไรสุทธิของบริษัท ก  เทากับ 3.50 % บริษัท ข 4.95 % ซึ่งเม่ือ
พิจารณาตนทุนขาย กลับพบวาตนทุนขายของบริษัท ก ต่ํากวาของบริษัท ข 10.00 % ดังน้ัน  
สาเหตุที่ทําใหกําไรสุทธิของกิจการ  นอยกวากําไรสุทธิของบริษัทคูแขงขันนั้น ไมใชเกิดจาก 
ตนทุนขาย แตเปนเพราะคาใชจายในการดําเนินงาน ตลอดจนคาใชจายอ่ืนๆ คือ  ผลขาดทุน
จากการขายหลักทรัพย  มีจํานวนถึง 28.00 %  และ 2.00 %  ตามลําดับ ในขณะที่บริษัท ข  
มีจํานวนเพียง  16.50 %  และ 1.75 % เทานั้น 
 เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํากําไร  กลาวไดวาบริษัท ข มีประสิทธิภาพดีกวา
เพราะสามารถทํากําไรไดมากกวา 
 ในลักษณะของการวิเคราะห  ถาเราเปนผูวิเคราะห  เพื่อเสนอแนะแนวทางในการ
แกปญหาของบริษัท ข  แมวากิจการจะมีความสามารถในการทํากําไรไดสูงกวาบริษัท ก  ก็ตาม  
แตถากิจการลดตนทุนขายลงได  ก็จะยิ่งทําใหกําไรสุทธิมากขึ้น ซึ่งจะตองคนหาขอเท็จจริงตอไป  
วาสาเหตุที่ตนทุนขายของกิจการสูงกวานั้น  เพราะเหตุใด  จะไดแกไขใหตรงจุด 
 สวนบริษัท ก  นั้น ตนทุนขายของกิจการต่ํากวาบริษัท ข  ซึ่งก็เปนสิ่งที่ดีแลว  แตถา
กิจการสามารถลดคาใชจายในการดําเนินงาน  ตลอดจนคาใชจายอ่ืนๆ ลงได      กิจการก็จะมี
ผลการดําเนินงาน  ที่ทัดเทียมกับคูแขงขัน  คือบริษัท  ข  ผูวิเคราะหตองคนหาขอเท็จจริง
ตอไป วาสาเหตุที่แทจริงที่ทําใหคาใชจายในการดําเนินงาน  เพิ่มขึ้นสูงกวาคูแขงขัน  คือ 
คาใชจายรายการใด  อาจจะเปนคาโฆษณา  เงินเดือนพนักงานขาย   จะไดแกปญหานั้นตอไป 
 การวิเคราะหงบกําไรขาดทุนดวยวิธีอัตรารอยละของยอดรวม   จะทําใหทราบถึง
โครงสรางสวนประกอบของงบกําไรขาดทุนปนั้น  และถาทําการวิเคราะหงบกําไรขาดทุน
เปรียบเทียบหลายๆ ป  จะทําใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสราง   ถาเปลี่ยนแปลงไป
ในทางไมดีจะไดวิเคราะหในรายละเอียดตอไป  เพ่ือหาแนวทางแกไข  ปรับปรุงการดําเนินงาน
ของธุรกิจในอนาคตตอไป  และเม่ือทําการวิเคราะหโครงสรางงบกําไรขาดทุนเปรียบเทียบกับ
คูแขง  ก็จะทําใหทราบความสามารถในการทํากําไรของบริษัทคูแขง และทราบวารายการใด
ที่เปนจุดออนจุดแข็งของกิจการ 
 
 2. การวิเคราะหงบดุลแบบอัตรารอยละของยอดรวม 
  การวิเคราะหงบดุลโดยวิธีอัตรารอยละของยอดรวม คือการลดตัวเลขของแตละ
รายการที่ปรากฏในงบดุลทางดานสินทรัพย  เปนอัตรารอยละของสินทรัพยรวม  และลดตัวเลข
ของแตละรายการที่ปรากฏในงบดุลทางดานหนี้สินและทุน  เปนอัตรารอยละของหนี้สินและทุน  
ดวยเหตุผลที่สมการบัญชี  สินทรัพย  =  หน้ีสิน  +  ทุน  ดังน้ัน  ไมวาจะวิเคราะหทางดาน    
สินทรัพยหรือทางดานหนี้สินและทุน ตางก็เปนฐานเดียวกัน รายการแตละรายการเมื่อเทียบเปน
อัตรารอยละจึงสามารถนํามาเปรียบเทียบซึ่งกันและกันได  การวิเคราะหมีดังนี้ 
  2.1 การคํานวณ มีวิธีการคํานวณหายอดรวมของสินทรัพยหรือหน้ีสินและทุน
แลวกําหนดใหยอดรวมดังกลาวเทากับ  100 %  และเทียบรายการแตละรายการในงบดุล 
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  ตัวอยางตอไปนี้  เปนงบดุลเปรียบเทียบของบริษัทยูงทอง  จํากัด  ณ  วันที ่ 31  
ธันวาคม 2549  และ  2550 
 

บริษทั ยูงทอง  จํากัด 
งบดุลเปรียบเทียบ 

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2549  และ  2550 
 

 สินทรัพย       2549     2550 
เงินสด   351,000 416,700 
เงินลงทุนระยะสั้น   50,000 70,000 
ตั๋วเงินรับ   20,000 - 
ลูกหนี้การคา   1,000,000 985,000 
สินคาคงเหลือ  2,000,000 1,400,000
 สินทรัพยหมุนเวียน  3,421,000 2,871,700
อาคารและเครื่องจักร  7,004,000 8,448,300 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - อาคารและเครื่องจักร  3,250,000 3,510,000
 สินทรัพยถาวรสุทธ ิ  3,754,000 4,938,300 
สินทรัพยอ่ืน ๆ   15,000 10,000
 สินทรัพยรวม  7,190,000 7,820,000 
      

 หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
   

เจาหนี้การคา  420,000 480,000 
ตั๋วเงินจาย  200,000 150,000 
เงินเดือนไดคางจาย  45,000 60,000 
ภาษีเงินไดคางจาย  25,000 30,000
 หนี้สินหมุนเวยีนรวม  690,000 720,000 
หนี้สินระยะยาว       1,800,000 1,600,000
 หนี้สินรวม  2,490,000 2,320,000
ทุนหุนสามัญ  2,500,000 3000,000 
กําไรสะสม  2,200,000 2,500,000
 สวนของผูถือหุน  4,700,000 5,500,000
 รวมหนี้สินและสวนของผูถอืหุน  7,190,000 7,820,000 
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 จากงบดุลขางตน  เม่ือจะทําการวิเคราะหโดยวิธีอัตรารอยละของยอดรวม  จะตอง
แปลงรายการตางๆ  ใหเปนอัตรารอยละ  ดังนี้ 
 ป 2549  กําหนดใหสินทรัพยรวม 7,190,000  =  100 % 
 

 เงินสด   =   

 

 

 เงินสด   =    =    4.88  %  

  

 เงินลงทุนระยะสั้น =    =    0.70 % 

 

 ตั๋วเงินรับ   =    =     0.28 % 

 

 ลูกหนี้การคา  =    =     13.90 % 

  

 สินคาคงเหลือ =    =    27.82 % 

 

 อาคารและเครื่องจักร =    =   97.41 % 

 

 คาเสื่อมราคาสะสม =    =    27.82 % 

 

 สินทรัพยอ่ืน ๆ  =    =    0.21 % 

 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน กําหนดใหหนี้สินและสวนของผูถือหุนรวม 7,190,000 = 100 %  

 เจาหนี้การคา = 
ถือหุนสวนของผูหนี้สินและ

 x100รคาเจาหนี้กา     

 
 เจาหนี้การคา =    =    5.84  %  
  
 ตั๋วเงินจาย  =    =    2.78 % 

351,000 x 100 
7,190,000 

50,000 x 100 
7,190,000 

20,000 x 100 
7,190,000 

1,000,000 x 100 
7,190,000 

2,000,000 x 100 
7,190,000 

7,004,000 x 100 
7,190,000 

3,250,000 x 100 
7,190,000 

15,000 x 100 
7,190,000 

420,000 x 100 
7,190,000 

200,000 x 100 
7,190,000 

เงินสด x 100 
สินทรัพยรวม 

 



  
543 

  
 เงินเดือนคางจาย =    =    0.63 % 
 
 ภาษีเงินไดคางจาย =    =    0.35  %  
  
 
 หนี้สินระยะยาว =    =   25.03  %  
  
 

 ทุนหุนสามัญ  =    =    34.77  %  
  
 

 กําไรสะสม  =    =   30.60  %  
 

  
 การแปลงรายการในงบดุลป 2550 ก็ทําเชนเดียวกัน  ผลลัพธที่ไดดังงบการเงิน

เปรียบเทียบตอไปน้ีนี้  
    

บริษทัยูงทอง จํากัด 
งบดุลเปรียบเทียบและการยอสวนตามแนวดิ่ง 
ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2549  และ  2550 

 
บาท % รายการ 

2549 2550 2549 2550 
เงินสด 351,000 416,700 4.88 5.33 
เงินลงทนุระยะสั้น 50,000 70,000 0.70 0.90 
ต๋ัวเงินรับ 20,000 - 0.28 - 
ลูกหนี้การคา 1,000,000 985,000 13.90 12.60 
สินคาคงเหลือ 2,000,000 1,400,000 27.82 17.90 
         สินทรัพยหมุนเวียน 3,421,000 2,871,700 47.58 36.73 
อาคารและเครือ่งจักร 7,004,000 8,448,300 97-41 108.03 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม - อาคารและเครือ่งจักร 3,250,000 3,510,000 45.20 44.88 
         สินทรัพยถาวรสุทธิ 3,754,000 4,938,300 52.21 63.15 
สินทรัพยอืน่ ๆ  15,000 10,000 0.21 0.12 
         สินทรัพยรวม 7,190,000 7,820,000 100.00 100.00 

25,000 x 100 
7,190,000 

1,800,000 x 100 
7,190,000 

2,500,000 x 100 
7,190,000 

2,200,000 x 100 
7,190,000 

45,000 x 100 
7,190,000 
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งบดุล(ตอ) 

บาท % รายการ 
2549 2550 2549 2550 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 2549 2550 2549 2550 
เจาหนี้การคา 420,000 480,000 5.84 6.14 
ต๋ัวเงินจาย  200,000 150,000 2.78 1.92 
เงินเดือนคางจาย 45,000 60,000 0.63 0.77 
ภาษีเงินไดคางจาย  25,000 30,000 0.35 0.38 
          หนี้สินหมุนเวียนรวม 690,000 720,000 9.60 9.21 
หนี้สินระยะยาว           1,800,000 1,600,000 25.03 20.46 
          หนี้สินรวม 2,490,000 2,320,000 34.63 29.67 
ทุนหุนสามัญ     2,500,000 3000,000 34.77 38.36 
กําไรสะสม        2,200,000 2,500,000 30.60 31.97 
          สวนของผูถอืหุน 4,700,000 5,500,000 65.37 70.33 
          รวมหนี้สินและสวนของผูถอืหุน 7,190,000 7,820,000 100.00 100.00 

  
  2.1 การแปลความงบดุล การอานงบดุลปเดียวจะทําใหทราบถึงโครงสราง
สวนประประกอบของงบดุลปนั้น  หลักในการอานมักจะอานจากจุดใหญไปหาจุดยอย  กรณี
อานเปนตัวเงิน  สําหรับป 2549 จะแปลความไดดังน้ี  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม  2549  บริษัทฯ  มี
สินทรัพยทั้งสิ้น  7,190,000 บาท เปนสินทรัพยหมุนเวียนรวม 3,421,000 บาท สินทรัพยถาวร
สุทธิจํานวน  3,754,000  บาท  และสินทรัพยอ่ืน ๆ  15,000  บาท  ในจํานวนของสินทรัพย
หมุนเวียน  3,421,000  บาท  ประกอบดวย   เงินสด  351,000 บาท เงินลงทุนระยะสั้น 
50,000 บาท  ตั๋วเงินรับ  20,000 บาท ลูกหนี้การคา 1,000,000 บาท และสินคาคงเหลือ  
2,000,000 บาท  การแปลความงบในลักษณะนี้ จะเห็นภาพไมชัดเจน แตถาทําใหเปนอัตราสวน
ตามแนวดิ่งแลว  จะทําใหเห็นภาพงายขึ้น  ดังนี้ 
   สินทรัพยรวมทั้งสิ้น  100%  ประกอบดวย  สินทรัพยหมุนเวียน  47.58 %  
สินทรัพยถาวรสุทธิ  52.21 %  และสินทรัพยอ่ืนๆ  0.21%  ทําใหทราบวาการลงทุนในสินทรัพย  
สวนใหญเปนสินทรัพยถาวร  รองลงมาเปนสินทรัพยหมุนเวียน  และในสินทรัพยหมุนเวียนน้ี  
ยังประกอบดวยเงินสด  และเงินลงทุนระยะสั้นรวมกัน  5.56 %  ตั๋วเงินรับและลูกหนี้การคา  
รวมกัน  14.18 %  สินคาคงเหลือ  27.82 %  สรุปไดวา  สินทรัพยหมุนเวียนสวนใหญอยูที่    
ลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือรวมกันไดมากถึง 41.72 %   
   หน้ีสินและสวนของผูถือหุน ประกอบดวยหนี้สิน 34.63 % และสวนของ   
ผูถือหุน 65.37 %   ทําใหทราบวาโครงสรางทางการเงิน  เปนสวนของผูถือหุนเปนสวนใหญ  
แสดงใหเห็นถึงบริษัทนี้มีความปลอดภัยสูง  และหนี้สินรวม  34.63 %  ยังประกอบดวยหนี้สิน
หมุนเวียน 9.60 % และหนี้สินระยะยาว 25.03 % แสดงวาในบรรดาหนี้สินดวยกันแลว สวนใหญ



  
545 

 

เปนหน้ีสินระยะยาว  และจากหนี้สินระยะสั้นน้ียังประกอบดวยเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายรวมกัน 
8.62% ซึ่งเปนหนี้สินสวนใหญของหนี้สินหมุนเวียน สําหรับรายการสวนของผูถือหุน 65.37%  นั้น  
ประกอบดวยทุนหุนสามัญ  34.77 %   และกําไรสะสม  30.60 %   
  จากการอานงบดุลทั้งงบวิเคราะหไดวา ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2549  บริษัทฯ  
ลงทุนในสินทรัพยถาวรมากกวาสินทรัพยหมุนเวียน และการลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียนนั้นมี
สินคาและลูกหนี้เปนสวนใหญ สวนการจัดหาเงินทุนแหลงใหญนั้นไดจากสวนของผูถือหุน  ซึ่ง
ประกอบไปดวยเงินทุนที่ไดจาการขายหุน 34.77% และไดจากแหลงเงินทุนภายในคือกําไรสะสม
ในอัตราใกลเคียงกัน คือ 30.60%  นอกจากนั้น ไดจากการกอหนี้ในรูปของหนี้สินระยะยาว   
เปนสวนใหญ 
  ตามตัวอยางขางตน  เปนโครงสรางของงบดุลเปรียบเทียบ  2   ป  ระหวางป  
2549  และ  2550  ถาวิเคราะหโดยใชวิธียอสวนตามแนวดิ่ง  จะทําใหเห็นภาพการเปลี่ยนแปลง 
  สินทรัพย ปรากฏวาโครงสรางของการลงทุนในสินทรัพย  ไดมีการเปลี่ยนแปลง 
โดยการลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียนและสินทรัพยอ่ืนๆ ไดลดลงจาก  47.58 %  และ 0.21 %  ของ
สินทรัพยรวมป 2549  เหลือเพียง  36.73 %  และ 0.12 %  ในป 2550  ขณะเดียวกันสินทรัพย
ถาวร มีโครงสรางเพิ่มขึ้นจาก  52.21 % ป 2549 เปน 63.15 ในป 2550 สินทรัพยหมุนเวียน
ที่ลดลงนั้น  สาเหตุใหญมาจากสินคาคงเหลือลดลงจาก 27.82 % ของสินทรัพยรวมป 2549 
เหลือเพียง 17.90 %  ในป 2550 
  2.2 ประโยชนของการวิเคราะหงบดุลดวยวิธอัีตรารอยละของยอดรวม ทําให
ทราบถึงโครงสรางของการลงทนุในสนิทรัพย วาการลงทุนเหมาะสมหรือไม  เชน  ถาลงทุนใน 
สินทรัพยถาวรมากเกินไป  กิจการอาจขาดสภาพคลองได  เพราะเงินทุนสวนหนึ่ง จะไปจม
อยูในสินทรัพยถาวร แตถาลงทุนในสนิทรัพยถาวรนอยไป ความสามารถในการทาํกําไรก็อาจจะ
นอยลง 

         นอกจากนี้ ยังทําใหทราบถึงโครงสรางทางการเงิน วามีสวนของหน้ีสินเทาใด 
สวนของผูถือหุนเทาใด ธุรกิจจะจัดหาเงินทุนโดยวิธีใดและอยางละเทาใดนั้น จะตองศึกษาให   
แนชัดกอนวาธุรกิจตองการจะนําเงินที่จัดหามาไดไปลงทุนในสินทรัพยประเภทใด โดยทั่วไปแลว  
ถาเปนการลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียน ก็ควรจัดหาเงินทุนโดยการกอหนี้ระยะสั้น สินทรัพย
หมุนเวียนสวนที่จะตองรักษาไวตลอดเวลา  เชน สินคาขั้นต่ําที่ตองเก็บไวประจํา ก็ควรจัดหา
เงินทุนโดยการกอหนี้ระยะยาว  หรือออกหุนทุนเชนเดียวกับการลงทุนในสินทรัพยถาวร  การ
วิเคราะหงบดุลนอกจากทราบถึงลักษณะของการจัดหาทุนแลวยังชวยทําใหทราบถึงความเสี่ยง
ทางการเงินดวย เชน  บริษัท ยูงทอง  จํากัด   มีหน้ีสินและสวนของผูถือหุน  ดังนี้ 
 2549 2550 
หนี้สิน  34.63 %  29.67 %  
สวนของผูถือหุน 65.37 %  70.33 %  
 100.00 %  100.00 %  
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กลาวไดวา  ความเสี่ยงทางการเงินของกิจการในป 2550 ต่ํากวาป 2549  ฐานะการเงนิมีความมั่นคง
มากกวาปที่ผานมา  เน่ืองจากหนี้สินไดลดลง  แตสวนของผูถือหุนมีมากขึ้น 
 

การวิเคราะหแนวโนม 
 เนื่องจากการวิเคราะหงบดุลโดยวิธียอสวนตามแนวดิ่งมีจุดบงพรองบางประการ  
เชน  สินทรัพยบางรายการ เปนตนวา ที่ดิน ตลอดเวลาที่ผานมา มีมูลคาตามบัญชีเทาเดิม  เม่ือ
สินทรัพยรวมในแตละปเปลี่ยนแปลงไปก็จะมีผลทําใหอัตราสวนระหวางสินทรัพยรายการนี้ตอ
สินทรัพยรวมเปลี่ยนแปลงไปดวยอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดแกผูวิเคราะหได    เพ่ือใหการ
วิเคราะหรายการถูกตองตรงกับขอเท็จจริงมากที่สุดจึงนําวิธีอัตรารอยละแนวโนม (trend  
percentage) เขามาชวยเสริม ก็จะทําใหทราบวารายการไมเปลี่ยนแปลง  ดังตัวอยางขางลางนี้ 
 

รายการ 2549 2550 2551 2552 
ที่ดิน 200,000 200,000 200,000 200,000 
อัตรารอยละ 100 100 100 100 
สินทรัพยรวม 850,000 870,000 900,000 950,000 
อัตรารอยละของที่ดินตอสินทรัพยรวม 25.53 % 22.97% 22.22% 21.05% 

   
 การเปรียบเทียบขอมูลหลายงวดยอมจะแสดงแนวโนมของรายการตางๆไดชัดเจน 
เพราะระยะเวลาของขอมูลจะแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆไดดีกวาการวิเคราะห
ขอมูลเพียง 2 หรือ 3 งวด เชนกิจการแหงหน่ึงมีผลการวิเคราะหแนวโนม 5 ปเปรียบเทียบ
ยอดขาย ตนทุนสินคาขายและกําไรสุทธิกอนภาษี ดังน้ี 
 
 2541 2542 2543 2544 2545 
ยอดขาย 550,000 690,000 750,000 860,000 990,000 
รอยละ 0 25.5 36.4 56.4 80.0 
ตนทุนสินคาขาย 300,000 420,000 530,000 600,000 700,000 
รอยละ 0 40.0 76.7 100.0 133.3 
กําไรกอนภาษี 80,000 90,000 100,000 120,000 130,000 
รอยละ 0 12.5 25.0 50.0 62.5 

 
 จากขอมูลการวิเคราะหแนวโนม จะเห็นวา อัตราการเติบโตของยอดขายมี  
แนวโนมสูงขี้นไมมาก แตอัตราการเพิ่มขึ้นของตนทุนสินคาขายมีแนวโนมสูงกวายอดขาย 
และกําไรกอนภาษีมีแนวโนมสูงขึ้นไมมาก ซึ่งถาเทียบกับยอดขายจะเห็นวาสูงขึ้นนอยกวา 
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ยอมชี้ใหเห็นวาการที่กําไรกอนภาษีมีแนวโนมสูงขึ้นไมมากสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ตนทุนขาย จากขอมูลแนวโนมสามารถนํามาแสดงเปนกราฟไดดังภาพที่ 13.1 
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ภาพที่ 13.1  กราฟแสดงแนวโนม 
ที่มา (จินดา  ขันทอง, 2540, หนา 5-17) 
 
  การวิเคราะหอัตรารอยละของแนวโนม มีวัตถุประสงคเพ่ือดูแนวโนมหรือทิศทาง
ของรายการตาง ๆ ที่ปรากฏในงบการเงินวารายการนั้น ๆ มีแนวโนมสูงขึ้น  ยังคงอยูในลักษณะ
เดิมไมเปลี่ยนแปลง  หรือมีแนวโนมลดลง  การวิเคราะหแนวโนมนี้  ตองใชงบการเงินของ
ชวงเวลาหลาย ๆ ปตอเน่ืองกัน  เปนตนวา  10 ป แนวโนมที่ไดจะชัดเจนและตีความงายขึ้น  
สามารถสรุปเปนขอคิดเห็นได  วาแนวโนมฐานะทางการเงินและการดําเนินงานของธุรกิจ       
นาพอใจหรือไม  นอกจากนี้ยังสามารถชวยพยากรณถึงเหตุการณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นใน
อนาคตไดดวยการวิเคราะหอัตรารอยละของแนวโนมมี 2 วิธี (เพ็ชรี  ขุมทรัพย, 2540, หนา 89) 
 
 1. เปอรเซ็นตแนวโนมแบบใชปฐานตอเนื่อง   
  เปอรเซ็นตแนวโนมแบบใชปฐานตอเนื่อง  (progressive  base  year  horizontal  
trend  analysis) จะคํานวณเปนอัตรารอยละของการเพิ่มหรือลดของรายการนั้น ๆ ในแตละชวงเวลา
ที่ผานมา โดยใชงบการเงินปแรกเปนปฐานของปที่ 2 ปที่ 2 เปนปฐานของปที่ 3  เพ่ือวิเคราะหวา
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รายการตาง ๆ เพ่ิมขึ้นหรือลดลงอยางไร ดังตัวอยางการคํานวณเปอรเซ็นตแนวโนมของยอดขาย  
ดังนี้ 
 

รายการ 2546 2547 2548 2549 2550 
ยอดขาย (พันบาท) 999 1,499 1,578 1,826 1,960 
เปอรเซ็นตแนวโนม 100 50 5 16 7 

 

  วิธีการคํานวณ 
 กําหนดใหป  2546  เปนปฐาน 

 
ยอดขายป  2547  =  

ยอดขายป 2547 x 100 
ยอดขายป 2546 

 
 
    =  1,499  x 100 

999  
 
    = 150 % 

 
   หมายความวา  ยอดขายป  2547  เทากบั  150 %  ของยอดขายในป  
2546 หรือยอดขายป 2547 เพ่ิมขึ้น 50 % เม่ือเทียบกบัยอดขายของป 2546 
 
 

 กําหนดใหป 2547 เปนปฐาน 
 
ยอดขายป  2548  =  

ยอดขายป 2548 x 100 
ยอดขายป 2547 

 
 
    =  1,578  x 100 

1,499  
 
    = 105 % 

 หมายความวา  ยอดขายป  2548  เทากับ 105 %  ของยอดขายในป 2547 หรือ
ยอดขายป  2548 เพ่ิมขึ้น 5 %  เม่ือเทียบกับยอดขายป 2547 
 จากขอมูลขางตน  ยอดขายป 2547  2548  2549  และ  2550  ไดมีอัตราการ
เพ่ิมขึ้น 50 % 5 % 16 % และ 7 % ตามลําดับ อัตราการเพิ่มปที่สูงที่สุด คือป 2547สูงถึง 50 % 
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หลังจากนั้นคือ  2548  2549  และ 2550  อัตราการเพิ่มของยอดขายกลับลดลงเหลือ    5 %  
16 % และ 7 %       จะเห็นไดวาอัตราการเพิ่มของยอดขายของกิจการเปลี่ยนแปลงขึ้นลง
เร็วมาก อยางไรก็ตามกิจการมียอดขายเพิ่มขึ้นทุกป  และเพิ่มมากกวาปที่ผานมา ควรที่จะตอง
คนหาสาเหตุวาเนื่องมาจากอะไร สาเหตุที่ยอดขายเพ่ิมขึ้นนี้ อาจเนื่องมาจากปริมาณขายเพิ่มขึ้น 
หรือราคาตอหนวยเพ่ิมขึ้นก็ได 

 
 2. เปอรเซ็นตแนวโนมแบบปฐานเพียงปเดียว   
  เปอรเซ็นตแนวโนมแบบปฐานเพียงปเดียว  (simple  base  year  horizontal  
trend  analysis)  จะคํานวณเปนอัตรารอยละ  โดยการเลือกงบการเงินของปใดปหน่ึงเปนปฐาน
แลวเทียบรายการในปอ่ืนเปนรอยละเทาใดของปฐาน  เพ่ือวิเคราะหวารายการตาง ๆ มีแนวโนม
เปลี่ยนแปลงไปอยางไร จากขอมูลเดิมในขอ 1 เปอรเซ็นตแนวโนมของปฐานปเดียวจะเปนดังนี้ 
 

รายการ 2546 2547 2548 2549 2550 
ยอดขาย (พันบาท) 999 1,499 1,578 1,826 1,960 
เปอรเซ็นตแนวโนม 100 150 158 183 196 

 

  วิธีการคํานวณ 
  2.1 กําหนดใหป  2546  เปนปฐาน 

 
ยอดขายป  2547  =  

ยอดขายป 2547 x 100 
ยอดขายป 2546 

 
 
    =  

 

 
    = 150 % 

1,499  x 100 
999 

 
 
ยอดขายป  2548  =  

ยอดขายป 2548 x 100 
ยอดขายป 2546 

 
 
    =  

 
    = 158 % 

1,578  x 100 
999 
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  จากการวิเคราะหขอมูลขางตน  โดยการกําหนดใหป 2546  เปนปฐาน  ในชวง
เวลา 5 ปที่ผานมา  ยอดขายมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจาก 100 %  ในป  2546  เปน  196 % ในป 
2550 สามารถคาดการณไดวาความสามารถในการทํากําไรของกิจการนาจะดีขึ้น  เพราะแนวโนม
ยอดขายไดสูงขึ้นตลอด 
 

ตัวอยางการวเิคราะหงบการเงินโดยใชอัตรารอยละแนวโนมแบบใชปฐานปเดียว 
 

บริษทัไทยเจริญ  จํากัด 
งบดุลเปรียบเทียบและอัตรารอยละแนวโนม 

ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2546 – 2550 
 

หนวยพันบาท เปอรเซ็นตแนวโนม 
รายการ 

46 47 48 49 50 46 47 48 49 50 

สินทรัพย           

เงินสด 30.8 32.0 28.6 29.0 28.6 100 104 93 94 93 
หลักทรัพยระยะส้ัน 14.4 8.8 11.2 13.8 10.4 100 61 78 96 72 
ลูกหนี้สุทธิ 60.6 57.6 50.2 58.8 54.4 100 95 83 97 90 
สินคา 78.8 71.8 72.4 85.2 83.6 100 91 92 108 106 
คาเชาจายลวงหนา 13.6 16.8 18.8 15.2 7.2 100 124 138 112 53 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 198.2 187.0 181.2 202.0 184.2 100 94 91 102 93 
เงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย 2.4 10.6 13.6 2.6 20.2 100 442 567 108 842 
ที่ดินอาคารและอุปกรณสุทธิ 133.8 177.0 189.8 220.0 243.6 100 132 142 164 182 
รวมทั้งส้ิน 334.4 374.6 384.6 424.6 448.0 100 112 115 127 134 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน           

หนี้สินหมุนเวียน 70.0 63.1 57.4 68.0 58.0 100 90 82 97 83 
หนี้สินระยะยาว 44.8 42.2 40.4 38.6 37.0 100 94 90 86 83 
รวมหนี้สินทั้งส้ิน 114.8 105.4 97.8 106.6 95.0 100 92 85 93 83 
หุนบุริมสิทธิ 32.6 32.6 32.6 32.6 32.6 100 100 100 100 100 
หุนสามัญ 45.0 64.0 76.0 100.0 105.8 100 142 169 222 235 
รวมทุนเรือนหุน 77.6 96.6 108.6 132.6 138.4 100 124 140 171 178 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 85.4 95.4 104.2 114.4 116.0 100 112 112 134 136 
กําไรสะสม 56.6 77.2 74.0 71.0 98.6 100 136 131 125 174 
รวมสวนของผูถือหุน 219.6 269.2 286.8 318.0 353.0 100 123 131 145 161 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 334.4 374.6 384.6 424.6 448.0 100 112 115 127 134 
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บริษัทไทยเจริญ  จํากัด 
งบกําไรขาดทุนเปรียบเทียบอัตรารอยละแนวโนม 

สําหรับส้ินป  ส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม  2546 – 2550 
 

หนวยพันบาท อัตรารอยละแนวโนม 
รายการ 

46 47 48 49 50 46 47 48 49 50 
ขายสุทธิ  505.6 494.4 510.6 596.6 606.8 100 98 101 118 120 
ตนทุนขาย 346.2 349.6 346.8 391.2 399.6 100 101 100 113 115 
กําไรขั้นตน 159.4 144.8 163.8 205.4 207.2 100 91 103 129 130 
คาใชจายในการดําเนินงาน           
   คาใชจายในการขาย 82.8 87.8 82.2 92.8 105.8 100 106 99 112 128 
   คาใชจายในการบริหาร 16.8 19.4 20.4 23.8 24.8 100 115 121 142 148 
   ยอดรวม 99.6 107.2 102.6 116.6 130.6 100 108 103 117 131 
กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 59.8 37.6 61.2 88.8 75.6 100 63 102 148 126 
คาใชจายอื่น ๆ  8.5 10.3 10.6 11.4 13.0 100 121 125 134 153 
กําไรสุทธิกอนหักภาษี 51.3 27.3 50.6 77.4 62.6 100 53 99 151 122 
ภาษีเงินได 15.4 8.2 15.2 23.2 18.8 100 53 99 151 122 
กําไรสุทธิ 35.9 19.1 35.4 54.2 43.8 100 53 99 151 122 

 

 จากงบการเงิน วิธีคํานวณหาอัตรารอยละแนวโนมในงบดุล  ตวัอยางรายการเงินสด
ที่ปรากฏในงบดุลของแตละป  เงินสดป 2546  กําหนดใหเปนปฐาน  มีจํานวน 308,000 บาท  
เปน 100 %  เทียบป 2547 – 2550  กับปฐานคํานวณไดดังนี้ 
 

      =   = 104 %   เงินสดปลายป 2547 x 100 
เงินสดปลายป 2546 

32.0 x 100 
30.8  

 
 
      =   =   93 %   เงินสดปลายป 2548 x 100 

เงินสดปลายป 2546 

28.6 x 100 
30.8  

 
 
      =   =   94 %   เงินสดปลายป 2549 x 100 

เงินสดปลายป 2546 
29.0 x 100 

30.8  
 
 

      =   =   93 %   เงินสดปลายป 2550 x 100 
เงินสดปลายป 2546 

28.6 x 100 
30.8 
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 วิธีคํานวณหาอัตรารอยละแนวโนม ในงบกําไรขาดทุน  เชน  ยอดขายสุทธิป 2546 
กําหนดใหเปนปฐานมีจํานวน  505,600 บาท  เปน  100 % เทียบป 2547 – 2550 กับปฐาน
คํานวณไดดังนี้ 
 
 
      =   =   98 %   เงินสดปลายป 2547 x 100 

เงินสดปลายป 2546 
494,400 x 100 

505,600  
 
 

510,600 x 100 
505,600 

      =   =   101 % 
  

เงินสดปลายป 2548 x 100 
เงินสดปลายป 2546 

 
 
      =   =   118 % 
  

เงินสดปลายป 2549 x 100 
เงินสดปลายป 2546 

596,600 x 100 
505,600 

 
 
 

606,800 x 100 

505,600 
      =   =   120 % 
  

เงินสดปลายป 2550 x 100 
เงินสดปลายป 2546 

 การคํานวณรายการอื่น ๆ ในงบการเงิน  ก็มีวิธีการคํานวณเชนเดียวกัน ขอสังเกต  
ในการคํานวณตัวเลขอัตรารอยละของแนวโนมอยางหนึ่งก็คือ มักปดทศนิยมใหเปนจํานวนเต็ม  
ทั้งน้ี  เพ่ือความสะดวกเวลาเปรียบเทียบจะไดเห็นไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
 3. การวิเคราะหแนวโนมของงบดลุ 
  การแปลความการวิเคราะหแนวโนม  ตามงบการเงินขางตนสามารถตีความได
ดังนี้ 
  ฐานะการเงินระยะสั้น  ดูไดจากความสัมพันธระหวางสินทรัพยหมุนเวียนและ
หน้ีสินหมุนเวียน  ดังน้ี  ในระยะ  5 ปที่ผานมา สินทรัพยหมุนเวียนมีแนวโนมลดลง  จาก 100 % 
ในป 2546 เหลือ 93 % ในป 2550 หรือลดลง 7 % สวนประกอบของสินทรัพยหมุนเวียน คือ  
เงินสด  หลักทรัพยระยะสั้น  ลูกหนี้สุทธิ  มีแนวโนมลดลงเหลือ 93 %  72 % และ 90 %  
ตามลําดับ  แตสินคามีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเปน 106 % ในป 2550 และคาเชาจายลวงหนาก็มี
แนวโนมเพ่ิมขึ้นตลอดถึงป 2549 ในป 2550 ไดลดลงเหลือ 53 % ในขณะเดียวกัน  หนี้สิน
หมุนเวียนมีแนวโนมลดลงเชนกัน  คือจาก 100 % ในป 2546 เหลือเพียง 83 % ในป 2550 หรือ
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ลดลง 17 %  ทั้งสินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนมีแนวโนมลดลง        แตอัตราการลด
ของหนี้สินหมุนเวียนลดลงในอัตราที่มากกวาการลดลงของสินทรัพยหมุนเวียน คือ สินทรัพย
หมุนเวียน   ลดลงเพียง 7% แตหน้ีสินหมุนเวียนลดลงถึง 17 % ซึ่งแสดงถึงฐานะทางการเงินใน
ระยะสั้นดีขึ้น  สภาพคลองของกิจการมีมากขึ้น  
 การตีความในแตละรายการเพื่อประกอบการพิจารณา  ในการสรุปผลการวิเคราะห
ขางตน เชน แนวโนมการลดลงของลูกหนี้  จาก 100 % ในปฐานเหลือ 90 % ในป 2550 แสดง
ใหเห็นถึงนโยบายการใหสินเชื่อ  และการเรียกเก็บเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเปนผลมา
จากการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการชําระหนี้  ทําใหเก็บหน้ีไดเร็วขึ้น  และอาจเปนผลมาจากการ
ขายสินคาเปนเงินสดเพิ่มขึ้น  ทําใหการหมุนของบัญชีลูกหนี้ดีขึ้น 
 สําหรับสินคาคงเหลือ  แมวาจะมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจาก 100 %  ในปฐานเหลือ  90 % 
ในป 2550 แสดงใหเห็นถึงนโยบายการใหสินเชื่อและการเรียกเก็บเงินมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเปนผล
มาจากการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการชําระหนี้ทําใหเก็บหนี้ไดเร็วขึ้น  และอาจเปนผลมาจาก
การขายสินคาเปนเงินสดเพิ่มขึ้น  ทําใหการหมุนของบัญชีลูกหนี้ดีขึ้น 
 นอกจากนี้สินคาคงเหลือ  แมวาจะมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นโดยเมื่อเทียบกับยอดขายที่มี
แนวโนมเพ่ิมขึ้นเปน 120 % ในป 2550 หรือเพ่ิมขึ้นถึง 20 % การเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือ   
อยูในขั้นที่นาพอใจ แสดงวา การหมุนเวียนของลูกหนี้และสินคาคงเหลือมีความคลองตัวมากขึ้น 
 สินทรัพยถาวรสุทธิ  ซึ่งประกอบดวยที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ  มีแนวโนมสูงขึ้น
จาก 100 % เปน 182 % ซึ่งเปนผลมาจากการขยายกิจการ        จึงซื้อสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้นใน
ขณะที่แนวโนมของยอดขายสุทธิ  เพ่ิมขึ้นในอัตราที่นอยกวาอัตราการเพิ่มของสินทรัพยถาวร  
คือ เพ่ิมจากปฐานเพียง 20 % เทานั้น  ดังนั้น  เม่ือเปรียบเทียบแนวโนมของสินทรัพยถาวร  กับ
แนวโนมของยอดขาย  การใชประโยชนของสินทรัพยถาวรลดลง  แหลงที่มาของเงินทุนที่ใช
สําหรับการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณนั้นไดมาจากการขายหุนสามัญในราคาสูงกวามูลคา
และจากกําไรจากการดําเนินงาน  จะเห็นไดจากหุนสามัญ  สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  และ   
กําไรสะสม  มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจาก 100 % ในปฐานเปน 136 % 131 % 125 %และ 174 %  
ตามลําดับ 
 โครงสรางทางการเงิน  เปนการเปรียบเทียบระหวางหนี้สินทั้งสิ้นและสวนของผูถือหุน  
ในชวงระยะเวลา 5 ปที่ผานมา  หนี้สินทั้งสิ้นมีแนวโนมลดลงตลอดเวลา  คือจาก 100 % เหลือ
เพียง  83 % หรือลดลง 17 % ในขณะที่สวนของผูถือหุนมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น คือจาก 100 % เปน 
161 %  หรือเพ่ิมขึ้นถึง 61 % สวนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้นในขณะที่หน้ีสินกลับลดลง  ดังน้ัน  ความ
ปลอดภัยของเจาหนี้สูงขึ้นแหลงเงินทุนที่ไดมาระหวางป 2546 ตลอดถึงป 2550 นั้น ไดจากสวน
ของผูถือหุนเปนสําคัญ เงินทุนสวนของผูถือหุนเขามาในรูปของการขายหุนสามัญไดในราคา   
สูงกวามูลคา  และไดจากกําไรสะสมซึ่งเพ่ิมจาก 10 % เปน 17 % หรือ เพ่ิมถึง 74 % บริษัท     
ไดมีการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย  มีสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้น  สวนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้น  
ขณะเดียวกันหน้ีสินทั้งสิ้นกลับมีแนวโนมลดลง  ชี้ใหเห็นถึงการลงทุนระยะยาว  การเพิ่มขึ้นใน     
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สินทรัพยถาวร  และการลดลงของหนี้สิน  ไดมาจากเงินทุนสวนหุน  และใหเห็นถึงฐานะการเงิน
อันม่ันคงของกิจการ 
 
 4. การวิเคราะหแนวโนมของงบกําไรขาดทุน 
  จากงบกําไรขาดทุน  สามารถตีความไดดังน้ี  แนวโนมของยอดขายเพิ่มขึ้นใน
อัตราที่สูงกวาตนทุนขาย  คือ ยอดขายมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจาก 100 % ในปฐานเปน 120 % 
ในขณะที่ตนทุนขายมีแนวโนมเพ่ิมจากปฐานเพียง 15 % แสดงวาผูบริหารของกิจการมี
ความสามารถในการควบคุมตนทุนขายใหสอดคลองกับปริมาณการขายที่เปลี่ยนแปลงไป  จึง
เปนผลทําใหกําไรขั้นตนมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเปน 130 % ในป 2550  แตถาคาใชจายในการ
ดําเนินงาน  ตลอดจนคาใชจายอ่ืนๆ  มีแนวโนมสูงขึ้นมากกวายอดขายที่เพ่ิมขึ้น  จึงทําใหกําไร
สุทธิมี     แนวโนมเพ่ิมขึ้นเพียง 22 % เทานั้น  เปนที่นาสังเกตวาทั้งคาใชจายอ่ืน ๆ คาใชจาย
ในการขายและบริหารเพ่ิมสูงขึ้นมากกวาอัตราการเพิ่มขนของยอดขาย โดยทั่วไปเม่ืออัตราการ
ขายเพิ่มขึ้น  คาใชจายในการขายจะผันแปรไปตามยอดขาย  แตคาใชจายในการบริหารนาจะ
ควบคุมใหคงที่  หรือถาเพิ่มขึ้นก็ควรเพิ่มนอยกวายอดขายที่เพ่ิมขึ้น  แตการที่คาใชจายดังกลาว
มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจากปฐานเปน 128 % และ 148 % ตามลําดับ  มากกวาการเพิ่มในยอดขายที่
เพ่ิมขึ้นเพียง 20 % เทานั้น  แสดงวารายการนี้มีปญหา  ควรคนหาขอเท็จจริงเพื่อลดคาใชจาย
ดังกลาวลงก็จะทําใหกําไรสุทธิมีแนวโนมสูงขึ้นมากกวานี้ 
 
 การวิเคราะหแนวโนมหรือเรียกวาการวิเคราะหแนวนอน  มีประโยชนคือ  แสดงให
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของรายการที่วิเคราะหจากอดีตมาปจจุบัน  เพ่ือเปนเครื่องชี้วาการ
เปลี่ยนแปลงนั้น ๆ เปนไปในทางที่ดีขึ้นหรือต่ําลง  โดยเฉพาะผูบริหาร  มักจะใชการวิเคราะห
แนวโนมรายการในงบกําไรขาดทุน  เชนยอดขาย  เพ่ือเปนหลักฐานในการพยากรณยอดขายได
เปนอยางดี  ถามีแนวโนมในทางที่ไมดีจะไดวิเคราะหหาสาเหตุ  และขอเท็จจริงตางๆ เพ่ือการ
พิจารณาแกไข 
 

 5. ขอเสียของการวิเคราะหดวยวิธีอัตรารอยละของแนวโนม 
       การวิเคราะหโดยการใชเปอรเซ็นตแนวโนม  มีขอเสียบางประการที่นักวิเคราะห
จะตองคํานึงถึง  คือ 

5.1 ปฐานที่เลือกเปนปปกติหรือไม  เชน  รายการเงินสดในปฐานมีจํานวน  
6,000,000 บาท  แตในปตอ ๆ มา เงินสดกับมียอดเพียง 3,000,000 บาท  หรือต่ํากวา แสดงวา
ปฐานทีใ่ชจะตองผิดปกติทาํใหการวิเคราะหเปอรเซ็นตแนวโนมผิดพลาดไปจากความเปนจริงได 

5.2 ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกบัขนาดของตวัเลข เชน ตัวเลข     
รายการหนึ่งอาจเพิ่มจาก 100 บาท เปน 200  บาท  เพ่ิมขึ้นเทากับ 100 %  และในขณะเดียวกนั  
อีกรายการหนึ่งเพ่ิมจาก 1 ลานบาท  เปน 2 ลาบาท  เพ่ิมขึ้น 100 % เชนเดียวกัน  แตในแงของ
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ความสําคัญ  ในการวิเคราะหจะแตกตางกันมาก  นักวิเคราะหจะตองนําจํานวนเงินมาประกอบการ
พิจารณาดวย  ซึ่งจะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงของรายการแรกมีความสําคัญนอยกวาการ
เปลี่ยนแปลงของรายการหลัง 

5.3 ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับลักษณะของรายการนักวิเคราะห 
อาจใหความสนใจ  ในรายการที่เปลี่ยนแปลงไป 100 % มากกวารายการที่เปลี่ยนแปลงไปเพียง 
50 % ทั้ง ๆ ที่รายการหลังมีความสําคัญมากกวา  เปนตนวารายการคาใชจายจายลวงหนาเพิ่ม 
100 % อาจไมสําคัญเทารายการสินคาเพิ่มเพียง 50 %  
 เพ่ือเปนการลดขอผิดพลาดในการวิเคราะหงบการเงินดวยวิธีอัตรารอยละแนวโนม  
ใหนอยลงโดยปกติแลว  ในการวิเคราะหแนวโนม  ไมจําเปนตองคํานวณทุกรายการในงบกําไร
ขาดทุนและงบดุลแตจะคํานวณเฉพาะรายการที่มีความสัมพันธทางการเงิน  ก็จะใหประโยชนได
เชนเดียวกัน  ดังตัวอยางขางลางนี้ 

รายการ 46 47 48 49 50 
ขาย 100 98 101 118 120 
สินทรัพยหมุนเวียน 100 94 91 102 93 
สินทรัพยถาวร 100 132 142 164 182 
หนี้สินรวม 100 92 85 93 83 
หุนสามัญ 100 142 169 222 235 
กําไรสะสม 100 136 131 125 174 

 

หนี้สินรวม 
สินทรัพยหมุนเวียน 
ขาย 
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ภาพที่ 13.3   กราฟแสดงแนวโนม 
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 จากขอมูลขางตน  วิเคราะหความสัมพันธระหวางยอดขาย และสินทรัพยถาวร ทําให
ทราบวาประสิทธิภาพการใชสินทรัพยถาวรเพื่อกอใหเกิดรายไดนอยลง  เนื่องจากยอดขายมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้นจาก 100 %  ปฐานเปน 120 % ในป 2550  แตสินทรัพยถาวรมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น
จากปฐานถึง  82 %  เปนการเพิ่มที่สูงกวายอดขายมาก 
 เงินลงทุนในสินทรัพยถาวรระหวางป 2546 ถึง 2550  ไดมาจากสวนของผูถือหุน  
เห็นไดจากหุนสามัญและกําไรสะสม  มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเปน 235 % และ 174 % ตามลําดับ
ในขณะที่หนี้สินรวมลดลงเหลือ 83 % 
   

รายการ 46 47 48 49 50 
ขาย 100 98 101 118 120 
เงินสด 100 104 93 94 93 
ลูกหนี้ 100 95 83 97 90 
สินคา 100 91 92 108 106 
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ภาพที่ 13.4  กราฟแสดงแนวโนมขายกับสินทรัพยหมุนเวียน 
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 จากตารางขางตน  เปนการดูความสัมพันธระหวางขายกับสินทรัพยหมุนเวียน  ถา
ลูกหนี้สินคามีแนวโนมเพ่ิมขึ้น  ในขณะที่แนวโนมยอดขายลดหรือเพิ่มขึ้นในอัตราที่นอยกวา  
แสดงวากิจการกําลังประสบปญหาดานการตลาดและการเงิน  อันมีสาเหตุมาจากการขาด     
ประสิทธิภาพ ของแผนกจัดซื้อและแผนกสินเชื่อ  ตามตัวอยาง  ยอดขายมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจาก 
100 % ในป 2546 เปน 120 % ในป 2550   แตเงินสดและลูกหนี้กลับมีแนวโนมลดลงเหลือ    
93 % และ 90 % ตามลําดับ  ในขณะที่สินคามีแนวโนมเพ่ิมขึ้นแตไมมากนัก  การลดลงของ   
ลูกหนี้  แสดงใหเห็นถึงนโยบายการใหสินเชื่อ และการเรียกเก็บหนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
อาจเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการชําระหนี้ทําใหกิจการเก็บหน้ีไดเร็วขึ้น   

 

การวิเคราะหงบดุลเฉพาะจุด   
 วิธีอัตรารอยละของยอดรวม  ไมนิยมใชวิเคราะหรายการในงบดุลทั้งงบ  ถาใช
ก็มักจะเนนการวิเคราะหเฉพาะจุดเพ่ือทําใหเห็นรายการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดชัดเจนยิ่งขึน้ 
การวิเคราะหสามารถแยกวเิคราะหเฉพาะจุดสําคัญ ๆ ไดดังนี้ 

 

 1.  การวิเคราะหสวนผสมของสินทรัพยหมุนเวียน 
     สินทรัพยหมุนเวียนเปนสินทรัพยที่มีความสําคัญที่ใชในการดําเนินงานตามปกติ
ของกิจการ   เปนสินทรัพยแสดงความคลองตัวในระยะสั้น  ดังน้ัน  การวิเคราะหลักษณะนี้  
เปนการวิเคราะหเนนเฉพาะจุด  ทําใหเห็นความแตกตางที่ชัดเจนขึ้น  โดยกําหนดใหสินทรัพย
หมุนเวียนรวมเปน 100 % หลังจากนั้น เทียบสวนประกอบของสินทรัพยหมุนเวียนแตละรายการ  
ใหเปนอัตรารอยละของสินทรัพยหมุนเวียน  ดังตัวอยางงบดุลของบริษัทยูงทอง จํากัด ขางลางนี้ 

 
บาท % รายการ 

2549 2550 2549 2550 
เงินสด 351,000 416,700 10.26 14.51 
เงินทุนระยะสัน้ 50,000 70,000 1.46 2.44 
ตั๋วเงินรับ 20,000 - 0.58 - 
ลูกหนี้การคา 1,000,000 985,000 29.23 34.30 
สินคาคงเหลือ 2,000,000 1,400,000 58.47 48.75 
สินทรัพยหมุนเวียนรวม 3,421,000 2,841,700 100.00 100.00 

  
 จากการวิเคราะหขางตน ทําใหผูวิเคราะหทราบวาเงินลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียน 
สวนใหญไปลงทุนในสินคาคงเหลือมากที่สุดถึง 58.47 % และ 48.75 % ในป 2549  และ 2550  
รองลงมาคือลูกหนี้การคา 29.23 % และ  34.30 % ตามลําดับ   
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 สินทรัพยหมุนเวียนเร็ว  ประกอบดวย เงินสด  เงินลงทุนระยะสั้น  ตั๋วเงินรับ  และ
ลูกหนี้การคา  มีอัตรารอยละตอยอดรวมเพิ่มขึ้น จาก 41.53 % ในป 2549  เปน 51.25 %  
ในป 2550  แตสินคาคงเหลือ ซึ่งเปนสินทรัพยหมุนเวียนที่เปลี่ยนเปนเงินสดไดชากวาสินทรัพย
หมุนเวียนรายการอื่น  ไดลดลงจาก  58.47 % เหลือ  48.75  %  ดังน้ัน  กลาวไดวาสภาพคลอง
ของสินทรัพยหมุนเวียน  ในการเปลี่ยนกลับมาเปนเงินสดในป 2550  มีมากกวาป 2549 
 การวิเคราะหสวนผสมของสินทรัพยหมุนเวียน ทําใหทราบลักษณะของการลงทุนใน
สินทรัพยหมุนเวียน  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความคลองตัวทางการเงินในระยะสั้น  ถากิจการลงทุนใน
ลูกหนี้และสินคาคงเหลือมากเกินไป  โอกาสที่จะเกิดหนี้สูญก็จะมีมากขึ้นและเงินทุนสวนหนึ่งจะ
ไปจมอยูในสินคา  ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหความคลองตัวลดลง  การวิเคราะหลักษณะนี้จะชวยแนะ
แนวทางใหผูบริหารใหความระมัดระวังในการบริหารอาจทําใหธุรกิจขาดความคลองตัวไดงาย  
จะไดหาแนวทางแกไขทันเวลา  สําหรับการวิเคราะหสวนผสมของสินทรัพยหมุนเวียนคือ  การ
วิเคราะหเปรียบเทียบแตละรายการจะทําใหทราบสภาพคลองของแตละกิจการ  ผูใหความสนใจ
วิเคราะหลักษณะนี้คือ  ผูใหสินเชื่อระยะสั้น จะใชประกอบการตัดสินใจในการปลอยสินเชื่อใหกับ
กิจการตอไป 
 
 2.  การวิเคราะหสวนผสมของหนี้สินหมุนเวียน 
     การวิเคราะหในลักษณะนี้เปนการเนนเฉพาะจุดหนี้สินหมุนเวียน  วาประกอบดวย
รายการที่สําคัญอะไรบาง  โดยเทียบหนี้สินหมุนเวียนรวมเปน 100 %  และเทียบสวนประกอบ
ตาง ๆ ใหเปนอัตรารอยละของหนี้สินหมุนเวียน  ดังขอมูลขางลางนี้ 
 
 
 

บาท % รายการ 
2549 2550 2549 2550 

เจาหนี้การคา 420,000 480,700 60.87 66.67 
ตั๋วเงินจาย 200,000 150,000 28.99 20.83 
เงินเดือนคางจาย 45,000 60,000 6.52 8.33 
ภาษีเงินไดคางจาย 25,000 30,000 3.62 4.17 
หนี้สินหมุนเวยีนรวม 690,000 720,700 100.00 100.00  

 
 จากขอมูลในงบดุล  ป 2550  ขางตน  ถากําหนดใหหน้ีสินและสวนของผูถือหุนเปน 
100% ประกอบดวยหนี้สินหมุนเวียนเพียง 9.21% หนี้สินระยะยาว 20.46 % และสวนของ  
ผูถือหุน 70.33 % จะเห็นวารายการหนี้สินหมุนเวียนรวมมี 9.21 % เทานั้น นับวามีนอยมาก    
ผูวิเคราะหอาจไมใหความสําคัญ แตเม่ือกําหนดใหหนี้สินหมุนเวียนรวมเปน 100% จะได     
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ผลลัพธดังตารางขางตน คือ เจาหนี้การคา 66.67% และตั๋วเงินจาย 20.83%  เงินเดือน
คางจายและภาษีเงินไดคางจายรวมกัน 12.50 % สวนประกอบของหนี้สินหมุนเวียนที่ควร  
ใหความสนใจคือ  เจาหนี้การคา  ซึ่งมีอัตราสวนสูงสูงมาก  คือ มีถึง 66.67 % ทําใหทราบวา
แหลงเงินทุนระยะสั้นของกิจการ  สวนใหญไดมาจากเจาหนี้การคา  
  2.1  การวิเคราะหสวนผสมของหนี้สินหมุนเวียน ทําใหทราบแหลงเงินทนุระยะสัน้  
และคาใชจายในการจัดหาเงินทุน โดยปกติการจัดหาเงินทุนจากธนาคาร คาใชจายอัตราดอกเบี้ย
จะต่ํากวาการใชเครดิตทางการคาโดยเฉพาะในกรณีที่มีการกําหนดเงื่อนไขในการชําระเงิน  เชน 
2/10, n/30  คาใชจายในการใชเครดิตทางการคาในกรณีที่กิจการไมเลือกที่จะรับสวนลดเงินสด 
แตใชประโยชนในการยืดเวลาชําระหนี้ออกไป  คาใชจายนี้จะคิดเปนรอยละตอปดังนี้ 
 

ตนทุนที่แทจริงกรณีชําระหนี้เกินเวลาที่ใหสวนลด =  อัตราสวนลดเงินสด 
(1 – อัตราสวนลดเงินสด)  

 

    =   

 

 
    =    
     
    =  2.04 % 

.02 
(1 – 0.02) 
0.02 
0.98 

กรณีเง่ือนไข 2/10,n/30  งวดของการใหสินเชื่อ  20 วัน  ถาไมชาํระภายใน 10 วันจะเสีย 
 
ดอกเบี้ย 2.04 %  ตอ 20 วัน  หากคิดเปนปจะเทากับ    = 37.23 %  

2.04 x 365 
20 

 
 

  ซึ่งถาสมมติวากิจการกูยืมจากธนาคาร  เสียดอกเบี้ย  15 %  ตอป  การใช
เครดิตทางการคาจะมีตนทนุสูงกวา 

  จากตัวอยางขางตน  ในป 2549  และ 2550  กิจการไดมีการจัดหาแหลงเงินทุน
ระยะสั้น  จากเจาหนี้การคาเปนสําคัญทั้ง 2 ป เจาหนี้การคาในป 2549  มีจํานวน  60.87 %  
เพ่ิมขึ้นเปน 66.67 % ในป 2550  ฉะนั้น  คาใชจายในการจัดหาเงินทุนของกิจการจึงเพิ่มมาก
ขึ้นกวาป 2549  เปนตน 
  2.2 การรับรูรายการและวัดมูลคาของหน้ีสินจะมีผลกระทบตอการวิเคราะห  
งบการเงินใน 2 ลักษณะคือ 
   2.2.1    ความสามารถในการทํากําไร  กิจการมีการใชสินคาหรือบริการ
เพ่ือกอใหเกิดรายได แตยังไมไดมีการจายชําระคาสินคาหรือบริการนั้นทันที การจายเงินจะจาย
ในอนาคต นอกจากนี้กิจการอาจมีสัญญาที่จะสงมอบสินคาหรือใหบริการในอนาคต ในขณะที่  
กิจการไดรับเงินสดและบันทึกรายการในงวดปจจุบันแลว  
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   2.2.2    หน้ีสินเปนรายการที่บอกถึงภาระผูกพันที่กิจการตองจายชําระให
หมดในอนาคต กิจการที่มีทรัพยากรไมเพียงพอที่จะจายชําระหนี้ จะทําใหมีความเสี่ยงที่ไม
สามารถอยูรอดได หรืออาจเกิดลมละลายได นอกจากนี้จํานวนหนี้สินที่ปรากฏในงบดุลจะไม 
เทากับจํานวนเงินที่กิจการตองจายชําระหนี้ ซึ่งจะแสดงมูลคาปจจุบันของกระแสดงเงินสดที่ตอง
จายในอนาคตเทานั้นที่จะปรากฏในงบดุล  เชน ถากิจการกูยืมเงิน 100 บาท อัตราดอกเบี้ย 
10% ตอป ณ สิ้นปแรก จะมีหน้ีสินจํานวน 110 บาท แตจะปรากฏในงบดุลเทากับ 100 บาท  
เทานั้น เปนตน 
  2.3 ประเภทของหนี้สินจะมีผลกระทบตอกระแสเงินสด เนื่องจากหนี้สินระยะสั้น
เปนหนี้ที่ครบกําหนดจายชําระภายในหนึ่งป หรือรอบระยะเวลาดําดําเนินงาน ซึ่งอาจเปนหนี้ที่
เกิดจากิจกรรมดําเนินงาน และกิจกรรมจัดหาเงิน และในการวิเคราะหสภาพคลองของกิจการ 
สําหรับรายการเงินรับลวงหนาจากลูกคา กับเจาหนี้การคาจะแตกตางกัน เน่ืองจากเจาหนี้การคา
ตองมีการจายชําระดวยเงินสด สวนเงินรับลวงหนากิจการจะชําระหนี้ดวยการสงมอบสินคาหรือ
บริการ ซึ่งมีผลทําใหเงินสดที่จายชําระต่ํากวาเงินรับลวงหนาที่บันทึกไว นอกจากนี้ กิจการมักจะ
ขายสินคาสูงกวาราคาตนทุน หากกิจการมีจํานวนเงินรับลวงหนาเพิ่มขึ้นจะสงผลดีตอกิจการ 
เน่ืองจากทําใหคาดการณไดวาในอนาคตกิจการมีรายไดเขามา 
  นอกจากนี้ ผูบริหารตองตรวจสอบสัดสวนของหนี้ที่ เกิดจากกิจกรรมการ
ดําเนินงานกับหน้ีสินจากกิจกรรมการจัดหา เน่ืองจากหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงานเปนขอ
บงชี้ถึงเงินทุนในการดําเนินงานสําหรับกําลังการผลิตและยอดขาย การเปลี่ยนแปลงจากหนี้สินที่
เกิดจากกิจกรรมดําเนินงานไปเปนหน้ีสินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหา เปนสัญญาณที่บอกถึงการเกิด
ปญหา เน่ืองจากกิจการหาทางกอหนี้ขึ้นมาใหม (refinancing) จากการที่ไมมีความสามารถชําระ
หนี้ระยะสั้นได 
  2.4 หนี้สินระยะยาว ในกรณีที่กิจการมีการจัดหาเงินโดยการออกหุนกู และมี
การจําหนายในราคาที่สูงกวามูลคา เงินสดที่ตองจายในแตละงวดสวนหนึ่งเปนเงินตน ซึ่งควรจะ
แสดงเปนกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ดังน้ัน  กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จะมีมูลคาต่ําไป   และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาจะมีมูลคาสูงไปดวยจํานวนเงินที่เทากัน 
ในทางตรงขามในการออกหุนกูจําหนายโดยมีสวนลดมูลคาหุนกู การตัดสวนลดจะมีผลทําให 
ดอกเบี้ยจายที่เพ่ิมขึ้น    ดังน้ัน กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานจึงมีจํานวนสูงไป และ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจะมีจํานวนเงินต่ําไป 
  สําหรับหุนกูที่ไมมีดอกเบี้ย  กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินจะไมถูกกระทบ
จากดอกเบี้ยจาย ผลคือกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานที่กิจการรายงานจะสูงเกินไป ซึ่งจะ
มีผลตออัตราสวนทางการเงินที่ใชรายการนี้ไปคํานวณ 
  กลาวโดยสรุป  การจัดประเภทกระแสเงินสดของการจายชําระหนี้  ขึ้นอยูกับ
อัตราดอกเบี้ยที่กําหนดไวในหุนกู ไมใชอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง เม่ืออัตราดอกเบี้ยทั้งสองชนิด
แตกตางกัน จึงทําใหกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานจะมีจํานวนที่ไมถูกตอง 
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  2.5 หน้ีสินที่ อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง หรือสัญญาสวอป (swap) เพ่ือ
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวใหเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่  หรือทําในทางตรงกันขาม    จะทํา
ใหดอกเบี้ยจาย กระแสเงินสด และอัตราสวนทางการเงินที่เกี่ยวของมีความผันผวนสูง เน่ืองจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และหากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกิจการมี
ความสัมพันธกับอัตราดอกเบี้ย หน้ีสินที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัวจะชวยลดความเสี่ยงลงได ความ
เชื่อที่วาอัตราดอกเบี้ยคงที่จะลดความเสี่ยงลงไดจึงอาจไมถูกตอง 

 

 3. การวิเคราะหโครงสรางของทุน 
  การวิเคราะหในลักษณะนี้  เปนการเนนเฉพาะเงินทุนระยะยาว  ซึ่งประกอบดวย
หน้ีสินระยะยาวและสวนของผูถือหุน   โดยเทียบเงินทุนระยะยาวเปน 100 % แลวเทียบแตละ
รายการ ที่เปนสวนประกอบของเงินทุนระยะยาว   ใหเปนอัตรารอยละของเงินทุนระยะยาว 
ดังตัวอยางขางลางนี้ 

 
บาท % รายการ 

2549 2550 2549 2550 
หนี้สินระยะยาว 2,600,000 2,400,700 31.45 27.60 
ทุนหุนสามัญ 2,800,000 3,280,000 33.87 37.71 
กําไรสะสม              2,867,000 3,017,000 34.68 34.69 
เงินทุนระยะยาว    8,267,000 8,697,700 100.00 100.00 

  
 จากการวิเคราะหขางตน ทําใหทราบวาโครงสรางเงินทุนของบริษัท มาจากสวนของ   
เจาของโดย  จากการขายหุนสามัญ  จาก 33.79 % ในป 2549  เพ่ิมขึ้นเปน 40.02 % ในป 
2550  และไดมาจากกําไรสะสมซึ่งถือวาเปนแหลงเงินทุนภายในของกิจการ 
 การวิเคราะหโครงสรางของทุน ทําใหทราบถึงแหลงเงินทุนระยะยาว ทราบภาระใน
การจายดอกเบี้ย และเงินตนแกเจาหนี้ แสดงถึงความเสี่ยงทางการเงินของกิจการ วามีมากหรือ
นอยเพียงใด  ตามตัวอยางขางตน  บริษัท มีหน้ีสินระยะยาว 31.45 % สวนของผูถือหุนรวม  
68.55 %  ในป 2549  และป 2550 หน้ีสินระยะยาวมีเพียง 27.60 % แตสวนของผูถือหุนรวมได
เพิ่มขึ้นเปน 72.40 %  หนี้สินระยะยาวนอยลง สวนของผูถือหุนมีมากขึ้น ความเสี่ยงทางการเงิน
ของบริษัทยังต่ําอยู และความเสี่ยงทางการเงินมีนอยกวาป 2549 เน่ืองจาก แหลงของเงินทุน
ระยะยาวสวนใหญมากจากสวนของผูถือหุน  
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การวิเคราะหอัตราสวน 
 ในการประเมินฐานะการเงิน ตลอดจนผลของการดําเนินงานของธุรกิจ     นอกจาก
นักวิเคราะหงบการเงิน  จะอาศัยเครื่องมือตาง ๆ  ตามที่กลาวมาแลวในบทกอน ๆ อัตราสวน    
ทางการเงินยังเปนเครื่องมืออีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งแสดงออกในรูปความสัมพันธระหวางรายการที่
ปรากฏในงบการเงิน  ซึ่งไดแก  งบดุล  งบกําไรขาดทุน  และงบกําไรสะสม  ความสัมพันธ
ระหวางรายการ  อาจเปนรายการในงบเดียวกัน  หรือตางงบกันก็ได  เชน  อัตรากําไรขั้นตน  
อัตราการหมุนของเจาหนี้  เปนตน 
 การวิเคราะหงบการเงินโดยวิธี อัตราสวนนี้ สิ่งที่ผูวิ เคราะหจะตองทราบ คือ  
จุดมุงหมายของการวิเคราะห  วาตองการอะไรจากการวิเคราะห  โดยขอเท็จจริงแลว  อัตราสวน
แตละอัตราจะไมสิ้นสุดในตัวของมันเอง การวิเคราะหจะตองอาศัยอัตราสวนอ่ืนที่เหมาะสมเขา
เสริม  เพ่ือคนหาขอเท็จจริงที่แฝงอยูในอัตราสวนนั้น  การเลือกใชอัตราสวนที่เหมาะสม  จะชวย
ตอบคําถามตาง ๆ ไดงายและชัดเจนยิ่งขึ้น 

    ในดานงานศึกษาที่ใชอัตราสวนทางการเงินเปนตัวแปรในการพยากรณภาวะ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการ   สเปรนท (Sprent, 1993) ไดทําการพยากรณภาวะ
ความลมเหลวของธุรกิจ โดยใชอัตราสวนทางการเงินเปนตัวแปรพยากรณ      ไดแก    
อัตราสวนหมุนเวียน (current ratio)  อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงคลัง( inventory turnover 
ratio) อัตราสวนการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (total asset turnover ratio) อัตราสวนกําไร 
(profit  margin) อัตราสวนหนี้สิน (debt ratio)   ผลตอบแทนตอสินทรัพย  (return on assets)    
และผลตอบแทนตอสวนทุนเจาของ (return on equity)  ชิราตะ (Shirata, 2002) ไดศึกษา
เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความลมเหลว และความสําเร็จของกิจการในอดีตเปนจํานวนมาก ที่ใช
อัตราสวนทางการเงินมาเปนตัวแปรพยากรณความลมเหลว และความสําเร็จของกิจการ 
 จะเห็นวา การใชอัตราสวนทางการเงินสามารถพยากรณภาวะความสําเร็จ หรือความ
ลมเหลวของกิจการได โดยอัตราสวนทางการเงินจะแบงเปนกลุมๆซ่ึงจะกลาวในหัวขอตอๆไป 
 
 1.   ความหมายของอัตราสวนทางการเงนิ 
   อัตราสวนทางการเงิน (financial ratios) หมายถึงอัตราสวนที่เกิดขึ้นจาก
การเปรียบเทียบรายการทางการเงินที่ปรากฏในงบการเงินสําหรับระยะเวลาหนึ่ง  โดยนํามา
สัมพันธกันในรูปสัดสวนหรืออัตรารอยละ  ทําใหไดผลลัพธที่จะชี้ใหเห็นผลการดําเนินงาน  หรือ
ฐานะการเงินของกิจการ  เชน  เม่ือเอายอดขายไปหารกําไรสุทธิ  อัตราสวนน้ีเรียกวา  อัตรา
กําไรสุทธิ  ทําใหทราบวากิจการมีกําไรสุทธิตอยอดขายเปนอยางไรหรือเม่ือเอาหน้ีสินหารดวย
สินทรัพยรวม ก็จะทราบวาการลงทุนในสินทรัพยทั้งสิ้นเปนเงินทุนที่เกิดจากการกอหน้ีระยะสั้น  
และหนี้ระยะยาวเทาใด  ทําใหผูวิเคราะหทราบถึงสภาพความเสี่ยงทางการเงินของกิจการได 
 การวิเคราะหโดยใชเครื่องมืออัตราสวนทางการเงินน้ีมักนิยมใชวิเคราะหเปรียบเทียบ
ภายในกิจการสามารถนําไปใชประโยชนเปนแนวทางในการวางแผนทางการเงิน  ประโยชน
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รองลงมาคือ  ถาวิเคราะหเปรียบเทียบกับคูแขงขัน ก็จะทําใหทราบวากิจการดีกวา หรือดอยกวา
คูแขงในดานใด  และถาวิเคราะหเปรียบเทียบกับอัตราสวนมาตรฐาน หรืออัตราสวนเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรม ก็จะเปนเคร่ืองชี้ถึงสิ่งที่กิจการแตละแหงตองการวัดวากิจการต่ํากวาหรือสูงกวา
มาตรฐาน  เม่ือเปรียบเทียบกับกิจการประเภทเดียวกันภายในอุตสาหกรรมนั้น ๆ  

 
 2. ประเภทของอัตราสวนทางการเงิน 
  อัตราสวนที่ใชในการวิเคราะหงบการเงิน มีอยูหลายประเภท แตละประเภทตาง
ก็มีจุดมุงหมายในการใชแตกตางกันออกไป  เชน  ถาผูวิเคราะหเปนสถาบันทางการเงิน  และ
ตองการทราบวาควรใหเครดิตแกบริษัทที่ขอกูระยะสั้นหรือไม  ก็จะมุงความสนใจในสินทรัพยที่
เปลี่ยนสภาพเปนเงินสดไดงายวามีจํานวนมากนอยเพียงใด เพ่ือดูความคลองตัวทางการเงินของ
บริษัท ขั้นตอไปก็จะวิเคราะหโดยใชอัตราสวนตางๆ ที่สามารถวัดความสามารถในการชําระหนี้
ระยะสั้น ไมจําเปนตองใชอัตราสวนทั้งหมด  แตจะนําเฉพาะอัตราสวนกลุมที่จะชวยชี้ใหเห็นถึง
ความคลองตัวของกิจการมาใชเทานั้น เพ่ือความเขาใจในการวิเคราะหลักษณะธุรกิจของกิจการ 
จะแบงการศึกษาอัตราสวนทางการเงินเปน 4 กลุม (เพ็ชรี  ขุมทรัพย, 2548, หนา 200) 

1. อัตราสวนวิเคราะหสภาพคลอง (liquidity  ratios) 
2. อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการกอหนี้ (leverage  ratios) 
3. อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการใชสินทรัพย (activity  ratios) 
4. อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร  (profitability  ratios) 

   
  ซึ่งวิธีการคํานวณและการวิเคราะหดวยอัตราสวน  (ratio  analysis)  เปนการ
วิเคราะหดูความสัมพันธของขอมูล  2  ชุด  โดยใหตัวหนึ่งเปนตัวตั้ง  อีกตัวหนึ่งเปนตัวหาร  
เรียกวา  อัตราสวน อัตราสวนที่ไดตองนําไปเปรียบเทียบกับอัตราสวนที่ถูกกําหนดใหเปนเกณฑ
มาตรฐาน   

 2.1    อัตราสวนวเิคราะหสภาพคลอง  (liquidity  ratio) เปนการวัดสภาพคลอง
วากิจการมีความสามารถในการชําระหนี้สนิระยะสั้นไดดีเพียงใด มีอัตราสวนทีใ่ชในการวิเคราะห  
2 อัตราสวน ดังนี้ 
  2.1.1    อัตราสวนเดินสะพดั  (current  ratio)  คือ   อัตราสวนระหวาง
สินทรัพยหมุนเวียนกบัหน้ีสินหมุนเวียน  เขียนเปนสตูรไดวา 

 
 

 

 

 

                                       

อัตราสวนเดนิสะพัด   =                หนวยเปนเทา 

                                   

                               
สินทรัพยหมุนเวียน 
หนี้สินหมุนเวยีน 
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  อัตราสวนนีบ้อกใหทราบวา  กิจการมีสินทรัพยหมุนเวียนเปนกี่เทาของ
หนี้สินหมุนเวยีน  เชน คํานวณผลลัพธได  2 เทา  หมายความวากิจการมีสินทรัพยหมุนเวยีน
เปน  2 เทาของหนี้สินหมุนเวียนการที่กิจการมีสินทรัพยมากกวาหนี้สินหมุนเวียน  แสดงวา   
กิจการมีสภาพคลองอยูระดับหน่ึง  เปนตน 
  2.1.2  อัตราสวนฉับพลันหรืออัตราสวนคลองตัว  (quick  ratio  or  acid  

test  ratio)  คือ อัตราสวนระหวางสินทรัพยหมุนเวียนทั้งหมดยกเวนสินทรัพยหมุนเวียนชากับ
หนี้สินหมุนเวียน  ที่ตองตัดสินทรัพยหมุนเวียนชาออกเพราะอัตราสวนนี้จะวัดความคลอง
ตัวอยางฉับพลัน   สินทรัพยหมุนเวียนชา  ไดแก สินทรัพยคงเหลือ  คาใชจายลวงหนา  เปนตน 
สินทรัพยเหลานี้มีความคลองตัวหรือการหมุนเวียนเปลี่ยนเปนเงินสดไดชาหรือไมสามารถ
เปลี่ยนเปนเงินสดได  จึงตัดสินทรัพยหมุนเวียนเหลานี้ออกเขียนเปนสูตรไดวา 

 
 
 

 

 

                                       

อัตราสวนฉับพลัน   =                    หนวยเปนเทา                       
                                   

สินทรัพยหมุนเวียนเร็ว 
หนี้สินหมุนเวยีน 

  อัตราสวนนี้บอกใหทราบวา กิจการมีสินทรัพยหมุนเวียนเร็ว ไดแก เงินสด  
หลักทรัพยในความตองการของตลาด  ลูกหนี้  ตั๋วเงินรับ  เปนกี่เทาของหนี้สินหมุนเวียน  เชน  
คํานวณผลลัพธได 1.5 เทา  หมายความวากิจการมีสินทรัพยหมุนเวียนเร็วเปน  1.5 เทาของ
หน้ีสินหมุนเวียน จากตัวอยางนี้กิจการมีสินทรัพยหมุนเวียนเร็วมากกวาหนี้สินหมุนเวียน แสดง
วากิจการมีสภาพคลองอยูระดับหน่ึง  เปนตน 
   อยางไรก็ดีการใชอัตราสวนทั้งสองอยางนี้ มาประเมินฐานะทางการเงินใน
ระยะสั้นของกิจการแลวสรุปผลออกมาวาบริษัทมีสภาพคลองในระยะสั้นดีหรือไมดีอยางไร  โดยไมดู
ปจจัยอ่ืน ๆ ประกอบ  เชน คุณภาพของลูกหนี้  และหลักทรัพยชั่วคราว  อาจเกิดขอผิดพลาดใน
การวิเคราะหได 
  2.2  อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการกอหนี้  (leverage  ratio)  เปนการ
วัดสัดสวนของการจัดหาเงินทุน  2 แบบ คือ จากการกอหนี้สินกับจากสวนของเจาของวาสัดสวน
นี้เหมาะสมหรือไมโดยการวิเคราะหจะตองไมใหมีสัดสวนของการกอหน้ีสินมากเกินไป  ซึ่งการ
กอหนี้สินมากจะทําใหมีภาระผูกพันแกบริษัทตามมา  ไดแก  ดอกเบี้ย และภาระผูกพันระยะยาว
จากการเชา  เชน คาเชาสํานักงาน  เปนตน  ซึ่งถากิจการมีภาระผูกพันเหลานี้  อัตราสวนดานนี้
จะวัดความสามารถในการชําระภาระผูกพันเหลานี้วา  กิจการสามารถทํากําไรไดเพียงพอกับการ
ชําระหนี้มากนอยแคไหน  มีอัตราสวนที่ใชในการวิเคราะห  4  อัตราสวนดังนี้ 
   2.2.1  อัตราสวนหนี้สิน  (debt  ratio) คอื  อัตรารอยละระหวางหนี้สนิ
ทั้งหมดกับสินทรัพยทั้งหมด  เขียนเปนสตูรไดวา 
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อัตราสวนหนีสิ้น   =                                             ×  100 หนวยเปน  % 

 

 

                                    
   อัตราสวนนีบ้อกใหทราบวา  กิจการมีหนี้สินทั้งหมดเปนกี่เปอรเซ็นต

ของสินททรัพยทั้งหมด 
   2.2.2  อัตราสวนจํานวนเทาของผลตอบแทนตอดอกเบี้ย  (times  
interest  earned  คือ  อัตราระหวางกําไรจากการดําเนินงานกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินได  
(earning  before  interest  and  taxes  : EBIT)  กับจํานวนดอกเบี้ย  (interest : I) เขียนเปน
สูตรไดวา 

 

 

 

 

  อัตราสวนนี้บอกใหทราบวา  ใน  1  รอบระยะเวลาบัญชีที่ผานมากิจการมีกําไร  
(EBIT)  เปนกี่เทาของดอกเบี้ยจาย  เชน  คํานวณผลลัพธได  3 เทา  หมายความวากิจการมี
กําไร  (EBIT)  เปน  3 เทาของดอกเบี้ยจาย  แสดงวากิจการมีกําไรพอจายดอกเบี้ยจากหนี้สินที่
กิจการกอในระดับหน่ึง เปนตน 
   2.2.3   อัตราสวนรายไดคุมคาใชจายประจํา (fixed charge  coverage)  
คืออัตราสวนระหวางกําไรกอนภาษีบวกดอกเบี้ยจายบวกภาระผูกพันจากการเชากับดอกเบี้ยจาย
บวกภาระผูกพันจากการเชา  (คาใชจายประจํา)  เขียนเปนสูตรไดวา 

 
 

 

 

 

 
 

  
อัตราสวนรายไดคุม                          
 คาใชจายประจาํ  =              หนวยเปนเทา                                                                         
                                   

     อัตราสวนจํานวนเทาของ                          

 ผลตอบแทนตอดอกเบี้ย     =             หนวยเปนเทา                                                

                                   

กําไรจากการดําเนนิงาน (EBIT) 

ดอกเบี้ยจาย  (I) 

กําไรกอนภาษี  + ดอกเบี้ยจาย + ภาระผูกพันจากการเชา 
คาใชจายประจํา 

หนี้สินทั้งหมด 
สินทรัพยทั้งหมด 

   อัตราสวนนี้บอกใหทราบวา ใน  1  รอบระยะเวลาบัญชีที่ผานมากิจการ
มีกําไรกอนภาษีบวกดอกเบี้ยจายบอกภาระผูกพันจากการเชาเปนกี่เทาของคาใชจายประจํา  
เชน  คํานวณผลลัพธได 2.5 เทา  หมายความวา  ใน  1  รอบบัญชีที่ผานมากิจการมีกําไรกอน
ภาษีบวกดอกเบี้ยจายบวกภาระผูกพันจากการเชาเปน  2.5 เทา  ของคาใชจายประจํา  แสดงวา
กิจการมีกําไรพอจายคาใชจายประจําของกิจการในระดับหน่ึง  เปนตน 
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2.2.4  อัตราสวนเงินสดรับคุมรายจายประจํา (cash  flow coverage)  
เปนอัตราสวนระหวางเงินสดรับ (กําไรสุทธิบวกคาเสื่อมราคา)  กับดอกเบี้ยจายบวกภาระผูกพัน
จาการเชาบวกเงินปนผลหุนบุริมสิทธิกอนภาษีบวกรายจายชําระหนี้เงินกูกอนภาษี  (รายจาย
ประจํา)  เขียนเปนสูตรไดวา 
 
 
 

 

 

 

    อัตราสวนนี้บอกใหทราบวา ใน  1 รอบระยะเวลาบัญชทีี่ผานมากิจการ 
 

 
อัตราสวนเงินสดรับคุม -                          

รายจายประจํา  =             หนวยเปนเทา                                                                                        

                                   

กําไรสุทธิ  +  คาเส่ือม  
คาใชจายประจํา + เงินปนผลหุนบุริมสิทธิ + รายจายชําระหนี้เงินกู 

                     (1  -  ภาษี)              (1   -  ภาษี) 

มีเงินสดรับเพียงพอกับภาระรายจายประจํากี่เทา  เชน คํานวณผลลัพธได 3 เทา  หมายความวา
กิจการมีเงินสดรับเปน  3 เทาของรายจายประจํา    แสดงวากิจการมีเงินสดรับเพียงพอกับ     
รายจายประจําในระดับหน่ึง เปนตน 
     2.3    อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการใชสินทรัพย  (activity   ratio)  
เปนการวัดประสิทธิภาพในการใชประโยชนจากสินทรัพยในรูปตาง ๆ ไดแก  สินคา ลูกหนี้    
สินทรัพยถาวรและสินทรัพยทั้งหมดวากิจการลงทุนไปในสินทรัพยตางๆ เหลานั้น  ทําใหเกิด
กําไรเปนกี่เทาของสินทรัพยนั้นๆ หรือสินทรัพยนั้นหมุนเวียนทําใหเกิดกําไรไดเร็ว หรือชา   
เพียงใด มีอัตราสวนที่ใชในการวิเคราะห 4  อัตราสวนดังนี้ 
  2.3.1   อัตราสวนการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ (inventory  turnover) 

คือ  อัตราสวนระหวางตนทุนขายกับสินคาคงเหลือถัวเฉลี่ย  เขียนเปนสูตรไดวา 
 
 

 

 

 

  

อัตราสวนการหมุนเวียน                           
สินคาคงเหลือ        =                             หนวยเปนรอบ                                                   

                                   

ตนทุนขาย  
สินคาตนงวด + สินคาปลายงวด 

2 

 แตถาไมสามารถคํานวณหาราคาสินคาคงเหลือถัวเฉลี่ยได ก็มีอีกสูตรหนึ่งที่อนุโลมให
ใชได  และมีผูนิยมใชกันอยางกวางขวาง ดังนี้ 

 

 

 

 

อัตราสวนการหมุนเวียน                           
สินคาคงเหลือ        =                                                   หนวยเปนรอบ 
                                   

            ยอดขาย  
   สินคาคงเหลือปลายงวด 
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   ถึงแมวาสูตรอันหลังน้ีจะไมสูดีนัก  เพราะเปนการเปรียบเทียบระหวาง
ยอดขายซึ่งเปนราคาขายกับสินคาคงเหลือซ่ึงเปนราคาทุน  แตก็พอใชเปนแนวทางในการ
วิเคราะหได 
   อัตราสวนนี้บอกใหทราบวา ใน  1  รอบระยะเวลาบัญชีที่ผานมากิจการ
มีการขายสินคาไดเปนกี่รอบของสินคาคงเหลือ  เชน คํานวณผลลัพธได 5 รอบ  หมายความวา
ใน 1 รอบระยะเวลาบัญชีที่ผานมากิจการมีการขายสินคาไดเปน  5  รอบของสินคาคงเหลือ  
แสดงวากิจการสามารถดําเนินกิจการซื้อสินคาหรือผลิตสินคาขายไดมีประสิทธิภาพในระดับหน่ึง  
เปนตน 
   2.3.2    ระยะเวลาการจัดเก็บหน้ี  (average  collection  period)  คือ

อัตราสวนระหวางลูกหนี้กับยอดขายสุทธิตอปคุณดวย  365 วัน  เขียนเปนสูตรไดวา 
 

 

 

     

    อัตราสวนน้ีบวกสวนนี้บอกใหทราบวา กิจการใชเวลาเก็บหน้ี
จากลูกหนี้เฉลี่ยกี่วัน  เชน คํานวณผลลัพธได  30  วัน หมายความวากิจการใชเวลาเก็บหน้ีจาก
ลูกหนี้เฉลี่ย  30 วัน เปนตน 

2.3.3    อัตราสวนการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร   (fixed  asset   
turnover)  คือ  อัตราสวนระหวางยอดขายสุทธิกับสินทรัพยถาวรสุทธิ  เขียนเปนสูตรไดวา 
 

 

 

 

 

   อัตราสวนนี้บอกใหทราบวา  กิจการสามารถใชสินทรัพยตาง ๆ ใหเกิด
ประโยชนในรูปของยอดขาย  ไดเปนกี่เทาของสินทรัพยถาวรทั้งหมด  เชน คํานวณผลลัพธได  
2 เทา  หมายความวา กิจการใชสินทรัพยถาวรกอใหเกิดประโยชนในรูปของยอดขายเปน 2 เทา
ของสินทรัพยถาวรแสดงวากิจการมีประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยถาวรใหเกิดประโยชนไดใน
ระดับหน่ึง เปนตน 

 

ระยะเวลาการจัดเก็บหนี้    =                                          × 365 หนวยเปนวนั                    

                                   

ลูกหนี้สินป  
         ยอดขายเชื่อสุทธ ิ

 

อัตราสวนการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร   =                  
หนวยเปนเทา 
                                   

                                
   ยอดขายสุทธิ  

       สินทรัพยถาวรสทุธ ิ
 

   2.3.4     อัตราสวนการหมุนเวียนของสินทรัพยทั้งสิ้น  (total  asset  
turnover)  คือ  อัตราสวนระหวางยอดขายสุทธิกับสินทรัพยทั้งหมด  เขียนเปนสูตรไดวา 
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  อัตราสวนการหมุนเวียนของสินทรัพยทั้งสิ้น     =         หนวยเปนเทา 

                                 

                               
ยอดขายสุทธิ  

   สินทรัพยทัง้หมด 
 

 

     อัตราสวนนี้บอกใหทราบวา  กิจการลงทุนในสินทรัพยรูปตาง ๆ ให
เกิดประโยชนในรูปของยอดขายไดเปนกี่เทาของสินทรัพยทั้งหมด เชน  คํานวณผลลัพธได 2.5 
เทาหมายความวากิจการใชสินทรัพยทั้งหมดใหเกิดประโยชนในรูปของยอดขาย  เปน 2.5 เทา
ของสินทรัพยทั้งหมดแสดงวากิจการมีประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยทั้งหมดใหเกิดประโยชน
ไดในระดับหน่ึง เปนตน 
   2.4   อัตราสวนวิเคราะหความสามารถทํากําไร  (profitability  ratio)  เปน
การวัดความสามารถในการทํากําไรของกิจการวา ใน  1  รอบระยะเวลาบัญชีที่ผานมากิจการ
สามารถทํากําไรไดมากนอยเพียงใด  ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานโดย
สวนรวมดวย   มีอัตราสวนที่ใชในการวิเคราะห  3 อัตราสวนดังนี้ 
       2.4.1   กําไรตอยอดขาย (profit margin on sales) เปนอัตรารอยละ
ระหวางกําไรสุทธิหลังภาษี  (earning  after  tax : EAT)  กับยอดขายสุทธิเขียนเปนสูตรไดวา 

 

 

 

 
 

        อัตราสวนนี้บอกใหทราบวา  ใน  1   รอบระยะเวลาบัญชีที่ผานมา
กิจการมีกําไรสุทธิหลักหักภาษีเปนกี่เปอรเซ็นตของยอดขายสุทธิ  เชน คํานวณผลลัพธได  30%  
หมายความวาใน  1  รองบัญชีปที่ผานมากิจการมีกําไรสุทธิหลังภาษีเปน  30%  ของยอด   
ขายสุทธิ   แสดงถึงประสิทธิภาพในการทํากําไรตอยอดขายระดับหน่ึง  เปนตน 
   2.4.2  อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย  (return  on  total  asset :  
ROA)  เปนอัตรารอยละระหวางกําไรสุทธิหลังหักภาษีกับสินทรัพยทั้งหมด  เขียนเปนสูตรไดวา 

 

 

 

 

 

 

กําไรตอยอดขาย   =                    × 100   หนวยเปน  %                                              
 ยอดขายสุทธ ิ 

        สินทรัพยทั้งหมด 

 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรพัย   =                   × 100   หนวยเปน  %                                
กําไรสุทธิ (EAT)  
สินทรัพยทั้งหมด 
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            อัตราสวนนี้สามารถเรียกไดอีกชื่อหน่ึงวา  อัตราผลตอบแทนตอ
การลงทุน  (return  on  investment  : ROI)  เพราะอัตราสวน  ROI  เปนผลคูณระหวางกําไร
ตอยอดขายกับอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยทั้งหมด  ซึ่งใหผลลัพธออกมาเชนเดียวกับอัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพย ดังนี้ 

 

ผลตอบแทน   (ROI)     =   (กําไรตอยอดขาย) × (อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยทั้งหมด) 
 

                                     =     ×  

 

=    ×  100  หนวยเปน % 

 

กําไรสุทธิ  (EAT) 
ยอดขายสุทธ ิ

ยอดขายสุทธ ิ
สินทรัพยทั้งหมด 

กําไรสุทธิ  (EAT) 
สินทรัพยทัง้หมด 

    อัตราสวนนี้บอกใหทราบวา  ใน  1  รอบระยะเวลาบัญชีผานมา

กิจการมีกําไรสุทธิหลังภาษี  (EAT)  เปนกี่เปอรเซ็นตของสินทรัพยทั้งหมด เชน คํานวณผลลัพธ
ได  20%  หมายความวา  ใน 1 รอบบัญชีที่ผานมากิจการมีกําไรสุทธิหลังภาษี  (EAT)  เปน 
20%  ของสินทรัพยทั้งหมด  แสดงถึงประสิทธิภาพในการทํากําไรตอสินทรัพยทั้งหมดระดับหน่ึง 
เปนตน 
   2.4.3   อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน  (return  on net  worth  

or return  on equity : ROE) เปนอัตรารอยละระหวางกําไรสุทธิหลังหักภาษี (EAT) กับสวนของ
ผูถือหุนเขียนเปนสูตรไดวา 

 
 

 

 

 

 

 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน  =              × 100   หนวยเปน  %                              
กําไรสุทธิ (EAT)  
สวนของผูถือหุน 

 

       อัตราสวนนี้บอกใหทราบวาใน 1 รอบระยะเวลาบัญชีที่ผานมากิจการ 
มีกําไรสุทธิหลังภาษี (EAT)  เปนกี่เปอรเซ็นตของสวนของผูถือหุน  เชน คํานวณผลลัพธได  
15%  หมายความวาใน  1  รอบบัญชีที่ผานมากิจการมีกําไรสุทธิหลังภาษี  (EAT)  เปน 15%  
ของสวนของผูถือหุน  แสดงถึงประสิทธิภาพในการทํากําไรตอสวนผูถือหุนระดับหน่ึง  เปนตน 
    นอกจากนี้กําไรตอหุน (earning per share) เปนขอมูลที่นักวิเคราะห
นิยมใชในการประเมินผลการดําเนินงานที่ผานมา เพ่ือประมวลดูความสามารถในการดําเนินงาน
ในอนาคต  และในการตัดสินใจลงทุน 
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    สําหรับบริษัทที่มีโครงสรางแบบงาย กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ  
ไดแก  กําไรสุทธิหักเงินปนผลบุริมสิทธิ  สําหรับงวดที่ประกาศจายหรือจายไปแลว  และเงินปนผล
หุนบุริมสิทธิสะสมสําหรับงวดปจจุบันที่ยังไมไดชําระหรือยังไมไดประกาศจาย 
    

 

 

   กําไรตอหุนสามัญ  =    
 ตัวอยางเชน  บริษัท มีโครงสรางทุน  ดังนี้ 

กําไรสุทธิ - เงินปนผลหุนบรุิมสิทธ ิ
จํานวนหุนสามัญ 

หุนกูแปลงสภาพไมไดชนิด  10 % @ 100  บาท 10,000,000 บาท 
หุนบุริมสิทธิชนิด 8 % แปลงสภาพไมไดและไม
สะสม 50,000 หุน ๆละ 100 บาท 

 
5,000,000  

 
บาท 

หุนสามัญ 500,000 หุน ๆ ละ 100 บาท 50,000,000 บาท 
กําไรสุทธิหลังหักดอกเบี้ยและภาษี 5,000,000 บาท 

              ไมมีการจายเงินปนผลหุนบุริมสิทธิ 
 
 

กําไรตอหุนสามัญ  =  
 

 
    =   

กําไรสุทธิหลังหักดอกเบี้ยและภาษ ี
จํานวนหุนสามัญ 

5,000,000  
500,000 

 

    = 10  บาท  
บริษัทประกาศจาย  หรือจายเงินปนผลหุนบุริมสิทธิ 
 

กําไรตอหุนบุริมสิทธิ  =    
กําไรสุทธิหลังหักดอกเบี้ยและภาษี  - เงินปนผลหุนบรุิมสิทธ ิ

จํานวนหุนสามัญ 
 
 

    =  
     =  บาท 

5,000,000 – 400,000  
500,000 

    =    9.20  บาท 
ในกรณีที่บริษัทมีโครงสรางทุนที่ซับซอนคือมีหลักทรัพยแปลงสภาพไดหรือมีใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในการซื้อหุน การคํานวณกําไรตอหุน จะตองคํานวณ 2 อยาง คือ  กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน  และ
กําไรตอหุนลดลงเต็มที่ 
    
 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน =    
กําไรสุทธิหลังหักดอกเบี้ยและภาษี  - เงินปนผลหุนบรุิมสิทธ ิ

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกอยู 
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กําไรตอหุนลดลงเต็มที่ =  
กําไรสุทธิหลังหักดอกเบี้ยและภาษี  - ดอกเบี้ยจายหลังหักภาษี 

จํานวนหุนสามัญ - หุนซ่ึงเทียบเทาหุนสามัญ 
 
 
     ตัวอยางเชน  บริษัทแหงหน่ึงไดเปลี่ยนโครงสรางทนุเปนดังนี้ 

หุนกูแปลงสภาพไดชนิด 10 %  100,000  หุนๆ ละ  100 บาท  
แปลงสภาพเปนหุนสามัญได  200,000  หุน 

 
10,000,000 

 

หุนบุริมสิทธชินิด 8 % หุนละ 100 บาท จํานวน  50,000 หุน 
สะสมและแปลงสภาพเปนหุนสามัญได 50,000 หุน 

 
5,000,000  

 

หุนสามัญจดทะเบยีนและออกจําหนายแลว 500,000หุน 
หุนละ 100  บาท 

 
50,000,000 

 

กําไรสุทธิหลังหักดอกเบี้ยและภาษ ี 5,000,000  
    
 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน =    
 

    

กําไรสุทธิหลังหักดอกเบี้ยและภาษี  - เงินปนผลหุนบรุิมสิทธ ิ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกอยู 

    =   
     
    =  9.20  บาท 

5,000,000 – 400,000  
500,000 

 
 
 
กําไรตอหุนลดลงเต็มที ่ =   
 
 

    =   
 
    =  5.73  บาท 

กําไรสุทธิหลังหักดอกเบี้ยและภาษี  - ดอกเบี้ยจายหลังหักภาษี 
จํานวนหุนสามัญ + หุนซ่ึงเทียบเทาหุนสามัญ 

5,000,000 – 700,000  
500,000 + (200,000 + 50,000) 

 
ดอกเบี้ยจาย (10,000,000 x 10 %)  1,000,000   
ภาษี  30 %         300,000
ดอกเบี้ยจายหลังหักภาษ ี      700,000 
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 ขอควรระวังในการวิเคราะหกําไรตอหุนก็คือ  ตัวเลขนี้อาจปรับใหเพ่ิมขึ้นไดงาย  เชน  
โดยการลดจํานวนหุนสามัญ  หรือการซื้อหุนสามัญคืนมา  หรือโดยการขยายฐานของเงินลงทุน
ของผูถือหุน  คือ  ในกรณีที่บริษัทนํากําไรจากการดําเนินงานมาลงทุนขยายกิจการ  อัตรากําไร
ตอหุนจะเพ่ิมขึ้น  เน่ืองจากจํานวนหุนซ่ึงเปนตัวหารไมเพ่ิมขึ้น เปนตน 

 
 การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย  (ROA)  หรืออัตราผลตอบแทนตอการ
ลงทุน  (ROI)  กับอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน  (ROE)  ทั้งสองอัตราสวนน้ีเปน
อัตราสวนที่บริษัทดูปองเปนบริษัทแรกที่พัฒนา  สวนการวิเคราะหอัตราสวน  ROE  เปนการ
ปรับสูตรของดูปองอีกทีหนึ่ง  (modified  Dupont  formula)  
 วิธีการของระบบดูปอง จะนําขอมูลจากงบกําไรขาดทุนมาคํานวณหากําไรตอยอดขาย  
(profit  margin on  sales)  ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการทํากําไรตอยอดขาย  กับนําขอมูล
จากงบดุลและยอดขายจากงบกําไรขาดทุนมาคํานวณหาอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยทั้งสิ้น  
(total  asset  turnover)  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยที่กอใหเกิดยอดขาย  
ตามสูตรของดูปองผลคูณของอัตราสวน  2  ตัวดังกลาว  จะไดอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย  
(ROA)  หรืออัตราผลตอบแทนตอการลงทุน  (ROI)  ดังนี้ 

 

ผลตอบแทน (ROA หรือ ROI)   =  กําไรตอยอดขาย × อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยทั้งสิน้ 
 

     =              × ×   ×  

 

 

 

=     

  

กําไรสุทธิหลัง
ภาษ ี

ยอดขายสุทธ ิ
สินทรัพยทั้งหมด 

กําไรสุทธิหลังภาษ ี
สินทรัพยทั้งหมด 

 สวนการปรับสูตรดูปองเพื่อคํานวณผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน  (ROE) สูตรนี้
แสดงความสัมพันธระหวาง  (ROI)  กับตัวคูณของผูถือหุน    (equity  multiplier)  ตัวคูณสวน
ของผูถือหุนเปนอัตราสวนระหวางสินทรัพยทั้งหมดกับสวนของผูถือหุน  ซึ่งแสดงใหเห็นถึง  
ประสิทธิภาพในการใชประโยชนจากหนี้  ดังนั้น  ROE  คํานวณไดดังนี้ 

ผลตอบแทนผูถือหุน  =    ผลตอบแทนการลงทุน (ROI)  ×  ตัวคูณสวนของผูถือหุน 

 
    =    ×           ×  

 

  =     

  

กําไรสุทธิหลังภาษ ี
สินทรัพยทั้งหมด 

สินทรัพยทั้งหมด 

กํา ไรสุทธิหลงัภาษี 
สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุน 
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 กลาวโดยสรุปกระบวนการวิเคราะหดวยอัตราสวน มีลําดับในการวิเคราะห  3 ขั้นดังนี้ 
 ขั้นที่  1  คํานวณอัตราสวนของกิจการ  จากงบการเงินของกิจการคํานวณอัตราสวน
ของกิจการดานที่ตองการวิเคราะห  คือ ดานสภาพคลอง  ดานสัดสวนเงินทุน  ดานกิจกรรม  
ดานความสามารถทํากําไร  ดานใดดานหนึ่ง  หรือทั้งหมดตามอัตราสวนที่กลาวแลว 
 ขั้นที่  2 กําหนดมาตรฐานในการวิเคราะห  เพ่ือใหทราบฐานะของกิจการในแตละดาน
วาดีหรือเลวเพียงใด  โดยนําอัตราสวนของกิจการไปเปรียบเทียบกับตัวที่กําหนดเปนมาตรฐาน
ซึ่งอาจใชมาตรฐานที่ใชเปรียบเทียบภาษาอังกฤษอาจเรียกวา norms หรือ benchmarking ก็ได
โดยใชอัตราถัวเฉลี่ยของอุตสาหกรรมนั้น  (industry  average ratio) ในงวดเวลาเดียวกัน ใช 
อัตราสวนของกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันในงวดเวลาเดียวกัน หรือใชอัตราสวนของกิจการ 
เองในงวดเวลาที่ตางกัน 

    นักวิเคราะหตองพิจารณาเลือกใชมาตรฐานที่เหมาะสมและเขากับสภาพการณนั้น
เพ่ือใหผลการวิเคราะหถูกตองแมนยํามากที่สุด 

 ขั้นที่  3  วิเคราะหฐานะของกิจการ  นําเอาผลการคํานวณอัตราสวนของกิจการ  จาก
ขั้นที่ 1  เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดขั้นจากขั้นที่ 2  การเปรียบเทียบจะพบวาอัตราสวน
ของกิจการสูงกวาอัตราสวนมาตรฐานหรือใกลเคียงมาตรฐานหรือต่ํากวามาตรฐานอยางใดอยาง
หน่ึง ซึ่งสามารถวิเคราะหผลการเปรียบเทียบไดเปน  3 แบบคือ  ฐานะดี  (good)  ฐานะ
พอใชได  (satisfactory)  ฐานะตกต่ํา  (poor)     ตัวอยางเชน กิจการแหงหนึ่งไดทําการ
วิเคราะหอัตราสวนซึ่งสรุปผลการวิเคราะหทั้งหมดตามตารางที่ 13.4  

 

ตารางที่ 13.4  วิเคราะหฐานะของกิจการ 
ผลการวเิคราะห 

อัตราสวน 
อัตราสวน

บริษทัสูงกวา   
มาตรฐาน 

อัตราสวน
บริษทัเทากบั
มาตรฐาน 

อัตราสวน
บริษทัต่ํากวา
มาตรฐาน 

1. ดานสภาพคลอง  (liquidity) 
- อัตราสวนเดินสะพัด 
- อัตราสวนฉับพลัน 

 
ดี 
ดี 

 
พอใช 
พอใช 

 
ตกต่ํา 
ตกต่ํา 

2. ดานสัดสวนเงนิทุน  (leverage) 
- อัตราสวนหนีส้ิน 

  -  อัตราสวนจํานวนเทาของผลตอบ      
     แทนตอดอกเบี้ย 
- อัตราสวนรายไดคุมคารายจายประจํา 
- อัตราสวนเงินสดรับคุมรายจายประจํา 

 
ตกต่ํา 

 
ดี 
ดี 
ดี 

 
พอใช 

 
พอใช 
พอใช 
พอใช 

 
ตกต่ํา 

 
ตกต่ํา 
ตกต่ํา 
ตกต่ํา 
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ผลการวเิคราะห 

อัตราสวน 
อัตราสวน

บริษทัสูงกวา   
มาตรฐาน 

อัตราสวน
บริษทัเทากบั
มาตรฐาน 

อัตราสวน
บริษทัต่ํากวา
มาตรฐาน 

3. ดานกิจกรรม  (activity) 
- อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ 
- ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย 
- อัตราการหมุนเวียนสนิทรพัยถาวร 
- อัตราการหมุนเวียนสนิทรพัยทั้งสิ้น 

 
ดี 

ตกต่ํา 
ดี 
ดี 

 
พอใช 
พอใช 
พอใช 
พอใช 

 
ตกต่ํา 
ตกต่ํา 
ตกต่ํา 
ตกต่ํา 

4. ดานความสามารถทํากําไร    
(profitability) 

- กําไรตอยอดขาย 
- อัตราผลตอบแทนตอสินทรพัยทั้งสิ้น 
- อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

 
 
ดี 
ดี 
ดี 

 
 

พอใช 
พอใช 
พอใช 

 
 

ตกต่ํา 
ตกต่ํา 
ตกต่ํา 

 
 จากตารางที่  13.4 แปลความการวิเคราะหอัตราสวนไดวา 

1. ดานสภาพคลอง  ถากิจการมีอัตราสวนเดินสะพัดมีคาสูงกวาอัตราสวนมาตรฐาน       
แสดงใหเห็นวากิจการมีสินทรัพยหมุนเวียนสูงกวาหนี้สินหมุนเวียนมาก สภาพคลองของกิจการดี   
แตในทางตรงขามถาอัตราสวนเดินสะพัดมีคาต่ํากวาอัตราสวนมาตรฐาน  ยอมแสดงใหเห็นถึง
สภาพคลองที่ไมดีของกิจการ 
  ถาอัตราสวนฉับพลันมีคาสูงกวาอัตราสวนมาตรฐาน  แสดงใหเห็นวากิจการมี
สินทรัพยหมุนเวียนเร็ว  สินทรัพยหมุนเวียนทั้งหมด  ยกเวนสินทรัพยหมุนเวียนชา  สูงกวา
หนี้สินหมุนเวียนมาก  สภาพคลองจะสูงผลการวิเคราะหคือดี  ฉะนั้นในการตรงกันขามถา
ผลลัพธอัตราสวนฉับพลันมีคาต่ํากวาอัตราสวนมาตรฐาน  ยอมแสดงใหเห็นถึงสภาพคลองของ
กิจการที่ไมดี 
 2.    ดานสัดสวนเงินทุน  ถาอัตราสวนหนี้สินสูงกวาสวนมาตรฐาน  แสดงวากิจการมี
ระดับหนี้สินสูงกวาที่ควร  กิจการไมควรกอหนี้เพ่ิมอีกและควรแกไขการกอหนี้ใหไดสัดสวนที่ดี 
แตถาผลลัพธอัตราสวนหนี้สินต่ํากวาอัตราสวนมาตรฐาน  แสดงวาหนี้สินของกิจการอยูในระดับ
ต่ําหากกิจการตองการกอหนี้เพ่ิมก็อาจทําได 
  ถาอัตราสวนจํานวนเทาของผลตอบแทนตอดอกเบี้ยสูงกวาอัตราสวนมาตรฐาน
แสดงวากิจการมีกําไรเพียงพอจายดอกเบี้ยไดในระดับดี    แตถาต่ํากวาอัตราสวนมาตรฐาน  
แสดงวาความสามารถทํากําไรใหเพียงพอจายดอกเบี้ยอยูในระดับต่ํา  ตองปรับปรุง 



  
575 

 

  ถาอัตราสวนรายไดคุมคาใชจายประจํา     สูงกวาอัตราสวนมาตรฐานแสดงวา
กิจการมีเงินสดรับเพียงพอจายคาใชจายประจําไดในระดับดี แตถาผลลัพธนี้ต่ํากวาอัตราสวน
มาตรฐานแสดงวาความสามารถทํากําไรเพียงพอจายคาใชจายประจําอยูในระดับต่ําตองปรับปรุง 
  ถาอัตราสวนเงินสดรับคุมรายจายประจํา สูงกวาอัตราสวนมาตรฐาน  แสดงวา
กิจการมีเงินสดรับเพียงพอจายรายจายประจําไดในระดับดี  แตถาผลลัพธนี้ต่ํากวาอัตราสวน
มาตรฐานแสดงวาความสามารถในการจัดการเงินสดรับใหเพียงพอรายจายประจําอยูในระดับต่ํา
ตองปรับปรุง 

 3.   ดานกิจกรรม ถาผลลพัธอัตราสวนการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือสูงกวา อัตรา 
สวนมาตรฐานแสดงวา  กิจการสามารถหมุนเวียนสินคาใหเกิดยอดขายในระดับดี  แตถาผลลัพธ
นี้ต่ําแสดงวาการหมุนเวียนสินคาใหเกิดยอดขายอยูในระดับต่ํา  ตองปรับปรุง 
  ถาระยะเวลาการจัดเก็บหน้ีสูงกวา อัตราสวนมาตรฐาน  แสดงวา กิจการม ี  
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บหน้ียังไมดีพอ  เก็บหน้ีไดชากวาที่ควร ตองปรับปรุง  แตถาผลลัพธนี้
ต่ํากวาอัตราสวนมาตรฐาน แสดงวากิจการสามารถเกบ็หนี้ไดเร็ว ประสิทธิภาพในการจัดเกบ็หนีดี้ 
  ถาอัตราการหมุนเวียนสินทรัพยถาวรสูงกวา อัตราสวนมาตรฐาน      แสดงวา
กิจการสามารถใชสินทรัพยถาวรใหเกิดยอดขายไดในระดับดี  แตถาผลลัพธนี้ต่ํากวาอัตราสวน
มาตรฐาน  แสดงวาการหมุนเวียนสินทรัพยถาวรใหเกิดยอดขายอยูในระดับต่ํา  ตองปรับปรุง 
  ถาอัตราการหมุนเวียนสินทรัพยทั้งสิ้น   สูงกวา  อัตราสวนมาตรฐานแสดงวา  
กิจการสามารถใชสินทรัพยทั้งหมดใหเกิดยอดขายไดในระดับดี แตถาผลลัพธนี้ต่ํากวาอัตราสวน
มาตรฐานแสดงวาการหมุนเวียนสินทรัพยทั้งหมดใหเกิดยอดขายอยูในระดับต่ํา  ตองปรับปรุง 

 4.    ดานความสามารถทํากําไร  ถากําไรตอยอดขาย  สูงกวา  อัตราสวนมาตรฐาน  
แสดงวาความสามารถในการทํากําไรเปรียบเทียบกับยอดขายแลวอยูในเกณฑดี  แตถาผลลัพธนี้
ต่ํากวาอัตราสวนมาตรฐานแสดงวาความสามารถในการทํากําไรเปรียบเทียบกับยอดขายแลว  
อยูในเกณฑต่ําตองปรับปรุง 
  ถาอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยทั้งสิ้นสูงกวาอัตราสวนมาตรฐานแสดงวา
ความสามารถในการทํากําไรเปรียบเทียบสินทรัพยทั้งสิ้นอยูในเกณฑ  แตถาผลลัพธนี้ต่ํากวา
อัตราสวนมาตรฐาน  แสดงวาความสามารถในการทํากําไรเปรียบเทียบกับสินทรัพยทั้งสิ้นอยูใน
เกณฑต่ํา  ตองปรับปรุง 
  ถาอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสูงกวาอัตราสวนมาตรฐานแสดงวา
ความสามารถในการทํากําไรเปรียบเทียบกับสวนของผูถือหุนอยูในเกณฑดี  แตถาผลลัพธนี้ต่ํา
กวาอัตราสวนมาตรฐาน  แสดงวาความสามารถในการทํากําไรเปรียบเทียบกับสวนของผูถือหุน
อยูในเกณฑต่ํา  ตองปรับปรุง 
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การวิเคราะหสินทรัพยกับอัตราผลตอบแทน  
 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยทั้งหมดจะสูงหรือต่ํา  ขึ้นอยูกับอัตราสวนผลกําไรสุทธิ
ตอคาขาย  และอัตราสวนคาขายตอสินทรัพยทั้งหมด  ความสัมพันธของอัตราสวนแสดงในรูป
สมการดังนี้ (เพ็ชรี  ขุมทรัพย, 2548, หนา 254) 
 

 
 ั้งหมดสินทรัพยท

กําไรสุทธิ
 = 

คาขาย

กําไรสุทธิ  x 
 ั้งหมดสินทรัพยท

คาขาย  
 
 

 จากการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางสวนประกอบตาง ๆ ของอัตราผลตอบแทนนี้
จะทําใหผูบริหารไดพบจุดออนของการดําเนินงาน และหาทางแกไขได อยางไรก็ตามในบางกรณี 
การแกไขปรับปรุงสวนประกอบตาง ๆ เหลานี้อาจจะทําไดไมมากนัก เพราะในอุตสาหกรรมบาง
ประเภทอัตราสวนกําไรตอคาขายต่ํามาก  และโอกาสที่จะเพ่ิมราคาขายหรือลดตนทุนทําไดยาก
มาก  หรือเกือบจะทําไมไดเลย ถาในกรณีที่อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยเหมาะสมอยูแลว
และอัตราสวนผลกําไรตอสินทรัพยของกิจการก็จะอยูในระดับสูงที่สุดดวย  คือปรับปรุงอีกไมได  
ในทางตรงขามถาตองลงทุนในสินทรัพยอีกเพื่อสนับสนุนการขายเมื่อเปนเชนนี้อัตราผลตอบแทน
ตอสินทรัพยก็ไมสามารถจะปรับปรุงใหเพ่ิมขึ้นอีกได 
 
 1. กําไรสุทธิที่ใชในการวิเคราะหงบการเงิน 
  กําไรสุทธิที่จะนํามาใชในการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนอาจจะเปนทั้งกําไรสุทธิ
กอนหักดอกเบี้ยจาย  หรือกําไรสุทธิหลังหักดอกเบี้ยจายแลวก็ได  หรือกําไรสุทธิกอนหักภาษี
เงินได  การที่จะเลือกใชกําไรสุทธิมาใชในการคํานวณนั้นขึ้นอยูกับอัตราผลตอบแทนที่คํานวณ
ไดนั้นจะนําไปใชพิจารณาทางดานใด 
  กอนที่จะนํากําไรสุทธิตามที่ปรากฏในงบกําไรขาดทุนไปใชในการวิเคราะห
จะตองทําการปรับปรุงรายการที่มิไดเกิดขึ้นตามปกติของการดําเนินงาน  ในการดําเนินงานของ   
กิจการออกไปเสียกอน   ในงบกําไรขาดทุนจะปรากฏกําไรสุทธิจากการดําเนินงานตามปกติ
กําไรสุทธิสวนนี้จะใชเปนเครื่องวัดผลการดําเนินงานของกิจการ และพยากรณกําไรในอนาคตได  
ตัวอยางเชน กิจการขายสินทรัพยถาวรไดมีกําไรมากพอสมควร กําไรสวนนี้มิไดเกิดขึ้นเนื่องจาก
การดําเนินงานตามปกติวิสัยของธุรกิจ  จึงควรหักออกจากกําไรสุทธิ  กอนที่จะนําไปคํานวณ
อัตราสวนผลตอบแทนถาไมนํากําไรจากการขายสินทรัพยถาวรมาหักออกจากกําไรสุทธิจะทําให
อัตราผลตอบแทนที่คํานวณไดนั้นผิดไปจากความเปนจริง  ยิ่งไปกวานั้นถานํารายการพิเศษ  
ตาง ๆ เหลานี้มารวมกับกําไรจากการดําเนินงานแลว  จะทําใหการเปรียบเทียบงบกําไรขาดทุน
ระหวางปตาง ๆ ไมตรงกับความจริงดวย 
  เงินปนผลรับ และดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในหุนทุนและหุนกูในบริษัทอ่ืนจะตอง
นํามารวมกับกําไรสุทธิดวย  ถาสินทรัพยทั้งหมดไดรวมเงินลงทุนนี้ไวดวยแลวแตถาในยอด    
สินทรัพยทั้งหมดมิไดรวมรายการเงินลงทุนในหุนทุน  และหุนกูในบริษัทอ่ืนไวก็ไมควรนําเงิน 
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ปนผลและดอกเบี้ยรับสวนนี้ไปรวมกับกําไรสุทธิ  ถาจะนํางบการเงินของปตางๆ มาเปรียบเทียบ
กันทั้งกําไรสุทธิและสินทรัพยควรจะไดรับการปรับปรุงใหอยูในระดับเดียวกันเสียกอน การ
เปรียบเทียบงบการเงินจะไมตรงกับความจริงเลย ถาหากวางบการเงินในปหน่ึงไดรวมเงินลงทุน
ในกิจการอ่ืนและผลตอบแทนเขากับกําไรจากการดําเนินงาน   และอีกปหน่ึงมิไดรวมรายการนี้
ไวดวย 
  ถาตองการวัดความสามารถในการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับรองลงมา    
กําไรสุทธิที่จะนํามาคํานวณหาอัตราสวนผลตอบแทน จะเปนกําไรสุทธิกอนหักดอกเบี้ยจาย ทั้งน้ี
เพราะผูบริหารระดับรองลงมานี้ไมมีอํานาจหนาที่  และความรับผิดชอบในการจัดหาเงินทุน  แต
มีหนาที่รับผิดชอบในการที่จะใชสินทรัพยทั้งหมดของกิจการไปในทางที่จะกอใหเกิดประโยชนได
มากที่สุดเทานั้น ในการจัดหาเงินทุนโดยการกูยืมน้ีจะมีคาใชจายตาง ๆ และดอกเบี้ยจายเกิดขึ้น 
คาใชจายเหลานี้  ไมควรนํามาเกี่ยวของในการพิจารณาความสามารถของบุคคลที่มิไดมีอํานาจ
หนาที่รับผิดชอบในการจัดหาเงินทุนมาใชในการดําเนินงาน ยิ่งไปกวานั้นถามีการเปรียบเทียบ
งบการเงินระหวางบริษัท ไมควรจะนําความแตกตางทางดานบริหารทางการเงินเขามาเกี่ยวของ
ในการวัดความสามารถทั่ว ๆ ไปของแตละบริษัท   แตถาตองการวัดประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานทั้งหมด รวมทั้งดานการจัดการทางการเงินดวย กําไรสุทธิที่จะใชคํานวณหาอัตรา
ผลตอบแทนจะตองเปนกําไรหลังหักดอกเบี้ยจายแลว 
  ผูบริหารระดับสูงไมเพียงแตมีหนาที่รับผิดชอบในการใชประโยชนจากสินทรัพย
เทานั้นแตยังตองรับผิดชอบดวยวาจะจัดหาสินทรัพยเหลานั้นมาไดอยางไร ดังน้ัน เม่ือจะวัด
ความสามารถของผูบริหาร  กําไรสุทธิที่จะนํามาใชจะตองเปนกําไรสุทธิหลังหักดอกเบี้ยจายแลว  
ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่หาไดนี้ นอกจากจะใชวัดประสิทธิภาพของผูบริหารระดับสูงแลวยังถือเปน
อัตราสวนผลตอบแทนตอเงินลงทุนของเจาของกิจการดวย เพราะกําไรสุทธิสวนนี้ไดหักสวนที่
ควรจะจายใหแกเจาหนี้ออกแลว  
  สําหรับภาษีเงินไดก็เชนเดียวกันควรจะนําไปหักออกจากกําไรสุทธิกอน หรือไม
ยังขึ้นอยูกับสถานการณตางๆ กัน สําหรับผูบริหารระดับรองลงมาไมมีอํานาจหนาที่ในการ   
ควบคุมการคํานวณเงินคาภาษีหรือการวางแผนเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได ฉะนั้น ในการวัด
ประสิทธิภาพของผูบริหารระดับน้ี  จึงไมควรนําเงินคาภาษีเขามาพิจารณาดวย ใหใชกําไรสุทธิ
กอนหักเงินภาษี ถาพิจารณาในฐานะผูถือหุนกําไรสุทธิจะตองเปนกําไรที่หักคาใชจายตาง ๆ 
รวมทั้งคาภาษีเงินไดแลว  เพราะในการดําเนินงานธุรกิจ  คาภาษีเงินไดจะถือเปนคาใชจาย  
เชนเดียวกับคาใชจายอ่ืน ๆ ฉะน้ันจึงควรหักคาภาษีออกจากกําไรสุทธิกอนจะนําไปใชวิเคราะห
ผลการดําเนินงานของกิจการ 
  ถามีการปรับปรุงรายการพิเศษตางๆที่จะตองหักออก หรือ บวกกลับคืนกับ  
กําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดแลว รายการพิเศษเหลานั้น   จะตองนําเอาอัตราภาษีมาคํานวณ
เสียกอน  หมายความวา  รายการที่จะบวกกลับคืนหรือหักออกนั้นจะตองนําเอาอัตราภาษีมาคิด 
ปรับปรุงใหคงเหลือเฉพาะสวนที่สุทธิจากการเสียภาษีแลว   
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ตัวอยางที่  13.3   กิจการขาดทุนจากการขายสินทรัพยถาวรเปนเงิน 40,000 บาท  ซึ่ง
นํามาหักออกจากกําไรสุทธิกอนเสียภาษี ถาตองการจะปรับปรุงรายการนี้ โดยนํากลับมาบวกคืน 
จํานวนเงิน 40,000 บาทนั้น จะตองปรับปรุงดวยอัตราภาษีเงินได 30% นั้นเสียกอน เพราะฉะนั้น
สวนที่จะบวกกลับคืนจํานวน  12,000  บาท  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 
คาขายสุทธ ิ 1,000,000 
หัก  ตนทนุสนิคาขาย 600,000
กําไรขั้นตน 400,000 
หัก  คาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินงาน (รวมทั้งขาดทุน 
       ขายสินทรัพยถาวร 40,000  บาท) 

 
250,000

กําไรสุทธิกอนหักภาษีเงินได 150,000 
หัก  ภาษีเงินได 30 %  45,000
กําไรสุทธิหลังหักภาษี                                           105,000 
 
 ปรับปรุงรายการขาดทนุจากการขายสินทรพัยโดยบวกกลับคืนเขากบักําไรสทุธิหลังหัก
ภาษีแลว ดังนี ้
กําไรสุทธิหลังหักภาษี  105,000 
บวก  ขาดทุนจากรายการขายสินทรัพยถาวร 40,000  
หัก    สวนทีท่ําใหเสียภาษนีอยลง 12,000 52,000
กําไรสุทธิหลังหักภาษีและขาดทุนในการขายสินทรัพยถาวร  157,000 
 
 2. สินทรัพยที่จะใชเปนเกณฑในการวเิคราะหงบการเงิน 
  จํานวนสินทรัพยที่ปรากฏในงบดุลอาจจะตองปรับปรุงเสียกอนที่จะนําไปใชเปน
เกณฑในการคํานวณหาอัตราสวนผลตอบแทน สวนจะปรับปรุงอยางไรขึ้นอยูกับลักษณะของ
อัตราสวนผลตอบแทนที่จะนําไปใช  สินทรัพยอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหวางป  อัตรา
ผลตอบแทนที่คํานวณไดแตกตางกันมากถาจํานวนสินทรัพยที่ใชในการคํานวณไมเทากัน
ตัวอยางเชน  อัตราผลตอบแทนจะคํานวณจากยอดสินทรัพยที ่มีอยู  ณ วันตนป แตอัตรา
ผลตอบแทนที่คํานวณไดนี ้ไมไดคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยที่เกิดขึ้นในระหวางป 
ในทางตรงขามถาอัตราผลตอบแทน คํานวณจากจํานวนสินทรัพยที่มีอยู  ณ  วันสิ้นป  ผลที่ไดก็
จะไมตรงตอความเปนจริง ฉะน้ันเพ่ือใหอัตราสวนที่คํานวณไดเปนอัตราสวนที่เหมาะสมและ
นําไปใชในการวิเคราะหจึงควรใชจํานวนถัวเฉลี่ยของสินทรัพยที่มีอยูตลอดปเปนเกณฑ 
  สินทรัพยสวนที่มิไดใชใหเปนประโยชนตอการดําเนินงานของกิจการไมควรจะ
นําเขามารวมกับยอดสินทรัพยที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณหาอัตราผลตอบแทน เพ่ือประเมิน  
ประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย  เชน ตนทุนของสินทรัพยที่อํานวยความสะดวก  แตมิไดใชงาน
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หรือสินทรัพยที่มีอยูในระหวางการกอสราง  สินทรัพยเหลานี้มิไดมีสวนในการกอใหเกิดผลกําไร
ประจํางวดแตอยางใด  แมวาสินทรัพยเหลานี้ จะมีไวเพ่ือใชในการดําเนินงานในปตอไปก็ตาม  
ฉะน้ันในขณะที่สินทรัพยยังไมกอใหเกิดผลกําไรนี้   จึงควรหักจํานวนตนทุนน้ีออกจากยอดรวม
ของสินทรัพยทั้งหมดใหเหลืออยูเฉพาะยอดรายการของสินทรัพยที่ใชงานจริง  ที่จะใชเปนเกณฑ
ในการคํานวณหาอัตราผลตอบแทน  ในการวิเคราะหงบการเงินหากนําอัตราสวนผลตอบแทน
ที่คํานวณจากยอดสินทรัพยทั้งหมดรวมทั้งที่ใชงาน และที่ไมใชงานมาเปรียบเทียบกับอัตรา  
ผลตอบแทนที่คํานวณจากยอดสินทรัพยที่ใชงานจริงๆ  ผลการเปรียบเทียบจะแสดงออกมา    
ใหเห็นวากิจการมีสินทรัพยที่มิไดใชใหเปนประโยชนในงวดปจจุบันมากนอยเทาใด 
  ถาหากจะคํานวณหาอัตราผลตอบแทนเพื่อวัดประสิทธิภาพของผูบริหารระดับ 
รองลงมาเงินลงทุนในหลักทรัพยในบริษัทอ่ืนจะตองนํามาหักออกจากยอดรวมของสินทรัพย   
ทั้งหมด ทั้งน้ีเพราะผูบริหารระดับนี้ไมมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดหาเงินทุนมา
เพ่ือดําเนินงาน  ฉะนั้นผลประโยชนหรือรายจายที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการบริหารทางดานการเงิน  
จึงไมควรนํามาพิจารณาดวยทั้งสิ้น  โดยอัตราผลตอบแทน คํานวณได ดังนี้ 
      อัตราผลตอบแทน  =  อัตราผลกําไรตอคาขาย x อัตราหมุนเวยีนของสินทรัพย 
 

ตัวอยางที่ 13.4  สมมติ บริษัท ก จํากัด  และบริษัท ข จํากัด  ตางก็มีสินทรัพยทั้งหมดจํานวน 
4,000,000  บาท  เทากัน  และอัตราผลกําไรตอยอดสินทรัพยทั้งหมดเปน 10%  เทากัน  หรือมี
กําไรสุทธิ  400,000 บาท บริษัท  ก จํากัด  มีคาขายสุทธิ 4,000,000 บาท  อัตราการหมุนเวียน
ของสินทรัพยเทากับ 1 แตมีอัตราผลกําไรตอคาขายเปน 10% ในขณะที่บริษัท ข จํากัด มีอัตรา
การหมุนเวียนของสินทรัพยเปน  10  แตมีอัตราผลกําไรตอคาขายเปน 1 เทานั้น 
 บริษทั  ก  จํากัด บริษทั  ข  จํากัด 
คาขายสุทธ ิ 4,000,000  4,000,000  
สินทรัพยทั้งหมด 4,000,000  4,000,000  
กําไรสุทธ ิ 400,000  400,000  
อัตราผลกําไรสุทธติอคาขาย 10%  1%  
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย 1  10  
อัตราสวนผลกําไรตอสินทรพัยทั้งหมด 10%  10%  
  
 ถาบริษัท ก จํากัด ตองการที่จะรักษาอัตรากําไรตอยอดสินทรัพยใหคงเดิมไวเทากับ 
10 %  บริษัท ก จํากัด  จะตองพยายามดําเนินงานใหอัตราผลกําไรตอคาขายใหสูงเปน 10 % 
ดวย  ในขณะท่ีบริษัท ข จํากัด  ตองการจะรักษาระดับการหมุนเวียนของสินทรัพยใหคงเปน 10 
เทาเดิม  โดยการเพิ่มการหมุนเวียนของสินทรัพยเปน 2 เทาของเดิม  บริษัท ก จํากัดจะสามารถ
เพ่ิมอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยทั้งหมดเปน 2 เทาของเดิมคือเพ่ิมจาก 10 % เปน 20 %     
โดยไมตองเพ่ิมปริมาณขายหรือเพ่ิมกําไรตอคาขาย  
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อัตราผลตอบแทนตอสินทรพัย 
 บริษทั  ก  จํากัด บริษทั  ข  จํากัด 
คาขายสุทธ ิ 4,000,000  40,000,000  
สินทรัพยทั้งหมด 2,000,000  4,000,000  
กําไรสุทธ ิ 400,000  800,000  
อัตราผลกําไรสุทธติอคาขาย 10%  2%  
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย 2  10  
อัตราสวนผลกําไรตอสินทรพัยทั้งหมด 20%  20%  
  
 ถากิจการตองการรักษาอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยใหคงที่  อาจจะทําไดโดยการ
เลือกใชอัตราผลตอบแทนตางๆ ที่เกี่ยวของ  และอัตรารอยละของกําไรเขาชวย   สวนจะ
ปรับปรุงใหอัตราสวนตางๆมากนอยเพียงใด อาจจะเขียนออกมาเปนกราฟ หรือเปนตารางก็ได  
ภาพที่ 13.2 เปนเสนแสดงผลกําไรตอสินทรัพยทั้งหมด  20 % ณ ทุกๆ จุดบนเสน A B นี้     
กิจการจะเลือกสวนผสมของอัตราสวนตางๆ  อยางไรก็ดีจะทําใหไดรับผลตอบแทนเปน 20% เสมอ 
 
 

 

อัต
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หมุ

นเ
วีย

นข
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สิน
ทร
ัพย
          A 

 
 
                อัตราผลตอบแทนตอสินทรพัย   20 % 
 
 
                                     B 
 

                  10         20        30            อัตราสวนกําไรสุทธติอคาขาย (%) 
 

ภาพที่  13.4  อัตราผลตอบแทนตอสินทรพัย 
 
 3. การใชราคาสินทรัพยกอนหักคาเสื่อมราคา 
  สินทรัพยที่มีการหักคาเสื่อมราคา  หรือตัดจําหนายจากบัญชี  (amortization)  
มักจะกอใหเกิดความยุงยากในการคํานวณหาอัตราผลตอบแทน  เพราะอาจจะเกิดปญหาวา   
สินทรัพยที่ใชในการคํานวณนี้  ควรจะเปนสินทรัพยตามราคาตนทุนที่ไดมาเริ่มแรก หรือควรจะ
เปนสินทรัพยสุทธิที่หักคาเสื่อมราคาสะสมแลว  ถาเปนสินทรัพยที่หักคาเสื่อมราคาสะสมแลว 
สินทรัพยที่จะใชเปนเกณฑจะมีจํานวนลดนอยลงไปทุกป  ทําใหผูบริหารหรือผูที่กําลังจะลงทุน
เขาใจผิดไดวา การบริหารงานของกิจการดีขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งน้ีเพราะสินทรัพยที่ใชเปนเกณฑในการ
คํานวณอัตราผลตอบแทนลดลงเรื่อยๆ  ดังนั้น  เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาน้ี  อาจจะใชราคาทุนของ
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สินทรัพยกอนหักคาเสื่อมราคาเปนเกณฑในการคํานวณอัตราผลตอบแทน  แตการเลือกใชวิธีนีก้็
มีผลเสียไดเชนกัน 
 คาเสื่อมราคาสินทรัพยเปนคาใชจายที่แตกตางไปจากคาใชจายในการดําเนินงาน
ประเภทอ่ืน ๆ เพราะเปนคาใชจายที่มิไดทําใหสินทรัพยหมุนเวียนลดนอยลงไป หรือทําใหหน้ีสิน
หมุนเวียน เพ่ิมขึ้นแตอยางใด   ตัวอยางเชน  เม่ือขายสินคาใหแกลูกคา  สินคาเปนสินทรัพย
หมุนเวียน  เม่ือสงไปใหลูกคาจะทําใหจํานวนสินคาลดนอยลง  หรือคาเชาจายเม่ือจายเงินคาเชา
จะทําใหสินทรัพยหมุนเวียนคือเงินสดนอยลง  หรือถาไมจายเงินสดออกไปก็จะเกิดเปนหนี้สิน
หมุนเวียนขึ้นแทน เชน คาเชาคางจาย สําหรับสินทรัพยถาวรที่ปรากฏในงบดุลจะมีจํานวนลดลง  
เน่ืองจากการหักคาเสื่อมราคาออกไปเปนคาใชจายประจํางวด แตมิไดทําใหสินทรัพยหมุนเวียน
ลดนอยลงหรือหน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น  เชน  ถาหากกิจการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเทากับ
จํานวนกําไรสุทธิหลังหักภาษี  จะมีสินทรัพยอ่ืนๆ จํานวนหนึ่งที่ยังคงเหลืออยูในกิจการเทากับ
จํานวนของคาเสื่อมราคา ซึ่งมิไดจายออกไปจากกิจการ ดังน้ัน ถาใชราคาทุนเดิมของสินทรัพย
กอนหักคาเสื่อมราคาเปนเกณฑในการคํานวณอัตราผลตอบแทน   ก็เทากับเปนการนับจํานวน
สินทรัพยสวนที่เปนคาเสื่อมราคาซ้ําเปน 2 ครั้ง  เพราะคาเสื่อมราคาที่เปนคาใชจายไดหักออก
จากรายไดประจํางวด  แตเน่ืองจากคาใชจายรายการนี้มิไดจายออกเปนตัวเงิน จะยังคงเหลืออยู
ในรูปของสินทรัพยอยางใดอยางหนึ่ง   ฉะน้ัน   เม่ือนับสินทรัพยทั้งหมดตามราคาทุนเดิมกอน
หักคาเสื่อมราคาก็จะนับเอาสินทรัพยสวนนี้รวมเขาไปอีกครั้งหนึ่ง 
 

ตัวอยางที่ 13.5 สินทรัพยถาวรมีราคาทุน 2,000,000 บาท คิดคาเสือ่มราคาปละ 500,000  บาท     
กิจการมีกําไรสุทธิประจําป  และจายเปนเงินปนผลใหแกผูถือหุนทั้งหมด 
 

ราคาสินทรัพยตนป  
 สินทรัพยถาวร (ราคาทุน) 2,000,000 
ราคาสินทรัพยปลายป  
 สินทรัพยอ่ืน ๆ เทากับจํานวนคาเสื่อมราคาประจําป 500,000 
 สินทรัพยถาวร  (ซื้อตนป) 2,000,000
  2,500,000 
 
 

 เม่ือพิจารณาสินทรัพยปลายปแลว  จะเกิดปญหาวาสินทรัพยทั้งหมดเพิ่มขึ้นซ่ึงไม
นาจะเปนไปได  เพราะวาตลอด 1 ป  ที่กิจการไดใชประโยชนจากสินทรัพยไปแลว  และไดคิด
คาใชประโยชนจากสินทรัพยออกมาเปนคาใชจาย  ที่เรียกวาคาเสื่อมราคาหักออกจากรายได
ของงวดเมื่อคํานวณหากําไรสุทธิแลว ฉะนั้นคาของสินทรัพยนาจะลดลงมากกวา สวนสินทรัพย
อ่ืนๆ     ที่เหลืออยู ณ วันสิ้นงวดนั้นเปนผลมาจากการบันทึกคาเสื่อมราคา แตจํานวนเงินลงทุนใน
สินทรัพยยังคงมีจํานวนเดิม ณ วันตนปนั่นเอง ถานําสินทรัพยสุทธิหลังหักคาเสื่อมราคาแลวยอด
สินทรัพยปลายปจะปรากฏดังนี้ 
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ราคาสินทรัพยตนป   
 สินทรัพยถาวร (ราคาทุน)  2,000,000 
ราคาสินทรัพยปลายป   
 สินทรัพยอ่ืน ๆ เทากับจํานวนคาเสื่อมราคาประจําป  500,000 
 สินทรัพยถาวร  (ราคาทุน) 2,000,000  
 หัก  คาเสื่อมราคาสะสม 500,000 1,500,000
   2,000,000 
  
 จากปญหาดังกลาวสินทรัพยทั้งหมดที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณอัตราผลตอบแทน
ยังเปนจํานวนเดิมเทากันทุกป ถากิจการใชสินทรัพยรายการนี้ในการดําเนินงาน  และกอใหเกิด
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจกับกิจการเทากันทุกป อัตราผลตอบแทนก็จะเทากันดวย  ถาจะกลาวใน
ดานสภาพจริงของสินทรัพยแลว  กิจการยังคงใชสินทรัพยเปนจํานวนเทาเดิมในปปจจุบัน  และ
มีกําไรสุทธิจํานวนเดิม  นอกจากสินทรัพยถาวรแลว แตละปกิจการจะมีสินทรัพยอ่ืน ๆ เพ่ือใชใน
การดําเนินงานเพิ่มขึ้นเทากับจํานวนคาเสื่อมราคาประจําป  ดังน้ัน  ยอดกําไรสุทธิควรจะสูงขึ้น  
และอัตราผลตอบแทนจะคํานวณจากยอดสินทรัพยที่สูงขึ้นดวย ถากําไรสุทธิยังคงเทาเดิมแทนที่
จะสูงขึ้นเพราะมีสินทรัพยใชงานเพิ่มขึ้น  เม่ือเปนเชนนี้อัตราผลตอบแทนจะลดลง และชี้ใหเห็น
ถึงขอบกพรองของกิจการ อยางไรก็ตามไดมีวิธีแกไขที่ดีกวานี้โดยการใชราคาสุทธิของสินทรัพย
เปนเกณฑในการคํานวณอัตราผลตอบแทน 
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สรุป 
  
 การวิเคราะหธุรกิจจากงบการเงินมีประโยชนตอผูใชหลายกลุม  และแตละกลุมมี      
เปาหมายแตกตางกัน เชน เจาของกิจการหรือผูลงทุนมีความตองการทราบกําไรและแนวโนม
ของกําไรในอนาคตเพื่อการไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินปนผล หรือเจาหนี้ตองการทราบ
อัตราความเสี่ยงหรือสนใจในสภาพคลองของธุรกิจ เพ่ือการประเมินสถานการณในการชําระหนี้
เปนตน การวิเคราะหงบการเงินทําใหทราบสถานะของกิจการ เชน สภาพคลอง ความสามารถ
ในการชําระหนี้ ความสามารถในการทํากําไร ในการวิเคราะหงบการเงินในสวนของสินทรัพยและ
อัตราผลตอบแทน จะตองพิจารณาถึงกําไรสุทธิ ราคาของสินทรัพยและคาเสื่อมราคา   เน่ืองจาก 
ผลลัพธที่ไดอาจสงผลใหมีการแปลความที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง ทําใหการตัดสินใจ   
ผิดพลาดได  
 เครื่องมือที่ใชวิเคราะหงบการเงิน ประกอบดวย การวิเคราะหยอสวน การวิเคราะห
เฉพาะจุด และการวิเคราะหอัตราสวน โดยที่การวิเคราะหยอสวนจะมีการเปรียบเทียบงบการเงิน
ตั้งแต 2 ปขึ้นไป โดยการเปรียบเทียบแตละรายการ และเพื่อการเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนๆ   
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน สําหรับการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน จะแบงเปน 4 ประเภท คือ 

1. อัตราสวนวิเคราะหความคลองตัวหรือสภาพคลอง 
2. อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการใชสินทรัพย 
3. อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการกอหนี้ 
4. อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการทาํกําไร 

 ซึ่งการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินจะเปนฐานขอมูลเพ่ือใชในการวิเคราะห     
แนวโนมตอไป อยางไรก็ตามการนําผลการวิเคราะหไปใชในการบริหารควรคํานึงถึงแหลงที่มา
ของตัวเลข และควรนํามาผนวกกับขอมูลที่ไมใชตัวเลขดวย 


	 1.   ความหมายของอัตราส่วนทางการเงิน
	สะสมและแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ 50,000 หุ้น


