
การวเิคราะหง์บการเงนิ 
           

งบการเงนิ  (Financial Statement) หมาย ถงึ รายงานทางบญัชทีีจั่ดทําขึน้เมือ่ครบรอบ
ระยะเวลาบญัช ี เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึฐานะ และผลการดําเนนิงานของบรษัิทในรอบระยะเวลาที่
ผา่นมา 
           

งบการเงนิจะประกอบดว้ยขอ้มลูตา่ง ๆ เกีย่วกบัผลประกอบการในงวดการบญัชทีีผ่า่นมา 
งวดบญัชอีาจแบง่เป็นรอบ 6 เดอืน คอืปิดงบการเงนิ ณ วันที ่ 30 มถินุายน และ 31 ธนัวาคม ใน
ระยะเวลาหนึง่ปี หรอือาจกําหนดเป็น 12 เดอืน และกําหนดรอบเวลาการบญัชมีาบรรจบ ณ เดอืนใด
เดอืนหนึง่ก็ได ้แตท่ีน่ยิมมักจะกําหนดวันสิน้ปี คอื วันที ่31 ธนัวาคมของทกุปี 
           

3.1.1  การวเิคราะหง์บดลุ 
           

งบดลุ  (Balance Sheet) เป็นงบการเงนิทีแ่สดงสถานภาพทางการเงนิของธรุกจิในวันสิน้
งวด โดยงบดลุนีจ้ะประกอบดว้ยสว่นสําคญั 3 สว่น ดว้ยกนั คอื สนิทรัพย ์ (Assets) หนีส้นิ
(Liabilities) และสว่นของผูถ้อืหุน้ (Shareholder’s  Equity) 
           

ผู ้ ถอืหุน้หรอืเจา้ของกจิการ และบคุคลภายนอก สามารถทราบถงึฐานและความมัน่คงของ
ธรุกจิไดจ้ากงบดลุ โดยเฉพาะเจา้หนี ้ สามารถทราบวา่ธรุกจินัน้จะอยูใ่นฐานะทีชํ่าระหนี ้ เมือ่ครบ
กําหนดไดเ้พยีงใด เชน่ สามารถวเิคราะหเ์พือ่ทราบสภาพคลอ่ง (Liquidity) ของธรุกจินัน้ ซึง่จะทํา
ใหท้ราบถงึความสามารถในการชาํระหนีไ้ด ้
           

นอก จากนัน้ งบดลุยังแสดงใหเ้ห็นผลการดําเนนิงานของธรุกจิตัง้แตเ่ริม่กจิการ เนือ่งจาก
รายการตา่ง ๆ แสดงตวัเลขในแงส่ะสม ทําใหท้ราบแนวโนม้ของรายการตา่ง ๆ ทีม่อียูว่า่เป็นไป
ในทางเพิม่ขึน้หรอืลดลง  รวมทัง้ความสมัพันธร์ะหวา่งรายการหนึง่กบัอกีรายการหนึง่ ซึง่ส ิง่เหลา่นี้
จะชีใ้หเ้ห็นวา่ ธรุกจิมสีถานภาพเปลีย่นแปลงไปอยา่งไร 
           

การวเิคราะหง์บดลุทีส่าํคญัวธิหีนึง่คอื การวเิคราะหย์อ่สว่นตามแนวดิง่ (Common-Size) 
  

ตวัอยา่ง 
บรษิทั  กขค.  จาํกดั 

งบดลุ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2540  และ 31 ธนัวาคม 2541 

(หน่วย : บาท) 
  2540 2541
     สนิทรพัย ์
เงนิสดและหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด

  
4,600,000 4,450,000

ลกูหนีก้ารคา้ 6,500,000 12,000,000
สนิคา้คงเหลอื 9,400,000 11,500,000
     รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 20,500,000 27,950,000
ทีด่นิ 2,000,000 1,900,000
โรงงานและอปุกรณ ์ 13,000,000 15,600,000
คา่เสือ่มราคาสะสม (5,000,000) (4,500,000)
โรงงานและอปุกรณส์ทุธ ิ 8,000,000 9,100,000



สนิทรัพยอ์ืน่ ๆ 4,600,000 6,500,000
      รวม 35,100,000 45,450,000
  
      หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 
     หนีส้นิ 
หนีส้นิระยะสัน้ 

  
  
  

10,000,000 

 
 

14,000,000
หนีส้นิระยะยาว 8,000,000 10,600,000
      สว่นของผูถ้อืหุน้   
หุน้สามญั 4,500,000 5,500,000
กําไรสะสม 12,600,000 15,350,000
      รวม 35,100,000 45,450,000

  
                                                                                                                            
 จากตวัเลขขา้งตน้ หากวเิคราะหจ์ากขอ้มลูปี 2541 แลว้ จะเห็นไดว้า่ เงนิลงทนุในสนิทรัพยส์ว่น
ใหญข่องบรษัิท กขค. จํากดั จะอยูใ่นรายการโรงงานและอปุกรณ ์รองลงมาไดแ้ก ่ลกูหนีแ้ละสนิคา้
คงเหลอื เมือ่วเิคราะหท์างดา้นหนีส้นิ และสว่นของผูถ้อืหุน้ของงบดลุแลว้ จะพบวา่เงนิทนุสว่นใหญ่
ไดม้าจากสว่นของผูถ้อืหุน้ รองลงมาไดแ้กห่นีส้นิหมนุเวยีน และหนีร้ะยะยาวตามลําดบั ถา้เรา
ตอ้งการวเิคราะหค์วามคลอ่งตวัของบรษัิท ผูว้เิคราะหก์ส็ามารถเปรยีบเทยีบอตัรารอ้ยละของ
สนิทรัพยห์มนุเวยีนตอ่ สนิทรัพยท์ัง้ส ิน้ กบัอตัรารอ้ยละของหนีส้นิหมนุเวยีนตอ่สนิทรัพยท์ัง้ส ิน้ จาก
งบขา้งตน้ ในปี 2541 สนิทรัพยห์มนุเวยีนซึง่ประกอบดว้ย เงนิสด ลกูหนี ้ และสนิคา้คงเหลอืมอียู่
61.49% ในขณะทีห่นีส้นิหมนุเวยีนซึง่ก็คอื หนีส้นิระยะสัน้มเีพยีง 30.80% จากการเปรยีบเทยีบ
ดงักลา่ว แสดงใหเ้ห็นวา่ สนิทรพัยห์มนุเวยีนมมีากกวา่หนีส้นิหมนุเวยีน การวเิคราะหเ์พยีงครา่ว ๆ ก็
พอจะทราบวา่บรษัิทนีม้คีวามคลอ่งตวั แตห่ากจะวเิคราะหทํ์าใหล้กึซึง้มากกวา่นีนั้น้  เราจําเป็นตอ้ง
ทําการวเิคราะหจ์ากอตัราสว่นทางการเงนิ ใหท้ราบรายละเอยีดเพิม่ขึน้ 
           

จาก การวเิคราะหข์า้งตน้ การทีเ่ราใชข้อ้มลูเพยีงปีเดยีวก็จะทราบผลเพยีงครา่ว ๆ เทา่นัน้
ถา้ตอ้งการวเิคราะหใ์หล้กึซึง้ ควรวเิคราะหข์อ้มลูหลาย ๆ ปีตอ่เนือ่งกนั จะทําใหเ้ราเปรยีบเทยีบเห็น
ความแตกตา่งทีเ่กดิขึน้แตล่ะระยะเวลา 1 ปี และสามารถดแูนวโนม้ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ในอนาคตได ้
อกีดว้ย 
           

การวเิคราะหย์อ่สว่นตามแนวดิง่  (Common-Size) แบง่ออกไดเ้ป็น 
           

  Common-Size Statement 
           

วธินีี ้เป็นการจัดตวัเลขของแตล่ะรายการทีป่รากฎในงบดลุ ใหเ้ป็นอตัรารอ้ยละของสนิทรัพย์
ทัง้หมด  หรอื เป็นอตัรารอ้ยละของหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ การวเิคราะหโ์ดยวธินีี ้จะเนน้ใหเ้ห็น
ถงึการเปลีย่นแปลงในอัตราสว่นของรายการตา่ง ๆ ในงบดลุ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสนิทรัพยท์ัง้หมด
และยังชีใ้หเ้ห็นถงึการเปลีย่นแปลงทีสํ่าคญั ๆ เพือ่เป็นประโยชนใ์นการวเิคราะหต์อ่ไป วธิกีารจัดทํา
Common-Size Balance Sheet มลีกัษณะดงันี ้
           

ตวัอยา่ง 
บรษิทั  กขค.  จาํกดั 

Common-Size Balance Sheet 
31 ธนัวาคม 2540  และ 2541



                                                                   (หน่วย : รอ้ยละ) 
  2540 2541
     สนิทรพัย ์   
เงนิสดและหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 13.10 9.79
ลกูหนี ้ 18.52 26.40
สนิคา้คงเหลอื 26.78 25.30
     รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 58.40 61.49
ทีด่นิ 5.70 4.18
โรงงานและอปุกรณ ์(สทุธ)ิ 22.80 20.02
สนิทรัพยอ์ืน่ ๆ 13.10 14.31
      รวมสนิทรพัยท์ ัง้หมด 100.00 100.00
  
      หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 
     หนีส้นิ 

  

หนีส้นิระยะสัน้ 28.49 30.80
หนีส้นิระยะยาว 22.79 23.32
สว่นของผูถ้อืหุน้ 48.72 45.88
      รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 100.00 100.00

  
จากตวัอยา่งงบดลุเปรยีบเทยีบ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2540 และ 31 ธนัวาคม 2541 โดยวธิี

Common-Size เราสามารถวเิคราะหไ์ดว้า่ 

 รายการลกูหนีก้ารคา้เพิม่ขึน้จาก 18.52% ในปี 2540 มาเป็น 26.40% ในปี 
2541 การทีล่กูหนีเ้พิม่ขึน้เชน่นีอ้าจเนือ่งมาจาก การทีบ่รษัิทไดผ้อ่นคลายนโยบายการให ้
สนิเชือ่ หรอืภาวะการแขง่ขนัสงู บรษัิทจงึขยายเวลาการใหส้นิเชือ่เพือ่ใหย้อดลกูหนีเ้พิม่ขึน้
หรอืเพราะความสามารถในการเกบ็หนีล้ดลง ผูล้งทนุจะตอ้งวเิคราะหห์าขอ้เท็จจรงิวา่เหตทุี่
ลกูหนีเ้พิม่ขึน้เป็นเพราะ อะไร 

 รายการสนิคา้คงเหลอื ลดลงจาก 26.78% ในปี 2540 มาเป็น 25.30% ในปี 
2541 การทีส่นิคา้คงเหลอืลดลงเชน่นีอ้าจเนือ่งมาจาก สนิคา้จําหน่ายไดเ้ร็วขึน้ หรอืบรษัิท
ปรับปรงุนโยบายเกีย่วกบัการสัง่ซือ้สนิคา้ใหรั้ดกมุยิง่ขึน้ 

 ทาง ดา้นหนีส้นิ ทัง้หนีส้นิระยะสัน้และหนีส้นิระยะยาวเพิม่ขึน้เล็กนอ้ย อาจ
เนือ่งมาจากบรษัิทมคีวามจําเป็นในการดําเนนิการโดยใชห้นีส้นิเพิม่ขึน้ และในขณะเดยีวกนั
รายการสว่นของผูถ้อืหุน้กล็ดลง 

           
  Current Asset Proportion 

           
การวเิคราะห ์ Current Asset Proportion เป็น การวเิคราะหส์นิทรัพยแ์ตล่ะรายการทีเ่ป็น

สนิทรัพยห์มนุเวยีน เชน่ เงนิสด ลกูหนี ้ และสนิคา้คงเหลอื โดยจัดตวัเลขสนิทรัพยแ์ตล่ะรายการ
ดงักลา่วเป็นอตัรารอ้ยละของสนิทรัพยห์มนุ เวยีน การวเิคราะหน์ีจ้ะชว่ยเนน้ใหเ้ห็นวา่แนวทางการใช ้
ไปของเงนิทนุของกจิการเป็น อยา่งไร ซึง่จะสะทอ้นใหเ้ห็นถงึประสทิธภิาพในการจัดการเกีย่วกบั
สนิทรัพยห์มนุเวยีน ของบรษัิท เนือ่งจากสนิทรัพยเ์หลา่นี ้จะเป็นสว่นทีทํ่ากําไรใหก้บับรษัิท และมี
สภาพคลอ่งใกลเ้คยีงกบัเงนิสด จากตวัอยา่งงบดลุจะคํานวณไดอ้ตัรารอ้ยละของสนิทรัพย์



หมนุเวยีนประเภทตา่ง ๆ ดงันี ้
           

ตวัอยา่ง 
บรษิทั  กขค.  จาํกดั 

Current Asset Proportion 
2540  และ 2541 

                                                                   (หน่วย : รอ้ยละ) 
  2540 2541
เงนิสดและหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 22.44 15.92
ลกูหนีก้ารคา้ 31.71 42.93
สนิคา้คงเหลอื 45.89 41.15
  100.00 100.00

  
จากงบขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ ความคลอ่งตวัของบรษัิทนีล้ดลง เนือ่งจากลกูหนีใ้นปี 2541

สงูกวา่ในปี 2540 และเงนิสดและหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดกลบัลดลง ทัง้นี ้ อาจเป็น
เพราะเกดิปัญหาในการเก็บหนีอ้ยา่งไรก็ตาม รายการสนิคา้คงเหลอืลดลง เราอาจจะวเิคราะหอ์ยา่ง
ครา่ว ๆ ไดว้า่การจําหน่ายสนิคา้ของบรษัิทไดผ้ลด ี การบรหิารสนิคา้คงเหลอืมปีระสทิธภิาพและ
สามารถจําหน่ายสนิคา้ไดเ้ร็วขึน้ 
           

  Capital Structure Proportion 
           

การวเิคราะห ์ Captial Structure Proportion เป็นการวเิคราะหเ์กีย่วกบัโครงสรา้งของ
เงนิทนุ ซึง่จะชว่ยใหท้ราบถงึความเสีย่งทางการเงนิ (Financial Risk) ของ บรษัิท และเพือ่ใหเ้ห็น
ถงึสว่นของผูถ้อืหุน้ใหเ้ดน่ชดัขึน้ พรอ้มกบัคาดการณแ์นวทางของผูบ้รหิารทีจ่ะเปลีย่นแปลง
โครงสรา้งเงนิทนุดงั กลา่ว การจัดทํางบแสดงสดัสว่นโครงสรา้งของเงนิทนุ มลีกัษณะดงันี ้
           

ตวัอยา่ง 
บรษิทั  กขค.  จาํกดั 

งบแสดงสดัสว่นโครงสรา้งของเงนิทนุ 2540 และ 2541 
                                                                   (หน่วย : รอ้ยละ) 

  2540 2541
หนีส้นิระยะยาว 31.87 33.70
หุน้สามญั 17.93 17.49
กําไรสะสม 50.20 48.81
  100.00 100.00

  
จากตวัเลขขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ สว่นประกอบโครงสรา้งของเงนิทนุของบรษัิท กขค จํากดั

ณ วันที ่ 31 ธนัวาคม 2540 และ 2541 นัน้ มกีารเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย ทนุหุน้สามัญลดลงเพยีง
เล็กนอ้ย หนีส้นิระยะยาวเพิม่ขึน้เล็กนอ้ย สําหรับกาํไรสะสมนัน้ลดลง 
           

3.1.2  การวเิคราะหง์บกําไรขาดทนุ 
           

งบกําไรขาดทนุ (Income Statement) เป็น งบการเงนิทีแ่สดงผลการดําเนนิงานของบรษัิท



ในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึง่ โดยแสดงใหเ้ห็นวา่บรษัิทมกีําไรสทุธหิรอืขาดทนุสทุธจิากการ
ดําเนนิงาน เป็นการชีใ้หเ้ห็นถงึประสทิธภิาพการดําเนนิงานของบรษัิทนัน้ 
           

ผลการดําเนนิงานของบรษัิทในดา้นกําไรสทุธ ิ หรอืขาดทนุสทุธจิะมผีลตอ่งบดลุ กลา่วคอื
กรณีทีร่ายไดม้ากกวา่คา่ใชจ้า่ย (กําไรสทุธ)ิ จะทําใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ สว่นกรณีทีร่ายได ้
นอ้ยกวา่คา่ใชจ้า่ย (ขาดทนุสทุธ)ิ ก็ จะเกดิผลในทางกลบักนั งบกําไรขาดทนุจงึเป็นงบการเงนิทีม่ี
ผลในการเพิม่ขึน้ หรอืลดลงของสว่นของผูถ้อืหุน้ ซึง่เกดิจากการดําเนนิงานในงวดเวลาหนึง่ และมี
ความสมัพันธต์อ่เนือ่งเกีย่วกบัการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของสนิทรัพย ์
           
ตวัอยา่ง 

บรษิทั  กขค.  จาํกดั 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2540  และ 31 ธนัวาคม 2541 
                                                                                                (หน่วย : บาท) 

  2540 2541
ขาย 42,800,000 72,760,000
ตน้ทนุขาย 14,980,000 25,500,000
         กําไรขัน้ตน้ 27,820,000 47,260,000
คา่ใชจ้า่ยในการขายและการบรกิาร 19,000,000 30,400,000
         กําไรจากการดําเนนิงาน 8,820,000 16,860,000
ดอกเบีย้จา่ย 250,000 1,800,000
คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ 500,000 1,750,000
         กําไรกอ่นหักภาษี 8,070,000 13,310,000
ภาษีเงนิได ้ 2,421,000 3,993,000
         กําไรสทุธ ิ 5,649,000 9,317,000
เงนิปันผลจา่ย 2,259,600 5,590,200

  
เมือ่เทยีบตวัเลขของรายการตา่ง ๆ จากงบกําไรขาดทนุขา้งตน้ โดย

ประยกุตใ์หเ้ป็นอตัรารอ้ยละของยอดขายตามวธิ ี Common-Size แลว้ จะได ้
ตวัเลขดงันี ้
           

ตวัอยา่ง 
บรษิทั  กขค.  จาํกดั 

งบกําไรขาดทนุ (แสดงในลกัษณะ Common-Size) 
สําหรบัปี 2540  และ 2541 

(หน่วย : รอ้ยละ) 
  2540 2541
ขาย 100.00 100.00
ตน้ทนุขาย 35.00 35.05
         กําไรขัน้ตน้ 65.00 64.95
คา่ใชจ้า่ยในการขายและการบรกิาร 44.39 41.78
         กําไรจากการดําเนนิงาน 20.61 23.17
ดอกเบีย้จา่ย 0.58 2.47



คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ 1.17 2.41
         กําไรกอ่นหักภาษี 18.86 18.29
ภาษีเงนิได ้ 5.66 5.49
         กําไรสทุธ ิ 13.20 12.80

  
จากงบกําไรขาดทนุโดยเทยีบเป็นอตัรารอ้ยละของยอดขายขา้งตน้สามารถวเิคราะหอ์อกมา

ไดด้งันี ้
           

   บรษัิท กขค จํากดั มตีน้ทนุขายประมาณรอ้ยละ 35 ซึง่ถอืวา่อยูใ่นเกณฑท์ีตํ่า่ ทัง้นี้
อาจจะเนือ่งดว้ยสาเหต ุประสทิธภิาพในการผลติสงู ตน้ทนุการผลติทางตรงตํา่ 

   เนือ่งจากตน้ทนุขายในปี 2540 และ 2541 อยูใ่นระดบัใกลเ้คยีงกนั กําไรขัน้ตน้
ของทัง้สองปีจงึอยูใ่นระดบัเดยีวกนั คอื ประมาณ 65% 

   คา่ใชจ้า่ยในการขายและการบรหิารของบรษัิทนีใ้นปี 2540 มรีอ้ยละ 44.39 และได ้
ลดลงเหลอืรอ้ยละ 41.78 ในปี 2541 แสดงวา่ประสทิธภิาพในการดําเนนิงานเริม่
สงูขึน้ 

   ตวั เลขทีป่รากฎในรายการกําไรจากการดําเนนิงานของบรษัิท จะใหป้ระโยชนแ์กผู่ ้
ลงทนุ เพือ่ประเมนิประสทิธภิาพในการดําเนนิงานของบรษัิททัง้ในดา้นผลติและ
จําหน่าย จากตวัเลขขา้งตน้ กําไรจากการดําเนนิงานของบรษัิทนีเ้พิม่ขึน้จากรอ้ยละ
20.16 ในปี 2540 มาเป็น 23.17 ในปี 2541 แสดงใหเ้ห็นวา่บรษัิทมคีวามสามารถ
ในการทํากําไรสงูขึน้ 

   กําไรสทุธใินปี 2541 ลดลงจากปีกอ่นหนา้เล็กนอ้ย เนือ่งมาจากดอกเบีย้จา่ยที่
สงูขึน้จากรอ้ยละ 0.58 ในปี 2540 มาเป็นรอ้ยละ 2.47 

           
ดงั นัน้ อาจสรปุการวเิคราะหง์บกําไรขาดทนุของบรษัิทไดว้า่ ความสามารถในการทํากําไร

ของธรุกจิคอ่นขา้งสงู ซึง่อาจเนือ่งมาจากแผนการผลติ แผนการขายและแผนการตลาด ของบรษัิท
นีม้ปีระสทิธภิาพและบรรลเุป้าหมาย เป็นการเพิม่ความม่ันใจในการลงทนุแกผู่ล้งทนุ อยา่งไรกต็าม
ผูว้เิคราะหค์วรจะนําสดัสว่นในแตล่ะรายการของบรษัิท ไปเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานของ
อตุสาหกรรมประเภทเดยีวกนัดว้ย 
           

3.1.3  การวเิคราะหง์บแสดงการเปลีย่นแปลงฐานะการเงนิ  (Statement of
Changes in Financial Position) 
           

งบ แสดงการเปลีย่นแปลงฐานะการเงนิ เป็นงบทีจั่ดทําขึน้ เพือ่แสดงทีม่าและการใชไ้ปของ
เงนิสดและเงนิทนุหมนุเวยีนในระหวา่งงวดบญัช ี อนัเนือ่งมาจากการดําเนนิงาน และจากการ
เปลีย่นแปลงรายการสนิทรัพย ์และหนีส้นิอืน่ทีม่ใิชท่นุหมนุเวยีนแตม่ผีลตอ่ทนุหมนุเวยีน 
           

งบแสดงการเปลีย่นแปลงฐานะการเงนิ จะแสดงใหเ้ห็นถงึแหลง่ทีม่าของเงนิทนุ (Sources
of Funds) และการใชไ้ปของเงนิทนุ (Uses of Funds) ในรอบปี เพือ่ใหท้ราบวา่ในระหวา่งปีนัน้
เงนิทนุของกจิการไดเ้พิม่ขึน้หรอืลดลงเทา่ไร และประกอบดว้ยรายการอะไรบา้ง 
           
แหลง่ทีม่าของเงนิทนุ (Sources of Funds) ทีส่ําคญั ไดแ้ก ่

           



   กําไรสทุธ ิ กําไรสทุธเิป็นผลทําใหเ้งนิทนุของกจิการเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ผีลขาดทนุ
จะเกดิผลในทางทําใหเ้งนิทนุลดลง 

   คา่ใชจ้า่ยในงบกําไรขาดทนุทีไ่มต่อ้งใชเ้งนิทนุ เชน่ คา่เสือ่มราคา เป็นผลทําให ้
เงนิทนุของกจิการเพิม่ขึน้ นอกเหนอืไปจากกําไรสทุธ ิ

   สนิทรัพยถ์าวรและสนิทรัพยอ์ืน่ทีล่ดลง เชน่ จําหน่ายทีด่นิและอาคาร ขาย
หลกัทรัพย ์ลกูหนีล้ดลง สนิคา้คงเหลอืลดลง 

   หนีส้นิระยะยาว และหนีส้นิอืน่ทีเ่พิม่ขึน้ เชน่ ออกหุน้กู ้เจา้หนีเ้พิม่ขึน้ 
   สว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ เชน่ การขายหุน้เพิม่ทนุ 

           
ทางทีใ่ชไ้ปของเงนิทนุ (Uses of Funds) ทีส่ําคญั ไดแ้ก ่

           

   สนิทรัพย ์ถาวรและสนิทรัพยอ์ืน่ทีเ่พิม่ขึน้ เชน่ ซือ้ทีด่นิ อาคารและเครือ่งจักร ซือ้
หลกัทรัพย ์ลกูหนีเ้พิม่ขึน้ สนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 

   หนีส้นิระยะยาว และหนีส้นิอืน่ทีล่ดลง เชน่ ไถถ่อนหุน้กู ้เจา้หนีร้ะยะสัน้ลดลง 
   สว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง เชน่ การลดทนุ 
   การจา่ยเงนิปันผล 

           
งบแสดงการเปลีย่นแปลงฐานะการเงนิ ใหป้ระโยชนใ์นแงท่ ีจ่ะสะทอ้นใหเ้ห็นถงึ

นโยบายทางการเงนิของธรุกจิซึง่สามารถสรปุไดด้งันี ้คอื 
           

   การจัดหาเงนิทนุเพิม่เตมิ 
   การจัดสรรเงนิทนุทีม่อียู ่
   การใชเ้งนิทนุ และผลทางการเงนิทีจ่ะตามมา 
   การแกไ้ขสถานการณท์างการเงนิเฉพาะหนา้ 

           
ตวัอยา่ง 

บรษิทั กขค จาํกดั 
งบแดสงการเปลีย่นแปลงฐานะการเงนิ 
สําหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2541 

                                                                             (หน่วย : บาท) 
ทีม่าของทนุหมนุเวยีน  
  จากการดําเนนิงาน 3,293,000 
  บวก คา่เสือ่มราคา 500,000 
  เงนิทนุไดม้าจากการดําเนนิงาน 3,793,000 
  หนีส้นิหมนุเวยีนเพิม่ขึน้ 4,000,000 
  กูย้มืธนาคารเพิม่ 2,600,000 
  ขายหุน้สามญั 1,000,000 
  ขายทีด่นิ 100,000 



    11,493,000 
ทางใชท้นุหมนุเวยีน   
  ลกูหนีเ้พิม่ขึน้ 5,500,000 
  สนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 2,100,000 
    2,600,000 
    1,100,000 
  จา่ยเงนิปันผล 5,590,000 
    16,890,200 
ทนุหมนุเวยีนเพิม่ขึน้ (ลดลง) (5,397,200) 

  
           

จากงบแสดงการเปลีย่นแปลงฐานะการเงนิของบรษัิท กขค. จํากดั จะเห็นวา่ บรษัิทมทีนุ
หมนุเวยีนลดลง 5,397,200 บาท เนือ่งจากการใชท้นุหมนุเวยีนมากกวา่ทีม่าของทนุหมนุเวยีน ซึง่
ทางใชท้นุหมนุเวยีนเป็นยอดลกูหนีเ้พิม่ขึน้ และการจา่ยเงนิปันผล เป็นสําคญั สําหรับทีม่าของทนุ
หมนุเวยีน เกดิจากการกอ่หนีท้ัง้ทีเ่ป็นหนีส้นิหมนุเวยีน และหนีส้นิระยะยาวเป็นสําคัญ 
           

3.2  การวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิ  (Ratios Analysis) 
           

จากการวเิคราะหย์อ่สว่นตามแนวดิง่ (Common-Size) ที ่ แสดงขา้งตน้ เป็นการวเิคราะห์
อยา่งครา่ว ๆ หากผูว้เิคราะหต์อ้งการทราบรายละเอยีดใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ ผูว้เิคราะหอ์าจจะใชก้าร
วเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิ (Ratios Analysis) เขา้ มาชว่ยโดยการนํารายการตา่ง ๆ มาเทยีบ
อตัราสว่น เพือ่หาความสมัพันธร์ะหวา่งทรัพยส์นิ หนีส้นิ ทนุ รายได ้ และคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ วา่
เหมาะสมหรอืไม ่ การวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนินีแ้บง่ตามจดุมุง่หมายในการใชไ้ดเ้ป็น 4
ลกัษณะดว้ยกนั คอื 
           

3.2.1   การวเิคราะหส์ภาพคลอ่งทางการเงนิ                  
3.2.2   การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพในการดาํเนนิงาน 
3.2.3   การวเิคราะหค์วามสามารถในการหากําไรของเงนิทนุ 
3.2.4   การวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิของบรษิทั 
  

           
  

ตารางแสดงอตัราสว่นและความหมายของการวเิคราะห ์
อตัราสว่น ความหมายของการวเิคราะห ์

1. อตัราสว่นวเิคราะห ์
สภาพคลอ่งทางการเงนิ 
     อตัราสว่นเงนิทนุหมนุเวยีน 
     (Current Ratio) 
  

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 
หนีส้นิหมนุเวยีน 

เป็น อตัราสว่นใชว้ัดความสามารถในการชาํระหนีส้นิ
ระยะสัน้อตัราสว่นนีเ้ป็นเครือ่ง ชีฐ้านะทางการเงนิ
ระยะสัน้ของธรุกจิ ถา้อตัราสว่นนีม้คีา่ยิง่สงู ยิง่แสดง
วา่บรษัิทมคีวามคลอ่งตวัมาก เจา้หนีร้ะยะสัน้จะให ้
ความสําคญัตอ่อตัราสว่นนีม้ากเนือ่งจากแสดงโอกาส
ทีจ่ะ ไดร้บัชาํระหนีว้า่มอียูม่าก หรอืนอ้ยตามคา่
อตัราสว่น โดยทัว่ไปธรุกจิทีม่อีตัราสว่นเงนิทนุเวยีน
เทา่กบั 2:1 ถอืวา่เหมาะสมแลว้ แตใ่นการทีจ่ะ
ตดัสนิใจก็ควรจะตอ้งพจิารณาถงึปัจจัยอืน่ ๆ 
ประกอบดว้ย เชน่ ลกัษณะ



และประเภทของธรุกจิ คา่เฉลีย่ของอตุสาหกรรม
ประเภทเดยีวกนั เป็นตน้

     อตัราสว่นสนิทรัพยค์ลอ่งตวั 
     (Quick Ratio) 
  
สนิทรัพยห์มนุเวยีน - สนิคา้คงเหลอื 

หนีส้นิหมนุเวยีน 

อตัรา สว่นนีใ้ชสํ้าหรับวัดความสามารถของธรุกจิใน
การชาํระหนีส้นิหมนุเวยีนจาก สนิทรัพยห์มนุเวยีนที่
หักสนิคา้คงเหลอืออก ทัง้นี ้เพือ่พยายามตดัสิง่ซ ึง่จะ
เป็นปัญหาในการเปลีย่นแปลงเงนิสดออก (สนิคา้
คงเหลอื) อตัราสว่นนีค้า่ยิง่มาก กแ็สดงวา่ธรุกจินีม้ี
สภาพคลอ่งสงูโดย 
ปกตอิตัราสว่น 1:1 ก็ถอืวา่เหมาะสมแลว้ 

     อตัราการหมนุเวยีนของลกูหนี ้
     (Receivable Turnover) 

ขายเชือ่สทุธ ิ
ลกูหนีเ้ฉลีย่ 

อตัรา สว่นนีแ้สดงถงึความสมัพันธร์ะหวา่งยอดขาย
เชือ่สทุธกิบัยอดลกูหนีเ้ฉลีย่ ถา้อตัราการหมนุเวยีน
อยูใ่นอตัราสงูแสดงวา่ธรุกจิมคีวามสามารถในการ
บรหิาร ลกูหนีแ้ละสามารถเปลีย่นลกูหนีเ้ป็นเงนิสด
ไดเ้ร็ว

     ระยะเวลาถัวเฉลีย่การเก็บหนี ้
     (Average Collection Period) 
  

                 360               . 
อตัราการหมนุเวยีนของลกูหนี ้

อตัราสว่นนีแ้สดงถงึระยะเวลาการเรยีกเก็บเงนิวา่
ยาวนานแคไ่หน ผูว้เิคราะหส์ามารถนํามา
เปรยีบเทยีบกบัเงือ่นไขการชาํระเงนิ (Term of sale) 
ของธรุกจิ ซึง่จะทําใหเ้ห็นถงึความสามารถในการ
เรยีกเก็บหนีว้า่ม ี
ประสทิธภิาพหรอืไม่

  
อตัราสว่น ความหมายของการวเิคราะห์
     อตัราการหมนุเวยีนของสนิคา้ 
     (Inventory Turnover) 
  

ตน้ทนุสนิคา้ขาย 
สนิคา้คงเหลอืเฉลีย่ 

อตัราสว่นนีใ้ชว้ัดอตัราการหมนุเวยีนของสนิคา้
คงเหลอืเพือ่ใหท้ราบถงึความคลอ่งตวัของสนิคา้วา่
สามารถ 
จําหน่าย สนิคา้ไดเ้ร็วเพยีงใด ถา้อตัราสว่นนีม้คีา่ยิง่
สงูยิง่แสดงวา่สนิคา้ของบรษัิทสามารถขายไดเ้ร็ว 
แสดงถงึประสทิธภิาพในการบรหิารงานขายของ
บรษัิท

2. อตัราสว่นวเิคราะหป์ระสทิธภิาพ
ในการดาํเนนิงาน 
     กําไรจากการดําเนนิงานกอ่นหัก
ดอกเบีย้จา่ย ภาษีเงนิได ้ คา่เสือ่มราคา 
และคา่ใชจ้า่ยลว่งหนา้ตดับญัช ี 
(Earnings Before Interest, Taxation, 
Depreciation and Amortization : 
EBITDA) 

 
  
อตัรา สว่นนีส้ะทอ้นกําไรทีม่าจากการดําเนนิงาน ที่
ยังไมนํ่าตน้ทนุทางการเงนิเขา้มาพจิารณา เชน่ ภาระ
ดอกเบีย้จา่ย จากการกอ่หนีเ้พือ่มาดําเนนิงาน และ
ไมนั่บรวมคา่ใชจ้า่ยทางบญัชซี ึง่ยังมไิดจ้า่ยจรงิ อาท ิ
คา่เสือ่มราคาและคา่ใชจ้า่ยตดับญัชตีา่ง ๆ EBITDA 
จงึยังไมร่วมกําไร(ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น 
ภาระภาษี ฯลฯ  
ทัง้นี ้ EBITDA สามารถนําประยกุตใ์นการวเิคราะห์
ทางการเงนิไดใ้นหลายแงม่มุ เชน่ Discounted 
Cash Flow หรอืการประเมนิมลูคา่บรษัิทในอนาคต 
ซึง่ควรใชพ้จิารณารว่มกบัอตัราสว่นอืน่ ๆ เพือ่ใหก้าร
วเิคราะห ์
งบการเงนิสมบรูณย์ิง่ขึน้



     ความสามารถหากําไร หรอืกําไรจาก
การดําเนนิงานตอ่สนิทรัพยทั์ง้หมด 
(Earning Power) 

กําไรจากการดําเนนิงาน 
สนิทรัพยท์ัง้หมดเฉลีย่ 

อตัราสว่นนีใ้ชใ้นการวเิคราะหเ์พือ่หาผลตอบแทนที่
ไดจ้ากสนิทรัพยท์ัง้หมดของบรษัิท โดยการพจิารณา
กําไรกอ่นหักดอกเบีย้และภาษี (กําไรจากการ
ดําเนนิงาน) 
เทยีบกบัการใชส้นิทรัพยทั์ง้หมดของบรษัิท 

     อตัราการหมนุเวยีนของสนิทรัพย์
ดําเนนิงาน   (Operating Asset 
Turnover) 

ขายสทุธ ิ        . 
สนิทรัพยท์ัง้หมดเฉลีย่ 

อตัราสว่นนีแ้สดงใหเ้ห็นถงึประสทิธภิาพการใช ้
สนิทรัพยท์ัง้หมดของบรษัิท สามารถกอ่ใหเ้กดิ
ยอดขายเทยีบกบั 
สนิทรัพยท์ัง้หมด 

อตัราสว่น ความหมายของการวเิคราะห์

     

อตัราสว่นกําไรจากการดําเนนิงานตอ่

ยอดขาย(Operating Income Margin) 

  

กําไรจากการดําเนนิงาน 

ขายสทุธ ิ

อตัราสว่นนีเ้ป็นการวัดความสามารถในการจัดการ 

แสดงใหเ้ห็นถงึรายไดจ้ากการขายคงเหลอืหลงัจาก

หักคา่ใชจ้า่ยทัง้สิน้แลว้ 

กรณี ทีอ่ตัราสว่นนีล้ดลง อาจจะมสีาเหตมุาจากกําไร

ขัน้ตน้ตํา่ไป เนือ่งจากตน้ทนุสนิคา้สงูหรอืคา่ใชจ้า่ย

อืน่ๆ สงูขึน้ไมส่มัพันธก์บัยอดขาย ซึง่จะตอ้งมกีาร

ปรับปรงุ 

แกไ้ข และควบคมุอยา่งเขม้งวด ปัจจัยตา่ง ๆ 

ดงักลา่ว อาจเนือ่งมาจากความตอ้งการของตลาด

ลดลงหรอื ภาวะการแขง่ขนัสงู หรอืตน้ทนุตอ่หน่วย

เพิม่ขึน้ เนือ่งากประสทิธภิาพในการผลติตํา่ลง เป็น

ตน้

3. อตัราสว่นวเิคราะหค์วามสามารถ

ในการหากาํไร 

     ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์

ทัง้หมด   (Return on Asset) 

กําไรสทุธ ิ   . 

สนิทรัพยท์ัง้หมด 

  

     ผลตอบแทนสว่นของผูถ้อืหุน้ 

     (Return on Equity) 

กําไรสทุธ ิ   . 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

  

  

เป็นอตัราสว่นทีว่ัดความสามารถในการทํากาํไรของ

เงนิลงทนุทีม่าจากสองสว่นดว้ยกนั คอื หนีส้นิและ

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

  

อตัรา สว่นนีใ้ชใ้นการวเิคราะหเ์พือ่วัดผลตอบแทนตอ่

สว่นของผูถ้อืหุน้ หรอืเงนิทนุทีจ่ะสะทอ้นใหเ้ห็นถงึ

ความสามารถในการบรหิารงานเพือ่ใหเ้กดิผล ตอบ

แทนแก ่

ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ

4. อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทาง  



การเงนิ 

     อตัราสว่นของหนีส้นิตอ่ทรัพยส์นิ

รวม  (Debt Ratio) 

  

หนีส้นิรวม 

สนิทรัพยร์วม 

อตัรา สว่นนีแ้สดงสดัสว่นของหนีส้นิรวมของบรษัิท

เมือ่เทยีบกบัสนิทรัพยท์ีม่อียู ่ ทัง้หมด ซึง่ใชว้ัดวา่

สนิทรัพยข์องบรษัิทสนับสนุนเงนิทนุจากเงนิกูย้มืจาก

ภายนอกเป็น สดัสว่นเทา่ใด นอกจากนัน้ ยังแสดงถงึ

ความสามารถในการชําระหนีข้องบรษัิท ถา้อตัราสว่น

นีส้งู แสดงวา่บรษัิทมภีาระหนีส้นิสงู การบรหิาร

กจิการมคีวามเสีย่งสงู โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้หนีส้นิ

สว่นใหญเ่ป็นหนีส้นิระยะสัน้และกจิการมกีระแส เงนิ

สดหมนุเวยีนจากการขายตํา่ ซึง่แมว้า่จะมคีวามเสีย่ง

สงูแตก่็แสดงถงึความสามารถในการใชส้นิทรัพยส์งู

หากกจิการสามารถดําเนนิการไดม้กีาํไร 
อตัราสว่น ความหมายของการวเิคราะห์
     อตัราสว่นของหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อื
หุน้ 
     (Debt to Equity Ratio) 
  

หนีส้นิรวม 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 

อตัราสว่นนีแ้สดงโครงสรา้งของเงนิทนุ (Capital 
Structure) ของบรษัิทวา่มสีดัสว่นของหนีส้นิรวม
ของบรษัิทเมือ่เทยีบกบัสว่นของทนุหรอืสว่นของ
เจา้ของเป็น 
  

กจิการ มกีระแสเงนิสดหมนุเวยีนจากการขายตํา่ ซึง่

แมว้า่จะมคีวามเสีย่งสงูแตก็่แสดงถงึความสามารถใน

การใชส้นิทรัพยส์งูหาก กจิการสามารถดําเนนิการได ้

มกีําไร
อตัราสว่น ความหมายของการวเิคราะห์
     อตัราสว่นของหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อื
หุน้ 
     (Debt to Equity Ratio) 
  

หนีส้นิรวม 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 

อตัราสว่นนีแ้สดงโครงสรา้งของเงนิทนุ (Capital 
Structure) ของ บรษัิทวา่มสีดัสว่นของหนีส้นิรวม
ของบรษัิทเมือ่เทยีบกบัสว่นของทนุหรอืสว่น ของ
เจา้ของเป็นเทา่ใด เป็นการวัดวา่ธรุกจิใชเ้งนิทนุจาก
ภายนอก (จาก 
การกูย้มื) เมือ่ เทยีบกบัทนุภายในของธรุกจิเองวา่มี
สดัสว่นเทา่ใด ซึง่หนีส้นิเป็นแหลง่เงนิทนุทีบ่รษัิทมี
ภาระดอกเบีย้จา่ย ไมว่า่ผลการดําเนนิงานของบรษัิท
จะเป็นอยา่งไร ถา้อตัราสว่นหนีส้งูก็แสดงวา่บรษัิทกม็ี
ความเสีย่งสงูดว้ยเชน่เดยีวกนั เพราะเงนิกูเ้ป็นแหลง่
เงนิทนุทีม่ภีาระดอกเบีย้จา่ย

     ความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ 
     (Interest Coverage) 
  
กําไรจากการดําเนนิงาน   หรอื 
        ดอกเบีย้จา่ย 

อตัราสว่นนีแ้สดงถงึความสามารถในการชําระ
ดอกเบีย้เงนิกูข้องธรุกจิ โดยวเิคราะหเ์พือ่หากําไร
จากการดําเนนิงาน  (กําไรสทุธ ิ + ภาษีเงนิได ้ + 
ดอกเบีย้จา่ย) ตอ่ ดอกเบีย้จา่ย อตัรา สว่นนีย้ ิง่สงูก็
ยิง่เพิม่ความมั่นใจแกเ่จา้หนีใ้นการทีจ่ะไดรั้บชําระ 



  
กําไรสทุธ-ิภาษีเงนิได-้ดอกเบีย้จา่ย 
        ดอกเบีย้จา่ย 

ดอกเบีย้ การทีอ่ตัราสว่นนีล้ดลงอาจจะ เนือ่งมาจาก
สาเหตใุดสาเหตหุนึง่หรอืหลายสาเหต ุเชน่  
ดอกเบีย้จา่ยสงูเกนิไป หรอืเงนิกูเ้พิม่ข ึน้ หรอื กําไร
ลดลง

     อตัราการจา่ยปันผล 
     (Dividend Payout) 
  

เงนิปันผล 
กําไรสทุธ ิ

อตัรา สว่นนีใ้ชใ้นการพจิารณาวา่ธรุกจิมนีโยบายใน
การ จา่ยเงนิปันผลอยา่งไร ถา้อตัราสว่นนีส้งูก็แสดง
ใหเ้ห็นวา่ กําไรสว่นใหญข่องธรุกจิใชไ้ปเพือ่ตอบ
แทนผูล้งทนุหรอื เจา้ของกจิการโดยการจา่ยเงนิปัน
ผลและคงเหลอืกําไร เพยีงบางสว่นไวเ้พือ่การขยาย
กจิการของธรุกจิ

  
  
จากงบการเงนิของบรษัิท กขค. จํากดั เมือ่นํามาคํานวณหาอตัราสว่นทางการเงนิ โดยใช ้

อตัราสว่นตา่ง ๆ ทีแ่สดงในตารางขา้งตน้ จะไดผ้ลโดยสรปุ ดงันี ้
  2540 2541
อตัราสว่นวเิคราะหค์วามคลอ่งตวัทางการเงนิ 
อตัราสว่นเงนิทนุหมนุเวยีน (เทา่) 

  
2.05 2.00

อตัราสว่นสนิทรัพยค์ลอ่งตวั (เทา่) 1.11 1.18
อตัราการหมนุเวยีนของลกูหนี ้(ครัง้) 6.85 7.86
ระยะเวลาถัวเฉลีย่การเกบ็หนี ้(วัน) 52.55 45.80
อตัราการหมนุเวยีนของสนิคา้ (ครัง้)   
อตัราสว่นวเิคราะหป์ระสทิธภิาพในการดาํเนนิงาน 
ความสามารถหากําไร (%) 

  
27.96 

 
41.86

อตัราการหมนุของสนิทรพัยดํ์าเนนิงาน (เทา่) 1.36 1.81
อตัราสว่นกําไรจากการดําเนนิงานตอ่ยอดขาย (%) 20.61 23.17
อตัราสว่นวเิคราะหค์วามสามารถในการหากําไร 
ผลตอบแทนจากสนิทรัพยท์ัง้หมด

  
15.67 19.34

ผลตอบแทนสว่นของผูถ้อืหุน้สามญั 32.16 42.17
อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ 
อตัราสว่นของหนีส้นิตอ่ทรัพยส์นิรวม  (เทา่)

  
0.51 0.54

อตัราสว่นของหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้  (เทา่) 1.05 1.18
ความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้  (ครัง้) 35.28 9.36
อตัราการจา่ยปันผล (%) 50.92 70.52

           
  
เมือ่พจิารณางบการเงนิของบรษัิท กขค. จํากดั โดยใชอ้ตัราสว่นทางการเงนิขา้งตน้ อาจ

สามารถวเิคราะหต์คีวามไดด้งันี ้
           

3.2.1  การวเิคราะหส์ภาพคลอ่งทางการเงนิ 
           

จากการวเิคราะหส์ภาพคลอ่งของบรษัิท ซึง่เป็นการวัดความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้
ของบรษัิท ปรากฏวา่ Current Ratio ของบรษัิท กขค. จํากดั ในปี 2540 และปี 2541 มอีตัรา
ใกลเ้คยีงกนั คอืประมาณ 2.00 เทา่ ซึง่นับวา่อยูใ่นระดบัมาตรฐาน อยา่งไรกต็าม ผูล้งทนุตอ้ง



พจิารณาสนิทรัพยห์มนุเวยีนของบรษัิทสว่นใหญ ่ วา่เป็นสนิทรัพยท์ีใ่กลเ้คยีงกบัเงนิสดมากนอ้ย
เพยีงใด โดยวเิคราะหจ์ากอตัราสว่น Quick Ratio ซึง่ได ้ตดัสนิคา้คงเหลอื ทีถ่อืวา่เป็นสนิทรัพยท์ีม่ี
ความเสีย่งสงูสดุในบรรดาสนิทรัพยห์มนุเวยีน และมคีวามคลอ่งตํา่ออกไป จะเห็นไดว้า่ Quick ratio
ของบรษัิท กขค. จํากดั เทา่กบั 1.11 ในปี 2540 และเทา่กบั 1.18 ในปี 2541 ตามลําดบั แสดงวา่
ความคลอ่งตวัของบรษัิท อยูใ่นระดบัสงูกวา่มาตรฐานเล็กนอ้ย และอตัราสว่นนีไ้ดเ้พิม่ขึน้ภายในชว่ง
ระยะเวลาหนึง่ปี 
           

สําหรับอตัราการหมนุเวยีนของลกูหนีท้ีเ่พิม่ข ึน้ และระยะเวลาถัวเฉลีย่การเก็บหนี ้ซึง่เทา่กบั
53 วัน ในปี 2540 และลดลงเป็น 46 วัน ในปี 2541 แสดงใหเ้ห็นวา่บรษัิทสามารถเก็บหนีไ้ดเ้ร็วขึน้
และการทีอ่ตัราการหมนุเวยีนของสนิคา้เพิม่ขึน้จาก 1.72 ครัง้ในปี 2540 เป็น 2.44 ครัง้ในปี 2541
แสดงวา่บรษัิทนีไ้ดม้กีารปรับปรงุเกีย่วกบัสนิคา้คงเหลอื โดยการสง่เสรมิการจําหน่าย เพือ่เพิม่
ยอดขายดว้ยการโฆษณา หรอืการปรับปรงุชอ่งทางจําหน่ายใหส้ามารถระบายสนิคา้ไดเ้ร็วขึน้ เป็น
ตน้ 
           

3.2.2  การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพในการดาํเนนิงาน 
           

อตัราสว่น Earning Power ของบรษัิทนีเ้พิม่ขึน้จาก 27.96% ในปี 2540 เป็น 41.86% ใน
ปี 2541 แสดง ความสามารถในการกอ่ใหเ้กดิผลตอบแทนของบรษัิทนีเ้พิม่ขึน้ หากแสดง
รายละเอยีดของอตัราสว่นนีเ้พิม่เตมิ จะเห็นไดว้า่ เกดิจากผลคณูระหวา่งอตัราการหมนุของ
สนิทรัพยดํ์าเนนิงาน และอตัราสว่นกําไรจากการดําเนนิงานตอ่ยอดขาย ดงันี ้
           
     ความสามารถ    =         อตัราการหมนุของ        X         อตัราสว่นกําไรจาก 

 หากาํไร               สนิทรัพยดํ์าเนนิงาน                การดําเนนิงานตอ่ยอดขาย 
  

           
  กําไรจากการดําเนนิงาน       =      ขายสทุธ ิ       X     กําไรจากการดําเนนิงาน 
   สนิทรัพยท์ัง้หมดเฉลีย่             สนิทรัพยท์ัง้หมดเฉลีย่             ขายสทุธ ิ
           

ปี  2540        Earning Power       =   1.36 x 20.61 
ปี  2541        Earning Power     = 1.81 x 23.17 

           
จากการแสดงรายละเอยีดการวเิคราะห ์ จะเห็นไดว้า่การที ่ Earning Power ของบรษัิทในปี

2541 เพิม่ขึน้จากปี 2540 สาเหตสํุาคญั คอื การทีอ่ตัราสว่นกําไรจากการดําเนนิงานตอ่ยอดขาย
ของบรษัิท ไดเ้พิม่ขึน้จาก 20.61% ในปี 2540 มาเป็น 23.17% ในปี 2541 และ อตัราการหมนุ
ของสนิทรัพยดํ์าเนนิงาน ก็ไดเ้พิม่ขึน้จาก 1.36 เทา่ในปี 2540 เป็น 1.81 เทา่กบัในปี 2541 เชน่กนั
           

3.2.3  การวเิคราะหค์วามสามารถในการหากาํไรของธรุกจิ 
           

อตัรา สว่นวเิคราะหค์วามสามารถในการหากําไรของบรษัิท เป็นอตัราสว่นวดัประสทิธภิาพใน
การใชเ้งนิทนุทัง้หมด หรอืเงนิทนุจากสว่นของผูถ้อืหุน้ สาํหรับบรษัิทนีอ้ตัราสว่น Return on Asset
ไดเ้พิม่ขึน้จาก 15.67% ในปี 2540 เป็น 19.34% ในปี 2541 นอกจากนัน้ ผลตอบแทนสว่นของผู ้
ถอืหุน้สามญั (Return on Equity) ก็ไดเ้พิม่ขึน้จาก 32.16% ในปี 2540 เป็น 42.17% ในปี 2541
เชน่กนั 
           



3.2.4  การวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิของบรษิทั 
           

อตัรา สว่นของหนีส้นิตอ่ทรัพยส์นิรวมเป็นอตัราสว่นวัดวา่ แหลง่ทีม่าของเงนิทนุในทรัพยส์นิ
ของกจิการ มาจากการกูย้มืหรอืเจา้หนีใ้นอตัราสว่นเทา่ใด สําหรับบรษัิทนี ้ อตัราสว่น Debt Ratio
ไดเ้พิม่ขึน้เล็กนอ้ยจาก 0.51 เทา่ในปี 2540 เป็น 0.54 เทา่ในปี 2541 แสดงวา่อตัราสว่นของการ
กูย้มืประมาณครึง่หนึง่ของทรัพยส์นิรวม นอกจากนี ้อตัราสว่นของหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ ซึง่เป็น
อตัราสว่นทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความสามารถในการชําระหนีส้นิระยะยาวของ กจิการ สําหรับบรษัิทนี้
อตัราสว่น Debt to Equity Ratio ไดเ้พิม่ข ึน้เล็กนอ้ยจาก 1.05 เทา่ในปี 2540 เป็น 1.18 เทา่ในปี
2541 ซึง่หมายถงึ อตัราสว่นของหนีส้งูขึน้ แสดงวา่ผูถ้อืหุน้มโีอกาสจะไดผ้ลตอบแทนสงูขึน้ เพราะ
มกีารใชเ้งนิทนุจากแหลง่เงนิกูอ้ ืน่สงูกวา่จากผูถ้อืหุน้สามญั และหุน้บรุมิสทิธ ิ แตบ่รษัิทก็มคีวาม
เสีย่งสงูดว้ยเชน่เดยีวกนั เพราะเงนิกูเ้ป็นแหลง่เงนิทนุทีม่ภีาระดอกเบีย้จา่ย 
           

สําหรับ อตัราสว่นวเิคราะหค์วามสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ จะแสดงใหเ้ห็นความสามารถ
ในการชาํระดอกเบีย้ของบรษัิท วา่สามารถนํากําไรจากการดําเนนิงานมาจา่ยดอกเบีย้ไดม้ากนอ้ย
เพยีงใด อตัราสว่นนีใ้ชวั้ดความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ และใชว้ัดความเชือ่มั่นของเจา้หนา้ที ่ที่
มตีอ่บรษัิทวา่ จะไดรั้บชําระหนีทั้นกําหนดหรอืไม ่จากอตัราสว่นนีข้องบรษัิท กขค. จํากดั ซึง่ลดลง
จาก 35.28 ครัง้ในปี 2540 เป็น 9.36 ครัง้ในปี 2541 แสดงใหเ้ห็นวา่บรษัิทมคีวามสามารถในการ
จา่ยดอกเบีย้นอ้ยลง เนือ่งจากมภีาระดอกเบีย้จา่ยเพิม่ขึน้จากปี 2540 มาก 
           

สําหรับอตัราการจา่ยปันผล (Dividend Payout Ratio) ซึง่เป็นอตัราสว่นการจา่ยเงนิปันผล
จากกําไรทีไ่ดใ้นแตล่ะปีใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ บรษัิทนีจ้า่ยเงนิปันผลในอตัรา 50.92% ในปี 2540 และ
70.52% ในปี 2541 ซึง่นับวา่เป็นอตัราทีส่งูมาก การจา่ยเงนิปันผลจากกําไรสทุธขิองบรษัิทใน
อตัราทีส่งู สามารถดงึดดูใจผูล้งทนุทีต่อ้งการผลตอบแทนในรปูของเงนิปันผล ณ สิน้งวดบญัชไีด ้
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