การวิเคราะหงบการเงิน
1. การบริหารและการจัดการทางการเงินขององคกร
การบริหารองคกรประกอบดวย กิจกรรมที่เปนวัฎจักรในรอบระยะเวลาหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเพื่อ
ซื้อ เครื่องจักร อุปกรณ และวัตถุดิบ การจายเงินเดือนพนักงาน คาน้ํา คาไฟ และคาสาธารณูปโภคตาง ๆ และการ
จัดหาบริการดานอื่น ๆ เปาหมายของทุกองคกรก็คือการมีรายรับมากกวารายจายที่ลงทุนไป การที่จะบรรลุ
วัตถุประสงคนี้ไดกด็ วยการบริหารคาใชจายในการจัดซื้อ การผลิต การขายและการบริหาร
การจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพจะทําใหองคกรสามารถสรางผลกําไรได โดยเงินลงทุนจะถูก
เปลี่ยนไปอยูในรูปของสินคาโดยการจัดซื้อและการผลิต และจะกลับมาอยูในรูปของเงินอีกเมื่อขายสินคาได กิจกรรม
ทางการเงินจะถูกบันทึกตามขั้นตอนของการลงบัญชี กิจกรรมทางการเงินเปนสวนสําคัญของการบริหารองคกรและ
ตองการการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2. การบริหารการเงิน
จุดมุงหมายสูงสุดของทุกองคกรก็คือ “การอยูรอดไดและมีการเติบโตอยางตอเนื่อง” ซึ่งองคกรจะตองทํา
2 สิ่งนี้คือ ทํากําไร และทําใหสินคาขายได ทุกองคกรจะตองมีการพัฒนา และการจัดระบบการบริหารทางการเงินที่ดี
ทุกองคกรควรจะมีการวางแผนกิจกรรมที่จะทําใหสามารถบรรลุเปาหมายทางการเงินได และจะตอง
สามารถควบคุมใหเปนไปตามแผนที่วางไว หรือกลาวไดวา การบริหารการเงินประกอบดวย 2 สวนคือ การวางแผน
การเงิน และการจัดการทางการเงิน
3. งบการเงิน
จุดมุงหมายของการจัดทํารายงานทางบัญชี คือ เพื่อนําเสนอผูบริหารถึงกิจกรรมทางการเงินขององคกร
ที่บันทึกไวในรอบระยะเวลาหนึ่ง รายงานทางบัญชีสามารถนําเสนอขอมูลแกผูที่สนใจเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของ
องคกรในปจจุบัน และในชวงระยะเวลาใด ๆ ในอดีต ซึ่งผูที่เกี่ยวกับประกอบดวย ผูบริหารองคกร ผูถือหุน และเจาหนี้
เอกสารที่บอกถึงกิจกรรมการบริหาร และสถานะทางการเงินขององคกรนี้เรียกวา “งบการเงิน” และสวน
หลักๆ ประกอบดวย งบดุล และงบกําไรขาดทุน
• งบดุล
งบดุลจะบอกถึง ทรัพยสิน หนี้สิน และเงินทุนที่องคกรมีอยูทั้งหมด ซึ่งจะทําใหรูสถานะทางการเงินของ
องคกร ณ เวลาหนึ่ง
สินทรัพย จะถูกบันทึกทางดาน “เครดิต” ของงบดุล และแบงเปน สินทรัพยหมุนเวียน สินทรัพยถาวร
และสินทรัพยคางจาย หนี้สินและเงินทุนจะถูกบันทึกทางดาน “เดบิต” และแบงเปนหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินระยะ
ยาว และเงินทุนสวนของเจาของ

สินทรัพยหมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินระยะยาว

สินทรัพยถาวร

เงินทุนสวนของเจาของ

ความหมายของผลการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน
อาง
อิง

อัตราสวน

ความหมายของอัตราสวน

(1) ดัชนียอดขาย

อัตราสวนที่
เหมาะสม

สาเหตุ

เปนการพิจารณาการเติบโตของยอดขายในระยะเวลา 3 ป โดยใหปแรกสุดเปนปฐาน คือ
ใหมีคาเทากับ 100
(2) อัตราสวนกําไรจากการ
เปนการพิจารณาวาสถานประกอบการไดใชสินทรัพยที่ลงทุนเพื่อกิจกรรมการ
ดําเนินงานตอหนี้สินรวมและ ประกอบการตามเปาหมายดั้งเดิมไปเทาใด หรือกิจกรรมจากเงินลงทุนสุทธิของการ
สวนของเจาของ
ประกอบการ ไดสรางผลกําไรขึ้นเพียงใด
(3) อัตราสวนยอดขายตอหนี้สิน เปนการวัดความเร็วในการหมุนเวียนของทุนที่ใชในการประกอบการ หมายถึง วัดจํานวน
รวมและสวนของเจาของ
รอบของยอดขายที่ทุน 1 หนวย กอใหเกิดในแตละป

เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

- ยอดขายเพิ่มขึ้น

อัตราสวนสูง

- เงินทุนประกอบการต่ํา
- กําไรประกอบการสูง

อัตราสวนสูง

- เงินทุนประกอบการต่ํา
- ยอดขายสูง

(4) อัตราสวนกําไรจากการ
ดําเนินงานตอยอดขาย

เปนอัตราสวนสําคัญที่แสดงผลกําไรหรือประสิทธิภาพการบริหารงานของสถาน
ประกอบการ แสดงระดับชวงผลกําไรของบริษัท

อัตราสวนสูง

- ยอดขายต่ําเมื่อเทียบกับผลกําไร
- ตนทุนการผลิตต่ํา
- คาใชจายในการขายและบริหารต่ํา

(5) อัตราสวนกําไรกอนหักภาษี
ตอเงินทุนสวนของเจาของ

เปนการวัดดูวาทุนสวนของเจาของไดสรางกําไรสุทธิขึ้นเทาใด ในวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมนั้น ผูบริหารมักเปนเจาของกิจการเอง จึงตองตัดสินความเหมาะสมพรอม
กับอัตราสวนกําไรกอนหักภาษีตอหนี้สินรวม และสวนของเจาของ

อัตราสวนสูง

-

ทุนสวนของเจาของต่ํา
กําไรกอนหักภาษี (กําไรสุทธิ) สูง
กําไรนอกการประกอบการสูง
สวนขาดทุนนอกการประกอบการต่ํา

อาง
อิง

อัตราสวน

ความหมายของอัตราสวน

อัตราสวนที่
เหมาะสม

(6) อัตราสวนกําไรกอนหักภาษี
ตอหนี้สินรวม และสวนของ
เจาของ

เปนการวัดกิจการไดสรางกําไรสุทธิขึ้นเทาใด เมื่อเทียบกับเงินทุนสุทธิที่ใชไป

อัตราสวนสูง

(7) อัตราสวนของสินทรัพยถาวร
ตอเงินทุนสวนของเจาของ

เปนเกณฑวัดวากิจการไดใชทุนสวนของเจาของเปนสินทรัพยถาวร เชน อาคารหรือ
เครื่องจักร อุปกรณมากเทาใด คานี้ไมควรเกิน 100%

อัตราสวนต่ํา
(ไมควรเกิน
100%)

(8) อัตราสวนของสินทรัพยถาวร
ตอเงินทุนระยะยาว

เปนการแสดงวากิจการไดใชทุนระยะยาว (ทุนสวนของเจาของกับเงินกูระยะยาวรวมกัน)
ในการลงทุนในสินทรัพยถาวรมากนอยเพียงใด กลาวคือระดับสภาพถาวรของทุนระยะ
ยาวนั่นเอง
เปนอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางหนี้สิน และเงินกูระยะสั้น (ไมเกิน 1 ป) กับสินทรัพยที่
ใชคืนเงินกูจํานวนนี้ ถาอัตราสวนสูงแลวจะมีขีดความสามารถในการชําระหนี้สูงและการ
บริหารธุรกิจมีความมั่นคง กลาวคือแสดงระดับเครดิตของสถานประกอบการ

อัตราสวนต่ํา

(9) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน

อัตราสวนสูง
(ไมควรต่ํากวา
150%)

สาเหตุ
-

ทุนสวนของเจาของต่ํา
หนี้สินรวมต่ํา
กําไรกอนหักภาษี (กําไรสุทธิ) สูง
กําไรนอกการประกอบการสูง
สวนขาดทุนนอกการประกอบการต่ํา
ทุนสวนของเจาของสูง
สินทรัพยถาวรต่ํา

- ทุนสวนของเจาของหรือเงินกูระยะ
ยาวสูง
- สินทรัพยถาวรนอย
- หนี้สินสภาพคลองเมื่อปลายงวด (ตั๋ว
เงินจาย เงินซื้อเชื่อ เงินกูระยะสั้น)
และอื่น ๆ มีจํานวนนอย
- สินทรัพยสภาพคลอง (เงินฝากปลาย
งวด ตั๋วเงินรับ ขายเชื่อ และอื่น ๆ)
รวมถึงวัตถุดิบคงคลัง, งานระหวาง
ผลิต, และสินคาสําเร็จรูป มีคามาก

อาง
อิง

อัตราสวน

(10) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
เร็ว หรืออัตราสวนสภาพ
คลอง

ความหมายของอัตราสวน
อัตราสวนสภาพคลองเปนตัววัดอัตราสวนหนี้สินสภาพคลองกับสินทรัพยสภาพคลองที่มี
สภาพคลองสูง คือ เงินสด เงินขายเชื่อและอื่น ๆ (ไมรวมวัตถุดิบคงคลัง, งานระหวางผลิต
, และสินคาสําเร็จรูป)

(11) อัตราสวนของเงินทุนสวนของ เปนอัตราสวนระหวางเงินทุนที่สถานประกอบการกูมากับเงินทุนสวนของเจาของ
เจาของตอหนี้สินรวมและ
สวนของเจาของ
(12) อัตราสวนคาใชจายดอกเบี้ย แสดงระดับของภาระดอกเบี้ยจายตอยอดขาย ถาอัตราสวนนี้สูงหรือต่ําแลวจะมี
สุทธิตอยอดขาย
ผลกระทบตอกําไรประกอบการ
(13) อัตราสวนสินทรัพยถาวร
หมุนเวียน
(14) อัตราสวนลูกหนี้หมุนเวียน

เปนคาแสดงระดับการใชสินทรัพยถาวรในการกอใหเกิดยอดขาย แสดงถึงประสิทธิภาพ
การใชสินทรัพย เครื่องจักรอุปกรณใหกอรายได
แสดงความเร็วในการหมุนเวียนของยอดขายใน 1 ป
ถาอัตราสวนนี้สูงแลวจะหมายถึง การเก็บเงินยอดขายที่เร็ว หากต่ําแลวแสดงวาการเก็บ
เงินยอดขายที่ชา
ถานําจํานวนเดือน 12 เดือน มาหารดวยอัตราสวนลูกหนี้หมุนเวียน จะไดระยะเวลาเก็บ
หนี้เฉลี่ยตอป โดยมีหนวยเปนเดือน

อัตราสวนที่
เหมาะสม
อัตราสวนสูง

อัตราสวนสูง

อัตราสวนต่ํา

อัตราสวนสูง
อัตราสวนสูง

สาเหตุ
- หนี้สินสภาพคลองเมื่อปลายงวด (ตั๋ว
เงินจาย เงินซื้อเชื่อ เงินกูระยะสั้น)
และอื่นๆ มีจํานวนนอย
- สินทรัพยสภาพคลอง (เงินฝากปลาย
งวด ตั๋วเงินรับ ขายเชื่อและอื่นๆ) มีคา
มาก
- เงินทุนรวมต่ํา
- ทุนสวนของเจาของสูง เมื่อปลายงวด
ยอดขายสูง
ดอกเบี้ยจาย และสวนลดต่ํา
ดอกเบี้ยรับสูง
สินทรัพยถาวรต่ํา
ยอดขายสูง
ยอดของเงินขายเชื่อ ตั๋วเงินรับ และ
ความเปนเจาหนี้ขายนั้นต่ํา
- ยอดขายสูง
-

อาง
อิง

อัตราสวน

(15) อัตราสวนเจาหนี้หมุนเวียน

(16) อัตราสวนของมูลคา
กระบวนการผลิตตอมูลคา
ของการผลิต

ความหมายของอัตราสวน
ใชเพื่อพิจารณาสถานการณการจายเงินของสถานประกอบการ
คาสูงแสดงวาสถานประกอบการมีเงื่อนไขการซื้อที่ดี เมื่อพิจารณารวมกับอัตราการ
หมุนเวียนของบัญชีรับแลวจะรูสภาพการใชทุนไดดี
ถานําจํานวนเดือน 12 เดือน มาหารดวยอัตราสวนลูกหนี้หมุนเวียน จะไดระยะเวลาจาย
หนี้เฉลี่ยตอป โดยมีหนวยเปนเดือน
แสดงอัตราสวนของมูลคาการแปรรูป (มูลคาการผลิต - (คาวัสดุทางตรง + คาชิ้นสวน +
คาวาจาง + คาวัสดุประกอบ) ในมูลคาการผลิต

อัตราสวนที่
เหมาะสม

สาเหตุ

ไมอาจกลาวได ไมอาจกลาวไดวาอัตราใดเหมาะสม
วาอัตราใด
เหมาะสม

อัตราสวนของ
มูลคา
กระบวนการ
ผลิตตอมูลคา
ของการผลิต

- มีมูลคาเพิ่ม โดยการแปรรูปใน
กระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นภายใน
บริษัทสูง

- เครื่องจักรอุปกรณ 1 หนวย กอใหเกิด
มูลคาการแปรรูปไดสูง เปนการใชทุน
อยางมีประสิทธิภาพ
- วัตถุดิบคงคลังปลายงวดลดลง
- ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น
- งานระหวางทําต่ํา
- ยอดขายสูงเมื่อสิ้นงวด

(17) อัตราสวนคาใชจายบุคลากร
ตอมูลคากระบวนการผลิต

แสดงอัตราสวนคาใชจายบุคลากรในมูลคาแปรรูป ใชอางอิงเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ของคาจางแรงงานกับประสิทธิภาพการผลิต

(18) ประสิทธิภาพการลงทุนดาน
เครื่องจักร

แสดงอัตราสวนของสินทรัพยเครื่องจักรอุปกรณ (ไมรวมที่ดินและอาคาร) ในมูลคาการ
แปรรูปและแสดงผลิตภาพ (Productivity) ของทุน

อัตราสวนสูง

(19) อัตราสวนการหมุนเวียนของ
วัตถุดิบ
(20) อัตราสวนการหมุนเวียนของ
งานระหวางทํา

เปนอัตราสวนแสดงความเหมาะสมของประสิทธิภาพการผลิตของสถานประกอบการ

อัตราสวนสูง

คาเฉลี่ยของงานระหวางผลิตเมื่อสิ้นงวดกอนกับเมื่อสิ้นงวดนี้ ทําใหทราบระยะเวลาผลิต
และระยะเวลาคงคลังของสินคาได กลาวคือ เปนอัตราสวนเบื้องตนอยางหนึ่งที่ตัดสิน
ความเหมาะสมของความประหยัดในการใชทุนและประสิทธิภาพการขาย

อัตราสวนสูง

อาง
อิง

อัตราสวน

ความหมายของอัตราสวน

อัตราสวนที่
เหมาะสม

สาเหตุ

(21) อัตราสวนการหมุนเวียนของ
สินคาสําเร็จรูป

คาเฉลี่ยของสินคาสําเร็จรูปคงคลังเมื่อสิ้นงวดกอนกับเมื่อสิ้นงวดนี้ ทําใหทราบระยะเวลา
ผลิตและระยะเวลาคงคลังของสินคาได กลาวคือ เปนอัตราสวนเบื้องตนอยางหนึ่งที่
ตัดสินความเหมาะสมของความประหยัดในการใชทุนและประสิทธิภาพการขาย

อัตราสวนสูง

- สินคาสําเร็จรูปคงคลังต่ํา
- ยอดขายสูงเมื่อสิ้นงวด

(22) อัตราสวนกําไรขั้นตนตอ
ยอดขาย

อัตราสวนนี้แสดงผลกําไรตอยอดขาย ผลกําไรเปนสิ่งที่สนใจขั้นสุดทายของการ
บริหารธุรกิจ เปนอัตราสวนเบื้องตนอยางหนึ่งที่ตัดสินผลกําไร

อัตราสวนสูง

- ยอดขายสูง
- ตนทุนการผลิตต่ํา

(23) อัตราสวนกําไรกอนหักภาษี
ตอยอดขาย
(24) อัตราสวนคาใชจายในการ
ขายและบริหารตอยอดขาย

เปนอัตราสวนแสดงสภาพของกําไรสุทธิจากผลของกิจกรรมทางธุรกิจ อัตราสวนนี้จะ
เปลี่ยนแปลงตามสวนกําไรขาดทุนนอกการประกอบการ
เปนอัตราสวนที่แสดงวามีคาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการผลิตเทาใดในยอดขายหนึ่งหนวย ถา
อัตราสวนนั้นต่ําแลว ตนทุนขายหรือประสิทธิภาพคาใชจายจะสูง

อัตราสวนสูง

-

ที่มา : www.thaimarketcenter.com

อัตราสวนต่ํา

กําไรประกอบการสูง
กําไรนอกการประกอบการสูง
คาใชจายในการขายต่ํา
คาใชจายในการบริหารต่ํา
ยอดขายสูง

