
บทที่  9
การวิเคราะหงบการเงิน

(Financial Statement Analysis)

หัวขอเร่ือง

•  การใชและผูใชประโยชนจากการวิเคราะหงบการเงิน
•  ธรุกิจตัวอยาง
•  ประเภทของการวิเคราะหงบการเงิน

- การวิเคราะหแนวนอน
- การวิเคราะหแนวโนม
- การวิเคราะหแนวตั้ง
- การวิเคราะหอัตราสวน
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การใชและผูใชประโยชนจากการวิเคราะหงบการเงิน

การวิเคราะหงบการเงินมีประโยชน  ดังนี้

- เพ่ือใชต้ังเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ
- เพ่ือใชในการเปรียบเทียบกับงบการเงินของกิจการอื่น
- วัดจุดแข็งสํ าหรับจุดประสงคในการกูยืมเงิน
- วัดประสิทธิภาพในการทํ ากํ าไรเพ่ือดูวาการดํ าเนิน
งานสรางผลตอบแทนแกผูลงทุนเทาใด

- ทราบแนวโนม จุดออน และปญหาสํ าคัญตาง ๆ ที่ตอง
ดํ าเนินการแกไข

ประเภทของการวิเคราะหงบการเงิน

นักวิเคราะหทางการเงินจะตรวจสอบงบการเงินในทุกแง
มุมเพ่ือจะไดมองเห็นส่ิงที่ปรากฏอยูภายในงบไดชัดเจนยิ่งข้ึน  
รปูแบบโดยทั่วไปของการวิเคราะหงบการเงินมี 4 วิธี

•  การวิเคราะหตามแนวนอน
•  การวิเคราะหแนวโนม
•  การวิเคราะหแนวตั้ง
•  การวิเคราะหอัตราสวน
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การวิเคราะหตามแนวนอน

การวิเคราะหแนวนอน (Horizontal analysis) เปนการนํ า
ขอมูลจาก 2 งวดบัญชีมาเปรียบเทียบกัน (Comparative 
financial statements) โดยดูวาแตละรายการในงบการเงินมีการ
เปล่ียนแปลงแตกตางจากปกอนอยางไร

บริษัทเกษตรการไฟฟา
                     งบกํ าไรขาดทุนเปรียบเทียบตามแนวนอน
                                                                  หนวย:พันบาท

ประมาณ
การ
ป 25+9

จริง
ป 25+8

ผลตาง
(จํ านวนเงิน)

ผลตาง
(เปอรเซ็นต)

ขาย 5,696 4,908 788   16.1%
ตนทุนสินคาขาย 3,442 2,922 520 17.8
กํ าไรขั้นตน 2,254 1,986 268 13.5
คชจ.ดํ าเนินงาน:
  คชจ.ขายและบริหาร 1,546 1,344 202 15.1
  คาเส่ือมราคา   130       90 40 44.4
  รวมคชจ.ดํ าเนินงาน 1,676 1,434 242 16.9
กํ าไรจากการดํ าเนินงาน      578   552 26  4.7
ดอกเบี้ยจาย       84       80  4  5.0
กํ าไรกอนภาษีเงินได 494  472 22  4.7
หัก ภาษีเงินได (40%) 198  188 10  5.3
กํ าไรสุทธิหลังภาษี 296  284 12  4.2
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บริษัทเกษตรการไฟฟา

งบดุลเปรียบเทียบตามแนวนอน
หนวย: พันบาท

ประมาณ
การ
ป 25+9

จริง
ป 25+8

ผลตาง
(จํ านวน
เงิน)

ผลตาง
(%)

เงินสดและหลักทรัพยในความ
ตองการของตลาด  460  472 (12)    (2.5)
ลูกหนี้ (สุทธิ)  726  690  36     5.2
สินคาคงเหลือ 1,048  712 336    47.2
  รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,234 1,874 360    19.2
โรงงานและอุปกรณ  878  792  86 10.9
ที่ดิน  278  254  24  9.4
  รวมสินทรัพยถาวร 1,156 1,046 110 10.5
  รวมสินทรัพย 3,390 2,920 470 16.1
เจาหนี้  836  550 286     52
หุนกู 10%  800  800 -0- -0-
   รวมหนี้สิน 1,636 1,350 286  21.2
หุนสามัญ  800  800 -0- -0-
กํ าไรสะสม  954  770 184 23.9
   รวมสวนของผูถือหุน 1,754 1,570 184 11.7
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 3,390 2,920 470 16.1
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การวิเคราะหแนวโนม

การวิเคราะหแนวโนม (Trend analysis) เปนการนํ างบ
การเงินต้ังแต 2 ปข้ึนไปมาเปรียบเทียบกันโดยใชขอมูลปหลัง
สุดเปนปฐาน (Based year) ซึ่งจะกํ าหนดตัวเลขใหเทากับ 
100% และเปรียบเทียบขอมูลในปอื่น ๆ เปนเปอรเซ็นตกับป
ฐาน

ประมาณ
การ
ป 25+9

จริง
ป 25+8

จริง
ป 25+7

ขาย   136.7%    117.8%   100.0%
ตนทุนสินคาขาย 142.2 120.7 100.0
กํ าไรขั้นตน 129.0 113.6 100.0

การวิเคราะหตามแนวต้ัง

การวิเคราะหตามแนวต้ัง (Vertical analysis) เปนการ
วิเคราะหงบการเงินโดยนํ ามูลคาทุกรายการในงบการเงินมา
เปรียบเทียบเปนเปอรเซ็นตกับตัวเลขของปฐานซึ่งกํ าหนดให
เทากับ 100% ของสินทรัพยรวม ฐานของกํ าไรขาดทุนคือยอด
ขาย งบการเงินที่ถูกแปลงตัวเลขเปนเปอรเซ็นตของฐานแลวจะ
เรียกว า �งบขนาดรวม  (Common-size f inancial
statement)�

9-6
ประโยชน

•  เปรยีบเทียบงบการเงินของกิจการเดียวกัน
•  เปรยีบเทียบงบการเงินของกิจการที่มีขนาดตางกัน
•  เปรียบเทียบงบการเงินของกิจการกับคาเฉล่ียของอุต
สาหกรรม

บริษัทเกษตรการไฟฟา
งบกํ าไรขาดทุนเปรียบเทียบตามแนวตั้ง
สํ าหรับงวด 1 ปส้ินสุด 31 ธันวาคม

ประมาณ
การ
ป 25+9

จริง
ป 25+8

จริง
ป 25+7

ขาย 100 % 100 % 100 %
ตนทุนสินคาขาย 60.4 59.5 58.1
กํ าไรขั้นตน 39.6 40.5 41.9
คาใชจายในการดํ าเนินงาน
  คาใชจายในการขายและบริหาร 27.1 27.4 28.2
  คาเสื่อมราคา  2.3   1.8   1.8
     รวมคาใชจายในการดํ าเนินงาน 29.4 29.2 30.0
กํ าไรจากการดํ าเนินงาน 10.2 11.3 11.9
ดอกเบี้ยจาย   1.5   1.6   2.2
กํ าไรกอนภาษีเงินได   8.7   9.7   9.7
หัก ภาษีเงินได (40%)  3.4  3.8  3.9
กํ าไรสุทธิหลังภาษี  5.3  5.9  5.8
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บริษัทเกษตรการไฟฟา

งบดุลเปรียบเทียบตามแนวตั้ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ประมาณ
การ
ป 25+9

จริง
ป

25+8

จริง
ป

25+7

จริง
ป

25+6
เงนิสดและหลักทรัพยในความตองการ
ของตลาด     13.6% 16.2%   14.0% 10.4%
ลูกหนี้ (สุทธิ) 21.4 23.6 23.2 24.5
สินคาคงเหลือ 30.9 24.4 24.8 24.7
  รวมสินทรัพยหมุนเวียน 65.9 64.2 62.1 59.7
โรงงานและอุปกรณ 25.9 27.1 28.6 31.9
ที่ดิน  8.2  8.7  9.3  8.4
  รวมสินทรัพยถาวร 34.1 35.8 37.9 40.3
  รวมสินทรัพย 100.0 100.0 100.0 100.0

เจาหนี้ 24.7 18.8 15.3 13.0
หุนกู 10% 23.6 27.4 31.1 34.5
   รวมหนี้สิน 48.3 46.2 46.4 47.5
หุนสามัญ 23.6 27.4 31.1 34.5
กํ าไรสะสม 28.1 26.4 22.5 18.0
   รวมสวนของผูถือหุน 51.7 53.8 53.6 52.5
   รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 100.0 100.0 100.0 100.0
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การวิเคราะหอัตราสวน

 การวิเคราะหอัตราสวน (Ratio analysis) เปนการนํ าขอ
มูลที่ตองการพิจารณามาเปรียบเทียบกันวาเปนสัดสวนตอกัน
เทาใด โดยตัวแปรหนึ่งจะเปนเศษ ตัวแปรอีกตัวหนึ่งเปนสวน 
เรยีกความสัมพันธนี้วาอัตราสวนของสองตัวแปร อัตราสวนอาจ
แสดงออกมาเปนรูปของเปอรเซ็นต (%), สัดสวน (X:Y) หรือตัว
เลข

การจัดกลุมอัตราสวนที่ใชในการวิเคราะหงบการเงิน 
สามารถจัดกลุมไวหลายประเภทดวยกัน เชน

•  จดักลุมแบงตามงบการเงินที่วิเคราะห แยกเปนงบดุล 
งบกํ าไรขาดทุน งบกํ าไรสะสม

•  จดักลุมตามวัตถุประสงคในการวิเคราะห แบงเปน 4 
กลุมคือ สภาพคลอง (Liquidity) ความสามารถในการ
ใชสินทรัพย (Activity) ความสามารถในการทํ ากํ าไร 
(Profitability) และความสามารถในการกอหนี้ (Debt 
or Financial leverage)

•  จดักลุมตามวัตถุประสงคในการวิเคราะห แบงเปน 5 
กลุม โดยเพ่ิมกลุมทดสอบตลาด (Market test)

•  จดักลุมแยกตามความเสี่ยงและผลตอบแทน
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การวิเคราะหความเสี่ยงและผลตอบแทน

ความเส่ียง (Risks) ของกิจการจะแบงออกเปน 2 
ประเภท คือ
•  ความเส่ียงทางธุรกิจ (Business risks) เปนความเส่ียงที่ธุรกิจ
ตองเผชญิเมื่อธุรกิจตองตัดสินใจ เมื่อลงทุนไปแลวไมแนใจวา
จะทํ ากํ าไรจากการดํ าเนินงานตามที่คาดหวังไวไดหรือไม

•  ความเส่ียงทางการเงิน (Financial risks) เปนความเส่ียงเก่ียว
กับการจัดหาเงินทุน ในรูปแบบของการกอภาระผูกพันทาง
การเงิน เชน การออกหุนกู การออกหุนบุริมสิทธิ

การวิเคราะหโดยใชอัตราสวนจะแบงอัตราสวนไดเปน 2
กลุมคอือัตราสวนที่ใชวิเคราะหความเส่ียงและผลตอบแทน

ความเส่ียง ผลตอบแทน
•  สภาพคลอง (Liquidity) •  ผลกํ าไร (Earning)
•  ความพอเพียงของเงินทุน

(Capital adequacy)
•  การขยายตัว (Growth)

•  คุณภาพของสินทรัพย
   (Asset quality)

•  สภาพตลาด
   (Market performance)
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1. สภาพคลอง

การวัดสภาพคลองเปนพิจารณาความพอเพียงของเงิน
สดหรอืสินทรัพยที่มีสถานภาพใกลเคียงเงินสด รวมถึงสินทรัพย
อืน่ทีส่ามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย  สภาพคลองวัดไดจาก
เงินทุนหมุนเวียน (Working capital) ซึ่งคํ านวณไดจากผล
ตางระหวางสินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินระยะสั้น

1.1  อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio)
แสดงถึงจํ านวนสินทรัพยหมุนเวียนที่มีอยูตอหนี้สินหมุนเวียน 1
บาท

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน   =    สินทรัพยหมุนเวียน
                หน้ีสินระยะส้ัน

สินทรัพยหมุนเวียนหมายถึงเงินสดหรือสินทรัพยที่คาด
หมายวาจะเปลี่ยนเปนเงินสดหรือขายหรือใชหมดไปภายในรอบ
ระยะเวลาการดํ าเนินงาน (Operating cycle) ตามปกติกํ าหนด
ไวคือ 1 ป

ประมาณ
การ
ป 25+9

จริง
ป 25+8

จริง
ป 25+7

จริง
ป 25+6

สินทรัพยหมุนเวียน 2,234 1,874 1,600 1,384
หนี้สินระยะสั้น  836   550   394   302
อัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียน 2.7:1 3.4:1 4.1:1 4.6:1
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สัดสวนของเงินทุนหมุนเวียนประมาณ  2:1 ถือวาเปน

อตัราสวนที่เหมาะสม  คาเฉล่ียของอุตสาหกรรมจะเปนตัวชี้แนะ
อตัราสวนที่ควรจะเปน

1.2  อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick ratio or 
Acid test ratio) เปนการทดสอบความสามารถในการจายชํ าระ
หนีสิ้นระยะสั้นจากเงินสดและสินทรัพยที่ใกลเคียงเงินสด

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว
= เงินสด + หลักทรัพยในความตองการฯ + ลูกหน้ี

                       หน้ีสินระยะส้ัน

สินคาคงเหลือไมไดถูกนํ ามารวมในการคํ านวณอัตรา
สวนนี้ดวย เนื่องจากมีสภาพคลองต่ํ า  โดยท่ัวไป อัตราสวนเงิน
ทนุหมนุเวียนเร็วที่ยอมรับกันคือ 1:1

ประมาณ
การ
ป 25+9

จริง
ป 25+8

จริง
ป 25+7

จริง
ป 25+6

เงินสดและหลักทรัพยฯ 460 472 360 242
ลูกหนี้ (สุทธิ) 726 690 600 568
รวมสินทรัพยหมุนเวียนเร็ว 1,186 1,162 960 810
หนี้สินระยะสั้น 836 550 394 302
อัตราสวนเงินทุนหมุน
เวียนเร็ว 1.4:1 2.1:1 2.4:1 2.7:1
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2. ความเพียงพอของเงินทุน

หากกิจการมีฐานะเงินทุนไมมั่นคง กิจการก็จํ าเปนตอง
รกัษาสภาพคลองใหสูงพอ เพ่ือหลีกเล่ียงปญหาเก่ียวกับกระแส
เงินสดที่อาจเกิดข้ึน

เงินทนุในท่ีนี้หมายถึงสวนของเจาของ ซึ่งประกอบดวยทุน
เรือนหุน สวนเกินมูลคาหุนและกํ าไรสะสม   คํ าจํ ากัดความของ
เงินทุนที่เพียงพอ อาจหาไดจากการตอบคํ าถาม 2 ขอดังนี้

- เงินทนุปริมาณเทาใดถึงเพียงพอที่จะปกปองเจาหนี้และ
เจาของจากผลขาดทุนที่อาจเกิดข้ึน

- เงินทุนจํ านวนต่ํ าสุดควรเปนเทาใดที่จะทํ าใหเจาของพึง
พอใจกับผลตอบแทนที่ไดรับ

ความเพียงพอของเงินทุน สามารถวัดไดจากอัตราสวนตอ
ไปนี้

2.1  อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (Debt to 
equity) เปนอตัราสวนที่ใชวัดเงินทุนที่กิจการไดมาจากการกูยืม
กับเงินทุนที่ไดมาจากสวนของเจาของ
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หากอัตราสวนนี้เกิน 100% แสดงวาเงินทุนจากการกูยืม

มากกวาเงินทุนจากเจาของ  กิจการที่มีภาระหนี้สินสูง ความ
เส่ียงก็จะสูงตามไปดวย
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน    =       หน้ีสินรวม

สวนของผูถือหุนรวม
ประมาณ
การ
ป 25+9

จริง
ป 25+8

จริง
ป 25+7

จริง
ป 25+6

หนี้สินรวม 1,636 1,350 1,194 1,102
สวนของผูถือหุน 1,754 1,570 1,382 1,218
อัตราสวนหน้ีสินตอสวน
ของผูถือหุน    93.3 %    86.0 %     86.4 %     90.5 %

2.2  Capital multiplier แสดงใหเห็นถึงจํ านวนเงินลง
ทนุรวมที่ไดมาจากสวนของเจาของ

Capital multiplier =   สินทรัพยรวม
สวนของผูถือหุน

ประมาณ
การ
ป 25+9

จริง
ป 25+8

จริง
ป 25+7

จริง
ป 25+6

สินทรัพยรวม 3,390 2,920 2,576 2,320
สวนของผูถือหุนรวม 1,754 1,570 1,382 1,218
Capital multiplier 1.93:1 1.86:1 1.86:1 1.90:1
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2.3 จํ านวนเทาของกํ าไรตอดอกเบี้ยจาย (Times

interest earned) เปนการวัดความสามารถของกิจการวามี
กํ าไรจากการดํ าเนินงานเพียงพอที่จะจายชํ าระตนทุนของหนี้สิน 
ซึง่ก็คือดอกเบ้ียจายหรือไม

จํ านวนเทาของกํ าไรตอดอกเบ้ียจาย
         = กํ าไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได

       ดอกเบ้ียจาย

ประมาณ
การ
ป 25+9

จริง
ป 25+8

จริง
ป 25+7

กํ าไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 578 552 498
ดอกเบี้ยจาย 84 80 92
จํ านวนเทาของกํ าไรตอดอกเบี้ยจาย 6.9 6.9 5.4

2.4  เปอรเซ็นตการจายเงินปนผล (Dividend payout
percentage) แสดงสัดสวนของกํ าไรที่จายเปนเงินปนผลใหแก
ผูถือหุน

เปอรเซ็นตการจายเงินปนผล      =  เงินปนผลจาย
            กํ าไรสุทธิ
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ประมาณ
การ
ป 25+9

จริง
ป 25+8

จริง
ป 25+7

เงินปนผลจาย 112 96 80
กํ าไรสุทธิหลังภาษี 296 284 244
เปอรเซ็นตการจายเงินปนผล 37.8% 33.8% 32.8%

3. คุณภาพของสินทรัพย

การวัดคุณภาพของสินทรัพยเปนการวิเคราะหวาสิน
ทรพัยที่กิจการมีอยูตามท่ีปรากฎในงบดุลนั้นไดถูกใชอยางมีประ
สิทธภิาพมากนอยขนาดไหน  สินทรัพยที่จะวัดประสิทธิภาพใน
ทีน่ี ้คือลูกหนี้ สินคาคงเหลือและสินทรัพยรวม

3.1  อัตราการหมุนของลูกหน้ีและระยะเวลารับชํ าระ
หน้ี     (Accounts receivable turnover and Day�s sales in
receivables)

อัตราการหมุนของลูกหน้ีหมายถึงจํ านวนคร้ังของการรับชํ าระ
หน้ีจากลูกหน้ีการคาในชวงระยะเวลาหน่ึง ในที่น้ีคือ 1 ป  สวนระยะ
เวลารับชํ าระหน้ีหมายถึงจํ านวนวันโดยเฉลี่ยนับจากวันขายจนถึงวัน
ที่ลูกหน้ีนํ าเงินมาจายชํ าระ
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อัตราการหมุนของลูกหน้ี (คร้ัง)   =      ขาย
ลูกหน้ีถัวเฉลี่ย

ระยะเวลารับชํ าระหน้ี (วัน)     =        360 วัน
                                         อัตราการหมุนของลูกหน้ี

  หรือ     = ลูกหน้ีถัวเฉลี่ย
        (ขาย / 360 วัน)

ประมาณ
การ
ป 25+9

จริง
ป 25+8

จริง
ป 25+7

ขาย 5,696 4,908 4,168
ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย 708 645   584
อัตราการหมุนของลูกหน้ี
(ครั้งตอป)  8.0  7.6  7.1
ระยะเวลารับชํ าระหน้ี (วัน) 44.7 47.4 50.4

3.2  อตัราการหมุนของสินคาและระยะเวลาในการ
ถือครองสินคา  (Inventory turnover and Day�s sales in 
inventory)

อัตราการหมุนของสินคาเปนอัตราสวนที่ใชวัดประสิทธิ
ภาพของการบริหารสินคาคงเหลือ ซึ่งแสดงจํ านวนครั้งของสิน
คาที่ขายไปในระหวางป  จํ านวนครั้งยิ่งมากข้ึนเทาใดก็แสดงวา
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สินคาสวนใหญขายไดเร็วข้ึน สวนระยะเวลาในการถือครองสิน
คา หมายถึงจํ านวนวันโดยเฉลี่ยในการครอบครองสินคานับจาก
วันที่ซื้อจนถึงวันที่ขายได

อัตราการหมุนของสินคา (คร้ัง)  =     ตนทุนสินคาขาย
สินคาคงเหลือถัวเฉลี่ย

ระยะเวลาในการถือครองสินคา (วัน)  =         360 วัน
อัตราการหมุนของสินคา

หรือ    สินคาคงเหลือถัวเฉลี่ย
         (ตนทุนสินคาขาย / 360 วัน)

ประมาณ
การ
ป 25+9

จริง
ป 25+8

จริง
ป 25+7

ตนทุนสินคาขาย 3,442 2,922 2,420
สินคาคงเหลือถัวเฉลี่ย 880 676 607
อัตราการหมุนของสินคา (ครั้ง) 3.9 4.3 4.0
ระยะเวลาในการถือครองสินคา (วัน) 92.3 83.7 90.0

3.3 อัตราการหมุนของสินทรัพย (Asset turnover)

วิธีหนึ่งในการเพ่ิมกํ าไรใหกับกิจการคือการใชสินทรัพยที่
มอียูอยางมีประสิทธิภาพ โดยการเพ่ิมอัตราสวนยอดขายตอสิน
ทรพัยรวม และสมมติวาอัตราผลตอบแทนตอยอดขายคงที่อัตรา
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การหมุนของสินทรัพยเปนอัตราสวนที่ใชวัดประสิทธิภาพการใช
สินทรัพยเพ่ือสรางรายไดใหแกธุรกิจ

อัตราการหมุนของสินทรัพย    =              ขาย
    สินทรัพยรวมถัวเฉลี่ย
ประมาณ
การ
ป 25+9

จริง
ป 25+8

จริง
ป 25+7

ขาย 5,696 4,908 4,168
สินทรัพยรวมถัวเฉลี่ย 3,155 2,748 2,448
อัตราการหมุนของสินทรัพย 1.8 1.8 1.7

4. ผลตอบแทน

อัตราผลตอบแทนตาง ๆ เปนตัวชี้แนะความสํ าเร็จ เชน
อัตราผลตอบแทนตอยอดขาย อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวมหรืออัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน ในปจจุบันผู
วิเคราะหจํ านวนมากใหความสนใจกับกระแสเงินสดตอหุนมาก
ข้ึน ขณะเดียวกันอัตรากํ าไรข้ันตนและเปอรเซ็นตของคาใชจาย
ในการดํ าเนินงานก็เปนส่ิงจํ าเปนที่ตองวิเคราะห ทั้งนี้เพ่ือหา
แนวโนมของกํ าไรจากการดํ าเนินงานของกิจการ

อตัราสวนตาง ๆ ที่ใชในการวัดผลตอบแทน มีดังนี้
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4.1 อัตราผลตอบแทนตอยอดขาย (Return on sales

or ROS) แสดงใหเห็นวายอดขายกอใหเกิดกํ าไรสุทธิเทาไร

อัตราผลตอบแทนตอยอดขาย      =       กํ าไรสุทธิ
                  ขาย

4.2  อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on
assets or ROA) เปนอัตราสวนที่ใชวัดประสิทธิภาพในการใช
ประโยชนจากสินทรัพยที่มีอยูของกิจการ

   อตัราผลตอบแทนตอสินทรัพย       =      กํ าไรสุทธิ
              สินทรัพยรวมถัวเฉลี่ย

4.3 อตัราผลตอบแทนตอสวนของเจาของ (Return
on equity or ROE)
อตัราผลตอบแทนตอสวนของเจาของ =  กํ าไรสุทธิ

    สวนของผูถือหุนถัวเฉลี่ย

อัตราสวนนี้ใชวัดความสามารถในการทํ ากํ าไรใหแกผูถือ
หุนสามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิ
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ประมาณ
การ
ป 25+9

จริง
ป 25+8

จริง
ป 25+7

กํ าไรสุทธิ   296   284    244
ขาย 5,696 4,908 4,168
อัตราผลตอบแทนตอยอดขาย
(ROS) 5.2% 5.8% 5.9%
สินทรัพยรวมถัวเฉลี่ย 3,155 2,748 2,448
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
(ROA) 9.4% 10.3% 10.0%
สวนของผูถือหุนถัวเฉลี่ย 1,662 1,476 1,300
อัตราผลตอบแทนตอสวนของเจา
ของ (ROE) 17.8% 19.2% 18.8%

4.4  กํ าไรตอหุน (Earnings per share or EPS) แสดง
ใหเห็นผูถือหุนสามัญ 1 หุนจะมีสวนในกํ าไรสุทธิที่กิจการหาได
ในระหวางงวดกี่บาท

กํ าไรตอหุน    = กํ าไรสุทธิ
 หุนสามัญที่ออกจํ าหนายและอยูในมือผูถือหุน
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ประมาณ
การ
ป 25+9

จริง
ป 25+8

จริง
ป 25+7

กํ าไรสุทธิหลังภาษี 296 284 244
จํ านวนหุนสามัญที่ออกจํ าหนายถัว
เฉลี่ย (ลานหุน)

160 160 160

กํ าไรตอหุน 1.85 1.78 1.53

4.5  กระแสเงินสดตอหุน (Cash flow per share)
แสดงความสามารถของกิจการในการหาเงินสดจากการดํ าเนิน
งาน
กระแสเงินสดตอหุน  = กระแสเงินสดจากกิจกรรมดํ าเนินงาน

      จํ านวนหุนสามัญที่ออกจํ าหนายและอยูในมือผูถือหุน
ประมาณ
การ
ป 25+9

จริง
ป 25+8

จริง
ป 25+7

กํ าไรสุทธิ 296 284 244
บวก คาเส่ือมราคาและการตัดจํ าหนายอื่นๆ 130 90 76
±การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยหมุนเวียนที่
เก่ียวของกับการดํ าเนินงาน

(372) (162) (98)

±การเปล่ียนแปลงของหนี้ สินระยะสั้นที่
เก่ียวของกับการดํ าเนินงาน

286 156 92

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดํ าเนินงาน 340 368 314
จํ านวนหุนสามัญที่ออกจํ าหนายถัวเฉลี่ย
(ลานหุน)

160 160 160

กระแสเงินสดตอหุน 2.13 2.30 1.96
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4.6  เปอรเซ็นตของกํ าไรข้ันตนและเปอรเซ็นตของ

คาใชจายในการดํ าเนินงาน (Gross margin and Operating
expense percentage)

เปอรเซ็นตของกํ าไรข้ันตน   =          ขาย � ตนทุนสินคาขาย
                                                          ขาย
เปอรเซ็นตของคาใชจายดํ าเนินงาน  = คาใชจายในการดํ าเนินงาน

            ขาย

ประมาณ
การ
ป 25+9

จริง
ป 25+8

จริง
ป 25+7

ขาย 5,696 4,908 4,168
ตนทุนสินคาขาย 3,442 2,922 2,420
กํ าไรขั้นตน 2,254 1,986 1,748
เปอรเซ็นตกํ าไรข้ันตน     39.6 %    40.5 %   41.9 %
คาใชจายในการดํ าเนินงาน 1,676 1,434 1,250
เปอรเซ็นตของคาใชจายดํ าเนินงาน    29.4 %   29.2 %    30.0 %

5. การขยายตัว

การขยายตัวของกิจการ สามารถวัดไดจากอัตราการ
ขยายตัวของรายการที่อยูในงบการเงิน ซึ่งคํ านวณไดจากสูตร 
ตอไปนี้
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เปอรเซ็นตการขยายตัว  =ยอดคงเหลือปที่ 2 � ยอดคงเหลือปที่ 1

        ยอดคงเหลือปที่ 1
ประมาณ
การ
ป 25+9

จริง
ป 25+8

จริง
ป 25+7

การขยายตัวของสินทรัพย    16.1%    13.4%    11.0%
การขยายตัวของสวนของเจาของ 11.7 13.6 13.5
การขยายตัวของยอดขาย 16.1 17.8
การขยายตัวของคาใชจายในการดํ าเนินงาน 16.9 14.7
การขยายตัวของกํ าไรสุทธิ   4.2 16.4

6. การทดสอบตลาด

ราคาตลาดของหุนและมูลคาหนี้สิน จะเปนเครื่องมือของ
นักลงทุนและนักวิเคราะหในการประเมินความเส่ียงและผลตอบ
แทนของกิจการ อัตราสวนที่นิยมใชในกลุมนี้คือ Price-earning
ratio และ dividend yield

6.1  Price-earing ratio
     Price-earning ratio = ราคาตลาดเฉลี่ยตอหุน

               กํ าไรตอหุน
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ประมาณ
การ
ป 25+9

จริง
ป 25+8

จริง
ป 25+7

ราคาตลาดเฉลี่ยตอหุน 17.25 16.75 15.00
กํ าไรตอหุน   1.85   1.78  1.53
Price-earning ratio 9.3:1 9.4:1 9.8:1

P/E ratio สูง -- ผูลงทุนใหความคาดหวังสูงกับการขยาย
ตัวของกํ าไรและการจายปนผลของกิจการ

P/E ratio ต่ํ า -- ผูลงทุนมีความคาดหวังในผลกํ าไรและ
เงินปนผลในอนาคตของกิจการคอนขางนอย

6.2  Dividend yield  คอืเงินสดที่จายปนผลเปรียบเทียบ
กับราคาตลาดของหุน

Dividend yield= เงินปนผลท่ีจายเปนเงินสดตอหุน
ราคาตลาดตอหุน
ประมาณ
การ
ป 25+9

จริง
ป 25+8

จริง
ป 25+7

ราคาตลาดเฉลี่ยตอหุน 17.25 16.75 15.00
เงินปนผลจาย 112 96 80
จํ านวนหุนสามัญที่ออกจํ าหนายและอยู
ในมือผูถือหุน (ลานหุน)

160 160 160

เงนิปนผลตอหุน (บาทตอหุน) 0.7 0.6 0.5
Dividend  yield   4.1%   3.6%   3.3%


