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  จากที่ผานมาไดอธิบายถึงรปูแบบ และสวนประกอบ ของงบการเงินไปแลว 

ขอมูลที่อยูในงานการเงินน้ันมีความสําคัญมากกับผูมีสวนไดเสียในกิจการ คือ เจาของกิจการ 

เจาหน้ี และฝายจัดการ บุคคลตาง ๆ เหลาน้ี ตองใชขอมูลจากงบการเงินเปนประจํา เพ่ือ

ประเมินสถานะของกิจการและประเมินประสิทธภิาพในการดําเนินงานของกิจการ  โดยจะใช

เทคนิคที่มีการ“เปรียบเทียบ” เสมอ ซ่ึงมีหลายลักษณะดังจะไดกลาวตอไป 
   
1.  เทคนิคการวิเคราะหงบการเงิน 

  การวิเคราะหงบการเงินไมใชเปนเพียงการหาสูตรตาง ๆ  และใชขอมูล

การเงินมาแทนคาในสูตรออกมาเปนอัตราสวนการเงินตาง ๆ เทาน้ัน  สิง่ที่สําคัญมากกวาคา
อัตราสวนที่คํานวณได คือ การตีความคาอัตราสวนหรือผลการวิเคราะห เพ่ือจะตอบคําถาม

วาอัตราสวนที่คํานวณไดน้ันสูงเกินไปหรือตํ่าเกินไปหรือไมดีหรือไมดี การตีความดังกลาว

จะตองมีคามาตราฐานมาใชเปนฐานในการเปรียบเทียบ โดยปกติจะใชการเปรยีบเทียบ

อัตราสวนสองวิธี คือการเปรียบเทียบ(กับคามาตรฐาน หรือคากิจการอ่ืน ๆ ในชวงเวลา

เดียวกัน   และการเปรียบเทียบหลายชวงเวลาติดตอกัน 
 

1.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบในชวงเวลาเดียว  
(Cross-sectional Analysis) 

  การวิเคราะหเปรียบเทียบในชวงเวลาเดียว เปนการเปรยีบเทียบอัตราสวน

การเงินตาง ๆ ของกิจการในชวงเวลาเดียวกัน หรือในหน่ึงชวงเวลา กิจการโดยทั่วไปมีความ

สนใจวา การดําเนินงานของ    กิจการตัวเองเปนอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับกิจการอ่ืน ๆ ที่

ผลิตสินคาและบริการประเภทเดียวกัน เชน สหกรณการเกษตรดวยกัน รานสหกรณดวยกัน 

สหกรณออมทรัพยดวยกัน  เปนตน   โดยปกติกิจการจะเปรียบเทียบอัตราสวนของกิจการกับ

กิจการของผูแขงขันหลัก หรือกลุมของผูแขงขันที่กิจการตองการจะแขงขันดวย   การวิเคราะห 
เปรียบเทียบแบบน้ี เปนการวิเคราะหที่นิยมกันแพรหลาย เปนการเปรียบเทียบอัตราสวน

การเงินของกิจการกับของกิจการเปาหมาย  หรือกลุมของกิจการเปาหมาย จะทําใหสามารถ

วิเคราะหไดวา การดําเนินงานของกิจการน้ัน ดานใดดีอยูแลว ดานใดควรจะตองทําการ

ปรับปรงุใหดีขึ ้ สิ่งที่จะทําการเปรียบเทียบไดอีกคือ การเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของกิจการ 

หรือคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม (industry average) 
 
  การเปรียบเทียบของอัตราสวนใดอัตราสวนหน่ึงกับคามาตราฐาน แทจริง

เปนเหมือนการเปรียบเทียบกับคาที่ดี (norm) มีคนเขาใจผิดหลายคนเขาใจวา คาอัตราสวนที่
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  เมื่อมีการพิจารณาคาอัตราสวนซ่ึงเปรียบเทยีบกับคามาตรฐาน(คาที่ดี) 
แลว ไดพบ “อาการ” ของปญหา นักวิเคราะหจะตองทําการวิเคราะหงบการเงินตอไปพรอม ๆ 

กับการพูดคุยหารือกับผูปฏิบัติงานตางๆ เพ่ือหา “สาเหตุ” หรือ “ตนเหตุ” ของปญหา เมื่อหา
พบแลวจึงคิดหาแนวทางปฏิบัติเพ่ือจะแกปญหาน้ัน ๆ ตอไป ไมควรหยุดเพียงการหา

อัตราสวนและตีความเทาน้ัน   
 
1.2  การวิเคราะหเปรียบเทียบหลายชวงเวลาติดตอกัน  
       (Time-Series Analysis)  
เปนการวิเคราะหที่ใชเมื่อนักวิเคราะหตองการจะประเมินผลการดําเนินงาน

ในหลาย ๆ ชวงเวลาที่ผานมา การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปจจุบันกับที่เกิดขึ้นใน

อดีต โดยใชการวิเคราะหอัตราสวนจะทําใหกิจการประเมินไดวาผลการดําเนินงานเปนไป

ตามแผนที่วางไวในอดีตหรือไม การเปรียบเทียบชวงเวลาหลายปตอ ๆ กันจะทําใหเห็น

แนวโนมไดซ่ึงสิ่งที่เรียนรูจากแนวโนมจะชวยวางแผนการดําเนินงานของกิจการในอนาคตได 

และเชนเดียวกันกับการวิเคราะหแบบหน่ึงชวงเวลา การวิเคราะหแนวโนมจะทําใหสามารถ

ประเมินไดวา จะเกิดปญหาใหญในอนาคตหรือไม ในทางทฤษฎีการวิเคราะหแบบน้ีกิจการ

จะตองวิเคราะหเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในอดีต จัดทําแนวโนมขึ้นมาวิเคราะห และ

จัดทํากิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหผลการดําเนินงานสอดคลอง หรือไปในทิศทางที่จะบรรลุ

เปาหมายระยะปานกลางและยาวของกิจการที่ต้ังไว นอกจากน้ันการวิเคราะหยังสามารถใช

เปรียบเทียบกับงบลวงหนาที่จัดทําไว ซ่ึงอาจเปดเผยใหทราบถึงสิ่งตาง ๆ    ที่เคยกําหนดไว

สูงเกินไปหรือตํ่าเกินไปได 
 

1.3 การวิเคราะหเปรียบเทียบแบบผสม 

  วิธีการวิเคราะหที่ใหขอสนเทศดีที่สุด คือการวิเคราะหที่ผสมการวิเคราะห

แบบชวงเวลาเดียว และหลายชวงเวลาเขาดวยกัน การวิเคราะหแบบผสมจะทําใหทราบ

แนวโนมของอัตราสวนตาง ๆ ของ  กิจการ เมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม 

หรือคาที่ดีอ่ืน ๆ สามารถวิเคราะหแนวโนมของกิจการ เมื่อเปรียบเทียบกับกิจการอ่ืน ๆ ที่

ผลิตสินคาและบริการประเภทเดียวกันได 
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Typewritten Text
คำนวณได้ยิ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานหรือค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเท่าใดก็ยิ่งดี การตีความในลักษณะนี้อาจเป็นการชี้แนวทางที่ผิด   มีหลายกรณีทีเดียวที่ค่าจากการคำนวณมีค่าสูงกว่าค่าที่ดีหรือค่าที่ใช้ในการเปรียบเทียบ(บางคนเรียกค่ามาตรฐาน)มาก  แต่กลับเป็นสิ่งที่ชี้ว่ากิจการกำลังมีปัญหา และถ้าวิเคราะห์ดี ๆ อาจพบว่ามีปัญหาที่รุนแรงกว่าในกรณีที่อัตราส่วนนั้นมีค่าน้อย ๆ เสียอีก ดังนั้นจะต้องพิจารณาวิเคราะห์ทั้งค่าที่สูงกว่า และค่าที่ต่ำกว่า ค่าที่ดี หรือค่ามาตรฐาน ที่ใช้ในการเปรียบเทียบด้วย
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2   อัตราสวนทางการเงิน 

อัตราสวนทางการเงินโดยทั่วไปสามารถแบงไดเปน 5 กลุม คือ   

1) อัตราสวนที่ใชวัดสภาพคลอง (liquidity ratios)    
2) อัตราสวนที่ใชวัดความสามารถในการบริหารสินทรัพย  

(asset management ratios)  
3) อัตราสวนที่ใชวัดความสามารถในการบริหารหน้ีสิน (debt management ratios)   
4) อัตราสวนที่ใชวัดความสามารถในการหาผลตอบแทน  (profitability ratios)    
5) อัตราสวนอ่ืน ๆ (other ratios)    

 
2.1  อัตราสวนท่ีใชวัดสภาพคลอง (liquidity ratios) 

 สภาพคลองของธุรกิจ เปนสิ่งที่ใชประเมนิความเสี่ยงของธุรกิจทั้งในระยะ

สั้น และระยะยาว โดยที่ความเสี่ยงบางอยางจะมีเฉพาะในวิสาหกิจน้ัน ๆ หรือมีในแตละ

ประเภทของกิจการ (Industry specific risk )1 ความเสี่ยงบางอยางจะเกิดทั่วไปไมเฉพาะเจาะจง
กับกิจการประเภทใดประเภทหน่ึง (market-wide risk)2 มอัีตราสวนทางการเงินบางตัวที่ใชวัด
วากิจการมีความเสี่ยงมากนอยเทาใด ทัง้ในรูปของสภาพคลองในระยะสั้น และในรูปของ

ความมั่นคง ในระยะยาวซ่ึงมักจะเก่ียวของกับการบรหิารหน้ีสินของกิจการดวย 
      

 โดยทั่วไปความเสี่ยงดานสภาพคลองในระยะสั้นจะเกิดขึ้นจากความจําเปน

ที่ตองจัดหาเงิน  มาใชในกิจการในระยะสั้น ทั้งน้ีอาจสืบเน่ืองมาจากความจําเปนที่กิจการตอง
ชําระเงินใหแกเจาของปจจัยการผลิตกอนที่กิจการจะไดรับชําระคาสินคาและบริการที่กิจการ

ขายออกไป เงนิที่ขาดไปหรือที่ยังไมเพียงพอมักจะจัดหามาโดยการกูยืมในระยะสั้น ถึงแมวา
การจัดหาเงินโดยวิธีน้ีเปนสิ่งที่กิจการโดยทั่ว ๆ ไปถือปฏิบติัอยู อัตราสวนการเงินบางอยางได
พัฒนาข้ึนมาเพ่ือจะติดตามดูวา กิจการมคีวามเสี่ยงในเรื่องสภาพคลองในระยะสั้นมากนอย

เพียงใด ถึงขั้นที่จะไมสามารถทําตามเง่ือนไข/พันธะหรือไม 
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1 บางกรณีเรียก unsystematic risk  ซึ่งถือวาเปนความเส่ียงที่กิจการมีทางกําจัดหรือหาทางใหลดลงได 
2 บางกรณีเรียก systematic risk ซึ่งเปนความเสี่ยงท่ีตองรับไวกิจการไมสามารถกําจัดหรือทําใหลดลงได 
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อัตราสวนทุนหมุนเวียน (Current ratio) 

 อัตราสวนทุนหมุนเวียน เปนอัตราสวนระหวาง สินทรัพยหมุนเวียน (เงินสด 
สินคาคงคลัง     ลูกหน้ีการคา) กับ หน้ีสินหมุนเวียน (หน้ีสินระยะสั้นที่ถึงกําหนดชําระใน
ชวงเวลาตอไป) 

 
อัตราสวนทุนหมุนเวียน = สินทรัพยหมุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน 

  Current Ratio  = Current Assets / Current Liabilities 
 

ตัวอยางเชน ถาอัตราสวนหมุนเวียนมีคาตํ่ากวาหน่ึง หมายความวากิจการมีหน้ีสินระยะสั้นที่
ถึงกําหนดชําระ ในอีก 1 ปขางหนามากกวาสินทรัพยที่สามารถเปล่ียนเปนเงินสดได(ในชวง
ระยะเวลา 1 ป เชนกัน) ซ่ึงเปนตัวช้ีวากิจการกําลังมีความเสี่ยงดานสภาพคลอง 
 

 อัตราสวนหมุนเวียนอาจใชประโยชนไดนอยลงทั้งน้ี เพราะ 1) กิจการ

สามารถจะปรับแตงอัตราสวนหมุนเวียนไดงาย เชนการปรับเปล่ียนกําหนดเวลา การรายงาน
ฐานะการเงินเพ่ือใหอัตราสวนดูดีขึ้น   2) ทั้งสินทรัพยหมุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวียน อาจ
เปล่ียนแปลงในจํานวนที่เทา ๆ กันแตจะมีผลตออัตราสวนหมุนเวียนอยางไรขึ้นอยูกับระดับ
ของสินทรัพยหมุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวียนกอนการเปล่ียนแปลง 
 

อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio หรือ Acid Test) 

อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็วเปนอีกรูปแบบหน่ึงของอัตราสวนทุนหมุนเวียน 
เปนอัตราสวนที่แยก ระหวางสินทรัพยหมนุเวียนที่สามารถเปล่ียนเปนเงินสดไดอยางรวดเร็ว 
(เงินสด หลักทรัพยตามความตองการของตลาด หรือลูกหน้ีการคา เปนตน) กับสินทรัพย
หมุนเวียนที่ไมสามารถเปล่ียนเปนเงินสดไดอยางรวดเร็ว (เชน สินคาคงคลัง) 
 
  อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว = สินทรัพยหมุนเวียนเร็ว / หน้ีสินหมุนเวียน 

Quick Ratio    =  Cash +… / Current Liabilities 
 
การแยกเอาสนิคาคงคลังออกไป    ไมใชหลักเกณฑที่กําหนดแนนอนตายตัว  

ถาหากมีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนวาสินคาคงคลัง สามารถจะเปล่ียนแปลงเปนเงินสดไดอยาง
รวดเร็ว ก็สามารถนําเขาไปรวมคํานวณในอัตราสวนรวดเร็วได  หรือในทางกลับกัน หาก

ลูกหน้ีการคามแีนวโนมวาจะไมสามารถเรียกเก็บไดโดยเร็ว ก็อาจไมถือวาเปนสินทรัพย

หมุนเวียนเร็ว  ตองแยกออกไปเชนกัน 
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  2.2   อัตราสวนท่ีใชวัดความสามารถในการบริหารสินทรัพย  
(asset management ratios) 
 

อัตราสวนการหมุนของเงินทุนดําเนินงาน(Working Capital Turnover Ratio) 

การจัดการเงินทุนดําเนินงาน คือองคประกอบหลักของการจัดการเงินสดและ 
การจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลอง เครื่องวัดอยางหน่ึงของประสทิธิภาพของการจัดการ

เงินทุนดําเนินงาน คือขนาดของสินคาคงคลังและลูกหน้ีการคา เมื่อเปรียบเทียบกับ ตนทุน
สินคาขายและยอดขายเช่ือตอป 
 

การหมุนของลูกหน้ีการคา  = ยอดขายเชื่อ /ลูกหน้ีการคาเฉล่ีย 
Accounts Receivable Turnover  =   Sales/ Average Accounts Receivable 

 

การหมุนของสนิคาคงคลัง  = ตนทุนสินคาขาย /สินคาคงคลังเฉลี่ย 
 Inventory Turnover  =  Cost of Goods Sold / Average Inventory 
 

  สามารถตีความคาที่ไดจากการคํานวณวาแสดงถึงความรวดเร็วที่กิจการจะ

เปล่ียนลูกหน้ีการคาใหเปนเงนิสด และเปล่ียนสินคาคงคลังใหเปนยอดขาย คาที่ไดจากการ
คํานวณจะแสดงออกมาในรูปของจํานวนวันเชน 
 

อายุเฉล่ียของลูกหน้ีการคา =   365 /  การหมุนของลูกหน้ีการคา  

Days Receivable Outstanding = 365 / Account Receivable Turnover 
 

 อายุเฉล่ียของสนิคาคงคลัง = 365 / การหมุนของสินคาคงคลัง 

Days Inventory Held  = 365/ Inventory Turnover 
 

 การคํานวณขางตนสามารถนํามาใชคํานวณกับเจาหน้ีการคาไดโดย

เปรียบเทียบกับยอดซ้ือ 
 

การหมุนของเจาหน้ีการคา  =  ยอดซื้อ / เจาหน้ีการคาเฉล่ีย 
Accounts Payable Turnover  =  Purchases/ Average Accounts Payable 

 

อายุเฉล่ียของเจาหน้ีการคา = 365 / การหมุนของเจาหน้ีการคา 

Days Accounts Payable Outstanding = 365/ Accounts Payable Turnover 
  

เพราะวาลูกหน้ีการคาและสินคาคงคลังเปนสินทรัพย สวนเจาหน้ีการคาเปนหน้ีสิน 
อัตราสวนทั้ง 3 (ที่วัดในรูปของจํานวนวัน) สามารถนํามารวมกัน เพ่ือจะใชคาดประมาณ 
ความจําเปนที่จะตองจัดหาเงินทุนเพ่ือใหเพียงพอกับความตองการเงินทนุดําเนินงาน 
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ระยะเวลาที่ตองใชลงทุน    =  อายุเฉล่ียของลูกหน้ีการคา   

           + อายุเฉล่ียของสินคาคงคลัง   
           - อายุเฉล่ียของเจาหน้ีการคา  

Required Financing Period   =      Days Receivable Outstanding  
+ Days  Inventory Held 
–Days Accounts Payable Outstanding 

 
 ผลการคํานวณจะตีความไดวา หากระยะเวลาท่ีตองการในการจัดหาเงินทุน 

นานมากขึ้น  ความเสี่ยงของกิจการในดานสภาพคลองในระยะสั้นก็จะมากขึ้น  ตัวอยางที่
แสดงในหนาถัดไป  เปนการเปรียบเทียบอัตราสวนของ 2 กิจการ ที่มีลักษณะตางกัน 
 

ความแตกตางในอัตราสวนตาง ๆ  ที่คํานวณของกิจการทั้งสอง สะทอนให
เห็นถึงความแตกตางในประเภทธุรกิจของกิจการทั้งสอง (กิจการวาสนาเปนกิจการขนาดใหญ 
ขายสินคามากมายหลายชนิดดังที่เคยกลาวถึงแลวขางตน สวนกิจการเพชรรัตนเปนกิจการที่
ขายวัสดุกอสราง เครื่องมืออุปกรณที่ใชในการสรางและตกแตง บาน อาคาร) กิจการเพชรรัตน
สวนใหญขายสินคาเปนเงินสด ขายเปนเงนิเช่ือเพียงเล็กนอย จึงมียอดลูกหน้ีตํ่ามาก เมื่อ

เปรียบเทียบกับกิจการวาสนา 
 

ตัวอยาง  อัตราสวนการหมุนของเงินทุนดําเนินงานของกิจการวาสนาและเพชรรัตน 

รายการ   กิจการวาสนา กิจการเพชรรัตน   
        (บาท)    (บาท)  
สินทรัพยหมุนเวียน 696,050  98,300  
หน้ีสินหมุนเวียน 717,950  48,600  

อัตราสวนทุนหมุนเวียน  0.97  2.02 
เงินสด เงินลงทุนระยะส้ัน 76,800  5,000  

หน้ีสินหมุนเวียน 717,950  48,600  
อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว  0.11  0.10 

ยอดขาย 1,476,650  461,900  
ลูกหน้ีการคา 428,050  9,900  

การหมุนของลูกหน้ีการคา  3.45  46.66 
อายุเฉลี่ยของลูกหน้ีการคา  105.81 วัน  7.82 วัน 

ตนทุนสินคาขาย 1,131,500  334,250  
สินคาคงคลังเฉลี่ย 191,200  64,650  

การหมุนของสินคาคงคลัง  5.92  5.17 
อายุเฉลี่ยของสินคาคงคลัง  61.68 วัน  70.60 

 
วัน 
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อัตราสวนการหมุนของสินทรัพยถาวร (Fixed Assets Turnover Ratio) 

อัตราสวนน้ีใชวัดความสามารถในการใชสนิทรัพยถาวรของกิจการ   
โดยเฉพาะสินทรัพยประเภทที่ใชในการผลิตเชนโรงงาน เครื่องจักร  โดยพิจารณาวาสินทรัพย
ถาวร 1 หนวย สามารถกอใหเกิดรายไดแกกิจการมากนอยเพียงใดในรอบระยะเวลาหน่ึง 
(รอบปทางบัญชีหน่ึง)  คํานวณจาก 

 
อัตราการหมุนของสินทรัพยถาวร = รายได(หรือยอดขาย)/สินทรัพยถาวรสุทธ ิ

 Fixed Assets Turnover  =  Revenue (or Sales) / Total Fixed Assets (net) 
 
อัตราสวนการหมุนของสินทรัพยรวม (Total Assets Turnover Ratio) 

อัตราสวนน้ีใชวัดความสามารถในการใชสนิทรัพยรวมของกิจการ  โดย 
พิจารณาวาสินทรัพย 1 หนวย สามารถกอใหเกิดรายไดแกกิจการมากนอยเพียงใดในรอบ

ระยะเวลาหน่ึง (รอบปทางบญัชีหน่ึง)   หรือสินทรัพยดังกลาวมีการหมุนก่ีรอบในชวงเวลาน้ัน   
คํานวณจาก 

 
อัตราการหมุนของสินทรัพย = รายได(หรือยอดขาย)/สินทรัพยรวม 

 Assets Turnover    =   Revenue (or Sales) / Total Assets  
 
4.2.3  อัตราสวนท่ีใชวัดความสามารถในการบริหารหน้ีสิน  

(debt management ratios) 
 

อัตราสวนหน้ีสิน 

อัตราสวนหน้ีสินพยายามท่ีจะตรวจสอบวากิจการมีความสามารถที่จะชําระคืนเงินตนของ

หน้ีสินที่ยังเหลืออยูไดหรือไม โดยพิจารณาความสัมพันธระหวางหน้ีสินกับเงินทุนรวมทัง้หมด 
หรือกับเงินทุนสวนของเจาของ อัตราสวนหน้ีสินที่ใชกันมากสองอัตราสวน  คือ 
 

หน้ีสินตอทุนดําเนินงาน  = หน้ีสิน / ทุนดําเนินงานรวม 

Debt to Capital Ratio  =  Debt / (Debt + Equity) 
 

หน้ีสินตอสวนของเจาของ  = หน้ีสิน / สวนของผูเปนเจาของ 

Debt to Equity Ratio = Debt/ Equity 
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 อัตราสวนแรก วัดวาหน้ีสินประกอบเปนสัดสวนเทาไรของเงินทุนทั้งหมด

ของกิจการ อัตราสวนน้ีจึงมีคาเกินรอยละ 100 ไมได อัตราสวนที่สองวัดวาหน้ีสินคิดเปน

สัดสวนเทาไรของมูลคาทางบญัชีของสวนของเจาของ ของกิจการและสามารถหาไดโดยงาย

จากอัตราสวนแรก ดังน้ี 
 
หนี้สินตอสวนของเจาของ  = หนี้สินตอทุนดําเนินงาน  / (1-หนี้สินตอทุนดําเนินงาน)   

Debt to Equity Ratio =  Debt to Capital Ratio / (1-Debt to Capital Ratio) 
 

อัตราสวนหน้ีสินรูปอื่น ๆ  

  มีอัตราสวนอีกสองอัตราสวนที่คลายอัตราสวนหน้ีสินมาก ๆ อัตราสวนแรก 
พิจารณาเฉพาะหน้ีสินระยะยาว ไมพิจารณาหน้ีสินรวมทั้งหมด เพราะหนี้สินระยะสั้นน้ัน เปน
สิ่งทีเ่กิดขึ้นช่ัวคราว  และไมมีผลกระทบตอความมั่นคง (ทางการเงิน) ในระยะยาวของกิจการ 
 

หน้ีสินระยะยาวตอทุนดําเนินงาน  = หน้ีสินระยะยาว / ทุนดําเนินงานรวม 

Long Term Debt to Capital Ratio  = Long Term Debt / (Debt+ Equity) 
 

หน้ีสินตอสวนของเจาของ  = หน้ีสิน / สวนของผูเปนเจาของ 

Long Term Debt to Equity Ratio = Long Term Debt / Equity 
 

ถากําหนดให  ความสามารถในการตอสัญญาเงินกูระยะสั้นของกิจการ  ไม 
เปล่ียนแปลง และกําหนดใหความประสงคของกิจการที่ใชเงินกูระยะสั้นเพ่ือลงทุนในโครงการ
ระยะยาว           ไมเปล่ียนแปลง อัตราสวนทั้งสองที่กลาวถงึขางตนจะใหสัญญาณที่ผิดในเรื่อง
ของความเสี่ยง  เกี่ยวกับการสรางหน้ี (เงินกู) 
 

 เครื่องมือ/สิ่งตาง ๆ ที่ใชวัดความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว พยายาม
ตรวจสอบความสามารถท่ีจะชําระคืนดอกเบ้ียและเงินตนของกิจการในระยะยาว ซ่ึงเปนที่

ชัดเจนแลววา อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไรของกิจการที่กลาวถึงแลวขางตน 
เปนตัวแปรท่ีมคีวามสําคัญที่สุดตัวหน่ึงในการวิเคราะหน้ี สวนอัตราสวนตาง ๆ ที่คิดขึ้นมาใช
วัดความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว พยายามที่จะหาความสัมพันธระหวางความสามารถ

ในการทํากําไร กับจํานวนของหน้ีสินที่จะตองชําระคืน เพ่ือดูวากิจการมีความพรอมแคไหนที่
จะชําระคืนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว 
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อัตราสวนครอบคลุมคาดอกเบ้ีย 

  อัตราสวนน้ีใชวัดความสามารถของกิจการที่จะชําระคาดอกเบ้ียจากกําไร

กอนหักดอกเบ้ีย และภาษี 
 

อัตราสวนครอบคลุมคาดอกเบ้ีย = กําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี /ดอกเบี้ยจาย 
Interest Coverage Ratio =  EBIT / Interest Expenses 
 

ถาอัตราสวนยิ่งสูง กิจการจะมีความสามารถขึ้นที่จะชําระคาดอกเบ้ีย (จาก
กําไร) ไดตามกําหนด อยางไรก็ตามการตีความหมายดังกลาวขางตนอาจออนลงไปบาง ถา
ตระหนักวากําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษีน้ันเปล่ียนแปลงไดงายและอาจลดลงมาก ๆ ได ถา
หากสภาพเศรษฐกิจเกิดตกตํ่าขึ้นมา ดังน้ันถึงแมวากิจการสองกิจการจะมีอัตราสวน

ครอบคลุมคาดอกเบ้ียเทากันแตอาจมีความเสี่ยงแตกตางกันได (ขึ้นอยูกับวากําไรกอนหัก
ดอกเบี้ยและภาษีของกิจการใด ออนไหวตอการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจตางกัน

อยางไร) 
 

ตัวหารของอัตราสวนครอบคลุมคาดอกเบ้ีย อาจขยายออกไปใหรวมถึง

คาใชจายที่จะตองจายตามเงื่อนไขหรือพันธะอ่ืนที่กิจการตกลงไวไดโดยงาย ตัวอยางเชน คา
เชาตาง ๆ เมื่อดัดแปลงในกรณีน้ีแลวจะเรียกอัตราสวนใหมวา อัตราสวนครอบคลุม

คาใชจายคงที่ (Fixed Charges Coverage Ratio) 
 

อัตราสวนครอบคลุมคาใชจายคงที่ =กําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี /คาใชจายคงที่ 
Fixed Charges Coverage Ratio = EBIT + Fixed Charges / Fixed Charges 

 

อัตราสวนน้ีซ่ึงแสดงในรูปของกําไร อาจเปล่ียนใหแสดงในรูปกระแสเงินสดไดโดยเปล่ียนตัว

เศษเปน กําไรสุทธิกอนดอกเบี้ย ภาษ ีและคาเสื่อมราคา และตัวหารเปล่ียนเปนคาใชจายคงที่
ที่เปนเงินสด 
 

อัตราสวนครอบคลมุคาใชจายคงที่ที่เปนตัวเงิน =กําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี /คาใชจายคงที่ที่เปนตัวเงิน 

Cash Fixed Charges Coverage Ratio  =  EBITDA / Cash Fixed Charges 

 
2.4 อัตราสวนท่ีเก่ียวกับผลตอบแทน 

กําไรของกิจการสามารถวัดหรือพิจารณาไดหลายๆ ทาง ทางหน่ึงที่ทาํได 
คือการพิจารณาถึงกําไรเมื่อเปรียบเทียบกับเงินที่ใชลงทุนหรือที่เรียกวา อัตราผลตอบแทน

ของเงินลงทุน ซ่ึงสามารถจะพิจารณาทั้งกรณีที่เปนเงินทุนสวนของผูเปนเจาของ และกรณีที่
เปนเงินลงทุนทั้งหมด การวัดอีกทางหน่ึงคือการวัดกําไรเมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายหรือที่

เรียกวา สวนเหล่ือมกําไร(Profit Margin) 
           9
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อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on Assets : ROA) 

   อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยของกิจการเปนการวัดประสิทธิภาพในการ

สรางกําไรจากสินทรัพยของกิจการโดยยังไมพิจารณาวาสินทรัพยจัดหามาโดยใชเงินทุนจาก

แหลงใด 
 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย = กําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี ( 1 – อัตราภาษี ) /สินทรัพยรวม 

Return on Assets (ROA) = EBIT (1-t) / Total Assets 
 
อัตราผลตอบแทนขางตนสามารถจัดรูปใหม ไดดังน้ี 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย = (กําไรสุทธิ+ดอกเบ้ียจาย) ( 1 – อัตราภาษี ) /สินทรัพยรวม 

Return on Assets = (Net Income + Interest Expenses) (1-t) / Total Assets 
 
โดยการแยกผลของการจัดหาเงินจากแหลงตาง ๆ ออกจากผลของการ 

ดําเนินงาน ทําใหอัตราผลตอบแทนขางตนเปนเครือ่งวัดอัตราผลตอบแทนของสินทรัพยที่

แทจริงมากขึ้น 
 

ตัวอยาง การคํานวณอัตราผลตอบแทนของสินทรัพยกอนหักภาษ ีและหลังหักภาษ ี 
  ในป 2549 กิจการวาสนาไดรายงานวา กําไรกอนหักภาษีและดอกเบ้ียเปนจํานวน
เงิน 222,600 บาท และมีสินทรัพยรวมเทากับ 2,556,700 บาท อัตราภาษีที่เหมาะสมที่จะใชในการ
คํานวณในป 2549  คือรอยละ 36  ตารางท่ีแสดงตอไปนี้       แสดงถึงอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย 
กอนหักภาษี และหลังหักภาษีของกิจการวาสนาในป 2548 และ 2549 
 

รายการ ป 
 2549 2548 

กําไรกอนหักภาษี 196,350 211,900 
+ คาดอกเบ้ีย 26,250 38,400 
กําไรกอนหักภาษี และดอกเบี้ย 222,600 250,300 
อัตราภาษี 36 % 36 % 
กําไรกอนหักภาษี และดอกเบี้ย x (1 - อัตราภาษี) 142,450 160,200 
สินทรัพยรวม 2,556,700 2,403,750 
อัตราผลตอบแทน ของสินทรัพยกอนการหักภาษี  8.71 % 10.41 % 
อัตราผลตอบแทน ของสินทรัพย (หลังการหักภาษี) 5.57 % 6.66 % 
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การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของสนิทรัพย 

หลังจากที่คํานวณไดแลว อัตราผลตอบแทนที่คํานวณไดสามารถนําไป 
เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของกิจการอ่ืน ๆ ที่ทําธรุกิจประเภทเดียวกัน เพ่ือพิจารณา
ประสิทธภิาพในการดําเนินงานของกิจการ (ที่ทําการวิเคราะห) อยางไรก็ตามในการ

เปรียบเทียบจะตองทําอยางรอบคอบ ทั้งน้ีจะตองตระหนักถึงการใชมาตรฐานทางการบัญชีที่
แตกตางกันระหวางกิจการตาง ๆ อัตราผลตอบแทนของสินทรัพยสามารถจะนําไป

เปรียบเทียบกับตนทุนของเงินทุน เพ่ือจะพิจารณาวาควรจะลงทุนในโครงการตาง ๆ  หรือไม 
หรืออัตราผลตอบแทนสุทธิจะเปนเทาไร ถงึแมวาการคํานวณอาจคํานวณจากมูลคาทางบัญชี
ของสินทรัพย แตกิจการที่เลือกโครงการที่ดีเพ่ือที่จะลงทุน (โครงการที่มมีูลคาปจจุบันสุทธิ
เปนบวก) ก็จะมีอัตราผลตอบแทนของสินทรพัยมากกวาคาตนทุนของเงิน ทั้งน้ีมีขอสังเกตวา 
ทั้งคาอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย และตนทุนของเงินน้ันเปนแนวคิดที่หาคาผลตอบแทน

ของกิจการโดยรวม ไมใชการคํานวณหาเฉพาะแตอัตราผลตอบแทนของเจาของกิจการ       
 

ปจจัยท่ีมีผลตออัตราผลตอบแทนของสินทรัพย 

อัตราผลตอบแทนของสินทรพัย สามารถนํามาเขียนใหมในรูปของสมการ

ฟงกชันทางคณิตศาสตร  โดยอัตราผลตอบแทนของสนิทรัพยจะเปนฟงกชันของสวนเหล่ือม
กําไรตอ  ยอดขาย และอัตราการหมุนของสนิทรัพยซ่ึงสามารถเขียนไดดังน้ี 

 
ROA  = EBIT(1-t)/Total Assets 

   = EBIT(1-t)/Sales x Sales/Total Assets 
 =   After-tax Operating Margin x Asset Turnover Ratio 

น่ันคือ 
 

         อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย =  อัตรากําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษี x อัตราการหมุนของสินทรัพย 

 
เมื่อ 

อัตรากําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษี  =  กําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษี  /ยอดขาย 

After-tax Operating Margin =  EBIT (1-t) / Sales 
 

ดังน้ันถาหากตองการจะใหอัตราผลตอบแทนของสินทรัพยของกิจการสูงขึน้ 
ก็อาจทําไดโดยการเพ่ิมสวนเหล่ือมกําไรใหสูงขึ้น หรือการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช

สินทรัพย (เพ่ือเพ่ิมยอดขาย)ใหสูงขึ้น    ตัวแปรท้ังสองตัวน้ีอาจขัดแยงกัน และอาจมีขอจํากัด
ทางเทคโนโลยีที่กิจการใชอยู ถึงแมจะมีขอจํากัดแตกิจการมีอิสระเพียงพอที่จะเลือก

สวนประกอบของตัวแปรท้ังสองที่จะใหอัตราผลตอบแทนของสินทรัพยสงูที่สุดได 
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การแยกสวนประกอบของอัตราผลตอบแทนของสินทรัพยออกมาเปนตัว

แปรทั้งสองจะชวยในการอธิบายวาทําไมบางกิจการจึงมีอัตราผลตอบแทนสูง และทําไมบาง

กิจการจึงมีอัตราผลตอบแทนตํ่านอกจากน้ันยังจะชวยในการพิจารณากําหนดกลยุทธวา 
กิจการจะเลือกแนวทางที่ใชกลยุทธใหมสีวนเหล่ือมกําไรตํ่า    แตผลิตขายเปนจํานวนมาก 
หรือจะเลือกเปนผูที่มีสวนเหล่ือมกําไรสูง แตมียอดขายไมมากนัก 
 
ตัวอยาง การแยกตัวแปรอัตราผลตอบแทนของสินทรัพยของกิจการวาสนาในป 2549 กิจการ
วาสนามียอดขาย 1,476,650 บาท และจากขอมูลอ่ืน ๆ ทีเ่คยกลาวถึงแลวขางตน เราสามารถ
คํานวณหาอัตราสวนเหล่ือมกําไร และอัตราการหมุนของสินทรัพยไดดังน้ี 

 

Profit Margin, 2549   
กําไรหลังหักภาษ ี   = (กําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษ)ี  (1-อัตราภาษ)ี              

/ ยอดขาย 
      = 222,600 (1-0.36) / 1,476,650 
      = 9.65 % 

Assets Turnover,2549 = Sales/Total Assets 
อัตราการหมุนของสินทรัพย = ยอดขาย/สินทรัพยรวม 

     = 1,476,650 / 2,556,700 
    = 0.5776 

After tax ROA 2549  = After-tax Operating Margin  
    x AssetTurnover Ratio 

 

อัตราผลตอบแทนของสินทรพัย =   สวนเหล่ือมกําไรหลังหักภาษ ี
    x อัตราการหมุนของสินทรัพย 

    = 0.0965  x 0.5776 
      = 0.0557 หรือ 5.57 % 

 
การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของสนิทรัพย 
ระหวางกิจการประเภทตาง ๆ 

  โดยทั่วไปจะพบวานอกจากอัตราผลตอบแทนของสินทรัพยของแตละกิจการ 
ที่อยูในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันจะมีความแตกตางกันแลว อัตราผลตอบแทนของ

สินทรัพย ของอุตสาหกรรมแตละประเภทก็แตกตางกันดวย การที่ในอุตสาหกรรมประเภท
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  สําหรบัสหกรณออมทรัพย  การเปรียบเทียบอัตราสวนเพ่ือประเมินสถานะ
ของสหสกรณใด ๆ สามารถเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของสหกรณออมทรพัยทั้งระบบได  หรือ
อาจจัดกลุมตามลักษณะเฉพาะของอาชีพ เชน กลุมของสหกรณออมทรัพยครู   กลุมของ
สหกรณออมทรัพยในสถานประกอบการของเอกชน เปนตน  เพราะในแตละกลุมอาจมี

ธรรมชาติบางอยางที่ตางกัน      
 

อัตราผลตอบแทนของ (เงินทุน) สวนของเจาของ  
 (Return on Equity : ROE) 

ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของสินทรัพยวัดความสามารถในการทํากําไร

ของทั้งกิจการ    อัตราผลตอบแทนของสวนของเจาของ จะวัดความสามารถในการทํากําไร 
ในทัศนะของเจาของกิจการ ทั้งน้ีจะพิจารณาถึงกําไรที่เจาของกิจการจะไดรับ (รายไดสุทธิ
หลังจากหักภาษีและดอกเบี้ยแลว) โดยเปรียบเทียบกับมูลคาทางบัญชีของสวนของเจาของ 
 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของ = กําไรสุทธิ / มูลคาทางบัญชีของสวนของเจาของ 

Return on Equity (ROE)  =  Net Income /Book Value of Common Equity 
 
การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของเจาของ 

 เน่ืองจากการคํานวณอัตราผลตอบแทนแกผูถือหุน เปนการคํานวณใน

ทัศนะของเจาของ การเปรียบเทียบก็ควรจะเปรียบเทียบกับคาของเงนิของผูถือหุนดวยกัน

โดยทั่วไปแลว กิจการที่เลือกลงทุนในโครงการดี ๆ ตาง ๆ  โครงการน้ัน ๆ ควรจะให
ผลตอบแทนสูงกวาคาของเงนิทุนสวนของเจาของ อยางไรก็ตามการพิจารณาขางตนต้ังอยูบน
พ้ืนฐานที่วา มลูคาทางบัญชีของสวนของเจาของ จะตองมีคาใกลเคียงกับมูลคาตลาดของสวน
ของเจาของ นอกจากน้ันรายไดที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาที่พิจารณา (ที่ใชในการวิเคราะห) 
จะตองเปนรายไดที่ใกลเคียงกับรายไดที่ไดรับจากโครงการตลอดชวงอายุของโครงการ 
เน่ืองจากอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนจะแตกตางกันไปในแตละป ผูวิเคราะหควรจะหา
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ตัวแปรท่ีมีผลตออัตราผลตอบแทนของผูถือหุน 

นอกเหนือจากกําไรหลังจากหักดอกเบ้ียแลว อัตราผลตอบแทนของผูถือหุน
ยังถูกกระทบจากสัดสวนของเงินทุนที่ใชจากแตละแหลงในโครงการลงทุนตาง ๆ อีกดวย 
โดยทั่วไปแลว กิจการที่ใชเงินกู เพ่ือลงทุนในโครงการตาง ๆ  และไดรับอัตราผลตอบแทนของ
สินทรัพยมากกวา อัตราดอกเบ้ียของเงินกูที่หักภาษีแลว  จะทําใหอัตราผลตอบแทนของผูถือ
หุนสูงขึ้น อัตราผลตอบแทนของผูถือหุนสามารถเขียนไดใหม ดังน้ี 

 
  ROE  = ROA + D/E [ROA - i  (1-t)] 
เมื่อ    
  ROE   คือ  อัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของ 
  ROA  คือ  อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย 
 
  D/E  คือ  มูลคาทางบัญชีของหน้ีสิน / มูลคาทางบัญชีของ 

          สวนของผูเปนเจาของ 
  i            คือ  คาอัตราดอกเบ้ียเงินกู(จากหน้ีสิน) 
    t  คือ  อัตราภาษ ี
 

สวนหลังของสมการขางตน คือ ตัวที่บอกถึงผลกระทบหรือประโยชน (หรือ 
โทษ) ของการสรางหน้ีสิน 

 

  อยางไรก็ตาม  การสรางหน้ีสินหรือเงินกูมากขึ้นจะทําใหคาตนทุนของ

เงินทุนของผูถอืหุนสูงขึ้นดวย ดังน้ันการใชเงินกูหรือหน้ีสินจะเปนที่นาสนใจของกิจการ (หรือ
จึงเปนสิ่งจูงใจใหกิจการใชเงนิกูหรือ หน้ีสินในโครงการลงทุนตาง ๆ) ก็ตอเมื่ออัตรา

ผลตอบแทนของผูถือหุนจะตองสูงขึ้นและมากกวา คาตนทุนของเงินทุนของผูถือหุน  
 

ตัวอยาง   อัตราผลตอบแทนของผูถือหุนและการสรางหน้ีสิน (Financial Leverage) 

  ในป 2549 มูลคาทางบญัชีของสวนของเจาของของกิจการวาสนา มีคา

เทากับ 449,150 บาท ในขณะเดียวกัน มูลคาทางบัญชีของหน้ีสิน มีคาเทากับ 131,500 บาท 
กิจการวาสนาจายคาดอกเบ้ียในป 2549 เปนจํานวน 7,000 บาท ตองจายภาษรีายไดในอัตรา
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อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย     = (91,050(1-0.3169))/(449,150+ 131,500) 
       =  10.71 % 
 อัตราสวนหน้ีสิน / สวนของเจาของ=  131,500 / 449,150 

      =  29.28 % 
 อัตราดอกเบ้ียเงินกู    =  7,000 / 131,500 
       =  5.32 % 
ดังน้ัน 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของ   =      10.71 + 29.28[(10.71 – 5.32(1-0.3169)] 
       =  12.78 % 

 
 ในการวิเคราะหจะสามารถตรวจสอบคาที่ไดน้ี ไดโดยหารกําไรสุทธขิอง

กิจการวาสนา ในป 2549 จํานวน 57,400 บาท ดวยมูลคาทางบัญชีของสวนของผูเปนเจาของจะ
ไดอัตราผลตอบแทนเทากัน 
 

  อัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของ  =  57,400 / 449,150 
      =  12.78 % 

 
2.5 อัตราสวนอื่น ๆ (other ratios) 

อัตราสวนทางการเงินมิไดมีจํากัดอยูเพียงที่กลาวถึงมาแลว หากแต 
นักวิเคราะหสามารถกําหนดอัตราสวนการเงินอ่ืน ๆ ที่เห็นวามีประโยชนแกกิจการขึ้นใชได  
เชน อัตราสวนตอหุน (สําหรบัธุรกิจทั่วไป)  ซ่ึงมีใชมากคือ กําไรตอหุน เปนตน   สําหรับ
สหกรณน้ัน การคํานวณอัตราสวนตอจํานวนสมาชิก (per member ratios) นาจะเปนประโยชน
แกการบริหารงานสหกรณอยางมาก  ซ่ึงแทจริงก็คือการหาคาเฉลี่ย (mean) โดยใชฐานสมาชิก
น่ันเอง เชน 
  ปริมาณเงินฝาก ตอสมาชิก 1 ราย  (อาจคํานวณจากสมาชิกทั้งหมด หรือ
สมาชิกทีม่ีเงินฝากเทาน้ัน ก็ได) 
  ปริมาณเงินกู ตอสมาชิก 1 ราย  อาจคํานวณจากสมาชิกทั้งหมด หรือ
สมาชิกทีม่ีเงินกูเทาน้ัน ก็ได) 
  ปริมาณลูกหน้ีตอสินทรัพยรวม     ปริมาณการถือหุนตอสมาชิก 
  ปริมาณเงินปนผลตอสมาชิก         ปริมาณเงนิเฉล่ียคืนตอสมาชิก 
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2.4  ขอพึงระวังในการใชอัตราสวนการเงิน 

อัตราสวนการเงินน้ันงายที่จะคํานวณหา และเปนประโยชนในการใช 
ประเมินความเขมแข็งและความสามารถในการทํากําไรของกิจการ และในการใชเปรียบเทียบ

กับกิจการอ่ืนที่อยูในประเภทธุรกิจเดียวกันนอกจากน้ัน อัตราสวนการเงินยังมีการใชกันอยาง

แพรหลายในการสอนสถิติระดับกลางที่จะใช การใชอัตราสวนการเงินจะตองใชอยาง

ระมัดระวัง ทั้งน้ีเพราะกิจการสามารถ และมักจะปรับเปล่ียนเพ่ือใหคาตาง ๆ ที่คํานวณ

ออกมาตรงตามที่กิจการตองการ นอกจากน้ันคาอัตราสวนการเงินน้ันคํานวณมาจากงบ

การเงินของหนึ่งชวงเวลา และมักจะไมแสดงใหเห็นถึงคาที่แตกตางออกไปในชวงเวลาอ่ืน ๆ  
 

3. การวิเคราะหงบการเงนิดวยเทคนิคอื่น     
   

ในสวนที่ผานมาไดอธิบายถึงเทคนิคในการวิคราะหงบการเงินโดยการ 
วิเคราะหอัตราสวนทางการเงนิ (financial ratios)  มาแลว  ในสวนน้ีจะไดกลาวถึงแตเพียง

เทคนิคอ่ืน ๆ  ที่จะชวยเสริมการวิเคราะหงบการเงินใหกวางขวางย่ิงขึน้ ทั้งยังมีการนําเอา

อัตราสวนทางการเงินมารอยโยงเกี่ยวกัน เพ่ือใหเห็นถึงความสมัพันธที่มีอยูตอกันดวย 

ประเด็นหลัก ๆ ในเร่ืองน้ี  ไดแก 
 

การวิเคราะหงบดุล โดยวิธีการยอสวนตามแนวด่ิง  

การวิเคราะหงบกําไรขาดทุน โดยวิธีการยอสวนตามแนวด่ิง  

การวิเคราะหโดยเทคนิคของดูปอง (Dupont technique)  

เทคนิคการวิเคราะหในแนวนอน    

การวิเคราะหอัตราการเติบโต (Growth Rate)   

 
3.1 การวิเคราะหงบดุล โดยวิธีการยอสวนตามแนวดิ่ง   

  

งบดุล  เปนงบที่แสดงฐานะทางการเงินของสหกรณ  ณ เวลาใดเวลาหน่ึง   
เปนงบที่แสดงถึงแหลงทีม่า ของทุนดําเนินงาน  คือ จากแหลงหน้ีสิน และแหลงทุนของ

สหกรณ  และแสดงถึง การใชไปของทุนดําเนินงาน คือ การลงทุนในสินทรัพยตาง ๆ   ดวย

เหตุน้ี งบดุล จึงมีคาทั้งสองดานเทากัน คือ  
 

สินทรัพย =  หน้ีสิน + ทุนของสหกรณ  
  (การใชไปของเงินทุน)  =  (แหลงที่มาของเงินทุน) 

 

ในการวิเคราะหแบบยอสวนตามแนวด่ิง  จึงจะใชยอดรวมสินทรัพย เปนฐาน  เสมอ (คือให
มีคาเทากับ 100)   แลวเทียบรายการตาง ๆ ที่ปรากฏในงบดุลน้ัน วามีสัดสวนเทาใด  หรือ 
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  ทําไมตองใชสนิทรัพยรวมเปนฐาน ? 
 

เหตุผลที่ใชยอดรวมของสินทรัพยเปนฐานการคํานวณ  ก็เพราะวาเปน 
ยอดรวมของทุกรายการทีป่รากฏในงบดุล  ไมวาจะเปนรายการปกติทั่วไป หรือรายการ

ประเภทที่ตองหักออกก็ตาม 
 

ทําไมตองใหฐาน(สินทรัพยรวม)เปน 100 ? 
 

ความจริงไมจําเปนตองเปน 100 ก็ได แตทั่วไปที่นิยมใช 100 กัน ก็เพราะ 
สามารถสื่อสารเขาใจงายเมื่อเอยคําวารอยละหรือเปอรเซ็นต  คือสามารถอธบิายวาสัดสวน

ของรายการใด ๆ มีคาเปนก่ีเปอรเซ็นตของสินทรัพยรวม เชน สินทรัพยหมุนเวียนมีสัดสวน

เปนรอยละ 90 ของสินทรัพยรวมในขณะที่สินทรัพยถาวร มีสัดสวนรอยละ 4 และสินทรัพยอ่ืน
เปนรอยละ 6  หรือ 6 เปอรเซ็นต  เปนตน 
 
  เมื่อฐานเปน 100 แลวมีประโยชนอะไร ? 
 

  หากมีงบดุลของสหกรณอยูสกั 5 ป (ดูตารางแนบทายก็ได)  ถาจะ

เปรียบเทียบกันวาแตละปมีความเปล่ียนแปลง หรือแตกตางกันอยางไร  หรือไม  จะเปนเรื่อง

ยากมากที่จะมองเห็นได เพราะขอมูลในแตละปไมไดมีคาเทากัน   ดังน้ันการทําใหฐานของ

ทุกปเปน 100 ก็จะชวยใหมองเห็นภาพโดยเปรียบเทียบไดอยางชัดเจน  วิธีการน้ีเรียกกันวา 

ขนาดรวม หรือ Common size น่ันเอง 
 

  การทําขนาดรวม หรือ common size โดยใชยอดรวมสินทรัพยเปนฐานน้ี  

ไมเพียงแตจะใชกับงบดุลของสหกรณ ณ วันสิ้นสุดปทางบญัชีเทาน้ัน  แตสามารถใชกบังบดุล

ระหวางกาล ที่สหกรณจัดทาํขึ้นเพ่ือประโยชนในการบริการงาน รายไตรมาส หรือรายเดือน 

ก็ไดเชนกัน  รวมท้ังการวิเคราะหกับงบดุลลวงหนา ที่ไดทําขึ้นจากเทคนิคการพยากรณก็ได

ดวยเชนกัน เพ่ือประโยชนในการวางแผนและควบคุมทางการเงินของสหกรณเอง 
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3.2  การวิเคราะหงบกําไรขาดทุน โดยวิธีการยอสวนตามแนวดิ่ง 
 
งบกําไรขาดทนุ  เปนงบที่แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณในชวง 

ระยะเวลาหน่ึง เชนในรอบปดําเนินงาน  รายการสาํคัญที่แสดงในงบกําไรขาดทุน คือ รายได  

คาใชจาย  และกําไร(ขาดทุน) 
 

  การวิเคราะหงบกําไรขาดทุน โดยวิธีการยอสวนตามแนวด่ิง  ก็คือ  การทํา

ขนาดรวม (common size)   ของงบกําไรขาดทุน  โดยใชยอดรวมรายได  เปนฐาน  คือเทียบให

ยอดรายไดรวม  มีคาเปน 100  แลวเทียบทุกรายการในงบกําไรขาดทุนเขากับยอดรายได  
เพ่ือดูวารายการตาง ๆ เหลาน้ันมีสัดสวนเปนก่ีเปอรเซ็นตของรายไดรวม  ในการวิเคราะห

อัตราสวนทางการเงินน้ันมีการเปรียบเทียบในลักษณะน้ีมาแลว เชน การวิเคราะหอัตราสวน

กําไรสุทธิตอรายไดรวม   อัตราสวนกําไรขัน้ตนตอรายไดรวม  เปนตน 
 
  เมื่อมีการทําขนาดรวมสําหรบังบกําไรขาดทุน โดยใชยอดรายไดรวมเปน

ฐาน(100)  สําหรบังบกําไรขาดทุนในหลาย ๆ ชวงเวลาแลว   ก็จะทําใหมองเห็นขีด

ความสามารถของสหกรณในการบริหารตนทุน     การบริหารคาใชจายในการดําเนินงาน  

ความสามารถในการหากําไรไดเปนอยางดีโดยการเปรียบเทียบระหวางชวงเวลาตาง ๆ กัน   

ซ่ึงไมเพียงแตจะสามารถวิเคราะหกับงบกําไรขาดทุนปกติของสหกรณทีท่าํขึ้น ณ วันสิ้นปทาง

บัญชีเทาน้ัน    แตวิธีการน้ียังสามารถใชไดกับงบกําไรขาดทุนระหวางกาลที่สหกรณทําขึ้น

เปนระยะ ๆ เพ่ือประโยชนในการบริหารงาน (เชน ทุก ๆ 3 เดือน) ดวยก็ได และยังรวมถึงงบ
กําไรขาดทุนลวงหนา ที่ทําขึ้นดวยเทคนิคการพยากรณ ก็สามารถวิเคราะหดวยวิธีน้ีได

เชนกัน 
 

 

การตีความผลการวิเคราะหจากขนาดรวม 
 

  เมื่อมีการทําขนาดรวม (common size)  ทั้งงบดุลและงบกําไรขาดทนุแลว  
โดยทั่วไปมักใชเทียบเคียงกบัขอมูลของตนเองในปกอน ๆ  เพ่ือใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลง  

หรือ ทิศทางการเปล่ียนแปลง  หรือแนวโนมของการเปล่ียนแปลงทางการเงินทีเ่กิดขึ้น  หรือ

ในกรณีที่วิเคราะหกับงบการเงินลวงหนา ก็จะชวยใหทราบถึงความเปนไปในอนาคตถาการ

ดําเนินงานของสหกรณเปนไปในแนวทางที่พยากรณไว  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนในการวางแผน

และควบคุมทางการเงินใหเปนไปในทิศทางหรือนโยบายที่สมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ  

หรือฝายจัดการกําหนด ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  ทั้งยังชวยใหสามารถเตรียมการตาง ๆ 

ไดลวงหนาอีกดวย  
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  นอกจากจะเทียบเคียงกับขอมูลของตนเองในปกอน ๆ หรือชวงเวลากอน ๆ 

แลว  ยังอาจเทียบเคียงกับคาเฉล่ียของสหกรณออมทรัพยทั้งระบบ  หรือในกลุมที่มีลักษณะ

ใกลเคียงกัน หรือขนาดใกลเคียงกันอีกดวย  ทั้งน้ีเพ่ือใหไดเห็นภาพของตนเองในกลุมใหญได

ชัดเจนขึ้น 
 

3.3 การวิเคราะหโดยใชเทคนิคของดูปอง (Dupont Technique) 
 

  การวิเคราะหดวยเทคนิคของดูปองน้ี  เปนการนําเอาขอมูลทางการเงิน 

หรือ อัตราสวนทางการเงินตาง ๆ   มารอยเรียงกันอยางมีความสมัพันธ เปนระบบ      โดยมี

อัตราสวนที่เปนเปาหมายสุดทายคือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (Return on 

Assets : ROA)  หรือในบางกรณีอาจใช อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูเปนเจาของ (Return 

on Owners’ Equity : ROE)   น่ันคือตองการใหอัตราผลตอบแทนดังกลาวน้ีสูงสุด  หรือมี

อัตราสูงเทาทีก่ําหนดเปนเปาหมายไว  
 
  เมื่อไดกําหนดเปาหมายไวแลว     การวิเคราะหดวยเทคนิคของดูปองจะ

ชวยใหมองเหน็วา  สหกรณควรจะปรับปรุงการดําเนินการสวนใด ไมวาจะเปนโครงสราง

เงินทุน  การเพ่ิมรายได  การลดคาใชจาย  การเพ่ิมประสทิธิภาพการใชสินทรัพย    การเพ่ิม

หรือลดสินทรัพยที่ไมเกิดประโยชน หรือเกินจําเปน  หรือการชะลอการลงทุนในสินทรัพย 

เหลาน้ีจะชวยในการวางแผนงานตาง ๆ ใหสหกรณไดดวย  ซ่ึงรวมไปถึงงานดานการปรับปรุง

คุณภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิม     ประสิทธิภาพ  การปรับปรงุวิธีการทํางานใหรวดเร็ว ประหยัด 

เพ่ือลดคาใชจายที่ไมจําเปนลง เปนตน แผนภูมิของดูปองทแสดงไวในหนาถัดไป 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

อัตราผลตอบแทน

ตอสวนของเจาของ
ROE=กําไร/สวนของเจาของ

อัตราสวนเงินทุน
สินทรัพยทั้งหมด/สวนของเจาของ

(เมื่อ  สินทรัพย=หนี้สิน+ทุน)

อัตราผลตอบแทน

ตอ สินทรัพยทั้งหมด
ROA = กําไร/สินทรัพยทั้งหมด

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย
Asset Turnover =ยอดขาย(รายได)/

สินทรัพยทั้งหมด

สวนของเจาของ (ทุน)

Owners' Equity : OE

อัตราผลตอบแทน

ตอ ยอดชาย(รายได)
NPM=กําไร/รายได(ขาย)

หนี้สินทั้งหมด

Total Liabilities : TL

สินทรัพยทั้งหมด

Total Assets : TA

คาใชจายทั้งหมด

Total Expenses : TE

ยอดขาย (รายได)

Total Revenue : TR

กําไรสุทธิ

Net Income

ยอดขาย (รายได)

ราคา x ปริมาณ
จากสินคาและบริการที่ 1,2,.....n

ตนทุนขายสินคา/บริการ

ตนทุน x ปริมาณ
ของสินคาและบริการที่ 1,2...n

คาใชจายดําเนินงาน

Operating Expenses

คาใชจายอื่น ๆ

Other Expenses

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสด / ลูกหนี้การคา/

สินคาคงคลัง ฯลฯ

เงินลงทุน

Investment

ลูกหนี้เงินใหกู ฯลฯ

สินทรัพยถาวร

Fixed Assets

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู / เจาหนี้การคา/

เงินคางจาย ฯลฯ

หนี้สินระยะยาว

Long term Liabilities

หนี้สินอื่น

Others Liabilities

ยอดขาย (รายได)

ราคา x ปริมาณ
จากสินคาและบริการที่ 1,2,.....n

ยอดขาย (รายได)

ราคา x ปริมาณ
จากสินคาและบริการที่ 1,2,.....n

ตนทุนขายสินคา/บริการ

ตนทุน x ปริมาณ
ของสินคาและบริการที่    ...2

ตนทุนขายสินคา/บริการ

ตนทุน x ปริมาณ
ของสินคาและบริการที่ 1,2...n

ทุนเรือนหุน

Share Capital

เงินสํารอง

Reserves

ทุนอื่น ๆ + กําไรสุทธ ิ

Others แผนภูมิการวิเคราะหแบบ Dupont 
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3.4 เทคนิคการวิเคราะหแนวนอน 
 
  การวิเคราะหตามแนวนอน  เปนการวิเคราะหที่ใชขอมลูรายการเดียวกัน

แตตางเวลากัน เพ่ือศึกษาถึงแนวโนมการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น  เทคนิคที่นิยมใชกันคือการ

ใชเลขดัชนี (Index) โดยการกําหนดขอมูลปใดปหน่ึงเปนปฐาน  โดยขอมูลของปฐานน้ันจะ

กําหนดใหมีคาเปน 100 ทุกรายการแลวนําขอมูลรายการเดียวกันของชวงเวลาอ่ืน ๆ มาเทียบ

กับขอมูล  ปฐาน จะมีคาเปนเลขดัชนี น่ันคือ 
 
เลขดัชนีของขอมูลรายการท่ี 1 ปใด ๆ    =     ขอมูลจริงของรายการที่ 1 ปนั้น ๆ          x   100 
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             ขอมูลจริงของรายการที่ 1 ปฐาน  

 
กรณีน้ี ถากําหนดให ป 2540 เปนปฐาน  เลขดัชนีของปฐานเองจะมีคา = 100  ขอมูลรายการ

อ่ืน ๆ ก็สามารถคํานวณเลขดัชนีไดในลักษณะเดียวกัน  แตการใชเลขดัชนีก็มีขอที่ตองพึง

ระวังในการ   ตีความเชนกัน  เพราะฐานของแตละรายการจะแตกตางกัน    จึงไมสามารถใช 
เลขดัชนีของรายการตาง ๆ กันมาเปรียบเทียบกันได    ควรใชแตเฉพาะรายการน้ัน ๆ 

เทาน้ัน 
 

3.5 อัตราการเติบโต 
  นอกเหนือจากการใชเลขดัชนีแลว   การวิเคราะหอัตราการเติบโต (Growth 
Rate)  ก็เปนอีกวิธีการหน่ึงทีนิ่ยมกันมากเชนกัน   โดยการวิเคราะหอัตราการเติบโตน้ัน อาจ

กระทําไดเปน 2 แบบ คือ 
 

(1) การวิเคราะหอัตราการเติบโตจากชวงเวลากอน  
 (หรือปกอน ถาขอมูลเปนรายป) 
ลักษณะการคํานวณจะใชคาเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น      เทียบกับขอมูลของ 

ปกอนหนา หรือขอมูล ณ เวลาเร่ิมตนของการเปล่ียนแปลง  คือใชขอมูลปกอนเปนฐาน

น่ันเอง  เปนการคํานวณปตอป  หรืองวดตองวด  จึงมีความเปนไปไดวาอาจมีทั้งเติบโตขึ้น 

หรือ หดตัวลงจากปกอน   ฐานในการคํานวณในกรณีน้ีจะเปล่ียนไปทุกป  กลาวคือ 
 

อัตราการเติบโต ณ ปใด ๆ  =    ขอมูลของปนั้น ๆ (ลบ) ขอมูลปกอน     x 100 
    ขอมูลปกอน 

   
 

 



                                            การวิเคราะหงบการเงินของสหกรณ  

(2) การคํานวณอัตราการเติบโตเฉล่ียในระยะเวลาที่กําหนด    

เปนอีกวิธีหน่ึงที่ใชกันมากเมือ่ตองการทราบคาโดยเฉล่ียในชวงเวลา 
หลาย ๆ ป หรือหลายชวงเวลาติดตอกัน ซ่ึงการคํานวณดวยวิธีแรกไมมีความเหมาะสม  เชน 

อัตราการเติบโตของรายไดในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา (วาเติบโตเฉล่ียปละก่ี % ตลอดเวลา 

10 ปที่ผานมาน้ี)   การคํานวณสามารถทําไดโดย  ใชขอมูล ณ เวลาเร่ิมตน  กับ ขอมูล ณ 

เวลาสุดทาย    และระยะเวลาที่เปนจริง  เชน  อัตราการเติบโตเฉล่ียของปริมาณสินทรัพยรวม 

ณ วันสิ้นปทางบัญชี ระหวางป 2535 ถึงป 2548  กรณีเชนน้ี ตองมีขอมูล ณ สิ้นป 2535   และ
ขอมูล ณ สิ้นป 2548  และนับระยะเวลาจริงระหวาง  สิ้นป 2535  ถึง  สิ้นป 2548  คือ 13 ป    
(กรณีน้ีไมใช 14 ป)   
 

การคํานวณอัตราการเติบโตเฉล่ียระหวางชวงเวลาที่กําหนด สามารถคํานวณไดจาก 
 

ขอมูล ณ เวลาสุดทาย = ขอมูล ณ เวลาเร่ิมตน (คูณ)(1 + อัตราการเติบโตเฉล่ีย)ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
  หรือ        Pn  =  P0 (1+g)t 
 เมื่อ  Pn  คือ ขอมูล ณ เวลาสุดทาย    

P0  คือขอมูล  ณ เวลาเร่ิมตน 
  g    คืออัตราการเติบโตเฉล่ียตอ 1 ชวงเวลา    

t   คือระยะเวลา จาก P0ถึง Pn 
4. สรุป 

  รายงานประจําปของกิจการ   นอกจากจะสรุปและแจกแจงกิจกรรมของ

กิจการในรอบปแลว  ปกติจะแสดงงบการเงินที่สําคัญๆ มี 3 งบ คือ   1) งบกําไรขาดทุน  2) 
งบดุล  และ  3) งบกระแสเงินสด 
 
  งบกําไรขาดทุน เปนงบที่สรปุผลการดําเนินงานของกิจการ ในระหวางชวง

ระยะเวลาการบัญชีที่พิจารณา คํานวณไดโดยการนําเอาตนทุนสินคาขาย คาใชจาย ดอกเบี้ย 

และภาษี ไปหักออกจากยอดขาย ซ่ึงผลการกระทําดังกลาวจะทําใหไดกําไรสุทธิ (ขาดทุน
สุทธ)ิ ของกิจการในชวงเวลาน้ันๆ สวนงบดุลจะสรุปฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหน่ึง 

โดยจัดทําให สินทรัพย (สิ่งที่กิจการเปนเจาของหรือลงทนุ) ไดดุล หรือเทากับเงินทนุจาก

แหลงตางๆ ซ่ึงอาจอยูในรูปของหน้ีสิน (เปนหน้ี) หรือเปนเงินทุนของเจาของกิจการ หรือผูถือ
หุนเอง งบดุลจะแยกระยะเวลาอยางชัดเจนในรูปของการลงทุน และเงินระยะสั้น กับการ

ลงทุนและเงินระยะยาว งบกระแสเงินสดเปนงบที่สรปุกระแสเงินสดของกิจการ ระหวาง

ชวงเวลาการบัญชีที่พิจารณา โดยทั่วไปมักทําเมื่อสิ้นสุดปการบัญชี งบกระแสเงินสดจะให
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  งบกระแสเงินสดของกิจการแบงออกเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมการ

ดําเนินงาน การลงทุน และการเงิน งบกระแสเงินสดมีขัน้ตอนการจัดทํา 5 ขั้นตอน คือ 3 
ขั้นตอนแรกเปนสวนที่ใชในการจัดทํางบแสดงแหลงที่มาและการใชไปของเงินสด ขั้นตอนที่สี่

เปนขั้นตอนการหาขอมูลอ่ืน ๆ จากงบกําไร ขาดทุน  ขั้นตอนที่หา หรือขั้นตอนสุดทาย เปน

การจําแนก จัดหมวดหมู และนําเสนอขอมูลที่จัดหามาต้ังแตขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 การตีความงบ
กระแสเงินสดตองมีความเขาใจหลักการเงินขั้นพ้ืนฐาน และเก่ียวของกับการประเมินกระแส

เงินสดของกลุมใหญ และกระแสเงินสดของแตละรายการในแตละกลุม 
 

 งบการเงินยังคงเปนขอมูลแหลงแรกของนักลงทุนและนักวิเคราะห ถึงแมวา

การเขาใจงบการเงินอยางละเอียด และการเขาใจถึงมาตรฐานการบันทึกบัญชีน้ันเปนสิ่งไม

จําเปน แตการเขาใจพ้ืนฐานน้ันเปนสิ่งสําคัญอยางย่ิง ในบทน้ีไดอธิบายถึงอัตราสวนการเงิน

ที่ใชกันมากในการวิเคราะหทางการเงิน และเทคนิคในการวิเคราะหงบการเงินทีม่ีการใชกัน

อยู ดังน้ันตราบเทาที่ยังยอมรับกันวางบการเงินและอัตราสวนการเงินเปนเครื่องมือที่จะทําให

บรรลุเปาหมายได        งบการเงินและอัตราสวนการเงิน ก็จะยังคงความสําคัญตอไป. 
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	  เมื่อมีการทำขนาดร่วมสำหรับงบกำไรขาดทุน โดยใช้ยอดรายได้รวมเป็นฐาน(100)  สำหรับงบกำไรขาดทุนในหลาย ๆ ช่วงเวลาแล้ว   ก็จะทำให้มองเห็นขีดความสามารถของสหกรณ์ในการบริหารต้นทุน     การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  ความสามารถในการหากำไรได้เป็นอย่างดีโดยการเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลาต่าง ๆ กัน   ซึ่งไม่เพียงแต่จะสามารถวิเคราะห์กับงบกำไรขาดทุนปกติของสหกรณ์ที่ทำขึ้น ณ วันสิ้นปีทางบัญชีเท่านั้น    แต่วิธีการนี้ยังสามารถใช้ได้กับงบกำไรขาดทุนระหว่างกาลที่สหกรณ์ทำขึ้นเป็นระยะ ๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน (เช่น ทุก ๆ 3 เดือน) ด้วยก็ได้ และยังรวมถึงงบกำไรขาดทุนล่วงหน้า ที่ทำขึ้นด้วยเทคนิคการพยากรณ์ ก็สามารถวิเคราะห์ด้วยวิธีนี้ได้เช่นกัน
	การตีความผลการวิเคราะห์จากขนาดร่วม
	3.3 การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคของดูปอง (Dupont Technique)
	3.4 เทคนิคการวิเคราะห์แนวนอน
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