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“การวิเคราะหง์บการเงิน” 

1. บทนํา 

ถ้าผูบ้รหิารของบรษิัทต้องการจะทําให้มูลค่าส่วนของผูถ้ือหุ้นของกจิการมมีูลค่าสูงสุด สิ"งที"ผู้บรหิารต้องทํา 
กค็อืคน้หาว่าจุดแขง็และจุดอ่อนของบรษิัทอยู่ที"ใดบ้าง และหาทางดําเนินการนําจุดแขง็และจุดอ่อนมาใช้ประโยชน์ และ
แกไ้ขจุดอ่อน งบการเงนิของบรษิทัเป็นขอ้มูลหนึ"งที"ผูบ้รหิารมอียู่ในมอืซึ"งสามารถนํามาใชต้รวจสอบสุขภาพทางการเงนิ
ของกจิการ (Companies Financial Health) ได ้นอกจากใชต้รวจสอบระดบัความเขม้แขง็ทางการเงนิภายในบรษิทัแลว้ 
ยงัสามารถใช้เปรียบเทียบฐานะการเงินและผลการดําเนินงานกบับริษัทอื"นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันด้วย การ
ตรวจสอบดว้ยการวเิคราะหง์บการเงนิจะช่วยใหผู้บ้รหิารคน้หาจุดอ่อน และจุดแขง็จากผลการดําเนินงานในเชงิปรมิาณ
ได้และนําไปหากลยุทธ์ที"จะใช้ประโยชน์และปรบัปรุงการดําเนินงานต่อไปได้ ในบทนีEเราจะได้เรยีนรู้ว่าผู้บรหิารและ 
นักลงทุนจะเรยีนรู้วธิวีเิคราะหแ์ละประเมนิฐานะการเงนิ และผลการดําเนินงานของกจิการจากงบการเงนิได้อย่างไร 
ทั EงนีEไดก้าํหนดรายละเอยีดของวตัถุประสงคข์องการศกึษาในบทนีEไวด้งันีE 

• ศกึษากระบวนการทางบญัชใีนกจิการ เพื"อเชื"อมโยงใหเ้หน็ภาพว่างบการเงนิถูกสรา้งขึEนมาไดอ้ย่างไร 
• ศกึษาลกัษณะของงบดุล และงบกาํไรขาดทุน ซึ"งเป็นองคป์ระกอบหลกัของงบการเงนิ โดยจะไดอ้ธบิาย

ใหเ้หน็ดว้ยว่ารายการที"สาํคญัในงบการเงนิทั Eง 2 ประเภทมอีะไรบา้ง 
• ศกึษาถึงขั Eนตอนและเครื"องมอืต่างๆ ที"ใชใ้นการวเิคราะหง์บการเงนิ เช่น การย่อส่วนตามแนวดิ"ง การ

วเิคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์งบแสดงการเคลื"อนไหวของเงนิทุน และการวิเคราะห์อตัราส่วนทาง
การเงนิ 

2. กระบวนการทางบญัชีในกิจการ 

ในแต่ละวนัจะมกีจิกรรมทางเศรษฐกจิเกดิขึEนมากมายในกจิการ เช่น ขายสนิคา้เป็นเงนิสดและเงนิเชื"อ สั "งซืEอ
วตัถุดิบเขา้มาใช้ในการผลิตโดยรบัเครดติจากเจ้าหนีEการค้า 30 วนั จ่ายค่าแรงคนงานเป็นเงินสด ซืEอคอมพวิเตอร ์
เขา้มาใชใ้นสํานักงาน กู้เงนิระยะยาวจากธนาคารมาใชส้รา้งโรงงานใหม่ หรอื เพิ"มทุนอกี 30 ลา้นบาทเพื"อขยายกจิการ 
เป็นต้น กิจกรรมทางเศรษฐกจิต่างๆ เหล่านีEจะเกี"ยวขอ้งกบัการได้มาและใช้ไปของเงนิทุนและทรพัยากรอื"นๆ ของ
กจิการ ระบบบญัชเีป็นวธิกีารนําเอารายการของกจิกรรมเหล่านีEมาบนัทกึใหเ้ป็นระบบ หมวดหมู่ และออกรายงานสรุป
เพื"อจะช่วยวดัหรอืประเมนิฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานของกจิการได ้

รายการบญัชขีองกจิกรรมต่างๆ ที"เกดิขึEนในธุรกจิ เราสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 หมวดใหญ่ๆ คอื 

• หมวดรายได ้
• หมวดค่าใชจ้่าย 
• หมวดสนิทรพัย ์
• หมวดหนีEสนิ 
• หมวดทุน 
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การบนัทกึรายการทางบญัชแีต่ละรายการจะถูกบนัทกึรายการในลกัษณะระบบบญัชคีู่ (Double entry system) 
ซึ"งเป็นวธิสีากลที"นิยมมากที"สุดในปจัจุบนั ในวธินีีEเวลาบนัทกึรายการบญัชจีะมกีารบนัทกึ 2 ดา้นเป็นคู่ทุกครั Eง โดยแต่
ละดา้นจะทาํใหเ้กดิการเปลี"ยนแปลงบญัช ี1 ใน 5 หมวดตามที"ระบุขา้งต้น ตวัอย่างเช่น ถ้ากจิการซืEอรถบรรทุกเขา้มา
ใชใ้นกจิการดว้ยเงนิสด ดา้นหนึ"งจะตอ้งบนัทกึว่า กจิการมรีถยนตเ์ขา้มา (หมวดสนิทรพัยจ์ะมยีอดเงนิเพิ"มขึEน) ส่วนอกี
ดา้นหนึ"งจะตอ้งบนัทกึว่า เสยีเงนิสดไป (หมวดสนิทรพัยจ์ะมยีอดเงนิลดลง) หรอือกีตวัอย่างเช่น ขายสนิคา้ใหก้บันาย 
ก. เป็นเงนิ 10,000 บาท โดยใหเ้ครดติกบันาย ก. 30 วนั กจ็ะต้องบนัทกึในดา้นหนึ"งว่า มรีายไดเ้กดิขึEนกบักจิการ 
10,000 บาท (หมวดรายไดจ้ะมยีอดเงนิเพิ"มขึEน) ส่วนอกีดา้นหนึ"งจะต้องบนัทกึว่า เกดิลูกหนีEการค้า (นาย ก.) ขึEน 
10,000 บาท (หมวดสนิทรพัยจ์ะมยีอดเงนิเพิ"มขึEน) ดงันีEเป็นตน้ 

 รายการทางบญัชต่ีางๆ เหล่านีEจะถูกนําไปบนัทกึโดยผ่านขั Eนตอนต่างๆ ซึ"งอธบิายไดด้งัรปูที" 4.1 
 

รปูที� 1 
กระบวนการทางบญัชีของกิจการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากรูปที" 1 เมื"อเกิดรายการทางบญัชขีึEน รายการเหล่านีEจะถูกบนัทึกเก็บเอาไว้ในระบบบญัชคีู่ ซึ"งการบนัทึก 
ในขั Eนแรกจะเกบ็ไวใ้นสมุดบญัชทีี"เรยีกว่า สมุดรายวนั (Journal) ในช่วงระยะเวลาที"กําหนด (อาจเป็น 1 วนั 1 เดอืน หรอื  
1 ปี) รายการในสมุดรายวนัจะถูกรวบรวมหายอดสุทธใินแต่ละหมวดบญัช ีและนํามาบนัทกึในสมุดแยกประเภท (Ledger) 
หลงัจากนั Eนจะทําการจดัแยกหมวดหมู่อกีครั Eง เพื"อจดัทํารายงานที"เรยีกว่างบการเงนิ ที"มรีูปแบบมาตรฐานที"ใชก้นัทั "วไป
ทางบญัชแีละตามที"กฎหมายกําหนด เช่น รายการในหมวดรายได้และค่าใช้จ่ายกจ็ะถูกนํามาจดัทําเป็นงบกําไรขาดทุน 
รายการในหมวดสนิทรพัย์ หนีEสนิ และทุนจะถูกนํามาจดัทํางบดุลขึEน ส่วนงบกําไรสะสมและงบกระแสเงินสดเป็นงบ 
ที"ต่อเนื"องหลงัจากเกดิงบกาํไรขาดทุนและงบดุลแลว้ 

งบกระแสเงินสด 

งบกาํไรขาดทุน 

งบดุล 

รายการทางบญัชี 

ที�เกิดขึ�น 

บนัทึกใน 

ระบบบญัชีคู ่

สมุดรายวนั 
สมุดแยกประเภท 
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การบนัทกึบญัชตีามกระบวนการดงักล่าวขา้งตน้สามารถทําดว้ยมอื หรอืใชบ้นัทกึดว้ยคอมพวิเตอรก์ไ็ด ้ปจัจุบนั
มโีปรแกรมการบนัทกึบญัชดี้วยคอมพวิเตอร์แบบสําเรว็รูปจําหน่ายอยู่มากมาย ซึ"งช่วยลดเวลาการทํางานลงไปได้มาก 
อย่างไรก็ตามมีข้อแนะนําว่าผู้ประกอบการที"จะใช้ก็ต้องไปเรียนรู้ก่อนว่า โปรแกรมเหล่านีEมีการทํางานอย่างไรบ้าง  
ถา้เรยีนรูก้ารทําบญัชเีบืEองต้นดว้ยมอืก่อนกจ็ะเป็นการด ีเพราะถ้าเขา้ใจหลกัการแลว้กจ็ะง่ายขึEนที"จะเรยีนรูโ้ปรแกรมการ
บนัทกึบญัชดีว้ยคอมพวิเตอรเ์หล่านีE และหาทางใชป้ระโยชน์ในการบรหิารดา้นอื"นไดอ้ย่างเตม็ที"นอกเหนือจากการออกงบ
การเงนิเท่านั Eน เช่น การดยูอดลกูหนีE สนิคา้คงเหลอื เพื"อตดิตามหนีEหรอืบรหิารใหม้ขีนาดที"เหมาะสมของสนิคา้คงเหลอื 
เป็นตน้ 

3. รูจ้กังบการเงิน 

งบการเงนิเป็นรายการทางบญัชขีองกจิการ ซึ"งตอ้งจดัทาํขึEนอย่างน้อยปีละ 2 ครั Eง โดยมวีตัถุประสงคเ์พื"อทบทวน
หรอืรายงานความกา้วหน้าที"เกดิขึEนระหว่างช่วงเวลาหนึ"ง รายงานนีEจะแสดงเกี"ยวกบัฐานะการลงทุน การจดัหาเงนิทุนของ
กจิการนั Eน และผลการดาํเนินงานในช่วงนั Eน งบการเงนิยงัแยกออกไปไดห้ลายประเภท ตามแต่ผูเ้กี"ยวขอ้งจะสนใจดูตวัเลข
ทางบญัชใีนดา้นใด แต่งบการเงนิที"ท่านควรรูจ้กัในเบืEองตน้อย่างน้อยม ี2 งบคอื งบดุล และงบกาํไรขาดทุน 

3.1 งบดลุ (The Balance Sheet)  

งบดุลเป็นงบแสดงฐานะทางการเงนิของธุรกจิ ณ เวลาใดเวลาหนึ"ง ปกตแิลว้มกัเป็นวนัสิEนงวดบญัชขีองธุรกจินั Eน 
ฐานะทางการเงนิในที"นีEแสดงไวด้ว้ยมลูค่าของสนิทรพัย ์หนีEสนิ และทุนของกจิการ ถ้าวเิคราะหล์กึลงไป เราอาจกล่าวไดว้่า
งบดุลอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 สว่น คอื สว่นที"เป็นทรพัยากรที"บรษิทัไดจ้ดัหามาระหว่างดําเนินกจิการ (ซึ"งหมายถงึสนิทรพัย์
ต่างๆ) อกีสว่นหนึ"งแสดงถงึแหล่งของเงนิทุนที"ใชจ้ดัหาทรพัยากรนั Eน (หมายถงึการกูย้มืหรอืหนีEสนิและส่วนที"ลงทุนเองหรอื
จากกาํไร) 

ดงันั Eนขณะใดขณะหนึ"งถ้าตรวจสอบว่ากิจการมีทรพัยากรอยู่เท่าใด และใช้เงินทุนจากแหล่งใดในการจดัหา
ทรพัยากรเหล่านีEอาจแสดงไดโ้ดยแจงรายละเอยีดต่างๆ ลงในตารางขา้งล่างนีE 

 
สินทรพัย ์ หนี5สินและทุน 

 
 
 
 

 

โดยหลกัการแลว้ ทรพัยากรหรอืสนิทรพัยท์ี"บรษิทัไดม้าจะต้องมทีี"มาที"ไปว่าไดม้าโดยเอาเงนิมาจากไหน หรอืถ้า
ขายสนิทรพัยไ์ป เงนิเหล่านั Eนจะไปอยู่ที"ไหน เมื"อเป็นเช่นนีEผลรวมของสนิทรพัย์จะต้องเท่ากบัผลรวมของหนีEสนิและทุน
เสมอ การเท่ากนันีE ภาษาทางบญัชเีรยีกว่าเป็นการไดดุ้ลพอด ีงบการเงนินีEจงึถูกเรยีกว่า “งบดลุ” 

เพื"อใหเ้หน็ภาพของรายการทางบญัชทีี"สําคญัในงบดุล ลองมาดูตวัอย่างโครงสร้างของงบดุลของบรษิทั Green 
Hut ซึ"งเป็นธุรกจิคา้สง่สนิคา้ Gift Shop ตามตารางที" 1 ต่อไปนีE 
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ตารางที� 1 
งบดลุของบริษทั Green Hut 

 
 

Green Hut Co., Ltd 
งบดุล 

สิEนสดุ ณ วนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2544 
 

สินทรพัย ์  หน่วย : บาท 

สินทรพัยห์มุนเวียน 

 เงนิสด  200,000 
 ลกูหนีEการคา้ 375,000 
 หกั สาํรองหนีEสญู  25,000 350,000 
 สนิคา้คงเหลอื  150,000  
 ค่าใชจ้่ายล่วงหน้า   35,000 
  รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน  735,000 

สินทรพัยถ์าวร 

 ที"ดนิ  330,000 
 อาคาร 315,000 
 หกั ค่าเสื"อมราคาสะสมของอาคาร  80,000 235,000 
 อุปกรณ์ 410,000 
 หกั ค่าเสื"อมราคาสะสมอุปกรณ์  60,000 350,000 
  สนิทรพัยถ์าวรสทุธ ิ  915,000 
 สินทรพัยร์วม   1,650,000 
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ตารางที� 1 (ต่อ) 
งบดลุของบริษทั Green Hut 

 

หนี5สินและส่วนของผูถื้อหุ้น 

หนี5สินหมุนเวียน 

 เจา้หนีEการคา้ 150,000 
 ตั aวเงนิจ่ายคา้งจ่าย  25,000 
 ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย  75,000 
 หนีEระยะยาวที"ครบกําหนดชาํระใน 1 ปี  50,000 
 รวมหนีEสนิหมุนเวยีน 300,000 

หนี5สินระยะยาว 

 เงนิกูร้ะยะยาวจากธนาคาร 200,000 
 รวมหนีEสนิระยะยาว 200,000 
 หนี5สินรวม 500,000 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

 ทุนจดทะเบยีน (หุน้สามญั 40,000 หุน้ ราคา Par หุน้ละ 10 บาท) 400,000 
 กาํไรสะสม 750,000 
 รวมส่วนของผูถื้อหุ้น  1,150,000 

รวมหนี5สินและส่วนของผูถื้อหุ้น  1,650,000 

 
 

 
รายการบญัชทีี"สาํคญัในงบดุลซึ"งแสดงไวใ้นตารางที" 1 สามารถสรุปและอธบิายเพิ"มเตมิไดด้งันีE 

สินทรพัยห์มุนเวียน (Current Assets) 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนประกอบไปดว้ยเงนิสดและสนิทรพัย์อื"นๆ ที"สามารถเปลี"ยนเป็นเงนิสดได้ไม่ยากนัก และถูก
นํามาหมุนเวยีนจดัหาและใช้อยู่ในกจิการในรอบการดําเนินงานปกติของธุรกจิ ซึ"งไม่เกนิ 1 ปี รายการบญัชีที"สําคญัใน
สนิทรพัยห์มุนเวยีนที"ควรอธบิายเพิ"มเตมิ ไดแ้ก่ 

• เงินสด (Cash) รายการนีEอาจเขยีนเตม็ๆ ไดว้่า เงนิสดในมอืและเงนิสดในธนาคาร ซึ"งหมายถงึ เงนิสดที"มี
อยู่ในกจิการในขณะนั Eน ประกอบไปดว้ย เงนิเหรยีญ ธนบตัร และรวมไปถงึเงนิฝากธนาคารประเภทต่างๆ 
ซึ"งสามารถเปลี"ยนเป็นเงนิสดทนัททีี"ตอ้งการ เช่น บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั และบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์
เป็นตน้ 
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• ลูกหนี5การค้า (Accounts Receivable) เมื"อบรษิทัขายสนิคา้แบบเงนิเชื"อใหก้บัลูกคา้ บรษิทัจะยงัไม่ไดร้บั
ชําระค่าสนิค้าในทนัที ต้องบนัทึกบญัชีว่าลูกค้ายงัค้างชําระเงนิเอาไว้ ซึ"งถือว่าเป็นสนิทรพัย์ของกิจการ 
เพราะเป็นสทิธิของบริษัทที"จะเรยีกร้องเอาเงินตามมูลค่าสนิค้านั Eนจากลูกค้า โดยปกติบริษัทมกัจะมีการ
กําหนดเวลาในการใหลู้กค้าชําระหนีE เช่น ภายใน 30 วนัหลงัจากซืEอสนิคา้ ซึ"งเรยีกว่า ระยะเวลาในการให้
สนิเชื"อ (Credit Term) ถ้าเลยกําหนดเวลานีE จะถือว่าลูกค้าชําระเงนิล่าช้า ยิ"งลูกคา้ชําระเงนิชา้เลยเวลาที"
กําหนดไปนานเท่าใด บรษิัทกจ็ะมค่ีาเสยีโอกาสมากขึEน เพราะต้องลงทุนไปในสนิคา้ไว้ก่อน นอกจากนีEการ
ชาํระหนีEล่าชา้ของลกูหนีEการคา้ อาจทาํใหบ้รษิทัขาดกระแสเงนิสดหมุนเวยีนในการดําเนินงาน ต้องไปก่อหนีE
เพิ"มเตมิทาํใหบ้รษิทัมภีาระหนีEสนิและความเสี"ยงทางการเงนิของบรษิทัมรีะดบัที"สงูขึEนได ้

• สาํรองหนี5สูญ (Allowance for Uncollectible Accounts) ในบรรดาลกูคา้ทั Eงหมดที"ซืEอสนิคา้ไปแบบเงนิเชื"อ 
ไม่ใช่ทั Eง 100% ที"จะชําระหนีEทั Eงหมด ผู้ประกอบการอาจพบทั Eงลูกค้าที"ด ีชําระหนีEตรงเวลา และลูกค้าไม่ด ี
ชําระล่าชา้บา้ง หรอืไม่ชําระเลยบา้ง ซึ"งสามารถแบ่งออกไดห้ลายเกรด ในวธิปีฏบิตัิทางบญัชอีนุญาตใหต้ั Eง
สาํรองเอาไวล่้วงหน้าว่าจะมลีกูคา้จาํนวนหนึ"งที"เป็นหนีEเสยีไม่ชาํระหนีEจนมโีอกาสสญูไปได ้เช่น 3% ของยอด
ลูกหนีEการคา้ คําถามเกดิขึEนว่าเราควรกําหนดเปอรเ์ซน็ต์ที"จะตั EงสาํรองหนีEสญูเท่าใด วธิกีารอาจดูจากขอ้มูล
ในอดตี หรอืปจัจุบนัของลกูหนีEหารคา้ โดยแยกอายุลกูหนีEการคา้ออกมา เช่น 

 
ระยะเวลานับจากวนัที�ลูกค้าซื5อสินค้า ยอดเงิน (บาท) 

1 - 30 วนั 325,000 
31 - 60 วนั 25,000 
61 - 90 วนั 20,000 
91 - 120 วนั 5,000 
121 - 180 วนั 7,500 

มากกว่า 180 วนั 17,500 
 

ถ้าเรากําหนดเครดติเทอมใหลู้กคา้ไว ้30 วนั ลูกคา้ที"มอีายุลูกหนีEอยู่ใน 1-30 วนั กถ็อืว่ายงัไม่ครบกําหนด
ชําระเงนิ แต่ถ้าเลยช่วงนีEถือว่าเริ"มชําระช้ากว่ากําหนดแล้ว ยิ"งนานโอกาสจะเป็นหนีEสญูกจ็ะยิ"งมาก เราอาจ
กาํหนดว่าถา้อายุลกูหนีEเกนิกว่า 120 วนั เราจะถอืว่ามโีอกาสมากที"จะเป็นหนีEสญู ในกรณีตวัอย่างนีE ยอดเงนิ
ของลกูหนีEที"เกนิกาํหนดชาํระมากกว่า 120 วนัเท่ากบั 25,000 บาท (7,500 + 17,500) เราอาจกาํหนดยอดเงนิ
นีEให้ตั Eงเป็นสํารองหนีEสูญกไ็ด้ ซึ"งคดิเป็น 6.67% ของยอดหนีEทั Eงหมด ถ้าตัวเลขเปอร์เซน็ต์นีEที"ผ่านมาใน
หลายๆ ปีใกลเ้คยีงกนั กอ็าจกาํหนดใหเ้ป็นอตัราการตั EงสาํรองหนีEสญูของบรษิทักไ็ด ้

• สินค้าคงเหลือ (Inventory) เป็นสนิคา้ที"ซืEอมาเพื"อขายใหก้บัลกูคา้และคงเหลอือยู่ ณ วนัที"ปิดบญัชงีบดุลนีE 
ไม่ได้หมายถึงสินค้าที"ซืEอมาตลอดทั Eงปี เช่น ยอดสนิค้าคงเหลือ 150,000 บาท หมายถึงในวันที" 31 
ธนัวาคม 2544 (ตามตวัอย่างนีE) มสีตอ็กสนิคา้ที"ตรวจนับแลว้มมีูลค่าเท่ากบั 150,000 บาท ยอดที"ตรวจ
นบันีEควรจะมยีอดเท่ากบัยอดตามบญัชสีนิคา้คงเหลอืซึ"งคาํนวณไดจ้าก 
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  สนิคา้คงเหลอืตน้งวด 
  ซืEอสนิคา้ระหว่างงวด 
  สนิคา้ที"มไีวเ้พื"อขาย 
  สนิคา้ที"ขายได ้
  สนิคา้คงเหลอืปลายงวด 

• ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses) เป็นค่าใชจ้่ายที"กจิการจ่ายเงนิไปก่อนที"ค่าใชจ้่ายนั EนจะเกดิขึEน
จรงิ ตวัอย่างเช่น กจิการต้องจ่ายค่าเบีEยประกนัภยัรถยนต์ของกจิการ ซึ"งมกัจะต้องจ่ายสําหรบับรกิาร
ประกนัภยัไป 1 ปีล่วงหน้า ในทางบญัชตีอ้งนําค่าใชจ้่ายนีEมาตดัเป็นค่าใชจ้่ายรายเดอืนไปอกี 12 เดอืน 

สินทรพัยถ์าวร (Fixed Assets) 

สนิทรพัยถ์าวรประกอบไปดว้ย ที"ดนิ อาคาร เครื"องจกัรและอุปกรณ์ สนิทรพัย์เหล่านีEโดยหลกัการกจ็ะใชใ้นการ
ดาํเนินงานของกจิการเช่นเดยีวกบัสนิทรพัยห์มุนเวยีน แต่มอีายุการใชง้านนานกว่า 1 ปี คําอธบิายโดยสงัเขปของรายการ
ต่างๆ ของสนิทรพัยถ์าวรมดีงันีE 

• ที�ดิน (Land) ธุรกจิขนาดย่อมบางประเภทซืEอที"ดนิเพื"อใชใ้นกจิการ เช่น ไวเ้ป็นที"ตั Eงของโรงงาน การลงทุนใน
ที"ดนิไม่ควรที"กจิการจะซืEอไว้เก็งกําไร เพราะไม่ใช่ธุรกิจหลกัของกิจการ และถือว่าเป็นการลงทุนแบบผิด
ประเภท ที"ดนิจะถูกบนัทกึดว้ยราคาตน้ทุน และไม่ตอ้งตดัค่าเสื"อมราคา 

• อาคาร (Building) ประกอบไปดว้ยมูลค่าก่อสรา้งโรงงาน สํานักงานของกจิการ ซึ"งควรมบีญัชยี่อยเพื"อแจง
รายละเอยีด เนื"องจากสนิทรพัยร์ายการนีEสามารถเสื"อมสภาพได ้เมื"อเวลาผ่านไปจงึต้องตดัค่าเสื"อมราคา 
ตามตวัอย่างแสดงไว้ในตารางที" 4.1 จะเหน็ได้ว่า ค่าใช้จ่ายต้นทุนที"บนัทกึเริ"มแรกของอาคารคอื เท่ากบั 
315,000 บาท และที"ผ่านมาตดัค่าเสื"อมราคาซึ"งสะสมไปแลว้ 80,000 บาท ทําใหม้ยีอดสุทธคิงเหลอื 235,000 
บาท โดยปกตอิาคารจะถูกตดัค่าเสื"อมในอตัรา 5% ต่อปี (แสดงว่าจะตดัค่าเสื"อมราคาในเวลา 20 ปี) 

• อุปกรณ์ (Equipment) คอื เครื"องจกัร และอุปกรณ์ต่างๆ ทั Eงในโรงงานและสํานักงาน ทั Eงที"ใช้ผลติสนิค้า
และสนบัสนุนการผลติสนิคา้ สนิทรพัยเ์หล่านีEจะถูกตดัค่าเสื"อมราคาในระยะเวลา 5 ปี หรอื 10 ปี ขึEนอยู่กบั
ลกัษณะการใชง้านว่าจะสกึหรอเรว็มากน้อยแค่ไหน 

หนี5สินหมุนเวียน (Current Liabilities) 

หมายถงึ ภาระผูกพนัที"กจิการมต่ีอบุคคลภายนอกและต้องชําระคนืในระยะเวลาไม่เกนิ 1 ปี รายการสําคญั
ของหนีEสนิหมุนเวยีนไดแ้ก่ 

• เจ้าหนี5การค้า (Accounts Payable) เป็นหนีEสนิระยะสั Eนที"เกิดจากการที"บริษัทสั "งซืEอสนิค้า และได้รบั
เครดติเทอมจากผูข้าย บรษิทัจะต้องตั Eงผูข้ายเป็นเจ้าหนีEการคา้ และจะลา้งยอดหนีEนีEออกไปเมื"อชําระหนีE
แก่เจา้หนีEการคา้แลว้ 

+ 
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• ตัว̀เงินจ่ายค้างจ่าย (Notes Payable) เพื"อให้มีเงินทุนมาใช้จ่ายในการดําเนินงาน บรษิัทอาจออกตั aว
สญัญาใชเ้งนิ หรอืที"เรยีกว่าตั aวเงนิจ่ายให้แก่บุคคลอื"น (อาจเป็นผู้ขายสนิคา้ ธนาคาร หรอืบุคคลทั "วไป) 
แลกกบัสนิค้าหรือเงินทุนเพื"อมาใช้จ่าย และสญัญาว่าจะชําระคืนเงินต้นและดอกเบีEยเมื"อครบกําหนด 
ขณะที"ยงัไม่ชาํระคนืเงนิตน้บรษิทัจะตอ้งตั Eงใหบุ้คคลอื"นที"ซืEอตั aวสญัญาใชเ้งนิของเราเป็นเจา้หนีEตั aวเงนิจ่าย 

• ภาษีเงินได้ค้างจ่าย ในแต่ละปี เมื"อบรษิทัคํานวณว่าผลประกอบการมกีําไรเท่าใดแล้ว ส่วนหนึ"งของกําไร 
(30%) จะตอ้งถูกหกัเป็นภาษเีงนิไดแ้ละนําส่งใหร้าชการตามที"กฎหมายกําหนด อย่างไรกต็ามการนําส่งภาษี
เงนิไดข้องปีนั Eนมกัจะนําส่งในปีถดัไป (ภายในเดอืนพฤษภาคมของปีถดัไป) เพราะกว่าเราจะรูย้อดกําไรต้อง
รอปิดบญัชใีนปีนั Eนก่อน ซึ"งจะทราบตวัเลขกเ็ป็นเวลาของต้นปีถดัไปแลว้ ยอดภาษีที"ต้องจ่ายในปีนั Eนเมื"อเรา
ทราบว่าตอ้งจ่ายจรงิในปีถดัไป เรากต็้องตั EงยอดเงนินีEไวเ้ป็นหนีEสนิว่า ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย และจะลา้งออกไป
เมื"อชาํระค่าภาษนีีEใหก้บัทางราชการ 

• เงินกู้ระยะยาวที�ครบกาํหนดชาํระใน 1 ปี ถ้าบรษิทักูเ้งนิระยะยาวมา ซึ"งใชเ้วลาชําระเกนิกว่า 1 ปี (เช่น 
5 ปี หรือ 10 ปี) ภาระการผ่อนชําระเงินกู้ระยะยาวในปีใด จะถูกโอนยอดเฉพาะปีนั Eนมาเป็นหนีEสนิ
หมุนเวียน เช่นจากตัวอย่างนีE หนีEเงินกู้ระยะยาวที"ครบกําหนดชําระในปี 2544 เท่ากบั 50,000 บาท 
ในขณะที"เงนิกูร้ะยะยาวทั Eงหมดที"ยงัคา้งตอ้งชาํระในปีอื"นๆ คงเหลอืเท่ากบั 200,000 บาท 

หนี5สินระยะยาว (Long – Term Liabilities) 

เป็นภาระผูกพนัที"กจิการมต่ีอบุคคลภายนอกที"เป็นเจ้าหนีE โดยภาระผูกพนันั Eนมอีายุเกนิกว่า 1 ปี รายการที"
สาํคญัของหนีEสนิระยะยาว ไดแ้ก่ 

• เงินกู้ระยะยาว (Bank Loan) คอื เงนิกูท้ี"บรษิทักูม้าใชใ้นการดําเนินงานของกจิการจากธนาคาร ซึ"งควรจะ
เป็นการดําเนินงานประเภทการลงทุนระยะยาว เช่น การซืEอเครื"องจกัร สร้างโรงงาน เป็นต้น เนื"องจากการ
ลงทุนประเภทนีEไม่สามารถคืนทุนในระยะเวลาสั Eนๆ เพราะการที"สนิทรพัย์เหล่านีEจะสร้างรายได้ให้คุ้มกบั
ค่าใชจ้่ายและชําระหนีEเงนิกู้ไดต้้องใช้เวลาเกนิกว่า 1 ปี การกู้ยมืประเภทนีEธนาคารจงึมกักําหนดเงื"อนไขให้
ทยอยผ่อนชาํระในเวลาหลายปี 

ส่วนของผูถื้อหุ้น (Owners’ Equity) 

ถ้าเงนิลงทุนในสนิทรพัย์ของกจิการส่วนหนึ"งมาจากหนีEสนิหรอืการกู้ยมืจากบุคคลภายนอก ส่วนที"เหลอื เราจะ
เรียกว่ามาจากส่วนของผู้ถือหุ้น หรือส่วนของเจ้าของ ซึ"งเป็นเงนิที"ลงเป็นค่าหุ้นไปในตอนเริ"มแรก หรือตอนที"เพิ"มทุน 
รวมทั Eงกําไรที"หามาได้จากการดําเนินงานหลงัจ่ายเงนิปนัผล และค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว ตามตัวอย่างในตารางที" 4.1 นีE 
รายการที"สาํคญัในสว่นของผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ 

• ทุนจดทะเบียน (Common Stock) เป็นเงนิค่าหุ้นสามญัที"เจ้าของกิจการหรือผู้ร่วมลงทุนจ่ายมาในตอน 
ตั Eงกจิการหรอืตอนเพิ"มทุนหุน้สามญั จะทําใหผู้ถ้อืมสีทิธิ kแสดงตนเป็นเจา้ของกจิการ ถ้าถอืครองในสดัส่วนที"
มากกจ็ะมสีทิธิ kออกเสยีงมาก และอาจมีสทิธิ kเขา้เป็นกรรมการบริหารบรษิัทเพื"อกําหนดทศิทางการบรหิาร
บริษัทให้เป็นอย่างที"ต้องการได้ ในธุรกิจขนาดย่อมเจ้าของธุรกิจที"สร้างธุรกิจขึEนมาหรือคนในครอบครวั 
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ของเจ้าของธุรกิจนั Eนมักจะเป็นผู้◌้ถือครองหุ้นสามัญในสัดส่วนข้างมาก จึงมักจะดํารงตําแหน่ง
กรรมการบรหิารของบรษิทัดว้ย หุน้สามญัจะถูกกําหนดใหม้รีาคาพาร์ (Par Value) ซึ"งเป็นราคาที"ตรา
เอาไวเ้ท่าๆ กนั เช่น 10 บาทต่อหุน้ หรอื 100 บาทต่อหุน้ เป็นตน้ ในตวัอย่างตามตารางที" 4.1 หุน้สามญั
จดทะเบยีนของบรษิทั Green Hut มทีั EงสิEน 40,000 หุน้ ราคา Par หุน้ละ 10 บาท รวมเป็นเงนิ 400,000 
บาท ในระหว่างการดําเนินงานของบรษิัทอาจมกีารออกหุน้สามญัเพิ"มทุนขายใหก้บับุคคลภายนอกเพื"อ
ระดมทุนมาขยายกจิการ แต่มูลค่าของกจิการตอนนีEถือว่ามากกว่าสมยัตั Eงกจิการใหม่ๆ แล้ว ดงันั Eนหุ้น
สามญัอาจถูกเสนอขายในราคามากกว่าราคาพาร์ ส่วนเกนินีEเราจะเรยีกว่า ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น ซึ"งจะถูก
บนัทกึไวเ้ป็นอกีรายการหนึ"งในสว่นของผูถ้อืหุน้นีE 

• กาํไรสะสม (Retained Earnings) เป็นกําไรที"สะสมมาของกจิการนับตั Eงแต่เริ"มก่อตั Eง กําไรนีEเป็นกําไรสุทธิ
ของกจิการหลงัจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้แลว้ สว่นที"เหลอืจะถูกยกมาที"กาํไรสะสมเพื"อเกบ็ไวเ้ป็นเงนิทุนใช้
ดําเนินงานในกจิการต่อไป ในกรณีที"บรษิัทมผีลขาดทุนโดยตลอดหรอืเป็นจํานวนมาก อาจทําให้ยอดของ
รายการนีEเป็นยอดขาดทุนสะสมได ้

3.2 งบกาํไรขาดทุน (The Income Statement) 

เป็นงบแสดงถงึผลการดาํเนินงานของธุรกจินั Eนในช่วงเวลาหนึ"ง เช่น 6 เดอืน หรอื 1 ปี รายการในงบกําไรขาดทุน
ประกอบดว้ย รายได ้ตน้ทุนขาย ค่าใชจ้่ายดาํเนินงาน รายไดอ้ื"น ค่าใชจ้่ายอื"น และกําไรสุทธ ิเป็นต้น ตวัอย่างของงบกําไร
ขาดทุนอาจแสดงไดด้งัตารางที" 2 ต่อไปนีE 
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ตารางที� 2 
งบกาํไรขาดทุนของบริษทั Green Hut 

 
 

Green Hut Co., Ltd 
งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรบัระยะเวลา 1 ปี สิ5นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2544 
 

 หน่วย : บาท 

ขาย    1,750,000 

หกั สนิคา้สง่คนืและสว่นลดการคา้   50,000 
 ขายสทุธ ิ   1,700,000 
 ตน้ทุนขาย 
 สนิคา้คงเหลอืตน้งวด (1 ม.ค. 2544)   150,000 
บวก ซืEอสนิคา้ระหว่างงวด    1,050,000 
 สนิคา้มไีวเ้พื"อขาย    1,200,000 
หกั สนิคา้คงเหลอืปลายงวด (31 ธ.ค. 2544)   200,000 
 ตน้ทุนขาย    1,000,000 
 กาํไรขั Eนตน้   700,000 
หกั ค่าใชจ้่ายดาํเนินงาน 
 ค่าใชจ้่ายในการขาย   150,000 
 ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร   100,000 
 รวมค่าใชจ้่ายดาํเนินงาน   250,000 
 กาํไรจากการดําเนินงาน   450,000 
หกั  ดอกเบีEยจ่าย    20,000 
 กาํไรก่อนภาษี   430,000 
หกั ภาษเีงนิได ้   129,000 
 กาํไรสุทธิ   301,000 

 
 

รายการต่างๆ ในงบการเงนิ อธบิายพอสงัเขปไดด้งันีE 

รายได้จากการขาย (Sales Revenue) 

ทุกๆ ครั Eงที"บรษิทัขายสนิคา้และบรกิารได ้จะถูกบนัทกึไวว้่ามรีายไดจ้ากการขายเกดิขึEน อย่างไรกต็ามรายไดจ้าก
การขายนีEจะถูกลดยอดลง ถ้ามีการส่งคืนสินค้าที"ชํารุด และถ้ามีส่วนลดทางการค้าให้กับลูกค้า การสงัเกตยอดการ
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เคลื"อนไหวของรายการสนิค้าส่งคนืจะมีประโยชน์อย่างยิ"งต่อบรษิัท เพราะถ้ายอดนีEสูงก็แสดงว่าสนิค้าของบรษิัทอาจมี
ปญัหาเรื"องคุณภาพ ซึ"งบรษิทัจะไดเ้ขา้ไปตรวจสอบไดท้นัการณ์ รายไดจ้ากการขายที"หกัดว้ยยอดสนิคา้ส่งคนืและส่วนลด
การขาย ถูกเรยีกว่า ยอดขายสทุธ ิโดยปกตยิอดขายสุทธนีิEควรจะมจีํานวนเงนิสงูเพยีงพอที"จะครอบคลุมค่าใชจ้่ายทั Eงหมด
ที"เกดิขึEนในกจิการ จงึจะมกีาํไรเกดิขึEนจากการดาํเนินงาน 

ต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold) 

หมายถงึตน้ทุนของสนิคา้ที"ขายในงวดบญัชนีั Eน การคาํนวณหามูลค่าของต้นทุนขายต้องใชย้อดสนิคา้คงเหลอืต้น
งวด ปลายงวด และยอดซืEอสนิคา้ระหว่างงวด ซึ"งไดแ้สดงไวใ้นตารางที" 4.2 แลว้ แต่ควรทราบไวด้ว้ยว่า วธิคีดิแบบนีEเหมาะ
กบักรณีธุรกจิแบบซืEอมาขายไปเท่านั Eน ในกรณีธุรกจิผลติสนิคา้ การคดิตน้ทุนขายจะตอ้งคดิตน้ทุนการผลติก่อน ซึ"งจะมทีั Eง
ยอดวตัถุดบิ ค่าแรงงานทางตรง และโสหุย้การผลติ แต่ไม่ขอกล่าวรายละเอยีดในที"นีE มูลค่าต้นทุนขายนีEเมื"อนําไปหกัออก
จากยอดขายสทุธ ิจะทาํใหไ้ดร้ายการที"เรยีกว่า กาํไรขั Eนตน้ (Gross Profit) 

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน (Operating Expenses) 

นอกเหนือจากตน้ทุนขายแลว้ กจิการยงัมค่ีาใชจ้่ายหลกัๆ อกีเรยีกว่า ค่าใชจ้่ายในการดําเนินงาน ซึ"งแบ่งย่อยได้
เป็น 2 ประเภท คอื 

• ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expenses) เป็นค่าใชจ้่ายที"เกดิจากการใชค้วามพยายามทางการขายและ
การตลาด โดยปกตถิา้เราตอ้งการใหม้ยีอดขายสงูขึEน ค่าใชจ้่ายในการขายกจ็ะผนัแปรตาม แต่อตัราการเพิ"ม
ควรจะเตบิโตชา้กว่ายอดขายจงึจะสร้างกําไรได ้รายละเอยีดของค่าใชจ้่ายในการขาย เช่น เงนิเดอืนและค่า
คอมมชิชั "นของพนกังานขาย ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ค่าใชจ้่ายในการสง่เสรมิการขายอื"นๆ เป็นตน้ 

• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrative Expenses) เป็นค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานอื"นๆ นอกเหนือจาก
งานดา้นการขายและการตลาด เช่น เงนิเดอืนของพนักงานในสาํนักงาน (ที"ไม่ใช่พนักงานขาย) ค่านํEาค่าไฟ
ในสาํนกังาน (ไม่รวมโรงงาน) ค่าเอกสาร ค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ต่างๆ เป็นตน้ 

ดอกเบี5ยจ่าย (Interest Expenses) 

เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงนิซึ"งบรษิทัผูกพนัต้องจ่ายให้แก่เจ้าหนีEเงนิกู้ ไม่ว่าจะเป็นเงนิกูร้ะยะสั Eน หรอืเงนิกูร้ะยะ
ยาวกต็าม ค่าใชจ้่ายนีEถอืว่าเป็นภาระของบรษิทัที"จะหลกีเลี"ยงไม่ได ้ไม่ว่าบรษิทัจะมผีลกาํไรหรอืขาดทุนกต็าม 

ภาษีเงินได้ 

ธุรกจิขนาดย่อมที"เป็นนิตบิุคคลมหีน้าที"ตอ้งเสยีภาษเีงนิไดจ้ากกาํไรของการประกอบธุรกจิใหแ้ก่ภาครฐับาล เพื"อ
นําเงนินั Eนไปใชจ้่ายพฒันาประเทศต่อไป เมื"อครบรอบระยะเวลาบญัช ีบรษิทัจะสรุปรายไดแ้ละหกัค่าใชจ้่ายต่างๆ ออกจน
เหลอืกําไรก่อนหกัภาษีเพื"อเอามาเป็นฐานในการคดิภาษีเงนิได ้ซึ"งอตัราปกตจิะคดิที" 30% ของกําไรก่อนหกัภาษี เมื"อนํา
ภาษีรายได้นีEหกัออกจากกําไรก่อนภาษีกจ็ะได้กําไรสุทธ ิซึ"งเป็นยอดเงนิบรรทดัสุดทา้ยของงบกําไรขาดทุน กําไรสุทธนีิE
หลงัจากหกัเงนิปนัผลจ่ายแลว้ กจ็ะคงเหลอืปิดเขา้ไวใ้นกาํไรสะสม เพื"อใชด้าํเนินงานหรอืลงทุนในกจิการต่อไป 
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4. การวิเคราะหง์บการเงิน 

 การที"จะวิเคราะห์งบการเงิน กจิการควรมีงบการเงนิอย่างน้อย 2 ปีขึEนไป เพื"อที"จะได้เปรียบเทียบและดู
แนวโน้มการเปลี"ยนแปลง เมื"อรวบรวมขอ้มูลงบการเงนิมาไดแ้ลว้กส็ามารถจะเริ"มวเิคราะหง์บการเงนิไดโ้ดยมขีั Eนตอน
ดงัต่อไปนีE 

• จดัวางข้อมูลรายงานงบการเงินในงบการเงินของปีต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน เพื"อง่ายต่อการ
วเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบ 

• เลอืกเครื"องมอืที"จะใชว้เิคราะห ์ซึ"งไดแ้ก่ 
- การย่อสว่นตามแนวดิ"ง (Common – size Analysis) 
- การวเิคราะหแ์นวโน้ม (Trend Analysis) 
- การวเิคราะหง์บแสดงการเคลื"อนไหวของเงนิทุน (Fund Flow Analysis) 
- การวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิ (Ratio Analysis) 

• การอ่านและแปลความ 
• การจดัทาํรายงานและการใชป้ระโยชน์ 

4.1  รูจ้กัเครื�องมือที�ใช้ในการวิเคราะหง์บการเงิน 

4.1.1  การย่อส่วนตามแนวดิ�ง (Common Size Analysis) 

เป็นการแปลงค่าตวัเลขของรายการต่างๆ ใหอ้ยู่ในรูปเปอรเ์ซน็ต์ของรายการสาํคญัในงบการเงนิ ที"ต้อง
ทํากเ็พราะการดูเป็นตวัเลขเมด็เงนิทําให้เราเปรยีบเทยีบยากว่าในนีEเทยีบกบัปีที"แล้วโครงสร้างทางการเงนิในงบดุล 
หรอืโครงสรา้งการทาํกาํไรในงบกาํไรขาดทุนเปลี"ยนแปลงไปหรอืไม่ 

วิธีการทาํ Common - size อาจสรุปไดด้งันีE 

• ในงบดลุ รายการต่างๆ จะคดิเป็นเปอรเ์ซน็ต์ เมื"อเทยีบกบัสนิทรพัย์รวม หรอืเทยีบกบัหนีEสนิและ
สว่นของผูถ้อืหุน้ 

งบดลุ 

 

 
 
       สนิทรพัย ์100%      หนีEสนิและทุน 100% 
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• ในงบกาํไรขาดทุน รายการต่างๆ จะคดิเป็นเปอรเ์ซน็ตเ์มื"อเทยีบกบัยอดขาย 

งบกาํไรขาดทุน 
     

     ขาย    100% 
    ค่าใชจ้่าย 
     กาํไร 
 

วิธีใช้และอ่าน Common – size ของงบดลุ 

• ด้านสินทรพัย ์สนิทรพัยห์ลกัไดแ้ก่อะไร (สนิทรพัยห์มุนเวยีน หรอืสนิทรพัยถ์าวร) มสีดัส่วน (%) 
เท่าใด ลักษณะสัดส่วนดังกล่าวเราคิดว่าเป็นปกติหรือไม่ เพราะเหตุใด และถ้ามีสัดส่วนนีE
เปรยีบเทยีบกนัหลายๆ ปี มคีวามแตกต่างกนัหรอืไม่ เพราะเหตุใด นอกจากนีEยงัอาจเจาะลกึดูต่อไป
ได้ว่า รายการใดในสนิทรพัย์หมุนเวยีน หรอืสนิทรพัย์ถาวรที"เป็นรายการสําคญั และสดัส่วน (%) 
ของรายการเหล่านีEเมื"อเทยีบกบัสนิทรพัย์รวม เราคิดว่ามรีายการใดที"ผิดปกติไปมากบ้างหรือไม่
เพราะเหตุใด 

• ด้านหนี5สินและทุน จะพจิารณาว่า… 
- โครงสรา้งการจดัหาเงนิทุนของบรษิทัมาจากการกูย้มื หรอืจากเงนิทุนภายใน (กําไร และทุนจด

ทะเบยีน) และมสีดัสว่นเท่าใด 
- สดัสว่นการกูย้มืเน้นไปในระยะสั Eนเพื"อใชห้มุนเวยีนในการดาํเนินงานหรอืเน้นไปในระยะยาวเพื"อ

การลงทุน 
- สดัสว่นของหนีEสนิหมุนเวยีนเมื"อเทยีบกบัสนิทรพัยห์มุนเวยีนมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างไร 

4.1.2  การวิเคราะหแ์นวโน้ม (Trend Analysis) 

การวเิคราะห์แนวโน้มเป็นการวเิคราะหต์ามแนวนอน วตัถุประสงค์กเ็พื"อทําให้เหน็การเจรญิเติบหรอื
อตัราการเพิ"ม การลดของรายการที"เราสนใจ วธิกีารคํานวณเราอาจดูการเปลี"ยนแปลงเทยีบกนัปีต่อปี หรอืใชเ้ป็นหนึ"ง
เป็นปีฐาน แลว้ดูว่าในปีอื"นๆ เปลี"ยนแปลงเมื"อเทยีบกบัปีฐาน เป็นต้น ในที"นีEจะลองนําเสนอวธิกีารคํานวณแบบปีฐาน 
ดงัวธิกีารและตวัอย่างต่อไปนีE 
 

วิธีการคาํนวณ Trend แบบปีฐาน 

 ปีที" 1 ปีที" 2 ปีที" 3 ปีที" 4 ปีที" 5 ปีที" 6 

รายการในงบดุล 
หรอื 

งบกาํไรขาดทุน 

 ปีฐาน 
 = 100 

แต่ละปีเป็นกี � % ของปีฐาน 
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ตวัอยา่ง 

 2540 2541 2542 2543 2544 
ขาย 
ตน้ทุนขาย 
ค่าใชจ้่ายและบรหิาร 
กาํไรจากการดาํเนินงาน 
กาํไรสทุธ ิ

100 
100 
100 
100 
100 

105 
104 
109 
102 
105 

106 
105 
113 
98 
97 

148 
144 
173 
123 
117 

165 
161 
194 
133 
170 

 
วิธีใช้และอ่าน Trend Analysis 

• ไม่จาํเป็นตอ้งทาํการวเิคราะหท์ั Eงงบเหมอืน Common – size เลอืกเฉพาะรายการที"สนใจ เช่น 
- กรณีสงสยัว่าทาํไมกาํไรน้อย อาจนํารายการขายและค่าใชจ้่ายมาทาํ Trend เปรยีบเทยีบ 
- กรณีสงสยัว่าสนิทรพัยท์ี"มอียู่ ถูกใชง้านทาํใหเ้กดิรายได ้ไดม้ากน้อยเพยีงใด การเตบิโตของขาย

กบัสนิทรพัยถ์าวร สนิทรพัยห์มุนเวยีนและสนิทรพัยร์วมมาเปรยีบเทยีบ 
• การอ่าน Trend ควรทาํหลงัจากอ่าน Common – size แลว้ เหน็ปญัหาเป็นจุดๆ ซึ"งเราสงสยัอยู่แลว้

จงึ ดงึรายการที"สงสยัมาวเิคราะหด์ว้ย Trend เพื"อยนืยนัว่าเป็นปญัหาจรงิ เช่นถ้าทํา Common – 
size แลว้เราพบว่า สดัสว่นของตน้ทุนขายเทยีบกบัยอดขายสงูมาก ในขณะที"บรษิทัยงัเพิ"มยอดขาย
ได้สูง ทําไมจงึยงัทํากําไรขั Eนต้นได้ไม่มากขึEน เราอาจเริ"มสงสยัประสทิธภิาพในการควบคุมต้นทุน 
อย่างนีEเราอาจนํา Trend ของยอดขายกบัต้นทุนขายมาเปรยีบเทยีบกนั ว่าอตัราการเพิ"มของต้นทุน
ขายเรว็กว่ายอดขายหรอืไม่ 

4.1.3 การวิเคราะหง์บแสดงการเคลื�อนไหวของเงินทุน (Fund Flow Analysis) 

เทคนิคการวเิคราะหโ์ดยใชง้บแสดงการเคลื"อนไหวของเงนิทุน (Fund Flow) นีEเป็นการดูว่าในปีหนึ"งๆ 
บรษิทัจดัหาเงนิทุนมาจากที"ใด และใชไ้ปในที"ใดบา้ง เท่าใด Fund Flow มชีื"อเรยีกหลายอย่าง เช่น งบแสดงแหล่งที"มา
และใชไ้ปของเงนิทุน (Sources and Uses of Fund Statement) หรอื งบกระแสเงนิสด (Statement of Cash Flow) 
ปจัจุบนัส่วนใหญ่จะนิยมเรยีกว่า งบกระแสเงนิสดซึ"งถอืว่าเป็นองค์ประกอบหนึ"งของงบการเงนิที"บรษิัทควรจะจดัทํา
ขึEนมา การจดัทาํงบกระแสเงนิสดหรอื Fund Flow นีEมวีธิกีารจดัทําที"ค่อนขา้งยุ่งยากอยู่บา้งสาํหรบัผูท้ี"ไม่มพีืEนฐานทาง
บญัชมีาก่อน อย่างไรกต็ามเนื"องจากงบนีEเป็นเครื"องมอืที"สําคญัในการวเิคราะหง์บการเงนิกจ็ะขอสรุปโดยย่อใหท้ราบ 
เพื"อใหท้่านพอจะเหน็ภาพ อ่านและวเิคราะหไ์ด ้
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โครงสรา้งของงบกระแสเงินสด 
 

งบกระแสเงินสด 

           2544 

1. กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 
  กาํไรสทุธ ิ
บวก ค่าเสื"อมราคา 
บวก รายการสนิทรพัยห์มุนเวยีน (ยกเวน้เงนิสด) ที"เปลี"ยนแปลงลดลง 

บวก รายการหนี5สินหมุนเวียนที�เปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ5น 

หกั  รายการสนิทรพัยห์มุนเวยีน (ยกเวน้เงนิสด) ที"เปลี"ยนแปลงเพิ"มขึEน 
หกั  รายการหนีEสนิหมุนเวยีนที"เปลี"ยนแปลงลดลง      
  กระแสเงนิสดสทุธจิากการดาํเนินงาน        
 
2. กระแสเงินสดจากการลงทุน 
บวก รายการสนิทรพัยถ์าวรหรอืสนิทรพัยอ์ื"นลดลง 
หกั  รายการสนิทรพัยถ์าวรหรอืสนิทรพัยอ์ื"นเพิ"มขึEน       
  กระแสเงนิสดสทุธจิากการลงทุน        
 
3. กระแสเงินสดจากการจดัหาเงินทุน 
บวก รายการหนีEสนิระยะยาวเพิ"ม , ทุนจดทะเบยีนเพิ"ม 
หกั  รายการหนีEสนิระยะยาวลดลง 
หกั  เงนิปนัผลจ่าย          
  กระแสเงนิสดสทุธจิากการจดัหาเงนิทุน       
(1) + (2) + (3) เงนิสดที"เพิ"มขึEน (หรอืลดลง) ประจาํงวด       
บวก เงนิสดคงเหลอืตน้งวด          
บวก เงนิสดคงเหลอืปลายงวด         
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จากโครงสรา้งของงบกระแสเงนิสดที"แสดงไวข้า้งตน้นีE จะเหน็ไดว้่างบนีEทําใหเ้ราเหน็ว่ากจิการไดเ้งนิทุน
มาจากทางใด และใชไ้ปในทางใด โดยการไดม้าและใชเ้งนินีEแบ่งไดอ้อกมาจาก 3กจิกรรม คอืกจิกรรมการดําเนินงาน 
การลงทุน และการจดัหาเงนิทุน 

วธิกีารจดัทาํงบกระแสเงนิสด (สมมตสิาํหรบัปี 2544) มเีงื"อนไข ดงันีE 

1) ต้องมงีบดุลอย่างน้อย 2 ปี คอืงบดุลปี 2544 และปี 2543 และต้องมงีบกําไรขาดทุน 1 ปี คอื งบ
ของปี 2544 

2) นํางบดุล 2 ปี มาลบกนั (เอาปี 2544 ตั Eง ลบดว้ย ปี 2543) รายการต่างๆ ในงบดุลที"เปลี"ยนแปลง 
(ยกเวน้กาํไรสะสม) จะบอกถงึแหล่งที"มาและใชไ้ปของเงนิทุนของบรษิทั 

3) กาํหนดแหล่งที"มาและใชไ้ปของเงนิทุน 

•  กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน พจิารณาจากแหล่งของเงนิทุนจากผลประกอบการก่อนคอื 
กําไรสุทธปิระจํางวด (ของปี 2544) และบวกค่าเสื"อมราคาในปีนั Eนกลบัเขา้ไป เพื"อใหเ้ป็นกําไรที"
เป็นเงนิสด ผูป้ระกอบการควรทราบว่า กาํไรเงนิสดนีEเป็นแหล่งที"มาของเงนิทุนซึ"งเกดิจากการออก
แรงทํามาหาไดข้องกจิการ เงนิทุนนีEถอืว่าบรษิทัจะเอาไปใช้ลงทุน / ชําระหนีEระยะสั Eน หรอืระยะ
ยาวกไ็ดเ้พราะมกัจะไม่มภีาระผกูพนั 

นอกจากเงินทุนที"ได้มาจากกําไรแล้ว แหล่งเงินทุนจากการดําเนินงานจะได้จากรายการของ
สนิทรพัย์หมุนเวียนที"ลดลง (ให้คดิว่าการลดลงของสนิทรพัย์ถาวร เปรยีบเสมือนหนึ"งการขาย
สนิทรพัยอ์อกไป แลว้ไดเ้งนิเขา้มาในกจิการจงึถอืว่าเป็นแหล่งที"มาของเงนิทุน) หรอือาจไดม้าจาก
การเพิ"มขึEนของหนีEสนิหมุนเวยีน อนึ"งถ้าสนิทรพัยห์มุนเวยีนเพิ"มขึEนและหนีEสนิหมุนเวยีนลดลงให้
ถอืว่าเป็นแหล่งที"ใชไ้ปของเงนิทุน เมื"อบวกลบรายการทั Eงที"เป็นแหล่งที"มาและใชไ้ปของเงนิทุนแลว้ 
ผลสทุธเิราจะเรยีกว่า กระแสเงนิสดสทุธจิากการดาํเนินงาน 

• กระแสเงินสดจากการลงทุน ถ้ารายการในสนิทรพัยถ์าวรและสนิทรพัยอ์ื"นเปลี"ยนแปลงเพิ"มขึEน 
จะถอืว่าเป็นการใชไ้ปของเงนิทุนที"เกี"ยวกบัการลงทุน (เพราะการลงทุนหมายถงึการไดม้าหรอืใช้
เงนิทุนแบบระยะยาว สว่นถา้รายการในสนิทรพัยถ์าวรและสนิทรพัยอ์ื"นเปลี"ยนแปลงลดลง กจ็ะถอื
ว่าเป็นการไดม้าของเงนิทุนประเภทระยะยาว ผลสุทธขิองทั Eง 2 ดา้นจะทําใหไ้ดก้ระแสเงนิสดสุทธิ
จากการลงทุน (ถา้ยอดตดิลบแสดงว่าแหล่งที"ใชไ้ปของเงนิทุนมากกว่าแหล่งที"มาของเงนิทุน) 
 

• กระแสเงินสดจากการจดัหาเงินทุน เป็นการจดัหาเงนิทุนจากแหล่งระยะยาว ซึ"งอาจไดจ้ากการ
เพิ"มขึEนของหนีEระยะยาว และทุนจดทะเบยีน แต่ต้องหกัด้วยรายการที"เป็นด้านตรงขา้มกนั เช่น 
การลดลงของหนีEระยะยาว และการจ่ายเงนิปนัผล ยอดสุทธเิราจะเรยีกว่า กระแสเงนิสดสุทธจิาก
การจดัหาเงนิทุน 

การเคลื"อนไหวของกระแสเงนิสดทั Eง 3 ประเภท จะสะทอ้นถงึพฤตกิรรมการไดม้าและใชไ้ปของเงนิทุน
ของกจิการ ซึ"งเราอาจนําเอาพฤตกิรรมต่างๆ เหล่านีEมาวเิคราะหว์่าไปกระทบในทางบวกหรอืลบต่อฐานะการเงนิและ 
ผลการดาํเนินงานของกจิการได ้
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การอ่านและใช้ประโยชน์จากกระแสเงินสด 

• เริ"มตน้ดวู่า เงนิลงทุนในสนิทรพัยถ์าวร ซึ"งอยู่ในกลุ่มกระแสเงนิสดจากการลงทุน มขีนาดเท่าใด ให้
เริ"มคดิก่อนว่า การลงทุนในกลุ่มนีEถอืว่าเป็นการลงทุนแบบระยะยาว เพราะสนิทรพัยถ์าวรมอีายุการ
ใชง้านนานกว่า 1 ปี จงึสามารถช่วยสรา้งรายไดใ้หเ้กดิขึEนไดใ้นระยะยาว ดงันั Eนเพื"อใหจ้ดัหาเงนิทุน
ไดถู้กประเภทกค็วรจดัหาเงนิทุนแบบระยะยาวมาสนับสนุนเช่นกนั ลองดูต่อว่าในงบกระแสเงนิสดนีE
อะไรที"เป็นแหล่งเงนิทุนระยะยาวบา้ง กลุ่มแรกสามารถจดัหามาไดจ้ากกระแสเงนิสดจากการจดัหา
เงนิทุน (กลุ่มที" 3 ดใูนงบกระแสเงนิสด) ถา้ดมูลูค่าเงนิแลว้ว่า เอาเงนิทุนจากกลุ่มนีEไม่พอ กไ็ปดงึมา
จากกาํไรเงนิสด (กาํไรสทุธบิวกค่าเสื"อมราคา) ซึ"งสามารถนํามาใชใ้นระยะยาวได ้ดงันั Eนเขยีนไดว้่า 

 
เงนิลงทุนเพิ"มในสนิทรพัยถ์าวร = เงนิทุนที"ไดจ้ากการจดัหาแบบระยะยาว + 
       กาํไรบางสว่นจากการดาํเนินงาน       ……(1) 
 

• พจิารณาว่า การใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนในการดําเนินงานมลีกัษณะอย่างไร โดยดูจากกลุ่มรายการที" 1 
กาํหนดความสมัพนัธด์งันีE 

 
เงนิลงทุนเพิ"มในเงนิทุนหมุนเวยีน  = เงนิทุนที"จดัหามาเพื"อใชห้มุนเวยีน 

การเพิ"มขึEนในสนิทรพัยห์มุนเวยีน + การลดลงของหนีEสนิหมุนเวยีน 
= การลดลงของสนิทรพัยห์มุนเวยีน  

+ การเพิ"มขึEนของหนีEสนิหมุนเวยีน   
+ กาํไรบางสว่นจากการดาํเนินงาน      .......(2) 

ถ้าเงนิลงทุนเพิ"มในสนิทรพัยถ์าวร ตามสมการ (1) ทําได้ลงตวักห็มายถงึ การใชเ้งนิทุนระยะยาวของ
บรษิทัทาํไดถู้กประเภทแลว้ แต่ถา้รวมกาํไรที"เป็นเงนิสดในการดาํเนินงาน กบัเงนิทุนระยะยาวอื"นๆ แลว้
ยงัไม่ครอบคลุมเงนิลงทุนเพิ"มในสนิทรพัยถ์าวร แสดงว่ามกีารนําเงนิทุนระยะสั Eนมาช่วยลงทุนดว้ยจงึจะ
เพยีงพอ อย่างนีEจะไปกระทบต่อเงนิทุนหมุนเวยีนในระยะสั Eน ซึ"งจะส่งผลต่อเนื"องยงัสภาพคล่องของ
กจิการในอนาคต 

ในลําดบัต่อมาเราจะดู เงนิทุนหมุนเวยีนในสมการ (2) ว่า จดัหามาไดพ้อดกีบัที"ใชไ้ปหรอืไม่ ถ้าไม่พอ
สามารถจะนํากาํไรบางสว่นที"เหลอืมาใชไ้ด ้ถา้พบว่าเงนิหมุนเวยีนที"จดัหามามากกว่าที"ใชไ้ปเป็นจํานวน
มากและพสิจูน์ไดว้่าเอาไปใชล้งทุนในสนิทรพัยถ์าวร อย่างนีEถอืว่าเป็นการใชเ้งนิทุนผดิประเภท กจิการ
ที"มลีกัษณะใชเ้งนิแบบนีE มกัจะถูกพบว่ามกีารเพิ"มขึEนของหนีEสนิหมุนเวยีน เรว็กว่าสนิทรพัยห์มุนเวยีน 
ซึ"งจะทาํใหค้วามสามารถในการชาํระหนีEแก่เจา้หนีEระยะสั Eนแย่ตามไปดว้ย 
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4.1.4 การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios) 

แมว้่าการวเิคราะห ์Fund Flow หรอืงบกระแสเงนิสด จะทําใหเ้หน็ที"มาของปญัหาทางการเงนิไดช้ดัเจน
ขึEน แต่ถ้ามเีครื"องมอื Financial Ratios ไปวเิคราะหป์ระกอบดว้ย จะทําใหก้ารสรุปปญัหาทําไดก้ระชบั แบ่งเป็นกลุ่ม 
และหวัขอ้ไดง้่ายขึEน เช่น 

• หวัขอ้เกี"ยวกบัความสามารถชาํระหนีEระยะสั Eนของกจิการ 
• หวัขอ้เกี"ยวกบัความสามารถในการบรหิารสนิทรพัยข์องกจิการเพื"อก่อใหเ้กดิรายได ้
• หวัขอ้เกี"ยวกบัภาระหนีEสนิ และความเสี"ยงทางการเงนิของกจิการ 
• หวัขอ้เกี"ยวกบัความสามารถในการทาํกาํไรของกจิการ 

การตอบคําถามเหล่านีEสามารถใช ้Financial Ratios เขา้มาช่วย แต่ต้องจําไว้เสมอว่าจะแปลความ 
Ratios เหล่านีEไดต้้องใชเ้ครื"องมอื Common – size, Trend และ Fund Flow เป็นก่อนจงึจะทําใหก้ารแปลความทําได้
อย่างถูกตอ้ง 

ประเภทของ Financial Ratios สรุปไดด้งันีE 

• อตัราส่วนที�วดัสภาพคล่อง (Liquidity) หรือ ความสามารถในการชาํระหนี5ระยะสั 5น (Short – 
term solvency) 

Current Ratio = 
นเวยีนหนี� สินหมุ

มุนเวยีนสินทรัพยห์
 

Quick Ratio = 
นเวยีนหนี� สินหมุ

ลือสินคา้คงเหมุนเวยีนสินทรัพยห์ −
 

 จาํนวนวนัหมุนเวยีนของลกูหนีE  = 
ขายเชื�อ
ลูกหนี�

 × 360 

  

 จาํนวนวนัหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอื = 
ตน้ทุนขาย

ลือสินคา้คงเห
 × 360 

 
ทําไมอตัราส่วนทางการเงนิทั Eง 4 ขา้งต้นนีE จงึวดัสภาพคล่องได ้สภาพคล่องหมายถงึความสามารถใน

การชําระหนีEระยะสั Eน ถ้าความสามารถในการชําระหนีEระยะสั Eนสูง กจ็ะสรุปว่าสภาพคล่องสูงด้วย Current Ratio 
สามารถบอกถึงระดบัความสามารถในการชําระหนีEระยะสั Eนเพราะ ถ้าสนิทรพัย์หมุนเวยีน สามารถครอบคลุมหนีEสนิ
หมุนเวยีนไดพ้อด ี(1 : 1) กแ็สดงว่าเจา้หนีEระยะสั Eน (คอื หนีEสนิหมุนเวยีน) ไดร้บัการคุม้ครองพอด ียิ"ง Current Ratio 
ยิ"งสงูมากกว่า 1 เท่าใด เจา้หนีEระยะสั Eนกจ็ะยิ"งไดร้บัความปลอดภยัมากเท่านั Eน ผูป้ระกอบการควรทราบว่า เวลาไปขอ
สนิเชื"อทางการค้า จากเจ้าหนีEการค้าเป็นจํานวนเงนิมากๆ เจ้าหนีEการค้ามกัจะขอดูงบการเงนิของกจิการท่าน และ
แน่นอนที"เขาต้องดูกค็อื Current Ratio ว่าสงูแค่ไหน จะทําใหเ้ขาปลอดภยัหรอืไม่ อย่างไรกต็ามไม่ไดห้มายความว่า
ควรจะปล่อยให ้Current Ratio สงูโดยไม่มขีดีจํากดัเพราะสภาพคล่องที"สงูเกนิไปจะทําใหล้ดความสามารถในการทํา
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กําไรลง เช่น ถ้าถือเงินสดที"เป็นสนิทรัพย์หมุนเวียนไว้มากๆ แม้จะมีสภาพคล่องสูงแต่ เงินสดก็ไม่ได้ก่อให้เกิด
ผลตอบแทนแต่อย่างใด การหาจุดที"กจิการจะมสีภาพคล่องที"เหมาะสมไม่มกีฎเกณฑท์ี"ตายตวั ขึEนกบัวจิารณญาณของ
ผูป้ระกอบการแต่ละคน 

สว่นการนําเอา Quick Ratio มาพจิารณาสภาพคล่องดว้ย กเ็พราะอยากจะรูว้่า ในสนิทรพัยห์มุนเวยีนที"
มีอยู่ทั EงหมดนีE ถ้าหักสนิค้าคงเหลือ ซึ"งถือว่าเป็นสภาพคล่องน้อยที"สุดออกไปแล้ว เจ้าหนีEระยะสั Eนจะได้รบัความ
คุม้ครองแค่ไหน มขีอ้ควรระวงัไวว้่าจะพบว่า Quick Ratio อยู่ในระดบัตํ"า กอ็ย่างเพิ"งตดัสนิว่ากจิการมปีญัหาสภาพ
คล่อง เพราะถ้าสนิคา้คงเหลอืของท่านยงัขายได้อย่างคล่องตวัเป็นที"ต้องการของตลาด สภาพคล่องของท่านกย็งัไม่
น่าจะมปีญัหา 

การนําเอาจํานวนวนัหมุนเวียน ของลูกหนีEการค้าและสนิค้าคงเหลือ มาร่วมพิจารณาสภาพคล่องก็
เพราะว่าที"เราบอกว่า Current Ratio มากกว่า 1 แสดงว่า เจา้หนีEระยะสั Eนไดร้บัการคุม้ครองเตม็ที"นั Eน เราจะยงับอกว่า
กจิการมสีภาพคล่องดไีม่ได ้จนกว่าเราจะยนืยนัว่า สนิทรพัยห์มุนเวยีนที"เป็นตวัเศษใน Current Ratio นั Eน มคุีณภาพด ี
ซึ"งเราเลอืกดรูายการสนิทรพัยห์มุนเวยีนที"สาํคญั ไดแ้ก่ลกูหนีEการคา้ และสนิคา้คงเหลอืมาพจิารณาว่ากจิการเราบรหิาร  
2 รายการนีEไดด้เีพยีงใด ในสว่นจาํนวนวนัหมุนเวยีนของลกูหนีEนั Eน ถา้มรีะดบัลดลง และตํ"ากว่าระยะเวลาที"เราใหเ้ครดติ
เทอมแก่ลูกค้า กจ็ะถอืว่าเราบรหิารลูกหนีEได้ดเีพราะมรีะยะเวลาเกบ็หนีEเฉลี"ยลดลง ส่วนของสนิค้าคงเหลอืกเ็ช่นกนั  
การมีระยะเวลาที"หมุนเวียนลดลง หมายถึง การขายสินค้าเป็นไปอย่างคล่องตัว ระยะเวลาที"นําสินค้ามาเก็บใน
คลงัสนิคา้จนขายออกไปไดส้ามารถทาํไดโ้ดยใชเ้วลาน้อยลงดงันีEเป็นตน้ 
 

• อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพการบริหารสินทรพัย ์(Asset Management Efficiency) 

   Fixed Asset Turnover  = 
าวรสินทรัพยถ์

ขาย
 

    

   Total Asset Turnover  = 
วมสินทรัพยร์

ขาย
 

 
ถ้าผู้ประกอบการต้องการวดัว่ากจิการของท่านใชส้นิทรพัยใ์นการสรา้งรายได ้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

เพยีงใด ท่านอาจใช ้2 Ratios ขา้งตน้นีEเป็นตวัตรวจสอบได ้Total Asset Turnover ใชว้ดัว่า สนิทรพัยร์วมทั Eงหมดของ
กจิการสามารถนํามาใชส้รา้งยอดขายไดก้ี"เท่า ถา้อตัราสว่นนีEยิ"งสงูกย็ิ"งแสดงถงึความมปีระสทิธภิาพในการใชส้นิทรพัย์
สาํหรบั Fixed Asset Turnover ถูกสรา้งขึEนมาเพื"อตรวจสอบว่าประสทิธภิาพในการใชส้นิทรพัยถ์าวรในการสรา้งรายได้
เป็นอย่างไรเหมอืนกนั Total Asset Turnover แต่แยกดเูฉพาะสนิทรพัยถ์าวร ที"เป็นเช่นนีE เพราะในกจิการบางประเภท
เช่นกจิการที"ผลติสนิค้า ต้องลงทุนในอาคาร โรงงาน เครื"องจกัรเป็นจํานวนมาก บรรดาสนิทรพัย์ถาวรเหล่านีEใชเ้ป็น
หลกัในการสรา้งหรอืผลติสนิคา้ขึEนมา จงึอยากรูว้่าประสทิธภิาพการใชส้นิทรพัยเ์หล่านีEในการสรา้งรายไดเ้ป็นอย่างไร 
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• อตัราส่วนวดัภาระหนี5 สิน (Leverage) และความสามารถในการชาํระค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
(Coverage) 

   Debt Ratio  = 
วมสินทรัพยร์

หนี� สินรวม
 

   

   Debt to Equity Ratio = 
ถือหุน้ส่วนของผู ้

หนี� สินรวม
 

   

   Times Interest Earned = 
ายดอกเบี�ยจ่

ดาํเนินงานกาํไรจากการ
 

 

ใน 2 อตัราสว่นแรกเป็นการวดัดวู่ากจิการมภีาระหนีEสนิสงูเพยีงใด ถ้า Debt Ratio มรีะดบัที"สงูหมายถงึ  
การลงทุนในสนิทรพัย์ของกจิการส่วนใหญ่จดัหาเงนิมาจากการกู้ การกูม้าสะท้อนถึงภาระผูกพนัที"จะต้องจ่ายให้แก่
เจา้หนีEในอนาคตจะมมีากขึEน ถา้ปจัจุบนักจิการมแีผนจะกูอ้กี เจา้หนีEต่างๆ ดูระดบั Debt ratio แลว้กจ็ะต้องคดิหนักว่า
ถา้ท่านเพิ"มภาระผกูพนัแลว้ท่านจะมคีวามสามารถจ่ายคนืหรอืไม่ ถา้การทาํกาํไรของกจิการท่านไม่ดดีว้ยแลว้ โอกาสที"
จะไดเ้งนิกูเ้พิ"มจะเป็นไปไดน้้อยมาก สาํหรบั Debt – to – Equity Ratio กม็คีวามหมายไปในทางเดยีวกบั Debt Ratio 
เพราะถา้ท่านกูม้าก แสดงว่าท่านใชเ้งนิทุนของท่านจากส่วนของผูถ้อืหุน้น้อย อตัราส่วนนีEกจ็ะสงู และสะทอ้นถงึภาระ
หนีEสนิที"สงูเช่นกนั 

ส่วนใน Ratio ที"เรยีกว่า Times Interest Earned เป็นการวดัว่าบรษิัทมคีวามสามารถในการจ่าย 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิเช่นดอกเบีEยจ่าย ซึ"งเป็นภาระผกูพนัที"บรษิทัตอ้งจ่ายเช่นกนันอกเหนือจากเงนิต้น จากสตูรที"เหน็  
ถา้อตัราสว่นนีEยิ"งสงูเกนิกว่า 1 เท่าใด แสดงว่ากจิการมกีําไรจากการดําเนินงานมากพอที"จะจ่ายดอกเบีEยไดม้าก ซึ"งจะ
ทาํใหเ้จา้หนีEมคีวามอุ่นใจไดม้ากขึEน 

• อตัราส่วนวดัความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability) 

  Gross Profit Margin  = 100
ขาย

นกาํไรขั�นต้
×  

  

  Operating Profit Margin  = 100
ขาย

ดาํเนินงานกาํไรจากการ
×  

  

  Net Profit Margin   = 100
ขาย

กาํไรสุ่ทธิ
×  

 

  Return on Assets (ROA)  = 100
วมสินทรัพยร์

กาํไรสุทธิ
×  

 



 

 

 

21212121    

  Return on Equity (ROE)  = 100
ถือหุน้ส่วนของผู ้

กาํไรสุทธิ
×  

อัตราส่วนทางการเงินในกลุ่มนีE เป็นการวัดความสามารถในการทํากําไร ซึ"งถ้ามีข้อมูลหลายๆ ปี
เปรยีบเทยีบกนัจะทาํใหเ้หน็ว่า กจิการไดป้รบัปรุงขดีความสามารถในการทาํกาํไรดขีึEนหรอืเลวลง เช่น ตวัเลขยอดขาย
เพิ"มขึEนมาก แต่ทาํไม Gross Profit Margin ไม่เพิ"มขึEนดว้ย ผูป้ระกอบการจะต้องเขา้ไปหาสาเหตุว่า การบรหิารต้นทุน
ผลติ ตน้ทุนขาย เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพหรอืไม่ เพราะถ้ายอดขายเพิ"มขึEน แต่ต้นทุนขายเพิ"มขึEนในอตัราที"เรว็กว่า 
อาจเป็นไปไดว้่าไม่มกีารควบคุมตน้ทุนไดด้พีอ ซึ"งอาจเป็นเพราะซืEอวตัถุดบิหรอืสนิคา้มาแพง หรอืเกดิค่าใชจ้่ายรั "วไหล 
ในขั Eนตอนการผลติ เป็นตน้ 

สาํหรบั Operating Profit Margin และ Net Profit Margin กเ็ช่นกนั เป็นการตรวจสอบความสามารถ 
ในการทํากําไรในจุดอื"นๆ แล้วกระบวนการผลิต เช่น ค่าใช้จ่ายสําหรบัการตลาด การขายและบริหาร ถ้าไม่มีการ
ควบคุมใหด้กีจ็ะมผีลต่อกาํไรจากการดาํเนินงาน และกาํไรสทุธ ิเป็นตน้ 

ส่วน ROA เป็นการวดัว่า สนิทรพัยร์วมของกจิการก่อให้เกดิกําไรได้มากน้อยแค่ไหน บางครั Eงแม้ว่า 
Total Asset Turnover จะสงูคอืใชส้นิทรพัยก่์อใหเ้กดิยอดขายไดด้ ีแต่ถ้าไม่ควบคุมค่าใชจ้่ายใหด้แีลว้กําไรที"จะไดจ้าก
การใชส้นิทรพัยนี์Eกจ็ะน้อยไปดว้ย Ratio สดุทา้ยคอื ROE เป็นการวดัว่าเงนิลงทุนที"ผูถ้อืหุน้ลงไปเอาไปสรา้งกาํไรใหก้บั
กจิการเท่าใด ถา้ ROE สงู กส็ะทอ้นว่า กจิการไดใ้ชเ้งนิทุนของผูถ้อืหุน้อย่างคุม้ค่า ผูถ้อืหุน้กจ็ะพอใจเพราะมโีอกาสจะ
ไดเ้งนิปนัผลตอบแทนกลบัมามาก โดยปกตริะดบั ROE จะสงูหรอืตํ"าจะเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบั ROA 

ในภาพรวมทั Eงหมดของกลุ่ม Profitability Ratios นีE อตัราสว่นที"สงูขึEนของกลุ่มนีE หมายถงึ ความสามารถ
ในการทาํกาํไรของกจิการจะสงูขึEน 

4.2 การอ่าน วิเคราะห ์และเขียนรายงาน 

หลงัจากที"ท่านได้เรียนรู้ถึงเครื"องมือที"ใช้ในการวเิคราะห์งบการเงินแล้ว ขั Eนตอนต่อไปกค็ือการนํางบการเงิน 
มาจดัใหอ้ยู่ในลกัษณะที"พรอ้มจะทาํการวเิคราะหพ์รอ้มกบัคํานวณรายการต่างๆ โดยใชเ้ครื"องมอืที"อธบิายไปแลว้ในหวัขอ้ 
4.4 ถัดจากนั Eนกเ็ริ"มการอ่าน วิเคราะห์ และเขยีนรายงานขึEน ในกระบวนการเขยีนรายงานเป็นขั Eนตอนที"ยาก เนื"องจาก
จะต้องดงึประเดน็สาํคญัที"เป็นจุดอ่อนและจุดแขง็ของผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของกจิการออกมาให้เหน็เท่านั Eน 
การเขยีนรายงานวิเคราะห์งบการเงินจึงต้องเริ"มต้นจากการอ่านงบทั Eงหมดก่อน ให้เห็นทั Eงส่วนที"สําคญัและไม่สําคัญ 
หลงัจากนั Eนจึงวิเคราะห์ว่าส่วนที"สําคญันั Eนกระทบต่อกิจการในทางบวกและลบอย่างไร ในด้านต่างๆ ผลการวิเคราะห ์
ในสว่นนีEจะชีEใหเ้หน็ว่าฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของกจิการอยู่ในเกณฑด์เีพยีงใด ในหวัขอ้นีEจะไดล้องยกตวัอย่าง
งบการเงนิของบรษิทัขอนแก่นเกรกิไกร จาํกดั ซึ"งทาํธุรกจิซืEอมาขายไป เพื"อเป็นกรณีศกึษาในการอ่าน วเิคราะห ์และเขยีน
รายงานวเิคราะหง์บการเงนิ โดยมขีอ้มลูของงบการเงนิดงัต่อไปนีE 
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บริษทัขอนแก่นเกริกไกร จาํกดั 
งบดลุ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 หน่วย : พนับาท 

สินทรพัย ์  2544 2545 
สินทรพัยห์มุนเวียน 
เงนิสด  2,382  4,061 
หลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด  8,004  5,272 
ลกูหนีEการคา้  8,350  8,960 
สนิคา้คงเหลอื 36,769 47,041 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 859 512 
รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน       56,264  65,846 
สินทรพัยถ์าวร 
ที"ดนิ 811  811 
อาคาร 11,928 18,273  
เครื"องจกัรและอุปกรณ์ 13,768 21,523

 26,507 40,607 
หกั ค่าเสื"อมราคาสะสม 7,530 11,528 
สนิทรพัยถ์าวรสทุธ ิ 18,977  29,079 
สินทรพัยอื์�น   668 373 
สินทรพัยร์วม 75,909  95,298 
 
หนี5สินและส่วนของผูถื้อหุ้น   
หนี5สินหมุนเวียน 
เจา้หนีEการคา้  7,591 14,294 
ตั aวเงนิจ่าย  6,012  5,614 
เงนิกูร้ะยะยาวที"ถงึกาํหนดชาํระใน 1 ปี 1,516  1,884 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  5,313  5,669 
รวมหนีEสนิหมุนเวยีน 20,432 27,461 
หนี5สินระยะยาว 
เงนิกูย้มืระยะยาว 16,975 21,059 
เงนิกูย้มืกรรมการ   635     843 
รวมหนีEสนิระยะยาว 17,610  21,902 
รวมหนี5สิน 38,042  49,363 
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ส่วนของผูถื้อหุ้น  
ทุนจดทะเบยีน  5,504  5,760 
กาํไรสะสม 32,363  40,175 
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 37,867  45,935 
รวมหนี5สินและส่วนของผูถื้อหุ้น 75,909  95,298 

 
 

บริษทัขอนแก่นเกริกไกร จาํกดั 
งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรบัปีสิ5นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม 
 หน่วย : พนับาท 

       2544   2545 
 

 ขาย 153,000 215,600 
หกั ตน้ทุนขาย 91,879 129,364 
  กาํไรขั Eนตน้ 61,121 86,236 
หกั ค่าใชจ้่ายในการขายและบรกิาร 49,315 66,993 
  กาํไรจากการดําเนินงาน 11,806 19,243 
หกั ดอกเบีEยจ่าย  2,277  2,585 
 บวก รายไดอ้ื"น  838  422 
  กาํไรก่อนภาษี 10,367 17,080 
 หกั ภาษเีงนิได ้ 4,457  7,686 
  กาํไรสทุธ ิ 5,910 9,394 
  กาํไรสะสมตน้งวด 28,315 32,363 
บวก กาํไรสทุธปิระจาํงวด  5,910 9,394 
หกั เงนิปนัผลจ่าย  1,862  1,582 
  กาํไรสะสมปลายงวด 32,363 40,175 
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บริษทัขอนแก่นเกริกไกร จาํกดั 
งบกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีสิ5นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม 
หน่วย : พนับาท 

           2545 
1. กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 

กาํไรสทุธ ิ 9,394 
ค่าเสื"อมราคา 3,998 
หลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดลดลง 2,732 
ค่าใชจ้่ายล่วงหน้าลดลง 247 
เจา้หนีEการคา้เพิ"ม 6,703 
หนีEระยะยาวที"ครบกาํหนดใน 1 ปี เพิ"ม    368 
ค่าใชจ้่ายเพิ"ม    356 
ลกูหนีEการคา้เพิ"ม   (610) 
สนิคา้คงเหลอืเพิ"ม  (10,272) 
ตั aวเงนิจ่ายลดลง   (398) 
รวมกระแสเงนิสดสทุธจิากการดาํเนินงาน 12,518 

2. กระแสเงินสดจากการลงทุน 
ลงทุนเพิ"มในสนิทรพัยถ์าวร  (14,100) 
อื"นๆ  295 
รวมกระแสเงนิสดจากการลงทุน  (13,805) 

3. กระแสเงินสดจากการจดัหาเงินทุน 
ทุนจดทะเบยีนเพิ"มขึEน 256 
เงนิกูร้ะยะยาวเพิ"ม   4,084 
เงนิกูก้รรมการเพิ"ม 208 
จ่ายเงนิปนัผล (1,582) 
รวมกระแสเงนิสดจากการจดัหาเงนิทุน 2,966 
1+2+3 กระแสเงนิสดสทุธทิั EงสิEน  1,679 
บวก เงนิสดคงเหลอืตน้งวด 2,382 
 เงนิสดคงเหลอืปลายงวด 4,061 
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4.2.1 การอ่านและวิเคราะหง์บการเงิน 

จากงบการเงินของบริษัทขอนแก่นเกริกไกร จํากัด เราอาจเริ"มต้นกระบวนการอ่านและวิเคราะห ์
งบการเงนิไดด้งันีE 

อ่านข้อมูลดิบของงบการเงิน 

ในขั Eนตอนแรกเราจะยงัไม่สนใจเครื"องมือการวเิคราะห์ใดๆ ทั EงสิEน นักวเิคราะห์อาจเริ"มต้นโดยนํางบ
การเงนิซึ"งมตีวัเลขมาพจิารณาว่าเกดิอะไรขึEนบา้งกบักจิการในช่วงที"ผ่านมา โดยเรยีงลาํดบัดงันีEคอื งบดุลดา้นสนิทรพัย ์
งบดุลดา้นหนีEสนิและทุน งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงนิสด ลองดูตวัอย่างกรณีงบการเงนิของบรษิทัขอนแก่นเกรกิ
ไกร จาํกดั ดงัต่อไปนีE 

• งบดลุด้านสินทรพัย ์จะเริ"มดจูากรายการบรรทดัสดุทา้ย (Bottom line) ที"สาํคญัไดแ้ก่ สนิทรพัยร์วม 
พบว่าในปี พ.ศ.2544 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วม 75.91 ลา้นบาท และเพิ"มเป็น 95.30 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 
2545 เหตุที"ต้องดูที"สนิทรพัยร์วมก่อนกเ็พราะสนิทรพัยร์วมบอกถงึขนาด (Size) ของกจิการ ขนาด
ของกจิการที"เปลี"ยนไปจากปีหนึ"งไปสูอ่กีปีหนึ"งบ่งบอกถงึการเตบิโตของกจิการ ในกรณีตวัอย่างนีEเรา
จะเหน็ภาพของขนาดของกจิการในปีแรก (2544) ว่าอยู่ในระดบัประมาณ 75 ลา้นบาท และเพิ"มเป็น
ประมาณ 95 ล้านบาทในปีต่อมา (2545) เรายงัได้เห็นด้วยวากิจการมีการเติบโตในขนาดของ
สนิทรพัยม์ากขึEนประมาณ 20 ลา้นบาท ตวัเลขของมลูค่าการเตบิโตของกจิการโดยทั "วไปถอืเป็นข่าว
ดเีพราะสง่สญัญาณว่ากจิการมคีวามกา้วหน้า มกีารเตบิโต มูลค่าสนิทรพัยท์ี"สงูขึEนสะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
โอกาสในการสรา้งรายไดใ้หแ้ก่กจิการมมีากขึEน (ถา้สนิทรพัยท์ี"เพิ"มขึEนนั Eน เป็นสนิทรพัยท์ี"มปีระโยชน์
ในการดาํเนินงาน) 

จากขนาดของกจิการซึ"งพจิารณาจากสนิทรพัยร์วม เราควรจะอ่านงบต่อไปดว้ยว่าเงนิลงทุนที"นําไป
ลงทุนในสนิทรพัยน์ั Eนอยู่ในสนิทรพัยใ์ดบา้ง ในกรณีบรษิทัขอนแก่นเกรกิไกรนีE ในปี พ.ศ.2544 การ
ลงทุนในสินทรพัย์ 75 ล้านบาท อยู่ในรูปสนิทรัพย์หมุนเวียน 56 ล้านบาท และสินทรพัย์ถาวร
ประมาณ 19 ล้านบาท แล้วพจิารณาว่าสดัส่วนมูลค่าลงทุนนีEมอีะไรผดิปกติหรอืไม่ เนื"องจากเป็น
ธุรกจิซืEอมาขายไปการมมีลูค่าสนิทรพัยห์มุนเวยีนสงูกว่าสนิทรพัยถ์าวรอยู่มากในกรณีนีEไม่ไดม้อีะไร
ที"ผดิปกต ิส่วนการอ่านงบดุลดา้นสนิทรพัยใ์นปี 2545 พบว่า การลงทุนในสนิทรพัยม์ูลค่า 95 ลา้น
บาท จะอยู่ในรปูสนิทรพัยห์มุนเวยีน 66 ลา้นบาท และสนิทรพัยถ์าวร 29 ลา้นบาท ถามว่าโครงสรา้ง
ทางการเงนิดา้นการลงทุนในสนิทรพัยเ์ปลี"ยนแปลงไปหรอืไม่ คําตอบกค็อืมกีารเปลี"ยนแปลง เราจะ
เห็นได้ว่าสนิทรพัย์หมุนเวียนเพิ"มขึEนประมาณ 10 ล้านบาท จากฐานในปีแรก 56 ล้านบาท และ
สนิทรพัย์ถาวรเพิ"มขึEนประมาณ 10 ล้านบาทเช่นกนั แต่จากฐาน 19 ล้านบาท แสดงว่าสนิทรพัย์
ถาวรมอีตัราการเตบิโตเรว็กว่าสนิทรพัยห์มุนเวยีน แต่โครงสรา้งเงนิลงทุนในสนิทรพัย ์จะเปลี"ยนไป
เท่าใด จากการอ่านเฉพาะตวัเลขแลว้มองเหน็ภาพไดย้ากเพยีงแต่รูว้่ามกีารเปลี"ยนแปลง เราจะอ่าน
ภาพไดช้ดัยิ"งขึEนจะต้องใชเ้ครื"องมอือื"นมาช่วย ไดแ้ก่ การย่อส่วนตามแนวดิ"ง (Common Size) โดย
สรุปแล้วการอ่านงบดุลด้านสนิทรพัย์จากข้อมูลดิบในงบอย่างน้อยทําให้เราเห็นขนาดของกจิการ  
การเตบิโตของกจิการ และโครงสรา้งเงนิลงทุนในสนิทรพัยว์่ามกีารเปลี"ยนแปลงไปหรอืไม่ 
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• งบดลุด้านหนี5 สินและทุน การอ่านงบดุลดา้นหนีEสนิและทุนจะบอกเราว่า เงนิทุนในสนิทรพัยข์อง
กจิการนั Eนจดัหาเงนิทุนมาจากที"ใดโดยปกตจิะแยกที"มาของเงนิทุนออกเป็น 2 กลุ่ม คอื จากการกูย้มื 
และจากสว่นของเจา้ของ จากตวัอย่างกรณีบรษิทัขอนแก่นเกรกิไกร จํากดันีE จะเหน็ไดว้่า ในปี พ.ศ.
2544 บรษิทัฯจดัหาเงนิทุนเพื"อมาลงทุนในสนิทรพัย ์75 ลา้นบาทจากหนีEสนิ 38 ลา้นบาท และจาก
ส่วนของผู้ถือหุ้น 37 ล้านบาท ลกัษณะดงักล่าวนีEชีEให้เห็นว่า บริษัทฯจดัหาเงินทุนจากการกู้ยืม
ครึ"งหนึ"งและใช้เงนิทุนของตนเองอกีครั Eงหนึ"ง ซึ"งชีEให้เหน็ว่าอตัราส่วนหนีEสนิต่อทุนจะอยู่ในระดบั
ประมาณ 1 : 1 ระดบัของเงนิทุนจากการกูย้มืเทยีบกบัเงนิทุนของตวัเองเป็นเครื"องชีEถงึความเสี"ยง
ทางการเงนิของกจิการดว้ย เนื"องจากยิ"งกูจ้ากภายนอกเท่าใดความเสี"ยงที"จะตอ้งจ่ายภาระผูกพนันีEกม็ี
มากขึEนด้วย สาํหรบัขอ้มูลอื"นๆ ที"ต้องอ่านเพิ"มเตมิกค็อืหนีEสนิที"กู้มานีEเป็นหนีEสนิระยะสั EนหรอืหนีEสนิ
หมุนเวยีนเท่าใด และหนีEสนิระยะยาวเท่าใด และต้องไปพจิารณาร่วมกบัเงนิทุนจากส่วนของผูถ้อืหุ้น
ดว้ย นกัวเิคราะหง์บการเงนิควรจะทราบไวด้ว้ยว่า หนีEสนิหมุนเวยีนเป็นแหล่งเงนิทุนระยะสั Eน ซึ"งควร
ใชเ้ป็นเงนิทุนสาํหรบัหมุนเวยีนในกจิการ หนีEสนิระยะยาวเป็นแหล่งเงนิทุนที"ควรนําไปลงทุนระยะยาว 
ส่วนทุนจดทะเบียนและกําไรสะสมถือว่าบริษัทสามารถใช้ได้ทั Eงระยะสั Eนและระยะยาว การเข้าใจ
แนวคดินีEมปีระโยชน์ตรงที"ใชป้ระเมนิเบืEองตน้ว่ากจิการมโีอกาสที"จะใชเ้งนิผดิประเภทหรอืไม่ โดยลอง
สรุปดงันีE 

ปี 2544 

เงินทุนระยะยาว การลงทุนระยะยาว 
เงนิกูร้ะยะยาว = 17.61 ลา้นบาท  สนิทรพัยถ์าวร = 18.98 ลา้นบาท 

 สว่นของผูถ้อืหุน้บางสว่น = 1.37 ลา้นบาท   

 เงินทุนระยะสั 5น การลงทุนระยะสั 5น 
หนีEสนิหมุนเวยีน = 20.43 ลา้นบาท สนิทรพัยห์มุนเวยีน = 56.26 ลา้นบาท 
สว่นของผูถ้อืหุน้บางสว่น = 35.83 ลา้นบาท 

จากการสรุปขา้งตน้ทาํใหเ้หน็ไดว้่า การจดัหาเงนิทุนเพื"อลงทุนในสนิทรพัยท์ําไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสม 
ไม่มกีารใชเ้งนิทุนแบบผดิประเภท (เช่น จดัหาเงนิทุนระยะสั Eนเพื"อไปลงทุนในสนิทรพัยร์ะยะยาว) 

เมื"อเขา้ใจลกัษณะของงบดุลดา้นหนีEสนิและทุนในปี พ.ศ.2544 ดแีลว้ ในปี พ.ศ.2545 กส็ามารถอ่านงบนีE
ได ้ในทาํนองเดยีวกนั คอื ในปี 2545 บรษิทัฯจดัหาเงนิทุนมาลงทุนในสนิทรพัย ์95 ลา้นบาท โดยไดจ้ากการกูย้มื 49 
ล้านบาท และจากส่วนของเจ้าของอีก 46 ล้านบาท ถ้าดูจากข้อมูลนีEจะเหน็ได้ว่าอตัราส่วนหนีEสนิต่อทุน เริ"มจะสูง
มากกว่าอตัราสว่น 1 : 1 เลก็น้อย แสดงถงึภาระความเสี"ยงทางการเงนิของกจิการเริ"มสงูมากขึEนที"เป็นเช่นนีEกเ็พราะใน
ปีที" 2 นีE เงนิทุนจากภาระหนีEเพิ"มเรว็กว่า เงนิทุนจากส่วนของเจา้ของ (หนีEสนิเปลี"ยนแปลงเพิ"มขึEน = 49 ลา้นบาท –  
38 ลา้นบาท = 11 ลา้นบาทแต่ส่วนของเจา้ของเปลี"ยนแปลงเพิ"มขึEน = 46 ลา้นบาท – 38 ลา้นบาท = 8 ลา้นบาท) 
อย่างไรกต็ามถา้ตรวจสอบความเหมาะสม การใชเ้งนิทุนในปี 2545 สรุปผลไดด้งันีE 
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ปี 2545 

เงินทุนระยะยาว     การลงทุนระยะยาว 
  เงนิกูร้ะยะยาว = 21.90 ลา้นบาท   สนิทรพัยถ์าวร = 29.08 ลา้นบาท 
สว่นของผูถ้อืหุน้บางสว่น = 7.18 ลา้นบาท   

เงินทุนระยะสั 5น   การลงทุนระยะสั 5น 
 หนีEสนิหมุนเวยีน = 27.46 ลา้นบาท สนิทรพัยห์มุนเวยีน = 65.85 ลา้นบาท  

สว่นของผูถ้อืหุน้บางสว่น = 38.39 ลา้นบาท 

จากขอ้มลูขา้งตน้นีEกย็งัคงแสดงใหเ้หน็ว่าในปี 2545 กจิการนีEยงัคงจดัหาเงนิทุนไดอ้ย่างเหมาะสม และ
นําไปใชล้งทุนในสนิทรพัยโ์ดยไม่ผดิประเภท การจดัหาและใชเ้งนิทุนแบบที"ผดิประเภท โดยเฉพาะที"ต้องจดัหาเงนิทุน
จากระยะสั Eน และนําไปลงทุนในสนิทรพัยร์ะยะยาวจะก่อใหเ้กดิปญัหาไดโ้ดยเฉพาะในเรื"องสภาพคล่อง เช่น กรณีลงทุน
ซืEอเครื"องจกัรหรอืที"ดนิ อาคารโรงงาน ซึ"งถอืว่าเป็นการลงทุนระยะยาว แต่ถา้จดัหาเงนิทุนแบบการกูย้มืระยะสั Eน อาจมี
ปญัหาได ้เพราะผูป้ล่อยกูอ้าจเรยีกใหช้าํระเงนิกูค้นื และไม่ต่ออายุวงเงนิใหใ้นขณะที"การลงทุนในสนิทรพัยถ์าวรต้องใช้
ระยะเวลานานกว่าจะไดก้าํไรมาเป็นการคนืทุน ดงันั Eนการเรยีกเงนิกูร้ะยะสั Eนอาจทําใหก้จิการขาดสภาพคล่อง ไม่มเีงนิ
ชาํระหนีE เกดิความเสี"ยงทางการเงนิ บางกรณีอาจถงึขั Eนลม้ละลายได ้

โดยสรุปแล้วการอ่านงบดุลด้านหนีEสนิและทุนจะทําใหท้ราบว่าในภาพรวมแลว้ บรษิทัจดัหาเงนิทุนมา
จากที"ใดบา้ง มโีครงสรา้งของเงนิทุนอย่างไร และโครงสรา้งนีEเปลี"ยนไปอย่างไร และการเปลี"ยนแปลงนีEทําใหเ้กดิปญัหา
การจดัหาเงนิทุนเป็นไปอย่างไม่เหมาะสมหรอืไม่ ถา้ใช่กอ็าจกระทบต่อความเสี"ยงและฐานะการเงนิของกจิการต่อไปได้
ในอนาคต 

• งบกาํไรขาดทุน การอ่านขอ้มูลดบิของงบกําไรขาดทุนมีประโยชน์ตรงที"ช่วยบอกข้อมูลเบืEองต้น
เกี"ยวกบัผลการดาํเนินงานของกจิการ นกัวเิคราะหค์วรเขา้ใจเพิ"มเตมิดว้ยว่า ผลการดําเนินงานจะดี
ได้มาจากสองส่วน ส่วนแรกคอื จากยอดขาย ซึ"งสะทอ้นถงึความสาํเรจ็ในการนําสนิคา้และบรกิาร
ออกไปจาํหน่าย ยอดขายที"สงูจะมผีลทางบวกต่อกาํไรของกจิการ สว่นที"สองคอื ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย
ของกจิการ การพจิารณาผลการดาํเนินงานของกจิการจะดูจากความสามารถที"จะควบคุมต้นทุนและ
ค่าใชจ้่ายของกจิการดว้ย ถา้ควบคุมไดด้กีจ็ะสง่ผลดต่ีอกาํไรของกจิการดว้ย เมื"อเป็นดงันีE การเริ"มตน้
อ่านงบกําไรขาดทุนเราจะไม่ดูที"บรรทดัสุดท้ายเหมอืนในงบดุล เราจะเริ"มต้นที"ยอดขายแล้วจงึจะ
ค่อยๆ ดทูี"ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่างๆ เพื"อวเิคราะหค์วามสามารถในการทาํกาํไรดว้ย 

จากงบกาํไรขาดทุนของบรษิทัขอนแก่นเกรกิไกร จาํกดั ในปี 2544 กจิการมยีอดขาย 153 ลา้นบาท 
ถามว่ายอดขายขนาด 153 ลา้นบาทนีE ประสบความสาํเรจ็หรอืไม่ จากขอ้มูลเท่าที"มอียู่บอกไดล้ําบก
เพราะควรจะนําขอ้มลูยอดขายในปี 2544 นีEไปเทยีบกบัปี 2543 เพื"อเปรยีบเทยีบกนั อย่างไรกต็าม
ภายใตข้อ้มลูเท่าที"ม ีนกัวเิคราะหล์องพจิารณาดวู่า กจิการมสีทิรพัยใ์นปี 2544 ประมาณ 75.91 ลา้น
บาท สนิทรพัย์เหล่านีEสร้างยอดขายได้ 153 ล้านบาท คิดเป็น 2.02 เท่า (คํานวณจากยอดขาย / 
สนิทรพัย์รวม) อตัราส่วนที"สูงนีEจะอธบิายว่ากจิการบริหารสนิทรพัย์ได้ดี สร้างรายได้ได้สูง ซึ"งจะ
สะทอ้นถึงผลการดําเนินงานที"ด ีและขอ้มูลในปีแรกนีEจะเป็นฐานในการอธบิายผลการดําเนินงานที"
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เปลี"ยนแปลงในปีต่อไปได ้หลงัจากพจิารณายอดขายในปี 2544 สิ"งที"นกัวเิคราะหจ์ะตอ้งกระทาํต่อไป
กค็อืการอ่านขอ้มลูงบกาํไรขาดทุนรายการสาํคญัที"เหลอืแบบบนลงล่าง โดยที"ดูที"กําไรคงเหลอืในแต่
ละจุดไดแ้ก่ กาํไรขั Eนตน้ กาํไรจากการดาํเนินงานและกาํไรสทุธ ิตามลาํดบั จากกรณีตวัอย่างนีEจะเหน็
ได้ว่าบรษิัทมกีําไรโดยตลอด โดยมกีําไรขั Eนต้นในปี 2544 เท่ากบั 61.12 ล้านบาท กําไรจากการ
ดาํเนินงานเท่ากบั 11.81 ลา้นบาท และกําไรสุทธ ิ5.91 ลา้นบาท จากขอ้มูลนีEจะเหน็ไดว้่ากจิการยงั
ดาํเนินงานไดอ้ย่างมกีาํไรในทุกขั Eนตอน การมกีาํไรเป็นเรื"องที"บอกสญัญาณบวกแก่กจิการ แต่จะเป็น
กําไรในระดบัที"น่าพอใจหรอืไม่ ต้องมาวเิคราะห์กนัต่อไป สําหรบัในปี 2545 ยอดขายของบรษิทันีE
เพิ"มขึEนจาก 153 ล้านบาท เป็น 215.6 ล้านบาท หรือเพิ"มขึEน 62.6 ล้านบาท ซึ"งสะท้อนผลใน
ทางบวกว่าสนิค้าและบรกิารของบรษิัทยงัคงได้รบัการต้อนรบัจากตลาดเป็นอย่างด ีเมื"อพจิารณา
ขอ้มูลกําไรในปี 2545 พบว่ากําไรขั Eนต้นเท่ากบั 86.24 ล้านบาท กําไรจากการดําเนินงานเท่ากบั 
19.24 ลา้นบาท กําไรสุทธ ิ9.39 ลา้นบาท พบว่ากําไรในทุกระดบัของปี 2545 เพิ"มขึEนจากปี 2544 
ทุกรายการซึ"งควรจะเป็นสิ"งที"น่ายนิด ีอย่างไรกต็ามถา้เราลองพจิารณาดูปญัหาว่าในขณะที"ยอดขาย
ในปี 2545 เพิ"มขึEนจากปี 2544 เท่ากบั 62.6 ลา้นบาท แต่กําไรขั Eนต้นเพิ"มขึEนเพยีง 25.12 ลา้นบาท 
และกาํไรสทุธเิพิ"มขึEนเพยีง 3.48 ลา้นบาท ตรงนีEเกดิคําถามว่าเราไดใ้ชค้วามพยายามทางการตลาด
สรา้งยอดขายเพิ"มไดถ้งึ 62.6 ลา้นบาท แต่สรา้งกาํไรสทุธไิดเ้พิ"มเพยีง 3.48 ลา้นบาทเท่านั Eน บรษิทั
นีEมปีญัหาที"การควบคุมค่าใชจ้่ายหรอืไม่ การตอบคาํถามนีEโดยการดจูากขอ้มูลดบิที"เป็นตวัเลขทําได้
ยากควรใชเ้ครื"องมอือื"นในการวเิคราะหง์บการเงนิ เช่น การย่อส่วนตามแนวดิ"ง (Common – Size 
analysis) เขา้มาช่วย ซึ"งจะไดอ้ธบิายถงึต่อไปในภายหลงั แต่ในขั EนตอนนีEการอ่านงบกาํไรขาดทุนได้
ช่วยทําให้เราเห็นภาพว่ากจิการนีEยงัคงดําเนินงานได้ตามปกติ มีการเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี (การ
เติบโตของยอดขายสอดคล้องในทศิทางเดยีวกบัการเติบโตของสนิทรพัย์ของกจิการ) และมกีําไร 
อย่างไรกต็ามความสามารถในการทาํกาํไรเป็นประเดน็ที"จะตอ้งทาํการตรวจสอบกนัต่อไป 

• งบกระแสเงินสด งบกระแสเงนิสดถูกจดัทําขึEนมาเพื"ออธบิายว่าในแต่ละปี บรษิัทจดัหาเงนิทุนมา
จากแหล่งใด และใชเ้งนิทุนในกจิกรรมใดบา้ง เดมิจงึเรยีกงบนีEว่า งบแสดงแหล่งที"มาและใชไ้ปของ
เงนิทุน กจิกรรมในการจดัหาหรอืใช้ไปของเงนิทุนของกจิการจะเกี"ยวขอ้งกบัใน 3 แหล่ง คอื การ
ดําเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน ตามความเห็นของผู้เขยีนแล้วงบกระแสเงินสดมี
ประโยชน์ต่อการวเิคราะหง์บการเงนิมาก เพราะพฤตกิรรมการไดม้าและใชไ้ปของเงนิทุน จะสะทอ้น
ไปถงึฐานะการเงนิของกจิการได ้เช่น ต่อสภาพคล่องและภาระหนีEสนิ ลองดตูวัอย่างงบกระแสเงนิสด
ของบริษัทขอนแก่นเกริกไกร จํากัดในปี 2545 ถ้าเราอ่านงบแต่เพียงว่า บริษัทได้เงินทุนจาก
กจิกรรมการดาํเนินงาน 12.52 ลา้นบาท และไดจ้ากการจดัหาเงนิทุนระยะยาว 2.97 ลา้นบาท และ
ใช้ไปในการลงทุนระยะยาว เท่ากบั 13.81 ล้านบาท จะทําให้มเีงนิทุนคงเหลอื 1.68 ล้านบาท ถ้า
อ่านเพยีงแค่นีEกอ็าจทําใหต้อบในเบืEองต้นว่า บรษิทัไม่มปีญัหาในการขาดแคลนเงนิทุน แต่การอ่าน
งบกระแสเงนิสดแบบนีEไม่ไดบ้อกอะไรเลยเกี"ยวกบัการเชื"อมโยงไปยงัฐานะการเงนิ 

ที"จรงิแลว้เราอาจอ่านงบกระแสเงนิสดเพื"อหาขอ้มลูเกี"ยวกบัฐานะการเงนิของกจิการไดด้งัต่อไปนีE 

1) อ่านดทีู�การลงทุนในสินทรพัยถ์าวรของหวัข้อกระแสเงินสดจากการลงทุนก่อน ในงบ
กระแสเงนิสดนีE กจิการใชเ้งนิลงทุนในสนิทรพัยถ์าวรประมาณ 13.81 ลา้นบาท (หกัรายการ
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อื"นๆ ออกไปเพราะในที"นีEมมีูลค่าไม่สงูมากนัก) เราต้องตั Eงคําถามต่อว่าเงนิลงทุนส่วนนีEควรจะ
จดัหาเงนิทุนจงึสมควรมาจากแหล่งเงนิทุนระยะยาว (เช่น เงนิกูร้ะยะยาว ทุนจดทะเบยีน) หรอื
เงนิทุนภายในกจิการ (เช่น กําไรสุทธบิวกค่าเสื"อมราคา) ถ้าเรานําเงนิทุนจากแหล่งระยะยสั Eน
มาใช้จะทําให้เกิดปญัหาสภาพคล่องขึEนได้เพราะถ้าครบกําหนดแล้วยงัหาเงินทุนคืนหนีEค่า
สนิทรพัยถ์าวร (ซึ"งตอ้งคนืทุนในเวลาที"นานกว่านั Eน) ไม่ได ้

2) ดูจากการจดัหาเงินทุนเพื�อลงทุนในสินทรพัย์ถาวร ถ้าเราต้องลงทุนในสนิทรพัย์ถาวร 
13.81 ลา้นบาท และดูจากแหล่งเงนิทุนระยะยาวก่อน คอื ทุนจดทะเบยีนเพิ"มขึEน 0.26 ล้าน
บาท และเงนิกู้ระยะยาวเพิ"มขึEน 4.08 ลา้นบาท รวมเป็น 4.34 ลา้นบาท หกัออกจาก 13.81 
ล้านบาท ยังขาดทุนอีก 9.47 ล้านบาท ถ้าบริษัทไปนําเอาเงินทุนจากการทํามาหาได้ของ
กจิการ คอื กําไรสุทธบิวกค่าเสื"อมราคา เท่ากบั 13.39 ล้านบาท ซึ"งสามารถครอบคลุมการ
ลงทุนนีEได ้และยงัเหลอืเงนิทุนเพื"อลงทุนในสนิทรพัยถ์าวรต่อไป ที"อธบิายขา้งต้นนีEชีEใหเ้หน็ว่า
บรษิทัไม่ไดใ้ชเ้งนิทุนผดิประเภทในการลงทุนระยะยาวนีE 

3) ดกูารจดัหาเงินทุนเพื�อลงทุนในเงินทุนหมุนเวียน เงนิทุนหมุนเวยีนในที"นีEพจิารณาไดท้ั Eงที"
เป็นแหล่งที"มาและแหล่งที"ใช้ไปของเงินทุนหมุนเวียน กรณีที"เป็นแหล่งที"มาของเงินทุน
หมุนเวยีน เกดิในกรณีที"หนีEสนิหมุนเวยีนเพิ"มขึEน และ / หรอื สนิทรพัย์หมุนเวยีนลดลง และ
กรณีที"เป็นแหล่งที"ใช้ไปของเงนิทุนหมุนเวยีน เกดิในกรณีที"หนีEสนิหมุนเวยีนลดลง และ / หรอื 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนเพิ"มขึEน สาํหรบักรณีของบรษิทัขอนแก่นเกรกิไกรนีEการอธบิายเรื"องเงนิทุน
หมุนเวยีนใหดู้ที"รายการต่างๆ ในกระแสเงนิสดจากการดําเนินงาน (โดยตดัรายการกําไรสุทธิ
และค่าเสื"อมราคาออกไป) รายการที"เหลอืจะเป็นการเปลี"ยนแปลงในสนิทรพัย์หมุนเวยีนและ
หนีEสนิหมุนเวยีน ซึ"งสามารถนํามาสรุปไดด้งันีE 

 แหล่งใช้ไปของเงินทุนหมุนเวียน (ล้านบาท)  แหล่งที�มาของเงินทุนหมุนเวียน (ล้านบาท) 
ลกูหนีEการคา้เพิ"ม 0.61  หลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด   2.73 
สนิคา้คงเหลอืเพิ"ม 10.27  ค่าใชจ้่ายล่วงหน้าลด    0.25 
ตั aวเงนิจ่ายลดลง 0.40  เจา้หนีEการคา้เพิ"ม     6.70 
รวม 11.28  หนีEระยะยาวที"ครบใน 1 ปีเพิ"ม   0.37 

      ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายเพิ"ม    0.36 
           10.41 

จะเหน็ไดว้่ายงัขาดเงนิทุนหมุนเวยีนอยู่ 11.28 – 10.41 = 0.87 ลา้นบาท บรษิทัสามารถไปนําบางส่วน
จากเงนิทุนภายในกจิการที"เหลอือยู่ตามที"อธบิายไปในขอ้ 2 มาใชไ้ด ้ดงันั Eนบรํษทจงึยงัคงมเีงนิทุนเพยีงพอต่อการใช้
จ่ายหมุนเวยีนในกจิการ ไม่ไดเ้กดิปญัหาขาดแคลนเงนิทุนแต่อย่างใด 

การอ่านงบกระแสเงนิสดของบรษิทัขอนแก่นเกรกิไกรนีE จะทําใหเ้ราเหน็ภาพไดว้่าบรษิทัไม่ไดม้กีารใช้
เงนิผดิประเภท ไม่ได้เกดิสภาวะขาดแคลนเงินทุน สภาพคล่องของกจิการจึงควรจะอยู่ในระดบัปกติ เมื"อพิจารณา
ร่วมกบัการที"ยอดขายยงัคงเพิ"ม และมกีาํไรอยู่ จะทาํใหเ้รารูส้กึเชื"อมั "นไดม้ากขึEนว่าการดาํเนินงานและฐานะการเงนิของ
กจิการจะยงัคงอยู่ในเกณฑป์กตดิ ี
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การอ่านข้อมูลจากการใช้เครื�องมือวิเคราะหง์บการเงิน 

ในหวัขอ้ที" 4.4 ของบทนีEไดแ้นะนําไปแลว้ว่าเครื"องมอืวเิคราะหง์บการเงนิประกอบไปดว้ย 4 เครื"องมอื
ไดแ้ก่ การย่อสว่นตามแนวดิ"ง การวเิคราะหแ์นวโน้ม การวเิคราะหง์บแสดงการเคลื"อนไหวของเงนิทุน และการวเิคราะห์
อตัราสว่นทางการเงนิ หลงัจากที"เราอ่านขอ้มลูดบิของงบการเงนิจะทาํใหเ้หน็ภาพของกจิการเกี"ยวกบัผลการดาํเนินงาน
และฐานะการเงนิในระดบัหนึ"ง เพื"อใหก้ระบวนการวเิคราะหง์บการเงนิเป็นไปอย่างสมบูรณ์มากขึEน ในขั EนตอนนีEเราจะ
นําเครื"องมอืต่างๆ ขา้งตน้ของการวเิคราะหง์บการเงนิมาใชอ้ธบิายในกรณีบรษิทัขอนแก่นเกรกิไกรนีE โดยหวงัว่าจะทํา
ใหเ้ราเหน็สภาพของกจิการนีEไดอ้ย่างลกึซึEงมากขึEน 

• การย่อส่วนตามแนวดิ�ง (Common – Size Analysis) 

ขอ้มลูการย่อสว่นตามแนวดิ"งของงบดุลบรษิทัขอนแก่นเกรกิไกร ในปี 2544 และ 2545 แสดงไดด้งันีE 

บริษทัขอนแก่นเกริกไกร จาํกดั 
งบดลุ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

หน่วย : พนับาท, เปอรเ์ซน็ต ์

สินทรพัย ์ 2544   2545  2544  2545 
สินทรพัยห์มุนเวียน 
เงนิสด  2,382 4,061  3.10  4.30 
หลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด 8,004 5,272 10.60  5.50 
ลกูหนีEการคา้  8,350 8,960 11.00  9.40 
สนิคา้คงเหลอื 36,769  47,041 48.40 49.40 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 859 512  1.00  0.50 
รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 56,264 65,846  74.10 69.10 
สินทรพัยถ์าวร 
ที"ดนิ 811 811  1.10  0.80 
อาคาร 11,928  18,273 15.70  19.20 
เครื"องจกัรและอุปกรณ์ 13,768 21,523 18.10  22.60 
หกั ค่าเสื"อมราคาสะสม  7,530  11,528   (9.90) (12.10) 
สนิทรพัยถ์าวรสทุธ ิ 18,977 29,079 25.00   30.50 
สินทรพัยอ̀ื์น 668 373  0.90   0.40 
สินทรพัยร์วม 75,909  95,298              100.00      100.00 
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บริษทัขอนแก่นเกริกไกร จาํกดั 
งบดลุ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

หน่วย : พนับาท, เปอรเ์ซน็ต ์

หนี5สินและส่วนของผูถื้อหุ้น 2544  2545 2544  2545 
หนี5สินหมุนเวียน 
 เจา้หนีEการคา้  7,591  14,294  10.00   15.00  
 ตั aวเงนิจ่าย  6,012 5,614  7.90    5.90 
 เงนิกูร้ะยะยาวที"ถงึกาํหนดชาํระใน 1 ปี  1,516  1,884   2.00    2.00 
 ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  5,313  5,669  7.00    5.90 
 รวมหนีEสนิหมุนเวยีน 20,432  27,461  26.90   28.80  
หนี5สินระยะยาว 
 เงนิกูย้มืระยะยาว 16,975  21,059 22.40   22.10  
 เงนิกูย้มืกรรมการ   635    843   0.80    0.90  
 รวมหนีEสนิระยะยาว 17,610  21,902  23.20   23.00  
รวมหนี5สิน 38,042  49,363 50.10   51.80  
 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 
 ทุนจดทะเบยีน  5,504  5,760    7.30    6.00  
 กาํไรสะสม 32,363  40,175   42.60    42.20  
 รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 37,867  45,935   49.90    48.20  
รวมหนี5สินและส่วนของผูถื้อหุ้น 75,909  95,298  100.00  100.00 

จาก Common – Size ของงบดุลดา้นสนิทรพัยใ์นปี 2544 และ 2545 จะเหน็ไดว้่าโครงสรา้งของการ
ลงทุนในสนิทรพัยข์องบรษิทัมลีกัษณะที"เปลี"ยนไปกล่าวคอื เดมิโครงสรา้งของสนิทรพัยห์มุนเวยีนและสนิทรพัยถ์าวรใน
ปี 2544 มสีดัส่วนประมาณ 75% และ 25% ตามลําดบั และได้เปลี"ยนเป็นประมาณ 70% และ 30% ตามลําดบัในปี 
2545 ลกัษณะเช่นนีEชีEใหเ้หน็ว่าระหว่างที"บรษิทัมกีารเตบิโตมากขึEน (สนิทรพัยร์วมเพิ"มจาก 75 ลา้นบาท เป็น 95 ลา้น
บาท) อตัราการเพิ"มของสนิทรพัยถ์าวรเพิ"มเรว็กว่าอตัราการเพิ"มของสนิทรพัย์หมุนเวยีน แมว้่าในแง่ของเมด็เงนิจะมี
ระดบัพอๆ กนั โดยสนิทรพัย์หมุนเวยีนเพิ"มขึEนจาก 19 ล้านบาท เป็น 29 ล้านบาท (เพิ"มขึEนประมาณ 10 ลา้นบาท)  
แต่ฐานของสนิทรพัยถ์าวรมขีนาดที"เลก็กว่าอตัราการเพิ"มจงึสงูกว่าในจํานวนที"เท่ากนั ถ้าตรวจสอบเพิ"มเตมิจะพบดว้ย
ว่ารายการของสนิทรพัยถ์าวรที"มกีารเพิ"มขึEนมากไดแ้ก่ อาคาร เครื"องจกัรและอุปกรณ์ ซึ"งกต็้องพจิารณาเพิ"มเตมิต่อไป
ว่าเป็นการขยายกําลงัการผลิตเพื"อรองรบัการเจรญิเติบโตในอนาคตหรอืไม่ อย่างไรกต็ามในภาพรวมแล้วการอ่าน 
Common – Size ของงบดุลดา้นสนิทรพัยไ์ม่ไดแ้สดงถงึการเปลี"ยนแปลงโครงสรา้งทางการลงทุนในสนิทรพัยท์ี"มคีวาม
ผดิปกตจินกระทบต่อฐานะการเงนิของบรษิทัแต่อย่างใด 
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จาก Common – Size ของงบดุลดา้นหนีEสนิและทุนในปี 2544 และ ปี 2545 โครงสรา้งของการจดัหา
เงนิทุนของกจิการมกีารเปลี"ยนแปลงไม่มากนักกล่าวคอื ในปี 2544 การจดัหาเงนิทุนจากการก่อหนีEคดิเป็น 50% และ
จากการใชเ้งนิทุนภายในจากสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของ ประมาณ 50% ของเงนิทุนทั Eงหมด สว่นในปี 2545 สดัสว่นดงักล่าว
เปลี"ยนแปลงเป็น 52% และ 48% ตามลาํดบั ซึ"งแสดงถงึภาระการก่อหนีEของบรษิทัมรีะดบัสงูขึEนแต่ไม่เปลี"ยนแปลงมาก
นกั ความกงัวลใจว่าภาระหนีEสนิดงักล่าวมรีะดบัที"สงูเกนิไปหรอืไม่ นักวเิคราะหอ์าจทําไดโ้ดยแยกสดัส่วนภาระหนีEสนิ 
ออกเป็นหนีEสนิระยะสั EนและหนีEสนิระยะยาว พบว่าสดัสว่นของหนีEสนิระยะสั Eนอยู่ในระดบัประมาณ 27% และสดัสว่นของ
หนีEสนิระยะยาวอยู่ในระดบัประมาณ 23% และเมื"อนําไปเทยีบกบัสดัสว่นของสนิทรพัยห์มุนเวยีน ซึ"งมปีระมาณ70% จะ
เหน็ไดว้่าครอบคลุมที"จะจ่ายภาระหนีEระยะสั Eนได ้และส่วนที"เหลอืรวมกบัส่วนของผูถ้อืหุน้ควรจะมสี่วนเกนิมากพอที"จะ
รองรบัภาระหนีEสนิระยะยาว ซึ"งมสีดัสว่นประมาณ 23% ได ้ดงันั Eนในภาพรวมแลว้การอ่าน Common – Size ของงบดุล
ดา้นหนีEสนิและทุนจงึยงัไม่พบความผดิปกตอิย่างรุนแรงที"จะสง่ผลกระทบในทางลบต่อฐานะการเงนิของกจิการ 

ต่อไปจะเป็นการอ่านขอ้มูลจาก Common – Size งบกําไรขาดทุนของบรษิทัขอนแก่นเกรกิไกร ในปี 
2544 และปี 2545 ซึ"งมรีายละเอยีดดงัต่อไปนีE 

บริษทัขอนแก่นเกริกไกร จาํกดั 

งบกาํไรขาดทุน 
สาํหรบัปีสิ5นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม 

 
หน่วย: พนับาท, เปอรเ์ซน็ต ์

     2544   2545   2544  2545 

ขาย  153,000  215,600  100.00  100.00  
หกั  ตน้ทุนขาย  91,879  129,364   60.10   60.00  
 กาํไรขั Eนตน้  61,121 86,236   39.90   40.00  
หกั ค่าใชจ้่ายในการขายและบรกิาร  49,315  66,993   32.20   31.10  
 กาํไรจากการดําเนินงาน  11,806  19,243    7.70    8.90  
หกั ดอกเบีEยจ่าย   2,277   2,585    1.50    1.20  
บวก รายไดอ้ื"น  838    422    0.50    0.20  
 กาํไรก่อนภาษี  10,367  17,080   6.70    7.90  
หกั ภาษเีงนิได ้  4,457   7,686   2.90    3.60  

กาํไรสทุธ ิ   5,910   9,394  3.80    4.30  

จาก Common – Size ของงบกําไรขาดทุนในปี 2544 พบว่า บรษิทัมตี้นทุนขายคดิเป็นประมาณ 60% 
ของยอดขาย ทําให้คงเหลือกําไรขั Eนต้น 40% เมื"อหกัค่าใช้จ่ายขายและบริหารแล้ว กิจการมีกําไรจากการดําเนินงาน
คงเหลอื 7.70% เมื"อเทยีบกบัยอดขายหลงัจากหกัดอกเบีEยจ่ายและค่าใชจ้่ายอื"นๆ แลว้ บรษิทัมกีําไรสุทธคิงเหลอื 3.80% 
เมื"อเทยีบกบัยอดขาย สําหรบัในปี 2545 บรษิัทยงัคงมอีตัรากําไรขั Eนต้นเท่ากบัในปี 2544 คอื 40% ในขณะที"สดัส่วน
ค่าใชจ้่ายอื"นๆ มรีะดบัที"ลดลงทาํใหก้าํไรสทุธต่ิอยอดขายมรีะดบัที"สงูขึEนเป็น 4.30% 
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ถา้พจิารณาจากการอ่าน  Common – Size งบกาํไรขาดทุน ดเูหมอืนว่ากจิการมกีารควบคุมค่าใชจ้่ายไดด้ี
ขึEน อย่างไรกต็ามมขีอ้สงัเกตที"ตน้ทุนขาย ซึ"งสดัสว่นต่อยอดขายยงัคงที"เท่ากบั 60% ทั Eงที"ยอดขายเพิ"มขึEนถงึประมาณ 63 
ลา้นบาท ซึ"งโดยหลกัแลว้การดาํเนินงานมยีอดขายมากขึEนควรจะช่วยทาํใหป้ระหยดัที"เป็นต้นทุนคงที"ลงไดร้ะดบัหนึ"ง จุดนีE
จงึควรทําการตรวจสอบว่ากจิการมกีารต้นทุนขายไดด้เีพยีงใด แต่โดยภาพรวมแลว้ปญัหา ณ จุดนีEกย็งัไม่รา้ยแรงจนต้อง
ระบุว่าบรษิทัมปีญัหาเรื"องต้นทุนสงูเพราะยงัสามารถทํากําไรไดด้แีละมแีนวโน้มดขีึEนดว้ย แต่ถ้าบรหิารต้นทุนไดด้กีว่านีE 
ความสามารถในการทาํกาํไรกอ็าจจะดกีว่านีEได ้ดงันั Eนการอ่าน Common – Size งบกาํไรขาดทุนขา้งตน้จงึชีEใหเ้หน็ว่าผล
การดาํเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไรของบรษิทันีEยงัอยู่ในเกณฑด์เีป็นปกต ิ

• การวิเคราะหแ์นวโน้ม (Trend Analysis) 

เนื"องจากการวเิคราะห ์ Common – Size งบกําไรขาดทุนทําใหเ้รากําลงัสงสยัเรื"องการควบคุมต้นทุน
ค่าใชจ้่ายของกจิการนีE ถา้ลองเอาเทคนิคการวเิคราะหแ์นวโน้มเขา้มาใชใ้นการอ่านงบการเงนิเพิ"มเตมิ อาจทาํใหเ้ราเหน็
ภาพในเรื"องนีEชดัเจนมากขึEน ซึ"งสรุปไดด้งัขอ้มลูต่อไปนีE (โดยใชปี้ 2544 เป็นปีฐาน) 

 
บริษทัขอนแก่นเกริกไกร จาํกดั 

Trend Analysis 

 2544 2545 
ขาย 100 141 
ตน้ทุนขาย 100 141 
ค่าใชจ้่ายขายและบรหิาร 100 136 

  

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า กิจการควบคุมการเพิ"มขึEนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้ด ี
เนื"องจากมอีตัราการเตบิโตชา้กว่ายอดขาย อย่างไรกต็ามอตัราการเตบิโตของต้นทุนขายกลบัเพิ"มขึEนเท่ากบัยอดขาย
คอื 41% ทั Eงๆ ที"เมื"อยอดขายเพิ"มขึEนมากควรมกีารประหยดัจากขนาดทําใหต้้นทุนคงที"ถูกลง ความสามารถในการทํา
กําไรจงึจะเพิ"มขึEน ผลการวเิคราะห์ ณ จุดนีEจงึเป็นการยนืยนัว่า บรษิัทควรจะกลบัไปทบทวนและหาวธิกีารควบคุม
ตน้ทุนขายใหด้ขีึEนกว่านีE แต่ในภาพรวมปญัหานีEยงัไม่รุนแรงนกัสาํหรบับรษิทันีE 

• การวิเคราะหก์ารเคลื�อนไหวของเงินทุน (Fund Flow Analysis) 

ในขั EนตอนนีEจะทําการวเิคราะหก์ารเคลื"อนไหวเงนิทุนของบรษิทัว่าได้จดัหาเงนิทุนมาจากที"ใด และใช้
เงนิทุนเหล่านั Eนไปในกจิกรรมใดบา้ง พฤตกิรรมการไดม้าและใชไ้ปของเงนิทุนที"เกดิขึEนในแต่ละปีจะสะทอ้นไปที"ฐานะ
ทางการเงนิของกจิการไดด้ ีในกรณีบรษิทัขอนแก่นเกรกิไกรเราไดว้เิคราะหง์บการเคลื"อนไหวของเงนิทุนนีEไปครั Eงหนึ"ง
แลว้ เมื"ออธบิายถงึวธิกีารอ่านขอ้มูลดบิจากงบกระแสเงนิสด ถ้านักวเิคราะหส์ามารถอ่านงบกระแสเงนิสดไดเ้ป็นกไ็ม่
จําเป็นต้องทําการวเิคราะหง์บแสดงการเคลื"อนไหวของเงนิทุนอกี อย่างไรกต็ามในกรณีที"ไม่คุน้เคยกบัวธิกีารอ่านงบ
กระแสเงนิสด อาจจดัทํางบแสดงการเคลื"อนไหวของเงนิทุนไดโ้ดยแยกส่วนประกอบของงบออกเป็น 2 ดา้นคอื ดา้นที"
เป็นแหล่งที"มาของเงนิทุน และด้านแหล่งที"ใชไ้ปของเงนิทุน และมหีลกัการแยกรายการในงบการเงนิออกมาใส่ในงบ
แสดงการเคลื"อนไหวของเงนิทุน ดงันีE 
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แหล่งที�มาของเงินทุน 
- จากการดาํเนินงาน :  กาํไรสทุธแิละค่าเสื"อมราคา 
   การลดลงของสนิทรพัยห์มุนเวยีน 
  การเพิ"มขึEนของหนีEสนิหมุนเวยีน 
- จากแหล่งอื"นๆ :  ทุนจดทะเบยีนเพิ"ม 
  หนีEระยะยาวเพิ"ม 
   การลดลงของสนิทรพัยอ์ื"น 

แหล่งที�ใช้ไปของเงินทุน 
- จากการดาํเนินงาน :  ขาดทุนสทุธ ิ
   การเพิ"มขึEนของสทิรพัยห์มุนเวยีน 
  การลดลงของหนีEสนิหมุนเวยีน 
- จากแหล่งอื"นๆ :  การลงทุนเพิ"มในสนิทรพัยถ์าวร 
   การจ่ายเงนิปนัผล 
   การลดลงของหนีEสนิระยะยาว 
   การเพิ"มขึEนของสนิทรพัยอ์ื"น 

 สาํหรบังบแสดงการเคลื"อนไหวของเงนิทุน (Fund Flow) ในปี 2545 ของบรษิทัขอนแก่นเกรกิไกรแสดง
ไดด้งัต่อไปนีE 
 

บริษทัขอนแก่นเกริกไกร จาํกดั 
Fund Flow 

งบแสดงการเคลื�อนไหวของเงินทุนปี 2545 
   

แหล่งที�มาของเงินทุน 
 จากการดาํเนินงาน      ล้านบาท   เปอรเ์ซน็ต ์
 กาํไรสทุธ ิ+ ค่าเสื"อมราคา      13,392    47% 
 หลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดลด     2,732    10% 
 ค่าใชจ้่ายล่วงหน้าลด           247     1% 
 เจา้หนีEการคา้เพิ"ม        6,703    23% 
 หนีEระยะยาวครบกาํหนด 1 ปีเพิ"ม        368     1% 
 ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายเพิ"ม         356     1% 
         23,798    83% 
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จากแหล่งอื�น 
 ทุนจดทะเบยีนเพิ"ม          256     1% 
 เงนิกูร้ะยะยาวเพิ"ม        4,084    14% 
 เงนิกูก้รรมการเพิ"ม          208     1% 
 อื"นๆ            295     1% 
           4,843    17% 
         28,641    100% 
 
แหล่งใช้ไปของเงินทุน 
 จากการดาํเนินงาน 
 ลกูหนีEการคา้เพิ"ม           610     2% 
 สนิคา้คงเหลอืเพิ"ม        10,272    36% 
 ตั aวเงนิจ่ายลด           398     1% 
  11,280    39% 
 จากแหล่งอื�น 
 ลงทุนเพิ"มในสนิทรพัยถ์าวร 14,100    49% 
 จ่ายเงนิปนัผล  1,582     6% 
 เงนิสดเพิ"มขึEน  1,679     6% 
  17,361    61% 
   28,641    100% 

 

จาก Fund Flow ในปี 2545 เราอ่านไดว้่า เงนิทุนที"เคลื"อนไหวในปีนีEของบรษิทัอยู่ในระดบัประมาณ 
28.64 ลา้นบาท ซึ"งกําหนดใหเ้ท่ากบั 100% เงนิทุนจํานวนดงักล่าวบรษิทัจดัหามาจากการดําเนินงาน 83% และจาก
แหล่งอื"นๆ 17% สว่นในดา้นแหล่งใชไ้ปของเงนิทุนพบว่า บรษิทัใชเ้งนิทุนไปในการดาํเนินงาน 39% และใชไ้ปในแหล่ง
อื"นๆ 61% การอ่านงบเพยีงเท่านีEจะยงัไม่ทําใหเ้ราเหน็ภาพไดช้ดัเจนนัก แต่ถ้าเราเริ"มต้นจากการดูที"การลงทุนเพิ"มใน
สนิทรพัยถ์าวรเท่ากบั 49% แลว้จบัคู่ดวู่าบรษิทัควรจะหาเงนิทุนมาใหถู้กประเภทคอื เป็นเงนิทุนระยะยาวเช่นกนั ลองดู
แหล่งที"มาของเงนิทุนจากแหล่งอื"น พบว่ามสีดัส่วนเท่ากบั 17% ซึ"งไม่เพยีงพอยงัขาดอยู่ 32% เงนิทุนที"ยงัขาดอยู่นีE
สามารถไปเอามาจากบางส่วนของกําไรสุทธบิวกค่าเสื"อมราคา ซึ"งมสีดัส่วนทั Eงหมดเท่ากบั 47% ได ้เพราะถอืว่าเป็น
แหล่งเงนิทุนจากภายในกจิการซึ"งบรษิัทมสีทิธเิอาไปใช้ลงทุนในระยะสั Eนหรอืระยะบาวกไ็ด ้เงนิทุนของกําไรและค่า
เสื"อมราคาสว่นที"เหลอื 47% - 32% = 15% สามารถนําไปจ่ายเงนิปนัผล 6% และเกบ็ไวเ้ป็นเงนิสดเพิ"มขึEนอกี 6% ส่วน
ที"เหลอือกี 3% นําไปร่วมเพิ"มเติมเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในระยะสั Eน ซึ"งมสีดัส่วนการลงทุนประมาณ 39% จากขอ้มูล
ดงักล่าวขา้งตน้ซึ"งจบัคู่ใหเ้หน็ว่าการลงทุนในระยะยาวและระยะสั Eนจดัหาเงนิทุนมาจากที"ใด พบว่าบรษิทัไม่ไดม้กีารใช้
เงนิผดิประเภทแต่อย่างใด การลงทุนในสนิทรพัย์ถาวร โดยนําเงนิทุนทั Eงจากการกู้ยมืระยะยาวและจากกําไรในการ
ดาํเนินงานจะทาํใหภ้าระหนีEสนิของบรษิทัไม่สงูจนผดิปกตมิากนัก และเนื"องจากการจดัหาเงนิทุนเพื"อลงทุนในระยะสั Eน
ยงัไม่มสีญัญาณบอกว่าบรษิทัใชเ้งนิทุนผดิประเภทจงึไม่น่าจะกระทบเรื"องสภาพคล่องของบรษิทั 



 

 

 

36363636    

เพื"อตรวจสอบในเรื"องสภาพคล่องนีE เราจะวเิคราะหก์ารเปลี"ยนแปลงของรายการต่างๆ ในสนิทรพัยก์บั
หนีEสนิหมุนเวยีนตาม Fund Flow ดงักล่าวขา้งตน้ 

การเปลี�ยนแปลงของสินทรพัยห์มุนเวียน 
(ล้านบาท) 

การเปลี�ยนแปลงของหนี5สินหมุนเวียน 
 (ล้านบาท) 

  
 เงนิสดเพิ"ม                               1.68 
 หลกัทรพัยล์ดลง                       (2.73) 
 ค่าใชจ้่ายล่วงหน้าลด                  (0.25) 
 ลกูหนีEการคา้เพิ"ม                        0.61 
 สนิคา้คงเหลอืเพิ"ม                     10.27 
 รวม                                        9.58 
 

  
 เจา้หนีEการคา้เพิ"ม                        6.70 
 หนีEระยะยาวที"ครบ 1 ปีเพิ"ม            0.37 
 ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายเพิ"ม                   0.36 
 ตั aวเงนิจา่ยลด                            (0.40) 
  
 รวม                                         7.03 
 

  

เนื"องจากมลูค่าสนิทรพัยห์มุนเวยีนและหนีEสนิหมุนเวยีนในปี 2544 เท่ากบั 56.26 ลา้นบาท และ 20.43 
ลา้นบาท ตามลําดบั จะเหน็ไดว้่าแมย้อดการเปลี"ยนแปลงของสนิทรพัย์มุนเวยีนจะมมีากกว่าหนีEสนิหมุนเวยีน (9.58 
ลา้นบาท มากกว่า 7.03 ล้านบาทโดยเปรยีบเทยีบ) แต่กไ็ม่มากนัก ในขณะที"ฐานของมูลค่าสนิทรพัย์หมุนเวยีนและ
หนีEสนิหมุนเวยีนแตกต่างกนัมาก (56.26 ลา้นบาท เทยีบกบั 20.43 ลา้นบาท) แสดงว่า หนีEสนิหมุนเวยีนจะมอีตัราเพิ"ม
เรว็กว่าสนิทรพัยห์มุนเวยีน ลกัษณะดงักล่าวจะทําใหอ้ตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) มรีะดบัลดลง อย่างไรก็
ตามปญัหานีEยงัไม่รุนแรงเพราะกจิการยงัไม่มกีารใชเ้งนิทุนผดิประเภท เช่นนําเงนิจากระยะสั Eนไปใชล้งทุนในระยะยาว 
การวเิคราะหใ์นส่วนนีEจะทําใหเ้รามองเขา้ไปในงบการเงนิไดล้กึซึEงว่าเกดิอะไรขึEนกบัสภาพคล่อง และภาระหนีEสนิของ
กจิการไดด้กีว่าการที"จะดเูฉพาะค่าอตัราสว่นทางการเงนิแต่เพยีงอย่างเดยีว 

• การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) 

การใชอ้ตัราส่วนทางการเงนิ (Financial Ratios) ควรเป็นเครื"องมอืสุดทา้ยในการนํามาใชว้เิคราะหง์บ
การเงนิ เพราะระหว่างการอ่านงบการเงนิจากขอ้มลูดบิ และใช ้Common – Size, Trend และ Fund Flow จะทําใหเ้รา
เห็นภาพต่างๆ เกี"ยวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การใช้อตัราส่วนทางการเงินจะเป็นเหมือนการสรุป
ภาพรวมในด้านต่างๆ ของกจิการ (ซึ"งบางด้านกอ็าจเหน็หรอืเขา้ใจมาแล้วขณะที"ใช้เครื"องมอือื"น) สาํหรบัอตัราส่วน 
ทางการเงนิของบรษิทัขอนแก่นเกรกิไกร จาํกดัในปี 2544 และ ปี 2545 แสดงไดด้งัต่อไปนีE 
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บริษทัขอนแก่นเกริกไกร จาํกดั 

อตัราส่วนทางการเงิน 

 2544    2545 

1. Liquidity Ratios      
 Current Ratios 2.75 เท่า   2.75 เท่า 
 Quick Ratio 0.95 เท่า   0.68 เท่า 
Avg. Collection Period  20 วนั  15 วนั 
 Days Inventory 144 วนั 131 วนั 
 

2. Asset Management Ratios 
 Fixed Asset Turnover 8.06 เท่า 7.41 เท่า 
 Total Asset Turnover 2.02 เท่า 2.26 เท่า 
 

3. Leverage Ratios 
 Debt Ratio 0.50 เท่า 0.52 เท่า 
Debt to Equity Ratio 1.01 เท่า 1.08 เท่า 
Times Interest Earned  5.2 เท่า  7.4 เท่า 
 

4. Profitability Ratios 
 Gross Profit Margin 39.9 % 40.0 % 
Operating Profit Margin  7.7 %  8.9 % 
 Net Profit Margin 3.9 %  4.4 % 
 R.O.A.  7.8 %  9.9 % 
 R.O.E. 15.6 % 20.5 % 
 

จากขอ้มลูอตัราสว่นทางการเงนิขา้งตน้ เราสามารถอ่านและวเิคราะหไ์ดด้งันีE 

ด้านสภาพคล่อง  

Current Ratio ในปี 2544 และปี 2545 เท่ากบั 2.75 เท่า และ 2.40 เท่า ตามลําดบั การลดลงของ 
Current ratio ในที"นีEไม่ใช่เรื"องที"น่าแปลกใจถ้าอ่านงบ Fund flow มาก่อน การลดลงของ Current Ratio แมจ้ะบอก
ทศิทางว่าสภาพคล่องของบรษิทัมรีะดบัลดลงกว่าเดมิ แต่จากการอ่านงบ Fund Flow เราทราบว่าบรษิทัไม่มกีารใชเ้งนิ
ผดิประเภท อกีทั Eงขนาดของ Current Ratio 2.40 เท่า ถอืว่ายงัอยู่ในระดบัสงู โดยสนิทรพัยห์มุนเวยีนที"มอียู่ยงัคุม้ครอง
หนีEสนิหมุนเวยีนไดอ้กีมาก 
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สาํหรบั Quick Ratio กม็ทีศิทางเช่นเดยีวกนักบั Current Ratio กล่าวคอืมรีะดบัลดลงจาก 0.95 เท่าเป็น 
0.68 เท่าในปี 2544 และปี 2545 ตามลาํดบั แมว้่าจะสะทอ้นถงึสภาพคล่องที"ลดลงแต่เนื"องจากในกรณีบรษิทันีEมสีนิคา้
คงเหลอืเป็นรายการที"สาํคญัของกจิการ เมื"อตดัออกไปแลว้จงึมผีลต่อ Quick Ratio มาก อย่างไรกต็ามในกรณีตวัอย่าง
นีEการใชข้อ้สรุปในการวเิคราะหจ์าก Current Ratio ดจูะมคีวามเหมาะสมกว่า 

แมจ้ะเหน็ว่า Current Ratio อยู่ในอตัรา 2.40 เท่า ซึ"งหมายความว่าสนิทรพัยห์มุนเวยีนมมีากกว่าหนีEสนิ
หมุนเวยีนอยู่ 2.40 เท่า แต่ถ้าจะให้เหน็ว่าสภาพคล่องอยู่ในระดบัที"ไม่น่าเป็นห่วงจรงิต้องพจิารณาด้วยว่าสนิทรพัย์
หมุนเวยีนรายการที"สาํคญัไดแ้ก่ ลกูหนีEการคา้และสนิคา้คงเหลอืมคุีณภาพดจีรงิ ในกรณีบรษิทันีE จํานวนวนัที"เรยีกเกบ็
หนีEลดลงจาก 20 วนั เป็น 15 วนั และจํานวนวนัหมุนเวยีนของสนิค้าคงเหลอืลดลงมากจาก 144 วนั เป็น 131 วนั 
แสดงใหเ้หน็ว่าการบรหิารสนิทรพัยห์มุนเวยีนหลกัทําไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึEน เมื"อวเิคราะหม์าถงึจุดนีEจะทําให้
เราสามารถมั "นใจไดม้ากขึEนว่าสภาพคล่องของบรษิทัอยู่ในเกณฑด์แีละเป็นปกต ิ

ด้านการบริหารสินทรพัย ์

อตัราส่วน Total Asset Turnover เท่ากบั 2.02 เท่า และ 2.26 เท่าในปี 2544 และปี 2545 ตามลําดบั 
ซึ"งมแีนวโน้มสงูขึEน ชีEใหเ้หน็ว่าประสทิธภิาพการใชส้นิทรพัยร์วมในการสรา้งใหเ้กดิยอดขายทําไดด้ขีึEน อย่างไรกต็ามมี
ขอ้สงัเกตว่าในปี 2545 ยอดขายของบรษิทัเพิ"มขึEนถงึ 62 ลา้นบาท แต่อตัราสว่น Total Asset Turnover กลบัเพิ"มไม่สงู
มากนัก ที"เป็นเช่นนีEเพราะบรษิัทไปลงทุนในสนิทรพัย์ถาวรมากขึEน และสนิทรพัย์เหล่านีEยงัไม่ได้สร้างรายได้ให้แก่
กจิการไดอ้ย่างเต็มที"ในช่วงแรก สาเหตุดงักล่าวนีEส่งผลใหเ้หน็ชดัเจนเมื"อทําอตัราส่วน Fixed Asset Turnover ซึ"ง
เท่ากบั 8.06 เท่า และ 7.41 เท่า ในปี 2544 และปี 2545 ตามลําดบั จากการวเิคราะห์ประสทิธภิาพในการบรหิาร
สนิทรพัยจ์ะยงัไม่ไดป้รบัปรุงดขีึEนมากอย่างเหน็ไดช้ดั แต่ในระดบัที"เป็นอยู่กย็งัถอืว่าประสทิธภิาพยงัอยู่ในเกณฑด์ ีและ
ถา้ยงัคงรกัษาผลการดาํเนินงานที"ดเีช่นเดมินีEไวไ้ด ้การบรหิารสนิทรพัยค์วรจะมปีระสทิธภิาพที"ดกีว่านีEในอนาคต 

ด้านภาระหนี5สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

การสรุปเกี"ยวกบัภาระหนีEสนิและค่าใช้จ่ายทางการเงนิสามารถพจิารณาไดจ้ากอตัราส่วนภาระหนีEสนิ 
(Leverage Ratios) จากการพจิารณาความเสี"ยงทางการเงนิจากภาระหนีEสนิพบว่า Debt Ratio และ Debt to Equity 
Ratio มรีะดบัสงูขึEนเลก็น้อย อย่างไรกต็ามจากการวเิคราะหแ์ลว้พบว่า ภาระหนีEสนินีEถูกคุม้ครองดว้ยสนิทรพัยท์ี"ยงัมี
คุณภาพด ีและสว่นของผูถ้อืหุน้ จงึทาํใหแ้น่ใจว่าภาระหนีEสนิของบรษิทันีEยงัอยู่ในระดบัที"ไม่สงูมากนัก และอยู่ในเกณฑ์
ที"ปลอดภยัสาํหรบัเจา้หนีE 

ส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงนิของภาระหนีEสนิซึ"งวดัจากดอกเบีEยจ่าย ความสามารถในการจ่ายค่าใช้จ่าย
ทางการเงนินีEวดัจากอตัราสว่น Times Interest Earned ซึ"งในกรณีบรษิทัตวัอย่างนีE เท่ากบั 5.2 เท่า และ 7.2 เท่า ในปี 
2544 และปี 2545 ตามลาํดบั ซึ"งแสดงใหเ้หน็ว่าประสทิธภิาพในการนํากําไรจากการดําเนินงานมาจ่ายดอกเบีEยมมีาก
ขึEนเรื"อยๆ  

ดงันั Eนภาพรวมสรุปไดว้่าบรษิทัมคีวามสามารถในการจ่ายหนีEและดอกเบีEยจ่ายได ้ซึ"งแสดงถงึเจา้หนีEของ
บรษิทัยงัคงไดร้บัความคุม้ครองอยู่ในเกณฑด์ไีดต่้อไป 
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ด้านความสามารถในการทาํกาํไร 

อตัราสว่นความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratios) เป็นสว่นหนึ"งที"ใชว้ดัผลการดาํเนินงานของ
กจิการ สามอตัราสว่นแรกที"ไดจ้ากกลุ่มนีEไดแ้ก่ อตัราสว่นกาํไรขั Eนตน้ / ขาย (Gross Profit Margin) อตัราสว่นกาํไรจาก
การดําเนินงาน / ขาย (Operating Profit Margin) และ อตัราส่วนกําไรสุทธ ิ/ ขาย (Net Profit Margin) เราจะเหน็
มาแลว้ครั Eงหนึ"งในการอ่าน Common – Size งบกําไรขาดทุน ซึ"งสรุปไดว้่าความสามารถในการทํากําไรของกจิการยงั
อยู่ในเกณฑด์ ี(แต่ถา้ปรบัปรุงหรอืมกีารควบคุมตน้ทุนขายไดด้กีว่านีE ความสามารถในการทํากําไรกจ็ะมรีะดบัสงูกว่านีE
อกี) 

นอกจากนีEยงัมอีตัราส่วนทางการเงนิอื"นๆ ที"ใช้วดัความสามารถในการทํากําไร ไดแ้ก่ อตัราส่วนกําไร
สุทธต่ิอสนิทรพัยร์วม (Return on Asset : ROA) และ อตัราส่วนกําไรสุทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้ (Return on Equity : 
ROE) จากข้อมูลของบริษัทขอนแก่นเกรกิไกรพบว่า อตัราส่วนทั EงสองนีEมีระดบัสูงขึEน ชีEให้เหน็ว่า ROA ซึ"งวดั
ประสทิธภิาพการใชส้นิทรพัยไ์ปสรา้งกาํไรทาํไดด้ขีึEน และกาํไรที"สงูขึEนนีEสง่ผลด ีทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนสาํหรบัผูถ้อืหุน้ 
(ROE) มรีะดบัที"สงูขึEนกว่าเดมิ 

4.2.2 การเขียนรายงานการวิเคราะหง์บการเงิน 

ในหัวข้อ 4.5.1 ได้อธิบายถึงวิธีการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินอย่างละเอียด ในขั Eนตอนต่อไป 
นกัวเิคราะหจ์ะตอ้งทาํการเขยีนรายงานงานการวเิคราะห ์งบการเงนิ โดยรายงานในสิ"งที"เป็นจุดสาํคญั ซึ"งรวมทั Eงจุดเด่น 
และจุดด้อย และชีEให้เห็นด้วยว่าจุดเด่นและจุดด้อยเหล่านั Eนจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน
อย่างไร การเขยีนรายงานสรุปในเรื"องการวเิคราะหง์บการเงนิเป็นเรื"องยาก ผูเ้ขยีนเหน็ว่าไม่มกีฎเกณฑต์ายตวัเกี"ยวกบั
หวัขอ้ แต่ควรต้องอธบิายให้เหน็ไดว้่าภาพรวมของกจิการเป็นอย่างไร ในที"นีEจะไดล้องใชข้อ้มูลงบการเงนิของบรษิัท
ขอนแก่นเกรกิไกรที"ไดผ่้านการอ่านงบมาแลว้ และเขยีนเป็นรายงานสรุปไดด้งันีE 

 
รายงานการวิเคราะหง์บการเงิน 
บริษทัขอนแก่นเกริกไกร จาํกดั 

การเติบโตของกิจการ 

ระหว่างปี 2544 และปี 2545 บริษัทขอนแก่นเกริกไกรมีการขยายตัวในขนาดของกิจการอยู่ในเกณฑ์ด ี 
โดยสนิทรพัยร์วมจากปี 2544 เท่ากบั 75 ลา้นบาท เพิ"มเป็น 95 ลา้นบาท ในปี 2545 การลงทุนที"เพิ"มขึEนในสนิทรพัย์
ประมาณ 20 ล้านบาทนีE แบ่งได้เป็นการลงทุนในสนิทรพัย์หมุนเวียนประมาณ 10 ล้านบาท และเป็นการลงทุนใน
สนิทรพัยถ์าวรประมาณ 10 ลา้นบาท เมื"อพจิารณางบดุลดา้นหนีEสนิและทุน พบว่าเงนิลงทุนเพิ"ม 20 ลา้นบาทนีEบรษิทั
จดัหามาจากการก่อหนีEเพิ"ม 12 ลา้นบาท (จากหนีEระยะสั Eน 7 ลา้นบาท และหนีEระยะยาว 5 ลา้นบาท) และเงนิทุนจาก
สว่นของผูถ้อืหุน้ (สว่นใหญ่จากกาํไรสะสมที"เพิ"มขึEน) เท่ากบั 8 ลา้นบาท 

สว่นการเตบิโตในดา้นผลการดาํเนินงาน พบว่ายอดขายของบรษิทัเพิ"มจาก 153 ลา้นบาท เป็น 215 ลา้นบาท 
หรอืเพิ"มขึEนประมาณ 62 ลา้นบาท ชีEใหเ้หน็ว่าสนิคา้และบรกิารของบรษิทัยงัคงไดร้บัการต้อนรบัจากตลาดเป็นอย่างด ี
ในภาพรวมจงึสรุปไดว้่าบรษิทัยงัดาํเนินงานไปไดด้ว้ยด ีเป็นปกต ิมกีารเตบิโตของทั Eงสนิทรพัยแ์ละรายได ้
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โครงสรา้งของเงินทุน 

จากการพจิารณา Common – Size งบดุลดา้นสนิทรพัยข์องบรษิทั พบว่า โครงสรา้งการลงทุนในสนิทรพัย์
จากปี 2544 มาสู่ปี 2545 มกีารเปลี"ยนแปลงค่าสดัส่วนระหว่างสนิทรพัยห์มุนเวยีนต่อสนิทรพัยถ์าวร จาก 75% : 25% 
เป็น 70% : 30% ที"เป็นเช่นนีEเพราะอตัราการลงทุนเพิ"มในสนิทรพัย์ถาวรเรว็กว่าของสนิทรพัย์หมุนเวยีน แม้จะมี
จํานวนเงนิลงทุนเพิ"มขึEนประมาณ 10 ล้านบาทใกล้เคยีงกนั อย่างไรกต็ามสดัส่วนที"เปลี"ยนแปลงไปนีEยงัมรีะดบัไม่สูง
มากนกั และยงัไม่ไดแ้สดงถงึการเปลี"ยนแปลงโครงสรา้งทางการลงทุนในสนิทรพัยท์ี"มคีวามผดิปกตจินกระทบต่อฐานะ
การเงนิของบรษิทัแต่อย่างใด 

สาํหรบั Common – Size งบดุลดา้นหนีEสนิและทุน พบว่าโครงสรา้งการจดัหาเงนิทุนจะมาจากทั Eงการก่อหนีE
และจากสว่นของผูถ้อืหุน้ โดยที"สดัสว่นของหนีEสนิต่อทุนในปี 2544 เท่ากบั 50% : 50% และในปี 2545 เท่ากบั 52% : 
48% ตามลาํดบั ชีEใหเ้หน็ว่าภาระหนีEสนิของบรษิทัมรีะดบัสงูขึEนกว่าเดมิบา้ง อย่างไรกต็ามจากการพบว่าหนีEสนิระยะสั Eน
ที"มถีูกคุม้ครองอย่างเพยีงพอดว้ยสนิทรพัยห์มุนเวยีน และสนิทรพัยห์มุนเวยีนส่วนที"เหลอืรวมกบัสนิทรพัยถ์าวรที"มยีงั
พอที"จะครอบคลุมมลูค่าหนีEสนิระยะยาวได ้ภาระหนีEสนิที"เป็นอยู่จงึยงัไม่น่าวติกกงัวลแต่อย่างใด 

ในภาพรวมแลว้ การวเิคราะหโ์ครงสรา้งของเงนิทุนจาก Common – Size ของงบดุล สรุปไดว้่ายงัไม่พบความ
ผดิปกตอิย่างรุนแรงที"จะสง่ผลกระทบในทางลบต่อฐานะการเงนิของกจิการ  

ความสามารถในการทาํกาํไร 

ยอดขายของบริษัทในปี 2544 เท่ากบั 153 ล้านบาท เพิ"มขึEนเป็น 215 ล้านบาทในปี 2545 หรือเพิ"มขึEน  
62 ล้านบาท ชีEให้เห็นว่าผลการดําเนินงานของบริษัทในการสร้างรายได้ยังอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตามผลการ
ดาํเนินงานในการสรา้งกาํไรพบว่ากจิการยงัดาํเนินงานไดอ้ย่างมกีําไร โดยมกีําไรสุทธเิพิ"มขึEน 3.48 ลา้นบาท จากการ
วเิคราะห ์Common – Size งบกาํไรขาดทุนพบว่า สดัส่วนของต้นทุนขายต่อยอดขายอยู่ในระดบัประมาณ 60% ทั Eง 2 
ปี ซึ"งมขีอ้สงัเกตว่ายอดขายที"เพิ"มขึEน 62 ลา้นบาท ควรช่วยประหยดัค่าใชจ้่ายคงที"ไปไดบ้างสว่น แต่สดัส่วนของต้นทุน
ขายต่อยอดขายที"ไม่ลดลง จึงทําให้กําไรไม่สูงไปกว่าเดิมมากนัก แต่ปญัหานีEยงัไม่รุนแรง จะเห็นได้ว่าอตัราส่วน 
วดัความสามารถในการทาํกาํไรรายการอื"นๆ เช่น อตัราสว่นกาํไรสทุธต่ิอสนิทรพัย ์และอตัราส่วนกําไรสุทธต่ิอส่วนของ
ผูถ้อืหุน้ยงัคงมรีะดบัสงูขึEน ดงันั Eนในภาพรวมแลว้สรุปไดว้่าความสามารถในการทาํกาํไรของกจิการยงัอยู่ในเกณฑด์เีป็น
ปกต ิ

พฤติกรรมการได้มาและใช้ไปของเงินทุน 

• จาก Fund Flow ปี 2545 สรุปไดว้่า บรษิทัมเีงนิทุนจากแหล่งภายในประมาณ 47% (จากกําไรสุทธแิละ
ค่าเสื"อมราคา) ซึ"งบรษิทัสามารถนําไปลงทุนระยะสั Eนหรอืระยะยาวได ้

• ในการลงทุนระยะสั Eน พบว่าบรษิทัตอ้งใชเ้งนิลงทุนไปในการดาํเนินงาน 39% (จากการเพิ"มขึEนของลูกหนีE
การคา้ สนิคา้คงเหลอืเป็นหลกั) และจดัหาเงนิทุนจากแหล่งระยะสั Eนมาได ้36% (จากการขายหลกัทรพัย์
ระยะสั Eน และการเพิ"มขึEนของเจา้หนีEการคา้เป็นหลกั) เงนิทุนที"ขาดไป 3% สามารถดงึมาจากแหล่งเงนิทุน
ภายในได ้(ซึ"งจะทาํใหเ้งนิทุนภายในคงเหลอื 44%) 
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• ในการลงทุนระยะยาว บรษิทัต้องใช้เงนิทุน 49% ลงทุนเพิ"มในสนิทรพัย์ถาวร โดยถ้าจดัหาเงนิทุนเพื"อ
การนีEมาจากแหล่งเงนิทุนระยะยาวมจีาํนวน 17% ซึ"งไม่เพยีงพอขาดอกี 32% ซึ"งสามารถนํามาจากแหล่ง
เงนิทุนภายใน (ทาํใหเ้งนิทุนภายในคงเหลอื 12%) 

• เงนิทุนที"เหลอืจากแหล่งเงนิทุนภายใน บรษิทันําไปจ่ายเงนิปนัผล 6% และเกบ็เป็นเงนิสดเพิ"มขึEนอกี 6% 
• จากการวิเคราะห์ขา้งต้นจะเหน็ได้ว่า บริษัทไม่ได้ใช้เงินทุนผิดประเภท ซึ"งจะไม่ทําให้กระทบต่อการ

เปลี"ยนแปลงฐานะการเงินมากนักจากพฤติกรรมการได้มาและใช้ไปของเงินทุนในช่วงเวลาดงักล่าว  
(ปี 2544 และปี 2545) 

สภาพคล่อง 

จาก Fund Flow ในปี 2545 จะเหน็ไดว้่าบรษิทัไม่ไดใ้ชเ้งนิทุนผดิประเภท การลงทุนในระยะสั Eนในปี 2545 นั Eน 
บรษิทัลงทุนเพิ"มในสนิทรพัยห์มุนเวยีนเท่ากบั 9.58 ลา้นบาท และลงทุนเพิ"มในหนีEสนิหมุนเวยีนเท่ากบั 7.03 ลา้นบาท 
อย่างไรก็ตามอัตราการเพิ"มของหนีEสินหมุนเวียนเพิ"มเร็วกว่าของสินทรพัย์หมุนเวียน (เนื"องจากฐานของหนีEสิน
หมุนเวยีนน้อยกว่ามาก) ลกัษณะดงักล่าวนีEเป็นสาเหตุสาํคญัที"ทาํให ้Current Ratio ของกจิการจะมรีะดบัลดลง 

Current Ratio ในปี 2544 และ 2545 มค่ีาเท่ากบั 2.75 และ 2.40 ตามลําดบั ซึ"งพจิารณาจากตวัเลขชีEใหเ้หน็
ว่าความสามารถในการชาํระหนีEระยะสั Eนมรีะดบัที"ลดลงไปจากเดมิ อย่างไรกต็ามค่า Current Ratio ที"แสดงไวนี้Eมคี่าเกนิ
กว่า 1 มาก ประกอบกบัคุณภาพสนิทรพัย์หมุนเวียน เช่น ลูกหนีEการค้าและสนิค้าคงเหลือยงัมคุีณภาพดี (วดัจาก
จํานวนวนัหมุนเวียนของลูกหนีEการค้าและสนิค้าคงเหลือ) จึงสรุปได้ว่า สภาพคล่องของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดีและ 
เป็นปกต ิ

ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรพัย ์

เมื"อเปรยีบเทยีบกบัปี 2545 กบัปี 2544 บรษิทัมสีนิทรพัยเ์พิ"มขึEนประมาณ 20 ลา้นบาท ในขณะที"มยีอดขาย
เพิ"มขึEนประมาณ 62 ลา้นบาท และเมื"อพจิารณาจากขอ้มลูแลว้ยงัพบดว้ยว่าอตัราการเพิ"มของยอดขายเรว็กว่าอตัราการ
เพิ"มของสนิทรพัย์รวม ลกัษณะดงักล่าวส่งผลใหอ้ตัราส่วนขายต่อสนิทรพัยร์วม (Total Asset Turnover) มค่ีาสูง
กว่าเดมิ 

สาํหรบัอตัราส่วนยอดขาย/สนิทรพัยถ์าวร (Fixed Asset Turnover) มรีะดบัลดลงเลก็น้อยจาก 8.06 เท่าเป็น 
7.41 เท่า ซึ"งเป็นผลมาจากการเพิ"มของสนิทรพัยถ์าวรเรว็กว่าของสนิทรพัยป์ระเภทอื"น อตัราส่วนที"มค่ีาลดลงนีEสะทอ้น
ถงึประสทิธภิาพการใชส้นิทรพัยถ์าวรในการสรา้งรายไดท้าํไดล้ดลงกว่าเดมิ อย่างไรกต็ามค่าอตัราส่วนที"คงเหลอื 7.41 
กย็งัถอืว่าอยู่ในระดบัสงู สะทอ้นใหเ้หน็ว่าประสทิธภิาพการใชส้นิทรพัยถ์าวรยงัคงอยู่ในเกณฑด์ ีสามารถยอมรบัได ้

โดยสรุปแลว้ ประสทิธภิาพในการบรหิารสนิทรพัยย์งัคงอยู่ในเกณฑท์ี"ดแีละเป็นปกต ิ

ภาระหนี5สิน 

จากอตัราสว่นทางการเงนิในกลุ่ม Leverage Ratios พบว่า Debt Ratio และ Debt to Equity Ratio มรีะดบัสงู
ขึEนเลก็น้อย ชีEใหเ้หน็ว่าภาระหนีEยงัไม่ไดม้อีะไรเปลี"ยนแปลงอย่างมากมาย แมว้่าจะเริ"มเหน็สญัญาว่าหนีEสนิของบรษิทัมี
ระดบัที"เพิ"มเรว็กว่าการเพิ"มของกาํไรสะสม ซึ"งจะตอ้งเริ"มระมดัระวงัในระยะต่อไป 
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ส่วนอตัราส่วนทางการเงนิที"ใช้วดัความสามารถในการชําระค่าใชจ้่ายทางการเงนิหรอื Time Interest Earned 
พบว่ามรีะดบัสงูขึEนจาก 5.2 เท่าเป็น 7.4 เท่า ชีEใหเ้หน็ว่าการดําเนินงานของบรษิทัยงัคงมกีําไรจากการดําเนินงานมา
จ่ายดอกเบีEยได ้และความสามารถในการจ่ายชาํระดอกเบีEยมแีนวโน้มที"ดขี ึEนดว้ย 

สรปุ 

ฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงานของบรษิทันีEยงัอยู่ในเกณฑ์ดแีละเป็นปกต ิแต่มขีอ้สงัเกตว่าบรษิทัมี
ปญัหาสดัสว่นตน้ทุนขายค่อนขา้งสงูทั Eงที"ยอดขายมรีะดบัเพิ"มสงูขึEน แมก้ารดาํเนินงานยงัมกีาํไร แต่ถ้าเขา้ไปตรวจสอบ
และแกไ้ขปญัหาในจุดนีEจะช่วยใหผ้ลการดาํเนินงานในดา้นกาํไรของกจิการดขีึEนกว่าระดบัที"เป็นอยู่ได ้

5.  บทสรปุ 

เนืEอหาตลอดบทนีEที"ไดศ้กึษามาจะไดอ้ธบิายใหเ้หน็ที"มาของงบการเงนิ และลกัษณะของงบการเงนิซึ"งประกอบ
ไปดว้ยงบดุล งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงนิสด ท่านยงัไดเ้รยีนรูอ้กีว่างบการเงนิเหล่านีEมปีระโยชน์ในการนําไปใช้
วเิคราะหเ์พื"อใหท้ราบฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของกจิการ กระบวนการวเิคราะหง์บการเงนิตามที"ไดอ้ธบิาย
ในบทนีEไดนํ้าเสนอวธิกีารอ่านงบจากขอ้มูลดบิก่อนเพื"อใหเ้หน็สภาพทั "วไปและปญัหาในขั Eนต้นของกจิการในดา้นฐานะ
การเงนิและผลการดําเนินงาน หลงัจากนั Eนจงึนําเอาเครื"องมอืหรอืเทคนิคต่างๆ ที"ใชใ้นการวเิคราะหง์บการเงนิ ไดแ้ก่ 
การย่อส่วนตามแนวดิ"ง (Common – Size Analysis) การวเิคราะหแ์นวโน้ม (Trend Analysis) การวเิคราะหก์าร
เคลื"อนไหวของเงนิทุน (Fund Flow Analysis) และการวเิคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิ (Financial Ratio Analysis)  
มาใช้ในการวเิคราะหง์บการเงนิอกีครั Eงหนึ"งเพื"อตรวจสอบฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงานของกจิการในด้าน
ต่างๆ ในขั Eนตอนสุดทา้ยหลงัจากเรยีนรู้วธิกีารอ่านและวเิคราะห์งบการเงนิแล้วกค็อื การเขยีนรายงาน ซึ"งเป็นส่วนที"
ยากเพราะตอ้งดงึเอาเฉพาะสว่นที"สาํคญัและจาํเป็นมาเขยีนอธบิายเท่านั Eน ในบทนีEจงึไดใ้ชก้รณีตวัอย่างที"ยกมานีEไม่ได้
นําเสนอขอ้มูลพืEนฐานเกี"ยวกบัลกัษณะการทําธุรกจิของกจิการ ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม มาประกอบด้วย ดงันั Eน 
ในโลกแห่งความเป็นจรงิ นกัวเิคราะหท์ี"ดจีงึควรนําขอ้มลูเหล่านีEมาประกอบการพจิารณาวเิคราะหด์ว้ย 
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