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ขอความ ภาพประกอบ ตาราง แผนภาพ หรือขอมูลใดๆ ที่ปรากฏในหลักสูตรอบรม 
ถือเปนลิขสิทธิ์ของศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน

หามทําซ้ํา ดัดแปลง หรือเผยแพรสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมดในทุกรูปแบบ 
และหามอัดเสียง ภาพ หรือวิดีโอในระหวางการบรรยาย 

หากผูใดกระทําการที่เขาขาย จะถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
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ผศ.ดร.อรพรรณ ยลระบิล
บรรยายโดย
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รายงานทางการเงินและองคประกอบ
ของรายงานทางการเงิน

การวิเคราะหขอมูลจากรายงานทางการเงิน2

1

หัวขอการบรรยาย
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รายงานทางการเงนิและองคประกอบรายงานทางการเงนิ

• องคประกอบของรายงานทางการเงิน

• งบแสดงฐานะการเงิน

• งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

• งบกระแสเงินสด

• หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1
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งบการเงิน

PAST
ผลการดําเนินงาน

PRESENT
ฐานะการเงิน

FUTURE
พยากรณทางการเงิน
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• รายงานฐานะการเงินผลการดําเนินงานการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน 
กระแสเงินสดและขอมูลเพิ่มเติมที่ควรใหความสนใจของกิจการ

• รายงานของผูตรวจสอบบัญชี (Auditor’s Report)
• งบการเงิน (Financial Statements)

1. งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) 
หรือเดิมเรียกวา งบดุล (Balance Sheet)

2. งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Statement of Comprehensive Income) 
หรือเดิมเรียกวา งบกําไรขาดทุน (Income Statement)

3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน 
(Statement of Changes in Shareholders’ Equity)

4. งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows )

5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Notes to Financial Statements)

Wealth

Success

Survival

องคประกอบของรายงานทางการเงนิ
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– รายงานการตรวจสอบงบการเงนิ (Audit) 
– รายงานการสอบทานงบการเงนิ (Review) 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAM) 

1. การแสดงความเห็นแบบไมมเีงื่อนไข (Unqualified Opinion)
2. การแสดงความเห็นแบบมเีงื่อนไข (Qualified Opinion)
3. การแสดงความเห็นแบบงบการเงินไมถกูตอง (Adverse Opinion) 
4. การแสดงความเห็นแบบไมแสดงความเห็น (Disclaimer Opinion) 
5. การแสดงความเห็นมีเปดวรรคเนนเหตุการณ (Emphasis of Matters)

รายงานผูสอบบัญชีและการแสดงความเห็น

รายงานผูสอบบัญชี

การแสดงความเหน็
ของผูสอบบัญชี
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ความสัมพันธของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงฐานะการเงิน 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด 
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งบกําไร
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

องคประกอบในงบการเงิน

ประกอบดวยงบแสดง
ฐานะการเงิน

ประกอบดวย

• สินทรัพย (Assets)
• หนี้สิน (Liabilities)
• สวนของเจาของ (Equities)

• รายได (Revenues)
• คาใชจาย (Expenses)

จะรับรูองคประกอบในงบการเงิน (บันทึกบัญชี) เมื่อ
1. มีความเปนไปไดคอนขางแนที่ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตของรายการดังกลาวจะเขาหรือออกจากกิจการ
2. รายการดังกลาวมีราคาทุนหรือมูลคาที่สามารถวัดไดอยางนาเชื่อถือ

การรับรูองคประกอบงบการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย (Assets)

หมายถึง ทรัพยากรที่อยูในความควบคุมของ
กิจการ ทรัพยากรดังกลาวเปนผลของเหตุการณ
ในอดีต ซึ่งกิจการคาดวาจะไดรับประโยชนเชิง
เศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต

เชน
• กิจการอาจใชสินทรัพยหรือนําสินทรัพยมา
ใชรวมกับสินทรัพยอื่นเพื่อผลิตสินคาหรือ
ใหบริการ

• กิจการอาจนําสินทรัพยที่มีอยูไปแลกกับ
สินทรัพยอื่น

• กิจการอาจนําสินทรัพยไปชําระหนี้สิน

• กิจการอาจนําสินทรัพยมาแบงปนสวนทุน
ใหกับเจาของ

การไดประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
มีไดหลายลักษณะ
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งบแสดงฐานะการเงนิ – สินทรพัย (ตอ)

สินทรัพยหมุนเวียน (Current Assets)

แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเรียงตามลําดับ
รายการที่เปลี่ยนเปนเงินสดไดงายไวกอน 
(สภาพคลองสูงไวกอน)

• เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
(Cash on Hand and at Banks)

• เงินลงทุนระยะสั้น 
(Short-term Investments)

• ลูกหนี้การคา (Accounts Receivable)
• ตั๋วเงินรับ (Notes Receivable)
• สินคาคงเหลือ (Inventories)
• วัสดุสานักงาน (Office Supplies)
• รายไดคางรับ (Accrued Revenue)
• คาใชจายจายลวงหนา (Prepaid Expenses)

ที่มาภาพ : Flaticon
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เงินลงทุนระยะยาว
(Long-Term Investments)

สินทรัพยไมหมุนเวียน (Noncurrent Assets)

งบแสดงฐานะการเงนิ – สินทรพัย (ตอ)

สินทรัพยไมมีตัวตน 
(Intangible Assets)

ที่มาภาพ : Flaticon

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(Property, Plant and Equipment)

สินทรัพยอื่น
 (Other Assets)
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งบแสดงฐานะการเงนิ

หนี้สิน (Liabilities)

หมายถึง ภาระผูกพันในปจจุบันของกิจการภาระ
ผูกพันดังกลาวเปนผลของเหตุการณในอดีตซึ่ง
การชําระภาระผูกพันนั้นคาดวาจะสงผลใหกิจการ
สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ

เชน

• การจายเงินสด

การชําระภาระผูกพันในปจจุบันโดยการสละทรัพยากร
ที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ทําไดหลายลักษณะ

• การโอนสินทรัพย

• การใหบริการ

• การเปลี่ยนแปลงภาระผูกพันเดิม
เปนภาระผูกพันใหม

• การแปลงหนี้เปนทุน
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งบแสดงฐานะการเงนิ

สวนของเจาของ (Equity)

หมายถึง สวนไดเสียคงเหลือ
ในสินทรัพยของกิจการหลังจาก
หักหนี้สินทั้งสิ้นออกแลว

• ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน xxx

ทุนที่เรียกชําระแลว xxx

• สวนเกินมูลคาหุน xxx

• กําไรสะสม
จัดสรรแลว

สํารองตามกฎหมาย xx

สํารองอื่น xx xx

ยังไมไดจัดสรร xx

• รวมสวนของผูถือหุน xxx
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งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ตอ)

รายไดทางตรงหรือรายไดหลกัจากการดาํเนนิงาน
(Direct Revenues หรือ Operating Revenues)

หมายถึง รายไดที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานหลักของกิจการ
ขึ้นอยูกับวากิจการอยูในธุรกิจประเภทอะไร

1

รายไดทางออมหรือรายไดอืน่ (Indirect Revenues หรือ Other Revenues)
หมายถึง รายไดที่เกิดจากกิจกรรมอื่นที่มิใชกิจกรรมหลักของกิจการ

2

รายได (Revenue)

ที่มาภาพ : Flaticon
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งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ตอ)

คาใชจาย (Expenses) ตนทุนขาย (Cost of Goods Sold หรือ Cost of Sales)
หมายถึง ตนทุนสินคาที่ขายหรือบริการที่กิจการใหกับลูกคาโดยในกิจการซื้อขายสินคาตนทุน
ของสินคาที่ขายจะประกอบดวยคาซื้อสินคาและคาใชจายอื่นที่จําเปนใหสินคานั้นอยูในสภาพที่
พรอมขายได เชน คาขนสงเมื่อซื้อ

1

คาใชจายในการดําเนนิงาน 
(Operating Expenses) 

• คาใชจายในการขาย (Selling Expenses) 
คือ คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากกิจกรรมการขายสินคาหรือบริการ 
เชน เงินเดือนพนักงานขาย / คาโฆษณา

• คาใชจายในการบรหิาร (Administrative Expenses) คือ 
คาใชจายทั่วไปที่เกิดขึ้นในการบริหารกจิการอันเปนสวนรวม เชน เงินเดือน
ผูบริหาร / เงินเดือนพนักงานทั่วไป / คาเสื่อมราคาอาคารสํานักงาน

2

คาใชจายทางการเงนิ และภาษเีงนิได (Finance Cost and Income Tax Expenses)
3

ที่มาภาพ : Flaticon
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หมายถึง งบที่แสดงถึง
การเปลี่ยนแปลงในสวน

ของผูถือหุน

ที่มาภาพ : Flaticon

1.ทุนหุนสามญั

2.กําไรสะสม

3.สวนของกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จและ
รายการอืน่ๆ ที่กระทบสวนของ

เจาของ

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสวนของผูถอืหุน
(Statement of Changes in Stockholders’ Equity) ประกอบดวย 3 สวน คือ

กําไรสะสมจะเพิ่มเมื่อมีกําไรสุทธิ และจะลดลงเมื่อ
ประกาศจายปนผลหรือมีขาดทุนสุทธิเกิดขึ้น
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 การออกขายหุนเพิ่ม และการซื้อหุนคืน
 สวนเกินทุน (สวนเกินมูลคาหุน และสวนเกินทุนจากการตี

ราคาสินทรัพย)
 กําไรสุทธิ (เพิ่มกําไรสะสม)
 การจายเงินปนผล (ลดกําไรสะสม)

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการทีส่าํคัญในงบแสดงการเปลีย่นในสวนของผูถอืหุน

• กําไรจากการตีราคาสินทรัพย
• การเพิ่มหรือลดของมูลคายุตธิรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย 

(กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน-unrealized gain/loss on investment)

• กําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากกําไรขาดทุนจากการแปลงคางบการเงิน 

ที่มาภาพ : Flaticon
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เปนรายงานที่แสดงถึงกระแสเงินสดรับและ
กระแสเงินสดจายในระหวางงวดบัญชี
ที่กําลังพิจารณาวามาจากแหลงใดและ
ใชเงินสดนั้นไปอยางไร โดยแสดงแยกเปน 
3 กิจกรรม

ที่มาภาพ : Flaticon

กิจกรรมดาํเนินงาน 
(Operating Activities)

กิจกรรมลงทุน 
(Investing Activities)

กิจกรรมจดัหาเงิน 
(Financing Activities)

งบกระแสเงนิสด (Statement of Cash Flows)

รายการที่ไมใชเงินสด (Non-cash transactions)

ประกอบดวย 3 กิจกรรม คือ
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ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ
1

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
2

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
3

ขอมูลที่ไมสามารถเปดเผยในตัวงบการเงินทั้ง 4 ประเภท
4

ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน
5

เปนการขยายความเขาใจ
ในวิธีการบันทึกบัญชีในงบ
การเงิน เนื่องจากหลักเกณฑ
ในการบันทึกบัญชีมีหลายวิธี 
แตกตางกันไปตามความ
เหมาะสมของประเภทธุรกิจ

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ (Notes to Financial Statements)

ที่มาภาพ : Flaticon
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งบแสดงฐานะ
ทางการเงิน

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด: ควรมีเทาที่จาํเปน
• ลูกหนี้หรือลูกหนี้ทางการคา: ดูเ รื่องคุณภาพ และ การเปลี่ยนแปลงมากขึ้นหรือลดลง
• สินคาคงเหลือหรือสินคารอขาย: ยังสามารถขายได ไมใชสินคาตกรุน เชน สินคา IT ซึ่งตองตั้งสํารองความ
ดอยคาเปนคาใชจาย

• สินทรัพยหมุนเวียน: ความสามารถในการชําระหนี้และความสามารถในการขยายงาน
• สินทรัพยถาวร: เปนหลักในการสรางรายได แตอาจเปนตนทุนจมหรือคาใชจายถาลงทุนมากและเร็วเกินไป 
โดยเฉพาะการขยายเกินกําลังจากการกูยืม

• ขนาดของหนี้สิน: 
– หนี้สินหมุนเวียนหรือเจาหนี้การคา: ควรมากกวาลูกหนี้การคา+สินคาคงเหลือ
– หนี้สินระยะยาว: หากเปนหุนกู ก็จะสงผลดีตอกิจการเพราะมีตนทุนต่าํกวาดอกเบี้ยธนาคาร
– Matching ระหวางแหลงเงินทุน และ สินทรัพยลงทุน เปนเรื่องสําคัญ

• ขนาดของทุน: หากเพิ่มทุนโดยที่กําไรเพิ่มตามไมทัน แสดงวามีผูมาแบงกําไรกอนเล็กนั้นมากขึ้น

รายการบญัชหีลกัๆ ในการอานงบการเงนิ
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รายการบญัชหีลกัๆ ในการอานงบการเงนิ

งบกําไรขาดทุน • การที่บริษัทกําไร/ขาดทุน มีผลตอ การเพิ่มขึ้น/ลดลงของสวนผูถือหุน
• รายไดจากการขายสินคาหรือบริการ: มากขึ้นหรือลดลง + วิธีการบันทึกรายได
• คาใชจายรวม: พิจารณาตนทุนสินคา คาใชจายในการขายและการบริหาร และอื่นๆ
• กําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี: บงบอกกําไรที่ไดจากการดําเนินงาน
• กําไรสุทธิ: เปนกําไรหลังหักคาใชจายทั้งหมดแลว ใชวิ เคราะหผลประกอบการวาดี ขึ้น/แยลงจากงวด/ปที่แลว 
และ ควรพิจารณาคุณภาพของกําไรควบคูไปดวย

งบกระแสเงินสด • กิจกรรมดาํเนินงาน: หากเปนบวก แสดงวาขายสินคาและเก็บเงินไดมากกวาคาใชจาย หากเปนลบ แสดงวาขาย
สินคาได แตยังไมไดรับเงิน หรือสินคาขายไมออก ยังคางอยูในคลังสินคา

• กิจกรรมลงทุน: อยาดวนสรุปจากคาบวก/ลบ ตองพิจารณาวาการลงทุนนั้นสรางรายไดในอนาคตใหมากกวา
เงินลงทุนหรือไม ถาไม ก็จะสงผลเสียตอกําไร

• กิจกรรมจัดหาเงิน: หากเปนบวก แสดงวามีการกู เงินหรือเพิ่มทุน หากเปนลบ แสดงวามีการชําระหนี้หรือจาย
ปนผลใหผูถือหุน
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“การการอานงบการเงนิของธรุกจิ” สรุป

งบแสดงฐานะการเงิน 
(Statement of Financial Position) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(Statement of Comprehensive Income) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน 
(Statement of Changes in Shareholders’ Equity)

งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows )

หมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชี
(Notes to Financial Statements)

ขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ณ วันใดวันหนึ่ง

ขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงินสดในรอบ
ระยะเวลารายงาน

ขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลา
รายงาน

ขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
ในรอบระยะเวลารายงาน

ใหขอมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ที่นาสนใจ

11
22
33
44
55
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การวเิคราะหขอมลูจากรายงานทางการเงนิ

• แนวคิดการวิเคราะหกิจการ

• การวิเคราะหทางการบัญชี

• เทคนิคในการวิเคราะหงบการเงิน

• การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน

• รายการทางบัญชีที่สําคัญและประเด็นที่พึงระวัง

2
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• กําหนดวัตถุประสงคของการวิเคราะหฯ

• รวบรวมขอมูลในการวิเคราะหฯ
• เครื่องมือในการวิเคราะหฯ

– การวิเคราะหเชิงมหภาค อุตสาหกรรม การแขงขัน กลยุทธของธุรกิจ

– การวิเคราะหทางการบัญชี

– การวิเคราะหทางการเงิน

– การวิเคราะหอนาคตของกิจการ

• สรุปผลและทบทวนบทวิเคราะหฯ

แนวคิดการวเิคราะหกจิการ
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การวเิคราะหกลยทุธของธรุกจิ 
(Strategy Analysis)

การวเิคราะหอตุสาหกรรม
(Industry Analysis)

การวิเคราะหสภาพแวดลอม
(Environmental Analysis) 

แนวคิดการวเิคราะหกจิการ (ตอ)
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+ +
+ +

แนวคิดการวเิคราะหกจิการ (ตอ)

รูจักธรุกจิและอตุสาหกรรม
• เขาใจถึงผลิตภัณฑ ความตองการของลกูคา และ
ความออนไหวของความตองการสินคาตอราคาทีเ่ปลีย่นแปลง

• ลักษณะของผลิตภัณฑที่จะเขามาแทนที ่คุณภาพของ
ผลิตภัณฑของธุรกิจ

• เขาใจอุตสาหกรรมทีธุ่รกจิดําเนินอยู 
- Porter’s five force model

• เขาใจเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับธุรกจิ
• เขาใจความสามารถของธุรกิจในการสรางนวัตกรรมใหมๆ
• เขาใจหลักธรรมาภิบาลทีผู่บรหิารใชรวมถึง
จริยธรรมของผูบรหิาร

ที่มาภาพ : Flaticon
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 ปญหาหลักที่ควรถามเมื่อวิเคราะหธุรกิจ
แรงผลักดันอะไร หรือขอไดเปรียบใด
ของธุรกิจที่จะทําใหธุรกิจนั้นแขงขัน
ไดตอไป ?

กลไกอะไรที่จะชวยใหธุรกิจรอดพน
จากการแขงขันที่รุนแรง ?

ธุรกิจมีความสามารถในการแขงขัน
หรือไมในอุตสาหกรรม ? 

ธุรกิจจะสามารถแขงขันใน
อุตสาหกรรมนั้นไปไดนานแคไหน ?

ที่มาภาพ : Flaticon
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การวเิคราะหทางการบญัชี

การจัดประเภทรายการ 
(Classification)

การเลือกนโยบายบัญชี 
(Accounting Choices)

การประมาณการ 
(Estimation) การสรางรายการเพื่อใหได

ตามเปาประสงคของตน 
(Transaction 

Management)

1 3

2 4

ความลําเอียงที่อาจเกิดจาก
การตกแตงตัวเลขของผูบริหารรูขอจํากัดของขอมูล

ทางการบัญชี

ที่มาภาพ : Flaticon
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การวเิคราะหทางบญัช ี(ตอ)

• ระบุนโยบายบัญชีหลักของธุรกิจ
(Identify Principal Accounting Policies)

• ประเมินโอกาสในการเลือกใชนโยบายบัญชี
(Assess Accounting Flexibility)

• ประเมินกลยุทธของกิจการในการเลือกใช
นโยบายบัญชี
(Evaluate Accounting Strategy)

– นโยบายบัญชีที่ใชโดยสวนใหญ
ในอุตสาหกรรม

– แรงจูงใจของผูบริหารในการสราง
และตกแตงรายการ

• ประเมินคุณภาพของการเปดเผยขอมูล
(Evaluate Quality of Disclosures)

– MD&A หรือหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

– การเปดเผยขอมูลตามสวนงานหรือ
ผลิตภัณฑ

• การระบุสัญญาณเตือนภัยทางการบัญชี
ในแตละงบการเงิน
(Identify Potential Red Flags)

• ปรับตัวเลขใหเหมาะสม
(Undo Accounting Distortions)

ที่มาภาพ : Flaticon
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การวิเคราะหขนาดรวม
(Common Size (Vertical) Analysis)

การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง
(Change (Horizontal) Analysis)

การวิเคราะหแนวโนม
(Trend Analysis)

เทคนิคในการวเิคราะหงบการเงนิ

การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน
(Financial Ratio Analysis)

ที่มาภาพ : Flaticon



3232

การวเิคราะหขนาดรวม
(Common-Size Analysis)

“เพื่อแปลงขอมูลตัวเงิน
ใหอยูในฐานเดียวกันทํา
ใหเปรียบเทียบงาย

เปนการแปลงคาตัวเลขของรายการตางๆ ใหอยูในรูป % 
ของรายการสําคัญในงบการเงิน

Common  Size งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได 100%

คาใชจาย

กําไร

Common  Size งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย 100% หนี้สินและทุน 100%

ทํา Common – Size 
ทําไม??

ที่มาภาพ : Flaticon
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การวเิคราะหการเปลี่ยนแปลง
(Change (Horizontal) Analysis)

เปนการคํานวณการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขรายการทางการเงินตางๆ
เพื่อใหเห็นวา… มีการเปลี่ยนแปลงเปนเทาใดจากปกอนหนา

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6

รายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

หรือ
งบกําไรขาดทุน

 
XX XX XX XX XX XX

แตละปเปนกี่ % ของปฐาน

การเปลี่ยนแปลงที่เปนตัวเงิน 
= รายการในปที่สนใจ - รายการในปฐาน

การเปลี่ยนแปลงที่เปน %
= รายการในปที่สนใจ – รายการในปฐาน  X 100

รายการในปฐาน
ที่มาภาพ : Flaticon
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การวเิคราะหแนวโนม
(Trend Analysis)

เปนการคํานวณในแนวนอน เพื่อทําใหเห็นการเติบโตของรายการทางการ
เงินที่เราสนใจวา… มีแนวโนมการเพิ่มหรือลดลงอยางไร

วิธีการคํานวณ Trend แบบปฐาน

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6

รายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน

หรือ
งบกําไรขาดทุน

 
ปฐาน 
= 100

แตละปเปนกี่ % ของปฐาน

ทํา Trend ทําไม??

Growth ของบางรายการ
สะทอนถึงประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงาน

ที่มาภาพ : Flaticon
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DuPont 
Analysis

Return on Equity

LeverageReturn on Asset

Profit Margin Asset Turnover

Efficiency
• Receivable turnover
• Inventory turnover
• Operating working-

capital turnover
• Fixed Asset Turnover
• Net long-term asset turnover

Liquidity
• Operating cycle
• Cash cycle

Solvency
• Total liabilities / Equity
• Debt / Equity ratio
• Debt-to-capital ratio
• Interest coverage ratio

Liquidity
• CFO / Current liabilities
• Cash flow adequacy ratio

Profitability
• Profit margin
• Gross margin
• SG&A/Sales

Liquidity
• Current ratio
• Quick ratio
• Inventory holding period

• NOPAT / Sales
• EBITDA / Sales
• Effective tax rate

• Collection period
• Payment period
• Operating cycle

การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน – ROE Decomposition
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การวิเคราะห
ความเสี่ยง 

การวิเคราะห
ความสามารถ
ในการทํากําไร

วัดความสามารถในการชําระ
หนี้ระยะสั้นการวิเคราะห

สภาพคลอง
เนน: 
• กระแสเงินสดในปจจุบัน
• สภาพคลองของสินทรัพยหมุนเวียน

วัดความสามารถในการชําระ
หนี้ระยะยาวการวิเคราะห

สภาพหนี้ เนน: 
• โครงสรางการจัดหาเงินทุน
• ความสามารถในการจาย
ภาระผูกพันทางการเงิน

วัดความสามารถในการใช
สินทรัพยเพื่อสรางรายไดการวิเคราะห

ประสิทธิภาพในการ

บริหารสินทรัพย

ความสามารถในการกอใหเกิดกระแสเงินสด 
(Cash flows)

ความสามารถในการทํากําไรและ
การเติบโตจากมมุมองของนักลงทุน 

(Market Perspectives (P/E or P/BV ratios)

เนน: 
• การลงทุนในสินทรัพยเพื่อกอใหเกิด
ยอดขาย

วัดความสามารถในการทาํกาํไร
การวิเคราะห

ความสามารถใน
การทํากําไร

เนน:
• การควบคุมตนทุนและคาใชจาย
• ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
สินทรัพย และสวนของผูถือหุน

1. 2.

3. 4.

การวเิคราะหอัตราสวนทางการเงนิ

5. 6.

อัตราสวนทางการเงนิทีส่ําคัญ
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อัตราสวนวิเคราะหสภาพคลองและ
ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ (Liquidity Risk)

1.

Working Capital

Current Ratio (CR)

Quick Ratio (QR)

OCF to CL

= Current Assets – Current Liabilities

= Current Assets / Current Liabilities

= Quick Assets/ Current Liabilities

= Operating Cash Flows / Average CL

ที่มาภาพ : Flaticon
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อัตราสวนวิเคราะหสภาพคลองและ
ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ (Liquidity Risk)

1.

 สินทรัพยหมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน
=

• อธิบายความสัมพันธระหวางสินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน ชวยในการ
วิเคราะหสภาพคลองของกิจการ รวมถึงความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น 

• อธิบายวากิจการตองใชเงินทุน(สินทรัพยระยะสั้น)เทาใด ในการดําเนินงาน

เงินทนุหมนุเวยีน
(Working Capital)

 สินทรัพยหมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน= -เงินทนุหมนุเวยีน
(Working Capital)

อัตราสวนเงนิทนุหมุนเวยีน
(Current Ratio)
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อัตราสวนวิเคราะหสภาพคลองและ
ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ (Liquidity Risk)

1.

เงินทนุหมนุเวยีน
(Working Capital)

=อัตราสวนเงนิทนุหมุนเวยีนเรว็
(Quick Ratio)

 เงินสด + หลักทรัพยในความตองการของตลาด + ลูกหนี้การคา

หนี้สินหมุนเวียน

• สามารถนํามาใชในการวิเคราะหสภาพคลองแทนการใชอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
เนื่องจากสินทรัพยหมุนเวียนบางประเภทเปนสินทรัพยที่ไมมีสภาพคลองจึงไมสามารถนํามาใชในการจายหนี้ระยะสั้นได

เงินทนุหมนุเวยีน
(Working Capital)

=กระแสเงนิสดจากกจิกรรม
ดําเนนิงานตอหนีส้ินระยะสั้น

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

หนี้สินระยะสั้น

•  สามารถนํามาใชในการวิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น โดยพิจารณาจากกระแสเงินสด
จากกิจกรรมดําเนินงาน อัตราสวนนี้ยิ่งสูงยิ่งดี แสดงใหเห็นถึงสภาพคลองทางการเงินของธุรกิจมีสูง 
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อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการชําระหนีร้ะยะยาว 
(Solvency Risk)

2.

Financial Leverage (FL)

Debt Ratio

Debt to Equity Ratio

= Total Assets / Equity

= Total Liabilities / Total Assets

= Total Liabilities / CE

ที่มาภาพ : Flaticon
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• (ตัวทวีคูณของสวนผูถือหุน) แสดงถึงความคุมคาวาในเงินที่ลงทุนใน
สินทรัพยทั้งหมดมาจากสวนของผูถือหุนกี่บาท

อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการชําระหนีร้ะยะยาว 
(Solvency Risk)

2.

เงินทนุหมนุเวยีน

(Working Capital)

=อัตราสวนของสนิทรพัย
ตอสวนของเจาของ

(Financial Leverage)

สินทรัพยรวม

สวนของผูถือหุน
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เงินทนุหมนุเวยีน
(Working Capital)

=

อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการชําระหนีร้ะยะยาว 
(Solvency Risk)

2.

อัตราหนีส้ินตอสินทรพัยรวม 
(Debt Ratio)

หนี้สินระยะยาวรวม

สินทรัพยรวม

• แสดงใหเหน็ถงึสดัสวนวาสนิทรพัยของบรษิทัไดรบัการสนบัสนนุเงนิทนุจากการกูยมืจากภายนอกและเจาหนีก้ารคาเปนสัดสวนเทาใด
• แสดงถึงความสามารถในการชําระหนีข้องบริษัท ถาอัตราสวนนี้สูง แสดงวาบริษัทมีภาระหนี้สูง ทําใหบริษัทมคีวามเสี่ยงทางการเงิน 

(Financial Risk) สูงตามไปดวย ถาหนี้สินสวนใหญเปนหนีส้ินที่มภีาระดอกเบี้ย (Interest-Bearing Debt)

เงินทนุหมนุเวยีน
(Working Capital)

=อัตราหนีส้ินตอสวนของผูถอืหุน 
(Debt to Equity Ratio: D/E Ratio)

หนี้สินระยะยาวรวม

สวนของทุนรวม

• แสดงใหเหน็ถงึสดัสวนของเงนิทนุทีไ่ดมาจากการกอหนีเ้ทยีบกบัการไดมาของเงนิทนุจากแหลงอืน่เชน หุนบุริมสิทธิ และหุนสามัญ
• หากสัดสวนนี้อยูในระดับสูง จะทําใหกําไรสุทธิมีความผันผวนมาก (มีการกอหนี้สูง) ซึ่งทําใหโอกาสที่กิจการจะผิดนดัชําระภาระหนี้สูง 
ซึ่งหมายความวามีความเสี่ยงทางการเงินสูงเชนกัน
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อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการบรหิารสินทรัพย
(Asset Management)

3.
Total Assets turnover

Fixed Assets Turnover

= Sales / Total Assets

= Sales / Average Fixed Asset

Accounts Receivable Turnover

Days’ Receivables

= Sales Revenues / Average AR

= 360 / AR Turnover
Inventory Turnover

Days’ Inventory

Working Capital Turnover
= 360 / Inv. Turnover

= Sales / Average Working Capital

= COGS / Average Inventory

ที่มาภาพ : Flaticon
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อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการบรหิารสินทรัพย
(Asset Management)

3.

เงินทนุหมนุเวยีน
(Working Capital)

=อัตราการหมนุของสนิทรพัยรวม
(Total Assets Turnover)

 ยอดขายสุทธิ

สินทรัพยรวม

• เปนการวิเคราะหภาพรวมการลงทุนในสินทรัพยทั้งหมด  ซึ่งจะแสดงใหทราบประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยรวมวา
กอใหเกิดยอดขายมากนอยเพียงใด

• หากอัตราสวนนี้มีคาสูง แสดงวาการลงทุนในสินทรัพยรวมกอใหเกิดยอดขายดี 

เงินทนุหมนุเวยีน
(Working Capital)

=

• เปนการวิเคราะหประสิทธิภาพการลงทุนในสินทรัพยถาวร วากอใหเกิดยอดขายไดมากนอยเพียงใด  
• หากอัตราสวนนี้มีคาสูง แสดงวาการลงทุนในสินทรัพยถาวรกอใหเกิดยอดขายดี 

อัตราการหมนุของสนิทรพัยถาวร 
(Fixed Assets Turnover)

 ยอดขายสุทธิ

สินทรัพยถาวร
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อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการบรหิารสินทรัพย
(Asset Management)

3.

เงินทนุหมนุเวยีน
(Working Capital)

=

• เปนการวิเคราะหคุณภาพหรือสภาพคลองของลูกหนี้การคา โดยคํานวณความถี่ของการหมุนเวียนของ
ลูกหนี้การคาในรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งอาจแสดงในรูปของจํานวนวันโดยเฉลี่ย ที่สามารถเรียกเก็บหนี้จากลูกคาได

• หากกิจการสามารถเรียกเก็บหนี้ไดเร็วจะสามารถนําเงินไปจายชําระหนี้ระยะสั้นไดเร็วขึ้นเชนกัน

อัตราหมนุเวยีนของลูกหนีก้ารคา 

(Receivables Turnover)

 ยอดขายสุทธิ

ลูกหนี้การคาถัวเฉลี่ย

เงินทนุหมนุเวยีน
(Working Capital)

=จํานวนวนัเฉลีย่ทีเ่รยีกเก็บหนีจ้ากลกูหนีก้ารคา 
(Average Receivable Collection Period)

365 วัน

อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้การคา
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อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการบรหิารสินทรัพย
(Asset Management)

3.

เงินทนุหมนุเวยีน
(Working Capital)

=

เงินทนุหมนุเวยีน
(Working Capital)

=

อัตราหมนุเวยีนของสินคาคงเหลอื 
(Inventory Turnover)

ตนทุนขาย

สินคาคงเหลือถัวเฉลี่ย

• เปนการวิเคราะหสภาพคลองของสินคาคงเหลือ 
• การที่กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือที่ต่ํา อาจแสดงใหเห็นถึงโอกาสที่จะเกิดการเสื่อมสภาพของสินคาไดมากขึ้น
• การมีอัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือที่สูงมาก อาจแสดงใหเห็นถึงโอกาสที่จะมีสินคาไมเพียงพอที่จะขายและสงมอบแก
ลูกคาชากวาที่ควร ซึ่งอาจสงผลกระทบตอยอดขายได

จํานวนวนัเฉลีย่ทีส่ามารถขายสินคา
(Average Inventory Processing Period)

365 วัน

อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ
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• เงินทุนหมุนเวียนสุทธิมีประสิทธิภาพเพียงใด ในการกอใหเกิดยอดขาย

อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการบรหิารสินทรัพย
(Asset Management)

3.

เงินทนุหมนุเวยีน

(Working Capital)

=อัตราหมุนเวยีนของ
เงินทุนดําเนินงาน

(Working Capital Turnover)

ยอดขาย

เงินทุนหมุนเวียนเฉลี่ย
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อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability)4.

Return on Equity (ROE)

Return on Asset (ROA)

= Net Income / Average CSE* 

= EBIT / Average Total Assets

Common Earnings Leverage (CEL)

Operating Profit Margin (OPM)

= Net Income / EBIT

= EBIT/ Sales

Gross Margin

Times Interest Earned
= EBIT / Interest

= Gross Profit/ Sales 

* CSE = Common Shareholders’ Equity

ที่มาภาพ : Flaticon
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เงินทนุหมนุเวยีน
(Working Capital)

=

เงินทนุหมนุเวยีน
(Working Capital)

=

อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability)4.

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน
(Return on Owner’s Equity: ROE)

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
(Return on Assets: ROA)

กําไรสุทธิ

สวนของทุนเฉลี่ย

• เปนการวิเคราะหที่สําคัญที่สุดสําหรับผูถือหุนของกิจการ (ผูถือหุนสามัญ)
• เนื่องจากเปนการแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการสรางผลตอบแทนจากเงินทุนที่ผูถือหุนนํามาลงทุน

• เปนการวดัประสทิธภิาพในการสรางกาํไรจากสนิทรพัยของกจิการโดยยังไมพจิารณาวาสินทรัพยจดัหามาโดยใช
เงินทุนจากแหลงใด

กําไรสุทธิ

สินทรัพยรวม
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• กําไรจากการดําเนินงานกอนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) สรางกําไรสุทธิที่ผูถือหุนมีสิทธิในสัดสวนเทาไร
• CEL จะสูงหรือ ต่ํานั้นขึ้นอยูกับ ดอกเบี้ยจาย และภาษี โดยตัวแปรของดอกเบี้ยจายมีสองสวน 
คือ ถามีหนี้มาก ก็เสียดอกเบี้ยมาก หรือ อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทเสียสูงหรือต่ํา

อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability)4.

เงินทนุหมนุเวยีน

(Working Capital)

=Common Earnings 
Leverage 

กําไรสุทธิ

กําไรจากการดําเนินงานกอนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT)
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เงินทนุหมนุเวยีน
(Working Capital)

=

อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability)4.

อัตรากาํไรจากการดาํเนนิงาน 
(Operating Profit Margin)

กําไรจากการดําเนินงานกอนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT)

ยอดขายสุทธิ

• กําไรจากการดําเนินงานเทากับกําไรขั้นตนหักดวยคาใชจายในการขายและบริหาร
• อัตราสวนนี้จะแสดงใหเห็นถึงความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ

เงินทนุหมนุเวยีน
(Working Capital)

=อัตรากาํไรสุทธิ
(Net profit Margin)

กําไรสุทธิ

ยอดขายสุทธิ

• การวเิคราะหอตัราสวนกาํไรสทุธ ิตองวิเคราะหจากกาํไรสุทธิและรายไดจากการขายสุทธิในสวนทีย่ังมีการดําเนินปกต ิ
(continuing operation) เนื่องจากผลที่ไดจากการวิเคราะหจะนําไปใชในการคาดการณสถานการณในอนาคต 
ดังนั้น จึงไมควรนําผลกําไรหรือรายไดจากกจิการในสวนที่เลิกดําเนินงานมารวมเนื่องจากเปนรายการที่คาดวาจะเกิดขึ้นอีก 
(Nonrecurring)
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• อัตราสวนนีแ้สดงใหเห็นถงึจาํนวนเทาของกาํไรหลงัหักตนทนุขายวาเปนกีเ่ทาของยอดขายทัง้หมด
• ควรวิเคราะหเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมและคูแขง
• อัตราสวนนี้อาจถูกกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในสัดสวนของการขายสินคาแตละประเภท 

(Product mix) อันเนื่องมาจากอัตราการทํากําไรจากสินคาแตละประเภท

อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability)4.

เงินทนุหมนุเวยีน

(Working Capital)

=อัตรากาํไรขัน้ตน
(Gross profit Margin)

กําไรขั้นตน

ยอดขายสุทธิ
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อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability)4.

เงินทนุหมนุเวยีน

(Working Capital)

=อัตราความสามารถ
ในการจายดอกเบีย้

(Interest Coverage Ratio)

กําไรจากการดําเนินงานกอนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) 

ดอกเบี้ยจาย

• อัตราสวนนีแ้สดงใหเหน็ถงึจาํนวนเทาของกาํไรจากการดําเนนิงานกอนดอกเบี้ยและภาษทีี่สามารถนําไปจายชําระ
ภาระดอกเบี้ย

• หากนํา 1 ไปลบดวยสวนกลับของอัตราความสามารถในการจายดอกเบีย้ จะแสดงใหเห็นวากําไรจากการดําเนินงาน
สามารถลดลงไดอีกเทาใดกอนที่จะไมสามารถจายชําระดอกเบี้ยได เชน อัตราสวนเทากับ 5 หมายความวากําไรจาก
การดําเนินงานจะสามารถลดลงไดอีกรอยละ 80 กอนจะไมสามารถจายดอกเบี้ยได
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ความสามารถในการกอใหเกดิกระแสเงนิสด (Cash flows)5.

วงจรการดําเนนิงาน

สินคาคงเหลือลูกหนี้การคา

เงินสด

ขายเชื่อ

จัดเก็บหนี้ ซื้อและผลิต

ระยะเวลาจัดเก็บหนี้ 

+ 

ระยะเวลาถือครองสินคา

ที่มาภาพ : Flaticon
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ระยะเวลาถือครองสินคา ระยะเวลาจัดเก็บหนี้

ระยะเวลาจายชําระหนี้ ความตองการเงินมาชําระหนี้

ความตองการเงนิสด = (ระยะเวลาถือครองสินคา + ระยะเวลาจัดเก็บหนี้) – ระยะเวลาจายชําระหนี้
 = วงจรการดําเนินงาน – ระยะเวลาจายชําระหนี้

ความตองการเงนิสด (Cash needed)
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นักลงทุนจะเต็มใจซือ้หุนนีใ้นราคาเทาใด เพื่อแลกกับกําไรและเงินปนผล
ที่จะไดรับในอนาคต หรือ หุนตัวนั้นจะใชเวลากี่ปที่ผลตอบแทนหรือกําไรที่
บริษัททําไดจะรวมกันเทากบัเงินทั้งหมดที่ใชซื้อหุนไป

ราคาตลาดของหุน
กําไรตอหุน (EPS)*

P/E Ratio
ราคาตลาดตอกําไรตอหุน

สามารถใช P/E Ratio 
ประเมินมูลคาที่เหมาะสม
ของหุนสามัญไดโดย

P/E x EPS
*กําไรตอหุน (EPS) =    กําไรกอนรายการพิเศษ - เงินปนผลหุนบุริมสิทธิ 

     จํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลว

ความสามารถในการทํากําไรและการเติบโตจากมุมมอง
ของนักลงทุน (Market Perspectives (P/E or P/B ratios))

6.



5757

ราคาตลาดของหุน
มูลคาตามบัญชีตอหุน (BPS)*

PBV Ratio
ราคาตลาดตอมูลคาหุนตามบัญชี

ราคาหุน ณ ขณะนั้น สูงเปนกี่เทา ของมูลคาทางบัญชีของหุน

สามารถใช PBV Ratio 
ประเมินมูลคาที่เหมาะสม
ของหุนสามัญไดโดย

PBV x BPS

*มูลคาตามบัญชีตอหุน (Book Value Per Share : BPS) คือ มูลคาของสินทรัพยตามที่บันทึกไวในบัญชีหักหนี้สินและ
สวนของผูถือหุนบุริมสิทธิ์ หารดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลว

มูลคาตามบัญชีตอหุน (BPS)    =  สวนของผูถือหุนสามัญ (บาท)

                                      จํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลว

ความสามารถในการทํากําไรและการเติบโตจากมุมมอง
ของนักลงทุน (Market Perspectives (P/E or P/B ratios))

6.
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1. ขอจํากัดของขอมูลในงบการเงินเปนขอจาํกัด 
เชน หากบริษัทมีความแตกตางในการดําเนินธุรกิจ
การเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงินระหวางบริษัท
ก็อาจไมสามารถทําไดอยางชัดเจน

2. การเปลี่ยนแปลงในอัตราสวนหนึ่งๆ 
อาจมีความสัมพันธกับอัตราสวนอื่นๆ
เชน อัตราทุนหมุนเวียน (Current Ratio) กับ
อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio)

3. ในการเปรียบเทียบอัตราสวนการเงิน
ระหวางงวดบัญชีของบริษัทเดียวกัน 
ตองคํานึงถึงสถานการณที่อาจ
แตกตางกันของงวดที่เปรียบเทียบกัน

4. เมื่อเปรียบเทียบอัตราสวนการเงิน
ระหวางบริษัทที่คลายคลึงกัน 
ตองเขาใจความแตกตางระหวางบริษัทดวย

ขอจํากดัของการวเิคราะหงบการเงนิ 
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โครงสรางรายได ตนทุน คาใชจายและลักษณะการประกอบ
ธุรกิจของกิจการ

สินทรัพยดําเนินงานหลักที่กอใหเกิดรายไดของกิจการ

หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจ

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน

โครงสรางการถือหุนในบริษัทในเครือ 

รายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

EBITDA Vs CFO

ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ นโยบายการปองกันและลด
ความเสี่ยงดังกลาว 

รายการทางบญัชทีีส่ําคัญและประเดน็ทีพ่งึระวงั

1

2

3

4

5

6

7

8
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บทเรียนที่ผานมาจากการอานรายงานทางการเงิน

ทําความเขาใจในสิ่งที่อาน
อานขอมูลที่เปนเชิงพรรณนา 

เชน MD&A

Creative Accounting /
Real Earnings Management
Creative Accounting /
Real Earnings Management

หากตัวเลขดีเกินจริง…
อาจเปนกลลวงทางการบัญชี📌 📌 📌

ตามหาเงินสดของ
ธุรกิจใหได

เขาใจความเสี่ยง
ของธุรกิจ

การเปดเผยขอมูลโดยสมัครใจ 
ใหขอมูลครบถวนหรือไม

ประเด็นที่นาสนใจจากการ
อานขอมูลดงักลาว
ประเด็นที่นาสนใจจากการ
อานขอมูลดงักลาว

📌

📌 📌

01 02 03

04 05

ที่มาภาพ : Flaticon
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