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“วิเคราะหหลักทรัพยดวยตนเอง (16) : 
เทคนิคการตรวจสอบความฟตทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน” 

 

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล   

ผูอํานวยการฝายพัฒนาความรูผูประกอบวิชาชีพหลักทรัพย    

ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI)   

สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน   

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

ตีพิมพลงหนังสือพิมพ โพสต ทูเดย เดือนมกราคม 2554 

 

การลงทุนในหุนแบบ “ศรีทนได” หรือการลงทุนแบบระยะยาวน้ัน เราไมควรหว่ันไหวไปกับการขึ้นลงของราคาหุน

ในแตละวัน ถาไมไดมีการเปล่ียนแปลงแบบผิดปกติ หรือที่เรียกวา “Shock” ผมอยากบอกนักลงทุนวา การขึ้นลงของราคา

หุนในแตละวันนั้น เกิดจากหลายๆ สาเหตุ แตในระยะยาวแลว อาจสรุปไดวาหุนของบริษัทจดทะเบียนที่จะทําใหเราขาดทุน

ไดมาจาก 2 สาเหตุใหญๆ ไดแก  

1. มีบางอยางเกิดขึ้นกับบริษัทจดทะเบียนนั้นในอนาคต  

2. ตลาด (นักลงทุนสวนใหญ) เช่ือวา บริษัทจดทะเบียนนั้น “กําลังแย” ขาดเงินสดและอาจถึงขั้น “ลมละลาย” 

 เหตุการณ ขอ 2. นั้นไมไดเกิดขึ้นบอยๆ นักวิเคราะหและนักลงทุนจึงมักจะไมคอยกังวลมากนักแตจะให

ความสําคัญกันเหตุการณในขอ 1. มากกวา อยางไรก็ดี เปนอันตรายอยางย่ิงถาเราเพียงแตตามดูการเติบโตของกําไร  

โดยไมไดตามดู “ความฟตทางการเงิน” ซึ่งจะทําใหเราม่ันใจขึ้นวาบริษัทจดทะเบียนนั้นมีโอกาสที่จะลมละลาย (Potential 

Bankruptcy) หรือไม 

เทคนิคการดูบริษัทที่มีโอกาสลมละลาย 

 มี 3 หลักการงายๆ ในการดูบริษัทที่มีโอกาสลมละลาย ไดแก 

1. บริษัทที่มีลักษณะ “หนี้สินลนพนตัว” (Overburdened Debtors) ซึ่งบางทีก็เปนบริษัทขนาดใหญที่เคยกอ

หนี้มากๆ เพื่อมาลงทุนเพิ่มกําลัง หรือประสิทธิภาพในการผลิตแตไมประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจ และ

เร่ิมประสบปญหาในการชําระหนี้คืน 

2. บริษัทนั้นมีลักษณะเปนพวก “ผลาญเงินสด” (Busted Cash Burners) หรือไม บริษัทพวกน้ีจะมีลักษณะที่

ขาดแคลนเงินสดตลอดเวลา และก็ไมคอยมีทางหาเพิ่มมาได ทําใหขาดสภาพคลอง บริษัทเหลานี้มักมีหนี้

ระยะยาวนอย เพราะมักไมมีใครปลอยกูให (ไมไดหมายความวาบริษัทมีหนี้นอย มีปญหา ตองดูประกอบกับ

สภาพคลองดวยวามีปญหาหรือไม) บางทีก็เปนบริษัทที่เคยจัดหาเงินทุนจากการทํา IPO แตบริหารงานไมดี

จนขาดสภาพคลอง 
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3. บริษัทที่มีลักษณะ “ฐานะการเงินยํ่าแย” (Poor Financial Strength) เปนบริษัทที่อยูในโซนอันตราย 

นอกจากหน้ีจะเยอะแลว ผลการดําเนินงานก็ไมดีในแทบทุกดาน 
 

เทคนิคการคัดกรองเพ่ือแยกกลุมบริษัทตามขนาดของหนี ้

เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนมีมาก และมีเพียงสวนนอยที่อาจเขาขายสงสัยวามีฐานะการเงินยํ่าแยจนอาจจะ

ลมละลาย และคงจะเปนการเสียเวลามากท่ีจะมาตรวสอบรายละเอียดทุกบริษัทจดทะเบียน เราอาจเร่ิมตนดวยการ 

คัดกรองหุนที่มีโอกาสลมละลายเพ่ือที่จะโยนเขาไปกองเอาไวในกลุมที่เราตองเตือนสติวา “ศรีอยาไปยุง” เคร่ืองมือ 

คัดกรองอยางแรก คือ ดูวามีหนี้มาก หรือหนี้นอย (ยํ้าอีกทีวาไมไดหมายความวาหนี้มากหรือหนี้นอยเปนคําตอบสุดทาย 

วา บริษัทดีหรือไมดี เราใชเพื่อคัดกรองหุนเทานั้น) 

เราสามารถใชอัตราสวนทางการเงินที่เรียกวา...  

 

 

ถาบริษัทไหนมีอัตราสวน TL/E สูงมากๆ ก็แสดงวามีภาระหนี้สินสูง ที่จริงโดยหลักการแลว การบริหารธุรกิจ 

โดยการมากอหน้ีมาบางไมไดเร่ืองผิด เพราะถานําเงินไปบริหารไดดี จายดอกเบ้ียไดเหลือกําไรมากก็มีโอกาสตกมาถึง 

ผูถือหุนไดอีก และถาไมตองมากวนเงินจากผูถือหุนที่ตองเพิ่มทุนก็จะทําให ROE (กําไร/สวนของผูถือหุน) ของบริษัทสูงขึ้น 

ดังนั้น บริษัทที่ TL/E สูง แตถาประสิทธิภาพการทํากําไรดี “ศรี” ก็ยังรับได อยางไรก็ดีในที่นี้ จะกันบริษัทที่มี TL/E สูง 

ออกมากอน คําแนะนําก็คือ  

ถาพบวา TL/E นอยกวา 0.5 บริษัทในกลุมนี้จะถูกนําไปตรวจสอบตอวาเปนพวก “ผลาญเงินสด” หรือไม 

ถาพบวา TL/E มากกวา 0.5 บริษัทในกลุมนี้จะถูกนําไปตรวจสอบตอไปวาเปนพวก “ฐานะการเงินยํ่าแย” หรือไม 

 
เทคนิคการคัดกรองเพ่ือคนหา “ผูผลาญเงินสด” 

บริษัทที่มีหนี้นอย (TL/E<0.5) ควรมุงไปดูวา บริหารสินทรัพยหมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน และเงินทุนหมุนเวียน 

ไดดีหรือไม โดยมีเคร่ืองมือชวยดังนี้ 

• กระแสเงินสด บริษัทที่มีลักษณะผลาญเงินสด ปจจัยหนึ่งที่จะพบคือการมีกระแสเงินสดติดลบ (กระแส 

เงินสดไหลเขานอยกวากระแสเงินสดไหลออก) แมวาบางครั้งจะรายงานวามีกําไรเปนรายไตรมาส 

• เงินทุนหมุนเวียน ซึ่งคํานวณมาจากสินทรัพยหมุนเวียนลบดวยหน้ีสินหมุนเวียน ถามีมูลคาเปนบวก 

แสดงถึงยอดเงินทุนหมุนเวียนที่บริษัทมีอยู โดยปกติเงินทุนที่กูมาจากหน้ีสินหมุนเวียนจะใชซื้อวัตถุดิบ และ

ทําการผลิตการตลาด กอใหเกิดสินคาคงคลัง ลูกหนี้การคาและยอดขาย ตัวเลขของเงินทุนหมุนเวียนควร

เปนบวก เพราะมูลคาราคาขายไดรวมกําไรไวแลว บริษัทที่มีปญหาผลาญเงินสด มักเปนบริษัทที่มีเงินทุน

TL/E = หนี้สินทั้งหมด / สวนของผูถือหุน 
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หมุนเวียนติดลบ ซึ่งแสดงวาหาเงินมาจายหน้ีสินหมุนเวียนไมได อาจขายสินคาไมได หรือเก็บเงินจากลูกคา

ไมได และจะย่ิงนากลัวถาเปนบริษัทที่มีกระแสเงินสดติดลบดวย 
 

อยางไรก็ดี โปรดจําไววา ไมใช “ผูผลาญเงินสด” ทุกรายจะลมละลาย การแกปญหาไดทันการณ และการไดรับ

เงินทุนเพิ่มเติมอาจชวยบรรเทาปญหา และสถานการณการเงินของบริษัทอาจดีขึ้นได 

เทคนิคการคัดกรองเพ่ือคนหา “ผูมีฐานะการเงินยํ่าแย” 

นักวิเคราะหงบการเงินชั้นนําอยาง Professor Joseph Piotroski ศาสตราจารณดานการบัญชีจาก University  

of Chicago ไดเสนอเคร่ืองมือที่ดูขอมูลหรือปจจัยจากงบการเงิน (Financial Statement Factors) เพื่อตรวจสอบวาใครมี

ฐานะการเงินยํ่าแย ซึ่งมีอยู 9 รายการ ไดแก  

• คุณภาพของกําไร  

• กระแสเงินสดของการดําเนินงานในปที่แลว  

• อัตราสวนกําไรตอสินทรัพย (ROA)  

• อัตราสวนกําไรขั้นตนตอยอดขาย (Gross Margin)  

• อัตราสวนยอดขายตอสินทรัพย (Asset Turnover)  

• เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital)  

• กําไรสุทธิ (Net Income)  

• อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย (Total Liabilities to Total Assets)  

• จํานวนหุนสามัญคงเหลือ (Shares Outstanding)  

โดยที่ Piotroski จะใหคะแนนแตละตัวแปร 1 ถาผลเปนที่นาพอใจ และ 0 ถาไมนาพอใจ ดังนั้น บริษัทที่ดีที่สุด 

จะไดคะแนนเต็ม 9 คะแนน Piotroski กําหนดเปนเกณฑวา ถาบริษัทจดทะเบียนที่ไดคะแนน 5 ขึ้นไปถือวามีฐานะการเงิน

ดีเขมแข็ง แตถาไดคะแนนนอยกวา 5 ลงมาถือวามีฐานะการเงินออนแอ 

ถาเรานําตัวแปรท้ัง 9 ตัวมาจัดเปนกลุมเพื่อใหอธิบายวา บริษัทที่มีฐานะการเงินยํ่าแย หรือ เขมแข็ง เกิดจาก

ประเด็นอะไรบางสรุปไดเปนดานๆ ดังนี้ 

1. ดานความสามารถในการทํากําไร (Profitability) 

บริษัทที่มีฐานะการเงินยํ่าแย เพราะ... 

• ทํากําไรสุทธิ (Net Income) ไดนอยหรือขาดทุน ซึ่งอาจมาจากขายสินคาหรือบริการไมคอยได  

จึงไมคอยมีรายได และ/หรือ ควบคุมคาใชจายไดไมคอยดี 
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• มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (Operating Cash Flow) นอยหรือติดลบ กระแสเงินสด 

ในสวนนี้มาจากกําไรสุทธิและเงินทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนที่มีนอยอาจมาจากการท่ีเจาหนี้ดาน

หนี้สินหมุนเวียนไมใหเงินกูเพิ่ม หรือเรียกใหชําระหน้ีเดิม จึงไมมีเงินไปสต็อคสินคาหรือใหเครดิตกับ

ลูกหนี้ บางกรณีเงินทุนหมุนเวียนเปนบวก เพราะมีสินทรัพยหมุนเวียนมากเกินไป เชน สินคาคงเหลือ 

และลูกหนี้การคาแตคุณภาพไมดีพอ 

• อัตราสวนกําไรตอสินทรัพย (ROA) ต่ํา นอกจากกําไรสุทธิที่เปนเม็ดเงินจะไมดีแลว ประสิทธิภาพ

การใชสินทรัพยเพื่อทํากําไรก็ยํ่าแยดวย ซึ่งดูไดจาก ROA ซึ่งบริษัทที่มีฐานะการเงินยํ่าแย มักจะมี 

คา ROA ตํ่า แสดงวา 1 บาทของสินทรัพย สรางกําไรไดนอยหรือไมไดเลย 

• คุณภาพของกําไร (Quality of Earnings) บริษัทที่ยํ่าแยมักมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานนอย

กวากําไรสุทธิ ทั้งที่ในกระแสเงินสดมีการบวกกลับคาใชจายที่ไมไดจายเปนเงินสดไปจริง เชน คาเส่ือม

ราคา มาชวยใหมีเม็ดเงินเพิ่มขึ้น แตการมีกระแสเงินจากการดําเนินงานลดลงหรือติดลบ แสดงวามีการ

ไหลออกของกระแสเงินสดที่ไมสมควรเกิดขึ้น 

2. ดานหนี้สินและเงินทุนของบริษัท (Debt and Capital) 

บริษัทที่มีฐานะการเงินยํ่าแย เปนเพราะ... 

• มีหนี้สินมาก โดยดูจากอัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม (TL/A) ซึ่งคาที่สูง บอกวาสินทรัพยรวม  

1 บาท ของบริษัท เอาเงินทุนมาจากหนี้เทาไร อัตราสวนน้ีถามีคาใชจายใกล 1 แสดงวาที่ลงทุน 

ในสินทรัพยไป บริษัทขอกูมาเกือบหมด และถามีคามากกวา 1 แสดงวาตองเอาเงินจากหน้ีบางสวน 

ไปชดเชยการขาดทุนดวยซ้ํา 

• เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) บริษัทที่ยํ่าแยมักจะมีเงินทุนหมุนเวียนนอยและท่ีแยมากๆ ก็คือ

ถึงขนาดติดลบมากๆ 

• จํานวนหุนสามัญคงเหลือ (Shares Outstanding) บริษัทที่มีจํานวนหุนสามัญมากๆ แสดงถึงการ

เพิ่มทุนที่ผานมามีมาก จะทําใหการสรางกําไรตอผูถือหุน (ROE) มีคาตํ่าลง โอกาสที่ผูถือหุนจะได

ผลตอบแทนจากการปนผลตอหนวยก็จะนอยลง ย่ิงถานําเงินไปบริหารแบบไมไดเร่ือง ก็ถือวาความ

ยํ่าแยนั้นจะตกมาถึงผูถือหุนดวย 

3. ดานประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Operating Efficiency) 

บริษัทที่มีฐานะการเงินยํ่าแย เปนเพราะ... 

• อัตราการสรางกําไรขั้นตน (Gross Margin) อยูในระดับต่ํา Gross Margin คํานวณจากกําไรขั้นตน

หากดวยยอดขาย ในที่นี้เราไมไดจัดไวในกลุมดานความสามารถในการทํากําไร เพราะกําไรขั้นตนที่ตํ่า 

สะทอนวาสินคาอาจขายไมได และอาจมีตนทุนที่สูงดวยสะทอนใหเห็นถึงการดอยความสามารถในการ

สรางโอกาสทางธุรกิจ 
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• อัตราสวนขายตอสินทรัพย (Asset Turnover) แสดงถึงประสิทธิภาพการใชสินทรัพยเพื่อสราง

ยอดขาย บริษัทที่ยํ่าแยมักมีอัตราสวนน้ีคอนขางตํ่า 
 

ถาเรานําเคร่ืองมือเหลานี้มาใชอาจพอที่จะชวยแยกบริษัทจดทะเบียนท่ีมีความเขมแข็งทางการเงินออกจาก 

บริษัทจดทะเบียนที่มีฐานะการเงินยํ่าแย ออกจากกัน ทําใหเร็วขึ้นในการคนหาหุนเขาพอรต แลวระบุไดวาบริษัทไหนเปน

บริษัทที่ยํ่าแยหรือผลาญเงินสด เราก็แยกกองเอาไวแลวเตือนตัวเองวา “ศรีทนได (ที่จะไมไปยุง)”  

 

****************************************************************** 

ติดตามบทความเก่ียวกับการเงินและการลงทุนที่นาสนใจอื่นๆ ไดที่ www.tsi-thailand.org 


