การวิเคราะห์ งบการเงิน (Financial Statement Analysis) อ.ธีระชัย สิ ริปัญญานนท์
การวิเคราะห์ งบการเงิน
1. การวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบเชิ งตัวเลข (ตามแนวนอน – เที ยบระหว่างปี หรื อ ตามแนวตั้ง – เที ยบปี
เดียวกัน)
 ตามแนวนอน (Horizontal) หลักการคือนายอด (หรื องบ) 2 ปี เขียนเรี ยงกันตามแนวตั้งและเพิ่ม
ช่อง เพิ่ม/ลด เป็ นเงิน และ % สิ่ งที่เป็ นประโยชน์ในการที่ทาให้ดูง่ายคือช่อง % แล้วนา % ที่
เพิ่มหรื อลดผิดปกติมาดูว่าสาเหตุเกิ ดจากอะไร (หรื อนาไปใช้วางแผนการตรวจ) หรื อหากเป็ น
การเที ยบมากกว่า 2 ปี จะต้องทา “ปี ฐาน” ซึ่ งทุ กจานวนของปี ฐานนี้ จะถื อเป็ นมูลค่ า 100%
ข้อจากัดของการเทียบหลายๆปี คือเป็ นการเทียบข้อมูลแต่ละรายการ จะกระทาทั้งงบลาบาก เช่น
เทียบกาไรสุ ทธิ ปี
52 51 50 49
xx xx xx xx
x% x% x% 100
 ตามแนวตั้ง (Vertical) เป็ นการหาสัดส่ วน % ในปี ของตัวเอง แต่อาจนาไปเที ยบกับสัดส่ วน %
ของปี อื่นได้ * แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละรายการกับรายการที่กาหนด (ซึ่ งมักจะเป็ น
ยอดแรก) ซึ่ งจะถือเป็ น 100% ทุกรายการในงบการเงินจะแสดงเป็ นเปอร์เซ็นต์
2. อัตราส่ วนทางการเงิน (Financial Ratio) เมื่อได้อตั ราส่ วนของตัวเองแล้วมักจะต้องนาไปเทียบกับ
อัตราส่ วนเฉลี่ยของอัตราส่ วนมาตรฐาน หรื อ อัตราส่ วนอุตสาหกรรม หรื อแม้กระทัง่ อัตราส่ วนของ
บริ ษทั ระหว่างข้อมูลอดีตและปัจจุบนั
 วิเคราะห์ สภาพคล่ องทางการเงิน (Liquidity Ratio) (ตัวเลขจากงบดุล)
 Current Ratio (อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียน) = สิ นทรัพย์หมุนเวียน ยิ่งมากยิ่งดี
หนี้สินหมุนเวียน
แสดงความสามารถในการชาระหนี้ สินหมุนเวียนด้วยทรัพย์สินหมุนเวียน แต่ Current
Ratio มีขอ้ จากัดตรงที่ไปรวมสิ นค้าคงเหลือ (ไม่รู้ว่าจะขายได้เมื่อไหร่ ) ไว้ในทรัพย์สิน
หมุนเวียน ซึ่ งสิ นค้าไม่สะท้อนความสามารถการชาระหนี้ที่ดี
 จึงเกิดอัตราส่ วน *Acid-Test Ratio (Quick Ratio) =
สิ นทรัพย์หมุนเวียน - สิ นค้าคงเหลือ ยิ่งมากยิ่งดี
หนี้สินหมุนเวียน
ผลต่างของ Current Ratio กับ Acid-Test Ratio เกิดจากสิ นค้าคงเหลือ
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 วิเคราะห์ ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงาน (Asset Management Ratios) ข้ อมูลจากงบกาไร
ขาดทุน / งบดุล
 Receivable Turnover (อัตราหมุนของลูกหนี้ ) = แสดงคุ ณภาพของลูกหนี้ และ
ความสามารถในการตามหนี้
เช่น (สมมุติเป็ นการขายโดยให้เครดิตทั้งหมด) = ยอดขายสุ ทธิ
ลูกหนี้
ยิ่งมากยิ่งดีจะมีผลทาให้ระยะเวลาเก็บหนี้ต่า (เก็บได้เร็ ว)
 Avg. Collection Period (ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการเก็บหนี้) =
=
365 วัน
อัตราหมุนของลูกหนี้
ยิ่งน้อยยิ่งดี เก็บหนี้ได้เร็ ว แสดงค่าเฉลี่ยระยะเวลาหนี้ที่คา้ งชาระเป็ นวัน
 Payable Turnover (อัตราหมุนของเจ้าหนี้ ) = แสดงความสามารถในการจ่ายเงินให้แก่
เจ้าหนี้ น่าจะยิง่ น้อยยิง่ ดี
= ยอดซื้ อเชื่อสุ ทธิ
เจ้าหนี้
 ระยะเวลาจ่ายคืนหนี้ =
365 วัน
ยิ่งมากยิ่งดี (จ่ายเร็ วไม่ดี เก็บโอกาสนาเงินไปใช้อย่างอื่น)
อัตราหมุนของเจ้าหนี้
 Inventory Turnover (อัตราหมุนสิ นค้าคงเหลือ) = แสดงประสิ ทธิ ภาพการบริ หารสิ นค้าคงเหลือ
= ต้นทุนขาย
ยิ่งหมุนมากยิ่งดี (ขายมากเหลือน้อย)
สิ นค้าคงเหลือ
 Total Asset Turnover (อัตราหมุนของสิ นทรัพย์) = แสดงประสิ ทธิ ผลโดยรวมในการใช้สินทรัพย์สร้าง
ยอดขาย
= ขายสุ ทธิ
.
ควรมากกว่า 1
สิ นทรัพย์รวม
 วิเคราะห์ หนีส้ ิ นและการใช้ คืนเงินกู้ (Debt Management Ratios) (ตัวเลขจากงบดุล)
 Debt-to-Equity Ratio (อัตราส่ วนหนี้สินต่อผูถ้ ือหุน้ ) =

หนี้สินรวม .
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
แสดงการจัดสรรทุน โครงสร้างทุน บอกไม่ได้วา่ ค่าไหนดี ขึ้นอยูก่ บั นโยบายของบริ ษทั
 Debt-to-Total Assets (อัตราส่ วนหนี้สินต่อสิ นทรัพย์รวม) = หนี้สินรวม ยิ่งน้อยยิ่งดี
สิ นทรัพย์รวม
แสดง % ของทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาทุนด้วยการก่อหนี้สิน
 Interest Coverage Ratio(อัตราส่ วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย) =
Earnings Before Interest & Tax (EBIT) ยิ่งมากยิ่งดี
ดอกเบี้ยจ่าย
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แสดงความสามารถในการจ่ายคืนดอกเบี้ย ธนาคารมักใช้พิจารณาในการให้สินเชื่อ
 อัตราส่ วนความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)= ข้ อมูลจากงบกาไรขาดทุน/งบดุล
 Gross Profit Margin (อัตรากาไรขั้นต้น) = แสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานและนโยบายการ
กาหนดราคาขาย
= กาไรขั้นต้น
ยิ่งมากยิ่งดี
ยอดขายสุ ทธิ
 Net Profit Margin (อัตรากาไรสุ ทธิ ) = แสดงอัตรากาไรสุ ทธิ หลังจากหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้ง
ภาษีแล้ว (ผลออกมาคิดเป็ น %)
= กาไรสุ ทธิ หลังหักภาษี
ยิ่งมากยิ่งดี
ยอดขายสุ ทธิ
 Return on Investment (ROI/อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์) = แสดงความสามารถในการทา
กาไรของเงินลงทุน (น/ส +ทุน) (ผลออกมาคิดเป็ น %)
=
กาไรสุ ทธิ หลังภาษี
ยิ่งมากยิ่งดี
สิ นทรัพย์รวม
 Return on Equity (ROE/อัตราผลตอบแทนส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น) = แสดงความสามารถการ
บริ หารงานเพื่อให้เกิดผลตอบแทนต่อเจ้าของ (ผลออกมาคิดเป็ น %)
=
กาไรสุ ทธิ หลังภาษี
ยิ่งมากยิ่งดี
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
 อัตราส่ วนมูลค่ าราคาตลาดของหุ้น (Market Value Ratios)
 อัตราส่ วนกาไรต่อหุ น้ (Earnings per share) ในการลงทุนหุ น้ สามัญ 1 หุ น้ ผูถ้ ือหุ น้ จะได้กาไรกี่
บาทถ้านากาไรต่อหุน้ ของบริ ษทั มาเปรี ยบเทียบกับกาไรต่อหุ น้ ของบริ ษทั ในอดีตก็สามารถที่จะ
บอกถึงแนวโน้มการหากาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ได้ว่า มีความสามารถหากาไรดี ข้ ึนหรื อแย่ลงหรื อ
อาจจะนากาไรต่ อหุ ้นของบริ ษทั มาเปรี ยบเที ยบกับธุ รกิ จในอุ ตสาหกรรมเดี ย วกันที่ มีข นาด
เท่ากันก็สามารถบอกได้วา่ ธุรกิจใดมีความสามารถในการหากาไรดีข้ ึนหรื อแย่ลงอย่างไร
= กาไรสุ ทธิ - เงินปันผลของหุน้ บุริมสิ ทธิ
ยิ่งมากยิ่งดี
จานวนหุน้ สามัญ
 อัตราส่ วนของราคา/กาไร ( Price/Earning : P/E ratio)
= ราคาตลาดต่อหุน้ สามัญ = เท่า
ยิ่งมากยิ่งดี
กาไรต่อหุน้ สามัญ
ถ้า P/E ลดลง แสดงถึง กาไรต่อหุน้ ของบริ ษทั ลดลง ก็จะมีผลทาให้ราคาตลาดต่อหุ น้
ของหุ น้ สามัญลดลงด้วย ถ้า P/E เพิ่มขึ้น หมายถึง กาไรต่อหุ น้ ของบริ ษทั เพิ่มขึ้น ก็จะมีผลทา
ให้ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญเพิ่มขึ้นด้วย
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 อัตราส่ วนเงินปันผลต่อกาไรสุ ทธิ (Dividend Payout ratio)
= เงินปันผล
กาไรสุ ทธิ
ผลลัพธ์บอกให้ทราบว่า ธุรกิจมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลกี่เปอร์ เซ็นต์ของกาไรสุ ทธิ และ
เก็บเป็ นกาไรสะสมจานวนเท่ าใดตัวอย่าง บริ ษทั แห่ งหนึ่ งจ่ ายเงิ นปั นผลต่ อหุ ้น = 30 บาท
กาไรสุ ทธิ ต่อหุน้ 50 บาท อัตราส่ วนเงินปันผลต่อกาไรสุ ทธิ (Payout ratio) = 30 /50 = 60%
ผลลัพธ์บอกให้ทราบว่า ธุ รกิจจะจ่ายเงินปั นผลเท่ากับ 60% ของกาไร และธุ รกิจจะมี
นโยบายต้องการเก็บกาไรไว้ในการลงทุนในอนาคตเท่ากับ 40%
 อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend yield)
= เงินปันผลต่อหุน้
ราคาตลาดต่อหุน้
ผลตอบแทนจะสูงหรื อต่าขึ้นอยูก่ บั การคาดการณ์อตั ราความเจริ ญเติบโตของธุรกิจในอนาคต
 อัตราส่ วนราคาตลาดต่อราคาบัญชี (Market/Book Ratio)
= ราคาตลาดต่อหุน้
ยิ่งมากยิ่งดี
ราคาตามบัญชีต่อหุน้
อัตราส่ วนนี้ ผูล้ งทุ นจะใช้พิจารณาว่าบริ ษทั ราคาตลาดเป็ นกี่ เท่ าของราคาตามบัญชี
ส่ วนใหญ่ราคาตลาดจะสูงกว่า เนื่ องจากในงบการเงินข้อมูลทางการบัญชี จะไม่สะท้อนถึงภาวะ
เงินเฟ้ อ รวมถึงการคาดการณ์ผลกาไรในอนาคตที่จะทาให้ส่วนของเจ้าของสูงขึ้น
ประมาณนีห้ ล่ ะ....จาสู ตรเล้ ย.....
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