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วตัถุประสงค์ของการเรียนรู้

 เข้าใจความหมายของการวเิคราะห์งบการเงิน
 เข้าใจความส าคญัของการวเิคราะห์งบการเงนิ
 เข้าใจงบการเงินแบบฐานร่วม
 เข้าใจการวเิคราะห์งบการเงิน



ความหมายของการวิเคราะหง์บการเงิน

การวิเคราะหง์บการเงินคอื การประเมนิฐานะ
ทางการเงนิและผลการด าเนินงานของกจิการโดย
ใชข้อ้มลูจากงบการเงนิทีส่ าคญัของกจิการนัน้ๆ
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ท าไมเราถงึสนใจหัวข้อนี้

 เคร่ืองมือท่ีเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
การใช้ภายใน
การวดัผลและประเมินผลการด าเนินงาน
เพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหวา่งหน่วยงาน/ฝ่าย

การใช้ภายนอก
เจา้หน้ีระยะสั้นและเจา้หน้ีระยะยาว
นกัวเิคราะห์หุน้
ผูต้รวจสอบบญัชี
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ท าไมการวเิคราะห์งบการเงนิถึงส าคญั

 ผู้จดัการต้องเข้าใจว่าฝ่ายใดต้องการรายงานประจ าปีและท าไม งบการเงนิจะถูก
วเิคราะห์อย่างไรทั้งจากภายในและภายนอกธุรกจิเพ่ือประเมนิผลการด าเนินงาน
ด้านต่างๆของธุรกจิ ข้อควรระวงัในการใช้การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ และ
งบการเงนิส่งผลกระทบต่อมูลค่าของธุรกจิอย่างไร

 ผู้จดัการทางการเงนิต้องการค่าพยากรณ์ทีถู่กต้องของกระแสเงนิสดเพ่ือจะได้
สามารถตดัสินใจลงทุนและจดัหาเงนิทุนได้อย่างถูกต้อง

 วานิชธนกรและตวัแทนต้องการทีจ่ะทราบว่าควรจะเสนอซ้ือธุรกจิหรือควบกจิการ
ในราคาเท่าใด

 ผู้จดัการต้องการทีจ่ะทราบว่าสินทรัพย์ก่อให้เกดิกระแสเงนิสดเท่ากบัเท่าใด
เพ่ือทีจ่ะได้น ามาประเมนิแผนกลยุทธ์ของเขา

 นักลงทุนและเจ้าหนีต้้องการทีจ่ะทราบว่าสินทรัพย์และการด าเนินงานของธุรกจิ
น้ันก่อให้เกดิเงนิสดเท่ากบัเท่าใดเพ่ือที่จะน ามาก าหนดระดบัของภาระผูกพนัทาง
การเงนิของธุรกจิ



1. งบการเงินแบบฐานร่วม 
(Common-Size Financial Statements)

 งบการเงินในรูปแบบมาตรฐาน
 ใชใ้นการเปรียบเทียบโครงสร้างของสินทรัพยแ์ละโครงสร้างของหน้ีสินและทุน

ของบริษทั
 ในการเปรียบเทียบรายการหน่ึงๆ ไม่ควรจะใชต้วัเลขท่ีเป็นตวัเงิน
 วธีิหน่ึงท่ีใชก้คื็อท าใหอ้ยูใ่นรูปของเปอร์เซ็นของรายการหลกัในแต่ละงบการเงิน 

ซ่ึงวธีิน้ีมีช่ือเรียกวา่ “งบการเงินแบบฐานร่วม” 
 งบดุลแบบฐานร่วม แปลงค่าของรายการในงบดุลใหอ้ยูใ่นรูปของอตัราร้อยละของ

สินทรัพยร์วม
 งบก าไรขาดทุนแบบฐานร่วม แปลงค่าของรายการในงบก าไรขาดทุนใหอ้ยูใ่นรูป

ร้อยละของรายไดห้รือยอดขายรวม



2. การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน

อตัราส่วนทางการเงินหมายถึงการน ารายการในงบการเงินตั้งแต่สอง
รายการข้ึนไปมาเปรียบเทียบกนัเพ่ือใหเ้กิดความสมัพนัธ์ระหวา่งรายการ
นั้นๆ ซ่ึงจะออกมาอยูใ่นรูปของอตัราส่วน
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การใช้อตัราส่วนทางการเงิน

การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินเก่ียวขอ้งกบัวธีิการค านวณและแปล
ความหมายอตัราส่วนทางการเงินของธุรกิจ ดงันั้นขอ้มูลป้อนเขา้ท่ีส าคญั
ในการค านวณกจ็ะหาไดจ้ากงบก าไรขาดทุนและงบดุลนัน่เอง

 ผู้สนใจไดแ้ก่
ผู้ถือหุ้นทั้งปัจจุบันและในอนาคต – ระดบัของอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง 

ตลอดจนราคาหุน้
เจ้าหนี้– สภาพคล่องในระยะสั้น, ความสามารถในการจ่ายช าระดอกเบ้ียและเงิน

ตน้, และความสามารถในการท าก าไรของกิจการ
ฝ่ายบริหารของกจิการ – เนน้ทุกดา้นของสถานการณ์ทางการเงินของกิจการ

และใชอ้ตัราส่วนทางการเงินเพื่อควบคุมผลการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลา
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ประเภทของการเปรียบเทยีบอตัราส่วนทางการเงิน

การเปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 
ประเภทใหญ่ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบตามเวลา (Time-series) กบัการ
เปรียบเทียบภาคตดัขวาง (Cross-sectional)
การวเิคราะห์อนุกรมเวลา (Time-Series Analysis) เป็นการเปรียบเทียบผลการ

ด าเนินงานของบริษทัหน่ึงในแต่ละช่วงเวลา โดยปกติจะเปรียบเทียบกบัผลการ
ด าเนินงานในอดีตท่ีผา่นมา เพื่อท่ีจะติดตามความคืบหนา้ การดูแนวโนม้ จะตอ้ง
พิจารณาหลายๆ ช่วงเวลา

การวเิคราะห์ภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Analysis or Benchmarking ) 
มกัจะเก่ียวขอ้งกบัการเปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัต่างๆ ณ เวลา
ใดเวลาหน่ึง โดยปกติจะเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม หรือคู่แข่ง
ส าคญัๆ  หรือ กลุ่มของคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกนั
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Combined Analysis – cross-sectional and time-series 
analyses 

การวเิคราะห์ทั้งสองวธีิจะช่วยใหน้กัวเิคราะห์สามารถดู
แนวโนม้ในพฤติกรรมของอตัราส่วนทางการเงินของธุรกิจ
ไปพร้อมๆ กบัแนวโนม้ของอุตสาหกรรมไดดี้ยิง่ข้ึน

ประเภทของการเปรียบเทยีบอตัราส่วนทางการเงิน (ต่อ)
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ข้อควรระวงัในการใช้การวเิคราะห์อตัราส่วน
 อตัราส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลงมากจากค่าปกติเพียงแค่ช้ีใหเ้ห็นส่ิงผดิปกติ 

หมายความวา่ ธุรกิจควรจะวเิคราะห์เพิ่มเติมถึงสาเหตุของปัญหา เน่ืองจาก
อตัราส่วนนั้นไม่สามารถบอกถึงขอ้สรุปวา่ปัญหาเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร

 อตัราส่วนใดอตัราส่วนหน่ึงนั้นไม่ไดใ้หข้อ้มูลท่ีเพียงพอในการประเมิน
สถานการณ์ทางการเงินของกิจการ นอกเสียจากวา่ถา้อตัราส่วนทั้งกลุ่มไดถู้กใช้
ในการประเมิน

 อตัราส่วนท่ีน ามาเปรียบเทียบควรจะใชต้วัเลขจากงบการเงินในช่วงเวลา
เดียวกนั เช่นเปรียบเทียบระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย ณ ส้ินเดือนมิถุนายน เหมือนกนั 
ไม่ใช่ของเดือนมิ.ย กบั ธ.ค

 งบการเงินท่ีน ามาใชค้วรจะถูกจดัท าโดยมาตรฐานทางบญัชีท่ี เหมือนกนั 
 อตัราเงินเฟ้อมกัจะบิดเบือนผลลพัธ์ ท าใหมู้ลค่าทางบญัชีของสินคา้คงคลงัและ

สินทรัพยท่ี์มีการตดัค่าเส่ือมนั้นมีมูลค่าแตกต่างจากมูลค่าท่ีแทจ้ริงมาก
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ประเภทของอตัราส่วนทางการเงิน
1. อตัราส่วนวดัสภาพคล่องในระยะส้ัน (Short-term Solvency or Liquidity 

Ratios) วดัความสามารถในการช าระหนีร้ะยะส้ัน

2. อตัราส่วนวดัความสามารถในการบริหารหนีสิ้น (Long-term Solvency or Debt 
Ratios) วดัความสามารถในการช าระภาระผูกพนัทางการเงนิระยะยาว

3. อตัราส่วนวดัความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management or 
Activity Ratios) วดัความมีประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์
หมายเหตุ  อตัราส่วน 1 – 3 โดยทั่วไปวดัความเส่ียง

4. อตัราส่วนวดัความมีประสิทธิภาพในการท าก าไร (Profitability Ratios) 

5. อตัราส่วนวดัมูลค่าตลาด (Market Value Ratios capture both risk and 
return) เกนิกว่างบการเงนิและใช้ข้อมูลราคาหุ้นสามญั

6. สมการดูปองท์

7. อตัราการเติบโต
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อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง (Short-term Solvency or Liquidity Ratios)

1.1 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) แสดงถงึความสามารถของธุรกจิในการ
ช าระคนืภาระผกูพนัระยะส้ัน.

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน  =   สินทรัพยห์มุนเวยีน
หน้ีสินหมุนเวยีน
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อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน – ความหมาย

บริษทัน่าจะประสบกบัปัญหาประเภทใด
ถา้อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนนั้นมีค่าสูงเกินไปเม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียของ

อุตสาหกรรม? 

อาจจะแสดงใหเ้ห็นวา่กิจการนั้นมีการถือเงินสด ลูกหน้ีการคา้ หรือสินคา้ไวม้ากเกินไป

ถา้อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนนั้นต ่าเกินไปเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียของ
อุตสาหกรรม? 

อาจจะแสดงใหเ้ห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพในการช าระคืนภาระผกูพนัในระยะสั้น
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การแปลแนวโน้มในอตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนของกจิการ

I. การลดลงทีเ่ท่ากนัในสินทรัพย์หมุนเวยีนและหนีสิ้นหมุนเวยีน
ตัวอย่าง : สินทรัพย์หมุนเวยีน  = 50; หนีสิ้นหมุนเวยีน = 40

a. จงค านวณหาอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั?
b. สมมติกิจการใชเ้งินสด 10 บาท ไปจ่ายช าระคืนเจา้หน้ีการคา้ลง 10 บาท จง

ค านวณหาอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนใหม่ของบริษทั?
ตัวอย่าง : สินทรัพย์หมุนเวยีน = 40; หนีสิ้นหมุนเวยีน  = 50

a. จงค านวณหาอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั?
b. สมมติกิจการใชเ้งินสด 10 บาท ไปจ่ายช าระคืนเจา้หน้ีการคา้ลง 10 บาท จง

ค านวณหาอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนใหม่ของบริษทั?
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Interpreting Trends in a Firm's Current Ratio (Continued)

II. การเพิม่ขึน้ทีเ่ท่ากนัในสินทรัพย์หมุนเวยีนและหนีสิ้นหมุนเวยีน
ตัวอย่าง : สินทรัพย์หมุนเวยีน  = 50; หนีสิ้นหมุนเวยีน = 40

a. จงค านวณหาอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั?
b. สมมติกิจการเพิ่มสินคา้ 10 บาท โดยใชสิ้นเช่ือระยะสั้น

จงค านวณหาอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนใหม่ของบริษทั?
ตัวอย่าง : สินทรัพย์หมุนเวยีน = 40; หนีสิ้นหมุนเวยีน  = 50

a. จงค านวณหาอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั?
b. สมมติกิจการเพิ่มสินคา้ 10 บาท โดยใชสิ้นเช่ือระยะสั้น

จงค านวณหาอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนใหม่ของบริษทั?
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บทสรุป : การแปลแนวโน้ม

การเปล่ียนในแนวโนม้ของอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนนั้นยากท่ีจะแปล
ความหมาย การเพ่ิมข้ึนและการลดลงท่ีเท่ากนัในสินทรัพยห์มุนเวียน
และหน้ีสินหมุนเวียนมีผลกระทบต่ออตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัวา่อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร่ิมตน้นั้นมีค่า
มากกวา่ 1 หรือนอ้ยกวา่ 1 

 ในช่วงเศรษฐกิจขยายตวั กิจการมกัจะสะสมสินคา้เพ่ือใหเ้พียงพอต่อการ
เพ่ิมข้ึนของอุปสงค ์การเพ่ิมข้ึนน้ีมกัจะใชสิ้นเช่ือระยะสั้น 
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อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง (ต่อ)

 1.2 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio หรือ Acid Test Ratio):  อตัราส่วน
เงินทุนหมุนเวยีนรวมสินทรัพยห์มุนเวยีนเช่นสินคา้ ท่ีอาจจะไม่สามารถเปล่ียนเป็น
เงินสดไดใ้นเวลาอนัสั้น อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็วจะค านวณโดยนบัเฉพาะ
สินทรัพยห์มุนเวยีนท่ีเปล่ียนเป็นเงินสดไดเ้ร็วเท่านั้น.

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็ว  =  สินทรัพยห์มุนเวยีน – สินคา้คงเหลือ
หน้ีสินหมุนเวยีน



อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง (ต่อ)

1.3 อตัราส่วนเงินสด (cash ratio) คอื
อตัราสว่นของเงนิสดต่อหนี้สนิหมนุเวยีนของ
กจิการ ค านวณไดด้งันี้

อตัราสว่นเงนิสด =  เงนิสด

หนี้สนิหมนุเวยีน
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 จงวเิคราะห์สภาพคล่องระยะสั้นของบริษทั สมิท 
ปี สินทรัพยห์มุนเวียน สินคา้คงเหลือ หน้ีสินหมุนเวยีน CR QR

2005 50       14     40
2006 80       30     50
2007 100     45      60
2008 153      75      85

ตัวอย่าง: การวเิคราะห์สภาพคล่องระยะส้ัน
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อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง

ค่าท่ียอมรับไดข้ึ้นอยูก่บัอุตสาหกรรมท่ีบริษทันั้นๆ ด าเนินงานอยู่
ยิง่กระแสเงินสดของกิจการสามารถท านายไดม้ากเท่าใด 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนท่ียอมรับไดจ้ะยิง่ต  ่า
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน หรือ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็ว?
ถา้สินคา้มีสภาพคล่อง อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนนั้นน่าจะเหมาะในการวดั

สภาพคล่องโดยรวม
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็วนั้นจะเหมาะกวา่ในกรณีท่ีสินคา้ของบริษทัไม่

สามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดโ้ดยง่าย 
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หมวด 2 : อตัราส่วนวดัความสามารถในการบริหารหนีสิ้น

2.1 อัตราส่วนหน้ีสินรวม (Total Debt Ratio) อตัราส่วนหน้ีสินรวมจะ
พิจารณาหน้ีสินทั้งหมด ซ่ึงจะถูกค านวณโดยการหารหน้ีสินทั้งหมดดว้ย
สินทรัพยร์วม

อตัราส่วนหนีสิ้นรวม =      หนีสิ้นทั้งหมด

สินทรัพย์รวม
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หมวด 2 : อตัราส่วนวดัความสามารถในการบริหารหนีสิ้น

2.2 อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt/Equity Ratio): คือสัดส่วนของหนีสิ้น
ทั้งหมดต่อทุนเจ้าของ

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน = สินทรัพยร์วม – ส่วนของทุน
ส่วนของทุน

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน = หน้ีสินทั้งหมด
ส่วนของทุน



24

หมวด 2 : อตัราส่วนวดัความสามารถในการบริหารหนีสิ้น

 2.3 อัตราส่วนตัวทวีคณูของทุน (Equity Multiplier Ratio): เป็นการวดัความสามารถ
ของทุนเจา้ของต่อการขยายตวัของสินทรัพยข์องกิจการ ค านวณไดด้งัน้ี
อตัราส่วนตวัทวคูีณของทุน  =  สินทรัพย์

ส่วนของทุนเจา้ของ

หรือ
อตัราส่วนตวัทวคูีณของทุน  = 1  +  สดัส่วนหน้ีสินต่อทุน
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2.4 อัตราส่วนก าไรต่อดอกเบี้ยจ่าย (Times Interest Earned or Interest 
Coverage Ratio): Measures the multiple of the current level of debt that 
a firm could support given its current level of earnings.

อตัราส่วนก าไรต่อดอกเบีย้จ่าย  =  ก าไรสุทธิก่อนดอกเบีย้และภาษี

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้

หมวด 2 : อตัราส่วนวดัความสามารถในการบริหารหนีสิ้น



26

หมวด 2 : อตัราส่วนวดัความสามารถในการบริหารหนีสิ้น

2.5 อตัราส่วนกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานต่อดอกเบีย้จ่าย  (Cash 
Coverage Ratio:CCR) Measures the multiple of the current level of 
debt that a firm could support given its current level of cash available. 

อตัราส่วนกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานต่อดอกเบีย้จ่าย  

=  ก าไรสุทธิก่อนดอกเบีย้และภาษ ี +  ค่าเส่ือมราคา

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
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หมวด 3 อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์
Asset Management or Activity Ratios 

3.1 อัตราการหมุนเวยีนของสินค้า (Inventory Turnover) วดัวา่กิจการขาย
สินคา้ทั้งหมดท่ีมีอยูภ่ายในก่ีคร้ัง

อตัราการหมุนเวยีนของสินค้า  =  ต้นทุนสินค้าขาย

สินค้าคงเหลือ



28

หมวด 3 อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์
Asset Management or Activity Ratios

3.2 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ (Days' Sales in Inventory): วดัวา่กิจการใช้
เวลาในการขายสินคา้นานแค่ใด 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่   = 360

อตัราการหมุนเวยีนของสินค้า
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ค าถาม – อตัราการหมุนเวยีนของสินค้า

จงอภปิรายความหมายของ กรณทีีอ่ตัราการหมุนเวยีนของสินค้าสูง
เกนิไป
อาจช้ีใหเ้ห็นถึงระดบัของสินคา้คงเหลือท่ีต ่าเกินไป ซ่ึงอาจจะก่อใหเ้กิดสินคา้ขาด

มือและสูญเสียยอดขาย

 ถ้าอตัราส่วนน้ันต ่าเกนิไป?

อาจแสดงใหเ้ห็นถึงการบริหารสินคา้คงเหลือท่ีไม่มีประสิทธิภาพ มีสินคา้มาก
เกินไป หรือสินคา้ลา้สมยั
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หมวด 3 อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์
Asset Management or Activity Ratios

3.3 อัตราการหมุนเวยีนของลกูหน้ี (Receivables Turnover) วดัวา่กิจการ
เกบ็เงินจากการขายสินคา้ไดเ้ร็วขนาดใด ?

อตัราการหมุนเวยีนของลูกหนี ้ =   ยอดขาย

ลูกหนีก้ารค้า
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หมวด 3 อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์
Asset Management or Activity Ratios

3.4 ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลี่ย (Days' Sales in Receivables) วัดว่ากิจการใช้
เวลาในการเรียกเกบ็หนีน้านแค่ไหน?

ระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉลีย่ =                          365

อตัราการหมุนเวยีนของลูกหนี้
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หมวด 3 อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์

3.5 อัตราการหมุนเวยีนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover): วดั
วา่กิจการใชสิ้นทรัพยมี์ประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด? 

อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย์รวม  =  ยอดขาย

สินทรัพย์
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หมวด 4 วดัประสิทธิภาพในการท าก าไร

4.1 อัตราผลตอบแทนจากยอดขาย (Net Profit Margin) วดัวา่กิจการ
บริหารจดัการค่าใชจ่้ายเม่ือเปรียบเทียบกบัยอดขายไดดี้ขนาดใด ค านวณ
ไดด้งัน้ี

อตัราผลตอบแทนจากยอดขาย  = ก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นสามัญ
ยอดขาย



หมวด 4 อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการท าก าไร

4.2 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Assets: ROA) วดัวา่
สินทรัพยข์องกิจการท างานหนกัขนาดใด ค านวณไดด้งัน้ี

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  = ก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นสามัญ
สินทรัพย์

ถา้ ROA นั้นต ่าเกินไป นัน่แสดงวา่ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขายสูงเกินไปเม่ือ
เทียบกบัราคาขาย หรืออาจแสดงวา่ราคาขายท่ีต ่าหรือตน้ทุนขายท่ีสูง
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หมวด 4 อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการท าก าไร

 4.3 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถอืหุ้น (Return on Common Equity: ROE) วดั
วา่ทุนเจา้ของถูกใชใ้นการสร้างก าไรไดมี้ประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด ค านวณได้
ดงัน้ี

อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น =  ก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นสามญั
ส่วนของผู้ถือหุ้น
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หมวด 5 อตัราส่วนวดัมูลค่าตลาด

 สามารถค านวณไดเ้ฉพาะบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์ท่านั้น
 5.1 อัตราส่วนราคาต่อก าไร (Price/Earnings Ratio):  วดัวา่นกัลงทุนเตม็ใจท่ีจะจ่าย

ซ้ือหุน้เม่ือเทียบกบัก าไรในปัจจุบนัของบริษทัเป็นก่ีเท่า ค  านวณไดด้งัน้ี

 อตัราส่วนราคาต่อก าไร = ราคาตลาดต่อหุ้น

ก าไรสุทธิต่อหุ้น

โดยท่ี    ก าไรสุทธิต่อหุ้น = ก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นสามญั

จ านวนหุ้นสามญัในปัจจุบัน
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หมวด 5  อตัราส่วนวดัมูลค่าตลาด

5.2 อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าบัญชี (Market-to-Book Ratio): วดัวา่
มูลค่าตลาดของการลงทุนของกิจการเม่ือเปรียบเทียบกบัตน้ทุนในอดีต
ของมนัคิดเป็นก่ีเท่า หรือเป็นการวดัอตัราการเติบโตนัน่เอง

อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าบัญชี = ราคาตลาดต่อหุ้น

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
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สมการดูปองท์ (The Du Pont Identity)

 อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 องคป์ระกอบ

 อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) ยงัสามารถเขียนเป็นฟังกช์ัน่ของ 
ROA ของกิจการไดด้งัน้ี

Equity Total

Assets Total
x

Assets Total

Sales
x

Sales

Income Net
 = ROE

tiplierEquity Mul x Turnover Asset Total x  MarginProfit = ROE

Ratio)y Debt/Equit + (1 x Turnover Asset Total x  MarginProfit = ROE

Equity Total

Assets Total
x

Assets Total

Income Net
 = ROE

tiplierEquity Mul x ROA= ROE
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สมการดูปองท์ (The Du Pont Identity)

สมการดูปองบอกเราวา่อตัราผลตอบแทนของส่วนของผูถื้อหุน้สามญั
นั้นข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบหลกั 3 ประการ ไดแ้ก่ :
ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน (Operating Efficiency ) ซ่ึงถูกวดัโดย
ประสิทธิภาพของการใชสิ้นทรัพย ์(Asset Use Efficiency) ซ่ึงถูกวดัโดย
ประสิทธิภาพของการบริหารภาระผกูพนั (Financial Leverage) ซ่ึงถูกวดัโดย
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การใช้การวเิคราะห์งบการเงนิ

การเลือกเบนช์มาร์ค (a Benchmark)
 ช่วงเวลาก่อนหนา้ 
 บริษทัท่ีเปรียบเทียบกนัได ้
ปัญหาของการวเิคราะห์งบการเงิน
 ตวัเลขส้ินงวด กบัตวัเลขเฉล่ีย 
 ไม่ค่อยมีทฤษฎีทางการเงินรองรับ 
 ความแตกต่างของมาตรฐานบญัชี 
 การหาบริษทัท่ีน ามาเปรียบเทียบ
 ความแตกต่างของปีปฏิทิน 
 เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียว
 การเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล


