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คํานํา
เอกสารประกอบการเรียนวิชา การวิเคราะหรายงานทางการเงิน รหัสวิชา 3201-2012
ได จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ใช ป ระกอบการเรี ย นรู ใ ห กั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ชั้ น ปวส. 2 ตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนี ย บัตรวิ ชาชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) พุทธศั ก ราช 2546
ผู เ ขี ย นได จั ด ทํ าขึ้ น โดยได นํ า
ประสบการณจากการจัดการเรียนรูรายวิชาการวิเคราะหรายงานทางการเงินมาเปนเวลานาน ปญหา
ที่ประสบมาตลอด คือ การขาดเอกสารประกอบการเรียนและสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม
และครบถวนตามหลักสูตร
ผูเขียนไดจัดแบงสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ออกเปน 12 หนวย ประกอบดวย หนวย
ที่ 1 แนวคิดพื้นฐานในการรายงานทางการเงินและการนําเสนองบการเงิน หนวยที่ 2 การวิเคราะห
รายงานทางการเงิน หนวยที่ 3 งบการเงินเปรียบเทียบ หนวยที่ 4 วิธีรอยละของยอดรวม หนวย
ที่ 5 การวิเคราะหอัตราสวน หนวยที่ 6 การวิเคราะหสภาพคลอง หนวยที่ 7 การวิเคราะห
สภาพเสี่ ยง หนวยที่ 8 การวิเคราะหประสิทธิภาพในการหากําไร หนวยที่ 9 การวิเคราะห
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน หนวยที่ 10 งบกระแสเงินสด หนวยที่ 11 การจัดทํางบการเงิน
เมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง หนวยที่ 12 การเขียนรายงานทางธุรกิจ โดยแยกการเรียนเปนหนวย
เพื่อสะดวกในการใชงาน
ขอขอบพระคุณนางวิชชาพรรณ กิ่งวัชระพงศ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร
ธานี และคณะครูทุกทานที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา และขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการเรียบเรียง
เอกสาร ทําใหเอกสารประกอบการเรียนเลมนี้มีเนื้อหาครบถวน และเปนประโยชนตอการจัดการ
เรียนรูตอไป
นิภา สุขสง
สิงหาคม 2552
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เอกสารประกอบการเรียน
วิชา การวิเคราะหรายงานทางการเงิน (3201-2012)
จุดประสงครายวิชา
1. มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด การรายงานทางการเงิ น และการนํ า เสนอ
งบการเงิน
2. มีทักษะในการวิเคราะหงบการเงิน ประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับราคา และแปลความหมาย
3. มีทักษะในการทํางบกระแสเงินสด และแปลความหมาย
4. มีทักษะในการเขียนรายงานทางการเงินของธุรกิจ
5. มีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1.
2.
3.
4.

รูหลักเกณฑ และวิธีการวิเคราะหรายงานงบการเงิน
วิเคราะหงบการเงิน และประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในระดับราคา
เสนอขอมูลการวิเคราะหงบการเงิน
นําเสนอขอมูล และแสดงความคิดเห็นดวยความซื่อสัตย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการรายงานทางการเงิน การนําเสนองบการเงิน การนําเทคนิคและ
วิธีการตางๆ มาใชในการวิเคราะหงบการเงิน การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ราคาที่ มี ผ ลต อ การวิ เ คราะห ท างการเงิ น การประเมิ น จุ ด อ อ นของข อ มู ล และข อ จํ า กั ด ของ
งบการเงิน งบกระแสเงินสด การแปลความหมาย และการเขียนรายงานทางการเงินของธุรกิจ
ประเภทตางๆ
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สาระการเรียนรู
1. แนวคิดพื้นฐานในการรายงานทางการเงินและการนําเสนองบการเงิน
2. การวิเคราะหงบการเงิน
3. งบการเงินเปรียบเทียบ
4. วิธีรอยละของยอดรวม
5. การวิเคราะหอัตราสวน
6. การวิเคราะหสภาพคลอง
7. การวิเคราะหสภาพเสี่ยง
8. การวิเคราะหประสิทธิภาพในการหากําไร
9. การวิเคราะหประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
10. งบกระแสเงินสด
11. การจัดทํางบการเงินเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง
12. การเขียนรายงานทางธุรกิจ

ค
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ง

หนวยการเรียนรู
วิชาการวิเคราะหรายงานทางการเงิน
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
จํานวนหนวยการเรียนรู 12 หนวย
หนวยที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จํานวน 54 ชั่วโมง

ชื่อหนวยการเรียน
แนวคิดพื้นฐานในการรายงานทางการเงินและการนําเสนองบการเงิน
การวิเคราะหงบการเงิน
งบการเงินเปรียบเทียบ
วิธีรอยละของยอดรวม
การวิเคราะหอตั ราสวน
การวิเคราะหสภาพคลอง
การวิเคราะหสภาพเสี่ยง
การวิเคราะหประสิทธิภาพในการหากําไร
การวิเคราะหประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
งบกระแสเงินสด

ชั่วโมง
6
2
6
4
2
6
6
4
4
6

11

การจัดทํางบการเงินเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง

4

12

การเขียนรายงานทางธุรกิจ

4

จํานวนชั่วโมงสอน

54
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โครงสรางหนวยที่ 3
งบการเงินเปรียบเทียบ

งบการเงิน
เปรียบเทียบ
 ความหมายของ
งบการเงิน
เปรียบเทียบ
 การเปรียบเทียบ
ตัวเลขในรายการเงิน

วิธีการเปรียบเทียบ
งบการเงิน

งบการเงินเปรียบเทียบ
แบบแผนภูมิ

 การเปรียบเทียบ

 งบการเปรียบเทียบแบบ

งบการเงินปตอ ป
 การแปลความหมาย
งบการเงินเปรียบเทียบ
 ขอจํากัดของการ
วิเคราะหงบการเงิน
เปรียบเทียบ
 การเปรียบเทียบกับ
งบการเงินปใดปหนึ่งที่
เปนฐาน

แผนภูมิ
 การวิเคราะหจาํ นวนเงิน
ที่ เปลี่ยนแปลง
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หนวยที่ 3
งบการเงินเปรียบเทียบ
แนวคิด
การเปรียบเทียบงบการเงินจัดทําโดยนํางบดุล และงบกําไรขาดทุนตั้งแต 2 ปขึ้นไปมา
แสดงเปรียบเทียบเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแตละรายการปตอป หรือเปรียบเทียบกับปฐาน
งบการเงินเปรียบเทียบจัดทําโดยแสดงจํานวนเงินที่ปรากฏในงบ และคํานวณการเปลี่ยนแปลงนั้น
เปนรอยละ ผลการเปรียบเทียบจะแสดงใหเห็นความเติบโตของผลการดําเนินงานวามีมากนอย
เพียงใด ตลอดจนแนวโนมของผลการดําเนินงาน ซึ่งจะเปนประโยชนตอฝายบริหารตอไป

สาระการเรียนรู
1. ความหมายงบการเงินเปรียบเทียบ
2. วิธีการเปรียบเทียบงบการเงิน
3. ขอมูลงบการเงินเปรียบเทียบแบบแผนภูมิ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1.
2.
3.
4.
5.

อธิบายความหมายของงบการเงินเปรียบเทียบได
จัดทํางบการเงินเปรียบเทียบปตอปได
จัดทํางบการเงินเปรียบเทียบกับปใดปหนึ่งที่เปนปฐานได
แปลความหมายงบการเงินเปรียบเทียบได
อธิบายงบการเงินเปรียบเทียบแบบแผนภูมิได
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งบการเงินเปรียบเทียบ
การวิ เ คราะห ง บการเงิ น เปรี ย บเที ย บแต ล ะรายการในงบดุ ล และงบกํ า ไรขาดทุ น
สามารถดําเนินการเปรียบเทียบงบการเงินปหนึ่งกับปถัดมา หรือเปรียบเทียบไดหลายปติดตอกัน
การเปรียบเทียบงบการเงินหลายปติดตอกัน จะใหขอมูลแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
เพราะทําใหเห็นทิศทางการเจริญเติบโต และสามารถเปรียบเทียบแนวโนมของรายการที่สัมพันธ
กันได ตัวอยางเชน ยอดขายเพิ่มขึ้นรอยละ 10 จากปกอน มีความสัมพันธกับคาขนสงออกที่เพิ่มขึ้น
รอยละ 20 จากปกอนอยางไร หรือการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้รอยละ 15 ในขณะที่ยอดขายเพิ่มขึ้นเพียง
รอยละ 5 กรณีที่กลาวขางตนจึงเปนรายการที่ผูวิเคราะหตองตรวจสอบและอธิบายสาเหตุของความ
แตกตางตอไป

งบการเงิน
1. ความหมายของงบการเงินเปรียบเทียบ
งบการเงินเปรียบเทียบ หมายถึง การเปรียบเทียบรายการในงบการเงินตั้งแต 2 ป
ขึ้นไป เพื่อวิเคราะหแนวโนม หรือทิศทางของรายการตางๆ วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ลดลง
หรือไมเ ปลี่ย นแปลงซึ่ ง จะช ว ยใหผูวิ เ คราะหสามารถสรุ ป แนวโน ม ฐานะการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของกิจการในชวงเวลาหนึ่งไดชัดเจนยิ่งขึ้น การวิเคราะหวิธีนี้เรียกอีกอยางหนึ่งวา การ
วิเคราะหแนวนอน (Horizontal Analysis)
2. การเปรียบเทียบตัวเลขในรายงานทางการเงิน
การเปรียบเทียบตัวเลขในรายงานทางการเงินโดยทั่วไป จะแสดงเปนจํานวนเงินที่
ปรากฎในงบและรอยละ ตัวอยางเชน ผูใชงบการเงินอาจพิจารณายอดขายของกิจการเพิ่มขึ้น
4,000,000 บาท (จํานวนเงินที่ปรากฎในงบ) และเพิ่มขึ้นรอยละ 15 จากปกอน ในการวิเคราะหตัว
เลขที่มีจํานวนเงินมากๆ ผูวิเคราะหนิยมตัดรายละเอียดที่ไมสําคัญของตัวเลขออกไป เชน ปดเศษ
สตางคทิ้ง หรือปดเศษของบาทใหเปนจํานวนกลมของรอยบาท พันบาท หรือลานบาท การแสดง
ดังกลาวจะไมทําใหการเปรียบเทียบ ตลอดจนรอยละ และอัตราสวนที่คํานวณไดผิดไป เพราะ

การวิเคราะหรายงานทางการเงิน (3201-2012)

67

ความสัมพันธของตัวเลขไมไดเปลี่ยนแปลง สําหรับการจัดทํางบการเงินเปรียบเทียบจะแสดงการ
เปรียบเทียบตัวเลขในงบการเงิน ดังนี้
2.1 จํานวนเงินที่ปรากฎในงบ
2.2 จํานวนเงินที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรืดลดลง
2.3 แสดงรอยละของการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากป
กอนหรือปฐาน
2.4 แสดงรอยละของยอดรวม
2.1 แสดงจํานวนเงินที่ปรากฏในงบ ขอมูลที่ปรากฎในงบการเงินไดถูกนําไปใช
ประโยชน ในการจั ด ทํ า สถิ ติ เ ศรษฐกิ จ ของประเทศหลายประเภท เช น ผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวม
ภายในประเทศ คาใชจายในการซื้อเครื่องจักรทดแทนกําลังการผลิต ซึ่งไดจากการรวบรวมขอมูล
จํานวนเงินที่ปรากฏในรายงานทางการเงินของธุรกิจ ผูใชงบการเงินที่เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหนึ่ง อาจใชจํานวนเงินที่ปรากฎในงบประเมินการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาของ
บริษัทวา เหมาะสมหรือ มากเกิ น ไป นอกจากนี้ ผูใ ชง บการเงิ น อาจสนใจเกี่ย วกับจํา นวนเงิน ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตัวอยางเชน ผูใชงบการเงินอาจเปรียบเทียบรายไดของบริษัทผลิตยาทั้ง
กอนและหลังจากสิทธิบัตรยาชนิดใดชนิดหนึ่งหมดอายุลง
งบการเงินเปรียบเทียบจะเริ่มดวยการแสดงจํานวนเงินที่ปรากฎในงบตั้งแต 2 งวด
ขึ้นไป เพราะทําใหผูใชงบการเงินไดประโยชนจากรายงานทางการเงินมากขึ้นเมื่อแสดงในรูป
เปรียบเทียบ แมวาจะยังไมไดคํานวณการเปลี่ยนแปลงของรายการตางๆ นอกจากนี้มาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการนําเสนองบการเงิน ไดกําหนดใหกิจการตองแสดงขอมูล
ของงวดกอนเปรียบเทียบกับทุกรายการที่แสดงในงบการเงินงวดปจจุบันดวย
แตการใชขอมูลจํานวนเงินที่ปรากฎในงบเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอสําหรับ
การตัดสินใจ เพราะระดับความมีสาระสําคัญของจํานวนเงินของแตละบริษัทจะแตกตางกัน ดังนั้น
จึงควรพิจารณาขนาดของบริษัทที่รายงานขอมูลดวย เชน การรายงานยอดขายของบริษัทน้ํามันที่
ใหญที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 400,000 เหรียญสหรัฐ จะไมมีสาระสําคัญ แตสําหรับ
บริ ษั ท ขนาดเล็ ก จํ า นวนเงิ น 400,000 เหรี ย ญอาจเป น ยอดขายรวมของบริ ษั ท การเปรี ย บเที ย บ
ระหวางสองบริษัทควรจะวิเคราะหดวยวิธีรอยละแทน
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2.2 แสดงจํานวนเงินที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง งบดุลเปนรายงานที่แสดง
สินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ ณ วันที่ในงบดุล งบดุลเปรียบเทียบจึงแสดงสินทรัพย
หนี้สิน และสวนของเจาของ ของกิจการตั้งแต 2 งวดขึ้นไป และแสดงสวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
เปนจํานวนเงินเพื่อใหทราบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเพื่อนําไปคํานวณเปนรอยละตอไป
จํานวนเงินที่เปลี่ยนแปลงจะใชวิเคราะหรายการในงบดุลระหวางงวด ไดแก
2.2.1 การได ม าของสิ น ทรั พ ย ห รื อ การเปลี่ ย นจากสิ น ทรั พ ย ห นึ่ ง เป น อี ก
สินทรัพยหนึ่ง ตามปกติจะเปนสินทรัพยหมุนเวียน
2.2.2 การเปลี่ยนแปลงหนี้สินจากประเภทหนึ่งเปนอีกประเภทหนึ่ง
2.2.3 การกูยืมหรือการชําระหนี้
2.2.4 การเปลี่ยนแปลงของสวนของเจาของ
งบกําไรขาดทุนแสดงผลการดําเนินงานของธุรกิจในชวงระยะเวลาหนึ่ง เชน
รายป หรือรายไตรมาส ซึ่งอาจรวมรายได (คาใชจาย) อื่น งบกําไรขาดทุนจะแสดงใหเห็นรายได
คาใชจาย และกําไร หรือขาดทุน ที่เกิดขึ้นตลอดชวงเวลาหนึ่ง การเปรียบเทียบงบกําไรขาดุทน
สองงวด หรือหลายงวดติดตอกัน จึงตองระมัดระวังในการวิเคราะหเพื่อใหผลการวิเคราะหถูกตอง
2.3 แสดงรอยละของการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง นักวิเคราะหสวนใหญ
มักพบวา เปนการยากที่จะอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากตัวเลขที่เปนจํานวนเงิน แมวาจะ
ไดเนนไปที่ผลแตกตางที่สําคัญแลว แตการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินของปหนึ่งกับอีกปหนึ่ง จะ
สามารถเขาใจไดดีขึ้นหากคํานวณเปนรอยละ ตัวอยางเชน ลูกหนี้ และเจาหนี้ เพิ่มขึ้น 100,000
บาทเท ากั น แต เ มื่ อคํ านวณเป น รอยละแลว อาจเปน ไปไดวาลูก หนี้อาจเพิ่มขึ้น เพีย งร อยละ 10
ในขณะที่เจาหนี้เพิ่มขึ้นรอยละ 50 หรือรายไดจากการขายของบริษัทเพิ่มขึ้นรอยละ 12.5 แต
ตนทุนขายเพิ่มขึ้นรอยละ 27.1 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกวา ดังนั้นการแสดงรอยละของการเปลี่ยน จะทํา
ใหผลการวิเคราะหใหความหมายมากขึ้น
2.4 แสดงเปนรอยของยอดรวม การวิเคราะหงบการเงิน จะนิยมคํานวณรอยละของ
รายการแตละรายการในงบการเงินเปนรอยละของยอดรวม สําหรับในงบดุลแสดงยอดรวมของ
สินทรัพย และยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุนเปนรอยละ 100 และคํานวณรายการแตละ
รายการเปนรอยละของยอดรวม สวนในงบกําไรขาดทุน แสดงรายไดจากการขายสุทธิเปนรอยละ
100 และคํานวณแตละรายการในงบกําไรขาดทุนเปนรอยละของรายไดจากการขายสุทธิ วิธีนี้
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เรียกวา “วิธีรอยละของยอดรวม” (Common Size) หรือการวิเคราะหแนวดิ่ง (Vertical Analysis)
ซึ่งผูเรียนจะไดศึกษาตอไปในหนวยที่ 4

วิธีการเปรียบเทียบงบการเงิน
การวิเคราะหงบการเงินวิธีงบการเงินเปรียบเทียบจัดทําได 2 รูปแบบ ดังนี้
1. การเปรียบเทียบงบการเงินปตอป (Year-to-Year Change Analysis)
2. การเปรียบเทียบกับงบการเงินปใดปหนึ่งทีเ่ ปนปฐาน (Based Year Analysis)
1. การเปรียบเทียบงบการเงินปตอป
การเปรี ยบเทียบงบการเงินปต อป เปนวิธีการเปรียบเที ยบการเปลี่ ยนแปลงของ
จํานวนเงินแตละรายการในงบการเงิน 2-3 ปติดตอกันซึ่งเหมาะสําหรับการวิเคราะหในระยะเวลา
สั้นๆ ที่สามารถดําเนินการไดงายและสามารถเขาใจได โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งเปนจํานวน
เงินและเปนรอยละ ดังนั้นผูวิเคราะหควรจะพิจารณาทั้งจํานวนเงินและรอยละ ดังตัวอยางที่ 3-1
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ตัวอยางที่ 3 - 1 การแสดงงบกําไรขาดทุนเปรียบเทียบ 3 ปตดิ ตอกัน
บริษัท คอลเกต จํากัด
งบกําไรขาดทุนเปรียบเทียบ
สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม

2550
รายไดจากการขายสุทธิ
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาใชจาย (รายได) อื่นๆ สุทธิ
กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
ดอกเบี้ยจาย
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิ

2549

2548

12,238 11,397 10,584
5,536 5,192 4,747
6,702 6,205 5,837
4,355 3,921 3,625
186
69
90
2,161 2,215 2,122
159
136
120
2,002 2,079 2,002
648
728
675
1,354 1,351 1,327

หนวย : ลานบาท
2549 – 2550
2548 – 2549
เพิ่ม (ลด)
เพิ่ม (ลด)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
เงิน
เงิน
841
7.38
813 7.68
344
6.63
445 9.37
497
8.01
368 6.31
434 11.07
296 8.17
117 169.57
(21) (23.33)
(54) (2.44)
93.0 4.38
23 16.91
16 13.33
(77) (3.70)
77 3.85
(80) (10.99)
53 7.85
3
0.22
24 1.80

วิธีการคํานวณ
การเปลี่ยนแปลงของยอดขายสุทธิ ป 2549 – 2550
1. ยอดขายเพิ่มขึน้ 841 บาท คือ 12,238 – 11,397 เทากับ 841 บาท
2. รอยละของการเพิ่ม (ลด) คือ เพิ่มขึ้นรอยละ 7.38 คํานวณจาก
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ยอดขายที่เพิ่มขึ้น X 100
ยอดขายป 2549
841 X 100
คือ
11,397
การเปลี่ยนแปลงของยอดขายสุทธิ ป 2548 – 2549
1. ยอดขายเพิ่มขึน้ 813 บาท คือ 11,397 –10,584 เทากับ 813 บาท
2. รอยละของการเพิ่ม (ลด) คือ เพิ่มขึ้นรอยละ 7.68 คํานวณจาก
ยอดขายที่เพิ่มขึ้น X 100
ยอดขายป 2548
คือ
813 X 100
10,584
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ตัวอยางที่ 2 การแสดงงบดุลเปรียบเทียบ 2 ปตดิ ตอกัน
บริษัท คอลเกต จํากัด
งบดุลเปรียบเทียบ
ณ 31 ธันวาคม
หนวย : ลานบาท
เพิ่ม (ลด)
จํานวนเงิน รอยละ

2550

2549

489.5
1,523.2
1,008.4
279.9
3,301.0
2,696.1
2,081.8
831.1
228.0
9,138.0

340.7
1,309.4
855.8
251.2
2,757.1
2,544.1
1,845.7
783.2
577.0
8,507.1

148. 80
213.80
152.60
28.70
543.90
152.00
236.10
47.90
(349.00)
630.90

43.68
16.33
17.83
11.43
19.73
5.98
12.79
6.12
(60.49)
7.40

174.1
1,039.7
776.7
161.5
1,317.1
3,469.1
2,720.4
309.9
1,227.7
7,727.1

171.5
876.1
356.7
215.5
1,123.2
2,743.0
2,918.0
554.7
941.3
7,157.0

2.60
163.60
420.00
(54.00)
193.90
726.10
(197.60)
(244.80)
286.40
570.10

1.52
18.67
117.75
(25.06)
17.26
26.47
6.77
(44.13)
30.43
7.97

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา (สุทธิ)
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ)
คาความนิยม
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยมื ระยะสัน้
เจาหนีก้ ารคา
สวนของหนี้สนิ ระยะยาวที่ถงึ กําหนดใน 1 ป
ภาษีเงินไดคางจาย
คาใชจายคางจาย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินระยะยาว
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
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บริษัท คอลเกต จํากัด
งบดุลเปรียบเทียบ
ณ 31 ธันวาคม
2550
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หุนบุริมสิทธิ
หุนสามัญ
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
ผลตางการแปลงคางบการเงิน
กําไรสะสม
รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของผูถอื หุน

2549

222.7 253.7
732.9 732.9
218.1 218.1
119.0 100.0
118.2
45.4
1,410.9 1,350.1
9,138.0 8,507.1

เพิ่ม (ลด)
จํานวนเงิน รอยละ
(31.00)
19.0
72.8
60.8
630.9

(12.22)
19.0
160.35
4.53
7.40

2. การแปลความหมายงบการเงินเปรียบเทียบ
2.1 การแปลความหมายของงบกําไรขาดทุนเปรียบเทียบ
2.1.1 การเปรียบเทียบป 2549 - 2550
จากตัวอยางที่ 3 - 1 แสดงงบกําไรขาดทุนเปรียบเทียบป 2549 – 2550
ของบริษัท คอลเกต จํากัด ผลการเปรียบเทียบแสดงใหเห็นรายการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญหลาย
รายการ ไดแก ยอดขายเพิ่มขึ้น 841 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.38 แตตนทุนขายเพิ่มขึ้นเพียง
344 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.63 ดวยเหตุนี้กําไรขั้นตนจึงเพิ่มขึ้น 497 ลานบาท คิดเปนรอยละ
8.01 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกวารอยละของยอดขายที่เพิ่มขึ้น กลาวโดยสรุปวาบริษัทสามารถควบคุม
ตนทุนขายไดดี สวนคาใชจายในการขายและบริหารทั่วไป เพิ่มขึ้น 434 ลานบาท คิดเปนรอยละ
11.07 แตคาใชจายอื่นๆ เพิ่มขึ้นมากถึง 117 ลานบาท คิดเปนรอยละ 169.57 เปนผลใหบริษัทมี
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานลดลง 54 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.44 ดอกเบี้ยจาย เพิ่มขึ้น 23
ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.91 กําไรกอนภาษีเงินไดลดลง 77 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.70 ภาษี
เงินไดลดลง 80 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.99 ดังนั้น กําไรสุทธิของบริษัทจึงเพิ่มขึ้นเล็กนอย
3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.22
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2.1.2 การเปรียบเทียบป 2548 - 2549
งบกําไรขาดทุนเปรียบเทียบป 2548– 2549 ของบริษัท คอลเกต จํากัด
ผลการเปรียบเทียบแสดงใหเห็นรายการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญหลายรายการ ไดแก ยอดขายเพิ่มขึ้น
813 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.68 แตตนทุนขายเพิ่มขึ้นถึง 445 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.37
ดวยเหตุนี้กําไรขั้นตนจึงเพิ่มขึ้นเพียง 368 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.31 ซึ่งเพิ่มขึ้นนอยกวา
รอยละของยอดขายที่เพิ่มขึ้น สรุปวาบริษัทควบคุมตนทุนขายไมดีนัก สวนคาใชจายในการขาย
และบริหารคาใชจายทั่วไป เพิ่มขึ้น 296 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.17 แตคาใชจายอื่นๆ ลดลง 21
ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.33 เปนผลใหบริษัทมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 93 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 4.38 ดอกเบี้ยจาย เพิ่มขึ้น 16 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.33 กําไรกอนภาษี
เงินไดเพิ่มขึ้น 77 ลานบาทคิดเปนรอยละ 3.85 ภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น 53 ลาน คิดเปนรอยละ 7.85
ดังนั้น กําไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้น 24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.80
2.2 การแปลความหมายของงบดุลเปรียบเทียบ
จากตัวอยางที่ 3 - 2 แสดงงบดุลเปรียบเทียบ 2 ป เปนการเปรียบเทียบงบดุลป
2549 – 2550 ของบริษัท คอลเกต จํากัด ผลการเปรียบเทียบแสดงใหเห็นรายการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญหลายรายการ ดังนี้ สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 543.9 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.73
ประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 148.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 43.68
ลูกหนี้การคา (สุทธิ) เพิ่มขึ้น 213.80 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.33 สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 152.6
ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.83 สินทรัพยหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 28.7 ลาน คิดเปนรอยละ 11.43
ที่ดินอาคารและอุปกรณ (สุทธิ) เพิ่มขึ้น 152 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.98 คาความนิยมเพิ่มขึ้น
236.1 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.79 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 47.9 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 6.12 สินทรัพยอื่นลดลง 349 ลานบาท คิดเปนรอยละ 60.49 สินทรัพยรวมเพิ่มขึ้น 630.9
ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.40 โดยสรุปบริษัทมีสินทรัพยเพิ่มขึ้น (ยกเวนสินทรัพยอื่นลดลงเพียง
รายการเดียว) คือ ลูกหนี้การคาไดเพิ่มขึ้นมากที่สุด และรองลงมาคือ เงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสด และสินคาคงเหลือตามลําดับ สินทรัพยไมหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมาก คือ คาความนิยมซึ่งเกิด
จากการซื้อกิจการอื่น ที่ดินอาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพิ่ม อยางไรก็ตามผูวิเคราะห
จะตองพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินและสวนของผูถือหุนดวย
หนี้สินและสวนของผูถือหุนเปลี่ยนแปลงดังนี้ หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 726.10
ลานบาท คิดเปนรอยละ 26.47 ประกอบดวยเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 2.6
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ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.52 เจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น 163.6 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.67 สวน
ของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดภายใน 1 ปเพิ่มขึ้น 420 ลานบาท คิดเปนรอยละ 117.75 ภาษี
เงินไดคางจายลดลง 54 ลานบาท คิดเปนรอยละ 25.06 คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น 193.9 คิดเปน
รอยละ 17.26 หนี้สินระยะยาวลดลง 197.6 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.77 หนี้สินภาษีเงินได
รอตัดบัญชีลดลง 244.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 44.13 หนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น 286.4 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 30.43 หนี้สินรวมทั้งสิ้นเพิ่มขึ้น 570.1 คิดเปนรอยละ 7.97 สวนของเจาของเพิ่มขึ้น
60.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.53 ประกอบดวยหุนบุริมสิทธิลดลง 31 ลานบาท คิดเปนรอยละ
12.22 หุนสามัญและสวนเกินมูลคาหุนสามัญไมเปลี่ยนแปลง ผลตางการแปลงคางบการเงิน
เพิ่มขึ้น 19 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.0 กําไรสะสมเพิ่มขึ้น 72.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ
160.35 จะเห็นไดวาหนี้สินและสวนของเจาของรวมเพิ่มขึ้น 630.9 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.40
โดยสวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดภายใน 1 ปเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมาคือ คาใชจายคางจาย
เจาหนี้การคาตามลําดับ ดังนั้นการที่บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นมากก็เพื่อชําระหนี้สิน
หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นเหลานี้ บริษัทมีหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้นมากดวย แตหนี้สินระยะยาวและหนีส้ นิ ภาษี
เงินไดรอตัดบัญชีลดลงมากเชนเดียวกัน กําไรสะสมของบริษัทเพิ่มขึ้น และหุนบุริมสิทธิลดลง
3. ขอจํากัดของการวิเคราะหงบการเงินเปรียบเทียบ
ขอจํากัดของการวิเคราะหงบการเงินเปรียบเทียบมีดังนี้
3.1 รอยละของการเปลี่ยนแปลงจะสูง หรือต่ําขึ้นอยูกับจํานวนเงินของรายการที่
เปนปฐานถาจํานวนเงินในปฐานนอย อัตรารอยละของการเปลี่ยนแปลงจะเพิ่มขึ้นมากทั้งๆ ที่
จํานวนเงินของรายการนั้นเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยเทานั้น ผูวิเคราะหจึงควรแปลความหมายอยาง
ระมัดระวัง เชน คาใชจายในการขายและบริหาร 2550 เพิ่มขึ้นจากป 2549 รอยละ 11.07 โดย
เพิ่มจาก 3,921 ลานบาท เปน 4,355 ลานบาท เพิ่มขึ้น 434 ลานบาท แตคาใชจายอื่นๆ เพิ่มขึ้น
จากป 2549 รอยละ 169.57 เพิ่มขึ้น 117 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นนอยกวาคาใชจายในการขายและ
บริหาร แตอัตรารอยละกลับเพิ่มสูงขึ้นอยางเปรียบเทียบกันไมได เนื่องจากตัวฐานของคาใชจายใน
การขายและบริหาร คือ 3,921 ลานบาท แตคาใชจายอื่นๆที่เปนตัวฐาน คือ 69 ลานบาท
3.2 การวิเคราะหงบการเงินเปรียบเทียบแบบปตอป จะไดอัตรารอยละของการ
เปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงของรายการใดรายการหนึ่ ง จากป ก อ น อาจเป น ผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงตัวเลขที่ใชเปนปฐานในการคํานวณ ทําใหไมมีความหมายมากนัก เพราะไมสามารถ
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ทราบแนวโนมของการดําเนินธุรกิจที่แทจริงได การวิเคราะหแนวโนมโดยใชปฐานเพียงปเดียวจะ
ใหภาพที่ชัดเจนกวา
3.3 การคํานวณแบบปตอปเปนวิธีที่ไมยุงยาก อยางไรก็ตามวิธีนี้มีกฎเกณฑที่ควร
ทราบ คือ เมื่อมีจํานวนเงินเปนลบในปฐานและมีจํานวนเงินเปนบวกในปถัดมา จะไมสามารถ
คํานวณรอยละของการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายได เชนเดียวกับเมื่อไมมีจํานวนเงินในปฐานจะ
ไมสามารถคํานวณรอยละของการเปลี่ยนแปลง และเมื่อมีจํานวนเงินในปฐานแตไมมีจํานวนเงิน
ในปถัดมา จะแสดงการเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 100 ไดดังตัวอยางที่ 3 - 3
ตัวอยางที่ 3 -3
รายการ
กําไรสุทธิ (ขาดทุน)
ภาษีเงินได
เงินสด
ตั๋วเงินจาย
ตั๋วเงินรับ

ปที่ 1
(4,500)
2,000
1,000
10,000

ปที่ 2
1,500
(1,000)
5,000
8,000
-

การเปลี่ยนแปลง
จํานวน
รอยละ
6,000
(3,000)
4,000
400
8,000
(10,000)
100

4. การเปรียบเทียบกับงบการเงินปใดปหนึ่งที่เปนฐาน
การเปรียบเทียบงบการเงินมากกวา 2 ปติดตอกัน นักวิเคราะหสามารถเลือกใช
วิธีการเปรียบอีกวิธีหนึ่ง คือ เลือกปใดปหนึ่งเปนปฐาน (base year) และปดังกลาวจะมีดัชนี
เทากับ 100 ปที่ถูกกําหนดเปนปฐานควรจะเปนปที่ธุรกิจมีสภาพการดําเนินงานปกติ เพื่อใช
คํานวณการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของทุกรายการ ตัวอยางเชน บริษัทแหงหนึ่งรายงานรายไดจากการ
ขายสําหรับป 2548 – 2551 ดังนี้

รายไดจากการขาย
จํานวนเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากป 2548
รอยละที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากป 2548

2548
900,000
300,000
50.0

2549
800,000
200,000
33.3

2550
750,000
150,000
25.0

2551
600,000
-
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จากตัวอยาง การวิเคราะหรายไดจากการขายของบริษัทในป 2551 เพิ่มขึ้นจากป
2548 จํานวน 300,000 บาท คิดเปนรอยละ 50 ป 2550 เพิ่มขึ้นจากป 2548 จํานวน 200,000 บาท
คิดเปนรอยละ 33.3 และป 2549 เพิ่มขึ้นจากป 2548 จํานวน 150,000 บาท คิดเปนรอยละ 25.0
และตอไปนี้เปนงบการเงินเปรียบเทียบกับปฐานของบริษัท คอลเกต จํากัด โดยเลือก
ป 2548 เปนปฐาน (ใชขอมูลเดียวกับตัวอยางที่ 3-1 และ 3-2)
ตัวอยางที่ 3 - 4 การแสดงงบกําไรขาดทุนเปรียบเทียบกับปฐาน
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บริษัท คอลเกต จํากัด
งบกําไรขาดทุนเปรียบเทียบ
สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม
หนวย: ลานบาท

2550
รายไดจากการขายสุทธิ
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาใชจาย (รายได) อื่นๆ สุทธิ
กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
ดอกเบี้ยจาย
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิ

2549

2548

12,238 11,397 10,584
5,536 5,192 4,747
6,702 6,205 5,837
4,355 3,921 3,625
69
90
186
2,161 2,215 2,122
136
120
159
2,002 2,079 2,002
728
675
648
1,354 1,351 1,327

2550 และ 2548
2549 และ 2548
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
เงิน
เงิน
1,654 15.63
813
7.68
789 16.62
445
9.37
865 14.80
368
6.31
730 20.14
296
8.17
96 106.66
(21) (23.33)
39
1.84
93
4.38
39
32.5
16 13.33
77
3.85
(27)
(4.0)
53
7.85
23
1.73
24
1.80

การวิเคราะหแนวโนมดัชนีตวั เลข (Index-Number Trend Analysis)
ในการเปรียบเทียบงบการเงินแบบปตอปหรือปฐานติดตอกันหลายปที่นําเสนอขางตน
นั้น ค อนขางยุงยาก จึงสามารถใชวิธีที่มีประโยชนในการเปรี ยบเทีย บอี กวิธีหนึ่ งเรี ยกวา การ
วิเคราะหแนวโนมดัชนีตัวเลข ในการใชวิธีนี้เพื่อคํานวณตัวเลขดัชนีของปตางๆ ตามลําดับจะ
กําหนดใหจํานวนเงินทุกรายการในปฐานเปน 100 ซึ่งปที่ถูกกําหนดเปนปฐานควรจะเปนปที่มี
การดําเนินธุรกิจปกติ จากขอมูลของบริษัทแหงหนึ่งกําหนดใหป 2548 เปนปฐาน
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2550
เงินสด (บาท)
ตัวเลขดัชนี (รอยละ)

9,000
75

2549
18,000
150

2548
12,000
100

บริษัทมีเงินสดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2548 จํานวน 12,000 บาท ตัวเลขดัชนีย
สําหรับป 2548 คือ รอยละ 100 สําหรับเงินสดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2549 มีจํานวน 18,000
ดังนั้น ตัวเลขดัชนีสําหรับป 2549 คือ รอยละ 150 คํานวณดังนี้

ยอดคงเหลือปปจจุบัน × 100 = 18,000 × 100 = 150
ยอดคงเหลือปฐาน
12,000
และสําหรับป 2550 เงินสดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 9,000 บาท
คือ รอยละ 75
9,000 × 100 = 75
12,000
จากตัวอยาง มีความหมายงายๆ วาการเปลี่ยนแปลงเงินสดคงเหลือเพิ่มขึ้นระหวางป
2548 และป 2549 คือ รอยละ 50 แตอยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเงินสดคงเหลือลดลง
ระหวางป 2549 และ 2550 ไมใชรอยละ 75 (150 - 75) แตเปนการเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 50
ซึ่งคํานวณโดย 9,000 หารดวย 18,000 คูณดวย 100 การคํานวณนี้จะตองใชป 2549 เปนปฐาน
อยางไรก็ตาม การคํานวณรอยละของการเปลี่ยนแปลงดวยตัวเลขดัชนีก็สามารถคํานวณได คือ 75
หารดวย 150 = 0.50 หรือรอยละ 50
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปที่จํานวนเงินเปนลบ กับปที่มีจํานวนเงินเปนบวก
จะไมสามารถแสดงดัชนีตัวเลขได เชนเดียวกับการคํานวณรอยละของการเปลี่ยนแปลงแบบปตอป
สําหรับการวิเคราะหแนวโนมดัชนีตัวเลขจะใชวิเคราะหเฉพาะรายการในงบการเงิน
ที่สําคัญ และควรวิเคราะหดวยความระมัดระวัง เพราะการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดจากปจจัยของอุตสาหกรรมเอง
และเศรษฐกิจทั่วไป นอกจากนั้น การแปลความหมายรอยละของการเปลี่ยนแปลงดวยวิธีนี้หลายปติดตอกัน
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ตองพิจารณาความสม่ําเสมอในหลักการบัญชีที่ใช และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระดับราคา
เปนตน (K. R. Subramanyam, John J Wild, 2009 : 30-31)
จากขอมูลทางการเงินที่สําคัญของบริษัท คอลเกต จํากัด ดังนี้
2550
12.24
5.75

รายไดจากการขายสุทธิ
คาใชจายดําเนินงาน

2549
11.40
5.18

2548
10.58
4.74

2547
9.90
4.24

2546
9.29
3.96

2545
9.08
8.83

2548
116.52
123.76

2547
109.03
110.70

2546
102.31
103.39

2545
100
100

จากขอมูลขางตนคํานวณดัชนีตัวเลขไดดังนี้
2550
134.80
150.13

ดัชนี- ปฐาน 2545

รายไดจากการขายสุทธิ
คาใชจายดําเนินงาน

2549
125.55
135.24

100
2545

2546

2547

รายไดจากการขายสุทธิ

2548

2549

2550

คาใชจายดําเนินงาน

ภาพที่ 3.1 แสดงแนวโนมดัชนีตัวเลขของบริษัท คอลเกต จํากัด
การวิเคราะหแนวโนมดัชนีตวั เลขของ บริษัท คอลเกต จํากัด สําหรับรายไดจากการ
ขายและคาใชจายในการดําเนินงาน ตามภาพที่ 3.1 แสดงรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่ ง
แตต่ํากวาการเพิ่มขึ้นของคาใชจายดําเนินงาน
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งบการเงินเปรียบเทียบแบบแผนภูมิ
1. งบการเปรียบเทียบแบบแผนภูมิ
ข อ มู ล เปรี ย บเที ย บในงบการเงิ น อาจแสดงเป น แผนภู มิ ไ ด อี ก วิ ธี ห นึ่ ง การสื่ อ
ความหมายผลการวิเคราะห และนําเสนอขอมูลสําคัญทางการเงินดวยรูปภาพมีความสําคัญมาก
เพราะสามารถใหความหมายแกผูใชขอมูลไดดี นอกเหนือจากการที่แสดงเปนจํานวนเงิน
จากตัวอยางตอไปนี้จะแสดงแผนภูมิแทงเปรียบเทียบ (Bar chart) จากตัวเลขทาง
การเงิ นของบริ ษั ท กอ งเกีย รติ จํากัด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2548 และ 2549 ถึ ง แมวาทั้ง
สินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนจะลดลงทั้งสองรายการ แตหนี้สินหมุนเวียนลดลงใน
อัตราสวนที่มากกวา ดังนั้นบริษัทจึงมีสภาพคลองจึงดีขึ้นในป 2549 แผนภูมิยังแสดงวาหนี้สิน
รวมลดลง และสวนของเจาของเพิ่มขึ้น นี่ก็เปนแนวโนมที่นาพอใจเพราะธุรกิจใชเงินทุนจาก
หนี้สินลดลง แผนภูมิยังแสดงถึงแหลงที่มาของเงินทุนที่มีอยูในสินทรัพยรวมในป 2549 สะทอน
วามาจากสวนของเจาของเปนสวนใหญ ซึ่งแสดงวาฐานะการเงินของกิจการมีความมั่นคง
หนวย : พันบาท
รายการ
สินทรัพยหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
สวนของเจาของ
สินทรัพยรวม

จํานวนเงิน
2548
2549
169,335
146,340
55,919
45,752
84,059
67,082
153,545
171,605
237,604
238,687

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวน
รอยละ
(22,995)
(13.6)
(10,167)
(18.2)
(16,977)
(20.2)
18,060
11.8
1,083
0.5
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บริษัท กองเกียรติ จํากัด
ขอมูลบางรายการ ในงบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2549
250

สินทรัพยหมุนเวียน

200

หนี้สินหมุนเวียน

150

หนี้สินรวม

100

สวนของเจาของ
สินทรัพยรวม

50
0

ป

48

49

48

49

48

49

ภาพที่ 3.2 แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ
2. การวิเคราะหจํานวนเงินที่เปลี่ยนแปลง
เมื่องบเปรียบเทียบแสดงการเปลี่ยนแปลงสุทธิเปนจํานวนเงิน และรอยละของ
หลาย ๆ งวดติดตอกัน จะสามารถวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมได โดยเฉพาะอยางยิ่ง
อัต ราร อ ยละของการเปลี่ ย นแปลงเพิ่ม ขึ้ น หรือ ลดลง จะเป น แนวทางในการเปรี ย บเที ย บ ซึ่ ง
นักวิเคราะหจะไดคนหาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมตอไป เชน กําไรที่ลดลงอาจเกิด
จากการบริหารงานที่ไมมีประสิทธิภาพ เปนตน
2.1 การวิเคราะหสาเหตุที่เปลี่ยนแปลง ในการวิเคราะหจําเปนจะตองเนนรายการซึ่ง
มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ และพิจารณาวามีความสัมพันธโดยตรงกับรายการใด ควรอธิบาย
สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงวาเปนที่พอใจหรือไม ตัวอยางเชน สินคาคงเหลืออาจเพิ่มขึ้น
15.4% ในระหวางป ซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้อาจเปนผลของการเปลี่ยนแปลงในปริมาณ หรือราคาก็ได
หรือทั้งสองอยางรวมกัน การเพิ่มขึ้นของปริมาณอาจเปนผลจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้น
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ของยอดลูกหนี้ก็อาจเปนผลของปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาชําระหนี้ใหแก
ลูกคา หรือแผนกติดตามหนี้ไมมีประสิทธิภาพ
2.2 ขอจํากัดของตัวเลขในการแปลความหมาย นักวิเคราะหควรจะตระหนักวา
ตัวเลขทางการบัญชีที่บันทึกเปนตัวเลขของรายการที่เกิดขึ้นแลว ดังนั้นตัวเลขในบัญชีจึงเปนผล
สะทอนของระดับราคาตางๆ ตัวอยางเชน งบกําไรขาดทุนรวม รายการคาเสื่อมราคา และคาตัด
จําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน และสินคาคงเหลือตนงวดซึ่งมีระดับราคาในอดีต เมื่อระดับราคา
เปลี่ยนแปลงเปนจํานวนมากในระหวางงวด นักวิเคราะหจึงตองระมัดระวังในการแปลความหมาย
และแนวโนมที่คํานวณไดจากงบการเงินเปรียบเทียบ โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับราคา
ซึ่งจะมี ผลทํา ใหเ กิดความเข าใจผิ ด และอาจวิ เคราะหความสัมพัน ธของรายการในงบการเงิน
เปรียบเทียบไมถูกตอง
อนึ่ง การวิเคราะหจะเปนเพียงวิธีการที่จําเปนในการทําใหเกิดความเขาใจใน
ตัวเลขดีขึ้น และชี้ใหเห็นจุดบกพรองตางๆ เทานั้น ฝายจัดการควรคํานึงถึงปจจัยอื่นๆ ดวย เพราะ
ตัวเลขเปนเพียงสวนหนึ่งของขอมูลที่ใชในการตัดสินใจ
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สรุปเนื้อหาหนวยที่ 3
งบการเงินเปรียบเทียบ
งบการเงิ น เปรี ย บเที ย บ เป น การวิเ คราะหง บการเงิ น โดยเปรีย บเที ย บรายการแตล ะ
รายการในงบดุล และงบกําไรขาดทุนตั้งแต 2 ปขึ้นไป เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของรายการในงบ
การเงิน โดยแสดงเปนจํานวนเงินที่ปรากฏในงบ จํานวนเงินที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง และ
คํานวณเปนรอยละของการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะหงบการเงินเปรียบเทียบสามารถจัดทําได 2
รูปแบบ ไดแก การเปรียบเทียบงบการเงินปตอป และการเปรียบเทียบกับงบการเงินปใดปหนึ่งที่
เปนปฐาน และนําเสนอเปนแผนภูมิแทงเปรียบเทียบในการแปลความหมายงบการเงินเปรียบเทียบ
จะมีขอจํากัดที่ผูวิเคราะหตองพิจารณา ไดแก 1) รอยละของการเปลี่ยนแปลงจะสูงหรือต่ําขึ้นอยู
กับจํานวนเงินในปฐาน 2) การวิเคราะหงบการเงินเปรียบเทียบแบบปตอป อาจไมทําใหมองไม
เห็นแนวโนม ควรใชวิธีเปรียบเทียบกับปที่เปนปฐาน 3) ในการคํานวณรอยละการเปลี่ยนแปลง
เป น ร อ ยละต อ งพิ จ ารณาจํ า นวนเงิ น ในป ฐ าน เพราะอาจไม มี ค วามหมายหากคํ า นวณร อ ยละ
นอกจากนี้ผูวิเคราะหตองแปลความหมายโดยใชขอมูลอื่นประกอบดวย
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คําศัพทหนวยที่ 3
งบการเงินเปรียบเทียบ

คําศัพท
Bar chart
base year
Base Year Analysis
Common Size
Horizontal Analysis
Index-Number Trend
Vertical Analysis
Year-to-Year Change Analysis

ความหมาย
แผนภูมิแทง
ปฐาน
การเปรียบเทียบกับงบการเงินปใดปหนึ่งที่เปนปฐาน
วิธีรอยละของยอดรวม
การวิเคราะหแนวนอน
การวิเคราะหแนวโนมดัชนีตัวเลข
การวิเคราะหแนวดิ่ง
การเปรียบเทียบงบการเงินปตอป

การวิเคราะหรายงานทางการเงิน (3201-2012)

86

แบบฝกหัดหนวยที่ 3
งบการเงินเปรียบเทียบ
แบบฝกหัดที่ 1
บริษัท แคลิฟอรเนีย จํากัด
งบดุล
ณ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
(หนวย : พันบาท)
31 ธันวาคม
2549
2548
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ (สุทธิ)
สินคาคงเหลือ (สุทธิ)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)
สินทรัพยไมมตี ัวตน (สุทธิ)
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนีก้ ารคาและคาใชจายคางจาย
ตั๋วเงินจายและสวนของหนี้สนิ ระยะยาวที่ถงึ กําหนดใน 1ป
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินอื่น
สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมหนี้สิน

46,362
118,133
265,110
63,595
493,200
131,224
175,159
46,364
845,947

49ม481
98,082
241,577
49,450
438,590
127,739
175,191
22,978
764,498

143,455
80,000
223,455

100,000
40,205
140,205

43,388
1,987
268,830

28,245
168,450
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บริษัท แคลิฟอรเนีย จํากัด
งบดุล
ณ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
(หนวย : พันบาท)
31 ธันวาคม
2549
2548
สวนของผูถือหุน
หุนสามัญราคามูลคา 1 บาท จํานวน 851,000 หุน
และ 850,000 หุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ
2548 ตามลําดับ
สวนเกินมูลคาหุน
กําไรสะสม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถอื หุน
ใหทํา

851
141,192
435,074
577,117
845,947

งบดุลเปรียบเทียบของบริษทั แคลิฟอรเนีย จํากัด ป 2549 และป 2548

850
164,202
430,996
596,048
764,498
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แบบฝกหัดที่ 2
ตอไปนี้เปนงบกําไรขาดทุนของ บริษัท สปอรต จํากัด สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม
2551 และ 2550
บริษัท สปอรต จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม

รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
คาใชจายดําเนินงาน
กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
รายได (คาใชจาย) อืน่
กําไรสุทธิกอนภาษี
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิ
ใหทํา

2551
4,700,000
2,600,000
2,100,000
690,000
1,410,000
(40,000)
1,370,000
400,000
970,000

2550
4,550,000
2,500,000
2,050,000
750,000
1,300,000
(35,000)
1,265,000
370,000
895,000

หนวย: บาท
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวน
รอยละ

1. จัดทํางบกําไรขาดทุนเปรียบเทียบของบริษทั สปอรต จํากัด
2. ระบุรายการทีม่ ีผลกระทบที่สําคัญตองบกําไรขาดทุนในระหวางป 2551 และ 2550
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แบบฝกหัดที่ 3
ตอไปนี้เปนขอมูลในงบดุลของบริษัท สปอรต จํากัด
บริษัท สปอรต จํากัด
งบดุล
ณ 31 ธันวาคม
2551

หนวย: บาท
2550

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน :
เงินสด
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
วัสดุสิ้นเปลือง
สินทรัพยไมหมุนเวียน :
อุปกรณ
คาเสื่อมราคาสะสม
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน :
เจาหนีก้ ารคา
ดอกเบี้ยคางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินไมหมุนเวียน :
ตั๋วเงินจาย
สวนของผูถือหุน :
ทุนหุนสามัญ
กําไรสะสม
รวมหนี้สินและสวนของผูถอื หุน
ใหทํา 1. จัดทํางบดุลเปรียบเทียบ 31 ธันวาคม 2551 และ2550
2. แปลความหมายงบดุลเปรียบเทียบ

218,000
680,000
1,250,000
90,000

196,000
880,000
1,100,000
65,000

1,200,000
(350,000)
3,088,000

900,000
(250,000)
2,891,000

65,000
4,000
40,000

55,000
6,000
30,000

400,000

300,000

900,000
1,679,000
3,088,000
โดยใชป 2550

900,000
1,600,000
2,891,000
เปนปฐาน
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แบบฝกหัดที่ 4
ตอไปนี้เปนขอมูลงบการเงินของบริษัท ทองคํา จํากัด
บริษัท ทองคํา จํากัด
งบดุล
ณ 31 ธันวาคม
2550

(หนวย: พันบาท)
2549

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน :
เงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคา (สุทธิ)
สินคาคงเหลือ
คาใชจายลวงหนา
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)
คาความนิยม
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน :
ตั๋วเงินจายระยะสั้น
เจาหนีก้ ารคา
คาใชจายคางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
สวนของหนี้สนิ ที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
รวมหนี้สินหมุนเวียน

3,000
5,000
47,000
50,000
2,000
107,000
1,000
100,000
5,000
2,000
215,000

2,000
4,000
44,000
60,000
1,000
111,000
1,000
105,000
6,000
3,000
226,000

3,000
12,000
9,000
1,000
3,000
28,000

5,000
16,000
11,000
1,000
2,000
35,000

การวิเคราะหรายงานทางการเงิน (3201-2012)

91

บริษัท ทองคํา จํากัด
งบดุล
ณ 31 ธันวาคม

50,000
30,000
5,000
113,000

(หนวย: พันบาท)
2549
60,000
27,000
4,000
126,000

20,000
5,000
35,000
42,000
102,000
215,000

20,000
5,000
35,000
40,000
100,000
226,000

2550
หนี้สินระยะยาว
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน :
หุนบุริมสิทธิ์
หุนสามัญ
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถอื หุน
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บริษัท ทองคํา จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม

รายไดจากการขาย
ตนทุนสินคาขาย
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาใชจายอืน่
รวมคาใชจาย
กําไรสุทธิกอนภาษี
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิ
ใหทํา

2550
180,000
147,000
20,000
2,000
169,000
11,000
5,000
6,000

(หนวย: พันบาท)
2549
150,000
120,000
18,000
2,000
140,000
10,000
4,000
6,000

1. งบดุลเปรียบเทียบ ณ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
2. งบกําไรขาดทุนเปรียบเทียบ สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550 และ 31
ธันวาคม 2549
3. แปลความหมายงบดุลเปรียบเทียบและงบกําไรขาดทุนเปรียบเทียบ ในรายการ
เปลี่ยนแปลงทีส่ ําคัญ
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แบบทดสอบประจําหนวยที่ 3
งบการเงินเปรียบเทียบ
คําชี้แจง

แบบทดสอบมีจํานวน 2 สวน สวนที่ 1 เปนแบบปรนัย มี 10 ขอ และสวนที่ 2
เปนแบบอัตนัยสั้นๆ มีจํานวน 5 ขอ

สวนที่ 1 แบบปรนัย จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
3. ในรายงานประจําปของบริษทั จะ
1. การวิเคราะหงบการเงินเปรียบเทียบ
เกี่ยวของกับขอใด
ประกอบดวยวิธีการสื่อสารกับผูถือหุน
หลายวิธีตอไปนี้ และขอใดถูกตอง
ก. การศึกษาความสัมพันธระหวางรายการ
ตางๆ ที่ปรากฎในงบการเงิน
1. สาสนจากประธานบริษัท
2. แผนภูมแิ ทงและกราฟเสน
ข. การเปรียบเทียบรายการแตละรายการ
3. งบการเงิน
ในงบการเงินกับยอดรวมทีส่ ําคัญ
4. กราฟตางๆ
ค. การเปรียบเทียบรายการใดรายการหนึ่ง
ก. ขอ 1 และ 3
ติดตอกันหลายงวดบัญชี
ข. ขอ 1 และ 2
ง. ถูกทุกขอ
ค. ขอ 1, 3, และ 4
2. บริษัท อารี จํากัด มีรายไดจากการขายใน
ง. ขอ 1, 2, 3 และ 4
เดือนมกราคม และกุมภาพันธ จํานวน
40,000 บาทและ 50,000 บาทตามลําดับ
4. ขอมูลงบดุลเปรียบเทียบจะเปรียบเทียบ
จํานวนเงินแตละรายการในงบดุล ณ วันที่
รอยละของรายไดที่เพิ่มขึ้นจากเดือน
มกราคมคือขอใด
ในงบดุลกับขอใด
ก. ยอดรวมสินทรัพยรวม ณ วันที่ใน
ก. รอยละ 10
งบดุล
ข. รอยละ 20
ข. ยอดรายไดสุทธิรวมสําหรับปนั้น
ค. รอยละ 25
ค. ยอดรวมสวนของผูถือหุน ณ วันที่ใน
ง. รอยละ 40
งบดุล
ง. จํานวนเงินของรายการนั้นกับงวดกอน
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5. บริษัท ลลิล จํากัด มีรายไดจาก
การขายสําหรับปนี้ 500,000 บาท
และ400,000 บาท ในปนแี้ ลวให
ทานคํานวณรอยละของการ
เปลี่ยนแปลงของรายไดจากการขาย
ก. 20%
ข. 25%
ค. 50%
ง. 100%
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ก. ค า ใช จ า ยจ า ยล ว งหน า เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ
100 ระหวางปที่ 1 และปที่ 2
ข. รายไดจากการขายเพิ่มขึ้นรอยละ
117.8 ระหวางปที่ 1 และปที่ 2
ค. ตั๋วเงิ นจ ายลดลงรอยละ 100 ระหวาง
ปที่ 2 และปที่ 3
ง. เงินสดลดลงรอยละ 20 ระหวางปที่ 1
และปที่ 2

8. จากขอมูลตอไปนี้ขอใดไมถูกตอง
6. การวิเคราะหวธิ ีใดเปนการ เปรียบเทียบ
ปที่ 3 ปที่ 2 ปที่ 1
8,000 (10,000)
12,000
ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน เงินสด
800
คาใชจายจายลวงหนา 300
ตางงวดบัญชี
4,000
2,000
3,000
เจาหนี้การคา
ก. วิธีการรอยละของยอดรวม
- 50,000
ตั๋วเงินจาย
ข. วิธีวิเคราะหแนวนอน
รายไดจากการขาย 82,000 98,000 45,000
ค. วิธีวิเคราะหแนวดิ่ง
52,000 60,000 21,000
ตนทุนขาย
ง. วิธีอัตราสวน
7. จากขอมูลตอไปนี้ขอใดไมถูกตอง
ปที่ 3
เงินสด
12,000
คาใชจายจายลวงหนา 300
3,000
เจาหนี้การคา
ตั๋วเงินจาย
รายไดจากการขาย 82,000
52,000
ตนทุนขาย

ปที่ 2
8,000
800
2,000
50,000
98,000
60,000

ปที่ 1
10,000
4,000
45,000
21,000

ก. คาใชจายจายลวงหนาลดลงรอยละ
62.5 ระหวางปที่ 2 และปที่ 3
ข. รายไดจากการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 117.8
ระหวางปที่ 1 และปที่ 2
ค. ตั๋วเงินจายลดลงรอยละ 100 ระหวางป
ที่ 2 และปที่ 3
ง. เงินสดเพิ่มขึ้นรอยละ 800 ระหวางป
ที่ 1 และปที่ 2
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9. การแสดงจํานวนเงินในงบการเงินของงวด
ปจจุบันเปนรอยละของจํานวนเงินในงวด
กอนหมายถึงการวิเคราะหดวยวิธีใด
ก. การวิเคราะหงบกําไรขาดทุน
ข. การวิเคราะหอัตราสวน
ค. การวิเคราะหแนวนอน
ง. การวิเคราะหแนวดิ่ง
10. ยอดลู ก หนี้ ค งเหลื อ ของป ป จ จุ บั น แสดง
ยอด 1,200,000 บาท และแสดงยอด
1,000,000 บาท ในป ก อ นจะแสดงยอด
การเปลี่ ย นแปลงในงบดุ ล เปรี ย บเที ย บ
จํานวนเทาใด
ก. จํ า นวนเงิ น เพิ่ ม ขึ้ น 200,000 บาท
รอยละ 16.67
ข. จํานวนเงินลดลง 200,000 บาท
รอยละ 16.67
ค. จํ า นวนเงิ น เพิ่ ม ขึ้ น 200,000 บาท
รอยละ 20
ง. จํานวนเงินลดลง 200,000 บาท
รอยละ 20
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สวนที่ 2 แบบอัตนัย ใหผูเรียนตอบคําถามดังตอไปนี้พอสังเขป
1. ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นขอความตอไปนี้
1.1 ยอดขายที่เพิ่มขึ้นจะเปนที่นา พอใจของกิจการเสมอ
1.2 การเพิ่มขึ้นของสวนของเจาของจะสรางความนาพอใจของเจาของกิจการเชนเดียวกับ
เจาหนี้
2. ใหผูเรียนอธิบายขอความนี้ “งบการเงินเปรียบเทียบมีความสําคัญมากกวางบการเงินงวด
บัญชีเดียว”
3. ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้โดยยอ
3.1 เมื่อนักวิเคราะหคํานวณการเปลี่ยนแปลงของรายการในงบการเงินเปนรอยละแลว ยัง
มีความจําเปนตองใชการเปลี่ยนแปลงเปนจํานวนเงินอีกหรือไม
3.2 นักวิเคราะหจะสนใจการเปลี่ยนแปลงที่เปนจํานวนเงินในงบการเงิน มากกวาการ
เปลี่ยนแปลงทีค่ ํานวณเปนรอยละหรือไม
3.3 สินทรัพยไมหมุนเวียนทีแ่ สดงรายการในงบดุลดวย “ราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม”
และการแสดงรายการดวยการตีราคาใหม มีผลตอการวิเคราะหอยางไร
4. อธิบายถึงปจจัยที่ทําใหงบการเงินเปรียบเทียบของบริษัทหนึ่งกับอีกบริษัทหนึ่งทําไดยาก
5. คาโฆษณาของบริษัทแหงหนึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ในระหวางปที่ผานมา รอยละที่เพิ่มขึ้นมี
ความสําคัญหรือไม และจําเปนตองทราบขอมูลหรือไมในการเพิ่มขึน้ ของคาโฆษณา
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แนวเฉลยแบบฝกหัดหนวยที่ 3
แบบฝกหัดที่ 1

บริษัท แคลิฟอรเนีย จํากัด
งบดุล
ณ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
31 ธันวาคม
2549
2548

(หนวย: พันบาท)
เพิ่ม (ลด)
จํานวนเงิน รอยละ

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

46,362

49,481

(2,819)

(5.69)

ลูกหนี้ (สุทธิ)
สินคาคงเหลือ (สุทธิ)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)
สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)
สินทรัพยอนื่
รวมสินทรัพย

118,133
265,110
63,595
493,200
131,224
175,159
46,364
845,947

98,082
241,577
49,450
438,590
127,739
175,191
22,978
764,498

20,051
23,533
14,145
54,610
3,485
32
23,386
81,449

20.44
9.74
28.60
12.45
2.70
1.80
101.77
10.65
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บริษัท แคลิฟอรเนีย จํากัด
งบดุล
ณ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
31 ธันวาคม
2549
2548
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนีก้ ารคาและคาใชจา ยคางจาย
ตั๋วเงินจายและสวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึง
กําหนดใน 1 ป
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินอื่น
สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
หุนสามัญราคามูลคา 1 บาท จํานวน 851,000 หุน
และ 850,000 หุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
และ2548 ตามลําดับ
สวนเกินมูลคาหุน
กําไรสะสม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

(หนวย: พันบาท)
เพิ่ม (ลด)
จํานวนเงิน รอยละ

143,455

100,000

43,455

43.45

80,000
223,455

40,205
140,205

39,795
83,250

98.98
59.37

43,388
28,245
1,987
268,830 178,450

851
141,192
435,074
577,117
845,947

850
164,202
430,996
596,048
764,498

15,143 53.61
1,987
90,380 50.65

1
0.12
(23,010) (14.01)
4,078
0.94
(18,931) (3.17)
81,449 10.65
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แบบฝกหัดที่ 2

บริษัท สปอรต จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม
หนวย: บาท
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวน
รอยละ
รายไดจากการขาย
4,700,000 4,550,000
150,000
3.30
ตนทุนสินคาขาย
2,600,000 2,500,000
100,000
4.00
2,100,000 2,050,000
กําไรขั้นตน
50,000
2.44
คาใชจายดําเนินงาน
690,000
750,000
(60,000)
(8.00)
กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
1,410,000 1,300,000
110,000
8.46
รายได (คาใชจาย) อืน่
(40,000)
(35,000)
5,000
14.28
กําไรสุทธิกอนภาษี
1,370,000 1,265,000
105,000
8.30
ภาษีเงินได
400,000
370,000
30,000
8.10
กําไรสุทธิ
75,000
8.38
895,000
970,000
งบกําไรขาดทุนเปรียบเทียบป 2551 และป 2550 พบวาบริษัทมีรายไดจากการขาย
เพิ่มขึ้นรอยละ 3.3 และมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 8.38 เนื่องจากคาใชจายดําเนินงานลดลงรอยละ
8.00 เพราะบริษัทฯ สามารถควบคุมคาใชจายไดดี
2551

2550
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แบบฝกหัดที่ 3
บริษัท สปอรต จํากัด
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนวย: บาท
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวน
รอยละ

2551

2550

218,000
680,000
1,250,000
90,000
2,238,000

196,000
880,000
1,100,000
65,000
2,241,000

22,000
(220,000)
150,000
25,000
(3,000)

11.22
22.72
13.63
38.46
(0.13)

1,200,000
(350,000)
3,088,000

900,000
(250,000)
2,891,000

300,000
100,000
197,000

33.33
40.00
6.81

65,000
4,000
40,000
109,000

55,000
6,000
30,000
91,000

10,000
(2,000)
10,000
18,000

18.18
(33.33)
33.33
19.78

400,000

300,000

(100,000)

33.33

900,000
1,679,000
3,088,000

900,000
1,600,000
2,891,000

79,000
197,000

4.93
6.81

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน :
เงินสด
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
วัสดุสิ้นเปลือง
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน :
อุปกรณ
คาเสื่อมราคาสะสม
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน :
เจาหนีก้ ารคา
ดอกเบี้ยคางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน :
ตั๋วเงินจาย
สวนของผูถือหุน :
ทุนหุนสามัญ
กําไรสะสม
รวมหนี้สินและสวนของผูถอื หุน
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การแปลความหมาย
การเปรียบเทียบงบดุลป 2550 – 2551 ของบริษัท สปอรต จํากัด ผลการวิเคราะหแสดง
ใหเห็นรายการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญหลายรายการ ดังนี้ สินทรัพยหมุนเวียนลดลง 3,000 บาท คิด
เปนรอยละ 0.13 ประกอบดวยเงินสดเพิ่มขึ้น 22,000 บาท คิดเปนรอยละ 11.22 ลูกหนี้การคา
ลดลง 220,000 บาท คิดเปนรอยละ 22.72 สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 150,000 บาท คิดเปนรอยละ
13.63 วัสดุสิ้นเปลืองเพิ่มขึ้น 25,000 บาท คิดเปนรอยละ 38.46 สินทรัพยไมหมุนเวียน
ประกอบดวยอุปกรณ เพิ่มขึ้น 300,000 บาท คิดเปนรอยละ 33.33 คาเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึ้น
100,000 บาท คิดเปนรอยละ 40.00 สินทรัพยรวมเพิ่มขึ้น 197,000 บาท คิดเปนรอยละ 6.81 โดย
สรุปบริษัทมีสินทรัพยเพิ่มขึ้น (ยกเวนลูกหนี้ลดลงเพียงรายการเดียว) คือ อุปกรณไดเพิ่มขึ้นมาก
ที่สุด และรองลงมาคือ สินคาคงเหลือ วัสดุสิ้นเปลือง และเงินสดตามลําดับ สินทรัพยหมุนเวียน
ที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นมากที่สุด แตในขณะเดียวกันลูกหนี้การคาลดลง
มากถึงรอยละ 22.72 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมาก คือ อุปกรณเพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพิ่ม
อยางไรก็ตาม ผูวิเคราะหจะตองพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินและสวนของผูถือหุนดวย
หนี้สินและสวนของผูถือหุนเปลี่ยนแปลงดังนี้ หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 18,000 บาท คิดเปน
รอยละ 19.78 ประกอบดวย เจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 18.18 ดอกเบี้ยคาง
จายลดลง 2,000 บาท คิดเปนรอยละ 33.33 ภาษีเงินไดคางจายเพิ่มขึ้น 10,000 บาท คิดเปนรอย
ละ 33.33 หนี้สินไมหมุนเวียนประกอบดวย ตั๋วเงินจายลดลง 100,000 บาท คิดเปนรอยละ 33.33
สวนของเจาของประกอบดวยหุนสามัญไมเปลี่ยนแปลง กําไรสะสมเพิ่มขึ้น 79,000 บาท คิดเปน
รอยละ 4.93 จะเห็นไดวาหนี้สินและสวนของเจาของรวมเพิ่มขึ้น 197,000 บาท คิดเปนรอยละ
6.81 โดยกําไรสะสมเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมาคือ เจาหนี้การคาและภาษีเงินไดคางจายตามลําดับ
ดังนั้นการที่บริษัทมีลูกหนี้การคาลดลงมาก เนื่องบริษัทไดเปลี่ยนนโยบายการเก็บเงิน
จากลู ก หนี้ เ ร็ ว ขึ้ น หรื อ ฝ ายติ ด ตามหนี้ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ยัง สามารถจ ายชํ า ระ
ตั๋วเงินจายไดมากขึ้น และกําไรสะสมของบริษัทเพิ่มขึ้น

การวิเคราะหรายงานทางการเงิน (3201-2012)

104

แบบฝกหัดที่ 4
บริษัท ทองคํา จํากัด
งบดุล
ณ 31 ธันวาคม
(หนวย: พันบาท)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน :
เงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคา (สุทธิ)
สินคาคงเหลือ
คาใชจายลวงหนา
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)
คาความนิยม
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

2550

2549

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวน
รอยละ

3,000
5,000
47,000
50,000
2,000
107,000

2,000
4,000
44,000
60,000
1,000
111,000

1,000
1,000
3,000
(10,000)
1,000
(4,000)

50
25
6.81
(16.66)
100
(3.60)

1,000
100,000
5,000
2,000
108,000
215,000

1,000
105,000
6,000
3,000
115,000
226,000

(5,000)
(1,000)
(1,000)
(7,000)
(11,000)

(4.76)
16.66)
(33.33)
(6.10)
(4.86)
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บริษัท ทองคํา จํากัด
งบดุล
ณ 31 ธันวาคม

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน :
ตั๋วเงินจายระยะสั้น
เจาหนีก้ ารคา
คาใชจายคางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
สวนของหนี้สนิ ที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินระยะยาว
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน :
หุนบุริมสิทธิ์
หุนสามัญ
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถอื หุน

2550

2549

(หนวย: พันบาท)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวน รอยละ

3,000
12,000
9,000
1,000
3,000
28,000
50,000
30,000
5,000
113,000

5,000
16,000
11,000
1,000
2,000
35,000
60,000
27,000
4,000
126,000

(2,000)
(4,000)
(2,000)
1,000
(7,000)
(10,000)
3,000
1,000
(13,000)

(40)
(25)
(18.18)
50
(20)
(16.66)
11.11
25
(10.31)

20,000
5,000
35,000
42,000
102,000
215,000

20,000
5,000
35,000
40,000
100,000
226,000

2,000
2,000
(11,000)

5.00
2.00
(4.86)
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บริษัท สปอรต จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม

รายไดจากการขาย
ตนทุนสินคาขาย
กําไรขั้นตน
คาใชจายในการขายและบริหารทั่วไป
คาใชจายอืน่
รวมคาใชจาย
กําไรสุทธิกอนภาษี
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิ

2550
180,000
147,000
33,000
20,000
2,000
169,000
11,000
5,000
6,000

2549
150,000
120,000
30,000
18,000
2,000
140,000
10,000
4,000
6,000

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวน รอยละ
30,000
20.00
27,000
22.50
3,000
10.00
2,000
11.11
29,000
20.71
1,000
10.00
1,000
25.00
-

การแปลความหมายงบดุล
การเปรียบเทียบงบดุลป 2549 – 2550 ของบริษัท ทองคํา จํากัด ผลการวิเคราะหแสดง
ใหเห็นรายการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญหลายรายการ ดังนี้ สินทรัพยหมุนเวียนลดลง 4,000 บาท คิด
เปนรอยละ 3.60 ประกอบดวยเงินสดเพิ่มขึ้น 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 50.00 เงินลงทุน
ชั่วคราวเพิ่มขึ้น 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 25.00 ลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น 3,000 บาท คิดเปนรอย
ละ 6.81 สินคาคงเหลือลดลง 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 16.66 คาใชจายลวงหนาเพิ่มขึ้น 1,000
บาท คิดเปนรอยละ 100.00 สินทรัพยไมหมุนเวียนประกอบดวย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ)
ลดลง 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 4.76 คาความนิยมลดลง 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 16.66
สินทรัพยอื่นลดลง 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 33.33 สินทรัพยรวมลดลง 11,000 บาท คิดเปน
รอยละ 4.86
โดยสรุปบริษัทมีสินทรัพยรวมลดลง คือ สินคาคงเหลือลดลงมากที่สุด และ
รองลงมาคือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ คาความนิยมและสินทรัพยอื่นตามลําดับ
สินทรัพย
หมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น คือ ลูกหนี้การคา (สุทธิ) เงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และ
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คาใชจายลวงหนา อยางไรก็ตามผูวิเคราะหจะตองพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินและสวน
ของผูถือหุนดวย
หนี้สินและสวนของผูถือหุนเปลี่ยนแปลงดังนี้ หนี้สินหมุนเวียนลดลง 7,000 บาท คิดเปน
รอยละ 20 ประกอบดวย เจาหนี้การคาลดลง 4,000 บาท คิดเปนรอยละ 25. ตั๋วเงินจายระยะสั้น
ลดลง 2,000 บาท คิดเปนรอยละ 40 คาใชจายคางจายลดลง 2,000 บาท คิดเปนรอยละ 18.18
สวนของหนี้สินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป เพิ่มขึ้น 1,000 บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 50 หนี้สินไม
หมุนเวียนประกอบดวย หนี้สินระยะยาวลดลง 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 16.66 ภาษีเงินไดรอ
ตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 3,000 บาท คิดเปนรอยละ 11.11 หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 25
สวนของเจาของประกอบดวย หุนบุริมสิทธิ์ หุนสามัญ และสวนเกินมูลคาหุนไมเปลี่ยนแปลง
กําไรสะสมเพิ่มขึ้น 2,000 บาท คิดเปนรอยละ 5 จะเห็นไดวาหนี้สินและสวนของเจาของรวม
ลดลง 11,000 บาท คิดเปนรอยละ 4.86
การแปลความหมายงบกําไรขาดทุน
งบกําไรขาดทุนเปรียบเทียบป 2549 – 2550 ของบริษัท ทองคํา จํากัด ผลการวิเคราะห
แสดงใหเห็นรายการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญหลายรายการ ไดแก ยอดขายเพิ่มขึ้น 30,000 บาท คิด
เปนรอยละ 20 แตตนทุนขายเพิ่มขึ้น 27,000 บาท คิดเปนรอยละ 22.50 ดวยเหตุนี้กําไรขั้นตน
จึงเพิ่มขึ้น 3,000 บาท คิดเปนรอยละ 10 แตเพิ่มขึ้นนอยกวารอยละของยอดขายที่เพิ่มขึ้น กลาว
โดยสรุปวาบริษัทสามารถควบคุมตนทุนขายไดไมดีนัก สวนคาใชจายในการขาย และบริหาร
ทั่วไป เพิ่มขึ้น 2,000 บาท คิดเปนรอยละ 11.11 แตคาใชจายอื่นๆ ไมเปลี่ยนแปลง เปนผลให
บริษัทมีกําไรสุทธิกอนภาษีเพิ่มขึ้น 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 10 ภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น 1,000 บาท
คิดเปนรอยละ 25.00 ดังนั้น กําไรสุทธิของบริษัทจึงไมเปลี่ยนแปลง

การวิเคราะหรายงานทางการเงิน (3201-2012)

108

เฉลยแบบทดสอบประจําหนวยที่ 3
สวนที่ 1 แบบปรนัย
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สวนที่ 2 แบบอัตนัย
1. แสดงความคิดเห็นขอความตอไปนี้
1.1 ยอดขายที่เพิ่มขึ้นอาจจะไมเปนที่นาพอใจของกิจการเสมอไป เพราะตองเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงหลายปติดตอกัน การเปรียบเทียบยอดขายหลายปติดตอกัน จะใหขอมูลแนวโนมของ
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเพราะทําใหเห็นทิศทางการเจริญเติบโตของยอดขายที่มั่นคง และตอง
เปรียบเทียบแนวโนมของรายการที่สัมพันธกันดวย ตัวอยางเชน ยอดขายเพิ่มขึ้นรอยละ 10 จากป
กอน มีความสัมพันธกับคาขนสงออกที่เพิ่มขึ้นรอยละ 20 จากอยางไร หรือมีการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้
รอยละ 15 ในขณะที่ยอดขายเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 10 กรณีที่กลาวขางตนจึงเปนรายการที่ผูวิเคราะห
ตองตรวจสอบและอธิบายสาเหตุของความแตกตางตอไป
1.2 การเพิ่มขึ้นของสวนของเจาของจะสรางความนาพอใจของเจาของกิจการเชนเดียวกับ
เจาหนี้
การเพิ่มขึ้นของสวนของเจาของจะเปนทีน่ าพอใจแกผูเปนเจาของกิจการและเจาหนี้ เพราะ
เปนสวนไดเสียที่เจาของควรไดรับ ตลอดจนมีโอกาสไดรบั เงินปนผล และเจาหนี้จะลดความเสี่ยง
จากการไมไดรับชําระหนี้
2. อธิบายขอความนี้ “งบการเงินเปรียบเทียบมีความสําคัญมากกวางบการเงินงวดบัญชีเดียว”
งบการเงินเปรียบเทีย บ เปนการเปรียบเทียบรายการในงบการเงิน ตั้งแต 2 ปขึ้ นไป เพื่อ
วิเคราะหแนวโนม หรือทิศทางของรายการตางๆ วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ลดลง หรือไม
เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะชวยใหผูวิเคราะหสามารถสรุปแนวโนมฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน
ของกิจการในชวงเวลาหนึ่งไดชัดเจน
3. ตอบคําถามตอไปนี้โดยยอ
3.1 เมื่ อ นั ก วิ เ คราะห คํ า นวณการเปลี่ ย นแปลงของรายการในงบการเงิ น เป น ร อ ยละแล ว
จําเปนตองใชการเปลี่ยนแปลงเปนจํานวนเงินอีก เพราะ รอยละของการเปลี่ยนแปลงจะสูง หรือต่ํา
ขึ้นอยูกับจํานวนเงินของรายการที่เปนปฐานถาจํานวนเงินในปฐานนอย อัตรารอยละของการ
เปลี่ยนแปลงจะเพิ่มขึ้นมาก ทั้งๆ ที่จํานวนเงินของรายการนั้นเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยเทานั้น
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ผูวิเคราะหจึงควรแปลความหมายอยางระมัดระวัง เชน คาใชจายในการขายและบริหาร 2550
เพิ่มขึ้นจากป 2549 รอยละ 11.07 โดยเพิ่มจาก 3,921 ลานบาท เปน 4,355 ลานบาท เพิ่มขึ้น 434
ลานบาท แตคาใชจายอื่นๆ เพิ่มขึ้นจากป 2549 รอยละ 169.57 เพิ่มขึ้น 117 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น
นอยกวาคาใชจายในการขายและบริหาร แตอัตรารอยละกลับเพิ่มสูงขึ้นอยางเปรียบเทียบกันไมได
เนื่องจากตัวฐานของคาใชจายในการขายและบริหาร คือ 3,921 ลานบาท แตคาใชจายอื่นๆที่เปน
ตัวฐาน คือ 69 ลานบาท
3.2 นักวิเคราะหจะสนใจการเปลี่ยนแปลงทั้งที่เปนจํานวนเงินในงบการเงิน และการ
เปลี่ยนแปลงทีค่ ํานวณเปนรอยละ ตามเหตุผลในขอ 3.1
3.1 สินทรัพยไมหมุนเวียนทีแ่ สดงรายการในงบดุลดวย “ราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม” และ
การแสดงรายการดวยการตีราคาใหม มีผลตอการวิเคราะห เพราะเปนการเลือกใชวิธีการทางบัญชี
แตกตางกัน ซึง่ มาตรฐานการบัญชีไดใหทางเลือกไว ดังนัน้ ผูวิเคราะหจึงควรแปลความหมายงบการเงิน
เปรียบเทียบดวยความระมัดระวัง เนื่องจากมูลคาของสินทรัพยไมหมุนเวียนอาจแตกตางกัน
4. ปจจัยที่ทําใหงบการเงินเปรียบเทียบของบริษัทหนึ่งกับอีกบริษัทหนึ่งทําไดยาก
1. ขนาดของบริษัท
2. วิธีการปฏิบัตทิ างบัญชีที่แตกตางกัน
3. นโยบายการดําเนินธุรกิจที่แตกตางกัน
5. คาโฆษณาของบริษัทแหงหนึง่ เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ในระหวางปที่ผานมา รอยละที่เพิ่มขึ้นมี
ความสําคัญ และจําเปนตองทราบขอมูลอื่น ๆในการเพิ่มขึ้นของคาโฆษณาเพราะ
ในการวิเคราะหจําเปนจะตองเนนรายการซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ และพิจารณาวามี
ความสัมพันธโดยตรงกับรายการใด ควรอธิบายสาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงวาเปนที่พอใจ
หรือไม ตัวอยางเชน คาโฆษณาเพิ่มขึ้น 5% ในระหวางปที่ผานมา การเพิ่มขึ้นนี้อาจเปนผลของ
การเปลี่ยนแปลงในนโยบายสงเสริมการขาย การเพิ่มขึ้นของคาโฆษณาอาจมีความสัมพันธจาก
ยอดขายที่เพิ่มขึ้น อนึ่ง การวิเคราะหจะเปนเพียงวิธีการที่จําเปนในการทําใหเกิดความเขาใจใน
ตัวเลขดีขึ้น และชี้ใหเห็นจุดบกพรองตางๆ เทานั้น ฝายจัดการควรคํานึงถึงปจจัยอื่นๆ ดวย เพราะ
ตัวเลขเปนเพียงสวนหนึ่งของขอมูลที่ใชในการตัดสินใจ

