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การวเิคราะห์งบการเงินเปรียบเทยีบระหว่าง บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ลสี จํากดั 

(มหาชน) และบริษัท ไมด้า ลิสซ่ิง จํากดั (มหาชน) 

FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS OF KRUNGTHAI CAR RENT & 

LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED AND MIDA LEASING PUBLIC 

COMPANY LIMITED 

สมหญิง  พิชยัเชิด 1  ดร.พงษ์สรรค์  ลีลาหงส์จฑุา 2 

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

           การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพื่อทาํการวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบ

ระหวา่ง บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ไมดา้ ลิสซ่ิง 

จาํกัด (มหาชน) โดยการรวบรวมข้อมูลประจาํปีของบริษัทท่ีอยู่ในธุรกิจลิสซ่ิง 

เอกสารการวจิยัและขอ้มูลจากระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2555 ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนาจะเป็นการ

วิเคราะห์งบการเงินในดา้น ความคล่องตวัทางการเงินระยะสั้ น ความสามารถในการ

หากาํไร ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน โครงสร้างเงินทุนและนโยบายทางการเงิน 

           ผลการศึกษาในด้านความคล่องตวัทางการเงินระยะสั้ น ของบริษทั กรุงไทย

คาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีมีความคล่องตวัทางการเงินระยะสั้น

อยูใ่นเกณฑ์ท่ีตํ่า เพราะมีค่านอ้ยกวา่ 1 เท่า เน่ืองจากบริษทัมีจาํนวนหน้ีสินหมุนเวียน

ท่ีเพิ่มข้ึนทุกปี ซ่ึงมีมากกว่าสินทรัพยห์มุนเวียน และบริษทัก็มีจาํนวนสินคา้คงคลงั

เหลือท่ีเพิ่มข้ึนทุกปี ในขณะท่ีบริษทั ไมดา้ ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) มีสภาพคล่องอยูใ่น

เกณฑท่ี์ดี 

 

                                                           
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2อาจารยพ์ิเศษ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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           ความสามารถในการหากาํไร ทั้งบริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จาํกัด 

(มหาชน) และบริษทั ไมดา้ ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) มีกาํไรสุทธิต่อปีเพิ่มข้ึนทุกปี ซ่ึงก็

ทาํให้ส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ่มข้ึนดว้ย จึงทาํให้อตัราส่วนของทั้งสองบริษทัในดา้นน้ีอยู่

ในเกณฑท่ี์ดี 

           ในด้านประสิทธิภาพในการดําเนินงาน จะพบว่าอัตราผลตอบแทนจาก

สินทรัพยร์วมของบริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จาํกดั (มหาชน) เพิ่มข้ึนทุกปี 

เน่ืองจากกาํไรสุทธิเพิ่มข้ึน ในขณะท่ี บริษทั ไมดา้ ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) มีอตัราส่วน

ท่ีผนัผวนตลอด เน่ืองจากมีการเคล่ือนไหวของสินทรัพยถ์าวรนอ้ย 

           ในดา้นโครงสร้างเงินทุนและนโยบายทางการเงิน จะพบว่าความสามารถใน

การจ่ายดอกเบ้ียจ่ายของบริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จาํกดั (มหาชน) อยู่ใน

เกณฑ์ท่ีดี ในขณะท่ีบริษทั ไมด้า ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) อยู่ในเกณฑ์ท่ีตํ่า แสดงว่า

บริษทัไม่มีประสิทธิภาพในการจ่ายดอกเบ้ียใหก้บัเจา้หน้ี 

คําสําคัญ: การประกอบธุรกิจลิสซ่ิง, นโยบายทางการเงิน, บริษทั ไมดา้ ลิสซ่ิง จาํกดั 

(มหาชน), บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จาํกดั (มหาชน) 

 

ABSTRACT 

           The objective of the study is to analyze comparative financial statement of 

Krungthai Car Rent & Lease Public Company and Mida Leasing Public Company. 

The study was conducted by collecting data from the annual reports of companies in 

the leasing sector, research papers and the information system of The Stock 

Exchange of Thailand from 2551 to 2555. The descriptive analysis was used to 

evaluate company's financial performance comparatively in terms of short term 

liquidity, profitability, efficiency, capital structure and financial Policy. 

           According to the study, in terms of short-term liquidity, Krungthai Car Rent 

& Lease Public Company Limited had the lowest short term liquidity because it is 

less than one and the company has current liabilities increased every year that more 
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than current assets and the company also has an inventories is increase every year 

while Mida Leasing Public Company Limited has short-term liquidity was upward. 

            In term of profitability both Krungthai Car Rent & Lease Public Company 

Limited and Mida Leasing Public Company Limited has the profit increasing every 

year and which as increasing the shareholders as well. The ratio of the two 

companies also has increase. 

            In terms of efficiency, it was found that ratio of return on assets of Krungthai 

Car Rent & Lease Public Company Limited has increase every year due to the profit 

increase while Mida Leasing Public Company Limited had the ration vary always 

due to has movement of fixed assets low. 

            Finally, in terms of capital structure and financial Policy, Krungthai Car 

Rent & Lease Public Company Limited had better ability to cover its interest while 

Mida Leasing Public Company Limited does not effectively pay interest to the 

loaner. 

KEY WORDS: ENTREPRENEURS LEASING, FINANCIAL POLICY, MIDA 

LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED, KRUNGTHAI CAR RENT & LEASE 

PUBLIC COMPANY LIMITED 

บทนํา 

           ธุรกิจลิสซ่ิง (Leasing) เป็นธุรกิจท่ีใหบ้ริการจดัหาเงินทุน (Financing)   เพื่อซ้ือ 

ทรัพยสิ์นโดยผูเ้ช่าจะเป็นผูจ้ดัหาและตกลงราคาของทรัพยสิ์นกบัผูจ้ดัจาํหน่ายหรือกบั

ผูผ้ลิตโดยตรง สาํหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการจากธุรกิจลิสซ่ิงนั้นส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม

ท่ีมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใช้หรือซ้ือทรัพยสิ์น ไม่ว่าจะเป็น เคร่ืองจกัร รถยนต์ หรือ

อุปกรณ์สํานกังานต่าง ๆ เขา้มาภายในกิจการซ่ึงจะตอ้งใช้เงินจาํนวนมากเพื่อให้ได้

ทรัพยสิ์นดงักล่าวมา เพราะบางคร้ังกิจการอาจขาดเงินทุนหมุนเวียน ไม่สามารถซ้ือ

ทรัพยสิ์นนั้น ๆ มาลงทุนได ้แต่เม่ือกิจการสามารถหาแหล่งเงินทุนไดโ้ดยการกูย้ืมเงิน

มาซ้ือทรัพยสิ์นซ่ึงกิจการก็อาจจะประสบปัญหาในการหาหลกัทรัพยม์าคํ้ าประกนั
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หรือมีการพิจารณาการให้สินเช่ือท่ีเขม้งวด จึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีกิจการจะตอ้ง

จดัหาแหล่งเงินทุนท่ีไม่ตอ้งมีหลกัทรัพยม์าคํ้ าประกนัในการกู้ยืมหรือการพิจารณา

การให้สินเช่ือท่ีไม่เขม้งวดมากนักเพื่อซ้ือสินทรัพย์นั้น ๆ  บางคร้ังกิจการมีความ

จาํเป็นท่ีจะใช้ทรัพยสิ์นนั้นเพียงช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงเท่านั้น เพราะไม่

ตอ้งการท่ีจะใชท้รัพยสิ์นนั้น ๆ จนหมดอาย ุดงันั้นธุรกิจลิสซ่ิงจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึง

ของแหล่งเงินทุน 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพคล่อง ความสามารถในการก่อหน้ี ความสามารถในการ

บริหารสินทรัพย ์ความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัในกลุ่มธุรกิจลีสซ่ิง ท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพคล่อง ความสามารถในการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ใน

กลุ่มธุรกิจเดียวกนั และแนวโนม้กาํไรจากการดาํเนินงานในอนาคตของกลุ่มธุรกิจลี

สซ่ิง 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตดัสินใจท่ีจะลงทุนในกลุ่มธุรกิจลีสซ่ิง ตามแต่

วตัถุประสงคข์องผูใ้ชง้บการเงิน 

2. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานใหอ้งคก์รในการวางแผน การควบคุมการปฏิบติังาน 

และการพยากรณ์การเปล่ียนแปลงในอนาคต 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. การศึกษาในคร้ังน้ีจะทาํการวิเคราะห์งบการเงินของ  บริษทัในกลุ่มธุรกิจลี

สซ่ิงท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 2 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั 

กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ไมด้า ลิสซ่ิง จํากัด 

(มหาชน) 

2. การศึกษาคร้ังน้ีจะใช้ขอ้มูลจากงบการเงินในช่วงระยะเวลา ระหว่างปี พ.ศ. 

2551 - 2555 เป็นระยะเวลา 5 ปี ทั้งน้ีจะทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเฉพาะท่ีปรากฏอยูใ่น
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รายงานทางการเงินเท่านั้น ซ่ึงงบการเงินบางส่วนอาจไม่ครบถว้น เพราะงบการเงิน

ของบริษทัท่ีทาํการศึกษาค่อนขา้งจาํกดั 

วธีิดําเนินการศึกษา 

             การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาพรรณนาวิเคราะห์งบ

การเงินเปรียบเทียบ โดยมีวธีิการศึกษาดงัน้ี 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีการรวบรวมขอ้มูลจะใช้วิธีการรวบรวมจากแหล่งขอ้มูล

ทุติยภูมิ ซ่ึงจะไดม้าจากรายงานประจาํปีของบริษทัท่ีรายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยกลุ่มธุรกิจการเงิน เอกสารงานวจิยั และขอ้มูลระบบสารสนเทศของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลผู ้ศึกษาจะขอใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

(Quantitative Method) และวธีิการพรรณนา (Descriptive) ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

1. การคาํนวณอตัราส่วนทางงบการเงิน จะรวบรวมขอ้มูลทางงบการเงินและ

รายงานงบการเงินประจาํปีของบริษทัในธุรกิจ เช่าซ้ือ และ ลิสซ่ิง ท่ีไดจ้ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา ตั้งแต่ พ.ศ.2551-2555 

2. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน Microsoft 

Word 

3. การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยนาํอตัราส่วนการเงินของกลุ่มตวัอยา่งธุรกิจของกลุ่ม

ตวัอยา่งธุรกิจ เช่าซ้ือ และ ลิสซ่ิง จาํนวน 2 บริษทั มาทาํการวเิคราะห์เปรียบเทียบ โดย

การนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบคาํบรรยายเป็นร้อยละ อตัราส่วน ตาราง และเป็นกราฟ 

4. การพยากรณ์กาํไรจากการดาํเนินการจะรวบรวมขอ้มูลเป็นรายไตรมาสของ

แต่ละบริษทั ในกลุ่มธุรกิจ เช่าซ้ือ และ ลิสซ่ิง ท่ีจดทะเบียนไวใ้นตลาดหลกัทรัพย์

ระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2551-2555โดยจะทาํการพยากรณ์ไปขา้งหนา้ใน

ระยะสั้น ๆ โดยวธีิคาํบรรยาย  
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5. การนาํเสนอด้วยการพิจารณารูปแบบของขอ้มูลของยอดขาย ตน้ทุน และ

กาํไรของแต่ละบริษทั โดยแบบตารางและคาํบรรยาย 

6. พยากรณ์กาํไรของแต่ละบริษทั ดว้ยวิธีการนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบบรรยาย

และกราฟ 

ลกัษณะของการบริการของบริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จํากดั (มหาชน) 

          บริการสัญญาเช่ารถยนตเ์พื่อการดาํเนินงาน (Operating Lease) เป็นสัญญาเช่าท่ี

มีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี กลุ่มลูกคา้จะเป็นนิติบุคคลทั้งขนาดกลางและ

ขนาดใหญ่ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ท่ีมีความตอ้งการใชบ้ริการยานพาหนะ

ควบคู่ไปกบับริการเสริมครบวงจร เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายท่ีไม่จาํเป็นในการ

บริหารและจดัการยานพาหนะ ซ่ึงลูกคา้สามารถเลือกยี่ห้อและรุ่นของรถยนต ์พร้อม

อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ไดต้ามความตอ้งการ โดยก่อนส่งมอบรถยนต์บริษทัจะทาํการ

ตรวจเช็คสภาพรถยนตแ์ละทาํประกนัภยัชั้นหน่ึงซ่ึงบริษทัเป็นผูรั้บผลประโยชน์และ

ลูกคา้สามารถเลือกใชบ้ริการหลงัการขายต่าง ๆ ได ้เช่น การจดัการซ่อมบาํรุงรถยนต ์

บริการรถยนต์ทดแทนชัว่คราว แต่กรรมสิทธ์ิในรถยนต์จะยงัคงเป็นของบริษทัเม่ือ

หมดสัญญาเช่า ทั้ งน้ีบริษัทมีรายได้หลักจากการดําเนินงานมาจาก รายได้ค่าเช่า

รถยนต ์และรายไดจ้ากการขายรถยนตท่ี์หมดสัญญาเช่า 

ลกัษณะของการบริการของบริษัท ไมด้า ลสิซ่ิง จํากดั (มหาชน) 

           บริษทัไมดา้ ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภทการให้บริการ

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตโ์ดยเนน้ประเภทรถยนตมื์อสองท่ีมีสภาพคล่องสูงในตลาดไดแ้ก่ 

โตโยตา้ อีซูซุ นิสสัน มิตซูบิชิ และฮอนดา้ มีทั้งรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลและรถกระบะ

โดยบริษัทมีแผนงานท่ีจะกระจายพื้นท่ีการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือทั้ งตลาดใน

กรุงเทพฯและต่างจงัหวดัผา่นสาขาของบริษทัจาํนวน 13 สาขาโดยสาขาของบริษทั

สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นท่ีได้ถึง 64 จงัหวดับริษทัมีการเพิ่มเงินทุนเพื่อ

ให้บริการสินเช่ือดว้ยการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่กบัรถยนต์ประเภทรถ

แท็กซ่ีมิเตอร์กบัผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจ้าของอู่แท็กซ่ีมิเตอร์ซ่ึงเป็นการเพิ่มรายได้

ให้กบับริษทั นอกจากการให้บริการเช่าซ้ือและลิสซ่ิงแลว้บริษทัยงัมีการให้บริการ
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สินเช่ือประเภทเงินทุนหมุนเวียน (Floor Plan) ให้กบัผูป้ระกอบธุรกิจเต็นทร์ถยนตมื์อ

สองเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบการของผูป้ระกอบการเต็นทร์ถยนต์

มือสองซ่ึงจะเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูป้ระกอบการดงักล่าวและเป็นการ

สร้างฐานลูกคา้ใหก้บับริษทัในอนาคตอีกดว้ยนอกจากน้ีบริษทัมีการให้บริการสินเช่ือ

รีไฟแนนซ์รถยนต์ทุกประเภทสําหรับลูกคา้ท่ีมีรถยนต์และมีความต้องการใช้เงิน

สามารถท่ีจะนํารถยนต์มาขอสินเช่ือรีไฟแนนซ์กับบริษัทได้ โดยต้องมีการระบุ

วตัถุประสงค์ของการใช้เงินไวช้ดัเจนนอกจากการให้เช่าสินเช่ือแบบครบวงจรแล้ว

บริษัทยงัมีการให้บริการหลังการขายโดยการให้บริการรับต่อทะเบียนรถยนต ์

กรมธรรม์ประกนัภยั และพ.ร.บ. คุม้ครองผูป้ระสบภยัทางรถยนต์ เป็นการอาํนวย

ความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้และเป็นการเสริมรายไดใ้หก้บับริษทัอีกทางดว้ย 

เทคนิคทีใ่ช้ในการวเิคราะห์งบการเงิน 

1. การวิเคราะห์อตัราร้อยละของยอดรวม (Common Size Analysis) เป็นการ

วิเคราะห์งบดุลและงบกาํไรขาดทุน ซ่ึงจาํนวนตวัเลขต่าง ๆ จะถูกเปล่ียนให้เป็น

เปอร์เซ็นตท์ั้งหมด สาํหรับงบกาํไรขาดทุนจะใหย้อดขายสุทธิเท่ากบัอตัราร้อยละ 100 

ส่วนในงบดุลจะใหสิ้นทรัพยร์วมเท่ากบัอตัราร้อยละ 100 

2. การวิเคราะห์แนวโนม้ (Trend Analysis)  เป็นการวิเคราะห์ตามแนวนอนซ่ึง

แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของการเคล่ือนไหวของรายการต่าง ๆ ในงบการเงินท่ี

สัมพนัธ์กนัตามกาลเวลาต่าง ๆ ท่ีผา่นมา    

3. การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios Analysis)เป็นท่ีนิยมใช้

กนัอยา่งแพร่หลาย เพราะสามารถช้ีให้เห็นถึงประเด็นต่าง ๆ ท่ีตอ้งการทราบไดอ้ยา่ง

ครบถ้วน โดยการใช้อตัราส่วนหลาย ๆ ตวัมาทาํการวิเคราะห์และอตัราส่วนท่ีจะ

นาํมาใชน้ั้นข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องผูว้เิคราะห์ 

สรุปอตัราส่วนด้านต่าง ๆ ดังนี ้

1. อตัราส่วนสภาพคล่อง 

2. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

3. อตัราส่วนประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
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4. อตัราส่วนนโยบายทางการเงิน 

 

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จํากดั (มหาชน) ปี 2551 - 2555 

                                                                                        2551   2552   2553   2554   2555 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน (เท่า)                                    0.34    0.36     0.41   0.44    0.56 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว (เท่า)                               0.31   0.32     0.30    0.28    0.33 

อตัราส่วนแสดงความสามารถใน 

การหากาํไร       

อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (%)                                           15.74  16.28  18.60  14.23  15.88 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)                                 23.88   24.31  27.07  23.18  24.77 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพ 

ในการดําเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (%)                   6.87    7.41    9.76    8.91  10.86 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%)                  8.21    8.98   11.95  11.12  13.83 

อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร (เท่า)                   0.52    0.55     0.64     0.78   0.87 

อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม (เท่า)       0.44    0.46     0.52     0.63   0.68 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า)                                    2.48     2.28    1.77    1.60    1.28 

อตัราส่วนความสามารถในการ                                  1.21    1.26     2.21    3.42    4.68 

จ่ายดอกเบ้ีย (เท่า) 
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 บริษัท ไมด้า ลสิซ่ิง จํากดั (มหาชน) ปี 2551 - 2555 

                                                                                  2551   2552   2553   2554   2555 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน (เท่า)                               1.39    1.28     3.35    2.03    4.17 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว (เท่า)                          1.39    1.28     3.34    2.03   4.16 

อตัราส่วนแสดงความสามารถใน 

การหากาํไร       

อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (%)                                     10.22   17.39   28.46  25.05  29.07 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)                              5.30     7.84   12.52  10.33  10.82 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพ  

ในการดําเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (%)              1.68     2.53     4.83   4.31     5.13 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%)            0.85      1.45    2.66   1.89      2.27 

อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร (เท่า)             8.36      8.35    9.34    7.56     7.81 

อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม (เท่า)  0.16    0.15     0.17     0.17   0.18 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า)                                2.16    2.10     1.59     1.40   1.11 

อตัราส่วนความสามารถในการ                             (0.40)  (0.02)  0.85     0.64    0.85 

จ่ายดอกเบ้ีย (เท่า) 

 

  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

           การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบระหวา่งบริษทัท่ีทาํการศึกษาในดา้นความ

คล่องตวัทางการเงินระยะสั้ น ความสามารถในการหากาํไร ประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงาน โครงสร้างของเงินทุนและนโยบายทางการเงิน สามารถสรุปผลของ

การศึกษาไดด้งัน้ี 



353 
 

วารสารการเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 ฉบบัที่ 4(ตลุาคม –ธันวาคม 2556) 

 

 การวเิคราะห์ความคล่องตัวทางการเงินระยะส้ัน 

           ในการวเิคราะห์ความคล่องตวัทางการเงินระยะสั้น จะเป็นการวดัความสามารถ

ในการชําระหน้ีระยะสั้ นและการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ซ่ึงในการ

วิเคราะห์คร้ังน้ีจะใช้การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินในด้าน อัตราส่วนทุน

หมุนเวยีน และการวเิคราะห์อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว 

               การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างบริษัท เม่ือทาํการเปรียบเทียบทั้งสอง

บริษทัจะพบวา่ บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด์ลีส จาํกดั (มหาชน) มีความคล่องตวั

ทางการเงินระยะสั้ นอยู่ในเกณฑ์ท่ีตํ่าเพราะมีค่าท่ีน้อยกว่า 1 เท่า เน่ืองจากบริษทัมี

ปริมาณสินค้าคงเหลืออยู่ในเกณฑ์ท่ีสูงข้ึนทุกปี และทางด้านหน้ีสินหมุนเวียนก็มี

จาํนวนท่ีเพิ่มมากข้ึนทุกปีเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นเจา้หน้ีการคา้ ตัว๋แลกเงินเป็น

ตน้ ส่วนทางดา้นบริษทั ไมดา้ ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) จะพบวา่บริษทัมีความคล่องตวั

ทางการเงินระยะสั้นอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีมากเพราะมีค่ามากกวา่ 1 เท่า ถึงแมว้า่แต่ละปีจะมี

การเคล่ือนไหวท่ีก้าวกระโดดบา้งแต่ก็ถือว่าบริษทัมีความสามารถในการชาํระหน้ี

ระยะสั้นไดดี้ เน่ืองจากมีสินคา้คงเหลือท่ีนอ้ยหรือกระทัง่บางปีก็ไม่มีเลย และทางดา้น

หน้ีสินระยะสั้นก็มีปริมาณท่ีลดลงทุกปี เพราะมีการจดัระเบียบในการชาํระหน้ีไดดี้ 

 การวเิคราะห์อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

           วตัถุประสงคห์ลกัของธุรกิจโดยทัว่ไปก็เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือกาํไรให้

ไดม้ากท่ีสุด ผลของการวิเคราะห์วา่กิจการจะให้ผลตอบแทนอย่างไรและอตัราส่วน

นั้นจะมีประโยชน์ต่อผูท่ี้จะมาลงทุนหรือฝ่ายบริหารก็สามารถเปรียบเทียบการลงทุน

ในกิจการท่ีบริหารกับกิจการของบริษัทอ่ืนได้ ซ่ึงในการวิเคราะห์คร้ังน้ีจะใช้

อตัราส่วนกาํไรสุทธิและอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 

               การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างบริษัท เม่ือทาํการเปรียบเทียบทั้งสอง

บริษทัจะพบวา่ บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนดลี์ส จาํกดั (มหาชน)  มีกาํไรสุทธิท่ีเพิ่ม

สูงข้ึนทุกปีและยอดขายของบริษัทก็มีแนวโน้มเพิ่ม ข้ึนทุกปีเช่นกัน ซ่ึงทําให้

อตัราส่วนกาํไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ถึงแมว้า่จะมีบางปีท่ีมียอดขายสูงข้ึนไม่มากและ

บางปีก็ลดลงบา้ง และในส่วนของผูถื้อหุ้นก็มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปี เพราะบริษทัมี
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กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพิ่มข้ึนทุกปีเช่นกนั ซ่ึงก็มีแนวโน้มท่ีดีว่าผลตอบแทน

ของผูถื้อหุน้ก็จะเพิ่มมากข้ึนเช่นกนั ส่วนทางดา้นบริษทั ไมดา้  ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

จะพบว่าบริษทัมีกาํไรท่ีเพิ่มสูงข้ึนทุกปี แต่ยอดขายก็มีแนวโน้มท่ีสูงข้ึนต่อปีไม่มาก

นกั ส่วนในดา้นของผูถื้อหุ้นก็มีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึนทุกปีและบริษทัก็มีกาํไรสะสมท่ียงั

ไม่ไดจ้ดัสรรเพิ่มข้ึนทุกปีเช่นกนั ซ่ึงเม่ือมองภาพรวมทางดา้นความสามารถในการหา

กาํไรของทั้งสองบริษทัก็ถือวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีและใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงได ้

 การวเิคราะห์ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

           ในการวิ เคราะห์ประสิทธิภาพในการดํา เ นินงานเป็นการวิ เคราะห์ถึง

ความสามารถของฝ่ายบริหารซ่ึงวดัจากรายไดท่ี้มากบัจาํนวนเงินลงทุนหรือค่าใชจ่้าย

ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงหากว่าการดาํเนินงานใช้เงินลงทุนเพียงเล็กน้อยแต่สามารถก่อให้เกิด

รายได้จาํนวนมากย่อมแสดงถึงความมีประสิทธิภาพหรือความสามารถของฝ่าย

บริหาร แต่ถ้าในทางตรงกันข้ามหากมีรายได้น้อย ขณะท่ีบริษทัต้องใช้เงินลงทุน

จาํนวนมาก นัน่แสดงว่าฝ่ายบริหารไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน ซ่ึงในการ

วิเคราะห์คร้ังน้ีจะใช้อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม อตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพยถ์าวร อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร และอตัราส่วนการหมุนเวียนของ

สินทรัพยร์วม 

  การวเิคราะห์เปรียบเทยีบระหว่างบริษัท 

 เม่ือทาํการเปรียบเทียบทั้ งสองบริษัทจะพบว่า บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท ์

แอนด์ลีส จํากัด (มหาชน) มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเพิ่มข้ึนทุกปี 

เน่ืองจากกาํไรสุทธิเพิ่มข้ึนและสินทรัพยร์วมก็เพิ่มข้ึนดว้ย ส่วนอตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย์ถาวรก็มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปี เน่ืองจากมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

เพิ่มข้ึน ส่วนอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปีเน่ืองจากมี

ยอดขายเพิ่มข้ึนทุกปี ในดา้นบริษทั ไมดา้ ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทน

จากสินทรัพยร์วม อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร อตัราหมุนเวียนของสินทรัพย์

ถาวรและอตัราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมมีแนวโน้มของตวัเลขท่ีผนัผวน 

บางปีก็เพิ่มและบางปีก็ลดลงเน่ืองจากมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรไม่มากนัก 
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สินทรัพยร์วมมีการเคล่ือนไหวนอ้ย ส่วนยอดขายก็มีปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนไม่มากนกั ซ่ึงก็

ทาํใหก้าํไรสุทธิมีจาํนวนท่ีเพิ่มข้ึนไม่มากเช่นกนั 

 การวเิคราะห์โครงสร้างของเงินทุนและนโยบายการเงิน 

           ในการวิเคราะห์โครงสร้างของเงินทุน เป็นการวิเคราะห์ดา้นการจดัหาเงินทุน

ซ่ึงไดม้าจากส่วนของผูถื้อหุน้และจากภายนอกของบริษทันัน่ก็คือการก่อหน้ีระยะยาว 

ความแตกต่างในโครงสร้างเงินทุนก็จะมีความแตกต่างในดา้นความเส่ียงทางการเงิน

ของบริษทันั้น ๆ เพราะจะตอ้งมีภาระผกูพนัต่อผูถื้อหุน้หรือเจา้หน้ีระยะยาวท่ีแตกต่าง

กัน  ซ่ึ งในการวิ เคราะห์ค ร้ัง น้ีจะใช้อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนและอัตราส่วน

ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียมาพิจารณาโครงสร้างเงินทุนของบริษทั 

               การวเิคราะห์เปรียบเทยีบระหว่างบริษัท เม่ือพิจารณาทั้งสองบริษทัจะพบวา่ 

บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด์ลีส จาํกดั (มหาชน) แหล่งท่ีมาของเงินทุนของบริษทั

จะมาจากเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงมีจาํนวนท่ีสูงและในส่วนของผูถื้อหุ้น

ก็ มีจ ํานวนท่ีเพิ่มมากข้ึน ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีภาระของเ งินกู้ ท่ีมากข้ึนแต่ก็ มี

ความสามารถในการชําระดอกเบ้ียจ่ายให้กบัเจา้หน้ีได้ตามกาํหนดเวลาและอยู่ใน

เกณฑ์ท่ีดีข้ึนทุก ๆ ปี ซ่ึงก็จะสามารถทาํให้ยอดของเงินกูมี้จาํนวนท่ีลดลงทุกปีได ้ใน

ดา้นบริษทั ไมดา้ ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)  โดยแหล่งท่ีมาของเงินทุนส่วนใหญ่มาจาก

เงินกู้ยืมระยะยาว ซ่ึงมีจาํนวนท่ีสูงมาก จึงทาํให้ไม่มีประสิทธิภาพในการชําระ

ดอกเบ้ียจ่ายให้กบัเจา้หน้ี จะเห็นวา่ในช่วงปี 2551 - 2552 อตัราส่วนการจ่ายดอกเบ้ีย

ติดลบซ่ึงไม่เป็นผลดีต่อบริษทัเลย ถึงแมว้า่ตั้งแต่ปี 2553 - 2555 จะไม่ติดลบแลว้ก็

ตามแต่ก็เป็นอตัราส่วนท่ีน้อยมากจึงมีความเส่ียงต่อการจ่ายดอกเบ้ียจ่ายและเงินกูไ้ด้

ในเวลาท่ีกาํหนด 

ข้อเสนอแนะ 

            บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ลีส จาํกดั (มหาชน) มีสภาพคล่องท่ีอยู่ใน

เกณฑ์ท่ีตํ่า เน่ืองจากมีจาํนวนของหน้ีสินหมุนเวียนในปริมาณท่ีมาก และมีจาํนวน

สินทรัพยห์มุนเวียนท่ีน้อย ในขณะท่ีปริมาณของสินคา้คงเหลือกบัมีจาํนวนเพิ่มมาก

ข้ึนทุกปี ซ่ึงบริษทัควรจะตอ้งมีการบริหารจดัการในดา้นน้ีให้อยู่ในปริมาณตํ่ากว่าน้ี  
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ทางดา้นประสิทธิภาพในการดาํเนินงานอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี มีกาํไรเพิ่มข้ึนทุกปี และมี

นโยบายทางการเงินท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี แต่บริษทัจะตอ้งมีการลดค่าใชจ่้ายในดา้นการ

ขายและบริการลงบา้งเน่ืองจากมีปริมาณท่ีสูงข้ึนทุกปี ซ่ึงจะทาํให้อตัราส่วนต่อกาํไร

และส่วนของผูถื้อหุน้มีจาํนวนท่ีเพิ่มข้ึนมากกวา่น้ีได ้

           บริษทั ไมด้า ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) มีสภาพคล่องท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี เพราะ

บริษัทมีการบริหารของหน้ีสินหมุนเวียนท่ีมีประสิทธิภาพมีจํานวนลดลงทุกปี 

ในขณะท่ีจํานวนของสินทรัพย์หมุนเวียนมีปริมาณท่ี เพิ่ม ข้ึนทุกปี  ทางด้าน

ประสิทธิภาพการดาํเนินงานมีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ด้าน

ความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัก็อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี แต่ทางด้านนโยบายทาง

การเงินของบริษทักลบัอยูใ่นเกณฑ์ท่ีตํ่ามากเน่ืองจากมีตน้ทุนทางการเงินเพิ่มข้ึนทุกปี 

ทาํใหป้ระสิทธิภาพในการจ่ายดอกเบ้ียไม่ดีอยูใ่นเกณฑท่ี์ตํ่า บริษทัจึงควรจะตอ้งมีการ

ปรับปรุงในดา้นเงินกูใ้ห้อยู่ในปริมาณท่ีลดลง ซ่ึงก็จะทาํให้อตัราส่วนความสามารถ

ในการจ่ายดอกเบ้ียกลบัมาอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีข้ึน 

สรุปการทบทวนทฤษฎ ีแนวคิดและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

           การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบสามารถแยกได้เป็นแต่ละประเภทของ

การศึกษา ซ่ึงไดม้าจากการนาํตวัเลขมาจากงบการเงินประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. งบแสดงฐานะการเงิน 

2. งบกาํไรขาดทุน 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. อตัราส่วนแสดงสภาพคล่อง 

2. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์

3. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการก่อหน้ี 

4. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร 
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