
117 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

การวเิคราะห์งบการเงินบริษัทเอเซียเสริมกจิลสีซ่ิง จํากดั (มหาชน) 

 และบริษัท ตะวนัออกพาณชิย์ลสีซ่ิง จํากดั (มหาชน) 

AN ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS OF ASIA SERMKIJ LEASING 

PUBLIC COMPANY LIMITED AND EASTERN COMMERCIAL LEASING 

PUBLIC COMPANY LIMITED 

กรองใจ  หมีนหวงั 1 ดร. พงษส์รรค ์ลีลาหงส์จุฑา 2
 

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

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อศึกษาเปรียบเทียบสภาพคล่องทางการเงิน

ระยะสั้น ความสามารถในการทาํกาํไร ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน และนโยบาย

ทางการเงิน ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเช่า ซ้ือ (Leasing) ท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํนวน 2 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั 

(มหาชน) และ บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จาํกดั (มหาชน) ระหวา่งปีพ.ศ. 2551  

ถึงปีพ.ศ. 2555 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 5 ปี มาทาํการวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบ 

โดยใช้อตัราส่วนทางการเงิน โดยการรวบรวมขอ้มูลประจาํปีของบริษทั และขอ้มูล

จากระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 ถึงปี 

พ.ศ. 2555 มาใชใ้นการวเิคราะห์เชิงพรรณนา 

ผลการศึกษา ด้านสภาคล่องทางการเงินระยะสั้ นพบว่า บริษทั ตะวนัออก

พาณิช ลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) มีสินทรัพยห์มุนเวียน เงินสด ลูกหน้ี และสินทรัพย์

หมุนเวียนอ่ืนมากกว่าหน้ีสินระยะสั้ น ทาํให้คล่องตวัในการชาํระหน้ีระยะสั้ นดีกว่า

โดยมีอตัราส่วนสภาพคล่องดีกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับ บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง 

จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากบริษทัมีประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยห์มุนเวยีน 

 

----------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

2 อาจารยพ์ิเศษ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ดา้นความสามารถในการทาํกาํไรพบว่าบริษทั เอเซียเสริมกิจ ลีสซ่ิง จาํกดั 

(มหาชน) มีแนวโนม้ในอนาคตท่ีจะสามารถทาํกาํไรไดสู้งสุดและให้ประโยชน์ต่อผู ้

ถือหุน้ดีท่ีสุด 

 ด้านประสิทธิภาพในการดําเนินงานเม่ือพิจารณาจากอัตราผลตอบแทน

สินทรัพย์ถาวร บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง  จํากัด (มหาชน) เ ป็นบริษัทท่ี มี

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและบริหารสินทรัพย ์ 

ในดา้นนโยบายทางการเงินบริษทั ตะวนัออกพาณิชย ์ลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

มีความเส่ียงทางการเงินในระยะยาวตํ่าเน่ืองจากมีสัดส่วนของหน้ีสินระยะยาวตํ่ากว่า

ส่วนของผูถื้อหุน้และมีความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย 

คําสําคัญ : งบการเงิน, บริษทั เอเซียเสิรมกิจลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

     บริษทัตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จาํกดั (มหาชน)    

ABSTRACT 

This paper studies to comparative, Short-term liquidity, Profitability, 

efficiency, Capital structure and financial Policy, Of leasing companies in the Stock 

Exchange of Thailand Asia Sermkij Leasing Public Company Limited and Eastern 

Commercial Public Company Limited from 2551 to 2555. The data from this five-

year period allows for the analysis of comparative financial statements. The study 

was conducted by collecting data from the annual reports of the companies and the 

information system of The Stock Exchange of Thailand from  2551 to 2555 were 

used in the descriptive analysis. 

According to the study, in short-term liquidity, Eastern Commercial 

Leasing Public Company Limited had Current assets Cash Accounts receivable and 

other current assets over short-term debt. It showed excellent liquidity ratios 

compared with Asia Sermkij Leasing Public Company limited, due to well 

management in current assets. 
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In terms of profitability, Asia Sermkij Leasing Public company Limited had 

the highest efficiency, giving most beneficiary, of shareholders. 

In terms of efficiency, Asia Sermkij Leasing Public Company Limited had 

the efficiency, by mean of return on total asset.  

Finally, In terms of financial policy, Eastern Commercial Leasing Public 

company Limited had less long-term financial risk because of the low long-term 

debt to equity. Besides, the company had ability to cover its interest. 

KEY WORDS:  FINANCIAL STAMENT, ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC  

               COMPANY LIMITED AND EASTERN COMMERCIAL  

               LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED 

บทนํา 

เน่ืองจากในปัจจุบนั  สภาพการแข่งขนัทางธุรกิจสูง ส่งผลให้ธุรกิจต่าง ๆ 

ตอ้งพยายามปรับตวั และพฒันาศกัยภาพธุรกิจของตนให้ทดัเทียมกบัคู่แข่งขนัได ้โดย

มีความพยายามนาํเทคโนโลยสีมยัใหม่มาปรับใช ้เพื่อประโยชน์ในการลดตน้ทุน และ

มีความพยายามในการพฒันาสินคา้และบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

ใหม้ากท่ีสุด ดงันั้นกระบวนการบริหารธุรกิจจะตอ้งมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคลอ้ง

กบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ในปัจจุบนัน้ีการประกอบธุรกิจจาํหน่ายรถยนต์มีทั้ง

การจาํหน่ายเป็นเงินสดและการหน่ายโดยการให้เช่าซ้ือแก่ลูกคา้ ซ่ึงการจาํหน่ายโดย

การให้เช่าซ้ือนั้นได้รับความนิยมจากลูกคา้ เป็นอย่างมาก การให้เช่าซ้ือรถยนต์

ดงักล่าวมีทั้งกรณีท่ีเจา้ของสินคา้เป็นผูใ้ห้เช่าซ้ือเองโดยตรง และอีกวิธีหน่ึงคือให้

บริษทัการเงินเป็นผูใ้ห้เช่าซ้ือแทน ในปี 2555 รัฐบาลไดอ้อกมาตรการรถยนตค์นัแรก

เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ทั้งช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์

และเป็นการช่วยกระตุน้เศรษฐกิจผา่นการบริโภค มาตรการภาษีรถคนัแรก ส่งผลต่อ

การเติบโตในอตัราเร่งของสินเช่ือเช่าซ้ือรถในระบบธนาคารพาณิชยใ์นปี 2555-2556 

โดยคาดวา่จะส่งผลให้ขนาดสินเช่ือเช่าซ้ือแตะระดบั 1 ลา้นลา้นบาทในปี 2556 ดว้ย

อตัราเติบโตเฉล่ียในระดบักวา่ 30% ติดต่อกนัสองปี (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2556). 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=รถยนต์คันแรก
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=รถยนต์คันแรก
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ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาและวเิคราะห์งบการเงินของบริษทัในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือ (Leasing) โดยจะทาํการศึกษาและ

วิเคราะห์ 2 บริษทั ของธุรกิจลีสซ่ิง (Leasing) คือ บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั 

(มหาชน) และ บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จาํกดั (มหาชน) โดยจะนาํมาวิเคราะห์

เปรียบเทียบเพื่อประโยชน์สําหรับผูน้าํงบการเงินไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจใน

เชิงเศรษฐกิจ ไม่วา่จะเป็น  เจา้ของกิจการ เจา้หน้ี นกัลงทุน ฝ่ายบริหาร บริษทัคู่คา้ 

ลูกคา้ของบริษทั  โดยขอ้มูลท่ีสาํคญัคือ งบการเงิน เป็นรายงานสรุปขอ้มูลทางการเงิน

ของกิจการซ่ึงแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินธุรกิจในรอบระยะเวลาหน่ึง ว่าผล

ประกอบการดาํเนินงานนั้นมีผลกาํไรหรือขาดทุนเป็นอย่างไร และแสดงให้เห็นถึง

ฐานะทางการเงินของและความมัน่คงของกิจการ  

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพื่อวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบบริษทัในกลุ่มธุรกิจลิสซ่ิง (Leasing)  

ระหวา่ง บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์

สซ่ิง จาํกดั (มหาชน)  

2.เพื่อศึกษาถึงสภาพคล่องทางการเงิน   ความสามารถในการบริหาร

สินทรัพย ์ความสามารถในการก่อหน้ี  ความสามารถในการทาํกาํไร ในธุรกิจเช่าซ้ือ 

(Leasing) ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

         1. ทาํให้ทราบถึงผลการดาํเนินการและฐานะทางการเงินของบริษทัในกลุ่ม

ธุรกิจลีสซ่ิง (Leasing) ระหว่างบริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) และ 

บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จาํกดั (มหาชน)  

2. เพื่อใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานให้ผูส้นใจนาํขอ้มูลดงักล่าวไปประกอบการ

ตดัสินใจของผูใ้ชง้บการเงิน 
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ทฤษฏี และแนวคิดทีใ่ช้ในการศึกษาวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์งบการเงินท่ีนาํมาใชเ้ป็นแนวทางประกอบ

การศึกษาประกอบดว้ย ความหมายของงบการเงิน ความหมายของการวิเคราะห์งบ

การเงิน จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน ประเภทของงบการเงิน ขั้นตอนใน

การวเิคราะห์งบการเงิน  เทคนิคท่ีใชใ้นการวเิคราะห์งบการเงิน 

ความหมายของงบการเงิน 

 งบการเงิน (Financial Statement) หมายถึง รายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีกิจการ

ได้จัดทําข้ึนในรอบระยะเวาหน่ึง ท่ีแสดงให้เห็นถึงฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของรอบระยะเวลานั้น (กนกพร หมอกขนุทด, 2554) 

ความหมายของการวเิคราะห์งบการเงิน 

 การวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึง การใช้เคร่ืองม่ือต่าง ๆ มาประเมินผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัโดยพิจารณาจากงบการเงิน ให้ทราบถึงฐานะและความมัน่คง

ของบริษทั นั้น ๆ เพื่อประกอบการพิจาการตดัสินใจลงทุน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย, 2545) 

การวเิคราะห์งบการเงิน (Financial Statement Analysis)  

(ธีรชยั สิริปัญญานนท,์ 2556) ไดอ้ธิบายแนวทางวิเคราะห์งบการเงินไวด้งัน้ี 

1. การวเิคราะห์เปรียบเทียบเชิงตวัเลข (ตามแนวนอน – เทียบระหวา่งปี หรือ 

ตามแนวตั้ง – เทียบปีเดียวกนั)  

ตามแนวนอน (Horizontal) หลกัการคือนาํยอด (หรืองบ) 2 ปี เขียนเรียงกนั

ตามแนวตั้งและเพิ่มช่อง เพิ่ม/ลด เป็นเงิน และ % ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ในการท่ีทาํให้

ดูง่ายคือช่อง % แลว้นาํ % ท่ีเพิ่มหรือลดผิดปกติมาดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไร (หรือ

นาํไปใชว้างแผนการตรวจ) หรือหากเป็นการเทียบมากกวา่ 2 ปี จะตอ้งทาํ “ปีฐาน” 

ซ่ึงทุกจานวนของปีฐานน้ีจะถือเป็นมูลค่า 100% 

52   51   50   49  

Xx   xx   xx   xx  

x%  x%  x%  100  
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ตามแนวตั้ง (Vertical) เป็นการหาสัดส่วน % ในปีของตวัเอง แต่อาจนาํไป

เทียบกบัสัดส่วน % ของปีอ่ืนได ้ * แสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลแต่ละรายการกบั

รายการท่ีกาํหนด (ซ่ึงมกัจะเป็นยอดแรก) ซ่ึงจะถือเป็น 100% ทุกรายการในงบ

การเงินจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต ์ 

 2. อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) เม่ือไดอ้ตัราส่วนของตวัเองแลว้

มกัจะตอ้งนาํไปเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ียของอตัราส่วนมาตรฐาน หรือ อตัราส่วน

อุตสาหกรรม หรือแมก้ระทัง่อตัราส่วนของบริษทัระหวา่งขอ้มูลอดีตและปัจจุบนั  

วเิคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) (ตัวเลขจากงบดุล)  

Current Ratio (อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน) = สินทรัพยห์มุนเวยีน    เท่า    ยิง่มากยิง่ดี  

                                                                          หน้ีสินหมุนเวยีน  

Quick Ratio (อตัราส่วนทุนหมุนเร็ว)      =     สินทรัพยห์มุนเวยีนเร็ว    เท่า 

                หน้ีสินหมุนเวยีน 

วเิคราะห์ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Asset Management Ratios) ข้อมูลจากงบ

กาํไรขาดทุน / งบดุล  

Receivable Turnover (อตัราหมุนของลูกหน้ี) = แสดงคุณภาพของลูกหน้ีและ

ความสามารถในการตามหน้ี  

เช่น (สมมุติเป็นการขายโดยใหเ้ครดิตทั้งหมด) =   ยอดขายสุทธิ    คร้ัง 

                                                                                 ลูกหน้ีเฉล่ีย 

ยิง่มากยิง่ดี จะมีผลทาํใหร้ะยะเวลาเก็บหน้ีตํ่า (เก็บไดเ้ร็ว) 

 Avg. Collection Period (ระยะเวลาถวัเฉล่ียการเก็บหน้ี)   =    365 วนั               วนั 

       อตัราหมุนของลูกหน้ี 

ยิง่นอ้ยยิง่ดี เก็บหน้ีไดเ้ร็ว แสดงค่าเฉล่ียระยะเวลาหน้ีท่ีคา้งชาระเป็นวนั 

Payable Turnover (อตัราหมุนของเจา้หน้ี) = แสดงความสามารถในการจ่ายเงินใหแ้ก่

เจา้หน้ี น่าจะยิง่นอ้ยยิง่ดี    =      ยอดซ้ือเช่ือสุทธิ        คร้ัง 

                               เจา้หน้ี 
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ระยะเวลาจ่ายคืนหน้ี          =            365 วนั   วนั 

                     อตัราหมุนของเจา้หน้ี      ยิง่มากยิง่ดี  

 (จ่ายเร็วไม่ดี เก็บโอกาสนาํเงินไปใชอ้ยา่งอ่ืน)  

Inventory Turnover (อตัราหมุนสินคา้คงเหลือ) = แสดงประสิทธิภาพการบริหาร

สินคา้คงเหลือ                 =     ตน้ทุนขาย         ยิง่หมุนมากยิง่ดี (ขายมากเหลือนอ้ย) 

                  สินคา้คงเหลือ 

Total Asset Turnover (อตัราหมุนของสินทรัพย)์ = แสดงประสิทธิผลโดยรวมในการ

ใชสิ้นทรัพยส์ร้างยอดขาย    =      ขายสุทธิ           เท่า    ควรมากกวา่ 1 

                       สินทรัพยร์วม             

วเิคราะห์หนีสิ้นและการใช้คืนเงินกู้ (Debt Management Ratios) (ตัวเลขจากงบดุล)  

Debt-to-Equity Ratio (อตัราส่วนหน้ีสินต่อผูถื้อหุ้น) =      หน้ีสินรวม       เท่า 

                                                                                       ส่วนของผูถื้อหุน้ 

แสดงการจดัสรรทุนโครงสร้างทุ บอกไม่ไดว้า่ค่าไหนดี ข้ึนอยูก่บันโยบายของบริษทั 

Debt-to-Total Assets(อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม)=  หน้ีสินรวม %ยิง่นอ้ยยิง่ดี 

                                                                                              สินทรัพยร์วม 

แสดง % ของทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากการจดัหาทุนดว้ยการก่อหน้ีสิน 

Interest Coverage Ratio (อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย)  

= Earnings Before Interest & Tax (EBIT)         เท่า   ยิง่มากยิง่ดี 

                                       ดอกเบ้ียจ่าย 

แสดงความสามารถในการจ่ายคืนดอกเบ้ีย ธนาคารมกัใชพ้ิจารณาในการใหสิ้นเช่ือ 

อตัราส่วนความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)= ข้อมูลจากงบกาํไร

ขาดทุน/งบดุล  

Gross Profit Margin (อตัรากาํไรขั้นตน้) = แสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและ

นโยบายการกาํหนดราคาขาย   =      กาํไรขั้นตน้     %   ยิง่มากยิง่ดี 

                             ยอดขายสุทธิ 

Net Profit Margin (อตัรากาํไรสุทธิ)= แสดงอตัรากาํไรสุทธิหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  
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รวมทั้งภาษีแลว้ (ผลออกมาคิดเป็น %)   =   กาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี    %   ยิง่มากยิง่ดี 

                                                                              ยอดขายสุทธิ 

Return on Investment (ROI/อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย)์ = แสดงความสามารถ

ในการทากาํไรของเงินลงทุน (น/ส +ทุน) (ผลออกมาคิดเป็น %)  

   =    กาํไรสุทธิหลงัภาษี          %   ยิง่มากยิง่ดี  

                                          สินทรัพยร์วม 

Return on Equity (ROE/อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น) = แสดงความสามารถ

การบริหารงานเพื่อให้เกิดผลตอบแทนต่อเจา้ของ (ผลออกมาคิดเป็น %)     

     =    กาํไรสุทธิหลงัภาษี        %   ยิง่มากยิง่ดี  

                                                      ส่วนของผูถื้อหุน้ 

อตัราส่วนมูลค่าราคาตลาดของหุ้น (Market Value Ratios)  

 อตัราส่วนกาํไรต่อหุ้น (Earnings per share) ในการลงทุนหุ้นสามญั 1 หุ้น ผู ้

ถือหุน้จะไดก้าํไรก่ีบาทถา้นากาํไรต่อหุน้ของบริษทัมาเปรียบเทียบกบักาํไรต่อหุ้นของ

บริษทัในอดีตก็สามารถท่ีจะบอกถึงแนวโน้มการหากาํไรสุทธิของบริษทัไดว้่า มี

ความสามารถหากําไรดีข้ึนหรือแย่ลงหรืออาจจะนํากําไรต่อหุ้นของบริษัทมา

เปรียบเทียบกบัธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนัท่ีมีขนาดเท่ากนัก็สามารถบอกได้ว่า 

ธุรกิจใดมีความสามารถในการหากาํไรดีข้ึนหรือแยล่งอยา่งไร  

= กาํไรสุทธิ -เงินปันผลของหุน้บุริมสิทธิ   บาท/หุน้สามญั   ยิง่มากยิง่ดี  

          จาํนวนหุน้สามญั 

อตัราส่วนของราคา/กาํไร ( Price/Earning : P/E ratio)  

         = ราคาตลาดต่อหุน้สามญั        เท่า      ยิง่มากยิง่ดี  

                                          กาํไรต่อหุน้สามญั  

ถา้ P/E ลดลง แสดงถึง กาํไรต่อหุ้นของบริษทัลดลง ก็จะมีผลทาํให้ราคาตลาดต่อหุ้น

ของหุ้นสามญัลดลงดว้ย ถา้ P/E เพิ่มข้ึน หมายถึง กาํไรต่อหุ้นของบริษทัเพิ่มข้ึน ก็จะ

มีผลทาํใหร้าคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัเพิ่มข้ึนดว้ย 
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อตัราส่วนเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (Dividend Payout ratio)  

                                               =    เงินปันผล     % 

                                        กาํไรสุทธิ 

ผลลพัธ์บอกให้ทราบว่า ธุรกิจมีนโยบายจ่ายเงินปันผลก่ีเปอร์เซ็นต์ของกาํไรสุทธิ 

และเก็บเป็นกาํไรสะสมจานวนเท่าใดตวัอยา่ง บริษทัแห่งหน่ึงจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น = 

30 บาท กาํไรสุทธิต่อหุ้น 50 บาท อตัราส่วนเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (Payout ratio) = 

30 /50 = 60%ผลลพัธ์บอกให้ทราบวา่ ธุรกิจจะจ่ายเงินปันผลเท่ากบั 60% ของกาํไร 

และธุรกิจจะมีนโยบายตอ้งการเก็บกาํไรไวใ้นการลงทุนในอนาคตเท่ากบั 40% 

ผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend yield)  

    = เงินปันผลต่อหุน้       % 

       ราคาตลาดต่อหุ้น 

ผลตอบแทนจะสูงหรือตํ่าข้ึนอยูก่บัการคาดการณ์อตัราความเจริญเติบโตของธุรกิจใน

อนาคต 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาบญัชี (Market/Book Ratio)  

                   =     ราคาตลาดต่อหุน้        ยิง่มากยิง่ดี  

                        ราคาตามบญัชีต่อหุ้น  

อตัราส่วนน้ีผูล้งทุนจะใช้พิจารณาว่าบริษทัราคาตลาดเป็นก่ีเท่าของราคาตามบญัชี 

ส่วนใหญ่ราคาตลาดจะสูงกว่า เน่ืองจากในงบการเงินขอ้มูลทางการบญัชีจะไม่

สะทอ้นถึงภาวะเงินเฟ้อ รวมถึงการคาดการณ์ผลกาํไรในอนาคตท่ีจะทาํให้ส่วนของ

เจา้ของสูงข้ึน 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

อนิรุทธ  บุญลอย,(2555) ไดท้าํการศึกษาวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินของ

ธุรกิจสกดันํ้ ามนัปาล์มในประเทศไทย โดยนาํมาวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินผล

การศึกษาพบว่าธุรกิจสกดันํ้ ามนัปาล์มในประเทศไทย มีอตัราส่วนวดัความสามารถ

ในการทาํกาํไร อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการทาํงาน 

สุจินต ์ ดวงดี,(2553) ศึกษาเร่ือง การวเิคราะห์งบการเงินของบริษทั ไปรษณีย์

ไทยจาํกดั พ.ศ.2547-2551 ผลจากการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน มีสภาพคล่อง
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ทางการเงินระยะสั้นและระยะยาวอยูใ่นเกณฑ์ค่อนขา้งดี โดยพิจารณาจากอตัราส่วน

เงินทุนหมุนเวียน เป็นผลมาจากบริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดค่อนขา้ง

สูง โดยในปี2547 และ 2551 มีจาํนวน 4,802.17 และ 6,664.48 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

รวมถึงบริษทัไม่มีภาระผกูพนัในการกูย้ืม หน้ีสินส่วนใหญ่เป็นรายการค่าใช้จ่ายคา้ง

จ่ายซ่ึงจะครบกาํหนดจ่ายชาํระเงินในงวดบญัชีต่อไป   

จารุวรรณ ขนัธอุบล,(2551) ไดท้าํการศึกษาถึงเร่ืองการวเิคราะห์คุณภาพกาํไร

ของธุรกิจโรงแรมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชก้ารวิเคราะห์อตัราส่วน

ทางการเงิน ไดแ้ก่ อตัราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) อตัราส่วนหน้ีสินต่อ

สินทรัพย ์ (Debt-to-Asset Ratio) อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt-to-

Equity Ratio)  

วิลาวลัย ์ตุม้เฟ้ียม,(2551) ศึกษา การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบบริษทัท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ โดยการนาํงบการเงินรายไตรมาสของ

บริษทั จาํนวน 41 บริษทั มาวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน ไดแ้ก่ อตัราส่วนแสดง

ความสามารถในการทาํกาํไร อตัราส่วนแสดงสภาพคล่องของบริษทั อตัราส่วนแสดง

ภาระหน้ีสิน และอตัราส่วนแสดงมูลค่าการตลาด  

พรศิริ  เจริญพงศ์, (2549) ได้ทาํการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์งบการเงิน

เปรียบเทียบของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน

อุตสาหกรรมเหมืองแร่ จากการวิเคราะห์โดยใช้อตัราส่วนทางการเงิน และการใช้

ขอ้มูลกาํไรจากการดาํเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544-2548 มาพยากรณ์กาํไร

จากการดาํเนินงานโดยวธีิการพยากรณ์ดว้ยเทคนิคอนุกรมเวลา  

วรีศกัด์ิ  หงษสุ์วรรณ, (2549) ไดท้าํการศึกษาการวเิคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทาง

การเงินของสหกรณ์ออมทรัพย ์ในจงัหวดัเชียงใหม่โดยใช้วิธี CAMELS Analysis 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียงพบว่า มีทุน

ดําเนินงานเพิ่มข้ึนซ่ึงมาจากแหล่งภายในสหกรณ์ร้อยละ 68.87 และจากแหล่ง

ภายนอกร้อยละ 31.13 พิจารณาจากโครงสร้างของสินทรัพย ์สหกรณ์ไดน้าํเงินไป

ลงทุนในลูกหน้ีเงินกูร้้อยละ 97.84  
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จกัรินทร์  เพชรสังหาร,(2549) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์งบการเงินของศูนย์

หนงัสือมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ในช่วงปี พ.ศ. 2545-2547 การวิเคราะห์มีดงัน้ี การ

วิเคราะห์ตามแนวนอน การวิเคราะห์ตามแนวโน้ม การวิเคราะห์ตามแนวตั้ง และ

การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

 จิราภรณ์  จอมพนัธ์, (2545) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของ

บริษทัในอุตาสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับในเขตภาพเหนือ ระหว่างพ.ศ. 

2540-2544 โดยใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์คือ การวิเคราะห์เปรียบเทียบตาม

แนวนอน การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวด่ิง และการวิเคราะห์อัตราส่วนทาง

การเงิน ของบริษทัในอุตสากรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัในเขตภาคเหนือ 5 แห่ง  

รัญชิดา  การขยนั, (2543) ได้ทาํการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์งบการเงิน

เปรียบเทียบของบริษทัในกลุ่มธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ของบริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ 

จาํกดั (มหาชน) บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอเซียน พร็อพ

เพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) จากการศึกษาในด้าน ความคล่องตวัทาง

การเงินระยะสั้ น ความสามารถในการหากําไร ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

โครงสร้างเงินทุนและนโยบายทางการเงินของบริษทั  

สงกรานต์   ทองน่วม,(2543) ศึกษาการวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของประเทศไทย จาการศึกษางบเงินของบริษทัปูนซีเมนต์

ไทยช่วงปี พ.ศ. 2537-2541 ช่วงระยะเวลาดงักล่าวบริษทัปูนซีเมนตข์องไทยไดมี้การ

ใชโ้อกาสท่ีบริษทัมีความเจริญกา้วหนา้ทางธุรกิจ  

จากการทบทวนทฤษฏี แนวคิด และงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

 ผูศึ้กษาสรุปกรอบแนวคิดเพื่อการวิเคราะห์งบการเงินไว ้ 2 ประเด็นดงัน้ี 

การวเิคราะห์งบการเงินเปรียบเทยีบ 

1. งบดุล 

2. งบกาํไรขาดทุน 

3. งบกระแสเงินสด 
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การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

1. อตัราส่วนแสดงสภาพคล่อง 

2. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร 

3. อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

4. อตัราส่วนนโยบายทางการเงิน 

ระเบียบและวธีิการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงส์เพื่อเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของ

บริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือ (Leasing) ระหว่าง 

บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง 

จํากัด  (มหาชน) โดยจะศึกษา  ในด้านความคล่องตัวทางการเ งินระยะสั้ น 

ความสามารถในการทํากําไร ประสิทธิภาพการดําเนินงาน โครงสร้างเงินทุนและ

นโยบายทางด้านการเงิน โดยทาํการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสองส่วนได้แก่ การเก็บ

รวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ประชากรข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ งบการเงิน ของบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือ (Leasing) ของ 2 บริษทั คือ

บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกัด (มหาชน) และบริษทั ตะวนัออกพาณิชย์ลีสซ่ิง 

จาํกดั (มหาชน) ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใช้ขอ้มูลจากงบการเงินในช่วงระยะเวลา 5 ปี 

ตั้งแต่ปี 2551 – 2555 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

จะทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีอยูใ่นรายงานทางการเงินเท่านั้น 

แหล่งทีม่าของข้อมูล 

 งบการเงิน  รายงานประจาํปี ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยกลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือ (Leasing) เอกสารงานวิจยั และขอ้มูลสาระสนเทศของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ขอบเขตของการศึกษา 

ขอ้มูลท่ีได้จากงบการเงินของบริษทั อาจจะมีไม่ครบถ้วนสมบูรณ์บา้งใน

บางส่วน เน่ืองจากไม่มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินทั้งหมด ดังนั้นจึงทาํการ

วเิคราะห์ขอ้มูลเฉพาะเร่ืองท่ีมีขอ้มูลอยูใ่นรายงานทางการเงินเท่านั้น 

วธีิการศึกษา 

การวิเคราะห์งบการเงิน โดยการนําข้อมูลของบริษัทต่าง ๆ จากรายงาน

ประจาํปีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือ 

(Leasing) เอกสารงานวิจยั และขอ้มูลสาระสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย แลว้นาํมาเปรียบเทียบ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลทีไ่ด้จะทาํการวเิคราะห์โดย 

1. การคาํนวณหาตวัเลข 

1.1 การวเิคราะห์หาอตัราร้อยละต่อยอดรวม จะศึกษาเฉพาะงบกาํไรขาดทุน ส่วน

งบดุลจะพิจารณาเฉพาะส่วนของโครงสร้างเงินทุนเท่านั้น 

1.2  การวเิคราะห์อตัราแนวโนม้โดยนาํผลท่ีคาํนวณไดเ้พื่อใชอ้ธิบาย

ประกอบการวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบ 

2.  การวเิคราะห์โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน  

3. ใชข้อ้มูลตวัเลขจากการวเิคราะห์มาพรรณาวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบ

ระหวา่งบริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ตะวนัออก

พาณิชยลี์สซ่ิง จาํกดั (มหาชน)  

สรุปผลการศึกษา 

 การวเิคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบระหวา่งบริษทัท่ีทาํการศึกษาในดา้น

ความคล่องตวัทางการเงินระยะสั้น ความสามารถในการทาํกาํไร ประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงาน โครงสร้างของเงินทุนและนโยบายทางการเงิน สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
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รายการ ASK  ECL ASK  ECL ASK  ECL ASK  ECL ASK  ECL

อัตรส่วนสภาพคล่อง

อัตรส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.79 1.30 0.72 1.43 0.83 1.49 0.83 1.09 0.51 0.95

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร

อัตรากําไรขั้นต้น (%) 21.73 26.13 24.08 28.00 29.11 25.42 29.39 20.21 31.51 24.52

อัตรากําไรสุทธิ (%) 15.59 19.98 16.22 21.97 21.27 23.05 20.01 14.85 23.81 18.35

อัตราส่วนกําไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.78 0.07 0.84 0.07 1.26 0.07 1.44 0.05 1.19 0.09

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10.36 6.39 10.78 6.05 14.85 5.77 16.20 4.55 14.14 7.88

อัตราส่วนแสดงประสิทธภาพในการดําเนินงาน

อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ถาวร (%) 5.66 1.24 5.01 1.04 6.93 0.96 6.66 0.66 8.88 1.14

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.10 0.15 0.09 0.14 0.09 0.12 0.09 0.11 0.09 0.11

อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 5.92 1.20 6.00 0.92 6.89 1.07 7.90 1.99 5.69 2.75

อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า) 0.57 1.11 0.70 1.44 0.87 1.40 0.78 0.73 0.88 0.79

2551 2552 2553 2554 2555

 
หมายเหตุ:  ASCB หมายถึง บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 ECL หมายถึง บริษทั บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

การวเิคราะห์ความคล่องตัวทางการเงินระยะส้ัน 

 การวเิคราะห์เปรียบเทียบระหว่างบริษัท  เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งสองบริษทั 

บริษทั ตะวนัออกพาณิช ลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) มีสภาพคล่องทางการเงินระยะสั้นสูง

กวา่ บริษทั เอเซียเสริมกิจ ลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

การวเิคราะห์อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างบริษัท เม่ือเปรียบเทียบระหว่างบริษทัทั้ง

สองบริษทั บริษทั เอเซียเสริมกิจ ลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) มีแนวโน้มในอนาคตท่ีจะ

สามารถทาํกาํไรได้สูงกว่า โดยมีอตัรากําไรขั้นต้น  อัตรากาํไรต่อหุ้น และอัตรา

ผลตอบแทนผูถื้อหุน้สูงกวา่บริษทั ตะวนัออกพาณิชย ์ลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
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การวเิคราะห์ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างบริษัท บริษทั ตะวนัออกพาณิชย ์ลีสซ่ิง 

จาํกดั (มหาชน) มีประสิทธิภาพสูงในการดาํเนินงานและบริหารสินทรัพย ์โดยมีอตัรา

การหมุนของสินทรัพยฉ์ล่ีย 5 ปี เท่ากบั 0.13 เท่า ในขณะท่ีบริษทั เอเซียเสริมกิจ ลี

สซ่ิง จาํกดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรสูงกวา่ บริษทั ตะวนัออก

พาณิชย ์ลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

การวเิคราะห์โครงสร้างของเงินทุนและนโยบายการเงิน 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างบริษัท  เ ม่ือพิจารณาทั้ งสองบริษัท 

ตะวนัออกพาณิชย ์ลีสซ่ิง จาํกัด (มหาชน) มีความเส่ียงทางการเงินตํ่ากว่า บริษทั 

เอเซียเสริมกิจ ลีสซ่ิง จาํกดั  (มหาชน)  มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นตํ่ากวา่ 

แต่ในระยะยาวจะตอ้งพิจารณาความสามารถในการทาํกาํไรประกอบดว้ย และในส่วน

ความสามารถในการจ่ายชาํระดอกเบ้ีย บริษทั เอเซียเสริมกิจ ลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) มี

ความสามารถในการจ่ายชาํระดอกเบ้ียท่ีมีแนวโนม้ดีข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

 จากวเิคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบระหวา่งบริษทั เอเซียเสิรมกิจลีสซ่ิง จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทั ตะวนัออกพาณิชยจ์าํกดั (มหาชน) บริษทั เอเซียเสริมกิจ มีความ

เส่ียงดา้นคล่องทางการเงินระยะสั้น โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเฉล่ีย 5 ปี เท่ากบั 

0.74 บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกัด (มหาชน) ควรมีการบริหารสินทรัพย์

หมุนเวียนให้มากกว่าหน้ีสินหมุนเวียน ซ่ึงจะสามารถช่วยลดความเส่ียงด้านสภาพ

คล่องทางการเงินลงได ้ส่วนในดา้นความสามารถในการทาํกาํไร ผลจากการวิเคราะห์

เปรียบเทียบ บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จาํกดั (มหาชน) มีอตัราส่วนท่ีตํ่ากวา่ ไม่

วา่จะเป็น อตัราส่วนกาํไรสุทธิตํ่า อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นตํ่า บริษทั ตะวนัออก

พาณิชยลี์สซ่ิง จาํกดั (มหาชน) มีค่าใช้จ่ายตน้ทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายในการ

บริหารค่อนข้างสูงจึงทําให้อัตราส่วนกําไรตํ่ า ดังนั้ น บริษัท ควรมีการบริหาร

ค่าใชจ่้ายใหอ้ยูใ่นความเหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพในการทาํกาํไร  
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2. ข้อเสนอแนะในคร้ังต่อไป 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผลการดาํเนินงาน จากงบการเงินรายปี และ

วิเคราะห์เพียงบางอตัราส่วน และการศึกษาคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษางบการเงินราย

ไตรมาสและอาจวิเคราะห์อัตราส่วนทางงบการเงินทั้ งหมดด้วย เพื่อทําให้การ

วิเคราะห์มีความละเอียดชดัเจนมากข้ึน เน่ืองจากงบการเงินรายปีแสดงรายการต่าง ๆ 

ในงบดุลเฉพาะ ณ วนัปิดบญัชี ซ่ึงเป็นจุดหน่ึงของช่วงเวลาเท่านั้น รายการต่าง ๆ อาจ

ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารทรัพยสิ์นของธุรกิจอย่างแทจ้ริง 

การวิเคราะห์งบการเงินรายไตรมาสจะช่วยให้ผลของการวิเคราะห์มีความน่าเช่ือถือ

มากยิง่ข้ึน 
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