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1. พื้นฐานการวิเคราะห์สินเชื่อ 
 พื้นฐานส าคัญในการวิเคราะห์สินเชื่อมี 3 ประการ คือ 
 
 
 
  

1. ก าหนดวัตถุประสงค์และนโยบายสนิเชื่อของธุรกิจ 

2. ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง - นโยบาย - กฎหมาย 

- กฎหมายหลักที่ควบคุม 
- บทบัญญัติในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
- ระเบียบ ค าสั่ง (ธปท. และ กระทรวงการคลัง) 
- กิจกรรมหรือนิติกรรมนอกเหนือกฎหมาย 

3. หลักการพิจารณา 
ค าขอสินเชื่อเบื้องต้น 

- วัตถุประสงค์ของการขอสินเชื่อ 
- ระยะเวลา - หลักประกัน 



2. นโยบายเพื่อการวิเคราะห์สินเชื่อ 
1. คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ (Character) 

2. ความสามารถในการช าระหนี้ (Capacity) 

Willing to pay 

Ability to pay 

- บุคคลค้ า - ที่ดิน 
- นิติบุคคลค้ า - อาคาร 
- สินค้าคงคลงั 

3. เงินทุน (Capital) 

4. หลักประกัน (Collateral) 

5. สภาพเศรษฐกิจ (Condition) 

6. ประเทศที่ติดต่อด้วย (Country) 



3. สาระส าคัญของงบการเงิน 
 ก่อนน ามาวิเคราะห์ต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือก่อน การวิเคราะห์ทุก
ครั้ง โดยพิจารณาความน่าเชื่อถือได้ ดังนี้ 
 1. มีผู้สอบบัญชีรับรองและผู้สอบบัญชีต้องมีใบอนุญาต ห้ามติด Black 
list (http://efiling.dbd.go.th/fnintersubmit/faces/searchAuditor.jsp) 
 2. ควรตรวจสอบรายละเอียดของงบการเงินของลูกค้า และเปรียบเทียบ
ทั้งแนวตั้ง (งบย้อนหลัง) และแนวนอน (อุตสาหกรรมเดียวกัน) 
 3. ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีงบการเงินให้วิเคราะห์ (ให้ Make ขึ้น) ซึ่งอาศัย
ข้อมูลจากการพบปะกับลูกค้า [AR, Inventory, AP] หรือเรียกว่างบภายใน (in 
house)  
 4. วิเคราะห์อัตราส่วนทางเงิน  



3. สาระส าคัญของงบการเงิน 



3. สาระส าคัญของงบการเงิน 
 สาระส าคัญของงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินคือ 
 
 
  

1. งบดุล (Balance Sheet) 

สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของทุน 

สินทรัพย์ (Assets) 
- หมุนเวียน (Current) 
- ไม่หมุนเวียนหรือถาวร (Fixed) 

หนี้สิน (Liabilities) 
- หมุนเวียน (Current) 
- ไม่หมุนเวียนหรือระยะยาว 
(Non- Current), (Long-term 
debt) 

ส่วนของทุน (Equity) 
- หุ้นสามัญ (Common Stock) 
- ก าไรสะสม (Retained Earnings) 

ตัวอย่างงบ
ดุล หน้า 85 



3. สาระส าคัญของงบการเงิน 
 สาระส าคัญของงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินคือ 
 
 
  

2. งบก าไรขาดทุน (Income Statement) 

- ยอดขาย (Sale) 
- ต้นทุนขาย (Cost of goods sold) 
- ก าไรขั้นต้น (Gross Profit) 

ตัวอย่าง 
งบก าไรขาดทุน 

หน้า 88 

- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Operating Expense) 
- ก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีหรือก าไรจากการด าเนนิงาน (Earnings 
Before Interest and Tax: EBIT) 
- รายได้หรือค่าใช้จ่ายอื่น (Other Incomes or Other Expenses) 



4. สาระส าคัญของการวิเคราะห์งบการเงิน 
 ข้อมูลในอดีตจะสะท้อนถึงความม่ันคงของธุรกิจ ดังนั้นในการวิเคราะห์
งบการเงิน จึงต้องพิจารณา 2 ส่วน ดังนี้ 
 
 
  

1. ก าไรของธุรกิจ (Profit) 

ความสามารถในการหารายได้ = 
ก าไรจากการด าเนนิงาน

สินทรัพย์รวม  

1.1 อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ = 
ยอดขาย

สินทรัพย์รวม 

1.2 อัตราก าไรจากการด าเนินงาน = 
ก าไรจากการด าเนินงาน

ยอดขาย  

ตัวอย่าง 5-1 



4. สาระส าคัญของการวิเคราะห์งบการเงิน 

= 
ยอดขาย

สินทรัพย์ถาวร 

1.2 อัตราก าไรจากการด าเนินงาน 

- ยอดขาย 
- สินทรัพย์รวม 
- ก าไรจากการด าเนินงาน 

อัตราการหมุนเวียน
ของสินทรัพย์ถาวร 

หน้า 93 2. สินทรัพย์ของธรุกิจ (Assets) 



5. วิธีการวิเคราะห์สินเชื่อ 
 การวิเคราะห์สินเชื่อแบ่งเป็น 2 วิธี คือ 
 
 
  

1. เชิงคุณภาพ 

- Character - Collateral 
- Capacity - Condition 
- Capital - Country 

2. เชิงปริมาณ 

2.1 ปรับปรุงรายการ 
2.2 จัดกลุ่มรายการให้เป็นมาตรฐาน 
2.3 ปรับปรุงตัวเลขให้สะดวกต่อการวิเคราะห์ 
2.4 การวิเคราะห์  

ตัวอย่าง 5-2 

- วิธีการวิเคราะห์โดย
ใช้ขนาดร่วม 
- การวิเคราะห์
แนวโน้ม 



5. วิธีการวิเคราะห์สินเชื่อ 
  
 (1) แบบร้อยละของปีฐาน (ฐาน = 100) 
 
 
 
  
 (2) แบบอัตราร้อยละต่อเนื่อง 

พ.ศ. 25x1 25x2 25x3 25x4 

ลูกหนี้ (บาท) 10,000 12,000 15,000 18,000 

% ที่เพิ่มขึ้น - 20 50 80 

พ.ศ. 25x1 25x2 25x3 25x4 

ลูกหนี้ (บาท) 10,000 12,000 15,000 18,000 

% ที่เพิ่มขึ้น - 20 25 20 

งบดุล 
หน้า 102 

- การวิเคราะห์แนวโน้ม 



5. วิธีการวิเคราะห์สินเชื่อ 
  
 - งบดุล   - อัตราส่วนทางการเงิน  - ข้อมูลอื่น 
 - งบก าไรขาดทุน - งบการเงินของกิจการขนาดเล็ก 
 
 รายละเอียดการวิเคราะหส์ินเชื่อจากงบดุล 

2.4 การวิเคราะห์  

งบดุล 
หน้า 104 

1. สินทรัพย์หมุนเวียน 
- เงินสด 
- ลูกหนี้ 
- ตั๋วเงินรับ 
- สินค้าคงเหลอื 
- หลักทรัพย์ตามความต้องการของตลาด 

ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย  

= 
ลูกหนี้

ยอดขายเชื่อ
x จ านวนวันใน 1 ปี 

- FIFO 
- LIFO 

ตัวอย่าง 5-3 



5. วิธีการวิเคราะห์สินเชื่อ 
  
 รายละเอียดการวิเคราะหส์ินเชื่อจากงบดุล 
 
 
 
 
 

  รายละเอียดการวิเคราะห์สินเชือ่จากงบก าไรขาดทุน 

2.4 การวิเคราะห์  

2. หนี้หมุนเวียน 
- เจ้าหนี้การค้า 
- ตั๋วเงินจ่ายหรือตั๋วสัญญาทางการค้า 
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ 

1. ยอดขาย 
2. ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของสนิค้า 
3. ก าไรสุทธิ (Net Profit) 
4. การจ่ายเงินปันผล (Dividend) 



5. วิธีการวิเคราะห์สินเชื่อ 
  
 รายละเอียดการวิเคราะหอ์ัตราส่วนทางการเงิน 
  

2.4 การวิเคราะห์  

1. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 

Current Ratio = 
Current Assets

Current Liabilities 

2. อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) 

Quick Ratio = 
Current Assets − Inventory

Current Liabilities  

อัตราส่วนที่วัดสภาพคลอ่ง (Liquidity) 

หน้า 112 



5. วิธีการวิเคราะห์สินเชื่อ 
  
  
  

2.4 การวิเคราะห์  

3. อัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของทุน (Debt to Equity Ratio) 

Debt to Equity Ratio = 
Total Liabilities

Equity  

4. อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (Debt Ratio) 

Debt Ratio = 
Total Liabilities

Total Assets  

อัตราส่วนที่วัดภาระช าระหนี้ (Leverage) 

หน้า 115 



5. วิธีการวิเคราะห์สินเชื่อ 
  
  
  

2.4 การวิเคราะห์  

5. อัตราการหมุนเวียนของสินทรพัย์ถาวร (Fixed Asset Turnover) 

Fixed Asset Turnover = 
Sale

Fixed Asset 

อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพการบริหารสินทรพัย์  
(Asset Management Efficiency) 

6. อัตราส่วนยอดขายต่อส่วนของทุน = 
Sale

Equity 

7. อัตราส่วนยอดขายต่อทุนหมุนเวียน = 
Sale

Current Assets 



5. วิธีการวิเคราะห์สินเชื่อ 
  
  
  

2.4 การวิเคราะห์  

8. อัตราส่วนยอดขายต่อค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน  

= 
Sale

Operating Expense 

12. อัตราส่วนทุนหมุนเวียนต่อสินค้าคงคลัง = 
Current Assets

Inventory  

13. อัตราส่วนประกันอัคคภีัยต่อสินค้าคงคลัง = 
Fire Insurance

Inventory  

อัตราส่วนของสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to Value Ratio) 
LTV = 

Credit
Value of Collateral  < 80% 



5. วิธีการวิเคราะห์สินเชื่อ 
  
  
  

2.4 การวิเคราะห์  

9. อัตราก าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) 

Gross Profit Margin = 
Gross Profit

Sale x 100 

อัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร (Profitability) 

10. อัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

Net Profit Margin = 
Net Profit

Sale x 100 



5. วิธีการวิเคราะห์สินเชื่อ 
  
  
  

2.4 การวิเคราะห์  

11. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Assets) 

ROA = 
Net Profit

Total Assets x 100 

อัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร (Profitability) 

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของทุน (Return on Equity) 

ROE = 
Net Profit

Equity x 100 ไม่ได้ใช้ 
ในการวิเคราะห์สินเชื่อ 



5. วิธีการวิเคราะห์สินเชื่อ 
  
 รายละเอียดการวิเคราะหง์บการเงินของกิจการขนาดเล็ก 
  
  

2.4 การวิเคราะห์  

ส่วนมากมักจะไม่มีการจัดท างบการเงิน ดังนั้น ผู้วิเคราะหส์ินเชื่อ
จะต้องด าเนินการจัดท าเอง โดยใช้ AR, Inv, AP มาจัดท างบ
การเงิน หรือเรียกโดยทั่วไปว่างบภายใน  

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการตรวจสอบความสามารถในการ
ช าระหนี้ 

อัตราส่วนทางการเงิน 

ตัวอย่าง 
5-4 



5. วิธีการวิเคราะห์สินเชื่อ 
  
 รายละเอียดการวิเคราะหข์้อมูลอื่นประกอบงบการเงิน 
  
  

2.4 การวิเคราะห์  

1. วิเคราะห์แหล่งทีม่าและแหล่งใชไ้ป ตัวอย่าง 5-5, 5-6 

2. วิเคราะห์งบประมาณ 

การพยากรณ์หรอืการวางแผนทางการเงิน 

3. วิเคราะห์งบทดลอง 

ตัวอย่าง 5-7 



5. วิธีการวิเคราะห์สินเชื่อ 
  
 รายละเอียดการวิเคราะหข์้อมูลอื่นประกอบงบการเงิน 
  
  

2.4 การวิเคราะห์  

4. วิเคราะห์การประกันภัย 

- การประกันชีวิต 
- การประกันร่วม 

ค่าชดเชย = 
มูลค่าที่คุ้มครองตามกรมธรรม์

มูลค่าเต็มตามที่ประกันภัย
x จ านวนทีเ่สยีหาย 

ตัวอย่าง 5-8 



5. วิธีการวิเคราะห์สินเชื่อ 
  
 รายละเอียดการวิเคราะหข์้อมูลอื่นประกอบงบการเงิน 
  
  

2.4 การวิเคราะห์  

5. วิเคราะห์การค้ าประกันด้วยบัญชีลกูหนี ้

- การกู้ยืมเงิน (ระยะสั้น) โดยค้ าประกันด้วยบัญชลีูกหนี้การค้า 
- การกู้เงิน (ระยะยาว) โดยค้ าประกันด้วยบัญชีลูกหนี้การค้า 
- การค้ าประกันเงินกู้ เพื่อช าระเจ้าหนี้การค้า 
- ค้ าประกันกับสถาบันการเงินที่น่าเชือ่ถือหรือไม่ 

กิจการมีปัญหาทางการเงิน 



6. รายงานการวิเคราะห์สินเชื่อ 
1. การเสนอรายงานการวิเคราะห์สินเชือ่ 

1.1 การพยากรณ์อนาคตของโครงการทีข่อสินเชือ่ 
1.2 ข้อสรุปและการเสนอข้อคดิเห็น 

- พยากรณ์โดยผู้ขอสินเชือ่ 
- พยากรณ์โดยผู้วิเคราะห์สนิเชื่อ 
 - ฐานะทางการเงิน  

- ข้อสรุปตามที่ได้พยากรณ์ไว้ 
- ข้อเสนอแนะ 

- วัตถุประสงค์ในการขอกู้ 
- ดอกเบี้ย 
- ระยะเวลาในการกู้  
- วงเงิน 
 
 



6. รายงานการวิเคราะห์สินเชื่อ 
2. รูปแบบของรายงานการวิเคราะห์สนิเชื่อ 

2.1 วัตถุประสงค์ 
2.2 ประวัติความเป็นมา 
2.3 วิเคราะห์งบการเงิน 
2.4 สรุป 

- อนุมัติสินเชื่อรายใหม่ 
- เพิ่ม/ลด วงเงิน 
- เพิ่ม/ลด หลักประกัน 
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสนิเชือ่ 
- ประเมินสถานการณ์ของลูกค้า 
ประจ าปี 

- รายละเอียดของธุรกิจ 
- ปรับปรุงรายละเอียด (ลูกค้าเดิม) 
- ล าดับความสัมพันธ์กับผูใ้ห้สินเชื่อ 

- การบริการ - การผลิต 
- การตลาด - การเงิน 
- สภาวการณ์แข่งขัน 
- อื่นๆ 



6. รายงานการวิเคราะห์สินเชื่อ 
2. รูปแบบของรายงานการวิเคราะห์สนิเชื่อ 

2.1 วัตถุประสงค์ 
2.2 ประวัติความเป็นมา 
2.3 วิเคราะห์งบการเงิน 
2.4 สรุป 

- งบก าไรขาดทุน 
- งบดุล 
- งบกระแสเงินสด 
1. วิเคราะห์ยอดขาย 
2. วิเคราะห์ก าไรขาดทุน 

- เพิ่มขึ้น/ลดลง 
- ต้นทุน 
- คชจ. 
- ดอกเบี้ย 
- อื่นๆ 



6. รายงานการวิเคราะห์สินเชื่อ 
2. รูปแบบของรายงานการวิเคราะห์สนิเชื่อ 

2.1 วัตถุประสงค์ 
2.2 ประวัติความเป็นมา 
2.3 วิเคราะห์งบการเงิน 
2.4 สรุป 

- งบก าไรขาดทุน 
- งบดุล 
- งบกระแสเงินสด 1. พิจารณาภาพรวมของงบดุล 

2. พิจารณาหนี้สิน 
3. พิจารณาสินทรัพย์ถาวร 

- ลูกหนี้   
- สินค้าคงคลงั  
- คชจ. ล่วงหน้า 
- เจ้าหนี้การค้า 
- คชจ. ค้างจ่าย 
- ส ารองภาษีเงินได้ 

- มาก/น้อย 
- ระยะสั้น/ระยะยาว 

- เพิ่ม/ลด 
- เหมาะสมหรือไม่ 



6. รายงานการวิเคราะห์สินเชื่อ 
2. รูปแบบของรายงานการวิเคราะห์สนิเชื่อ 

2.1 วัตถุประสงค์ 
2.2 ประวัติความเป็นมา 
2.3 วิเคราะห์งบการเงิน 
2.4 สรุป 

- งบก าไรขาดทุน 
- งบดุล 
- งบกระแสเงินสด 

1. วิเคราะห์เงินสดรับ/จา่ย 
2. แนวโน้ม คชจ. 
3. การใช้เงินทุนอื่นๆ - สินทรัพย์ถาวร 

- เงินปันผล 
- ช าระหนี้ 

YES or NO 

ตัวอย่าง 5-9 
หน้า 132 


