การวิเคราะห์ งบการเงิน

การจัดการการเงินและบัญชีส่วนบุคคล

การวิเคราะห์ อัตราส่ วนทางการเงินส่ วนบุคคล

งบการเงินและการจัดทํางบประมาณ
การวิเคราะห์
สภาพคล่ อง

การวิเคราะห์ สภาวะ
การก่ อหนี

การวิเคราะห์ การออม
และการลงทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่

การวิเคราะห์ สภาพคล่อง

เป็ นการวิเคราะห์ความสามารถของบุคคล
ในการจัดหาเงินสด
เพือใช้ จ่ายในชี วติ ประจําวัน
และสํารองใช้ ยามฉุกเฉิน
โดยดูจากเงินออมและสินทรัพย์ ทมีี สภาพคล่ อง

การวิเคราะห์ สภาพคล่อง

อัตราส่ ว นสภาพคล่อง
(Liquidity Ratio)

=

สินทรัพย์ทมีี สภาพคล่ อง
หนีสิ นระยะสั น

แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชําระหนีระยะสันว่ า
“เรามีทรัพย์ทีมีสภาพคล่องเพียงพอสําหรับ
ชําระหนีระยะสันทีครบกําหนดภายในระยะเวลา 1 ปี หรือไม่ ”
อัตราส่วนทีคํานวณได้ควรมีค่าเกินกว่า 1
และยิงอัตราส่วนมีค่ามากเท่าไหร่ ยงแสดงว่
ิ
า
มีขดี ความสามารถในการชําระหนีระยะสันทีดี
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การวิเคราะห์ สภาพคล่อง

อัตราส่ วนสภาพคล่ องพืนฐาน
(Basic Liquidity Ratio)

=

สินทรัพย์ทมีี สภาพคล่ อง
กระแสเงินสดจ่ ายต่อเดือน

แสดงให้เห็นถึงสินทรัพย์สภาพคล่ องทีมีอยู่ว่า
“สามารถใช้ในการดํารงชีวิตได้กีเดือน”
อัตราส่วนทีคํานวณได้ควรมีค่าระหว่าง 3-6

การวิเคราะห์ สภาพคล่อง
อัตราส่ วนสิ นทรัพย์ทมีี สภาพคล่ อง
ต่ อความมังคังสุ ทธิ
(Liquidity Assets to Net Worth Ratio)

สินทรัพย์ทมีี สภาพคล่ อง
ความมันคังสุทธิ

เป็ นการเปรียบเทียบว่ า
“ความมังคังสุทธิทีมีอยูน่ นั มีสนิ ทรัพย์ทมีี สภาพคล่ อง
อยู่ในสัดส่วนมากน้อยเพียงใด”
โดยทัวไปบุคคลควรมีอัตราส่วนสินทรัพย์ทมีี สภาพคล่ อง
ต่ อความมังคังสุทธิขันตํา 15%

การวิเคราะห์ หนีสิน

การวิเคราะห์ หนีสิน
อัตราส่ วนหนีสิ นต่ อสิ นทรัพย์
(Debt to Asset Ratio)

เป็ นการวิเคราะห์ ความสามารถทางการเงินในอนาคตว่ า
บุคคลนันจะมีความสามารถในการชําระหนีมากน้อยเพียงใด
มีวัตถุประสงค์เพือ
วิเคราะห์ ความเหมาะสมของระดับการกู้ยมื หนีสินของบุคคลในปัจจุบั น
วิเคราะห์ ความสามารถในการชําระคืนหนีสินทังหมดของบุคคลในอนาคต
วิเคราะห์ ความเหมาะสมของพฤติกรรมการใช้ จ่ายของบุคคล

=

=

หนีสิ นรวม
สินทรัพย์รวม

แสดงถึงระดับของหนีสินทีบุคคลมีภาระผูกพัน
ต้ องชําระคืนในอนาคต
โดยจะแสดงถึงความสามารถในการชําระหนี
เมือถึงกําหนดในอนาคตในระยะปานกลางถึงระยะยาว
อัตราส่วนทีคํานวณได้ยิงน้อยยิงดี
ถ้าอัตราส่วนมากกว่า 50% อาจจะบ่ งบอกว่ า
บุคคลดังกล่ าวอาจจะมีสนิ ทรัพย์ไม่ เพียงพอ
ทีจะชําระหนีสิ นเมือครบกําหนดในอนาคต
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การวิเคราะห์ หนีสิน
อัตราส่ วนแสดงความสามารถ
ในการชําระคืนหนีทังหมด
(Solvency Ratio)

=

ความมังคังสุทธิ
สินทรัพย์รวม

เป็ นการวัดความสามารถในการชําระคืนหนีสิ
ในอนาคตในระยะยาว
อัตราส่วนทีคํานวณได้ถ้ามีค่ามากกว่า 50% ของสินทรัพย์รวม
หมายความว่ า สินทรัพย์รวมของบุคคลดังกล่ าวจะมีสัดส่วนของ
ความมันคงสุทธิทีมากกว่าหนีสินทีมี
ซึงจะสะท้อนให้ เห็นถึงสถานะทางการเงินของบุคคลทีมันคง

การวิเคราะห์ หนีสิน
อัตราส่ วนแสดงการชําระคืน
หนีสิ นทีไม่ ใช่การจดจํานอง
จากรายได้
(Non-Mortgage Service Ratio)

=

การวิเคราะห์ หนีสิน
อัตราส่ วนแสดงการชําระคืน
หนีสิ นจากรายได้ (รายปี )
(Debt Service Ratio)

=

การชําระคืนหนีสิ นต่อปี
รายรับรวมต่อปี

อัตราส่ วนแสดงการชําระคืน
หนีสิ นจากรายได้ (รายเดือน)
(Debt Service Ratio)

=

การชําระคืนหนีสิ นต่อเดือน
รายรับรวมต่อเดือน

เป็ นการวัดความสามารถในการชําระคืนหนีสิน
จากรายได้รวมทีได้รบั
อัตราส่วนทีคํานวณได้ถา้ มีคา่ ตํากว่ า 35% แสดงว่ า
บุคคลดังกล่าวน่ าจะมีความสามารถเพียงพอทีจะนํา
รายได้ทได้
ี รบั ในแต่ละเดือน/ปี ไปชําระคืนหนีสินต่าง ๆ
แต่หากสูงกว่ า 45% บ่ งบอกว่ า บุคคลนัน ๆ
ไม่มคี วามมันคงทางการเงินเพียงพอและมีความเสียงในเรือง
ของความสามารถในการชําระคืนหนีสินในอนาคต

การวิเคราะห์ การออมและการลงทุน

การชําระคืนหนีสิ นไม่ รวมภาระจดจํานองต่ อเดือน/ปี
รายรับรวมต่ อเดือน/ปี

คล้ ายกับอัตราส่วนแสดงการชําระคืนหนีสินจากรายได้
แต่ ต่างกันทีไม่นําหนีสินทีเกิดจากการจดจํานองต่าง ๆ มาคิดรวมด้วย
อัตราส่วนทีคํานวณได้ถ้ามีค่าตํากว่า 15% แสดงว่ า
บุคคลนันมีเสถียรภาพทางการเงิน แต่ ถ้ามีคา่ สูงกว่ า 20%
จะบ่ งบอกว่ าบุคคลดังกล่ าวไม่ มคี วามมันคงทางการเงิน
ซึงอาจจะเกิดจากระดับการกู้ยมื ทีสูงจนเกินไป
หรือมีการใช้ จ่ายทีเกินตัว

เป็ นการวิเคราะห์ ว่า
บุคคลสามารถออมเงินได้ ตามทีวางแผนทางการเงินไว้ หรือไม่
มีวัตถุประสงค์เพือ
วิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ของบุคคลในการออมและลงทุน
เพือให้ บรรลุเป้ าหมายทางการเงินทังในระยะสันและระยะยาว
วิเคราะห์ ความเหมาะสมของการวางแผนหลังเกษียณอายุ

3

การวิเคราะห์ การออมและการลงทุน

อัตราส่ ว นการออม
(Savings Ratio)

=

เงินออม
รายได้รวม

แสดงถึงสัดส่วนของเงินออมทีบุคคลกันไว้จากรายได้รวม
เพือการบริโภคหรือใช้ จ่ายในอนาคต
รวมถึงเพือเป็ นทุนไว้ ใช้ในยามเกษียณ
บุคคลทัวไปควรมีเงินออมขันตํา 10% ของรายได้ รวม

การวิเคราะห์ การออมและการลงทุน
อัตราส่ ว นการลงทุ น
(Net Investment Assets
to Net Worth Ratio)

=

สินทรัพย์ทีลงทุนรวม
ความมังคังสุทธิ

แสดงถึงสินทรัพย์ทบุี คคลทําการสะสมในระยะยาว
โดยมีเป้ าหมายเพือให้มแี หล่ งทีมาของรายได้ เพียงพอ
ไว้ ใช้ ยามหลังเกษียณอายุ
หรือเพือมุ่งหวังเป้ าหมายทางการเงินอืน ๆ
อัตราส่วนทีคํานวณได้มีค่ามากกว่า 50%
จะบ่ งบอกว่ าบุคคลนันมีสถานภาพทางการเงินทีมีความมันคง
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แบบฝกหัด
การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินสวนบุคคล

