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บทคัดย่อ 

   การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ทางการเงิน เพื่อศึกษาสภาพคล่องและผลการด าเนินงานของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ภายหลงัวิกฤต COVID-19 ใช้อตัราส่วนทางการเงิน ได้แก่ อตัราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว  อตัราส่วนก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ และอตัรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ พิจารณาจากงบการเงินของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ไตรมาสท่ี 2-3 ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2559-2563 โดยไตรมาสท่ี 2  ในปี พ.ศ.2559 -2562 ยงัไม่ได้รับ
ผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ในปี พ.ศ. 2563 ไดรั้บผลกระทบจากไวรัส COVID -19 และไตรมาสท่ี 3 
ในปี พ.ศ. 2563 ภายหลังวิกฤต COVID-19  ผลจากการวิจัยพบว่า ในปี พ.ศ. 2563 อัตราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน ไตรมาสท่ี 2 เท่ากบั 0.86 เท่า ไตรมาสท่ี 3 เท่ากบั 1.08 เท่า อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว  ไตร
มาสท่ี 2 เท่ากบั 0.97 เท่า ไตรมาสท่ี 3 เท่ากบั 0.85 เท่า อตัราก าไรสุทธิ ไตรมาสท่ี 2 เท่ากบั 31.70% ไตรมาส
ท่ี 3 เท่ากบั 35.43 %  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ไตรมาสท่ี 2 เท่ากบั 0.37%  ไตรมาสท่ี 3 เท่ากบั 0.60% 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ไตรมาสท่ี 2 เท่ากบั  5.30% ไตรมาสท่ี 3 เท่ากบั 8.68 % และเม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี พ.ศ. 2559-2562 ไตรมาสท่ี 2-3 พบว่า ในปี พ.ศ. 2563  ไตรมาสท่ี 2 ไดรั้บผลกระทบจาก
ไวรัส  COVID -19 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีสภาพคล่องและผลการด าเนินงานลดลง ความสามารถใน
การท าก าไรไดน้อ้ยกว่าปีก่อน ซ่ึงแนวโนม้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และภายหลงัวิกฤต COVID -19  ไตร
มาสท่ี 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถบริหารสภาพคล่องและผลการด าเนินงานไดดี้ข้ึน แต่เม่ือเทียบกบั
ค่าเฉล่ียแลว้ความสามารถการท าก าไรลดลง  ซ่ึงเม่ือเทียบกบัปีก่อนแลว้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถ
ท าให้สภาพคล่องและผลการด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์เดียวกบัปี 2559-2562  เม่ือน าผลจากการศึกษาท่ีไดม้า
วิเคราะห์พบว่าสอดคลอ้งกบัประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ใน
ไตรมาสท่ี 2 ในปีพ.ศ.2563 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ลดอตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้ละเงินงวดผ่อนช าระ ส าหรับ
ลูกคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบดา้นรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวชาวจีน และผลกระทบจากนกัท่องเท่ียวในประเทศกลุ่ม
เส่ียง ส่งผลให้ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีสภาพคล่องและผลการด าเนินงานลดลง 
ส่งผลใหค้วามสามารถในการท าก าไรในไตรมาสท่ี 2-3 ปีพ.ศ. 2563 ลดลงดว้ย 

ค าส าคญั : สภาพคล่อง,ผลการด าเนินงาน, อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน, อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว, 
  อตัราก าไรสุทธิ, อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย,์ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
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  Abstract 

 
 This research is a financial analysis aiming to Liquidity Analysis and Performance of 
Government Housing Bank after the COVID-19 Crisis. Use financial ratios, Current Ratio, Quick 
Ratio, Net Profit Margin, Return on Assets and Return on Equity are analytical instruments used 
through analysis of financial statements. By considering from the financial statements of the 
Government Housing Bank for the 2nd quarter of 2016-2020 in the second quarter in 2016-2019 
has not been affected by the COVID-19 virus. In 2020, affected by the COVID-19 virus and the 
third quarter in 2020 after the COVID-19 crisis. The results show that in 2020, the liquidity ratio 
for the second quarter was 0.86 times, the third quarter was 1.08 times. Quick Ratio in the second 
quarter 0.97 times, the third quarter 0.85 times. Net Profit Margin in the second quarter was 
31.70%, the third quarter was 35.43 %.  Return on Assets in the second quarter was 0.37% , the 
third quarter was 0.60%  And Return on Equity in the second quarter was 5.30%, the third quarter 
was 8.68 %. And compared to 2016-2019, the second and third quarters found that In 2020, the 
second quarter was affected by the COVID-19 virus. Liquidity and performance deteriorated. 
Profitability is less than last year.  Which the trend is in the same direction and after the COVID-
19 crisis In the third quarter, GHB was able to better manage liquidity and performance But 
compared to the average, the profitability has decreased. Which compared to the previous year 
Government Housing Bank is able to keep liquidity and operating performance in line with 2016-
2019. When the results of the study were analyzed, it was found that in accordance with 
Announcement of measures to help customers affected by the COVID-19 virus in the second 
quarter of 2020. GHB lowers interest rates on loans and installment payments. For customers 
affected by the income of Chinese tourists and the impact of tourists in high-risk countries As a 
result, in the second quarter of 2020, GHB has reduced liquidity and operating performance. As a 
result, profitability in the second quarter of 2020 also decreased. 
 
Keywords: Liquidity Analysis, Performance, Current Ratio, Quick Ratio, Net Profit Margin, 
Return on Assets and Return on Equity 
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1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบนัทัว่โลกก าลงัประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควดิ-19)  มีจุดเร่ิมตน้การแพร่ระบาดคร้ังแรกในนครอู่ฮัน่เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ยประเทศจีน
เม่ือปลายปี พ.ศ. 2562 และเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2563 องคก์รอนามยัโลกไดป้ระกาศให้การระบาด
น้ีเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวา่งประเทศ การแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 ท าให้มีคน
ติดเช้ือและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก หลายๆประเทศไดป้ระกาศ ปิดประเทศ  (Lock Down) และปิด
ตวัของสถานประกอบการหลาย ๆ แห่ง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ท าให้เกิดผลกระทบ
อยา่งมากต่อภาวะเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่คงทางอาหารไปทัว่โลก เศรษฐกิจโลกตกต ่ามากสุด
เป็นประวติัการณ์ 

ประเทศไทย เร่ิมมีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ส่งผล
กระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกวา้งทั้งในระดบัประเทศระดบัภูมิภาคและระดบัจงัหวดัเกือบ
ทุกจงัหวดัของประเทศไทยโดยผลกระทบดา้นเศรษฐกิจในระดบัมหาภาคนั้นส่งผลให้อตัราการ
ขยายตวัเศรษฐกิจไทยจะติดลบ จากการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีไดแ้พร่กระจายทัว่โลก ท า
ให้ธุรกิจต่างๆ ไดรั้บผลกระทบ ดว้ยมาตรการต่างๆ ท่ีรัฐออกมาประกาศ เช่น ล็อกดาวน์ ประกาศ
เคอร์ฟิว ส่งผลกระทบให้ทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดปัญหาดา้นการเงินการหดตวัของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ แน่นอนว่าส่งผลให้รายได้ของประชาชนและภาคธุรกิจปรับตวัลดลง ซ่ึงส่งผลกระทบ
ต่อเน่ืองไปถึงการด าเนินธุรกิจในระบบธนาคารพาณิชย ์ทั้งดา้นความสามารถในการช าระหน้ีของ
ลูกหน้ีมีการปรับตวัลดลง ประกอบกบัทิศทางเงินฝากและเงินกู้ท่ีเปล่ียนแปลงไป นับตั้งแต่การ
ระบาดของโรคโควิด-19 ในคร้ังแรกช่วงไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 ระบบธนาคารพาณิชยไ์ทยเผชิญกบั
การเปล่ียนแปลงในหลากหลายดา้น ทั้งแนวโน้มการเติบโตของสินเช่ือและเงินฝากรวมถึงทิศทาง
คุณภาพสินเช่ือ ดา้นสินเช่ือในระบบธนาคารพาณิชยปี์ 2563 ถือวา่มีการเติบโตท่ีดี โดยมีอตัราการ
เติบโตกวา่ 5.1% จากปีก่อนหนา้ สาเหตุหลกัของการเติบโตมาจากยอดสินเช่ือภาคธุรกิจขนาดใหญ่ 
ท่ีมีการระดมทุนผา่นทางธนาคารพาณิชยท์ดแทนการระดมทุนในตลาดตราสารหน้ี ท่ีไม่ไดรั้บความ
นิยมเน่ืองจากมีความผนัผวนสูงในช่วงปีท่ีผา่นมา อยา่งไรก็ตาม ในปี 2564 น้ี ความตอ้งการสินเช่ือ
ของธุรกิจขนาดใหญ่มีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากภาคธุรกิจไดมี้การกลบัมาระดมทุนผ่านตลาดตรา
สารหน้ีอีกคร้ัง ภายหลงัจากท่ีตลาดตราสารหน้ีมีการฟ้ืนตวัและอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลมี
การปรับตวัสูงข้ึน เม่ือรวมแนวโน้มความตอ้งการสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีลดลง ร่วมกบัผลของ
ความเส่ียงทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีท าให้แนวโนม้ความตอ้งการสินเช่ือของ
ธุรกิจขนาดเล็กและบุคคลธรรมดาอยูใ่นระดบัต ่าเช่นกนั 
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 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) (Government Housing Bank) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
และเป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจในสังกดักระทรวงการคลงัจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 โดยด าเนินธุรกิจตามพระราชบญัญติั ธนาคารอาคารสงเคราะห์  พระ
ราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศท่ีเก่ียวข้องซ่ึงออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
กระทรวงการคลงั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นสถาบนัทางการเงิน  ท่ีมีบริการรับฝากเงินออม 
และปล่อยสินเช่ือบ้าน ซ่ึงได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 เช่นกัน               
จากผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ออกมาตรการ
ต่างๆ ออกมาช่วยลูกคา้ เช่น การลดอตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้ละเงินงวดผ่อนช าระไม่เกิน 4 เดือน คิด
อตัราดอกเบ้ียเงินกูล้ดลงเหลือ 1.00% ต่อปี เพื่อลดภาระหน้ีท่ีผอ่นช าระกบั ธอส. ทุกวตัถุประสงค์
การกู ้

จากเหตุผลขา้งตน้ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาสภาพคล่องและผลการด าเนินงานของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ภายหลงัวิกฤต COVID-19 โดยน าผลประกอบการทางการเงินงบการเงินในไตร
มาสท่ีไดรั้บผลกระทบมาวิเคราะห์และสรุปผล เพื่อหาแนวทางในการป้องกนัในสถานการณ์อ่ืน
ต่อไปได ้
 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย   
 เพื่อวเิคราะห์สภาพคล่องและผลการด าเนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ภายหลงั
วกิฤต COVID-19 
 
2. การทบทวนวรรณกรรม 

การวเิคราะห์สภาพคล่องและผลการด าเนินงาน โดยใชเ้คร่ืองมืออตัราส่วนทางการเงิน เป็น
การน าขอ้มูลทางการเงินจากงบการเงิน ท่ีมีความสัมพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งกนั มาเปรียบเทียบกนั ในรูป
ของอตัราส่วน เพื่อประเมินฐานะการเงิน ประสิทธิภาพการด าเนินงานและถือเป็นเคร่ืองมือทาง
การเงินอยา่งหน่ึงท่ีใชใ้นการวเิคราะห์รายงานทางการเงิน โดยการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกบั
ธุรกิจอ่ืนหรือเปรียบเทียบกบัผลงานในอดีตท่ี ผา่นมา ซ่ึงอาจจะเป็นรายการในงบการเงินประเภท
เดียวกัน หรืองบการเงินต่างประเภทกัน เช่น งบ แสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน โดยใช้
เคร่ืองมืออตัราส่วนทางการเงิน ในการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

2.1  อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios)  
เป็นอตัราส่วนท่ีใช้วดัสภาพคล่องหรือความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้นของกิจการ 

เช่น อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เป็นอตัราส่วนใชว้ดัสภาพคล่องของกิจการแสดง
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ความสามารถท่ีกิจการน าสินทรัพยห์มุนเวียนไปช าระหน้ีสินหมุนเวียนไดก่ี้เท่า และสามารถช าระ
ไดท้นัเวลาหรือไม่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) เป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดัสภาพคล่อง
ของกิจการอีกประเภทหน่ึงแสดงความสามารถท่ีกิจการจะน าสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีเปล่ียนเป็นเงิน
สดได้เร็ว มาจ่ายช าระหน้ีสินระยะสั้ นได้ทนัเวลาหรือไม่อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 
(Inventory Turnover) เป็นจ านวนคร้ังท่ีกิจการสามารถขายสินคา้คงเหลือออกไปได ้เป็นตน้ (ณัฐพล 
จกัรภีร์ศิริสุข, 2559) ประกอบดว้ย (แกว้มณี อุทิรัมย,์ 2556) 

2.1.1 อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (Current Ratio) 
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเป็นอตัราส่วนท่ีใช้วดัถึงสภาพคล่องในกิจการระยะสั้ น         

โดยพิจารณาถึงความสามารถในการแปลงสินทรัพยห์มุนเวียนให้กลายเป็นเงินสดไดเ้พียงพอและ
ทนัต่อการช าระหน้ีระยะสั้ น ยิ่งอตัราส่วนมีค่าสูงแสดงว่ากิจการมีความคล่องตวัทางการเงินสูง               
(ศิริลกัษณ์ มกรพนัธ์, 2551) หากผลลพัธ์ท่ีไดม้ากกวา่ 1 แสดงวา่กิจการมีสภาพคล่องดี มีสินทรัพย์
หมุนเวยีนมากกวา่หน้ีสินท่ีตอ้งช าระ ถา้หากต ่ากวา่ 1 แสดงวา่กิจการขาดสภาพคล่อง มีสินทรัพยไ์ม่
เพียงพอท่ีจะจ่ายหน้ีสิน (ซยันุบดิน จินตรา, 2560) 

2.1.2 อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็ว (Quick Ratio) 
อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วเป็นอตัราส่วนท่ีใช้วดัถึงสภาพคล่องในกิจการระยะสั้ น

เช่นเดียวกันกับอัตราเงินทุนหมุนเวียน แต่ท่ีหักสินค้าคงเหลือออก เน่ืองจากเป็นรายการท่ี
เปล่ียนเป็นเงินสดได้ยากท่ีสุด (ไพโรจน์ เยน็เศรณี , 2551) ยิ่งอตัราส่วนมีค่าสูงแสดงว่ากิจการมี
ความคล่องตวัทางการเงินสูงหากผลลัพธ์ท่ีได้มากกว่า 1 แสดงว่ากิจการมีสภาพคล่องสูงและ
เปล่ียนเป็นเงินสดไดเ้ร็ว เพียงพอท่ีจะจ่ายหน้ีสิน ถา้หากต ่ากว่า 1 แสดงว่ากิจการสภาพคล่องต ่ามี
สินทรัพยห์มุนเวยีนนอ้ย (ซยันุบดิน จินตรา, 2560) 

2.2 อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratios) 
อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร เป็นอัตราส่วนท่ีใช้วดัขีดความสามารถของ

ผูบ้ริหารในองค์กรนั้นๆ ว่ามีประสิทธิภาพในการบริหารงานให้เกิดก าไรละความมัง่คัง่แก่กิจการ
มากน้อยเพียงใด ช้ีให้เห็นถึงผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นอย่างไร (แก้วมณี อุทิรัมย ,์ 2556) 
ประกอบดว้ย 

2.2.1 อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) 
อตัราก าไรสุทธิ เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงให้เห็นผลก าไรสุทธิหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายต่างๆ

แลว้ว่ามีจ  านวนเท่าใด เม่ือเทียบกบัยอดขายสุทธิอตัราส่วนน้ี จะแสดงให้เห็นว่าธุรกิจบริการงานมี
ประสิทธิภาพเพียงใดและธุรกิจสามารถด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเพียงใด ค่าแสดง
ตวัเลขในอตัราส่วนน้ีควรจะสูง เพราะหมายถึงประสิทธิภาพในการหาก าไรสุทธิเม่ือเทียบกับ
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ยอดขายสุทธิไดดี้ หากค่าแสดงตวัเลขต ่า หมายถึง กิจการไม่มีประสิทธิภาพในการหาก าไรสุทธิ    
ในการค านวณหาอตัราก าไรสุทธิ เป็นการน าเอาก าไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้แล้ว มาหารด้วยก าไรสุทธิ คูณด้วย 100 ค่าท่ีอ่านได้เป็น
เปอร์เซ็นตห์รือร้อยละ 

2.2.2 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Assets) 
อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์ป็นอตัราส่วนท่ีใช้วดัความสามารถในการใช้

ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อให้เกิดก าไร ท าให้เห็นว่าผูบ้ริหารสามารถมีการบริหารจดัการท่ีดี
หรือไม่ ถา้หากอตัราน้ีมีค่าสูงแสดงวา่บริษทัมีความสามารถท าก าไรสูง และกิจการใชท้รัพยสิ์นได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ (ไพโรจน์  เยน็เศรณี, 2551) หากค่า ROA ต ่า แสดงวา่กิจการใชสิ้นทรัพยท่ี์มีอยู่
ไม่เตม็ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร (ซยันุบดิน จินตรา, 2560) 

2.2.3 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) 
อตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นเป็นอตัราส่วนท่ีใช้วดัผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้

ถือหุ้นแสดงให้เห็นถึงความสามารถบริหารงานของผูบ้ริหาร กิจการมีการลงทุนท่ีดี มีการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงถ้าหากอตัราน้ีมีค่าสูงจะท าให้เห็นว่าผูถื้อหุ้นมีโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนสูง (จกัร สายประสงคสิ์น, 2554) หากค่า ROE ต ่าแสดงวา่กิจการยงัไม่มีประสิทธิภาพ
มากพอในการท าก าไรเพื่อสร้างผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ (ซยันุบดิน จินตรา,2560) 
 

2.3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
วจัิยภายในประเทศ 
จันทนา วัฒนกาญจนะ (2559) ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน

ของบริษทัหมวดธุรกิจการเกษตรท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีวตัถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษาวเิคราะห์เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินในแต่ละปีของแต่ละบริษทัในหมวดธุรกิจ
การเกษตรท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 2) ศึกษาอตัราส่วนทางการเงินเฉล่ีย
ของอุตสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตรท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย              
3) วเิคราะห์เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินของแต่ละบริษทัในหมวดธุรกิจการเกษตรกบัค่าเฉล่ีย
ของอุตสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตรท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยเก็บขอ้มูลจากประชากรไดแ้ก่บริษทัในหมวดธุรกิจการเกษตรท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจ านวน 15 บริษทัขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิท่ีมีการ
เปิดเผยต่อสาธารณชนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดแ้ก่ รายงานประจ าปี งบการเงิน
ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน รายงานแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาปี (56-1) 
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ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2553 รวมทั้ง ส้ิน 6ปี และขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั การวิเคราะห์ขอ้มูล
ใช้การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน ผลการวิจยั พบว่าอตัราส่วนวดัสภาพคล่อง พบวา่บริษทัใน
หมวดธุรกิจการเกษตร มีความสามารถในการช าระคืนหนีส้ินระยะสั้ นได้ต ่ากว่าค่าเฉล่ียของ
อุตสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตรอตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพย ์พบวา่บริษทั 
ในหมวดธุรกิจการเกษตรส่วนใหญ่มีระยะเวลาเฉล่ียในการเก็บหน้ีมีแนวโนม้ดีข้ึน มีประสิทธิภาพ
ในการบริหารลูกหนีได้สูงข้ึนกว่าค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตร ยิ่งกว่านั้น 
การบริหารสินคา้คงเหลือ และการบริหารสินทรัพยท์ั้งหมดเพื่อให้เกิดยอดขายมีประสิทธิภาพใน
การใช้สินทรัพย์ได้สูงข้ึน กว่าค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตรอัตราส่วน 
การบริหารหนีส้ิน พบวา่บริษทัในหมวดธุรกิจการเกษตรมีหนีส้ินของส่วนผูถื้อหุ้นมีแนวโนม้ลดลง
แสดงสัดส่วนโครงสร้างของเงินทุนนั้น มาจากส่วนของผูถื้อหุ้นมากกว่าหนีส้ินความสามารถใน
การชาระดอกเบ้ีย เพิ่มข้ึนสูงแสดงว่า บริษทัมีผลก าไรจากการด าเนินงานท่ีสามารถจะจ่ายชาระ
ดอกเบ้ียได้ดีมาก หนีส้ินต่อสินทรัพย ์พบว่าโครงสร้างเงินทุนของบริษทันั้นมาจากผูถื้อหุ้น ท่ีมี
จ  านวนมากและมีการบริหารหนีส้ินได้สูงข้ึน กว่า ค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมในหมวดธุรกิจ
การเกษตรอตัราส่วนวดัความสามารถในการท าก าไร พบวา่ผลตอบแทนต่อยอดขาย การลงทุน และ
ส่วนของผูถื้อหุ้น นั้น พบวา่ มีแนวโนม้ดีข้ึน และมีความสามารถในการท าก าไรดีกวา่ ค่าเฉล่ียของ
อุตสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตรอตัราส่วนประเมินผลบริษทั โดยรวม พบวา่Price/Earnings 
Ratio ดีกวา่ ค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตร แต่ทิศทางของ Market/Book Ratio 
มีแนวโน้ม สูงข้ึนท่ีนกัลงทุนเขา้ไปลงทุนมากข้ึนดีกว่า ค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมในหมวดธุรกิจ
การเกษตร 

ภาสกร ปาละวัล (2559) การศึกษาคร้ังน้ีน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์งบการเงิน
เปรียบเทียบระหว่างบริษทั ศรรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน) กบับริษทั ไทยรับเบอร์ลา
เท็คซ์คอร์ปอร์เรชัน่ (ประทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย โดยการรวบรวมขอ้มูลงบการเงินระหว่างปี พ.ศ.2554-2558 ท าการเปรียบเทียบโดยใช้การ
วิเคราะห์ตามแนวตั้ง (Common-Size Analysis) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัเทียบกบัปีฐาน และการ
วเิคราะห์เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) 

ผลการศึกษาพบวา่  
1) เม่ือเปรียบเทียบกบั ปีฐานในดา้นสินทรัพยร์วมบริษทั ศรรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ  ากดั 

(มหาชน)  มีสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน มีสินคา้คงเหลือ เฉล่ียร้อยละ 35.02 ส่วนบริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์
คอร์ปอร์เรชัน่ (ประทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  มีสินทรัพยล์ดลง มีสินคา้คงเหลือ เฉล่ียร้อยละ 21.31 
สิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเพิ่มข้ึนทั้งสองบริษทัในดา้นหน้ีสินรวมบริษทั ศรรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ  ากดั 
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(มหาชน) มีหน้ีสินเพิ่มข้ึน หน้ีสินส่วนใหญ่คือ หน้ีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมจากสถาบัน 
การเงิน ส่วนบริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   หน้ีสิน
ลดลง หน้ีสินเคยสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 80.53 ของยอดรวมเน่ืองจากบริษทั ใชโ้ครงสร้างเงินทุนส่วน
ใหญ่ จากหน้ีสิน รายไดจ้ากการขายและการให้บริการของทั้งสองบริษทัลดลง เน่ืองจากราคายาง
ปรับตวั ลดลง ท าให้ยอดขายลดลงต่อเน่ือง โดยบริษทั ศรรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน)  
ลดจาก 133,703.80 ลา้นบาท ในปี 2554 จนเหลือเพียง 61,291.78 ลา้นบาทในปี 2558 ลดลงร้อยละ 
54.16 บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชัน่ (ประทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  ลดจาก 16,294.92 
ลา้นบาท ในปี 2554 จนเหลือเพียง 8,855.54 ลา้นบาทในปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 45.65แต่อยา่งไร
ก็ตามลกัษณะดงักล่าวก็ท าให้ตน้ทุนขายลดลงดว้ยเช่นกนั อตัราก าไรสุทธิ บริษทั ศรรีตรังแอโกร
อินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน)  มีแนวโน้ม ทรงตวัในระดบักว่า หน่ึงพนัลา้นบาทต่อปี บริษทั ไทยรับ
เบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   มีผลขาดทุนลดลงอย่างต่อเน่ือง 
เน่ืองจากตน้ทุนทางการเงินท่ีลดลงและบริษทัมีการปรับตวัดี 

2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยอตัราส่วนทางการเงินของทั้งสองบริษทั พบว่าด้าน
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว อยู่ในเกณฑ์ค่อนขา้งต ่า ด้านอตัราการหมุนของสินทรัพยร์วมไม่ 
แตกต่างกนัมาก ใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียท่ี 2.15 เท่า โดยสรุปอตัราส่วนทางการเงินของบริษทั ศรรีตรัง
แอโกรอินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีทั้ง 5 ประเภท และดีกว่า 
บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรชัน่ (ประทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   เกือบทุกดา้น ยกเวน้ดา้น 
อตัราส่วนก าไรขั้นตน้ ซ่ึงบริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชัน่ (ประทศไทย) จ ากดั (มหาชน)    
มีก าไรขั้นตน้สูงสุดท่ีร้อยละ 8.84 ในปี 2558 และมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ ท่ีร้อยละ 5.67 กบั ร้อยละ 4.98 
และในดา้นอตัราการหมุนของสินคา้คงเหลือซ่ึงบริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชัน่ (ประทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน)    หมุนไดม้ากกวา่ทุกปีโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 7.84 เท่า กบั 5.82 เท่า การวิเคราะห์ 
อตัราส่วนทางการเงินยงัพบว่า บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)   มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเฉล่ียสูง 3.42 เท่า ซ่ึงมีผลท าให้บริษทัยงัประสบภาวะขาดทุน 
เน่ืองจากมีต้นทุนทางการเงินสูง ในขณะท่ีบริษัท ศรรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ  ากัด (มหาชน)                
มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเฉล่ียเพียง 1.05 เท่า 

ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ (2563) ท าการวิจยัเร่ือง ผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 
ต่อเศรษฐกิจไทยวิจยักรุงศรี Covid-19 Impact on the Thai Economy and Vulnerability of Thai 
Firms  ผลการวิจยัพบวา่ ผลกระทบของโรคระบาดไวรัสโควิด-19 วา่จะท าให้เศรษฐกิจโลกหดตวั 
3.2% และเศรษฐกิจอาเซียนจะลดลงราว 2.1-5.4% จากสถานการณ์ปกติ หากมีการบังคับใช้
มาตรการล็อกดาวน์ 2 เดือน โดยประเทศไทยจะไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดในบรรดาประเทศสมาชิก
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อาเซียน จากการท่ีนกัท่องเท่ียวคาดวา่จะลดลง 60% จากปีท่ีแลว้ การขาดตอนของห่วงโซ่การผลิต
ทั้งในและต่างประเทศ และผลของตวัทวีคูณ ท าให้การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีน้ีอาจหดตวั 
5.4% จากกรณีท่ีไม่มีโรคระบาด 

งานวจัิยต่างประเทศ 
Jordà , Singh, and Taylor (2020) ศึกษาเร่ือง เศรษฐกิจระยะยาวภายใตส้ถานการณ์โรค

ระบาด โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลท่ีตามมาในระยะยาวทางเศรษฐกิจจากการมีโรคระบาดของ
ประเทศฝร่ังเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สเปน และสหราชอาณาจกัร ตั้งแต่ปีค.ศ. 1314 ถึง 
2018 พบวา่ การแพร่กระจายของโรคระบาดส่งผลในระยะยาวท าให้ผลตอบแทนของทรัพยสิ์นหด
ตวัประมาณร้อยละ 1-2 ในช่วง 10 ถึง 30 ปี หลงัจากโรคระบาดคณะผูว้ิจยั เสนอเหตุผลว่าเป็น
เพราะทรัพยากรมนุษยห์ายไปหรือประชาชนมีความพยายามออมเงินมากข้ึนเพื่อป้องกนัความเส่ียง
จากเหตุการณ์ขา้วยากหมากแพง หรือออมเงินเพื่อชดเชยทรัพยสิ์นท่ีหายไป 

3. วิธีการด าเนินงานวิจัย   
การวจิยั เร่ืองการวเิคราะห์สภาพคล่องและผลการด าเนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์

ภายหลงัวิกฤต COVID-19 เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาสภาพ
คล่องและผลการด าเนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ภายหลงัวิกฤต COVID-19  ซ่ึงผูว้ิจยัได้
ด าเนินการตามวธีิวจิยั ซ่ึงมีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

3.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัใชป้ระชากรและกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
คือ งบการเงินธนาคารอาคารสงเคราะห์ (งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบแสดงส่วนของ
เจา้ของ ปี 2559-2563)  

3.2. ขอบเขตของการวจัิย 
 งานวิจยัน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากงบการเงิน ท่ีปรากฏในรายงานทางการ
เงินมาค านวณอตัราส่วนทางการเงินเพื่อวิเคราะห์สภาพคล่องและผลการด าเนินงานของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ภายหลงัวิกฤต COVID-19 โดยใช้ขอ้มูลงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน   
งบแสดงส่วนของเจา้ของ ไตรมาสท่ี 2 และ 3 ตั้งแต่ปี 2559 – 2563 โดยในปี พ.ศ. 2559 -2562 เป็น
ปีท่ียงัไม่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 , ปีพ.ศ. 2563 ไตรมาสท่ี 2 เป็นช่วงเวลาท่ีได้รับ
ผลกระทบ COVID-19 และไตรมาสท่ี 3 เป็นผลกระทบภายหลงัวิกฤต COVID-19 โดยไดน้ าขอ้มูล
งบแสดงฐานะทางการเงินยอ้นหลงั 5 ปี ออกเป็นค่าเฉล่ียแลว้เปรียบเทียบและวิเคราะห์ผล โดยมี
ขอบเขตในการวจิยั ดงัน้ี 
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1. ขอ้มูลงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบแสดงส่วนของเจา้ของ ไตร
มาสท่ี 2 และ 3 ตั้งแต่ปี 2559 – 2563 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

2. วิเคราะห์สภาพคล่อง โดยใช้อตัราส่วนทางการเงิน ประกอบด้วย อตัราส่วนเงินทุน
หมุนเวยีน  อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็ว 

3. วเิคราะห์ผลการด าเนินงาน โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน ประกอบดว้ย  อตัราก าไรสุทธิ 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ 

3.3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการรวบรวมเอกสาร 

รายงานทางการเงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานกิจการประจ าปีของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ในช่วงปี 2559-2563 รวมระยะเวลา 5ปี รวบรวมขอ้มูลทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้ง ต าราวิชาการ รวมทั้งงานวิจยั 
วิทยานิพนธ์และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและเว็บไซต์ขอ้มูลของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไปเพื่อ
ศึกษาการวเิคราะห์สภาพคล่องและผลการด าเนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
การวิจยัฉบับน้ีใช้รายงานทางการเงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานกิจการ

ประจ าปีของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในช่วงปี 2559-2563 รวมระยะเวลา 5ปี น าขอ้มูลประมวลผล
ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป excel และใชเ้คร่ืองมือทางการเงินในการศึกษาวเิคราะห์  ดงัน้ี 

3.4.1  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวเิคราะห์สภาพคล่อง 
- อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน (Current ratio) 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน (Current ratio) (เท่า)  =      
สินทรัพยห์มุนเวยีน

หน้ีสินหมุนเวยีน
  

 
- อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว (Quick ratio)  

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็ว (Quick ratio) (เท่า)   =    
สินทรัพยห์มุนเวยีน สินคา้คงเหลือ

หน้ีสินหมุนเวยีน
 

3.4.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 
-  อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

 อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin)         =   
ก าไรสุทธิ   100

รายได้
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-  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return On Assets : ROA) 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์        =   
ก าไรสุทธิ 

สินทรัพยร์วม
   

 
- อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity : ROE) 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) =   
ก าไรสุทธิ 

ส่วนของเจา้ของ
   

 
3.5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาสภาพคล่องทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยใชก้ารวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน ดงัน้ี  

1. อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน (Current ratio) 
อตัราส่วนมีค่าสูงแสดงวา่กิจการมีความคล่องตวัทางการเงินสูง หากผลลพัธ์ท่ีไดม้ากกวา่ 1 

แสดงว่ากิจการมีสภาพคล่องดี มีสินทรัพยห์มุนเวียนมากกว่าหน้ีสินท่ีตอ้งช าระ ถา้หากต ่ากว่า 1 
แสดงวา่กิจการขาดสภาพคล่อง มีสินทรัพยไ์ม่เพียงพอท่ีจะจ่ายหน้ีสิน  

2. อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว (Quick ratio) 
 อตัราทุนหมุนเวยีนเร็วถา้มากกวา่ 1 เท่าจะแสดงวา่ มีสภาพคล่องท่ีดีมีประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการ และควบคุมสินทรัพยห์มุนเวยีนเร็วใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงการจดัการกบัภาระ
หน้ีสินหมุนเวียนได้โดยไม่เกิดปัญหา ถ้าหากอตัราส่วนหน้ีต ่ากว่า1 เท่าจะแสดงให้ทราบว่าขาด
สภาพคล่องแต่การมีอตัราส่วนน้ีสูงเกินไปอาจช้ีให้เห็นวา่เก็บเงินสดท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์มากเกิน
ลูกหน้ีมีเป็นจ านวนมากเรียกเก็บเงินไดช้า้ 

3. อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) 
อตัราส่วนน้ีแสดงว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์มีความสามารถในการท าก าไรสุทธิเป็น

สัดส่วนเท่าใดเทียบกับรายได้สุทธิโดยทั่วไปอัตราก าไรสุทธิมีค่าสูงแสดงว่าธนาคารอาคาร
สงเคราะห์มีความสามารถในการด า เนินงานท่ีดี 

4. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return On Assets : ROA) 
เป็นการวดัว่าสินทรัพยร์วมของธนาคารอาคารสงเคราะห์ก่อให้เกิดก าไรได้มากน้อยแค่

ไหนบางคร้ังแมว้า่การหมุนเวียนของสินทรัพยท์ั้งหมดจะสูงคือใชสิ้นทรัพยก่์อให้เกิดก าไรไดดี้ แต่
ถา้ไม่ควบคุมค่าใชจ่้ายใหดี้แลว้ ก าไรทีจะไดจ้ากการใชสิ้นทรัพยก่์อจะนอ้ยไปดว้ย 
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5. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity : ROE) 
อตัราส่วนท่ีแสดงถึงความสามารถจากการบริหารงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อ

สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของเจา้ของ โดยเฉพาะประสิทธิภาพดา้นการจดัการสินทรัพย ์และ
การน าเงินทุนจากแหล่งภายนอกโดยการก่อหน้ีมาใชใ้นการด าเนินงาน ถา้ผลลพัธ์ออกมาสูงถือว่า
ธนาคารอาคารสงเคราะห์บริหารสินทรัพยแ์ละใช้ ประโยชน์จากการก่อหน้ีอย่างมีประสิทธิภาพ
ก่อใหเ้กิดผลตอบแทนแก่เจา้ของสูง 

4. ผลการวจัิย 
การวเิคราะห์ขอ้มูลจากอตัราส่วนวดัสภาพคล่องและอตัราส่วนแสดงความสามารถในการ

หาก าไรซ่ึงประเมินผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบัอตัราเฉล่ียสามารถแสดงสภาพคล่องทาง
การเงินและผลการด าเนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไดด้งัน้ี 

 4.1 การวเิคราะห์สภาพคล่องและผลการด าเนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไตรมาส
ที ่2 ปี พ.ศ. 2559-2563 

ตารางท่ี 4.1 การวิเคราะห์สภาพคล่องและผลการด าเนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ไตรมาสท่ี 2 ปี พ.ศ. 2559-2563 

เคร่ืองมือใช้ในการวิเคราะห์สภาพคล่อง
และผลการด าเนินงาน 

ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

งวดบัญชีไตรมาสที ่2 ปี พ.ศ. 2559-2563 ค่าเฉลีย่ 

2559 2560 2561 2562 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios) 
อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน (เท่า) 
(Current ratio)  

0.94 0.93 0.90 0.89 0.86 0.91 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็ว (เท่า) 
(Quick ratio)  

1.05 1.03 1.04 1.02 0.97 1.03 

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratios) 
อตัราก าไรสุทธิ (%) 
(Net Profit Margin)  

34.74 38.73 37.32 35.89 31.70 35.98 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 
(Return On Assets : ROA)  

0.53 0.61 0.28 0.51 0.37 0.35 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น(%) 
(Return On Equity : ROE) 

7.66 8.64 4.09 7.11 5.30 6.69 
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จากตาราง 4.1 การวิเคราะห์สภาพคล่องและผลการด าเนินงานของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ไตรมาสท่ี 2 ปี พ.ศ. 2559-2563 

สภาพคล่องทางการเงินไตรมาสท่ี 2 ปี พ.ศ. 2559-2563 การวิเคราะห์สภาพคล่องของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีสภาพคล่องท่ีลดลง ไตรมาสท่ี 2 ปี พ.ศ.2563 ท่ีได้รับผลกระทบจาก
ไวรัส COVID-19 ท่ี 0.86 เท่า เทียบกบัอตัราค่าเฉล่ีย 0.91 เท่า ลดลง 0.05 เท่า อตัราส่วนเงินทุน
หมุนเวียนเร็ว 0.97 เท่า เทียบกบัค่าเฉล่ีย 1.03 เท่า ลดลง 0.06 เท่า ทั้ง 2 อตัราส่วนอยู่ในเกณฑ์ท่ี
ลดลงเม่ือเทียบกบัทุกๆ ไตรมาสเดียวกนั ดว้ยสภาพเศรษฐกิจท่ีอยู่ในภาวะท่ีไม่ค่อยดี ท าให้สภาพ
คล่องทางการเงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นไปในทิศทางท่ีลดลง ดงันั้นผลกระทบจากไวรัส 
COVID-19 มีผลต่ออตัราโดยรวมแนวโนม้ในทิศทางท่ีลดลง 

ความสามารถในการท าก าไรไตรมาสท่ี 2 ปี พ.ศ. 2559-2563  ผลการด าเนินงานของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์พบวา่อตัราก าไรสุทธิลดลงเม่ือเทียบกบัทุกๆ ไตรมาสท่ี2 ปี 2563 เท่ากบั 
31.70% โดยค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 35.98%  ลงลงถึง 4.28% ซ่ึงถือว่าลดลงมากในไตรมาสท่ี2 ของปี พ.ศ.
2563 ท่ีไดรั้บผลกระทบไวรัส COVID-19 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 ท่ี
ไดรั้บผลกระทบไวรัส COVID-19 โดยอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยเ์ท่ากบั 0.37% เม่ือเทียบกบั
ค่าเฉล่ีย 0.35% ไตรมาสท่ี2 ปี พ.ศ.2563 อยูใ่นเกณฑ์ท่ีดีหรือไม่มีผลกระทบเลย อตัราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นแสดงให้เห็นความสามารถในการท าก าไรเทียบกบัส่วนของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ โดยไตรมาสท่ี2 ปี 2563 เท่ากบั 5.30% เม่ือเทียบค่าเฉล่ีย 6.69% ลดลง 1.39% อยู่ใน
เกณฑท่ี์ไม่ค่อยดี อตัราโดยรวมมีแนวโนม้ในทิศทางท่ีลดลง 

ผลกระทบไวรัส COVID-19 ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีก าไรและสภาพคล่องลดลง ใน
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกค้าท่ีได้รับ
ผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ลดอตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้ละเงินงวดผอ่นช าระ ส าหรับลูกคา้ท่ีไดรั้บ
ผลกระทบดา้นรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวชาวจีน และผลกระทบจากนกัท่องเท่ียวในประเทศกลุ่มเส่ียง 
ส่งผลใหใ้นไตรมาสท่ี 2 ปี2563 ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีการท าก าไรอตัราสภาพคล่องลดลง 

 
4.2 การวเิคราะห์สภาพคล่องและผลการด าเนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไตรมาส

ที ่3 ปี พ.ศ. 2559-2563 
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ตารางท่ี 4.2 ตารางการวิเคราะห์สภาพคล่องและผลการด าเนินงานของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ไตรมาสท่ี 3 ปี พ.ศ. 2559-2563 

 

 

เคร่ืองมือใช้ในการวิเคราะห์สภาพคล่อง
และผลการด าเนินงาน 

ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

งวดบัญชีไตรมาสที ่3 ปี พ.ศ. 2559-2563 ค่าเฉลีย่ 

2559 2560 2561 2562 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios) 
อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน (เท่า) 
(Current ratio)  

1.07 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็ว (เท่า) 
(Quick ratio)  

0.96 0.98 0.97 0.89 0.85 0.93 

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratios) 
อตัราก าไรสุทธิ (%) 33.93 37.23 38.05 51.01 35.43 39.13 
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จากตารางท่ี 4.2 ตารางการวิเคราะห์สภาพคล่องและผลการด าเนินงานของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ไตรมาสท่ี 3 ปี พ.ศ. 2559-2563 

สภาพคล่องทางการเงินไตรมาสท่ี 3 ปี พ.ศ. 2559-2563 การวิเคราะห์สภาพคล่องของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีสภาพคล่องท่ีลดลง ไตรมาสท่ี 3 ปี พ.ศ.2563 ท่ีได้รับผลกระทบจาก
ไวรัส COVID-19 อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.08 เท่า เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัรา
เฉล่ีย 1.08 เท่า อยูใ่นเกณฑ์ท่ีเท่ากนั เม่ือดูตาราง ไตรมาสท่ี 3 ปี พ.ศ.2563 เปรียบเทียบรายไตรมาส
เดียวกนั ตวัเลขออกมาเกือบเท่ากนัทุกไตรมาส อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนในไตรมาสท่ี 3 ปี พ.ศ.
2563 ไม่ไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตไวรัส COVID-19 เลย อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 0.85 เท่า เปรียบเทียบกบัอตัราเฉล่ียเท่ากบั 0.93 เท่า ลงลง 0.08 เท่า ลดลงอยูใ่นเกณฑ์ท่ีไม่
ค่อยดี 

ความสามารถในการท าก าไรไตรมาสท่ี 3 ปี พ.ศ. 2559-2563 ผลการด าเนินงานของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์พบว่า อตัราก าไรสุทธิเฉล่ียเท่ากบั 35.43 % เปรียบเทียบกบัอตัราเฉล่ีย
เท่ากบั 39.13 % ลดลง 3.70 %ซ่ึงลดลงอยูใ่นเกณฑ์ท่ีไม่ค่อยดี  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยเ์ฉล่ีย
เท่ากบั 0.60% เปรียบเทียบกบัอตัราเฉล่ีย 0.68 % ลดลง 0.08 % ซ่ึงลดลงอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่ค่อยดี  
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.68 % เปรียบเทียบกบัอตัราเฉล่ียเท่ากบั 9.72 
% ลดลง 1.04 % ซ่ึงลดลงอยูใ่นเกณฑ์ท่ีไม่ค่อยดี  โดยสรุปแลว้ผลกระทบไวรัส COVID-19 ท าให้
ความสามารถในการท าก าไร ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 ได้รับ
ผลกระทบมาก ท าใหอ้ตัราก าไรสุทธิและผลตอบแทนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ลดลง 
 
5. อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวจัิย  
จากผลการวจิยัพบวา่ในปี พ.ศ. 2563 อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ไตรมาสท่ี 2 เท่ากบั 0.86 

เท่า ไตรมาสท่ี 3 เท่ากบั 1.08 เท่า อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็ว  ไตรมาสท่ี 2 เท่ากบั 0.97 เท่า ไตร
มาสท่ี 3 เท่ากบั 0.85 เท่า อตัราก าไรสุทธิ ไตรมาสท่ี 2 เท่ากบั 31.70% ไตรมาสท่ี 3 เท่ากบั 35.43 %  
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ไตรมาสท่ี 2 เท่ากบั 0.37%  ไตรมาสท่ี 3 เท่ากับ 0.60% อตัรา

(Net Profit Margin)  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 
(Return On Assets : ROA)  

0.75 0.86 0.84 0.35 0.60 0.68 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (%) 
(Return On Equity : ROE) 

11.04 12.16 11.83 4.89 8.68 9.72 
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ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ไตรมาสท่ี 2 เท่ากบั  5.30% ไตรมาสท่ี 3 เท่ากบั 8.68 % และเม่ือ
เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2559-2562 ไตรมาสท่ี 2-3 พบว่า ในปี พ.ศ. 2563  ไตรมาสท่ี 2 ได้รับ
ผลกระทบจากไวรัส  COVID -19 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีสภาพคล่องและผลการด าเนินงาน
ลดลง ความสามารถในการท าก าไรไดน้้อยกว่าปีก่อน ซ่ึงแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และ
ภายหลงัวกิฤต COVID -19  ไตรมาสท่ี 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถบริหารสภาพคล่องและ
ผลการด าเนินงานไดดี้ข้ึน แต่เม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียแลว้ความสามารถการท าก าไรลดลง  ซ่ึงเม่ือเทียบ
กบัปีก่อนแล้ว ธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถท าให้สภาพคล่องและผลการด าเนินงานอยู่ใน
เกณฑ์เดียวกบัปี 2559-2562  เม่ือน าผลจากการศึกษาท่ีไดม้าวิเคราะห์พบว่าสอดคลอ้งกบัประกาศ
มาตรการช่วยเหลือลูกคา้ท่ีได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ในไตรมาสท่ี 2 ในปีพ.ศ.2563 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้และเงินงวดผ่อนช าระ ส าหรับลูกค้าท่ีได้รับ
ผลกระทบดา้นรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวชาวจีน และผลกระทบจากนกัท่องเท่ียวในประเทศกลุ่มเส่ียง 
ส่งผลใหใ้นไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีสภาพคล่องและผลการด าเนินงานลดลง 
ส่งผลใหค้วามสามารถในการท าก าไรในไตรมาสท่ี 2-3 ปีพ.ศ. 2563 ลดลงดว้ย 

 

5.2 อภิปรายผล 

การวิเคราะห์สภาพคล่องและผลการด าเนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ภายหลัง
วกิฤต COVID – 19 พบวา่ เม่ือไดรั้บผลกระทบจากโรค COVID-19  ท าใหส่้งผลต่อสภาพคล่องและ
ผลการด าเนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์อยา่งชดัเจน เม่ือน าขอ้มูลงบการเงินมาวิเคราะห์โดย
ใช้เคร่ืองมืออตัราส่วนทางการเงิน พบว่า  ในปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสท่ี 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์             
มีสภาพคล่องและผลการด าเนินงานลดลง ความสามารถในการท าก าไรได้น้อยกว่าปีก่อน ซ่ึง
แนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และภายหลงัวิกฤต COVID -19 ไตรมาสท่ี 3 ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์สามารถบริหารสภาพคล่องไดดี้ข้ึน  แต่เม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียแลว้ความสามารถการท า
ก าไรลดลง  ซ่ึงเม่ือเทียบกบัปีก่อนแลว้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถท าให้สภาพคล่องและผล
การด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์เดียวกบัปี 2559-2562  เม่ือน าผลจากการศึกษาท่ีไดม้าวิเคราะห์พบว่า
สอดคลอ้งกบัประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ในไตรมาส
ท่ี 2 ในปีพ.ศ.2563 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ลดอตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้ละเงินงวดผ่อนช าระ ส าหรับ
ลูกคา้ท่ีได้รับผลกระทบด้านรายได้จากนักท่องเท่ียวชาวจีน และผลกระทบจากนักท่องเท่ียวใน
ประเทศกลุ่มเส่ียง ส่งผลให้ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีสภาพคล่องและผล
การด าเนินงานลดลง ส่งผลใหค้วามสามารถในการท าก าไรในไตรมาสท่ี 2-3 ปีพ.ศ. 2563 ลดลงดว้ย 
ซ่ึงสอดคลอ้งดร.สมประวิณ มนัประเสริฐ (2563) ท าการศึกษา ผลกระทบของโรคระบาดโควิด -19 
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ต่อเศรษฐกิจไทยวิจยักรุงศรี Covid-19 Impact on the Thai Economy and Vulnerability of Thai 
Firms  ผลการวิจยัพบวา่ ผลกระทบของโรคระบาดไวรัสโควิด-19 วา่จะท าให้เศรษฐกิจโลกหดตวั 
3.2% และเศรษฐกิจอาเซียนจะลดลงราว 2.1-5.4% จากสถานการณ์ปกติ หากมีการบังคับใช้
มาตรการล็อกดาวน์ 2 เดือน โดยประเทศไทยจะไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดในบรรดาประเทศสมาชิก
อาเซียน จากการท่ีนกัท่องเท่ียวคาดวา่จะลดลง 60% จากปีท่ีแลว้ การขาดตอนของห่วงโซ่การผลิต
ทั้งในและต่างประเทศ และผลของตวัทวีคูณ ท าให้การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีน้ีอาจหดตวั 
5.4% จากกรณีท่ีไม่มีโรคระบาด และไดส้อดคลอ้งกบังานงานวิจยัต่างประเทศของ Jordà , Singh, 
and Taylor (2020) ศึกษาเร่ือง เศรษฐกิจระยะยาวภายใตส้ถานการณ์โรคระบาด โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลท่ีตามมาในระยะยาวทางเศรษฐกิจจากการมีโรคระบาดของประเทศฝร่ังเศส เยอรมนี 
อิตาลี เนเธอร์แลนด ์สเปน และสหราชอาณาจกัร ตั้งแต่ปีค.ศ. 1314 ถึง 2018 พบวา่ การแพร่กระจาย
ของโรคระบาดส่งผลในระยะยาวท าให้ผลตอบแทนของทรัพย์สินหดตัวประมาณร้อยละ 1-2 
ในช่วง 10 ถึง 30 ปี หลงัจากโรคระบาดคณะผูว้จิยั เสนอเหตุผลวา่เป็นเพราะทรัพยากรมนุษยห์ายไป
หรือประชาชนมีความพยายามออมเงินมากข้ึนเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากเหตุการณ์ขา้วยากหมาก
แพง หรือออมเงินเพื่อชดเชยทรัพยสิ์นท่ีหายไป 

5.3 ข้อเสนอแนะแนวทางป้องกนั 
5.3.1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์แนะน าปรับกระบวนการท างานส าหรับการเขา้ท างานของ

พนักงานถึงแมก้ารแพร่ระบาดจะส้ินสุดลง แต่ควรมุ่งเน้นการท างานท่ียืดหยุ่น และพร้อมท่ีจะ
ปรับตวัอยู่เสมอเช่น การส่งเสริมให้พนักงานสามารถท างานจากภายนอกได้ และสามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลต่าง ๆ ขององคก์รไดอ้ยา่งรวดเร็วผา่นเทคโนโลย ี

 5.3.2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ควรเป็นส่วนหน่ึงของการแกปั้ญหาเพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ เช่น
ร่วมมือกบัภาครัฐช่วยสนบัสนุนนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจ ช่วยเหลือลูกคา้และธุรกิจ SME ช่วย
เสริมสร้างความแขง็แกร่ง และเร่งการฟ้ืนตวั เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ภาพลกัษณ์ท่ีดีกบัธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ 

5.3.3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาในแต่ละจงัหวดัยงันอ้ย แนะน าน่าจะเพิ่มสาขา ในแต่
ละจงัหวดัใหม้ากข้ึน เพื่อครอบคลุมการใชบ้ริการของลูกคา้ไดท้ัว่ถึง 

 

5.4 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 5.4.1 ควรมีการศึกษาสภาพคล่องและผลการด าเนินงานในไตรมาสหรือในงวดปีต่อๆไป 
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID- 19 ยงัระบาดในประเทศไทยและทัว่โลก 
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5.4.2 ควรมีการศึกษาอตัราส่วนทางการเงินให้ครบทั้ง 4 ประเภท เพื่อให้ทราบผลการ
ด าเนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ต่อไป 
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