
เรื่อง  วิเคราะห์งบการเงิน กยท. ส าหรับไตรมาส 2/2561 ปีงบประมาณ  2561 ส้ินสุดวันที่   
31  มีนาคม 2561 

ก. เปรียบเทียบงบแสดงฐานะทางการเงินระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2561  และ 30 กันยายน  2560   

สินทรัพย์รวม 

 

  สินทรัพย์รวม ณ วันที ่ 31 มีนาคม 2561  และ 30 กันยายน  2560  มีจ านวน  
33,678.73  ล้านบาท และ  33,214.79  ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เป็นจ านวนเงิน  22,053.57  ล้านบาท  และ 21,977.66  ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ  65.48 และ  
66.34 ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หนี้สินรวมและส่วนของทุน 

 

  หนี้สินรวม  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561  และ 30 กันยายน  2560  มีจ านวน 992.95 ล้าน
บาท   และ  1,678.06  ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ  2.97  และ 5.05  ของหนี้สินรวมและส่วนของทุน  
ส่วนใหญ่เป็นรายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  เป็นจ านวนเงิน  779.84 ล้านบาท  และ 813.27  
ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.15 และ 2.45  ของหนี้สินรวมและส่วนของทุน  
  ส าหรับส่วนของทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561  และ 30 กันยายน  2560 กยท. มีส่วนของ
ทุน เป็นจ านวนเงิน 32,424.96  ล้านบาท  และ  31,536.73  ล้านบาท  คิดเป็นอัตราร้อยละ 97.03 และ 
94.95 ตามล าดับ 

งบกระแสเงินสด (ส าหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม 2561  และ 31 มีนาคม 2560) 
จากงบกระแสเงินสดสามารถพิจารณาได้ว่า กยท. ได้ด าเนินงานมาในช่วงระยะเวลา 6 เดือน 

กยท. ได้รับเงินสดลดลงเป็นจ านวนเงิน  122.52 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
เป็นเงิน 59 ล้านบาท เนื่องจาก กยท. มีการให้กู้ยืมระยะยาวแก่ผู้ประกอบกิจการยางและเกษตรกรมากกว่า
ช่วงเดียวกันของปีก่อน  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ข. อัตราส่วนทางการเงิน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ : 

 

รายการ 

อัตราส่วนปี 2561 ผลการ 
เปรียบเทียบ

ระหว่าง 

งวดปี 

 

หมายเหตุ ไตรมาส
2/2561 

ไตรมาส
2/2560 

1. วิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน     

1.1 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 155.08 119.92 เพ่ิมขึ้น กยท. มีลูกหนี้การค้า
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 

2. วิเคราะห์ความสามารถในการใช้สินทรัพย์     

2.1  อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ 

2.2  ระยะเวลาในการจ าหน่ายสินค้า 

0.82 

445.12 

0.40 

912.5 

 

เพ่ิมขึ้น 

ลดลง 

ประสิทธิภาพการขาย
ดีขึ้นกว่าช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน แต่อัตรา
หมุนเวียนของสินค้า
และระยะเวลา
จ าหน่ายยังต่ าอยู่ ควร
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพ่ือ
สร้างสภาพคล่อง
ให้แก่ กยท. 

3. วิเคราะห์ความสามารถในการก่อหนี้      

3.1 Debt Ratio (เท่า) 0.03 0.03 เท่าเดิม  

4. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     

4 .1  อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ รวม      
(ROA) (%) 

2.66 0.5 เพ่ิมขึ้น กยท. มีผลก าไรจาก
การด าเนินงาน
เนื่องจากรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมฯ เพ่ิม
มากขึ้น 

4.2 อัตราผลตอบแทนส่วนของทุน (ROE) (%) 2.74 0.51 เพ่ิมขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค. รายการเคลื่อนไหวจากการด าเนินงาน 

รายได้ 

 
 
 
ค่าใช้จ่าย 
 

 

  จากกราฟรายได้สังเกตได้ว่าผลการด าเนินงาน 6 เดือน ของ กยท. ปี 2561 เปรียบเทียบกับ
ปี 2560 มีรายได้จากเงินค่าธรรมเนียมการส่งออกไตรมาสลดลง เป็นจ านวนเงิน 118.18  ล้านบาท ซึ่งเกิด
จากราคายางในช่วงเดียวกันของปี 2560 สูงกว่าปี 2561 และอัตราจัดเก็บค่าธรรมเนียมในช่วงดังกล่าวยัง
ไม่ได้เป็นอัตราคงที่ท าให้จัดเก็บที่อัตรา 3 บาท/กิโลกรัม ในส่วนของค่าใช้จ่ายอยู่ในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกันทั้ง 
2 ไตรมาส ยกเว้นค่าใช้จ่ายอ่ืนที่ในไตรมาส 1/2560 มีค่าใช้จ่ายจากโครงการรัฐบาลจ านวน 1,003 ล้าน
บาท 
 
    



ง. สรุปภาพรวม 

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2/2561 การยางแห่งประเทศไทยมีรายได้รวม 6,254.05 ล้าน
บาท โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมการส่งยางออก 4,628.48 ล้านบาท และรายได้จากการขาย 
1,128.30 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 5,365.82 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการปลูกแทน 
3,058.19  ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,108.32 ล้านบาท และต้นทุนขาย 1,150.06 ล้านบาท      
การยางแห่งประเทศไทยมีก าไรส าหรับไตรมาส 2/2561 จ านวน 888.23 ล้านบาท ก าไรมากกว่าไตรมาส 
1/2560 จ านวน 725.38 ล้านบาท เกิดจากการไม่มีค่าใช้จ่ายโครงการรัฐบาลท าให้การด าเนินงานเกิดผลก าไร
ในไตรมาส 2/2561   

ผลการด าเนินงานด้านธุรกิจ 49(1) ในไตรมาส 2/2561 การยางแห่งประเทศไทยมีรายได้จาก
การขายและบริการ 450.97 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการ 464 ล้านบาท ขาดทุนจากการด าเนินงาน 13 
ล้านบาท โดย กยท. มีสินค้าคงเหลือที่แสดงในงบการเงิน จ านวน 545.79 ล้านบาท แบ่งเป็นสินค้าส าเร็จรูป
คงเหลือ จ านวน 523.72 ล้านบาท 

การยางแห่งประเทศไทยมสีินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จ านวน 33,417.91  
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก วันที่ 30 กันยายน 2560 จ านวน 203.12 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมขึ้นของ
ลูกหนี้การค้า จ านวน 214.50 ล้านบาท หนี้สินรวม  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีจ านวน 992.95 ล้าน
บาท   ลดลงจาก วันที่ 30 กันยายน 2560 จ านวน 685.11 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายการเจ้าหนี้การค้าอ่ืน  
เป็นจ านวนเงิน  571.76 ล้านบาท  จากการช าระหนี้วัสดุการเกษตร (ปุ๋ย) ทั้งหมดในไตรมาส 1/2561 ส่วน
ของทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จ านวน 32,424.96  ล้านบาทเพ่ิมขึ้นจากวันที่ 30 กันยายน  2560 
จ านวน 888.23 ล้านบาท   
 
 
 


