
วิเคราะหง์บการเงิน กยท. ส าหรับปีงบประมาณ  2561 ส้ินสุดวันที่  30  กันยายน 2561 

ก. เปรียบเทียบงบแสดงฐานะทางการเงินระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2561  และ 30 กันยายน  2560   

สินทรัพย์รวม 

 

  สินทรัพย์รวม ณ วันที ่ 30 กันยายน 2561  และ 30 กันยายน  2560  มีจ านวน  
34,318.06  ล้านบาท และ  33,214.79  ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เป็นจ านวนเงิน  22,822.06  ล้านบาท  และ 21,977.66  ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ  66.50 และ  
66.17 ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หนี้สินรวมและส่วนของทุน 

 

  หนี้สินรวม  ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  และ 30 กันยายน  2560  มีจ านวน 2,091.61 
ล้านบาท   และ  1,678.06  ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ  6.09  และ 5.05  ของหนี้สินรวมและส่วน
ของทุน  ส่วนใหญ่เป็นรายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานและเงินอุดหนุนรัฐบาลรอการรับรู้ใน 1 ปี  เป็น
จ านวนเงิน  750.53 ล้านบาท  และ 983.53  ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.19 และ 2.87  ของหนี้สิน
รวมและส่วนของทุน  
  ส าหรับส่วนของทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  และ 30 กันยายน  2560 กยท. มีส่วนของ
ทุน เป็นจ านวนเงิน 32,226.45  ล้านบาท  และ  31,536.73  ล้านบาท  คิดเป็นอัตราร้อยละ 93.91 และ 
94.95 ตามล าดับ 

งบกระแสเงินสด (ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2561  และ 30 กันยายน 2560) 
จากงบกระแสเงินสดสามารถพิจารณาได้ว่า กยท. ได้ด าเนินงานมาในช่วงระยะเวลา 12 

เดอืน กยท. ได้รับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนเงิน  844.40 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานเป็นเงิน 944.57 ล้านบาท เนื่องจาก กยท. มีเงินอุดหนุนรัฐบาลมากกว่า
ปีก่อนจากโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือความยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



ข. อัตราส่วนทางการเงิน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ : 

 

รายการ 

อัตราส่วนปี 2561 ผลการ 
เปรียบเทียบ

ระหว่าง 

งวดปี 

 

หมายเหตุ ปี 2561 ปี 2560 

1. วิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน     

1.1 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 24.91 39.09 ลดลง กยท. มีเจ้าหนี้เพ่ิมขึ้น
จากปีก่อน 

2. วิเคราะห์ความสามารถในการใช้สินทรัพย์     

2.1  อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ 

2.2  ระยะเวลาในการจ าหน่ายสินค้า 

3.62 

100.83 

3.42 

106.73 

 

เพ่ิมขึ้น 

ลดลง 

ประสิทธิภาพการขาย
ดีขึ้นกว่าปีก่อน แต่
อัตราหมุนเวียนของ
สินค้าและระยะเวลา
จ าหน่ายยังต่ าอยู่ ควร
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพ่ือ
สร้างสภาพคล่อง
ให้แก่ กยท. 

3. วิเคราะห์ความสามารถในการก่อหนี้      

3.1 Debt Ratio (เท่า) 0.06 0.05 เพ่ิมขึ้น กยท. มีเจ้าหนี้เพ่ิมขึ้น
จากปีก่อน 

4. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     

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

2.01 -0.06 เพ่ิมขึ้น กยท. มีผลก าไรจาก
การด าเนินงาน
เนื่องจากรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมฯ เพ่ิม
มากขึ้น และค่าใช้จ่าย
อ่ืนจากโครงการ
ภาครัฐลดลง 

4.2 อัตราผลตอบแทนส่วนของทุน (ROE) (%) 2.14 -0.06 เพ่ิมขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค. รายการเคลื่อนไหวจากการด าเนินงาน 

รายได้ 

 
 
 
ค่าใช้จ่าย 
 

 

  จากกราฟรายได้สังเกตได้ว่าผลการด าเนินงาน 12 เดือน ของ กยท. ปี 2561 เปรียบเทียบ
กับปี 2560 มีรายได้จากเงินค่าธรรมเนียมการส่งออกเพ่ิมข้ึน เป็นจ านวนเงิน 584.07  ล้านบาท และรายได้
จากการขายเพ่ิมขึ้น เป็นจ านวนเงิน 639.96 ล้านบาท ในส่วนของค่าใช้จ่ายโดยรวมอยู่ในอัตราส่วนที่
ใกล้เคียงกันทั้ง 2 ปี ยกเว้นค่าใช้จ่ายอื่นที่ในปี 2561 ไม่มีค่าใช้จ่ายจากโครงการรัฐบาลจ านวน 1,003 ล้าน
บาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกแทนเพ่ิมข้ึน เป็นจ านวนเงิน 958.97 ล้านบาท 
 
 
    



ง. สรุปภาพรวม 

ผลการด าเนินงานประจ าปีบัญชี 2561 การยางแห่งประเทศไทยมีรายได้รวม 12,094.78 
ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมการส่งยางออก 9,102.93 ล้านบาท และรายได้จากการขาย 
1,572.80 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 11,405.06 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการปลูกแทน 
6,444.35  ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3,179.67 ล้านบาท และต้นทุนขาย 1,643.56 ล้านบาท      
การยางแห่งประเทศไทยมีก าไรส าหรับปี 2561 จ านวน 689.72 ล้านบาท ก าไรมากกว่าปี 2560 จ านวน 
669.82 ล้านบาท เกิดจากรายได้จากค่าธรรมเนียมการส่งยางออกเพ่ิมขึ้น และไม่มีค่าใช้จ่ายโครงการรัฐบาลท า
ให้การด าเนินงานเกิดผลก าไรในปี 2561 

ผลการด าเนินงานด้านธุรกิจ 49(1) ในปี 2561 การยางแห่งประเทศไทยมีรายได้จากการขาย 
829.47 ล้านบาท ต้นทุนขาย 887.85 ล้านบาท ขาดทุนจากการด าเนินงาน 58.38 ล้านบาท โดย กยท. มี
สินค้าคงเหลือที่แสดงในงบการเงิน จ านวน 414.77 ล้านบาท  

การยางแห่ งประเทศไทยมีสินทรัพย์รวม ณ  ว ันที ่ 30  ก ันยายน  2561  จ านวน 
34,318.06  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก วันที่ 30 กันยายน 2560 จ านวน 1,103.27 ล้านบาท ส่วนใหญ่
เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 844.40 ล้านบาท หนี้สินรวม  ณ วันที่ 30 
กันยายน 2561 มีจ านวน 2,091.61 ล้านบาท   เพ่ิมขึ้นจาก วันที่ 30 กันยายน 2560 จ านวน 413.55 ล้าน
บาท ส่วนใหญ่เป็นรายการเงินอุดหนุนรัฐบาลรอการรับรู้ภายในหนึ่งปี  เป็นจ านวนเงิน  926.02 ล้านบาท  แต่
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืนลดลง เป็นจ านวนเงิน 433.92 ล้านบาท จากการช าระหนี้วัสดุการเกษตร (ปุ๋ย) ส่วน
ของทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จ านวน 34,318.06  ล้านบาทเพ่ิมขึ้นจากวันที่ 30 กันยายน  2560 
จ านวน 1,103.27 ล้านบาท   
 
 
 


