
 
 

 

 

 

 

 

การศึกษาวเิคราะห์งบการเงินของบริษทัอารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั(มหาชน) 

ไตรมาสท่ี 1 – 3 ประจ าปี 2561 

Case study in financial analysis of Areeya Property Public Company Limited 
 

 

 

 

 

โดย 

 

                                                    นางสาว   จุรีรัตน์        พดัทอง 

                                                    นางสาว   อารียา         พนัธ์ขาว 

 

 

 

 

 

โครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิาโครงการ  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

สาขาวชิาการบญัชี 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

ปีการศึกษา  2562  



 
 

การศึกษาวเิคราะห์งบการเงินของบริษทัอารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั(มหาชน) 

ไตรมาสท่ี 1 – 3 ประจ าปี 2561 

Case study in financial analysis of Areeya Property Public Company Limited 
 

 

 

 

 

 

 

โดย 

 

                                                      นางสาว   จุรีรัตน์        พดัทอง 

                                                       นางสาว   อารียา         พนัธ์ขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิาโครงการ  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

สาขาวชิาการบญัชี 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

ปีการศึกษา  2562  

 



 
 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการภาษาไทย บริษทัอารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั(มหาชน)  

ช่ือโครงการภาษาองักฤษ  Areeya Property Public Company Limited 

โดย 1.   นางสาว    จุรีรัตน์     พดัทอง  รหสันกัศึกษา  28985 

        2.   นางสาว     อารียา      พนัธ์ขาว รหสันกัศึกษา  36903  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 คณะกรรการอนุมติัให้เอกสาร โครงการฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา วิชาโครงการ
ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรชาชีพชั้นสูง    (ปวส.2)   สาขาวิชาการบญัชี  วิทยาลยัเทคโนโลยี
อรรถวทิยพ์ณิชยการ (ATC) 

 

 …………………………… 
( นางประเสริฐศรี สุขรักษ ์) 
  อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
 
 
…………………………… 
   ( นางปนิตา   ตุม้เจริญ ) 
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบโครงการ 
 
 
  …………………………… 
( นางสาวบุญผอ่ง  พงศพ์นัเทา ) 
    หวัหนา้สาขาวชิาการบญัชี 

 



 
 

บทคัดย่อ 

 

หวัขอ้โครงการ การศึกษาวเิคราะห์งบการเงินของบริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั
(มหาชน) 

Case study in financial analysis of Areeya Property Public Company 
Limited 

ผูจ้ดัท าโครงการ 1.   นางสาว    จุรีรัตน์      พดัทอง 

 2.   นางสาว     อารียา       พนัธ์ขาว     
 

อาจารยท่ี์ปรึกษา  อาจารยป์ระเสริฐศรี  สุขรักษ ์

อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม อาจารยป์นิตา  ตุม้เจริญ  

สาขาวชิา  สาขาวชิาการบญัชี 

สถาบนั   วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรวทิยพ์ณิชยการ ปีการศึกษา 2562 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดย่อ 
 

การท าโครงการคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ การศึกษาและเรียนรู้วิเคราะห์งบการเงินของ
บริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์คือ บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั(มหาชน)  โดยผูจ้ดัท าสามารถน า
ความรู้และความเขา้ใจทางดา้นงบการเงินมาปรับใชใ้นการท าโครงการคร้ังน้ี 

   เพื่อทราบถึงกระบวนการการจดัการในบริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั  (มหาชน)  วา่มี
สภาพคล่องทางการเงิน ปัญหาในการจดัการ และวธีิการตดัสินใจในการแกปั้ญหาของบริษทัฯ และ
น าความรู้ท่ีไดไ้ปเผยแพร่สู่รุ่นหลงัพร้อมทั้งน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
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ในชีวติประจ าวนั และในการปฏิบติังานต่อไป 

 

 



 
 

กติติกรรมประกาศ 
 

 โครงการฉบับน้ีส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงจากท่านอาจารย์ท่ีปรึกษา         
และท่านคณะกรรมการทุกท่าน    ท่ีคอยให้ค  าแนะน า    ค  าปรึกษาท่ีมีประโยชน์ทั้งยงัคอยกระตุน้
และเป็นก าลงัใจผลกัดนัจนโครงการฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์     คณะผูจ้ดัท าขอกราบขอบพระคุณ
อาจารยทุ์กท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ ณ  ท่ีน้ี         
 
 กราบขอบพระคุณ  ดร.สมศกัด์ิ    รุ่งเรือง   ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์
พณิชยการ  ท่ีใหโ้อกาสในการศึกษา   คณาจารยทุ์กท่านท่ีไดก้รุณาใหค้วามรู้   และค าแนะน าท่ีเป็น
ประโยชน์   ตลอดจนให้ความห่วงใยแก่คณะผูจ้ ัดท าตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ในวิทยาลัย
เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการแห่งน้ี 
 
 สุดทา้ยน้ีคณะผูจ้ดัท าขอนอ้มร าลึกถึง  พระคุณบิดา  มารดา  ครูอาจารยทุ์กท่านท่ีไดก้รุณา
อบรมสั่งสอน   รวมทั้งบุคคลในครอบครัวทุกคน และเพื่อน ๆ  ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความส าเร็จในคร้ังน้ี 
 

        คณะผูจ้ดัท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค าน า 

 

 โครงการน้ีเป็นโครงการเก่ียวกบัการวเิคราะห์งบการเงินของบริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี 
จ  ากดั(มหาชน)  โดยใชง้บประมาณการประจ าปีในไตรมาสท่ี 1 , 2 และ 3 ประจ าปี พ.ศ.2561 เพื่อ
ทราบถึงจุดเด่น และจุดดอ้ยของบริษทั รวมถึงการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของบริษทั เพื่อเป็น
ขอ้มูลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือหรือลงทุนในบริษทัน้ี 
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อยา่งไรก็ตามผูท่ี้ตอ้งการศึกษาใหท้ าการวเิคราะห์งบทางการเงินของบริษทัฯ วา่สามารถตดัสินใจ
ซ้ือหรือลงทุนไดอ้ยา่งไร 
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บทที ่1 

 

 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
 

 ในปัจจุบนัเป็นยคุของอุตสาหกรรม จึงมีผูป้ระกอบการและกิจการเติมโตมากข้ึนเร่ือย ๆ เพื่อ
การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของผูป้ระกอบการหรือกิจการ และระบบเศรษฐกิจของชาติให้ดีข้ึน การ
จดัท างบการเงินจึงมีความจ าเป็นอยา่งมากต่อธุรกิจทุกประเภท เพื่อใหท้ราบถึงงบประมาณการเงิน
ท่ีถูกน ามาใช้ในการลงทุนในแต่ละไตรมาส รวมถึงผลก าไรขาดทุนของกิจการอีกด้วย และเพื่อ
ความถูกตอ้ง แม่นย  า ความเป็นระเบียบ การป้องกนัความผิดพลาดในการด าเนินงานหรือการ
วางแผนทางการเงินของกิจการ ทั้งน้ีจึงตอ้งมีการจดัท าหรือวิเคราะห์งบการเงินของกิจการ เพื่อ
ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดของกิจการ 
 ในปัจจุบนัมีกิจการหรือธุรกิจเป็นจ านวนมากและมีความหลากหลายประเภท ทางผูจ้ดัท าจึง
เลือก บริษัท อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากัด(มหาชน) เน่ืองจากบริษัทน้ีประกอบธุรกิจประเภท
สินทรัพย ์(อสังหาริมทรัพย)์ ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีกลุ่มผูจ้ดัท าให้ความสนใจ จึงไดเ้ลือกธุรกิจประเภทน้ี 
เพื่อมาท าการวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั เพื่อให้ทราบถึงก าไรขาดทุนเบ้ืองตน้ และน ามาเป็น
ตวัอยา่งในกรณีศึกษาน้ีต่อไป 
 ในปัจจุบนัมีกิจการหรือธุรกิจท่ีมีความหลากหลาย และในการประกอบธุรกิจเหล่านั้น 
ผูป้ระกอบการยอ่มมุ่งหวงั และเล็งเห็นผลก าไรมากกวา่การขาดทุนของธุรกิจ ดงันั้นกลุ่มผูจ้ดัท าจึง
ไดจ้ดัท าโครงการน้ี เพื่อเป็นการวเิคราะห์งบการเงิน เร่ือง การศึกษาวเิคราะห์งบการเงิน ของบริษทั 
อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั(มหาชน) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการวิเคราะห์โครงการตามหลกัสูตร
อาชีวะศึกษา และเพื่อศึกษาวเิคราะห์งบการเงิน  
 ซ่ึงการจดัท าบญัชีแสดงให้เห็นถึงความรู้ วิธีการ และขั้นตอนการด าเนินงานในการจดัท า
ธุรกิจวา่จะตอ้งจดัท าเอกสารเพื่อใชใ้นการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและ
การตดัสินในในการเลือกลงทุนในบริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั(มหาชน) 
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1.2 วตัถุประสงค์ของการจัดท าโครงการ 
 ในการจดัท าโครงการคร้ังน้ี  คณะผูจ้ดัท าไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการจดัท าโครงการไว้
ดงัต่อไปน้ี 
 1.2.1  เพื่อใหน้กัศึกษาไดท้ราบงบการเงินของ บริษทัอารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั(มหาชน) 
 1.2.2  เพื่อใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาธุรกิจความเป็นมาของ บริษทัอารียา พรอพเพอร์ต้ี  จ  ากดั
(มหาชน) 
 1.2.3  เพื่อใหน้กัศึกษาไดฝึ้กวเิคราะห์งบการวเิคราะห์งบการเงิน บริษทัอารียา พรอพเพอร์ต้ี  
จ  ากดั(มหาชน) 
 1.2.4  เพื่อใหน้กัศึกษาไดน้ าความรู้ท่ีไดม้าประยกุตใ์ช ้พร้อมกบัน าไปเผยแพร่ผูท่ี้ก าลงั
ศึกษา การวเิคราะห์งบการเงิน 
 
1.3 ขอบเขตของการด าเนินงาน 
 1.3.1  บริษทัท่ีศึกษา บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั(มหาชน)  

 1.3.2  ประเภทธุรกิจ สินทรัพย ์(อสังหาริมทรัพย)์ 
 1.3.3  ประเภทสินคา้และบริการ โครงการบา้นเด่ียว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม 
 1.3.4  งบการเงินท่ีใช ้ ปี 2561 ไตรมาสท่ี 1-3 
 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการท าโครงการ 
 5.1 นกัศึกษาไดท้ราบงบการเงินของ บริษทัอารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั(มหาชน) 
   5.2 นกัศึกษาไดศึ้กษาธุรกิจ ความเป็นมาของ บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี  จ  ากดั                                             
(มหาชน) 
 5.3 นกัศึกษาไดฝึ้กวเิคราะห์งบการวเิคราะห์งบการเงิน บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี  
จ  ากดั(มหาชน)   
 5.4 นกัศึกษาไดน้ าความรู้ท่ีไดม้าประยกุตใ์ช ้พร้อมกบัน าไปเผยแพร่ผูท่ี้ก าลงัศึกษา 
การวเิคราะห์งบการเงิน 
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1.5 ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
1.5.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 

 1.5.1.1   คน้หาบริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งการศึกษางบการเงิน  
 1.5.1.2  น าเสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมติั 
 1.5.1.3   ศึกษาการจดัท าโครงการจากเอกสารคู่มือการจดัท าโครงการ 
 1.5.2  ขั้นตอนการด าเนินการ 
 1.5.2.1   รวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมจดัท าโครงการ  
 1.5.2.2  ศึกษาขอ้มูลงบการเงิน หรือรายไดป้ระจ าปีแต่ละไตรมาสมาวเิคราะห์ 
  1.5.2.3  เปรียบเทียบงบการเงินของบริษทัท่ีก าลงัศึกษากบัคู่แข่งวา่มีความแตกต่าง 
 1.5.3  ขั้นตอนสรุป 
 1.5.3.1  รวบรวมขอ้มูลท่ีไดแ้ละการวเิคราะห์งบทั้งหมดมาสรุปผล 
 1.5.3.2  เตรียมน าเสนอโครงการ การวเิคราะห์งบการเงิน 
 1.5.3.3  จดัท า Power Point รูปเล่มของ 
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บทที ่ 2 
 
 

แนวคิด  และทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัการบัญชี 
 

การจัดท าโครงการคร้ังน้ีเพื่อศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์  ของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจ ซ่ึงไดน้ าความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาวิชา หรือรายวิชาท่ีประยุกต์ใช้ในการจดัท า
โครงการคือ วิชาโปรแกรมส าเร็จรูป วิชาวิ เคราะห์งบการเงิน  วิชาวางระบบบญัชี   ทั้งน้ีคณะ
ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีไวด้งัต่อไปน้ี 

2.1 ความหมายท่ีเก่ียวกบัการบญัชี 
2.1.1 ความหมายของการบญัชี 
2.1.2 ความหมายของงบการเงิน 
2.1.3 ความหมายของการวเิคราะห์งบการเงิน 
2.1.4 ความหมายเก่ียวกบัธุรกิจ 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการวเิคราะห์องคก์ร 
2.2.1    แนวคิดของ SWOT 
2.2.2    แนวคิดของหลกั PDCA 

2.3 ทฤษฎีเก่ียวกบัการบญัชี 
2.3.1    มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 1 
2.3.2    มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 7 
2.3.3    มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 12 
2.3.4    มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 18 
2.3.5    มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 40 

2.4 งานโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1 ความหมายทีเ่กีย่วกบัการบัญชี 
 

2.1.1 ความหมายของการบัญชี   
 
 การบญัชี หมายถึง กระบวนการการจดัการในส่วนของบนัทึกรายการทางการคา้ 
ไดแ้ก่ การเขียนบนัทึกรายการทางการคา้ การจ าแนกประเภทหมวดหมู่ทางการคา้ การสรุปผลของ
การด าเนินงาน รวมไปถึงการวิเคราะห์และการแปลความหมายขอ้มูลของนกับญัชี (จิรพนัธ์ สิทธิ
เขตการ , 2546 : 3)  
 ค าจ ากดัความของการบญัชีนั้นมีผูใ้หค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนั ดงัต่อไปน้ี 
 ชาตรี สิทธิเดชและคณะ ( 2546 : 5 ) ได้ให้ความหมายของการบญัชีไวว้่า การจด
บนัทึกรายการคา้ของกิจการ การจ าแนกรายการคา้ออกเป็นหมวดหมู่ รวมทั้งสรุปผลด าเนินงาน 
และฐานะการเงินของกิจการโดยใช้หน่วยเงินตรา นอกจากน้ียงัมีความหมายรวมถึงการวิเคราะห์
และแปลความหมายจากขอ้มูลทางการบญัชี 
 ธนชยั ยมจินดา ( 2532 : 5 ) กล่าววา่ “ การบญัชี ” เป็นวิชาการเก่ียวกบัการท าขอ้มูล 
ซ่ึงเป็นท่ีต้องการขององค์การในการท าหน้าท่ีด้านการปฏิบัติการ และการประเมินผลการ
ปฏิบติัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 มาลี ไชยกุล ( 2540 : 2 ) กล่าววา่ “ การบญัชี เป็นการบนัทึกขอ้มูลทางการเงิน ซ่ึงจดั
หมวดหมู่ แยกประเภท สามารถน ามาแสดงผล ช่วยในการปฏิบติังานได ้” 
 นาตยา แสงวนัลอย ( 2550 : 1 ) กล่าวว่า “ การบญัชี ” ศิลปะของการเก็บรวบรวม
บนัทึก จ าแนกขอ้มูลในรูปตวัเงิน เพื่อประโยชน์แก่เจา้ของกิจการและบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง 
 สวสัด์ิ พุม่พกัดี  ( 2537 : 4 )  กล่าววา่  “  การบญัชี  ” ไดแ้ก่ การจดบนัทึกเร่ืองราวต่าง 
ๆ เก่ียวกบัการเงินหรือส่ิงของท่ีก าหนดมูลค่าเป็นเงินไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยจดัแยกไวเ้ป็นประเภท
ต่าง ๆ เพื่อให้แสดงผลงานอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน ตลอดจนการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานนั้น ๆ 
 จากความหมายของการบญัชีท่ีมีนักวิชาการให้นิยามไวแ้ล้วนั้น สามารถน ามา
สรุปไดว้่า  การบญัชีนั้นหมายถึง ชาการท่ีใช้ศิลปะในการบนัทึกรายการคา้ของธุรกิจลงในสมุด
ตามล าดบัเหตุการณ์ โดยการวิเคราะห์ จดัประเภท หมวดหมู่ สรุปผลการด าเนินงาน และแสดง
ฐานะการเงินของกิจการคา้ในรอบระยะเวลาหน่ึง 
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 2.1.2  ความหมายของงบการเงิน   
 
 งบการเงิน ( Financial statements )  หมายถึง  รายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีไดจ้ดัท าข้ึน
จากขอ้มูลทางการเงินท่ีกิจการไดจ้ดบนัทึกไวใ้นรอบระยะเวลาหน่ึง ณ วนัส้ินงวดบญัชีอาจจะเป็น
ระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี ซ่ึงสามารถแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินการ ฐานะการเงิน
หรือการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการในรอบระยะเวลานั้นๆ เพื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะ
ทางการเงิน ผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ อนัเป็นประโยชน์ต่อ
ผูใ้ชง้บการเงิน ทุกประเภทในการน าไปใชต้ดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ ไม่วา่จะเป็นเจา้ของกิจการ เจา้หน้ี 
นกัลงทุน ฝ่ายบริหาร บริษทัคู่คา้ ลูกคา้ของบริษทั  
 
ส่วนประกอบของงบการเงินท่ีท่ีสมบูรณ์ ประกอบดว้ย 
  
   2.1.2.1  งบแสดงฐานะการเงิน 
  งบแสดงการฐานะการเงิน (Balance Sheet) หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินของ
กิจการท่ีท าอยู่  ณ  วนัใดวนัหน่ึงของรอบบญัชี โดยจะแสดงให้ทราบถึง สินทรัพย ์หน้ีสิน และ
ส่วนของเจา้ของ วา่มีจ  านวนเท่าใด ตามหลกัแลว้จะตอ้งจดัท างบดุลข้ึนมาอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ซ่ึง
การจดัท างบดุลน้ีจะท าให้หน่วยงานรัฐสามารถประเมินและจดัเก็บภาษีได ้กิจการบางแห่งอาจจะ
จดัท างบดุลเพื่อแสดงฐานะการเงินทุกวนัส้ินเดือนก็ได ้ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการใชร้ายงานของทาง
กิจการนั้นๆ  

สมาการบญัชี คือ สินทรัพย ์=  หน้ีสิน + ส่วนของเจา้ของ (ทุน) 
Assets = Liabilities + Owners Equity 

1. สินทรัพย ์ 
 
สินทรัพย ์(Assets) หมายถึง ทรัพยากรท่ีมีอยูข่องกิจการ ซ่ึงสินทรัพยน้ี์เกิดจากการประกอบกิจการ
ทั้งหมด ท่ีสามารถจะใชป้ระโยชน์ไดใ้นอนาคต ซ่ึงแบ่งสินทรัพยเ์หล่าน้ีไดคื้อ 
  1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน   (Current Assets)  หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคาร หรือ
สินทรัพยอ่ื์นๆ ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงเป็นสดไดใ้นระยะเวลาหน่ึงปี เช่น ตัว๋เงินรับ  ลูกหน้ีการคา้ 
สินคา้คงเหลือ เป็นตน้ 
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  1.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non - Current Assets) หมายถึง สินทรัพย์ท่ีไม่สามารถ
เปล่ียนเป็นเงินสดได ้ภายในหน่ึงปีหรือหน่ึงรอบระยะบญัชี ของกิจการ ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้จะเป็น
ทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่ามากและมีความถาวร สินทรัพยถ์าวร หรือเป็นสินทรัพยท่ี์มีตวัตน ยกตวัอย่าง
เช่น อาคาร ท่ีดิน อุปกรณ์ รถยนต์  เป็นตน้ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน คือ สินทรัพยท่ี์ไม่มีรูปร่าง ไม่
สามารถจบัตอ้งไดท้างกายภาพ แต่สามารถตีราคาให้มีมูลค่าเป็นเงินตรา และถือกรรมสิทธ์ิได ้เช่น 
ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ ค่าความนิยม เป็นตน้ 
 
2. หน้ีสิน  
 
หน้ีสิน (Liabiility) หมายถึง พนัธะผูกพนัท่ีบุคคลภายนอกกบักิจการท่ีเป็นผลของเหตุการณ์ใน
อดีตอาจเกิดจากการกูย้ืมทางธุรกิจหรือจากเหตุการณ์อ่ืนๆท่ีตอ้งช าระคืนดว้ยสินทรัพย ์ซ่ึงท าให้
กิจการสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์ไปแบ่งได ้2 ประเภท คือ 
 
  2.1 หน้ีสินหมุนเวียน (Current Liabiility) หมายถึง เป็นหน้ีสินท่ีจะตอ้งช าระภายใน 12 
เดือน นบัตั้งแต่วนัน้ีลงงบดุล เช่น เจา้หน้ีการคา้ เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เงินกูย้ืมจากธนาคาร
ระยะสั้น ตัว๋เงินจ่าย เป็นตน้ 
 
  2.2 หน้ีสินไม่หมุนเวียน (Non - Current Liabiility) หมายถึง หน้ีสินท่ีมีระยะเวลายาว
กวา่หรือครบก าหนดเกิน 12 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีลงงบดุล เช่น เงินกูร้ะยะยาว หุน้กู ้พนัธบตัรเงินกู ้
เป็นตน้ 
 
3.) ส่วนของเจา้ของหรือส่วนของผูถื้อหุ้น  
 
ส่วนของเจา้ของหรือส่วนของผูถื้อหุ้น คือ สิทธิเรียกร้องหรือส่วนท่ีได้เสีย ท่ีเจา้ของมีอยู่เหนือ
ทรัพยสิ์น หลงัจากหักสิทธิเรียกร้องท่ีเป็นของเจา้หน้ีออกไปแล้วอาจกล่าวไดคื้อสินทรัพยสุ์ทธิ
หรือส่วนท่ีสินทรัพยม์ากกว่าหน้ีสิน ส่วนของเจา้ของน้ีถา้ธุรกิจเป็นบริษทั มกัจ ากดัเรียกว่าส่วน
ของ “ผูถื้อหุน้” นัน่เอง 
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  3.1 งบดุลแบบบญัชี (Accounting Form) คือ งบดุลแบบบญัชีจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ดา้น 
ทางดา้นซ้ายจะแสดงรายการสินทรัพย ์ส่วนทางดา้นขวาจะแสดงรายการของหน้ีสินและส่วนของ
เจา้ของ มีขั้นตอนการท าดงัน้ี 
  ขั้นท่ี 1 เขียนหวังบแสดงฐานะการเงิน 3 บรรทดั ประกอบดว้ย 
    บรรทดัท่ี 1 เขียนช่ือกิจการ (กลางหนา้ระดาษ)  
    บรรทดัท่ี 2 เขียนค าวา่งบดุล (กลางหนา้ระดาษ)   
    บรรทดัท่ี 3 เขียนวนัเดือนปี ณ วนัท่ีไดท้  าการบนัทึก (กลางหนา้ระดาษ) 
  ขั้นท่ี 2 ตีตารางแลว้ขีดเส้นแบ่งกั้นตรงกลางใหมี้ 2 ฝ่ัง 
  ขั้นท่ี 3 ฝ่ังซา้ยจะเขียนรายละเอียดของสินทรัพยข์องกิจการท่ีมีอยู ่
  ขั้นท่ี 4 ฝ่ังขวาจะเขียนรายละเอียดของหน้ีสินและส่วนของเจา้ของท่ีมีอยู ่
วธีิการจดัท างบดุล หรืองบแสดงฐานะการเงินแบบบญัชี 
 

ช่ือกิจการ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
สินทรัพย ์   หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ   

สินทรัพยห์มุนเวยีน   หน้ีสินหมุนเวยีน   
เงินสด xx - เจา้หน้ี xx - 
เงินฝากธนาคาร xx - หน้ีสินไม่หมนุเวยีน   
ลูกหน้ี xx - เงินกู ้ xx - 
วสัดุส านกังาน xx - ส่วนของเจา้ของ   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน   ทุน                                       xx   
อุปกรณ์ส านกังาน xx - บวก ก าไรสุทธิ                    xx   
เคร่ืองใชส้ านกังาน xx -                                           xxx   

   หกั ถอนใชส่้วนตวั             xx xxx - 
 xxx -  xxx - 
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ประโยชน์ของการท างบการเงิน 
 1. เป็นหลกัฐานในการบนัทึกรายการเปิดบญัชี เม่ือเร่ิมรอบระยะเวลาบญัชีใหม่ 
 2. เป็นเอกสารรายงานต่อทางราชการ และยงัเป็นเอกสารท่ีใชป้ระกอบการกูย้มืเงินจากสถาบนั       
การเงินได ้
 3. ท าใหท้ราบผลการด าเนินงานและบานะการเงินของกิจการได ้
 
  3.2 งบดุลแบบรายงาน (Report Form) คือ การจดัท างบดุลแบบรายงาน จะมีรูปแบบ
รายงานทรัพยสิ์นอยูส่่วนบน ส าหรับหน้ีสินและส่วนของเจา้ของจะอยูส่่วนล่างของรายงาน ดงัน้ี 
  ขั้นท่ี 1 เขียนหวังบแสดงฐานะการเงิน 3 บรรทดั ประกอบดว้ย 
    บรรทดัท่ี 1 เขียนช่ือกิจการ (กลางหนา้ระดาษ)  
    บรรทดัท่ี 2 เขียนค าวา่งบดุล (กลางหนา้ระดาษ)   
    บรรทดัท่ี 3 เขียนวนัเดือนปี ณ วนัท่ีไดท้  าการบนัทึก (กลางหนา้ระดาษ) 
 

ช่ือกิจการ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
สินทรัพย ์

สินทรัพยห์มุนเวยีน 
เงินสด    xx 
เงินฝากธนาคาร xx 
ลูกหน้ี    xx 
วสัดุส านกังาน  xx 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน xxx 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
อุปกรณ์ส านกังาน xx 
เคร่ืองใชส้ านกังาน xx 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน xxx 
รวมสินทรัพย ์  xxx 
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หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 
หน้ีสินหมุนเวยีน   
เจา้หน้ีการคา้  xx 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
เงินกู ้    xx 
รวมหน้ีสิน   xxx 
ส่วนของเจา้ของ 
ทุน     xx 
บวก ก าไรสุทธิ ( กรณีขาดทุน ใหน้ าไปหกั ) xx 
       xxx 
หกั ถอนใชส่้วนตวั   xx xxx 
รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ xxx 
 
   2.1.2.2  งบก าไรขาดทุน 
 
  งบก าไรขาดทุน (Profit and Loss Statement หรือ Income Statement) หมายถึง  
งบท่ีแสดงผลการด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาของบญัชีท่ีก าหนด แต่จะตอ้งไม่เกิน 1 ปี 
เป็นงบการเงินท่ีสามารถแสดงผลการด าเนินงานของกิจการในระยะเวลาหน่ึง อาจจะเป็น 3 เดือน 
หรือ 6 เดือน เพื่อช่วยวดัผลการด าเนินงานของกิจการวา่มีรายไดห้รือค่าใชจ่้ายต่างๆของกิจการใน
รอบระยะเวลานั้นเท่าใด และเม่ือน ารายไดม้าหกักบัค่าใชจ่้ายแลว้ จะเป็นก าไรสุทธิ (Net Income) 
และขาดทุนสุทธิ (Net Loss) 
 
ส่วนประกอบของงบก าไรขาดทุน ประกอบดว้ย 
 
1. รายได ้
 

รายได ้(Revenue) หมายถึง ผลตอบแทนท่ีธุรกิจไดรั้บจากการขายสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ ซ่ึง
เกิดจากการค านวณท่ีแน่นอนของจ านวนเงิน และรวมถึงรายไดจ้ากการลงทุน การแลกเปล่ียน
สินคา้ดอกเบ้ียจากการใหกู้ย้ืม โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
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1.1  รายไดโ้ดยตรงเป็นรายไดส้ัมพนัธ์โดยตรง หรือเกิดจากการด าเนินงานโดยตรง ไม่ว่าจะเป็น
การขายสินคา้หรือบริการต่าง ๆของกิจการ 
 
1.2 รายไดอ่ื้น ๆเป็นรายไดท่ี้นอกเหนือจากรายไดโ้ดยตรง เช่น เกิดจากการขายสินทรัพย ์
 
2. ค่าใชจ่้าย (Expenses) หมายถึง ตน้ทุนสินคา้หรือบริการ ท่ีกิจการท าการไดจ่้ายเพื่อใหเ้กิดรายได้
และจะรวมไปถึงค่าใชจ่้ายต่าง ๆท่ีเกิดจากการด าเนินการ เพื่อน าสินคา้มาขาย 
 
3. ก าไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ) หมายถึง ส่วนท่ีเกิดจากรายได ้ท่ีมากกว่าค่าใช้จ่ายในระยะรอบของ
บญัชีนั้น ๆถา้หากค่าใชจ่้ายมากกวา่รายไดถื้อวา่ขาดทุนสุทธิ 
     
การท างบก าไรขาดทุน แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
 
 3.1 แบบรายงาน (Report Form) รายการแบ่งออกเป็น 3ตอน ตอนท่ีหน่ึงเป็นส่วนรายได ้
ตอนท่ีสองเป็นส่วนของค่าใชจ่้าย และตอนท่ีสามคือผลของก าไรสุทธิ หรือก าไรสุทธิ 
 
 3.2 แบบบญัชี (Account Form) เป็นแบบท่ีแสดงรายการแบบตวั T ในภาษาองักฤษ  
โดยสามารถแบ่งออกเป็นสองดา้น คือ 
ดา้นซา้ยมือ ( เดบิต) จะบนัทึกรายการเก่ียวกบัค่าใชจ่้าย 
ดา้นขวามือ (เครดิต) จะบนัทึกรายการเก่ียวกบัรายได ้
 
การจดัท างบก าไรขาดทุนแบบรายงาน 
 
 ขั้นท่ี 1 เขียนหวังบก าไรขาดทุน 3 บรรทดั ประกอบดว้ย 
    บรรทดัท่ี 1 เขียนช่ือกิจการ (กลางหนา้ระดาษ)  
    บรรทดัท่ี 2 เขียนค าวา่งบก าไรขาดทุน (กลางหนา้ระดาษ)   
    บรรทดัท่ี 3 เขียนระยะเวลาท่ีจดัท างบก าไรขาดทุน (กลางหนา้ระดาษ) 
 ขั้นท่ี 2 เขียนค าว่า “ รายได ้” ทางดา้ยซ้ายมือ แลว้น าบญัชีรายไดห้ลกัและรายไดอ่ื้น ๆ
ของกิจการมาลงรายการ โดยเขียนเยื้องปางขวามือเล็กนอ้ย พร้อมเขียนจ านวนเงินทางขวามือ และ
รวมยอดรายไดท้ั้งหมด 
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 ขั้นท่ี 3 เขียนค าวา่ “ ค่าใชจ่้าย ” ทางดา้ยซา้ยมือใหต้รงกบัรายได ้และน าบญัชีค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนทั้งหมดเขียนเยื้องไปทางขวามือเล็กน้อย พร้อมเขียนจ านวนเงินทางขวามือ และรวม
ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
 ขั้นท่ี 4 หาผลต่างระหว่างยอดรวมรายได้ และยอดรวมค่าใช้จ่าย ถ้ายอดรวมรายได้
มากกวา่ค่าใชจ่้าย ผลต่างคือ ก าไรสุทธิ ถา้ยอดค่าใชจ่้ายมากกวา่รายได ้ผลต่างคือ ขาดทุนสุทธิ 
 
วธีิการจดัท างบก าไรขาดทุน แบบรายงาน 
 

ช่ือกิจการ 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา 1 ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
รายได ้
รายไดค้่าบริการ xx 
รายไดเ้บด็เตล็ด xx xxx 
ค่าใชจ่้าย 
ค่าเช่าส านกังาน xx 
ค่าพาหนะ   xx 
ค่ารับรอง   xx 
ค่าสาธารณูปโภค xx 
เงินเดือน   xx xxx 
ก าไรสุทธิ   xxx 
 
การจดัท างบก าไรขาดทุนแบบบญัชี 
 ขั้นท่ี 1 เขียนหวังบก าไรขาดทุน 3 บรรทดั ประกอบดว้ย 
    บรรทดัท่ี 1 เขียนช่ือกิจการ (กลางหนา้ระดาษ)  
    บรรทดัท่ี 2 เขียนค าวา่งบก าไรขาดทุน (กลางหนา้ระดาษ)   
    บรรทดัท่ี 3 เขียนระยะเวลาท่ีจดัท างบก าไรขาดทุน (กลางหนา้ระดาษ) 
 ขั้นท่ี 2 ลงรายการเก่ียวกับค่าใช้จ่ายทางด้ายซ้ายมือ และลงรายการท่ีเก่ียวกบัรายได้
ทางดา้นขวามือตามล าดบั 
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 ขั้นท่ี 3 รวมยอดรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย จากนั้นน ามาหกัลบกนั หากรายไดม้ากกวา่ค่าใชจ่้าย
ให้เขียนผลต่างทางดา้นเดบิต ถือวา่เป็นก าไรสุทธิ ถา้หากค่าใชจ่้ายมากกว่ารายไดใ้ห้เขียนผลต่าง
ทางดา้ยเครดิต ถือวา่ขาดทุนสุทธิ 
 
วธีิการจดัท างบก าไรขาดทุน แบบบญัชี 
 

ช่ือกิจการ 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา 1 ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

ค่าเช่าส านกังาน xx - รายไดค้่าบริการ xx - 
ค่าพาหนะ xx - รายไดเ้บด็เตล็ด xx - 
ค่ารับรอง xx -    
ค่าสาธารณูปโภค xx -    
เงินเดือน xx -    
ก าไรสุทธิ (ผลต่าง) xxx -    

 xxx -  xxx - 
 

กรณีขาดทุนใหใ้ส่ยอดผลต่างทางดา้นเครดิต 
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   2.1.2.3  งบแสดงฐานะของผู้ถือหุ้น 
 

  งบแสดงฐานะของผูถื้อหุน้ (Statement of Changes in owner Equity) หมายถึง       งบ
ท่ีแสดงขอ้มูลการเปล่ียนแปลงท่ีกระทบยอดจากรายการตน้งวดในส่วนของทุนเรือนหุ้น  ก าไร
สะสม  และส่วนเกินทุน  มาเป็นยอดส้ินงวดบญัชี  
 
 บริษทัจ ากดัจะตอ้งจดัท าเน่ืองจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 35 และประกาศทะเบียนการคา้ได้
ก าหนดไวใ้ห้ต้องจดัท าและน าเสนอต่อกระทรวงพาณิชย์พร้อมกับงบอ่ืนๆ  ซ่ึงรวมส่วนตาม
ประกาศของกรมทะเบียนการคา้   ไดก้  าหนดให้งบแสดงฐานะของผูถื้อหุ้น    อนัจะประกอบดว้ย 
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ก าไร (ขาดทุน) องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
1. ทุนเรือนหุน้ (Share Capital) ประกอบดว้ย 
 
  1.1 ทุนจดทะเบียน (Authorized Share Capital) หมายถึง ทุนขิงบริษทัท่ีจดตามทะเบียน
ตามกฎหมาย ให้แสดงชนิดของหุ้น จ านวนหุ้นและมูลค่าหุ้นท่ีตราไวต้ามท่ีจะทะเบียนแต่ละชนิด 
ไดแ้ก่ หุน้บุริมสิทธิ และหุน้สามญั 
 
  1.2 ทุนท่ีช าระแล้ว (Paid – up Share Capital) หมายถึง จ านวนหุ้นและมูลค่าหุ้นท่ีได้
ช าระแลว้ใหแ้สดงเป็นหุน้แต่ละชนิด ไดแ้ก่ หุน้บุริมสิทธิ และหุน้สามญั 
 
2. ส่วนเกินมูลค่าหุน้ (Share Premium Account) 
 
  2.1 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ (Share Premium Account – Preferred Shares) หมายถึง 
เงินหรือมูลค่าของ ส่ิงตอบแทน ท่ีได้รับจากการขายหุ้นบุริมสิทธิ ส่วนท่ีสูงกว่ามูลค่าท่ีตราไว้
ตามท่ีจดทะเบียนของหุน้บุริมสิทธิ 
 
  2.2 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั (Share Premium Account – Ordinary Shares) หมายถึง เงิน
หรือมูลค่าของ ส่ิงตอบแทน ท่ีไดรั้บจากการขายหุ้นสามญั ส่วนท่ีสูงกว่ามูลค่าท่ีตราไวต้ามท่ีจด
ทะเบียนของหุน้สามญั 
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     2.1.2.4  งบกระแสเงินสด 
 

 งบกระแสเงินสด (Cash flow Statement) หมายถึง งบทางการเงินท่ีจะแสดงการ
เปล่ียนแปลงเงินสดของกิจการในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ยกตวัอยา่งเช่น รอบบญัชี โดยจะแสดงการ
ไดม้าและใชไ้ปของเงินสดและรายการเทียบเท่ากบัเงินสด กิจกรรมหลกัๆก็คือกิจกรรมด าเนินงาน 
กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงิน ซ่ึงจะช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถประเมินสภาพคล่องตวัของกิจการ 
โดยเฉพาะความสามารถในการช าระหน้ีนัน่เอง 
 
 งบกระแสเงินสด เป็นงบการเงินท่ีแสดงให้เห็นเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงกระแสเงินสดท่ี
ไดรั้บเขา้มา และกระแสเงินสดท่ีตอ้งจ่ายออกไป อนัสืบเน่ืองมาจากกิจกรรมต่างๆ ท่ีไดเ้กิดข้ึน
ภายในกิจการ ดว้ยเหตุน้ี จึงมีการ จ าแนกกิจกรรมต่าง ๆ ภายในกิจการออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ  
 
1. กิจกรรมด า เนินงาน  
กิจกรรมด า เนินงาน (Operating Activities) เป็นกิจกรรมหลกัของกิจการท่ีท า ให้เกิดรายได้และ
ค่าใช้จ่าย โดยมกัจะเกิดจาก การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัสินทรัพยห์มุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวียน 
ตวัอย่างกระแสเงินสดจากกิจกรรมด า เนินงาน มีดงัน้ี รายการรับเงิน เช่น เงินสดรับจากการขาย
สินคา้/บริการ เงินสดรับจากการรับช า ระหน้ีจากลูกหน้ี เงินสดรับจากการไดรั้บดอกเบ้ียรับจาก
บญัชีเงินฝากธนาคาร รายการจ่ายเงิน เช่น เงินสดท่ีตอ้งจ่ายเพื่อการซ้ือสินคา้ เงินสดจ่ายเพื่อการช า 
ระหน้ีให้เจา้หน้ีการคา้ เงินสดจ่ายเพื่อค่าใช้จ่ายด า เนินงานต่างๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่า 
เงินเดือน   
 
2. กิจกรรมลงทุน  
กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) เป็นกิจกรรมท่ีท า ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของเงินสดท่ีไดรั้บ
หรือตอ้งจ่ายไปเก่ียวกบั สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน เงินลงทุนอ่ืนๆ เงินลงทุนระยะสั้น เงินลงทุนระยะ
ยาว นอกจากน้ียงัอาจจะรวมถึงดอกเบ้ียซ่ึงหมายถึงดอกเบ้ียรับ และเงินปันผลท่ีได้รับจากการ
ลงทุนในหลกัทรัพยล์งทุนต่างๆ ตวัอย่างกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน มีดงัน้ี รายการรับเงิน 
เช่น เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว หรือ
สินทรัพยอ่ื์นๆ ท่ีอยูน่อกเหนือจากกิจกรรมด า เนินงาน รายการจ่ายเงิน เช่น เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนระยะยาว เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
หรือสินทรัพยอ่ื์นๆ ท่ีอยูน่อกเหนือจากกิจกรรมด า เนินงาน  
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3. กิจกรรมจดัหาเงิน  
กิจกรรมจดัหาเงิน (Financing Activities) เป็นกิจกรรมท่ีท า ให้เกิดการเปล่ียนแปลงของเงินสดท่ี
ไดรั้บหรือตอ้งจ่ายไปในส่วน ท่ีเก่ียวกบัการกูย้ืม หรือส่วนของเจา้ของ ตวัอยา่งกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมจดัหาเงิน มีดงัน้ี รายการรับเงิน เช่น เงินสดรับจากการออกจ าหน่ายหุน้ทุน หรือหลกัทรัพย์
หุ้นทุนอ่ืน เงินสดรับจากการออกจ าหน่ายหุ้นกู ้เงินสดรับจากการกูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน รายการจ่ายเงิน เช่น เงินสดจ่ายเพื่อการช า ระหน้ีเงินกูร้ะยะยาว เงินสดจ่ายเพื่อเงินปันผล 
เงินสดจ่ายแก่ผูเ้ป็นเจา้ของเพื่อการซ้ือหรือไถ่ถอนหุน้ทุนของกิจการ 
 
การจดัท างบกระแสเงินสดสามารถท า ได้2 วิธีตามลกัษณะการวิเคราะห์และการแสดงกระแสเงิน
สดจากกิจกรรมด า เนินงานดงัน้ี  
 
 1. การจดัท างบกระแสเงินสดโดยแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานเป็นวิธีทางตรง 
(Direct Method) เป็นวิธีท่ีแสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายตามลกัษณะของ รายการหลกัท่ีส าคญัใน
การค านวณกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน เช่น เงินสดรับจาก ลูกคา้ เงินสดจ่ายใหแ้ก่เจา้หน้ี
การคา้ เงินสดรับจากเงินปันผล เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ีย เงินสด จ่ายค่าภาษีเงินได ้เป็นตน้  
 
รูปแบบของการจดัท างบกระแสเงินสดวธีิทางตรง 
 

ช่ือกิจการ 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับระยะเวลา 1 ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน : 
เงินสดรับจากการขายสินคา้ xx 
เงินสดรับจากรายไดอ่ื้น ๆ xx 
เงินสดจ่ายค่าซ้ือสินคา้  (xx) 
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่าง ๆ  (xx) 
เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ีย  (xx) 
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได ้  (xx) 
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน  xxx 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน : 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร xx 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนต่าง ๆ xx 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร  (xx) 
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนต่าง ๆ  (xx) 
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน xxx 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจดหาเงินทุน : 
เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน xx 
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาว xx 
เงินสดจ่ายปันผล  (xx) 
เงินสดจ่ายช าระหน้ี  (xx) 
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจดัหาเงินทุน xxx 
เงินสดสุทธิเพิ่มข้ึน (ลดลง) xxx 
บวก เงินสดตน้งวด   xxx 
เงินสดคงเหลือปลายงวด xxx 
 
 2. การจดัท างบกระแสเงินสดโดยแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมด า เนินงานเป็นวิธีทางออ้ม 
(Indirect Method) เป็นวิธี ท่ีแสดง เ ร่ิมต้นด้วยก าไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง  ปรับปรุงด้วย
ผลกระทบของรายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด เช่น ค่าเส่ือมราคา ค่าตดัจ าหน่าย หน้ีสงสัยจะสูญ 
เป็นตน้ รวมทั้งผลก าไรหรือขาดทุนอนัเน่ืองมาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรม ลงทุนหรือกิจกรรม
จดัหาเงิน เช่น ผลกา ไรจากการขายท่ีดิน ส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่าหุ้นกูท่ี้ตดัจ าหน่ายในระหวา่ง
งวด เป็นตน้ ตลอดจนปรับปรุงดว้ยรายการคา้งรับ คา้งจ่าย รับล่วงหนา้ และจ่ายล่วงหนา้ของเงิน
สดรับและเงินสดจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานในอดีตหรือใน อนาคต เช่น การเปล่ียนแปลงใน
ลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือและเจา้หน้ีการคา้ท่ีเกิดจากการ ด าเนินงานในระหวา่งรอบระยะเวลา
รายงาน เป็นตน้ ทั้งน้ี รูปแบบของการน าเสนองบกระแส เงินสดดว้ยวิธีทางออ้มจะแตกต่างจากกา
รน าเสนองบกระแสเงินสดดว้ยวธีิทางตรงเฉพาะกระแส เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานเท่านั้น ซ่ึง
ในทางปฏิบติักิจการมกัจดัท างบกระแสเงินสดโดยวธีิ ทางออ้มมากกวา่วธีิทางตรง เน่ืองจากเป็นวิธี
ท่ีจดัท าไดง่้ายและสะดวกรวดเร็วกว่า นอกจากน้ี งบกระแสเงินสดดว้ยวิธีทางออ้มยงัช่วยให้ผูใ้ช้
งบการเงินสามารถทราบถึงสาเหตุของความ แตกต่างระหว่างก าไรขาดทุนตามเกณฑ์คงคา้งกบั
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 
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รูปแบบของการจดัท างบกระแสเงินสดวธีิทางตรง 
 

ช่ือกิจการ 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับระยะเวลา 1 ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน : xxx 
ก าไรสุทธิ 
ปรับปรุงดว้ยรายการท่ีมีผลกระทบก าไรสุทธิ : 
สินทรัพยห์มุนเวยีนลดลง xx 
สินทรัพยห์มุนเวยีนเพิ่มข้ึน (xx) 
หน้ีสินหมุนเวยีนเพิ่มข้ึน xx 
หน้ีสินหมุนเวยีนลดลง (xx) 
ค่าเส่ือมราคา xx 
รายการตดัจ่าย xx 
ก าไรจากการขายสินทรัพยร์ะยะยาว xx 
ขาดทุนจากการขายสินทรัพยร์ะยะยาว (xx) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน xxx 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน : 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร xx 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนต่าง ๆ xx 
เงินสดจ่ายซอ้สินทรัพยถ์าวร (xx) 
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนต่าง ๆ (xx) 
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน xxx 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจดัหาเงินทุน : 
เงินสดรับจากการออกหุน้ xx 
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาว xx 
เงินสดจ่ายเงินปันผล (xx) 
เงินสดจ่ายช าระหน้ี (xx) 
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจดัหาเงินทุน xxx 
เงินสดสุทธิเพิ่มข้ึน (ลดลง) xxx 
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บวก เงินสดตน้งวด   xxx 
เงินสดคงเหลือปลายงวด xxx 
การเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม : 
เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ีย xxx 
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได ้ xxx 
 
 

2.1.2.5  หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

หมายเหตุประกอบการเงิน  หมายถึง  หลกัทรัพยท่ี์มีการเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินให้เป็นไปตามท่ีมาตรฐานการบญัชีก าหนดไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบัเกณฑ์การน าเสนองบ
การเงิน  สรุปนโยบายการการบญัชีท่ีบริษทัหลกัทรัพยเ์ลือกใช้กบัรายการและเหตุการณ์ทางการ
บญัชีท่ีส าคญั  รายละเอียดประกอบรายการส าคญัท่ีแสดงในงบการเงิน  และ  ขอ้มูลเพิ่มเติมอ่ืน
ตามท่ีมาตรฐานการบญัชี  คณะกรรมการ ก .ล.ต  และส านกังานก าหนด โดยอย่างน้อยจะต้องมี
รายการดงัต่อไปน้ี  หากบริษทัหลกัทรัพยไ์ม่มีการท ารายการดงักล่าวหรือ  รายการดงักล่าวไม่มี
สาระส าคญั  บริษทัหลกัทรัพยอ์าจไม่แสดงรายการนั้นได ้
 
 1. ขอ้มูลทัว่ไป 
 1.1 สถานท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ หรือสถานท่ีหลกัในการประกอบธุรกิจและสถานะ
ทางกฎหมายของกิจการ 
 1.2 ค าอธิบายลกัษณะการด าเนินงาน และกิจกรรมหลกัของบริษทั รวมถึงใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์บริษทัมี 
 1.3 จ  านวนพนงังาน ณ วนัส้ินงวดบญัชีหรือ จ านวนพนงังานเฉล่ีย ส าหรับงวดการบญัชี 
 2.เกณฑก์ารน าเสนองบการเงิน 
 2.1 ขอ้ความท่ีระบุวา่งบการเงินไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยกฎหมายวา่
ดว้ยการบญัชี หรือมาตรฐานบญัชีอ่ืน ในกรณีท่ียงัไม่มีมาตรฐานการบญัชีตามขา้งตน้ก าหนดไว ้
 2.2 ขอ้เท็จจริงและเหตุผลประกอบ ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยเ์ลือกท่ีจะปฏิบติัตามท่ี
มาตรฐานการบญัชีก่อนวนัวนัท่ีถือปฏิบติั 
 2.3 เหตุผลท่ีแสดงว่า บริษทัหลกัทรัพยไ์ม่จ  าเป็นต้องจดัท างบการเงินรวม เน่ืองจาก
บริษทัหลกัทรัพยมี์ฐานะเป็นบริษทัยอ่ย ซ่ึงถูกกิจการอ่ืนควบคุมอยูท่ ั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด 
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 3. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 การเปิดเผยในแต่ละหวัขอ้ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการบญัชี และประกาศ
ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
 3.1 งบการเงินรวม 
 ให้เปิดเผยเกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม เช่น โดยมีการใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนั
ส าหรับทุกบริษทัท่ีน ามาจดัท างบหารเงินรวม หากไม่สามารถใช้นโยบายการบญัชีเดียวกนัท่ี
จะตอ้งเปิดเผยขอ้เทจ็จริงพร้อมทั้งสัดส่วนของรายการท่ีใชน้โยบายการบญัชีต่างกนั 
 3.2 การรับรู้รายได ้ 
 ให้เปิดเผยเกณฑ์การรับรู้รายได้ประเภทท่ีส าคญัเช่นค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการรายไดด้อกเบ้ียเงินกูย้ืม ก าไรขาดทุนจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ดอกเบ้ีย และเงินปันผล
จากเงินลงทุน เป็นตน้ 
 3.3 การรวมธุรกิจ  
ใหเ้ปิดเผยวธีิการบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจ และการบญัชีส าหรับค่าความนิยม 
3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ให้เปิดเผยองค์ประกอบของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและนโยบายท่ีใช้พิจารณา
ส่วนประกอบของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 3.5 หลกัทรัพยซ้ื์อ 
โดยมีสัญญาขายคืน หลกัทรัพยข์ายโดยมีสัญญาซ้ือคืน และการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์

3.6 เงินทุนในตราสารหน้ี และตราสารทุน 
ให้ท าการเปิดเผยเกณฑ์ท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ในตราสารหน้ีและตราสารทุน
ในแต่ละประเภท เช่น ราคาทุน ราคาทุนตดัจ าหน่าย ราคาเสนอซ้ือปัจจุบัน หรือราคาจาการ
วิเคราะห์กระแสการเงินสดคิดลด นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการ คิดตน้ทุนของเงินลงทุน การ
บนัทึกบญัชีการเปล่ียนแปลง มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชัว่คราว และการพิจารณาการด้อยค่า
ของเงินลงทุน เป็นตน้ 
  
 3.8 ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  
ให้เปิดเผยลกัษณะของลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยใ์นแต่ละประเภท และเกณฑ์การพิจารณาการตั้งค่า
เผือ่ หน้ีสงสัยจะสูญ เกณฑก์ารตดัหน้ีสูญ  
 3.9 การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา  
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ให้เปิดเผยลกัษณะของการปรับโครงสร้างหน้ี นโยบายบญัชีท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
คืนของหน้ีท่ีปรับโครงสร้าง และอตัราคิดลดท่ีใช ้
 3.10 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ 
ให้เปิดเผยเกณฑ์การวดัมูลค่าท่ีใช้ก าหนดราคาตามบญัชีก่อน หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมของ
สินทรัพย์ วิธีคิดค่าเส่ือมราคา อายุการใช้งาน หรืออตัราค่าเส่ือมราคา แยกตามประเภทของ
สินทรัพย ์นโยบายบญัชีส าหรับประมาณรายจ่ายการบูรณะสถานท่ีหลงัเลิกใชท่ี้ดิน อาคาร อุปกรณ์ 
และในกรณีท่ีใชก้ารวดัมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ใหร้ะบุเกณฑใ์นการตีราคาสินทรัพยด์ว้ย เป็นตน้ 
 3.11 สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน 
ให้เปิดเผยเกณฑ์การวดัมูลค่าท่ีใช้ก าหนดราคาตามบญัชีก่อน หักด้วยค่าตดัจ าหน่ายสะสมของ
ทรัพย ์วธีิการตดัจ าหน่าย อายกุารใหป้ระโยชน์หรืออตัราการตดัจ าหน่าย 
 3.12 ประมาณการหน้ีสิน 
ใหเ้ปิดเผยเกณฑใ์นการรับรู้และวดัมูลค่าของประมาณการหน้ีสิน 
 3.13 หุน้ทุนซ้ือคืน 
ให้เปิดเผยลักษณะของหุ้นทุนในแต่ละประเภท ท่ีบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทย่อยซ้ือคืน
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผลของการซ้ือหุน้คืน นโยบายในการบนัทึกบญัชี และขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการ
ท่ีบริษทัหลกัทรัพยห์รือบริษทัย่อยซ้ือหุ้นทุนของตน้เองกลบัมาจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัก าหนดเวลาในการจ าหน่ายและการตดัหุน้ซ้ือคืน (การยกเลิกหุน้ทุนซ้ือคืนเพื่อลดทุน) 
 3.14 การบริหารความเส่ียงและการป้องกนัความเส่ียง 
ให้เปิดเผยวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงินของบริษทั นโยบายการน า
เคร่ืองมือทางการเงิน เพื่อป้องกนัความเส่ียงมาใชแ้ต่ละรายการบญัชี ท่ีบริษทัคาดวา่มีความเส่ียง 
 3.15 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
ให้เปิดเผยเกณฑ์การรับรู้รายการ ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ การรายงาย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ
อตัราแลกเปล่ียน และการรับรู้ผลต่างจาดการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 3.16 โครงการบ าเหน็จ บ านาญและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
ใหเ้ปิดเผยวธีิการจดัการท่ีใชป้ฏิบติัส าหรับ โครงการบ าเหน็จ บ านาญและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
 3.17 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
ให้เปิดเผยเกณฑ์ในการค านวณก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน และก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นให้
ปรับลดลง(ถา้มี) ในรอบระยะเวลาบญัชีหน่ึง ๆ 
 3.18 การเปล่ียนแปลงทางการบญัชีและการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
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ใหเ้ปิดเผยลกัษณะของการเปล่ียนแปลงทางการบญัชี การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด เหตุผลและผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลงและแกไ้ขดงักล่าว 
 
 4.รายละเอียดประกอบรายการท่ีส าคญั 
 4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 ใหเ้ปิดเผย รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 25…. 25….                               
 เงินสด xxx  xxx                                                                            
 เงินฝากกระแสรายวนัและออมทรัพย ์ xxx   xxx                         
ตัว๋เงินท่ีมีอายคุงเหลือไม่เกินกวา่ 3 เดือน xxx    xxx                        
หกั เงินฝากในนานบริษทัเพื่อลูกคา้     (xxx) (xxx)                                
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   (xxx)    (xxx)                           
 
  4.2 เงินฝากระยะยาวในสถาบนัการเงิน 
ใหเ้ปิดเผยรายละเอียด ดงัน้ี 
  25…. 25…. 
เงินฝากประจ าท่ีมีอายเุกินกวา่ 3 เดือน         xxx xxx                      
ตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีมีอายเุกินกวา่ 3 เดือน xxx xxx                              
เงินฝากท่ีติดภาระผกูพนั          xxx xxx                                            
รวมเงินฝากระยะยาวในสถาบนัการเงิน        xxx xxx                      
 กรณีบตัรเงินฝาก ให้แสดงดว้ยราคาท่ีตรา ไวสุ้ทธิจากการปรับปรุงจ านวนผลต่างรอการตดั
บญัชี และแสดงยอดคงเหลือของรายการรอการตัดบัญชีดังกล่าว พร้อมทั้งจ  านวนท่ีตัดบัญชี 
ระหวา่งงวด และในกรณีท่ีมีเงินฝากในสถาบนัการเงิน ท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงาน ใหเ้ปิดเผยถึงจ านวนเงินนั้นดว้ย 
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 4.3 เงินลงทุนในตราสารหน้ี และตราสารทุน 
ใหเ้ปิดเผยรายละเอียด ดงัน้ี 
 (1) ราคาทุนและมูลค่ายติุธรรม 
  25….  25…. 
  ราคาทุน/  มูลค่า  ราคาทุน/  มูลค่า 
  ทุนตดัจ าหน่าย  ยติุธรรม  ทุนตดัจ าหน่าย  ยติุธรรม 
1. เงินลงทุนชัว่คราว 
1.1 หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ xxx  xxx  xxx   xxx 
1.2 หลกัทรัพยเ์พื่อขาย  xxx  xxx xxx    xxx 
1.3 เงินลงทุนทัว่ไป  xxx  xxx  xxx   xxx  
1.4 ตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดใน 1ปี  xxx   xxx  xxx  xxx 
 รวม  xxx  xxx  xxx  xxx 
บวก (หกั) ค่าเผือ่การปรับมูลค่า  xxx   –  xxx  –  
หกั (ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  (xxx)  –  (xxx) –  
รวมเงินลงทุนชัว่คราว  xxx  xxx  xxx  xxx 
 
  25….  25…. 
  ราคาทุน/  มูลค่า  ราคาทุน/  มูลค่า 
  ทุนตดัจ าหน่าย  ยติุธรรม  ทุนตดัจ าหน่าย  ยติุธรรม 
2. เงินลงทุนระยะยาว 
2.1 หลกัทรัพยเ์พื่อขาย  xxx  xxx xxx    xxx 
2.2 เงินลงทุนทัว่ไป  xxx  xxx  xxx   xxx  
2.3 ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด  xxx   xxx  xxx  xxx 
 รวม  xxx  xxx  xxx  xxx 
บวก (หกั) ค่าเผือ่การปรับมูลค่า  xxx   –  xxx  –  
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  (xxx)  –  (xxx) –  
รวมเงินลงทุนระยะยาว  xxx  xxx  xxx  xxx 
รวมเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน     xxx  xxx  xxx  xxx 
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 ส าหรับเงินลงทุนทัว่ไปในกรณีท่ีถือหุ้น ในนิติบุคคลใดตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นนั้น
ท่ีจ  าหน่ายแล้วของนิติบุคคลนั้น ให้เปิดเผยรายช่ือนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ จ านวนเงินลงทุน 
จ านวนเงินท่ียงัช าระไม่เตม็มูลค่าและสัดส่วนเงินลงทุนในแต่ละนิติบุคคล 
 (2) มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนท่ีมีภาระผกูพนั 
   25….     25…. 
1. หลกัทรัพยข์ายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 
  - หลกัทรัพยเ์พื่อคา้  xxx  xxx 
  - หลกัทรัพยเ์พื่อขาย   xxx   xxx  
  ……………   xxx    xxx  
  รวม    xxx    xxx 
2.หลกัทรัพยท่ี์ใหย้มื/ท่ีไปวางเป็นประกนั  
  - หลกัทรัพยเ์พื่อคา้   xxx    xxx 
  ……………   xxx    xxx 
  รวม    xxx    xxx 
3. หลกัทรัพยย์มืมาและยงัไม่ไดส่้งมอบ   xxx    xxx 
  รวมหลกัทรัพยท่ี์ติดภาระ   xxx    xxx 
 
 (3) เงินลงทุนในตราสารหน้ีตามอายคุงเหลือของสัญญา 
ใหเ้ปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลงวดปัจจุบนัและงวดเปรียบเทียบดงัน้ี 
  ภายใน 1 ปี   2 – 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี รวม 
ตราสารหน้ีเพื่อขาย  xxx  xxx  xxx  xxx 
ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบก าหนด  xxx  xxx  xxx  xxx 
รวม   xxx  xxx  xxx  xxx 
 
ในกรณีท่ีบริษทัมีการขายหรือโอนเปล่ียนประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดให้เปิดเผย
รายละเอียดเพิ่มเติม ดงัน้ี 
ก) จ านวนตน้ทุนตดัจ าหน่ายของหลกัทรัพยท่ี์มีการขายหรือการโอนเปล่ียน 
ข) จ านวนรวมของรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึน 
ค) จ านวนรวมของรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึน 
ง) เหตุผลท่ีบริษทัขายหรือโอนเปล่ียนประเภทตราสารหน้ีดงักล่าว 
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 (4) ก าไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนท่ีรับรู้ส่วนของผูถื้อหุน้ 
   25….    25… 
ยอดยกมาตน้งวด   xxx    xxx 
เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด 
- จากการตีราคา   xxx    xxx 
- จากการขาย / โอนเปล่ียนประเภท / การตดัจ าหน่าย*  xxx    xxx 
ยอดคงเหลือปลายงวด   xxx    xxx 
 
การตดัจ าหน่าย เป็นการปรับปรุงก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนนั้น แต่ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียน
ตราสารหน้ีจากหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็นตราสารหน้ีท่ีจะถึงจนครบก าหนด ซ่ึง ณ วนัท่ีโอน 
บริษทัตอ้งโอนตราสารหน้ีดงักล่าวน้ีดว้ย มูลค่ายติุธรรม และใหต้ดัจ าหน่ายบญัชีก าไร (ขาดทุน) ท่ี
ยงัไม่เกิดข้ึนท่ีแสดงอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุ้น ของตราสารนั้นตลอดอายท่ีุเหลืออยู ่ของตราสารหน้ีท่ี
อยูใ่นลกัษณะเดียวกนักบัการตดัส่วนเกินหรือส่วนลดตราสารหน้ี 
 
 (5) รายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุน เช่น 
ก) ดอกเบ้ียและเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
ข) จ านวนรวมของส่ิงตอบแทนจากการขายเงินลงทุนแต่ละประเภท 
ค) จ านวนรวมของรายการก าไร และจ านวนรวมของรายการขาดทุนอนัท่ีเกิดจากการโอนเปล่ียน
ประเภทหลกัทรัพยแ์ต่ละประเภท 
ง) จ  านวนรวมของรายการก าไร และจ านวนรายการขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนแต่ละ
ประเภท 
จ) จ านวนรวมของรายการก าไร และจ านวนรวมของรายการขาดทุน ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากหลกัทรัพย ์
 (6) เงินลงทุน 
 ในกรณีท่ีบริษทัลงทุนในบริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
เช่น สถาบนัการเงินท่ีถูกปิดกิจการหรือถูกทางการเขา้ควบคุม บริษทัท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ี 
บริษทัท่ีมีปัญหาเร่ืองการด ารงอยู่ของกิจการ บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลดัทรัพย ์เป็นตน้ ใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูลดงัน้ี 
ก) ประเภทของเงินลงทุนในบริษทัท่ีมีปัญหา 
ข) ราคาทุนและมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว 
ค) ค่าเผือ่การปรับมูลค่าหรือค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าว 
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 2.1.3  ความหมายของการวเิคราะห์งบการเงิน   
 
  2.1.3.1 การวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึง กระบวนการค้นหาข้อเท็จจริง
เก่ียวกบัฐานะทางกาเงิน และผลการด าเนินงานของกิจการใดกิจการหน่ึงจากงบการเงินของกิจการ
นั้น พร้อมทั้งน าขอ้เทจ็จริงดงักล่าวมาประกอบการตดัสินใจ 
การวเิคราะห์งบการเงินมีจุดประสงค ์2 ประการ ดงัน้ี 
1.1 การหาขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ 
1.2 การน าขอเทจ็จริงท่ีไดม้าประกอบการตดัสินใจหรือเสนอแนะแนวทางการตดัสินใจ 
 
กลุ่มท่ีใชป้ระโยชน์จาการวเิคราะห์งบการเงิน 
 1. เจา้หน้ี  
เจ้าหน้ี หมายถึง บุคคลภายนอกท่ีให้กิจการกู้เงินมาใช้ในการด าเนินธุรกิจเจ้าหน้ีวิเคราะห์งบ
การเงินของลูกหน้ีเพื่อพิจารณาความสามารถในการช าระหน้ี ความสามารถในการหาก าไรและ
ลกัษณะการไดม้าและการใชป้ระโยชน์ของเงินทุน 
 2. ผูล้งทุนทัว่ไป 
ผูล้งทุนทัว่ไป หมายถึง ผูท่ี้มีเงินออมและพร้อมท่ีจะลงทุนในธุรกิจนั้น จะวิเคราะห์ความสามารถ
ในการหาก าไรทั้งปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุน 
 3. ผูบ้ริหาร  
ผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีและตอ้งรับผิดชองต่อผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินของกิจการ จึงตอ้งการ
วิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อพิจารราถึงปัญหา และโอกาสของกิจการส าหรับการก าหนดแผน
ด าเนินการต่อไป 
 4. หน่วยงานรัฐบาล  
หน่วยงานรัฐบาล วเิคราะห์งบการเงินเพื่อไดข้อ้มูลท่ีจะน ามา ประกอบการพิจารณานโยบายต่าง ๆ 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบธุรกิจ ผูบ้ริโภค และประเทศโดยส่วนรวม 
 5. นกัวชิาการ 
นกัวิชาการ วิเคราะห์งบการเงินของกิจการ เพื่อน ามาศึกษาและให้ขอ้เสนอแนะตลอดจนจดัท า
ขอ้มูลท่ีส าคญั ๆเพื่อการศึกษาและงานวจิยัซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่วงการศึกษาและวงการธุรกิจ 
การวเิคราะห์งบการเงินมีจุดมุ่งหมาย พอสรุปดงัน้ี 
1. เพื่อเป็นขอ้มูลกลัน่กรองเบ้ืองตน้ส าหรับการตดัสินใจ โดยเฉพาะเร่ืองการลงทุน 
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2. เป็นเคร่ืองมือช่วยพยากรณ์ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานในอนาคต และการเปล่ียนแปลง
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการผลกระทบต่าง ๆ 
3. เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการวินิจฉัยปัญหาในการบริหารงานฐานะการเงิน และปัญหาอ่ืน ๆท่ี
อาจจะเกิดข้ึน 
4. เป็นขอ้มูลประกอบการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละฝ่าย 
 
 2.1.3.2 การวิเคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
รายการต่าง ๆในงบการเงินเดียวกนั ในรูปร้อยละ 
 การค านวณแนวตั้ง ในงบแสดงฐานะการเงิน ก าหนดให้ยอดสินทรัพยร์วม หรอยอด
หน้ีสินแต่ละส่วนของเจา้ของรวมเป็นร้อยละ 100 และน ายอดรวมแต่ละรายการในงบแสดงฐานะ
การเงินมาค านวณวา่รายการนั้น ๆเป็นร้อยละเท่าใดของยอดรวม โดยใชสู้ตรดงัน้ี 
 
  ยอดแต่ละรายการในหมวดสินทรัพย ์X 100 
 % = 
  ยอดสินทรัพยร์วม 
และ 
  ยอดแต่ละรายการในหมวดหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ X 100 
 % = 
   ยอดหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
 2.1.3.3 การวเิคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโนม้ 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโนม้ หมายถึง ความส าคญัระหว่าง
รายการทางการเงิน แต่ละรายการในเวลาท่ีต่างกนั แต่การวเิคราะห์ตามแนวด่ิงจะใหค้วามสนใจต่อ
ความสัมพนัธ์ ของรายการทางการเงินต่าง ๆ ต่องบการเงินเดียวกนั  โดยจะแสดงถึง ความสัมพนัธ์
ของรายการต่าง ๆ ในงบการเงินเป็นเปอร์เซ็นตบ์นฐานเดียวกนั เช่น ในงบดุลรายการแต่ละรายการ
ในงบดุล จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นตข์องสินทรัพย ์รวมขณะท่ีงบก าไรขาดทุน จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์
ต่อยอดขาย งบการเงินท่ีจดัท าในรูปของเปอร์เซ็นตข์องตวัเลขฐานนั้น    เราจะเรียนวา่ งบการเงิน
ฐานร่วม (Common Size Statement) 
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 2.1.3.4   การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 
 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน  หมายถึง ตัวเลขท่ีว ัดฐานะการเงิน และ
สมรรถภาพในการท าก าไรของธุรกิจ ตลอดทั้งความสามารถในการบริหารงาน วา่มีประสิทธิภาพ
เพียงใด โดยการใชต้วัเลขต่างจากงบการเงิน การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินเป็นเคร่ืองมือทาง
การเงินชนิดแรกท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ มีอะไรเกิดข้ึนกบัธุรกิจ 
 
ประเภทของอตัราส่วนทางการเงิน (Basic of Financial Ratios) 
อตัราส่วนท่ีใชใ้นการวเิคราะห์งบการเงินแบ่งได ้4 หมวดดงัน้ี 
  1. อตัราส่วนความคล่องตวั (Liquidity Ratios) ใช้ส าหรับ วดัความสามารถ ในการช าระหน้ี 
ระยะสั้นของบริษทั หรือเม่ือหน้ีสินนั้นก าหนดช าระ เช่น 
 1.1 อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน 
 1.2 อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว 
  2. อตัราส่วนหน้ีสิน (Debt or Leverage Ratios) เป็นเคร่ืองมือท่ีจะวดัการมีส่วนร่วมในการ
จดัการการเงิน โดยผูเ้ป็นเจา้ของกิจการ เปรียบเทียบการจดัการการเงินโดยการกูยืมจากภายนอก 
เช่น 
 2.1 อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยท์ั้งส้ิน 
 2.2 อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย 
 2.3 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายค่าใชจ่้ายประจ า 
 
  3. อตัราส่วนแสดงสมรรถภาพในการด าเนินงาน (Activity Ratios or Efficiency Ratios) เป็น
เคร่ืองวดัความสามารถในการบริหารเงินลงทุนวา่ ธุรกิจไดเ้งินลงทุนในสินทรัพยต่์าง ๆ เช่น 
 3.1 อตัราการหมุนของสินคา้คงคลงั 
 3.2 ระยะเวลาเก็บเงินถวัเฉล่ีย 
   3.2.1 ยอดขายถวัเฉล่ียต่อวนั 
   3.2.2 ระยะเวลาเก็บเงินถวัเฉล่ีย 
 3.3 อตัราการหมุนของลูกหน้ี 
   3.3.1 อตัราการหมุนของลูกหน้ี 
   3.3.2 ระยะเวลาในการจ่ายช าระหน้ี 
 3.4 อตัราการหมุนของสินทรัพยถ์าวร 
 3.5 อตัราการหมุนของสินทรัพยท์ั้งส้ิน 
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 4. อตัราส่วนความสามารถท าก าไร (Profitability Ratios) เป็นเคร่ืองวดัความสามารถในการ
บริหารงานของบริษทั ซ่ึงจะแสดงในรูปอตัราผลตอบแทนจากการขาย และอตัราผลตอบแทนจาก
เงินลงทุน เช่น 
 4.1 อตัราส่วนก าไรสุทธิของยอดขาย 
 4.2 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์หรือ อตัราผลตอบแทนต่อค่าสุทธิ 
 
    2.1.4  ความหมายเกีย่วกบัธุรกจิ   
 
 อสังหาริมทรัพย์ หมายถึงทรัพยท่ี์เคล่ือนท่ีไม่ได ้เช่นบา้น ท่ีดิน ตึก ส่ิงปลูกสร้างท่ีอยู่
บนท่ีดินอย่างถาวรอ่ืนๆท่ีอยู่ติดกบัท่ีดิน หรือประกอบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัท่ีดิน รวมทั้งสิทธิ
ทั้งหลายอนัเก่ียวกบักรรมสิทธ์ิท่ีดินดว้ย จากนิยามดงักล่าว อาจแบ่งอสังหาริมทรัพย ์ออกไดด้งัน้ี 
 ที่ดิน หมายถึง พื้นดินทัว่ไป รวมทั้งภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ล าน ้ า ทะเลสาบ 
เกาะ และท่ีชายทะเลดว้ย ทรัพยอ์นัติดกบัท่ีดิน ไดแ้ก่ ไมย้ืนตน้ อาคาร โรงเรือน หรือส่ิงก่อสร้าง
บนท่ีดิน ทรัพยซ่ึ์งประกอบเป็นอนัเดียวกบัท่ีดิน ไดแ้ก่ แม่น ้ า ล าคลอง แร่ธาตุ กรวด ทราย ท่ีอยู่
ตามธรรมชาติ หรือซ่ึงมนุษยน์ ามารวมไวก้บัท่ีดินจึงกลายเป็นส่วนหน่ึง ของพื้นดินตามธรรมชาติ 
สิทธิทั้งหมายอนัเก่ียวกบักรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ไดแ้ก่ กรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีมีโฉนด สิทธ์ิครอบครอง
ในท่ีดินท่ีไม่มีโฉนด ภาระจ ายอม สิทธิอาศยั สิทธิเหนือพื้นดิน เป็นตน้ 
 การก่อสร้าง คือ กิจกรรม การกระท าให้เกิด การประกอบ หรือการติดตั้ง ให้เกิดเป็น
อาคารโครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค หรือส่วนประกอบของส่ิงท่ีกล่าวข้างต้น และมักจะ
หมายถึงงานทางด้านโยธาเป็นส่วนใหญ่ การก่อสร้างเป็นการปฏิบัติวิชาชีพแขนงหน่ึง ซ่ึง
ประกอบดว้ยงานไม ้งานคอนกรีต งานปูนก่อฉาบ งานเหล็ก ช่างซ่ึงปฏิบติังานในงานแขนงนั้น ๆ 
ก็จะเรียกตามประเภทของงานนั้น ๆ เช่น ช่างไม ้ช่างปูน ฯลฯ  
 การเช่าซ้ือ หมายถึง สัญญาเช่าซ้ือคือสัญญาท่ีเจา้ของทรัพยสิ์น เอาทรัพยสิ์นของตน
ออกให้ผูอ่ื้นเช่า เพื่อใช้สอยหรือเพื่อให้ได้ประโยชน์และให้ค  ามัน่ว่าจะขายทรัพยน์ั้นหรือจะให้
ทรัพยสิ์นท่ีเช่า ตกเป็นสิทธิแก่ผูเ้ช่าเม่ือไดใ้ชเ้งินตนครบตามท่ีตกลงไวโ้ดยการช าระเป็นงวด ๆ จน
ครบตามขอ้ตกลง 
 ผู้ ใ ห้ เ ช่ า  หมายถึง  ผู ้มีหน้า ท่ีมอบสิทธิในการครอบครอง ใช้ประโยชน์ ใน
อสังหาริมทรัพยใ์ห้แก่ผูเ้ช่าตลอดระยะเวลาของการเช่า ผูใ้ห้เช่าสามารถก าหนดในสัญญาวา่ สิทธิ
การให้เช่านั้นเฉพาะอยูท่ี่ผูใ้ห้เช่าเท่านั้น ท าให้เม่ือผูใ้ห้เช่าเสียชีวิตระหวา่งท่ีสัญญาเช่ายงัไม่หมด 
จะท าให้สัญญาเช่าระงบัลงไม่ตดทอดไปสู่ทายาท ในทางกลบักนัผูใ้ห้เช่าสามารถระบุโดยใหสิ้ทธิ
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การให้เช่าตกทอดไปสู่ทายาทไดเ้ช่นกนั ผูใ้ห้เช่าไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นเจา้ของอสังหาริมทรัพย ์แต่เป็น
ใครก็ไดท่ี้ไดรั้บมอบอ านาจหรือยนิยอมจากเจา้ของอสังหาริมทรัพย ์ใหน้ าทรัพยน์ั้นออกใหเ้ช่า 
  
2.2 แนวคิดเกีย่วกบัการวเิคราะห์องค์กร 
 2.2.1 แนวคิดของ SWOT 
SWOT คือ หลักการบริหารงานทั้ งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การประเมินและวิเคราะห์
สถานภาพขององค์กรเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารเป็นส่ิงส าคญัและมีความจ าเป็น เพราะ
นอกจากจะท าให้ผูบ้ริหารทราบถึงความเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึนแลว้ การวิเคราะห์องค์กรยงั
เป็นการก าหนดกรอบการท างานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามท่ีตั้งเป้าหมายไวโ้ดยใช้ทฤษฎีท่ี
เรียกวา่ SWOT มาเป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ 
 
S หรือ Strengths หมายถึง ปัจจยัต่างๆภายในองคก์ร ท่ีท าให้เกิดความเขม้แข็งหรือเป็นจุดแข็งของ
องค์กรท่ีจะน าไปสู่การไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั เป็นขอ้ดีท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายใน เช่น จุดแข็ง
ดา้นการเงิน ดา้นการผลิต ดา้นทรัพยากรบุคคล ดา้นคุณภาพของสินคา้ นกัธุรกิจออนไลน์ตอ้งใช้
ประโยชน์จากจุดแขง็เหล่าน้ีในการก าหนดกลยทุธ์การตลาด 
 
W หรือ Weaknesses หมายถึง ปัจจยัต่างๆภายในองคก์รท่ีท าให้เกิดความอ่อนแอ หรือเป็นจุดอ่อน 
น าไปสู่การเสียเปรียบคู่แข่ง เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดจากสภาพภายในซ่ึงนักธุรกิจ
ออนไลน์จะตอ้งหาวธีิแกไ้ขปัญหานั้นใหไ้ด ้
 
O หรือ Opportunities หมายถึง ปัจจยัต่างๆ ภายนอกองคก์รท่ีเอ้ือประโยชน์ใหซ่ึ้งเป็นโอกาสท่ีช่วย
ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจ เช่น สภาพเศรษฐกิจท่ีขยายตวั ขอ้แตกต่างระหว่างจุดแข็งกบัโอกาสใน
การท าธุรกิจก็คือ จุดแข็งเป็นปัจจยัท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในส่วนโอกาสนั้นเป็นผลจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก นักธุรกิจออนไลน์ท่ีดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอเพื่อใช้
ประโยชน์จากโอกาสนั้นในการเพิ่มยอดขาย 
 
T หรือ Threats หมายถึง ปัจจยัต่างๆภายนอกองคก์รท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน เป็นขอ้จ ากดั
ท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก นักธุรกิจจ าเป็นตอ้งปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคลอ้งและ
พยายามขจดัปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนใหห้มดไป 
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  2.2.1 การวเิคราะห์ PDCA 
 PDCA คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ยอ่มาจาก 4 ค า ไดแ้ก่  
Plan (วางแผน), Do (ปฏิบติั), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) ซ่ึงวงจร 
PDCA สามารถประยุกต์ใช้ไดก้บัทุกๆ เร่ือง นบัตั้งแต่กิจกรรมส่วนตวั เช่น การปรุงอาหาร การ
เดินทางไปท างานในแต่ละวนั การตั้ งเป้าหมายชีวิต และการด าเนินงานในระดับบริษัท ซ่ึง
รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนมีดงัน้ี 
 
        1. P = Plan ( ขั้นตอนการวางแผน  ) 
          ขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการก าหนดกรอบหัวขอ้ท่ีตอ้งการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
ซ่ึงรวมถึงการพฒันาส่ิงใหม่ ๆ การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน ฯลฯ  พร้อมกบัพิจารณา
ว่ามีความจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลใดบา้งเพื่อการปรับปรุงเปล่ียนแปลงนั้น โดยระบุวิธีการเก็บขอ้มูล
และก าหนดทางเลือกในการปรับปรุงให้ชดัเจน ซ่ึงการวางแผนจะช่วยใหกิ้จการสามารถคาดการณ์
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งในดา้นแรงงาน วตัถุดิบ 
ชัว่โมงการท างาน เงิน และเวลา 
 
        2. D = Do ( ขั้นตอนการปฏิบติั ) 
          ขั้นตอนการปฏิบติั คือ การลงมือปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามทางเลือกท่ีได้ก าหนดไวใ้น
ขั้นตอนการวางแผน ซ่ึงในขั้นตอนน้ีตอ้งมีการตรวจสอบระหวา่งการปฏิบติัดว้ยวา่ไดด้ าเนินไปใน
ทิศทางท่ีตั้งใจหรือไม่ เพื่อท าการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นไปตามแผนการท่ีไดว้างไว ้
 
        3. C = Check ( ขั้นตอนการตรวจสอบ ) 
          ขั้นตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลท่ีได้รับจากการปรับปรุงเปล่ียนแปลง เพื่อให้
ทราบวา่ ในขั้นตอนการปฏิบติังานสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไวห้รือไม่ 
แต่ส่ิงส าคญัก็คือ ตอ้งรู้ว่าจะตรวจสอบอะไรบา้งและบ่อยคร้ังแค่ไหน เพื่อให้ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ตรวจสอบเป็นประโยชน์ส าหรับขั้นตอนถดัไป  
        4.  A = Action ( ขั้นตอนการด าเนินงานใหเ้หมาะสม ) 
          ขั้นตอนการด าเนินงานใหเ้หมาะสมจะพิจารณาผลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบ ซ่ึงมีอยู ่2 กรณี คือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้หรือไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้หากเป็นกรณีแรก ก็ให้น า
แนวทางหรือกระบวนการปฏิบติันั้นมาจดัท าให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการท่ีจะปรับปรุงให้
ดียิ่งข้ึนไปอีก ซ่ึงอาจหมายถึงสามารถบรรลุเป้าหมายไดเ้ร็วกวา่เดิม หรือเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่เดิม 
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หรือท าใหคุ้ณภาพดียิง่ข้ึนก็ไดแ้ต่ถา้หากเป็นกรณีท่ีสอง คือ ผลท่ีไดไ้ม่บรรลุวตัถุประสงคต์ามแผน
ท่ีวางไว ้ควรน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไวม้าวิเคราะห์และพิจารณาวา่ควรจะด าเนินการอยา่งไร เช่น มอง
หาทางเลือกใหม่ท่ีน่าจะเป็นไปได ้ใช้ความพยายามให้มากข้ึนกว่าเดิม ขอความช่วยเหลือจากผูรู้้ 
หรือเปล่ียนเป้าหมายใหม่ เป็นตน้ 
 
ประโยชน์ของ PDCA 
  
1. การวางแผนงานก่อนการปฏิบติังาน จะท าให้เกิดความพร้อมเม่ือไดป้ฏิบติังานจริงการวางแผน
งานควรวางใหค้รบ 4 ขั้นดงัน้ี 
        1) ขั้นการศึกษา คือ  การวางแผนศึกษาขอ้มูล วิธีการ ความตอ้งการของตลาด ขอ้มูลด้าน
วตัถุดิบ ดา้นทรัพยากรท่ีมีอยูห่รือเงินทุน 
        2) ขั้นเตรียมงาน คือ  การวางแผนการเตรียมงานดา้นสถานท่ี การออกแบบผลิตภณัฑ์  ความ
พร้อมของพนกังาน อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร วตัถุดิบ 
        3) ขั้นด าเนินงาน คือ  การวางแนวทางการปฏิบติังานของแต่ละส่วนแต่ละฝ่าย เช่น ฝ่ายผลิต 
ฝ่ายขาย 
        4) ขั้นการประเมินผล คือ  การวางแผนหรือเตรียมการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ เช่น 
ประเมินจากยอดการจ าหน่าย ประเมินจากการติชมของลูกคา้ เพื่อให้ผลท่ีไดจ้ากการประเมินเกิด
การเท่ียงตรง 
  
2. การปฏิบติัตามแผนงาน ท าให้ทราบขั้นตอน วิธีการ และสามารถเตรียมงานล่วงหนา้หรือทราบ
อุปสรรคล่วงหนา้ดว้ย ดงันั้น การปฏิบติังานก็จะเกิดความราบร่ืน และเรียนร้อย น าไปสู่เป้าหมายท่ี
ไดก้ าหนดไว ้
  
3. การตรวจสอบ ใหไ้ดผ้ลท่ีเท่ียงตรงเช่ือถือได ้ประกอบดว้ย 
        1.ตรวจสอบจากเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้
        2.มีเคร่ืองมือท่ีเช่ือถือได ้
        3.มีเกณฑก์ารตรวจสอบท่ีชดัเจน 
        4.มีก าหนดเวลาการตรวจท่ีแน่นอน 
        5.บุคลากรท่ีท าการตรวจสอบต้องได้รับการยอมรับจากทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เม่ือการ
ตรวจสอบไดรั้บการยอมรับ การปฏิบติังานขั้นต่อไปก็ด าเนินงานต่อไปได ้
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4. การปรับปรุงแกไ้ข ขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน ไม่วา่จะเป็นขั้นตอนใดก็ตาม เม่ือมีการปรับปรุงแกไ้ข
คุณภาพก็จะเกิดข้ึน ดงันั้น  วงจร PDAC จึงเรียกวา่ วงจรบริหารงานคุณภาพ 
 
2.3 ทฤษฎีเกีย่วกบัการบัญชี 
 2.3.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่1 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการน าเสนองบการเงิน 
 วตัถุประสงค ์มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีก าหนดเกณฑก์ารน าเสนองบการเงินท่ีจดัท าข้ึนเพื่อ
วตัถุประสงคท์ัว่ไป เพื่อให้มัน่ใจวา่งบการเงินดงักล่าวจะสามารถเปรียบเทียบไดก้บังบการเงินใน
งวดก่อน ๆของกิจการ และงบการเงินของกิจการอ่ืน มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีครอบคลุมถึง
ขอ้ก าหนดโดยรวมของการน าเสนองบการเงิน แนวปฏิบติัเก่ียวกนัโครงสร้างและขอ้ก าหนดขั้นต ่า
ส าหรับเน้ือหาท่ีตอ้งแสดงในงบการเงิน 
 
 งบการเงิน เป็นการน าเสนอฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของกิจการอยา่งมีแบบแผน 
โดยมรวตัถุประสงค์เพื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการเนินงาน และกระแสเงินสดของ
กิจการ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผุใ้ชง้บการเงินกลุ่มต่าง ๆนอกจากน้ีงบ
การเงินยงัแสดงถึงผลการบริหารงานของฝ่ายบริการ ซ่ึงไดรั้บมอบหมายให้ดูแลทรัพยากรของ
กิจการ เพื่อท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค ์งบการเงินตอ้งใหข้อ้มูลทุกขอ้ ดงัต่อไปน้ีเก่ียวกบักิจการ 
1. สินทรัพย ์
2. หน้ีสิน 
3. ส่วนของเจา้ของ 
4. รายได ้และค่าใชจ่้าย รวมถึงผลก าไรและขาดทุน 
5. เงินทุนท่ีไดรั้บจากผูเ้ป็นเจา้ของและการจดัสรรส่วนทุนใหผู้เ้ป็นเจา้ของในฐานะท่ีเป็นเจา้ของ 
6. กระแสเงินสด 
 
 2.3.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
วตัถุประสงค์ ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดของกิจการมีประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงินเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
และความตอ้งการใช้ กระแสเงินสดของกิจการ ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงิน 
จะตอ้งมีการประเมิน ความสามารถของกิจการ ในการก่อใหเ้กิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
จงัหวะเวลาและความแน่นอนของการก่อให้เกิดเงินสดดงักล่าว วตัถุประสงค์ของมาตรฐานการ
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บญัชีฉบบัน้ี คือ เพื่อเป็นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในอดีต ของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดของกิจการ ผ่านทางงบกระแสเงินสดซ่ึงจ าแนกกระแสเงินสด ในระหว่างรอบ
ระยะเวลาเป็นเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงิน 
 
งบกระแสเงินสด ตอ้งแสดงกระแสเงินสดในระหวา่งรอบระยะเวลา โดยจ าแนกเป็นกระแสเงินสด
จดักิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงิน 11 กิจการตอ้งน าเสนอกระแสเงินสด
ของกิจการท่ีเกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหางานในลกัษณะท่ี
เหมาะสมกบัธุรกิจของกิจการมากท่ีสุด การจ าแนกตามกิจกรรมจะให้ขอ้มูลท่ีท าให้ผูใ้ชง้บการเงิน
สามารุประเมินผลกระทบของกิจการเหล่านั้นท่ีมีต่อฐานะการเงินของกิจการ และจ านวนเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการได ้ขอ้มูลน้ียงัอาจใช้ เพื่อประเมินความสัมพนัธ์ระหว่าง
กิจการเหล่านั้นไดด้ว้ย 
 
 2.3.3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได้  
วตัถุประสงค ์
  มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดวิธีการปฏิบติัทางบญัชีส าหรับ
ภาษีเงินได ้ประเด็นหลกัของการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินไดอ้ยู่ท่ีการรับรู้ผลกระทบทางภาษีทั้งใน
งวด ปัจจุบนัและอนาคตจาก  
 1. การไดรั้บประโยชน์ในอนาคตซ่ึงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละการจ่ายช าระใน อนาคต
ซ่ึงมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ  
 2. รายการและเหตุการณ์อ่ืนของงวดปัจจุบนัท่ีรับรู้ในงบการเงินของกิจการ  
 
ขอบเขต  
 1. มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติักบัวธีิการบญัชีส าหรับภาษีเงินได ้  
 2. ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี  ภาษี เ งินได้ หมายถึง  ภาษีทั้ งหลายของกิจการทั้ ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศท่ีค านวณจากกา ไรทางภาษีรวมทั้งภาษีซ่ึงบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
และการ ร่วมการงานตอ้งจ่าย เน่ืองจากการจ าหน่ายเงินก าไรให้แก่กิจการท่ีเสนอรายงาน เช่น ภาษี
หกั ณ ท่ีจ่าย  
 3. มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี ไม่ไดก้  าหนดวธีิการบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ฐานภาษี  
  ฐานภาษีของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่าของสินทรัพยท่ี์กฎหมายภาษีอากรยอมให้น าไปหกั 
เป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีจากมูลค่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทท่ีตอ้งเสียภาษีเม่ือกิจการไดรั้บ ประโยชน์
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จากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น แต่หากประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีไดรั้บไม่ตอ้ง เสียภาษีเงินได้
ฐานภาษีของสินทรัพยจ์ะเท่ากบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
 
การรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดแ้ละสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั  
 1. ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัส าหรับงวดปัจจุบนัและงวดท่ีผา่นมาท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระตอ้งรับรู้ 
เป็นหน้ี สิน แต่หากจ านวนภาษีท่ีไดช้ าระไปแลว้ในงวดปัจจุบนัและงวดท่ีผ่านมามากกว่า ภาษีท่ี
ตอ้งช าระส าหรับงวดนั้นๆ ตอ้งรับรู้ส่วนเกินนั้นเป็นสินทรัพย ์ 
 2. ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากขาดทุนทางภาษี ซ่ึงกิจการสามารถน ากลบัไปลดภาษีเงินไดปั้จจุบนั 
ในงวดก่อนได ้ตอ้งรับรู้เป็นสินทรัพย ์(กรณีน้ียงัไม่มีในประเทศไทย)  
 3. เม่ือกิจการน าขาดทุนทางภาษีไปใช้เพื่อลดภาษีเงินได้ปัจจุบนัของงวดก่อน กิจการรับรู้
ประโยชน์ ทางภาษีดงักล่าวเป็นสินทรัพยใ์นงวดท่ีขาดทุนทางภาษีนั้นเกิดข้ึน เน่ืองจากมีความ
เป็นไปได ้ค่อนขา้งแน่ว่ากิจการจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพยด์งักล่าว และผลประโยชน์นั้น
สามารถวดั มูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ การรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี และสินทรัพยภ์าษี 
เงินไดร้อการตดับญัชี ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี  
 4 กิจการตอ้งรับรู้หน้ี สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสีย 
ภาษีทุกรายการ ยกเวน้กรณีท่ีหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั้นเกิดจาก  
 4.1 การรับรู้ค่าความนิยมเม่ือเร่ิมแรก หรือ  
 4.2 การรับรู้เม่ือเร่ิมแรกซ่ึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการ  
 4.2.1 ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ  
 4.2.2 ไม่ส่งผลกระทบต่อก าไรทางบญัชีและก าไร (ขาดทุน) ทางภาษี ณ วนัท่ี เกิดรายการ
นั้น อยา่งไรก็ตาม ส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
สาขาและบริษทัร่วม  
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  2.3.4 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่18  (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได้ 
วตัถุประสงค ์
 กรอบแนวคิดส าหรับรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ให้ค  านิยามไวว้่า รายได้ 
หมายถึง การเพิ่มข้ึนของประโยชน์เศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชีในรูปกระแสรับ หรือการ
เพิ่มข้ึนของสินทรัพยห์รือการลดลงของหน้ีสิน ซ่ึงส่งผลใหส่้วนของเจา้ของเพิ่มข้ึน ทั้งน้ี            ไม่
รวมถึงทุนท่ีไดรั้บจากผูมี้ส่วนร่วมในส่วนของเจา้ของ รายไดต้ามค านิยาม รวมถึง รายไดซ่ึ้งเกิดข้ึน
จากกิจกรรมตามปกติ ของกิจการและผลก าไร รายไดมี้ช่ือเรียกต่าง ๆกนั เช่น รายไดจ้ากการขาย 
รายไดจ้ากการให้บริการ รายไดค้่าธรรมเนียม รายไดด้อกเบ้ีย รายไดเ้งินปันผล รายได ้   ค่าสิทธิ 
ฯลฯ มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดวธีิปฏิบติัทางบญัชี ส าหรับรายไดซ่ึ้งเกิด
จากการหรือเหตุการณ์บางประเภท 
 
 ประเด็นหลกัทางการบญัชีส าหรับรายได ้คือ การก าหนดว่าเม่ือใดกิจการตอ้งรับรู้รายการ
เป็นรายได ้รายไดต้อ้งรับรู้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
ของรายการจะ เขา้สู่กิจการและกิจการสามารถวดัมูลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการ
ดงักล่าวไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีระบุถึงสถานการณ์ท่ีเขา้เกณฑ์การรับรู้รายได ้
และใหแ้นวทางในการปฏิบติัส าหรับแต่ละสถานการณ์ 
 
 รายได ้หมายถึง รวมเฉพาะแต่กระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหกัค่าใชจ่้าย)    ท่ี
กิจการไดรั้บหรือพึ่งรับเพื่อตนเองเท่านั้น ดงันั้นจ านวนเงินท่ีกิจการเก็บแทนบุคคลท่ี 3 เช่น   ภาษี
ขาย ภาษีสินคา้และบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงไม่ถือเป็นประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีกิจการได้รับ
และ ไม่ท าให้ส่วนของเข้าของเพิ่มข้ึน ดังนั้นจ านวนดังกล่าวจึงไม่รวมเป็นรายได้ ในท านอง
เดียวกนักรณีของตวัแทน กระรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหกัค่าใชจ่้าย) ไดร้วมจ าวนเงิน
ท่ีตวัแทนเรียกเก็บแทนตวักลาง ซ่ึงจ านวนดงักล่าวไม่ไดท้  าใหส่้วนของเจา้ของของตวัแทนเพิ่มข้ึน
แต่อยา่งใด ดงันั้นจ านวนท่ีเรียกเก็บแทนตวัการจึงไม่ถือเป็นรายได ้เฉพาะจ านวนเงินค่านายหน้า
เท่านั้นท่ีถือเป็นรายได ้
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2.3.3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
วตัถุประสงค ์

 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีว ัตถุประสงค์ท่ีจะก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและก าหนดการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีให้ถือปฏิบติักบัการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า และการเปิดเผย

ขอ้มูลเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับ น้ีควบคลุมถึง การว ัดมูลค่าของส่วนได้ส่วนเสียของ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีถือไวภ้ายใตส้ัญญาเช่าหารเงินในงบการเงินของผูเ้ช่า 
และการวดัมูลค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในงบการเงินของผูใ้ห้เช่าตามสัญญา
เช่าด าเนินงานมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่ควบคลุมประเด็นต่าง ๆ ท่ีระบุในมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองสัญญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช้) ซ่ึงรวมถึง
รายการทุกรายการดงัต่อไปน้ี  

 1. การจ าแนกสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 2. การรับรู้รายไดจ้ากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  (ดูมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 
2557) เร่ืองรายได ้(เม่ือมีการประกาศใช)้) 
 3. การวดัมูลค่าของส่วนได้เสียอสังหาริมทรัพย์ท่ีถือไวภ้ายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานในงบ
การเงินของผูเ้ช่า 
 4. การวดัมูลค่าของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าการเงินในงบการเงินของผูใ้ห้เช่าการบญัชี
ส าหรับรายการขายและเช่ากลบัคืน 
 5. การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่ถือปฏิบติักบัรายการทุกรายการดงัต่อไปน้ี 
 1. สินทรัพยชี์วภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐาน การบญัชี ฉบบัท่ี 41 
เร่ืองเกษตรกรรม (การประกาศใช)้) 
 2. สัมปทานเหมืองแร่ ทรัพยากรแร่ เช่น น ้ ามนั ก๊าซธรรมชาติ และ ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ท่ี
คลา้ยคลึงกนัซ่ึงไม่สามารถสร้างทดแทนข้ึนได ้
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2.4 งานโครงการทีเ่กีย่วข้อง 
 
 สมเดช โรจน์คุลีเสถียร (2549 ข) ไดใ้ห้ความหมายของการบญัชี คือระบบการจ าแนก
ประเภทของขอ้มูลจากบญัชี สมุดบญัชี เอกสารแบบพิมพ ์วิธีการด าเนินงาน และรวมรวมขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกิจการ ให้สามารถน าเสนอขอ้มูลทางบญัชีให้ส าเร็จสมบูรณ์ ไม่วา่
จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ค่าใช้จ่าย และประเมินผลในการด าเนินงานอยา่ง
ถูกตอ้ง และเป็นระบบแบบแผนท่ีดี นอกจากน้ีระบบบญัชียงัช่วยให้มีการจดัท ารายการเพื่อเสนอ
ต่อผูบ้ริหารส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และบุคคลภายนอกอีกดว้ย 
 
 สาวิตรี เสถียรเสพย์ (2540) ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงิน
ของกลุ่มบริษัทพฒันาทีอ่ยู่อาศัยในตลาดปลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
โดยท าการรวบรวมงบการเงินและขอ้มูลในดา้นการด าเนินงานจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534-2538 เพื่อประกอบการวิเคราะห์ โดยไดแ้บ่งกลุ่มบริษทัพฒันาท่ีอยูอ่าศยั
ทั้งส้ิน 23 บริษทั ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามทุนจดทะเบียน คือบริษทัขนาดใหญ่ เป็นกลุ่มทีมีทุนจด
ทะเบียนมากกว่า 2,000 ล้านบาท บริษทัขนาดกลาง เป็นกลุ่มท่ีมีทุนจดทะเบียนระหว่าง 502 – 
2,000 ลา้นบาท และบริษทัขนาดเล็ก เป็นกลุ่มท่ีมีทุนจดทะเบียนต ่ากว่า 500 ลา้นบาทแลว้น ามา
ค านวณวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสภาพคล่อง ดา้นสัดส่วนเงินทุน   ดา้น
กิจกรรม และดา้นความสามารถท าก าไร 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ไดพ้บวา่งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of financial 
position) หมายถึง การรายงานทางการเงินท่ีท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปเพื่อแสดงให้
เห็นฐานะการเงินของกิจการ ณ วนัส้ินงวด องคป์ระกอบของงบแสดงฐานะการเงิน จึงเป็นรายการ
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการวดัฐานะการเงินของกิจการซ่ึงไดแ้ก่ สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของ
เจา้ของ 
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บทที3่ 
 

 
วธีิการด าเนินการตามหลกัการทางบัญชี 

 
3.1  การวางแผนองค์กร 

โครงสร้างขององค์กร 

    
(ภาพท่ี 1) 
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                  วสัิยทัศน์ และเป้าหมายการด าเนินธุรกจิ 
 

บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ “อารียา”) ทะเบียนเลขท่ี 
01075460000431 มีช่ือย่อหลกัทรัพย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่า “A” โดยเร่ิมตั้งข้ึน
เม่ือปี 2543 ต่อมาในปี 2546 บริษทัไดแ้ปลงสภาพบริษทัมหาชนและไดน้ าเขา้หุ้นจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยใ์นปี 2547 โดยบริษทัประกอบธุรกิจแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ โครงการขายท่ีจดัสรร
พร้อมบา้น ซ่ึงบริษทัมีกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ โดยจะขายท่ีดินเปล่าซ่ึงเป็นกรมสิทธ์ของบริษทั
และรับจา้งปลูกสร้างบา้นบนท่ีดินในโครงการดงักล่าว หรือบางโอกาสขายท่ีดินพร้อมบา้น    สร้าง
เสร็จ โครงการทาวน์เฮา้ส์ และโครงการคอนมิเนียม ซ่ึงโครงการของบริษทัส่วนใหญ่จะเนน้เฉพาะ
ท าเลท่ีดินใจกลางเมือง หรือท่ีมีการคมนาคมสะดวก ไม่วา่จะอยูใ่กลท้างด่วน หรืออยูใ่กลร้ถไฟฟ้า 
โดยในปี 2549 เป็นตน้มา บริษทัไดมี้การขยายธุรกิจไปท าสินคา้ประเภทคอนโดมิเนียม โดยใน
ปัจจุบนั บริษทัได้ด าเนินการพฒันาโครงการพกัอาศยัครบทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสอดรับการ
ขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัและเพื่อรองรับความตอ้งการของลูกคา้ อีกทั้งยงัเป็นการเพิ่มศกัยภาพ
ในการแข่งขนัของบริษทั และบริษทัยงัคงเล็งเห็นถึงความส าคญัในกรพฒันาโครงการพกัอาศยัท่ีมี
ความครบวงจร จึงไดเ้ร่ิมมีการพฒันาโครงการประเภทธุรกิจศูนยก์ารคา้หรือ                 คอมมิวนิต้ี
มอลล์ อาคารคา้ปลีกคา้ส่ง และอาคารพาณิชยกรรม เพื่อเป็นการสร้างองคป์ระกอบการพกัอาศยัท่ี
ครบครัน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการโครงการท่ีมีความครบวงจร ซ่ึง
ปัจจุบนับริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีโครงการท่ีด าเนินอยูร่วมทั้งส้ิน 29 โครงการ โครงการบา้นเด่ียว
และทาวน์เฮาส์มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นผูท่ี้ท  างานมาแลว้ระยะหน่ึง มีต าแหน่งหนา้ท่ีการงานท่ีดี 
หรือเป็นขา้วของกิจการ หรือท างานวชิาชีพอิสระ และตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัในเขตเมือง เป็นโครงการ
ท่ีมีความทนัสมยั มีรายไดร้ะดบัปานกลางถึงสูง (Young Executives) ส่วนโครงการคอนโดมิเนียม 
มีลูกคา้เป้าหมายเป็นผูท่ี้เร่ิมท างาน และผูท่ี้ท  างานมาแลว้ระยะหน่ึง ตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัในเขตเมือง 
และเป็นโครงการท่ีมีความทนัสมยั มีรายไดร้ะดบัปานกลางถึงสูง 
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กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
บริษทัมุ่งเนน้กลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ ดงัน้ี 
1. โครงการตั้งอยูใ่นท าเลท่ีมีศกัยภาพ เช่น อยูก่ลางใจเมือง การคมนาคมสะดวก มีระบบ

ขนส่งมวลชนสมยัใหม่ เป็นตน้ 
2. ลูกคา้สามารถเขา้อยู่อาศยัได้ง่าย มีอุปกรณ์ตกแต่งท่ีคดัสรรอย่างดีให้พร้อมกนั หรือ

สามารถเลือกหาเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งท่ีมีคุณภาพเพิ่มเติมได ้
3. แบบบา้น รายละเอียดของการก่อสร้าง และส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น แบบบา้นท่ีมีฝ้า

เพดานท่ีสูงโปร่งสบาย มีการเดินสายโทรศพัทใ์ห้ทุกห้องภายในบา้น ส าหรับคอนโดมิเนียมราคา
หลกัลา้นตน้ๆ มีสระวา่ยน ้ า พร้อมระเบียงส่วนตวัหนา้ห้องท่ีลูกคา้สามารถลงวา่ยน ้ าจากหนา้ห้อง
ของตนเอง ผนงัหอ้งนัง่เล่นท่ีสามารถเปิดเช่ือมกบัห้องนอนได ้ท าใหห้อ้งดูกวา้ง เม่ือตอ้งการความ
เป็นส่วนตวัก็เพียงเล่ือนผนงักลบั เป็นตน้ 

4. น าเทคโนโลยกีารก่อสร้างแบบใหม่เขา้มาใชใ้นการก่อสร้างร่นระยะเวลา และลดตน้ทุน
การก่อสร้างลง 

5. ราคาท่ีสมเหตุสมผลและสามารถแข่งขนัได ้ซ่ึงบริษทัจะค านึงถึงตน้ทุน และท าเลท่ีตั้ง
เป็นส าคญั 

6. พฒันาโครงการพกัอาศยัครบทุกรูปแบบเพื่อเป็นการสอดรับการขยายตวัทางธุรกิจและ
เพื่อรองรับความตอ้งการของลูกคา้ 

7. พฒันาโครงการพกัอาศยัครบวงจร มีการพฒันาโครงการประเภทธุรกิจศูนยก์ารคา้หรือ
คอมมิวนิต้ีมอลล์ อาคาร คา้ปลีกคา้ส่งและอาคารพาณิชยกรรม เพื่อเป็นการสร้างองคป์ระกอบการ
พกัอาศยัท่ีครบครันเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการโครงการท่ีมีความครบ
วงจร 

8. โครงการบา้นเด่ียวและทาวน์เฮาส์มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นผูท่ี้ท  างานมาแลว้ระยะหน่ึง 
มีต าแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีดีหรือเป็นเจา้ของกิจการ หรือท างานวิชาชีพอิสระและตอ้งการท่ีอยู่
อาศยัในเขตเมือง เป็นโครงการท่ีมีความทนัสมยั มีรายไดร้ะดบัปานกลางถึงสูง (young executives)  

9. โครงการคอนโดมิเนียมมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นผูท่ี้เร่ิมท างานและผูท่ี้ท  างานมาแลว้
ระยะหน่ึง ตอ้งการท่ีอยู่อาศยัในเขตเมืองและเป็นโครงการท่ีมีความทนัสมยั มีรายไดร้ะดบัปาน
กลางถึงสูง 
 
โดยผูบ้ริหารบริษทัเช่ือว่ากลยุทธ์ดงักล่าว จะน าให้บริษทับรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ คือ
การเป็นผูน้ าบา้นส าหรับคนรุ่นใหม่ ภายในระยะเวลาประมาณ 5 ปี 
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พนัธกจิ 
ด าเนินธุรกิจดา้นอสังหาริมทรัพยอ์ย่างครบวงจรเพื่อเป็นผูน้ าในการ ท าธุรกิจอย่างย ัง่ยืน

โดยการมีพนัธกิจในการดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย อยา่งสมดุล ต่อทั้งพนกังาน ลูกคา้ และต่อสังคม 
 

วสัิยทศัน์ 
“บ้าน” มิใช่เพียงท่ีอยู่อาศยั แต่เป็นส่วนท่ีส าคญัส่วนหน่ึงของชีวิตครอบครัว เป็นท่ีท่ี

ลูกหลานจะเติบโต และเป็นท่ีท่ีความทรงจ าทั้งหมดจะถูกประทบัไว ้ส าหรับผูท่ี้มองหารูปแบบการ
ใชชี้วติท่ีทนัสมยั สวยงามใจกลางเมือง อารียาจะเป็นบา้นในฝันของคุณ 
 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 โครงสร้างรายได้ 

ส าหรับการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ และบริษทัย่อย จะรับรู้รายไดใ้นส่วนของรายไดจ้าก
การขายท่ีดินและบา้น ซ่ึงสร้างเสร็จสมบูรณ์และมีไวพ้ร้อมขาย บริษทัจะรับรู้รายไดเ้ม่อไดรั้บช าระ
ค่าท่ีดินและบา้นครบถว้นตามสัญญา และโอนกรรมสิทธ์ิให้กบัผูซ้ื้อแลว้ ในส่วนของการรับจา้ง
ปลูกสร้างบา้น บริษทัจะรับรู้รายไดต้ามสัดส่วนของงานท่ีส าเร็จ ในส่วนของคอนโดมิเนียม บริษทั
จะรับรู้รายไดเ้ม่ืออาคารชุดสร้างส าเร็จและห้องชุดไดมี้การโอนกรรมสิทธ์ให้แก่ผูซ้ื้อและได้รับ
ช าระเงินครบถว้นตามสัญญา โดยโครงสร้างรายไดห้ลกัของบริษทัมาจากการขายอสังหาริมทรัพย ์
เช่น คอนโดมิเนียม, ทาวน์เฮาส์ และ โครงการบา้นเด่ียว ซ่ึงโครงสร้างรายไดข้องบริษทั ในแต่ละปี
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 2556 งบการเงินรวม 2555 งบการเงินรวม 2554 งบการเงินรวม 

ล้าน
บาท 

ร้อยละ ล้าน
บาท 

ร้อยละ ล้าน
บาท 

ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายท่ีดินและบา้น 1,753 96.96 1,760 95.91 1,534 95.70 
รายไดจ้ากการรับจา้งสร้างบา้น 
และขายวสัดุก่อสร้าง(1) 

 
10 

 
0.55 

 
19 

 
1.04 

 
13 

 
0.81 

รายไดอ่ื้น(2) 45 2.49 56 3.05 56 3.49 
รวมทั้งส้ิน 1,808 100.00 1,835 100.00 1,603 100.00 

 
หมายเหตุ : (1) รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้างเป็นส่วนนอ้ยเม่ือเทียบกบัรายไดร้วมทั้งส้ิน 
 (2) รายไดอ่ื้นประกอบดว้ย รายไดจ้ากการบริหารโครงการ ดอกเบ้ียรับจากธนาคาร 
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ลกัษณะผลติภัณฑ์และการบริการ 
บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจโยแบ่งสินคา้ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
 
1. โครงการบ้านเดี่ยว โดยบริษทัจะขายท่ีดินเปล่าซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัและรับจา้งปลูกสร้าง
บา้นบนท่ีดินในโครงการดงักล่าว หรือขายท่ีดินพร้อมบา้นสร้างเสร็จ  
 
ตัวอย่างโครงการบ้านเดี่ยว 

 
 

 
(ภาพท่ี 2) 

2. โครงการทาวน์เฮาส์ บริษทัไดพ้ฒันาทาวน์เฮาส์แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ 
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 2.1 แบบ 2 ชั้น เป็นโครงการจดัสรรทาวน์เฮาส์ หน้ากวา้ง 5.7 เมตร สูง 2 ชั้น เพื่อรองรับ
กลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการท่ีอยูอ่าศยั ส าหรับกลุ่มครอบครัวขนาดเล็กและครอบครัวท่ีเกือบใหม่ 
 2.2 แบบ 3 ชั้น เป็นโครงการจดัสรรทาวน์เฮาส์ หนา้กวา้ง 5 เมตร สูง 3 ชั้น เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการกลุ่มลูกคา้ครอบครัวท่ีมีขนาดเล็กถึงปานกลาง เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับผูบ้ริโภค 
 2.3 แบบ 4 ชั้น เป็นโครงการจดัสรรทาวน์เฮาส์ หน้ากวา้ง 5 เมตร และ 5.5 เมตร สูง 4 ชั้น 
เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกคา้ทาวน์เฮาส์ในเกรดพรีเม่ียมท่ีตอ้งพื้นท่ีใช้สอนจ านวนมาก และมีความ
โดดเด่นในเร่ืองการออกแบบ เพื่อตอบโจทยใ์นเร่ืองความตอ้งการแตกต่างของกลุ่มลูกคา้ในกลุ่มน้ี 
 
ตัวอย่างโครงการทาวเฮาส์ 
 

 

  
(ภาพท่ี 3) 
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3. โครงการคอนโดมิเนียม โดยจุดเด่นของสินคา้ของบริษทั คือ จะตั้งอยูบ่นท่ีดินใกลใ้จกลางเมือง 
ใกล้แหล่งคมนาคม และสถานท่ีอ านวยสะดวกต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้       
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี โดยโครงการคอนโดมิเนียมนั้นเนน้พฒันา เป็น 3 รูปแบบ 
 3.1 แบบ 8 ชั้น เป็นโครงการคอนมิเนียม 7-8 ชั้น พื้นท่ีแต่ละอาคารไม่เกิน 10,000 ต.ร.เมตร    
เป็นโครงการคอนโดมิเนียมขนาดเล็ก  
 3.2 แบบเกิน 8 ชั้น แต่ไม่เกิน 30,000 ต.ร.เมตร ต่ออาคาร เป็นคอนโดมิเนียมขนาดกลางเน้น
ความเป็นส่วนตวัและสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ท่ีเพิ่มข้ึน  
 3.3 แบบเกิน 8 ชั้น เกิน 30,000 ต.ร.เมตร ต่ออาคาร เป็นโครงการคอนมิเนียมขนาดใหญ่เน้น
พฒันาในพื้นท่ี CBA เพื่อเนน้การตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้กลุ่มพรีเม่ียม ประกอบกบั
จุดขาย Private club เพื่อตอบโจทยก์ลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการบริการเกรดพรีเม่ียม 
 
ตัวอย่างโครงคอนโดมิเนียม 
 

 

 
 (ภาพท่ี 4) 
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3.2  วเิคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน 
 

 3.2.1  การวเิคราะห์  SWOT  บริษัท  อารียา พรอพเพอร์ตี ้ จ ากดั  (มหาชน)  
 

Strengths (จุดเด่น) 
 1. การออกแบบท่ีมีความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ 
 2. โครงการส่วนใหญ่อยูใ่นท าเลท่ีมีศกัยภาพ เช่น ใจกลางเมือง การเดินทางสะดวกบาย 
 3. ราคาสมเหตุสมผล สามารถแข่งขนัได ้
 
Weaknesses  (จุดด้อย) 
 1. ประสบการณ์การท างานมีนอ้ยกวา่คู่แข่ง 
 2. ความเส่ียงการจดัซ้ือท่ีดินเพื่อการพฒันาโครงการ ใจกลางเมือง 
 3. ความผนัผวนของราคาวสัดุ อนัก่อใหเ้กิดตน้ทุนท่ีสูงข้ึน 
 
Opportumities  (โอกาส) 
 1. ปัจจุบนัผูค้นให้ความสนใจกบัอสังหาริมทรัพยเ์ป็นอยา่งมาก เพราะไม่ใช่แค่การอยูอ่าศยั แต่
ยงัเป็นการลงทุนไดอี้กดว้ย 
 2. บริษทั มีแผนเปิดตวั AREEYA Family Application การเขา้ถึงบริการดว้ยค าสั่งจากปลายน้ิว 
ผา่น Application เพื่อการใชชี้วติท่ีง่ายข้ึน 
 3. โครงการของบริษทั มีราคาค่อนขา้งเบาสามารถตอบโจทยส์ าหรับวยัท างาน ระดบักลาง 
จนถึงระดบัสูง ไดเ้ป็นอยา่งมาก 
 
Threats  (อุปสรรค) 
 1. เศรษฐกิจในปัจจุบนัไดช้ะลอลง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพย ์
 2. เน่ืองจากบริษทัมีประสบการณ์นอ้ย จึงตอ้งคิดหาโปรเจคใหม่ ๆ และพฒันาโครงการ 
 3. ท่ีดินมีอยู่อย่างจ ากดั จึงท าให้การจดัซ้ือท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการใจกลางเมือง เป็นไปได้
ค่อนขา้งยาก เพราะตอ้งแข่งขนักบัคู่แข่ง 
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 3.2.2  การวเิคราะห์  PDCA  บริษัท  อารียา พรอพเพอร์ตี ้ จ ากดั  (มหาชน) 
 จากการศึกษาจุดดอ้ย  Weaknesses   ของบริษทั  อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน)  
กลุ่มของเราได้เลือกท่ีจะวิเคราะห์จุดด้อยในความผนัผวนของราคาวสัดุ อนัก่อให้เกิดต้นทุน          
ท่ีสูงข้ึน ซ่ึงหากมีการควมคุมในเร่ืองดงักล่าวอาจส่งผลให้บริษทัฯ มีตน้ทุนวสัดุก่อสร้างท่ีลดลง
สามารถน ามาวเิคราะห์  PDCA  เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
 
 การวเิคราะห์  PDCA 
 P=Plan คือ เศรษฐกิจมีความผนัผวนของราคาวสัดุ ในการก่อสร้าง ค่าน ้ ามนั การ
ขนส่งท่ีแพงข้ึนจนท าให้บริษทัไม่สามารถควบคุมได้ จึงวางแผนความเส่ียงน้ีโดยการศึกษา
วิเคราะห์ผลท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลง โดยด าหนดราคายืนกับผูค้ ้าวสัดุรายใหญ่ ทั้ งหมดทุก
โครงการ 
 D=DO คือ เม่ือไดเ้จรจาตกลงราคายืนของวสัดุไวแ้ลว้ ท าใหส้ามารถลดความผนัผวน
ของตน้ทุนการก่อสร้างไดร้ะยะหน่ึง 
 
 C=Check คือ เพื่อป้องกนัผูค้า้รายเดิมข้ึนราคาวสัดุก่อสร้าง หรือไม่เป็นไปตามท่ีได้
ตกลงกนัไว ้บริษทัจึงตั้งคณะท างานติดตามราคาวสัดุก่อสร้างและจดัหาวสัดุทดแทนจากผูผ้ลิตราย
ใหม่ เพื่อใหท้ราบราคาวสัดุท่ีแข่งขนักนัในตลาด 
 

 A=Act คือ ท าการจดัตั้งทีมวิจยัและพฒันา เพื่อศึกษาเทคโนโลย ีหานวตักรรมใหม่ ๆ 
ท่ีสามารถลดตน้ทุนในการก่อสร้าง และท าใหง้านก่อสร้างมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
 สรุปการวิเคราะห์  PDCA  จุดประสงค์ก็คือเพื่อพัฒนาองค์กรหรือบริษัทให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนและเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการด าเนินงานไดท้นัทีและ
ยงัเป็นการลดเวลาท่ีจะเกิดผลเสียไดดี้กบักิจการและท าให้น ามาซ่ึงคุณภาพและสินคา้และบริการ 
แก่ลูกคา้ใหดี้ท่ีสุด 
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3.3  วเิคราะห์หลกัการบัญชีธุรกจิ 
 
 3.3.1 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการน าเสนองบการเงิน 
 วตัถุประสงค ์มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีก าหนดเกณฑก์ารน าเสนองบการเงินท่ีจดัท าข้ึนเพื่อ
วตัถุประสงคท์ัว่ไป เพื่อให้มัน่ใจวา่งบการเงินดงักล่าวจะสามารถเปรียบเทียบไดก้บังบการเงินใน
งวดก่อน ๆของกิจการ และงบการเงินของกิจการอ่ืน มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีครอบคลุมถึง
ขอ้ก าหนดโดยรวมของการน าเสนองบการเงิน แนวปฏิบติัเก่ียวกนัโครงสร้างและขอ้ก าหนดขั้นต ่า
ส าหรับเน้ือหาท่ีตอ้งแสดงในงบการเงิน 
 
 3.3.2 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
 วตัถุประสงค ์ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดของกิจการมีประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงินเพื่อใช้
เป็นเกณฑใ์นการประเมินความสามารถของกิจการในการก่อใหเ้กิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด และความต้องการใช้ กระแสเงินสดของกิจการ ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบ
การเงิน จะต้องมีการประเมิน ความสามารถของกิจการ ในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด จงัหวะเวลาและความแน่นอนของการก่อใหเ้กิดเงินสดดงักล่าว 
 
 3.3.3 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได ้ 
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดวิธีการปฏิบติัทางบญัชีส าหรับภาษีเงิน
ได้ ประเด็นหลักของการบญัชีเก่ียวกับภาษีเงินได้อยู่ท่ีการรับรู้ผลกระทบทางภาษีทั้งในงวด 
ปัจจุบนัและอนาคตจาก  
 1. การไดรั้บประโยชน์ในอนาคตซ่ึงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละการจ่ายช าระใน อนาคต
ซ่ึงมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ  
 2. รายการและเหตุการณ์อ่ืนของงวดปัจจุบนัท่ีรับรู้ในงบการเงินของกิจการ  
 
 3.3.4 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18  (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได ้
  กรอบแนวคิดส าหรับรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ใหค้  านิยามไวว้า่ รายได ้หมายถึง 
การเพิ่มข้ึนของประโยชน์เศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชีในรูปกระแสรับ หรือการเพิ่มข้ึนของ
สินทรัพยห์รือการลดลงของหน้ีสิน ซ่ึงส่งผลใหส่้วนของเจา้ของเพิ่มข้ึน ทั้งน้ี            ไม่รวมถึงทุน
ท่ีได้รับจากผูมี้ส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของ รายได้ตามค านิยาม รวมถึง รายได้ซ่ึงเกิดข้ึนจาก
กิจกรรมตามปกติ ของกิจการและผลก าไร รายไดมี้ช่ือเรียกต่าง ๆกนั เช่น รายไดจ้ากการขาย รายได้
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จากการให้บริการ รายไดค้่าธรรมเนียม รายไดด้อกเบ้ีย รายไดเ้งินปันผล รายได ้   ค่าสิทธิ ฯลฯ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดวิธีปฏิบติัทางบญัชี ส าหรับรายไดซ่ึ้งเกิดจาก
การหรือเหตุการณ์บางประเภท 
 
 3.3.5 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีว ัตถุประสงค์ท่ีจะก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและก าหนดการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีให้ถือปฏิบติักบัการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า และการเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับ น้ีควบคลุมถึง การว ัดมูลค่าของส่วนได้ส่วนเสียของ

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีถือไวภ้ายใตส้ัญญาเช่าหารเงินในงบการเงินของผูเ้ช่า 

และการวดัมูลค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในงบการเงินของผูใ้ห้เช่า 
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บทที ่4 
 
 

การวเิคราะห์งบการเงิน 
 
4.1 งบการเงินบริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) 
 การจดัท าโครงการคร้ังน้ีเพื่อศึกษาการปฏิบติังานจริงทางด้านบญัชีของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจ ประเภทบริการ คณะผูจ้ดัท าได้ศึกษาในการวิเคราะห์งบการเงินในอตัราส่วนต่างๆ ไว้
ดงัต่อไปน้ี 

4.1 งบการเงินของบริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) 
  4.1.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน 
  4.1.2 งบก าไรขาดทุน 
 4.2 การวเิคราะห์งบการเงินอตัราร้อยละตามแนวตั้ง 
 4.3 การวเิคราะห์งบการเงินอตัราร้อยละตามแนวนอน 
 4.4 การวเิคราะห์งบการเงินอตัราส่วนทางการเงิน 

4.4.1 อตัราส่วนสภาพคล่อง 
4.4.2 อตัราส่วนความสามารถในการด าเนินงาน 
4.4.3 อตัราส่วนสภาพความเส่ียงทางการเงิน 
4.4.4 อตัราส่วนสมรรถภาพในการหาก าไร 

 4.5 การวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 
 
 การวิเคราะห์งบการเงิน คือ การวิเคราะห์งบการเงินเป็นการน าขอ้มูลจากงบการเงินมา
เปรียบเทียบหาความสัมพนัธ์เพื่อให้  ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจทางเศรษฐกิจ 
วตัถุประสงคใ์นการวเิคราะห์งบการเงินข้ึนอยูก่บั ความตอ้งการขอ้มูลของผูใ้ชง้บการเงิน เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์งบการเงินประกอบดว้ยการ วิเคราะห์อตัราส่วน การวิเคราะห์แบบแนวนอน 
การวิเคราะห์แบบแนวตั้ง โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์งบการเงิน คือ การก าหนดจุดหมาย 
รวบรวมขอ้มูล ปรับสภาพขอ้มูล เลือก เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ และแปลความหมาย การ
จดัท างบการเงินเป็นการอาศยัขอ้มูลตวัเลขในอดีต เพื่อคาดคะเนอนาคต ตวัเลขบางรายการไดจ้าก
การประมาณการ นโยบายทางบญัชีท่ีแตกต่างกนั อาจท าให้ไม่สามารถเปรียบเทียบกนัได ้หรือ
ขอ้มูลท่ีไดอ้าจไม่ไดเ้ป็นขอ้มูลจริง  



51 
 

กลุ่มผูใ้ชป้ระโยชน์จากการวเิคราะห์งบการเงิน 
1. เจา้หน้ี หมายถึง บุคคลภายนอกท่ีใหกิ้จการกูเ้งินมาใชใ้นการด าเนินธุรกิจและ เจา้หน้ีจะ

วเิคราะห์งบการเงินของลูกหน้ีเพื่อพิจารณาความสารถในการช าระหน้ี ความสามารถในการหา
ก าไรและลกัษณะการไดม้าและการใชไ้ปของเงินทุน 
  2. ผูล้งทุนทัว่ไป หมายถึง ผูท่ี้มีเงินออมและพร้อมท่ีจะลงทุนในธุรกิจ จะวเิคราะห์
ความสามารถในการหาก าไรทั้งปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคตอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง
จากการลงทุน 
 3. ผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีและตอ้งรับผิดชองต่อผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินของกิจการ 
จึงตอ้งการวิเคราะห์อยา่งละเอียด เพื่อพิจารราถึงปัญหา และโอกาสของกิจการส าหรับการก าหนด
แผนด าเนินการต่อไป 
 4. หน่วยงานรัฐบาล วิเคราะห์งบการเงินเพื่อได้ขอ้มูลท่ีจะน ามา ประกอบการพิจารณา
นโยบายต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบธุรกิจ ผูบ้ริโภค และประเทศโดยส่วนรวม 
 5. นักวิชาการ วิเคราะห์งบการเงินของกิจการ เพื่อน ามาศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ
ตลอดจนจดัท าขอ้มูลท่ีส าคญั ๆเพื่อการศึกษาและงานวิจยัซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่วงการศึกษาและ
วงการธุรกิจ 
 
ต่อไปจะเป็นการแสดงขั้นตอนในการค านวณในวธีิต่างๆ และผลค าอธิบายจากการค านวณดงัน้ี 
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4.1 งบการเงินของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 
 4.1.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน 
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4.1.2 งบก าไรขาดทุน 
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4.2 การวเิคราะห์งบการเงินอัตราร้อยละตามแนวตั้ง 
บริษทั อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)  

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ส าหรับไตรมาสที่ 1 - 3 ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

  ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 เพ่ิม  - ลด (%) 

  
31 มีนาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2561 
30 กนัยายน 

2561 
ไตรมาส1 ไตรมาส2  ไตรมาส3 

สินทรัพย์             

สินทรัพยห์มุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 211,232 198,331 125,299 1.55 1.44 0.89 

เงินลงทุนชัว่คราว 84 84 84 0.00 0.00 0.00 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 96,430 120,044 63,982 0.71 0.87 0.45 
โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการ
พฒันา 11,661,961 11,769,129 12,161,757 85.60 85.45 86.36 

เงินมดัจ าค่าท่ีดิน 277,100 332,000 316,462 2.03 2.41 2.25 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - -   
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 146,719 144,481 188,020 1.08 1.05 1.34 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 12,393,526 12,564,069 12,855,604 90.96 91.23 91.29 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 194,387 175,418 201,650 1.43 1.27 1.43 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 454,183 454,229 454,229 3.33 3.30 3.23 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 279,022 275,197 266,995 2.05 2.00 1.90 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 134,212 132,081 129,927 0.99 0.96 0.92 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 20,406 20,318 19,910 0.15 0.15 0.14 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 39,455 43,189 46,477 0.29 0.31 0.33 

เงินประกนัการเช่า 60,000 60,000 60,000 0.44 0.44 4.89 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 49,376 48,035 47,737 0.36 0.35 0.34 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,231,041 1,208,467 1,226,925 9.04 8.77 8.71 

รวมสินทรัพย์ 13,624,567 13,772,536 14,082,529 100.00 100.00 100.00 
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บริษทั อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)  

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ส าหรับไตรมาสที่ 1 - 3 ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

  ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 เพ่ิม  - ลด (%) 

  
31 มีนาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2561 
30 กนัยายน 

2561 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หน้ีสินหมุนเวียน             
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน 434,335 347,017 434,335 3.19 13.46 14.08 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 310,661 318,248 701,768 2.28 12.35 22.74 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 321,191 300,849 253,143 2.36 11.67 8.20 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 44,351 - - 4.74 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอ่ืนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 111,493 111,493 111,493 0.82 4.33 0.84 

หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,000,000 1,000,000 1,000,000 35.75 38.80 32.41 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 16,594 16,971 15,830 0.12 0.66 0.51 

เงินประกนัการก่อสร้าง 178,411 177,910 146,436 1.31 6.90 4.75 

ค่างวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได ้ 335,234 229,563 334,807 2.46 8.91 10.85 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 24,628 13,533 20,354 0.18 0.53 0.66 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 64,387 62,001 22,945 0.47 2.41 0.74 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,796,934 2,577,585 3,085,462 20.53 19.08 23.30 
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บริษทั อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)  

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
ส าหรับไตรมาสที่ 1 - 3 ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

  ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 เพ่ิม  - ลด (%) 

  
31 มีนาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2561 
30 กนัยายน 

2561 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  1,171,497 1,342,351 935,342 8.60 9.94 7.06 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 9,700 - - 0.07 

หุ้นกู ้ 5,977,542 5,976,065 5,977,542 43.87 44.24 45.14 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  26,545 23,633 26,446 0.19 0.17 0.20 

เงินประกนัสาธารณูปโภค 1,491 2,485 1,491 0.01 0.02 0.01 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 52,101 50,546 21,811 0.38 0.37 0.16 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าระยะยาว 73,514 66,622 73,514 0.54 0.49 0.56 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 131,059 130,040 101,529 0.96 0.96 0.77 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 7,433,749 7,591,742 7,147,375 54.56 56.19 53.97 

รวมหนีสิ้น 10,230,683 10,169,327 10,232,837 75.09 75.27 77.27 

ทุนเรือนหุ้นทุนจดทะเบียน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 8.81 8.88 9.06 

 ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 980,000 980,000 980,000 7.19 7.25 7.40 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 669,210 669,210 669,210 4.91 4.95 5.05 

ก าไรสะสม       
จดัสรรแลว้ส ารองตามกฎหมาย   80,874 80,874 80,874 0.59 0.60 0.61 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  1,663,800 1,610,388 1,279,730 12.21 11.92 9.66 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,393,884 3,340,472 3,009,814 24.91 24.73 22.73 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 13,624,567 13,509,799 13,242,651 100.00 100.00 100.00 

 

 

 

 

 



129 
 

จงอธิบายผลการวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวธีิแนวตั้งบริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
(มหาชน) 

 จากการวเิคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) 
ส าหรับงวดสามไตรมาสปี 2561 ดว้ยวธีิการวิเคราะห์แนวตั้งซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบสามไตรมาส 
ซ่ึงไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2ไตรมาสท่ี 3 พบวา่ 

 จากการเปรียบเทียบร้อยละเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 1.55% 
ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 1.44% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.89% , เงินลงทุนชัว่คราว ทั้ง 3 ไตรมาสคงท่ี , ลูกหน้ี
การคา้และลูกหน้ีอ่ืน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.71% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 0.87% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 
0.45% , โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 85.60% ไตรมาสท่ี 2 
ลดลง 85.45% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 86.36% , เงินมดัจ าค่าท่ีดิน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 2.03% ไตรมาส
ท่ี 2 เพิ่มข้ึน 2.41% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 2.25% , สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 1.08% 
ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 1.05% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 1.34% , รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน ไตรมาสท่ี 1 คิด
เป็น 90.96% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 91.23% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 91.29% , เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระ
ค ้าประกนั ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 1.43% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 1.27% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 1.43% , 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 3.33% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 3.30% ไตรมาสท่ี 3 
ลดลง 3.23%,  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 2.05% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 2.00% ไตร
มาสท่ี 3 ลดลง 1.90% , ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.99% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.96% ไตร
มาสท่ี 3 ลดลง 0.92% , สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.15% ไตรมาสท่ี 2 คงท่ี ไตรมาส
ท่ี 3 ลดลง 0.14% , สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.29% ไตรมาสท่ี 2 
เพิ่มข้ึน 0.31% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.33% , เงินประกนัการเช่า ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.44% ไตรมาส
ท่ี 2 คงท่ี ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 4.89% , สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.36% ไตร
มาสท่ี 2 ลดลง 0.35% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.34% , รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 
9.04% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 8.77% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 8.71% , รวมสินทรัพย ์ทั้ง 3 ไตรมาส คงท่ี 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 3.19% ไตรมาสท่ี 2 
เพิ่มข้ึน 13.46% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 14.08% , เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 
2.28% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 12.35% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 22.74% , เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 2.36% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 11.67% 
ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 8.20% , เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไตรมาสท่ี 1 ไม่มี ไตรมาสท่ี 
2 ไม่มี ไตรมาสท่ี 3 คิดเป็น 4.74% , เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอ่ืนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.82% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 4.33% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.84%  
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 จากการวเิคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) 
ส าหรับงวดสามไตรมาสปี 2561 ดว้ยวธีิการวิเคราะห์แนวตั้งซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบสามไตรมาส 
ซ่ึงไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2ไตรมาสท่ี 3 พบวา่ 

 จากการเปรียบเทียบร้อยละหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 35.75% 
ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 38.80% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 32.41% , หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.12% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 0.66% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 
0.51% , เงินประกนัการก่อสร้าง ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 1.31% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 6.90% ไตรมาสท่ี 
3 ลดลง 4.75% , ค่างวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได ้ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 2.46% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 
8.91% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 10.85% , ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.18% ไตรมาสท่ี 2 
เพิ่มข้ึน 0.53% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.66% , หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.47% ไตร
มาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 2.41% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.74% , รวมหน้ีสินหมุนเวยีน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 
20.53% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 19.08% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 23.30%เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 8.60% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 9.94% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 7.06% , เงินกูย้มื
ระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไตรมาสท่ี 1 ไม่มี ไตรมาสท่ี 2 ไม่มี ไตรมาสท่ี 3 คิดเป็น 0.07% , 
หุน้กู ้ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 43.87% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 44.24% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 45.14% , 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.19% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.17% ไตรมาสท่ี 3 
เพิ่มข้ึน 0.20% , เงินประกนัสาธารณูปโภค ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.01% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 0.02% 
ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.01% , ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.38% ไตรมาส
ท่ี 2 ลดลง 0.37% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.16% , หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าระยะยาว ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 
0.54% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.49% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.56% , หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน ไตรมาสท่ี 1 
คิดเป็น 0.96% ไตรมาสท่ี 2 คงท่ี ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.77% , รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน ไตรมาสท่ี 1 
คิดเป็น 54.56% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 56.19% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 53.97% , รวมหน้ีสิน ไตรมาสท่ี 1 
คิดเป็น 75.09% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 75.27% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 77.27% , ทุนเรือนหุน้ทุนจด
ทะเบียน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 8.81% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 8.88% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 9.06% , ทุนท่ี
ออกและช าระแลว้ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 7.19% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 7.25% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 
7.40% , ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 4.91% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 4.95% ไตรมาส
ท่ี 3 เพิ่มข้ึน 5.05% , จดัสรรแลว้ส ารองตามกฎหมาย ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.59% ไตรมาสท่ี 2 
เพิ่มข้ึน 0.60% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.61% , ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 12.21% ไตรมาส
ท่ี 2 ลดลง 11.92% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 9.66% , รวมส่วนของผูถื้อหุ้น ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 24.91% 
ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 24.73% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 22.73%  
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บริษทั อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับไตรมาสที่ 1 - 3 ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

  ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 เพ่ิม  - ลด (%) 

  
31 มีนาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2561 
30 กนัยายน 

2561 
ไตรมาส

1 
ไตรมาส

2  
ไตรมาส 

3 

รายได้             

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 1,048,019 952,860 1,018,352 98.63 95.69 97.72 

ดอกเบ้ียรับ 367 1,081 338 0.04 0.11 0.03 

รายไดอ่ื้น 14,147 41,788 23,392 1.33 4.20 2.25 

รวมรายได้ 1,062,533 995,729 1,042,082 100.00 100.00 100.00 

ค่าใช้จ่าย        
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์ 639,304 619,325 636,372 60.17 62.20 61.07 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 122,946 124,240 145,501 11.57 12.48 13.96 

ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน 40,146 36,400 38,959 3.78 3.66 3.74 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 134,288 133,238 135,913 12.64 13.38 13.04 

ตน้ทุนทางการเงิน 53,430 58,303 56,529 5.03 5.86 5.42 

รวมค่าใช้จ่าย 990,114 971,506 1,013,274 93.18 97.57 97.24 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 72,419 24,223 28,808 6.82 2.43 2.76 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 19,007 7,763 11,821 1.79 0.78 1.13 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 53,412 16,460 16,987 5.03 1.65 1.63 
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จงอธิบายผลการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนตามวิธีแนวตั้ งบริษัท อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากัด 
(มหาชน) 

 จากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเงินของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากัด (มหาชน) 
ส าหรับงวดสามไตรมาสปี 2561 ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวตั้งซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบสามไตรมาส 
ซ่ึงไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2ไตรมาสท่ี 3 พบวา่ 

 จากการเปรียบเทียบร้อยละกิจการมีรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 
98.64% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 95.69% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 97.72% , ดอกเบ้ียรับ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 
0.04% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 0.11% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.03% , รายได้อ่ืน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 
1.33% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 4.20% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 2.25% , ค่าใชจ่้าย ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์
ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 60.17% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 62.20% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 61.07% ค่าใชจ่้ายใน
การขาย ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 11.57% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 12.48% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 13.96% , 
ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 3.78% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 3.6% 
ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 2.74% , ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 12.64 ไตรมาสท่ี 2 
เพิ่มข้ึน 13.38% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 13.04% , ตน้ทุนทางการเงิน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 5.03% ไตร
มาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 5.86% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 5.42% , รวมค่าใชจ่้าย ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 93.18% ไตร
มาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 97.57 ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 97.24 , ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ไตรมาสท่ี 1 คิด
เป็น 6.86% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 2.43% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 2.76% , ภาษีเงินได ้ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 
1.79% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.78% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 1.13% , ก าไรขาดทุน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 
5.03% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 1.65% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 1.63% 
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4.3 การวเิคราะห์งบการเงินอัตราร้อยละตามแนวนอน 

 

 

 

 

บริษทั อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)  

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ส าหรับไตรมาสที่ 1 - 3 ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

  ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 เพ่ิม (ลด) 

  
31 มีนาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2561 
30 กนัยายน 

2561 
ไตรมาสท่ี 2 - 1 

(%) 
ไตรมาสท่ี 3 - 2 

(%) 

สินทรัพย์               

สินทรัพยห์มุนเวียน               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 211,232 198,331 125,299 -12,901 -6.11 -73,032 -36.82 

เงินลงทุนชัว่คราว 84 84 84 0 0.00 0 0.00 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 96,430 120,044 63,982 23,614 24.49 -56,062 -46.70 

โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันา 11,661,961 11,769,129 12,161,757 107,168 0.92 392,628 3.34 

เงินมดัจ าค่าท่ีดิน 277,100 332,000 316,462 54,900 19.81 -15,538 -4.68 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 146,719 144,481 188,020 -2,238 -1.53 43,539 30.13 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 12,393,526 12,564,069 12,855,604 170,543 1.38 291,535 2.32 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน         

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 194,387 175,418 201,650 -18,969 -9.76 26,232 14.95 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 454,183 454,229 454,229 46 0.01 0 0.00 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 279,022 275,197 266,995 -3,825 -1.37 -8,202 -2.98 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 134,212 132,081 129,927 -2,131 -1.59 -2,154 -1.63 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 20,406 20,318 19,910 -88 -0.43 -408 -2.01 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 39,455 43,189 46,477 3,734 9.46 3,288 7.61 

เงินประกนัการเช่า 60,000 60,000 60,000 0 0.00 0 0.00 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 49,376 48,035 47,737 -1,341 -2.72 -298 -0.62 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,231,041 1,208,467 1,226,925 -22,574 -1.83 18,458 1.53 

รวมสินทรัพย์ 13,624,567 13,772,536 14,082,529 147,969 1.09 309,993 2.25 
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บริษทั อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)  

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ส าหรับไตรมาสที่ 1 - 3 ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

  ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 เพ่ิม (ลด) 

  
31 มีนาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2561 
30 กนัยายน 

2561 
ไตรมาสท่ี 2 - 1  

(%) 
ไตรมาสท่ี 3- 2  

(%) 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หน้ีสินหมุนเวียน               
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน 434,335 347,017 434,335 - 87,318 -20.10 87,318 25.16  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 310,661 318,248 701,768 7,587 2.44 383,520 120.51  
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 321,191 300,849 253,143 -20,342 -6.33 -47,706 -15.86  

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 44,351 - 0.00 -44,351 -100.00  
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอ่ืนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 111,493 111,493 111,493 - 0.00 - 0.00  

หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - 0.00 - 0.00  
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 16,594 16,971 15,830 377 2.27 -1,141 -6.72  

เงินประกนัการก่อสร้าง 178,411 177,910 146,436 -501 -0.28 -31,474 -17.69  

ค่างวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได ้ 335,234 229,563 334,807 -105,671 -31.52 105,244 45.85  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 24,628 13,533 20,354 -11,095 -45.05 6,821 50.40  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 64,387 62,001 22,945 -2,386 -3.71 -39,056 -62.99  

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,796,934 2,577,585 3,085,462 -219,349 -7.84 507,877 19.70  
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บริษทั อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ส าหรับไตรมาสที่ 1 - 3 ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

  ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 เพ่ิม (ลด) 

  
31 มีนาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2561 
30 กนัยายน 

2561 
ไตรมาสท่ี 2 - 1  

(%) 
ไตรมาสท่ี 3 – 2 

 (%) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน        

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  1,171,497 1,342,351 935,342 170,854 14.58 -407,009 -30.32 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 9,700 - 0.00 9,700 0.00 

หุ้นกู ้ 5,977,542 5,976,065 5,977,542 -1,477 -0.02 1,477 0.02 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  26,545 23,633 26,446 -2,912 -10.97 2,813 11.90 

เงินประกนัสาธารณูปโภค 1,491 2,485 1,491 994 66.67 -994 -40.00 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 52,101 50,546 21,811 -1,555 -2.98 -28,735 -56.85 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าระยะยาว 73,514 66,622 73,514 -6,892 -9.38 6,892 10.34 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 131,059 130,040 101,529 -1,019 -0.78 -28,511 -21.92 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 7,433,749 7,591,742 7,147,375 157,993 2.13 -444,367 -5.85 

รวมหนีสิ้น 10,230,683 10,169,327 10,232,837 -61,356 -0.60 63,510 0.62 

ทุนเรือนหุ้นทุนจดทะเบียน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 - 0.00 - 0.00 

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 980,000 980,000 980,000 - 0.00 - 0.00 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 669,210 669,210 669,210 - 0.00 - 0.00 

ก าไรสะสม    - 0.00 - 0.00 

จดัสรรแลว้ส ารองตามกฎหมาย   80,874 80,874 80,874 - 0.00 - 0.00 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  1,663,800 1,610,388 1,279,730 -53,412 -3.21 -330,658 -20.53 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,393,884 3,340,472 3,009,814 -53,412 -1.57 -330,658 -9.90 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 13,624,567 13,509,799 13,242,651 -114,768 -0.84 -267,148 -1.98 
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จงอธิบายผลการวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวธีิแนวนอน บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
(มหาชน)  

 จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินบริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 30 มิถุนายน 30 กนัยายน 2561 ไตรมาส 1-3 ดว้ยวธีิการวเิคราะห์ตามแนวนอน ซ่ึงแสดง
เก่ียวกบัจ านวนเงินและร้อยละเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ไตรมาส พบวา่ 

 จากการเปรียบเทียบร้อยละเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไตรมาสท่ี 2-1  คิดเป็น -
6.11% ไตรมาสท่ี 3-2 ลดลง -36.82% , เงินลงทุนชัว่คราว ไตรมาสท่ี 2-1 และ ไตรมาสท่ี 3-2 คงท่ี 
0.00% , ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น 24.49 ไตรมาสท่ี 3-2 ลดลง -46.70 , 
โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น0.92% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 
3.34% , เงินมดัจ าท่ีดิน ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น 19.81% ไตรมาสท่ี 2-3 ลดลง 3.68% , สินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืน ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น -1.53% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 30.13% , รวมสินทรัพย์
หมุนเวียน ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น 1.38% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 2.32% , เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระ
ค ้าประกนั ไตรมาสท่ี 2-1 -9.76% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 14.95% , อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น 0.01% ไตรมาสท่ี 3-2 ลดลง 0.00% , ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไตรมาสท่ี 2-
1 คิดเป็น -1.27% ไตรมาสท่ี 3-2 ลดลง -2.98% , ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น -1.59% 
ไตรมาสท่ี 3-2 ลดลง -1.63% , สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น -0.43% ไตรมาสท่ี 3-2 
ลดลง -2.01% , สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น 9.46% ไตรมาสท่ี 3-2 ลดลง 
7.61% , เงินประกนัค่าเช่า ไตรมาสท่ี 2-1 และ ไตรมาสท่ี 3-2 คงท่ี 0.00% , สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน
อ่ืน ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น -1.83% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 1.53% , รวมสินทรัพย ์ไตรมาสท่ี 2-1 คิด
เป็น 1.09% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 2.25%เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น 
-6.11% ไตรมาสท่ี 3-2 ลดลง -36.82% , เงินลงทุนชัว่คราว ไตรมาสท่ี 2-1 และ ไตรมาสท่ี 3-2 คงท่ี 
0.00% , ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น 24.49 ไตรมาสท่ี 3-2 ลดลง -46.70 , 
โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น0.92% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 
3.34% , เงินมดัจ าท่ีดิน ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น 19.81% ไตรมาสท่ี 2-3 ลดลง 3.68% , สินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืน ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น -1.53% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 30.13% , รวมสินทรัพย์
หมุนเวียน ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น 1.38% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 2.32% , เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระ
ค ้าประกนั ไตรมาสท่ี 2-1 -9.76% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 14.95% , อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น 0.01% ไตรมาสท่ี 3-2 ลดลง 0.00% , ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไตรมาสท่ี 2-
1 คิดเป็น -1.27% ไตรมาสท่ี 3-2 ลดลง -2.98% , ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น -1.59% 
ไตรมาสท่ี 3-2 ลดลง -1.63%  
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จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินบริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 30 มิถุนายน 30 กนัยายน 2561 ไตรมาส 1-3 ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ตามแนวนอน ซ่ึงแสดง
เก่ียวกบัจ านวนเงินและร้อยละเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ไตรมาส พบวา่ 

 จากการเปรียบเทียบร้อยละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น -0.43% ไตรมาสท่ี 3-
2 ลดลง -2.01% , สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น 9.46% ไตรมาสท่ี 3-2 
ลดลง 7.61% , เงินประกนัค่าเช่า ไตรมาสท่ี 2-1 และ ไตรมาสท่ี 3-2 คงท่ี 0.00% , สินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนอ่ืน ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น -1.83% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 1.53% , รวมสินทรัพย ์ไตร
มาสท่ี 2-1 คิดเป็น 1.09% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 2.25%เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไตรมาส
ท่ี 2-1 คิดเป็น -6.11% ไตรมาสท่ี 3-2 ลดลง -36.82% , เงินลงทุนชัว่คราว ไตรมาสท่ี 2-1 และ ไตร
มาสท่ี 3-2 คงท่ี 0.00% , ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น 24.49 ไตรมาสท่ี 3-2 
ลดลง -46.70 , โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น0.92% ไตรมาส
ท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 3.34% , เงินมดัจ าท่ีดิน ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น 19.81% ไตรมาสท่ี 2-3 ลดลง 3.68% , 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น -1.53% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 30.13% , รวม
สินทรัพยห์มุนเวยีน ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น 1.38% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 2.32% , เงินฝากธนาคาร
ท่ีมีภาระค ้าประกนั ไตรมาสท่ี 2-1 -9.76% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 14.95% , อสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุน ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น 0.01% ไตรมาสท่ี 3-2 ลดลง 0.00% , ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น -1.27% ไตรมาสท่ี 3-2 ลดลง -2.98% , ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ ไตรมาสท่ี 1 คิด
เป็น -1.59% ไตรมาสท่ี 3-2 ลดลง -1.63% , สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น -0.43% 
ไตรมาสท่ี 3-2 ลดลง -2.01% , สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น 9.46% ไตร
มาสท่ี 3-2 ลดลง 7.61% , เงินประกันค่าเช่า ไตรมาสท่ี 2-1 และ ไตรมาสท่ี 3-2 คงท่ี 0.00% , 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น -1.83% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 1.53% , รวม
สินทรัพย ์ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น 1.09% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 2.25% 
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บริษทั อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับไตรมาสที่ 1 - 3 ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 เพ่ิม (ลด) 

 

31 มีนาคม 
2561 

30 มิถุนายน 
2561 

30 กนัยายน 
2561 

ไตรมาสท่ี 2 - 1 
(%) 

ไตรมาสท่ี 3- 2 
(%) 

รายได้        
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 1,048,019 952,860 1,018,352 -95,159 -9.08 65,492 6.87 

ดอกเบ้ียรับ 367 1,081 338 714 194.55 -743 -68.73 

รายไดอ่ื้น 14,147 41,788 23,392 27,641 195.38 -18,396 -44.02 

รวมรายได้ 1,062,533 995,729 1,042,082 -66,804 -6.29 46,353 4.66 

ค่าใช้จ่าย        
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์ 639,304 619,325 636,372 -19,979 -3.13 17,047 2.75 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 122,946 124,240 145,501 1,294 1.05 21,261 17.11 

ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน 40,146 36,400 38,959 -3,746 -9.33 2,559 7.03 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 134,288 133,238 135,913 -1,050 -0.78 2,675 2.01 

ตน้ทุนทางการเงิน 53,430 58,303 56,529 4,873 9.12 -1,774 -3.04 

รวมค่าใช้จ่าย 990,114 971,506 1,013,274 -18,608 -1.88 41,768 4.30 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 72,419 24,223 28,808 -48,196 -66.55 4,585 18.93 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 19,007 7,763 11,821 -11,244 -59.16 4,058 52.27 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 53,412 16,460 16,987 -36,952 -69.18 527 3.20 
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การอธิบายผลการวเิคราะห์งบก าไรขาดทุนตามวธีิแนวนอน บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
(มหาชน)  

 จากการวเิคราะห์งบก าไรขาดทุนบริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 30 มิถุนายน 30 กนัยายน 2561 ไตรมาส 1-3 ดว้ยวธีิการวเิคราะห์ตามแนวนอน ซ่ึงแสดง
เก่ียวกบัจ านวนเงินและร้อยละเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ไตรมาส พบวา่ 

 จากการเปรียบเทียบร้อยละรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น -9.08% 
ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 6.87%, ดอกเบ้ียรับ ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น 194.55% ไตรมาสท่ี 3-2 ลดลง -
68.73%, รายไดอ่ื้น ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น 195.38% ไตรมาสท่ี 3-2 ลดลง -44.02%, รวมรายได ้ไตร
มาสท่ี 2-1 คิดเป็น -6.29% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 4.66%, ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์ไตรมาสท่ี 2-
1 คิดเป็น -3.13% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 2.75%, ค่าใชจ่้ายในการขาย ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น 1.05% 
ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 17.11%, ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น -
9.33% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 7.03%, ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น -0.78% ไตร
มาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 2.01%, ตน้ทุนทางการเงิน ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น -1.88% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 
4.30%, ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น -66.55% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 
18.93%, ภาษีเงินได ้ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น -59.16% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 52.27%, ก าไรส าหรับ
งวด ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น -69.18% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 3.20% 
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4.4 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 
 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 
 
 1. อัตราส่วนเงินทุนเงินเวียน คืออัตราส่วนระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สิน
หมุนเวยีน ซ่ึงบ่งบอกถึงสภาพคล่อง 
 
 สูตร                      =               สินทรัพย์หมุนเวยีน            =      …   เท่า 
                                                              หนีสิ้นหมุนเวยีน 
 
 ไตรมาสที ่1          =  12,393,526          =    4.43   เท่า 
                  2,796,934 
 

ไตรมาสที ่2          =  12,564,069        =    2.96 เท่า 
 4,233,076 
 
ไตรมาสที ่3          =  12,855,604         =      2.27    เท่า 

 5,660,182 
 
อธิบายผลการวเิคราะห์ 
 
          ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอตัราการหมุนเวยีน 4.43 เท่า แสดงวา่กิจการมีสภาพคล่องสูง 
 
          ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราการหมุนเวยีน 2.96 เท่า แสดงวา่กิจการมีสภาพคล่องสูง 
 
          ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราการหมุนเวยีน 2.27 เท่า แสดงวา่กิจการมีสภาพคล่องสูง 
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2.อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน อัตราส่วนนีเ้ป็นตัวทีว่ดัสภาพคล่องสูงโดยลบสินค้าคงเหลือ
และค่าใช้จ่ายล่วงหน้าออกแล้ว 

 
 สูตร = สินทรัพย์หมุนเวยีน – สินค้าคงเหลอื – ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
     หนีสิ้นหมุนเวียน 
 
 ไตรมาสที ่1          =  12,393,526 – 134,212     =     4.38  เท่า 
                        2,796,934 
 

ไตรมาสที ่2          =  12,564,069 – 132,081    =     2.93 เท่า 
      4,233,076 
 
ไตรมาสที ่3          =  12,855,604 – 129,927         =     2.24 เท่า 

        5,660,182 
 
อธิบายผลการวเิคราะห์ 
 
          ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนเวยีน 4.38 เท่า แสดงวา่กิจการมีสภาพคล่องสูง 
 
          ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนเวยีน 2.93 เท่า แสดงวา่กิจการมีสภาพคล่องสูง   
         
          ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนเวยีน 2.24 เท่า แสดงวา่กิจการมีสภาพคล่องสูง 
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อตัราส่วนความสามารถในการด าเนินงาน 
 
 1. อตัราการหมุนเวยีนของลูกหนี ้อตัราส่วนนีบ้อกให้ทราบว่ากจิการบริหารลูกหนีว่้า 
มีประสิทธิภาพหรือไม่ 
 
 สูตร =     รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์               =         …   รอบ  
                         ลูกหน้ีถวัเฉล่ีย 
 
              ไตรมาสท่ี  1 =         1,048,019                   =            10.86 รอบ 
     96,430 
 
 ไตรมาสท่ี  2 =  952,860   =              7.93 รอบ 
    120,044 
 
 ไตรมาสท่ี  3 =          1,018,352   =            15.91 รอบ   
                                                        63,982 
 
อธิบายผลการวเิคราะห์ 
 
              ไตรมาสท่ี  1   กิจการมีอตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ 10.86 รอบ 
 
  ไตรมาสท่ี  2   กิจการมีอตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ 7.93 รอบ 
 
  ไตรมาสท่ี  3  กิจการมีอตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ 15.91 รอบ 
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 2. อตัราการหมุนเวยีนของสินค้าคงเหลอื 
 
 สูตร =  ตน้ทุนขาย   =        …    รอบ    
         ลูกหน้ีถวัเฉล่ีย 
 

ไตรมาสท่ี  1 =   639,304                                   =            6.62 รอบ 
       96,430 
 
 ไตรมาสท่ี  2 =   619,325   =            5.15   รอบ 
      120,044 
 
 ไตรมาสท่ี  3 =   636,372   =            9.94    รอบ   
                                                         63,982 
 
อธิบายผลการวเิคราะห์ 
 
             ไตรมาสท่ี  1   กิจการมีอตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ 6.62 รอบ 
 
 ไตรมาสท่ี  2   กิจการมีอตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ 5.15 รอบ 
 
 ไตรมาสท่ี  3  กิจการมีอตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ 9.94 รอบ 
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3. อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย์ถาวร 
 

สูตร = รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์   =      …    รอบ    
          สินทรัพยถ์าวรถวัเฉล่ีย 
 

ไตรมาสท่ี  1       = 1,048,019                  =            0.85 รอบ      
                                         1,231,041   
 

 ไตรมาสท่ี  2 =  952,860        =            0.78   รอบ 
    1,208,467 
 
 ไตรมาสท่ี  3 = 1,018,352        =            0.83    รอบ   
                                                      1,226,925 
 
อธิบายผลการวเิคราะห์ 
 
              ไตรมาสท่ี  1   กิจการมีอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร 0.85 รอบ 
 
 ไตรมาสท่ี  2   กิจการมีอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร 0.78 รอบ 
 
 ไตรมาสท่ี  3  กิจการมีอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร 0.83 รอบ 
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 4. อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย์รวม 
 
สูตร = รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์              =       …    รอบ 
            สินทรัพยร์วมถวัเฉล่ีย 
 

ไตรมาสท่ี  1 = 1,048,019                                   =            0.07 รอบ 
    13,624,567 
 
 ไตรมาสท่ี  2 =    952,860   =             0.06   รอบ 
    13,772,536 
 
 ไตรมาสท่ี  3 =   1,018,352   =             0.07    รอบ   
                                                       14,082,529 
 
อธิบายผลการวเิคราะห์ 
 
              ไตรมาสท่ี  1   กิจการมีอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม 0.07 รอบ 
 
 ไตรมาสท่ี  2   กิจการมีอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม 0.06 รอบ 
 
 ไตรมาสท่ี  3  กิจการมีอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม 0.07 รอบ 
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 5. ระยะเวลาถัวเฉลีย่ในการเก็บหนี้ 
 
 สูตร =      จ านวนวนัในรอบปีบัญชี       = …     วนั / รอบ 
   อตัราการหมุนเวยีนของลูกหนี ้
 

ไตรมาสท่ี  1 =       365   =             34  วนั/รอบ   
                       10.86 
 

ไตรมาสท่ี  2 =       365   =             46     วนั/รอบ  
   7.93 
 

 ไตรมาสท่ี  3 =       365   =              23     วนั/รอบ 
       15.91 
 
อธิบายผลการวเิคราะห์ 
 

ไตรมาสท่ี  1   กิจการมีระยะเวลาถวัเฉล่ียในการเก็บหน้ี  34 วนั/รอบ 
 

 ไตรมาสท่ี  2   กิจการมีระยะเวลาถวัเฉล่ียในการเก็บหน้ี  46 วนั/รอบ 
 
 ไตรมาสท่ี  3   กิจการมีระยะเวลาถวัเฉล่ียในการเก็บหน้ี  23 วนั/รอบ 
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 6. ระยะเวลาถัวเฉลีย่ในการรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
 
 สูตร =      จ านวนวนัในรอบปีบัญชี       = …     วนั / รอบ 
   อตัราการหมุนเวยีนของสินค้า 
 

ไตรมาสท่ี  1 =       365   =             55  วนั/รอบ   
                       6.62 
 

ไตรมาสท่ี  2 =       365   =             71     วนั/รอบ   
   5.15 
 

 ไตรมาสท่ี  3 =       365   =              37     วนั/รอบ 
       9.94 
 
อธิบายผลการวเิคราะห์ 
 

ไตรมาสท่ี  1   กิจการมีระยะเวลาถวัเฉล่ียในรายไดค้่ารักษาพยาบาล  55 วนั/รอบ 
 

 ไตรมาสท่ี  2   กิจการมีระยะเวลาถวัเฉล่ียในรายไดค้่ารักษาพยาบาล  71 วนั/รอบ 
 
 ไตรมาสท่ี  3   กิจการมีระยะเวลาถวัเฉล่ียในรายไดค้่ารักษาพยาบาล  37 วนั/รอบ 
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7. อตัราการหมุนเวยีนของเจ้าหนี้ 
 
สูตร =       ซ้ือสุทธิ  =    …     รอบ 
  เจ้าหนีถ้ัวเฉลีย่ 

 ไม่มีบญัชีซ้ือสุทธิ  
 

8. วงจรการด าเนิน 
 

 สูตร =   ระยะเวลาในการรับช าระหนี ้ +  ระยะเวลาในการขายสินค้า   =     …    วนั 
 

ไตรมาสท่ี  1 = 34 + 55      =  89 วนั/รอบ 
 
ไตรมาสท่ี  2 = 46 + 71      = 117 วนั/รอบ  
  
ไตรมาสท่ี  3 =           23 + 37                             =  60        วนั/รอบ   
    

อธิบายผลการวเิคราะห์ 
 
              ไตรมาสท่ี  1   กิจการมีวงจรการด าเนินงาน 89  วนั/รอบ 
 
 ไตรมาสท่ี  2   กิจการมีวงจรการด าเนินงาน 117  วนั/รอบ 
 
 ไตรมาสท่ี  3   กิจการมีวงจรการด าเนินงาน  60  วนั/รอบ  
 
 
 
 
 
 
 



149 
 

อตัราส่วนสภาพความเส่ียงทางการเงิน 
 

1. อตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อสินทรัพย์รวม 

สูตร =      หนีสิ้นรวม       = …     เท่า 
      สินทรัพย์รวม 
 
ไตรมาสท่ี  1 =      10,230,683              =     0.75   เท่า  

                      13,624,567 
 

ไตรมาสท่ี  2 =      10,401,390  =     0.75   เท่า  
                      13,772,536 
 
 ไตรมาสท่ี  3 =      10,694,396  =     0.75   เท่า 
           14,082,529 
 
อธิบายผลการวเิคราะห์ 
 
              ไตรมาสท่ี  1   กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม 0.75   เท่า มีความเส่ียงนอ้ย 
 
 ไตรมาสท่ี  2   กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม 0.75   เท่า มีความเส่ียงนอ้ย 
 
 ไตรมาสท่ี  3   กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม 0.75   เท่า มีความเส่ียงนอ้ย 
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2. อตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

สูตร =         หนีสิ้นรวม       = …     เท่า 
            ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

ไตรมาสท่ี  1 =      10,230,683  =     3.01   เท่า  
                        3,393,884 
 

ไตรมาสท่ี  2 =      10,401,390  =     3.08   เท่า  
                        3,371,536 
 

ไตรมาสท่ี  3 =      10,694,396  =     3.15   เท่า 
                          3,388,529 
 
อธิบายผลการวเิคราะห์ 
 

ไตรมาสท่ี 1  กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 3.01 เท่ามีความเส่ียงนอ้ย 
 
 ไตรมาสท่ี 2  กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 3.08 เท่ามีความเส่ียงนอ้ย 
 
 ไตรมาสท่ี 3  กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 3.15 เท่ามีความเส่ียงนอ้ย 
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อตัราส่วนสมรรถภาพในการหาก าไร 
 

1. อตัราก าไรขั้นต้น เป็นอตัราที่วดัความสามารถของฝ่ายบริหารงานในการท าก าไรว่ามี 

ประสิทธิภาพหรือไม่ 
 

สูตร =               ก าไรสุทธิ  X  100                  =           …    % 
                        ขายสุทธิ 
 
ไตรมาสท่ี  1 =                 53,412   X 100                            =     0.43   เท่า  

                          12,259,314 
 

ไตรมาสท่ี  2 =      16,460    X 100                            =    0.13 เท่า  
                          12,431,988 
 

ไตรมาสท่ี  3 =      16,987    X 100                            =    0.13 เท่า    
                         12,725,677       
  

อธิบายผลการวเิคราะห์ 
 

ไตรมาสท่ี 1  กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.43 เท่า 
 
ไตรมาสท่ี 2  กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.13 เท่า 
 
ไตรมาสท่ี 3  กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.13 เท่า 
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2. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 

สูตร =             ก าไรสุทธิ X  100                      =    …    % 
   สินทรัพยร์วมเฉล่ีย 
 

ไตรมาสท่ี  1 =           53,412   X 100              =     0.39   เท่า  
                      13,624,567 
 

ไตรมาสท่ี  2 = 16,460   X 100              =     0.11   เท่า  
                      13,772,536      
 

ไตรมาสท่ี  3 = 16,987   X 100       =     0.12   เท่า 
                        14,082,529    
 
อธิบายผลการวเิคราะห์ 
 

ไตรมาสท่ี 1  กิจการมีอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 0.39 เท่า 
 
ไตรมาสท่ี 2  กิจการมีอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 0.11 เท่า 
 
ไตรมาสท่ี 3  กิจการมีอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 0.12 เท่า 
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4.5 การวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 

การวเิคราะห์งบการเงินอตัราร้อยละตามแนวตั้ง 
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จงการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) และ 
บ ริษัท  แสนสิ ริ  จ  ากัด  (มหาชน)  ด้วยวิ ธี วิ เ คราะ ห์แนวตั้ ง ซ่ึ ง เ ป็นการ เป รียบ เ ที ยบ  
3 ไตรมาส  

 
 การอธิบายผลการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีแนวตั้งบริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี 
จ  ากดั (มหาชน) จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) ณ 
วนัท่ี 31 มีนาคม, 30 มิถุนายน, 30 กนัยายนปี 2561 ดว้ยการวเิคราะห์แนวตั้งหรือวธีิร้อยละของยอด 
รวมซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ไตรมาสพบวา่  
 
 จาการเปรียบเทียบจากการเปรียบเทียบร้อยละ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไตรมาสท่ี 
1 คิดเป็น 3.15% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 2.49% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 2.82% , เงินลงทุนชัว่คราว ไตร
มาสท่ี 1 คิดเป็น 2.33% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 2.25% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 2.63% , ลูกหน้ีการคา้ ไตร
มาสท่ี 1 คิดเป็น 0.14% ไตรมาสท่ี 2 คงท่ี ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.15% , ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ ไตร
มาสท่ี 1 คิดเป็น 0.09% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 0.10% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.12% , ส่วนของเงินให้
กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.99% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.77% ไตรมาสท่ี 3 
เพิ่มข้ึน 0.91% , ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย ไตรมาสท่ี 1คิดเป็น 53.69% ไตร
มาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 57.17% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 59.62% , เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาก่อสร้าง ไตรมาส
ท่ี 1 คิดเป็น 1.40% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 1.37% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 1.45% , เงินมดัจ าค่าท่ีดินและ
ซ้ือสินทรัพย ์ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 5.60% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 4.59% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 2.30% , 
งานระหว่างบริหารโครงการ ไตรมาสท่ี 1 ไม่มี ไตรมาสท่ี 2 ไม่มี ไตรมาสท่ี 3 คิดเป็น 0.81% , 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 1.20% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 1.11% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 
0.35% , รวมสินทรัพยห์มุนเวียน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 68.61% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 70.00% ไตร
มาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 71.17% , เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ไตรมาส
ท่ี 1 คิดเป็น 6.45% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 5.68% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 5.88% , เงินให้กูย้ืมระยะยาว 
ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.01% ไตรมาสท่ี 2 คงท่ี ไตรมาสท่ี 3 คงท่ี , เงินลงทุนในการร่วมคา้ ไตรมาส
ท่ี 1 คิดเป็น 0.74% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 0.84% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.52% , เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.63% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.62% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.78% , เงินลงทุนระยะ
ยาวอ่ืน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.97% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.93% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.87% , 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.31% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 0.38% ไตรมาสท่ี 
3 ลดลง 0.35%  
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จากการวเิคราะห์งบก าไรขาดทุนของบริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) ไตรมาสท่ี 1-3 ดว้ยวธีิ
แนวตั้ง เปรียบเทียบเป็นร้อยละ พบวา่ 

 
 จากการเปรียบเทียบร้อยละท่ีดินรอการพฒันา ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 18.19% ไตรมาสท่ี 2 
ลดลง 17.62% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 16.32% , ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 2.31% 
ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 2.16% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 2.11% , สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ไตรมาส
ท่ี 1 คิดเป็น 1.10% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 1.09% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 1.16% , สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.20% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 0.21% ไตรมาสท่ี 3 คงท่ี , สิทธิการเช่า ไตรมาสท่ี 
1 คิดเป็น 0.29% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.27% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.25% , สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.20% ไตรมาสท่ี 2 คงท่ี ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.37% , รวมสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 31.39% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 30.00% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 28.83% , 
รวมสินทรัพย ์ทั้ง 3 ไตรมาส คงท่ี , ตัว๋แลกเงิน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 7.08% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 
6.77% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 5.36% , เจา้หน้ีการคา้ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 1.61% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 
1.58% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 1.72% , ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ไตร
มาสท่ี 1 คิดเป็น 4.94% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 4.65% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 3.02% , ตัว๋เงินจ่ายระยะยาว
ค่าท่ีดิน-ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 4.45% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 4.26% ไตร
มาสท่ี 3 ลดลง 2.74% , หุน้กูช้นิดไม่มีประกนั-ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 
3.56% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 4.54% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 3.26% , ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย ไตร
มาสท่ี 1 คิดเป็น 0.39% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.05% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.12% , ประมาณการ
หน้ีสินระยะสั้น ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.13% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.12% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.11% , 
ค่างวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได ้ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 1.46% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 2.54% ไตรมาสท่ี 3 
เพิ่มข้ึน 3.90% , เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 3.54% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 3.20% 
ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 2.58% , เงินประกนัการก่อสร้าง ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.78% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 
0.70% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.71% , ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.40% ไตรมาสท่ี 2 
เพิ่มข้ึน 0.45% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.67% , ตน้ทุนโครงการคา้งจ่าย ไตรมาสท่ี 1คิดเป็น 0.82% 
ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.77% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.68% , อ่ืนๆ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.39% ไตรมาสท่ี 
2 คงท่ี ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.45% , รวมหน้ีสินหมุนเวียน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 35.36% ไตรมาสท่ี 
2 เพิ่มข้ึน 35.63% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 32.13% , รายไดสิ้ทธิการเช่ารอตดับญัชี ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 
0.40% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.37% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.34% , เงินกู้ยืมระยะยาว ไตรมาสท่ี 1 คิด
เป็น 6.64% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 8.17% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 8.44%  
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จากการวเิคราะห์งบก าไรขาดทุนของบริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) ไตรมาสท่ี 1-3 ดว้ยวธีิ
แนวตั้ง เปรียบเทียบเป็นร้อยละ พบวา่ 

 
 จากการเปรียบเทียบร้อยละตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดิน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 1.18% ไตรมาส
ท่ี 2 เพิ่มข้ึน 2.63% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 3.86% , หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 
17.75% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 16.97% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 20.61% , ส ารองรายการภายใตว้ธีิส่วนได้
เสียของเงินลงทุนในการร่วมคา้ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 1.56% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 1.43% ไตรมาสท่ี 3 
เพิ่มข้ึน 1.56% , ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.17% ไตรมาสท่ี 
2 ลดลง 0.16% ไตรมาสท่ี 3 คงท่ี , ประมาณการหน้ีสินระยะยาว ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.25% ไตร
มาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 0.27% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.26% , หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 
0.21% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.19% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.17% , รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน ไตรมาสท่ี 1 
คิดเป็น 28.15% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 30.21% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 35.41% , รวมหน้ีสิน ไตรมาสท่ี 
1 คิดเป็น 63.51% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 65.84% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 67.54% , ทุนเรือนหุ้นทุนจด
ทะเบียน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 22.84% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 18.41% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 17.65% , ทุน
ออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 18.86% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 18.04% ไตร
มาสท่ี 3 ลดลง 17.30% , ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 2.72% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 
2.60% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 2.50% , ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ทั้ง 3 ไตรมาส คงท่ี , 
จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 1.70% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 1.63% ไตรมาสท่ี 
3 1.56% , ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 13.36% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 12.04% ไตรมาสท่ี 3 
ลดลง 11.29% , องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น -0.23% ไตรมาสท่ี 2 
ลดลง -0.22% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน -0.26% , ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 
36.48% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 34.15% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 32.45% , ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมของบริษทัย่อย ทั้ง 3 ไตรมาส คงท่ี , รวมส่วนของผูถื้อหุ้น ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 
36.49% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 34.16% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 32.46% 
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จากการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะทางการเงินแนวตั้ง ระหวา่ง บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี 
จ  ากดั (มหาชน) และ บริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2561 ไตรมาสท่ี  1 -3  

 
บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 37,813,199 บาท คิด

เป็นร้อยละ 91.16 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,666,433 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.84 รวมหน้ีสิน
หมุนเวียน 8,459,981 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.91 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 22,172.866 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 54.91 รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 9,744,170 บาท คิดเป็นร้อยละ 100  

 
บริษทัแสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 184,953,725 บาท คิดเป็นร้อยละ 

69.96 รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 79,406,649 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.04 รวมหน้ีสินหมุนเวียน 
90,752,439 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.33 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 82,901,249 บาท คิดเป็นร้อยละ 
31.36 รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 90,706,686 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 

 
สรุปการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจ าปี 2561ไตรมาสท่ี 1 - 3 ระหว่าง 

บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) และ บริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) พบว่า บริษทั 
แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน)  มีฐานะทางการเงินท่ีดีกวา่ อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) 
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จงการวเิคราะห์งบก าไรขาดทุนของบริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) และ บริษทั 
แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) ดว้ยวธีิวเิคราะห์แนวตั้งซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบ 3 ไตรมาส  

 
 การอธิบายผลการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเงินตามวิธีแนวตั้งบริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี 
จ  ากดั (มหาชน) จากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนของบริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม, 30 มิถุนายน, 30 กนัยายนปี 2561 ดว้ยการวิเคราะห์แนวตั้งหรือวธีิร้อยละของยอด รวมซ่ึง
เป็นการเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ไตรมาสพบวา่  
 
 จาการเปรียบเทียบจากการเปรียบเทียบร้อย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 3.15% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 2.49% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 2.82% , เงินลงทุน
ชัว่คราว ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 2.33% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 2.25% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 2.63% , ลูกหน้ี
การคา้ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.14% ไตรมาสท่ี 2 คงท่ี ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.15% , ค่าใช้จ่ายจ่าย
ล่วงหนา้ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.09% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 0.10% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.12% , ส่วน
ของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.99% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.77% ไตร
มาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.91% , ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ไตรมาสท่ี 1คิดเป็น 
53.69% ไตรมาส ท่ี  2 เพิ่ ม ข้ึน  57.17% ไตรมาส ท่ี  3 เพิ่ ม ข้ึน  59.62% , เ งิน จ่ าย ล่วงหน้ า
ผูรั้บเหมาก่อสร้าง ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 1.40% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 1.37% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 
1.45% , เงินมดัจ าค่าท่ีดินและซ้ือสินทรัพย ์ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 5.60% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 4.59% 
ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 2.30% , งานระหวา่งบริหารโครงการ ไตรมาสท่ี 1 ไม่มี ไตรมาสท่ี 2 ไม่มี ไตร
มาสท่ี 3 คิดเป็น 0.81% , สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 1.20% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 
1.11% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.35% , รวมสินทรัพยห์มุนเวียน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 68.61% ไตรมาส
ท่ี 2 เพิ่มข้ึน 70.00% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 71.17% , เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-ก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 6.45% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 5.68% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 
5.88% , เงินใหกู้ย้มืระยะยาว ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.01% ไตรมาสท่ี 2 คงท่ี ไตรมาสท่ี 3 คงท่ี , เงิน
ลงทุนในการร่วมคา้ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.74% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 0.84% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 
0.52% , เงินลงทุนในบริษทัร่วม ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.63% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.62% ไตรมาสท่ี 
3 เพิ่มข้ึน 0.78% , เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.97% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.93% 
ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.87% , อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.31% ไตรมาสท่ี 
2 เพิ่มข้ึน 0.38% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.35% , ท่ีดินรอการพฒันา ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 18.19% ไตร
มาสท่ี 2 ลดลง 17.62% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 16.32%  
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จากการวเิคราะห์งบก าไรขาดทุนของบริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) ไตรมาสท่ี 1-3 ดว้ยวธีิ
แนวตั้ง เปรียบเทียบเป็นร้อยละ พบวา่ 

 
 จากการเปรียบเทียบร้อยละท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 
2.31% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 2.16% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 2.11% , สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 1.10% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 1.09% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 1.16% , สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนอ่ืน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.20% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 0.21% ไตรมาสท่ี 3 คงท่ี , สิทธิการเช่า 
ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.29% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.27% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.25% , สินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนอ่ืน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.20% ไตรมาสท่ี 2 คงท่ี ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.37% , รวม
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 31.39% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 30.00% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 
28.83% , รวมสินทรัพย ์ทั้ง 3 ไตรมาส คงท่ี , ตัว๋แลกเงิน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 7.08% ไตรมาสท่ี 2 
ลดลง 6.77% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 5.36% , เจา้หน้ีการคา้ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 1.61% ไตรมาสท่ี 2 
ลดลง 1.58% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 1.72% , ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึง
ปี ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 4.94% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 4.65% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 3.02% , ตัว๋เงินจ่าย
ระยะยาวค่าท่ีดิน-ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 4.45% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 
4.26% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 2.74% , หุน้กูช้นิดไม่มีประกนั-ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ไตรมาส
ท่ี 1 คิดเป็น 3.56% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 4.54% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 3.26% , ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ค้างจ่าย ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.39% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.05% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.12% , 
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.13% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.12% ไตรมาสท่ี 3 
ลดลง 0.11% , ค่างวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได้ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 1.46% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 
2.54% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 3.90% , เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 3.54% ไตรมาส
ท่ี 2 ลดลง 3.20% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 2.58% , เงินประกนัการก่อสร้าง ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.78% 
ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.70% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.71% , ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 
0.40% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 0.45% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.67% , ตน้ทุนโครงการคา้งจ่าย ไตรมาส
ท่ี 1คิดเป็น 0.82% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.77% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.68% , อ่ืนๆ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 
0.39% ไตรมาสท่ี 2 คงท่ี ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.45% , รวมหน้ีสินหมุนเวียน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 
35.36% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 35.63% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 32.13% , รายไดสิ้ทธิการเช่ารอตดับญัชี 
ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.40% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.37% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.34% , เงินกูย้ืมระยะ
ยาว ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 6.64% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 8.17% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 8.44%  
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จากการวเิคราะห์งบก าไรขาดทุนของบริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) ไตรมาสท่ี 1-3 ดว้ยวธีิ
แนวตั้ง เปรียบเทียบเป็นร้อยละ พบวา่ 

 
 จากการเปรียบเทียบร้อยละ ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดิน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 
1.18% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 2.63% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 3.86% , หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั ไตรมาสท่ี 
1 คิดเป็น 17.75% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 16.97% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 20.61% , ส ารองรายการภายใต้
วิธีส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในการร่วมคา้ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 1.56% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 1.43% 
ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 1.56% , ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 
0.17% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.16% ไตรมาสท่ี 3 คงท่ี , ประมาณการหน้ีสินระยะยาว ไตรมาสท่ี 1 คิด
เป็น 0.25% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 0.27% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.26% , หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน ไตร
มาสท่ี 1 คิดเป็น 0.21% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.19% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.17% , รวมหน้ีสินไม่
หมุนเวียน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 28.15% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 30.21% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 35.41% 
, รวมหน้ีสิน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 63.51% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 65.84% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 
67.54% , ทุนเรือนหุน้ทุนจดทะเบียน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 22.84% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 18.41% ไตร
มาสท่ี 3 ลดลง 17.65% , ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 18.86% ไตร
มาสท่ี 2 ลดลง 18.04% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 17.30% , ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 
2.72% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 2.60% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 2.50% , ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑ์ ทั้ง 3 ไตรมาส คงท่ี , จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 1.70% ไตรมาส
ท่ี 2 ลดลง 1.63% ไตรมาสท่ี 3 1.56% , ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 13.36% ไตรมาสท่ี 2 
ลดลง 12.04% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 11.29% , องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ไตรมาสท่ี 1 คิด
เป็น -0.23% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง -0.22% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน -0.26% , ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 
ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 36.48% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 34.15% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 32.45% , ส่วนของผูมี้
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย ทั้ง 3 ไตรมาส คงท่ี , รวมส่วนของผูถื้อหุ้น ไตร
มาสท่ี 1 คิดเป็น 36.49% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 34.16% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 32.46% 
 

สรุปการเปรียบเทียบงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2561ไตรมาสท่ี 1 - 3 ระหวา่ง บริษทั อารียา 
พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) และ บริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน)  พบวา่ ระหวา่ง บริษทั แสนสิริ
จ ากดั (มหาชน)  มีก าไรส าหรับงวดมากกว่า บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน)  ก าไร
ส าหรับงวด ไตรมาสท่ี1 คิดเป็น -0.27% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 5.26% ไตรมาสท่ี3 ลดลง 4.00% 
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การวเิคราะห์งบการเงินอตัราร้อยละตามแนวนอน 
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จงการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) และ 

บริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) ดว้ยวธีิวเิคราะห์แนวนอนซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบ 3 ไตรมาส  
 

 การอธิบายผลการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินวิธีแนวนอนบริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี 
จ  ากดั (มหาชน) จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) ณ 
วนัท่ี 31 มีนาคม, 30 มิถุนายน, 30 กนัยายนปี 2561 ดว้ยการวเิคราะห์แนวตั้งหรือวธีิร้อยละของยอด 
รวมซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ไตรมาสพบวา่  
 
 จาการเปรียบเทียบจากการเปรียบเทียบร้อยละ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 3.15% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 2.49% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 2.82% , เงินลงทุน
ชัว่คราว ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 2.33% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 2.25% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 2.63% , ลูกหน้ี
การคา้ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.14% ไตรมาสท่ี 2 คงท่ี ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.15% , ค่าใช้จ่ายจ่าย
ล่วงหนา้ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.09% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 0.10% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.12% , ส่วน
ของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.99% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.77% ไตร
มาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.91% , ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ไตรมาสท่ี 1คิดเป็น 
53.69% ไตรมาส ท่ี  2 เพิ่ ม ข้ึน  57.17% ไตรมาส ท่ี  3 เพิ่ ม ข้ึน  59.62% , เ งิน จ่ าย ล่วงหน้ า
ผูรั้บเหมาก่อสร้าง ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 1.40% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 1.37% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 
1.45% , เงินมดัจ าค่าท่ีดินและซ้ือสินทรัพย ์ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 5.60% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 4.59% 
ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 2.30% , งานระหวา่งบริหารโครงการ ไตรมาสท่ี 1 ไม่มี ไตรมาสท่ี 2 ไม่มี ไตร
มาสท่ี 3 คิดเป็น 0.81% , สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 1.20% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 
1.11% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.35% , รวมสินทรัพยห์มุนเวียน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 68.61% ไตรมาส
ท่ี 2 เพิ่มข้ึน 70.00% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 71.17% , เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-ก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 6.45% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 5.68% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 
5.88% , เงินใหกู้ย้มืระยะยาว ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.01% ไตรมาสท่ี 2 คงท่ี ไตรมาสท่ี 3 คงท่ี , เงิน
ลงทุนในการร่วมคา้ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.74% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 0.84% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 
0.52% , เงินลงทุนในบริษทัร่วม ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.63% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.62% ไตรมาสท่ี 
3 เพิ่มข้ึน 0.78% , เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.97% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.93% 
ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.87% , อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.31% ไตรมาสท่ี 
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2 เพิ่มข้ึน 0.38% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.35% , ท่ีดินรอการพฒันา ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 18.19% ไตร
มาสท่ี 2 ลดลง 17.62% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 16.32%  

จากการวเิคราะห์แสดงฐานะการเงินของบริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) ไตรมาสท่ี 1-3 ดว้ย
วธีิแนวนอน เปรียบเทียบเป็นร้อยละ พบวา่ 

 
 จากการเปรียบเทียบร้อยละท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 
2.31% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 2.16% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 2.11% , สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 1.10% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 1.09% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 1.16% , สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนอ่ืน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.20% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 0.21% ไตรมาสท่ี 3 คงท่ี , สิทธิการเช่า 
ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.29% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.27% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.25% , สินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนอ่ืน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.20% ไตรมาสท่ี 2 คงท่ี ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.37% , รวม
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 31.39% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 30.00% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 
28.83% , รวมสินทรัพย ์ทั้ง 3 ไตรมาส คงท่ี , ตัว๋แลกเงิน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 7.08% ไตรมาสท่ี 2 
ลดลง 6.77% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 5.36% , เจา้หน้ีการคา้ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 1.61% ไตรมาสท่ี 2 
ลดลง 1.58% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 1.72% , ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึง
ปี ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 4.94% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 4.65% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 3.02% , ตัว๋เงินจ่าย
ระยะยาวค่าท่ีดิน-ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 4.45% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 
4.26% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 2.74% , หุน้กูช้นิดไม่มีประกนั-ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ไตรมาส
ท่ี 1 คิดเป็น 3.56% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 4.54% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 3.26% , ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ค้างจ่าย ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.39% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.05% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.12% , 
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.13% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.12% ไตรมาสท่ี 3 
ลดลง 0.11% , ค่างวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได้ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 1.46% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 
2.54% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 3.90% , เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 3.54% ไตรมาส
ท่ี 2 ลดลง 3.20% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 2.58% , เงินประกนัการก่อสร้าง ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.78% 
ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.70% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.71% , ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 
0.40% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 0.45% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.67% , ตน้ทุนโครงการคา้งจ่าย ไตรมาส
ท่ี 1คิดเป็น 0.82% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.77% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.68% , อ่ืนๆ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 
0.39% ไตรมาสท่ี 2 คงท่ี ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.45% , รวมหน้ีสินหมุนเวียน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 
35.36% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 35.63% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 32.13% , รายไดสิ้ทธิการเช่ารอตดับญัชี 
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ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.40% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.37% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.34% , เงินกูย้ืมระยะ
ยาว ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 6.64% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 8.17% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 8.44%  

จากการวเิคราะห์แสดงฐานะการเงินของบริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) ไตรมาสท่ี 1-3 ดว้ย
วธีิแนวนอน เปรียบเทียบเป็นร้อยละ พบวา่ 

 
 จากการเปรียบเทียบร้อยละ ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดิน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 
1.18% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 2.63% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 3.86% , หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั ไตรมาสท่ี 
1 คิดเป็น 17.75% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 16.97% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 20.61% , ส ารองรายการภายใต้
วิธีส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในการร่วมคา้ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 1.56% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 1.43% 
ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 1.56% , ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 
0.17% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.16% ไตรมาสท่ี 3 คงท่ี , ประมาณการหน้ีสินระยะยาว ไตรมาสท่ี 1 คิด
เป็น 0.25% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 0.27% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.26% , หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน ไตร
มาสท่ี 1 คิดเป็น 0.21% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.19% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.17% , รวมหน้ีสินไม่
หมุนเวียน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 28.15% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 30.21% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 35.41% 
, รวมหน้ีสิน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 63.51% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 65.84% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 
67.54% , ทุนเรือนหุน้ทุนจดทะเบียน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 22.84% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 18.41% ไตร
มาสท่ี 3 ลดลง 17.65% , ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 18.86% ไตร
มาสท่ี 2 ลดลง 18.04% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 17.30% , ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 
2.72% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 2.60% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 2.50% , ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑ์ ทั้ง 3 ไตรมาส คงท่ี , จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 1.70% ไตรมาส
ท่ี 2 ลดลง 1.63% ไตรมาสท่ี 3 1.56% , ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 13.36% ไตรมาสท่ี 2 
ลดลง 12.04% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 11.29% , องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ไตรมาสท่ี 1 คิด
เป็น -0.23% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง -0.22% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน -0.26% , ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 
ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 36.48% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 34.15% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 32.45% , ส่วนของผูมี้
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย ทั้ง 3 ไตรมาส คงท่ี , รวมส่วนของผูถื้อหุ้น ไตร
มาสท่ี 1 คิดเป็น 36.49% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 34.16% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 32.46%จากการเปรียบเทียบ
ร้อยละ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 3.15% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 2.49% 
ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 2.82% , เงินลงทุนชั่วคราว ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 2.33% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 
2.25% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 2.63% , ลูกหน้ีการคา้ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.14% ไตรมาสท่ี 2 คงท่ี 
ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.15% , ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.09% ไตรมาสท่ี 2 
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เพิ่มข้ึน 0.10% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.12% , ส่วนของเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไตรมาส
ท่ี 1 คิดเป็น 0.99% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.77% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.91%  

จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) ไตรมาสท่ี 1-3 
ดว้ยวธีิแนวนอน เปรียบเทียบเป็นร้อยละ พบวา่ 

 
 จากการเปรียบเทียบร้อยละ ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 
ไตรมาสท่ี 1คิดเป็น 53.69% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 57.17% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 59.62% , เงินจ่าย
ล่วงหน้าผูรั้บเหมาก่อสร้าง ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 1.40% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 1.37% ไตรมาสท่ี 3 
เพิ่มข้ึน 1.45% , เงินมดัจ าค่าท่ีดินและซ้ือสินทรัพย ์ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 5.60% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 
4.59% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 2.30% , งานระหวา่งบริหารโครงการ ไตรมาสท่ี 1 ไม่มี ไตรมาสท่ี 2 ไม่
มี ไตรมาสท่ี 3 คิดเป็น 0.81% , สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 1.20% ไตรมาสท่ี 2 
ลดลง 1.11% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.35% , รวมสินทรัพยห์มุนเวียน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 68.61% 
ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 70.00% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 71.17% , เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 6.45% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 5.68% ไตรมาสท่ี 3 
เพิ่มข้ึน 5.88% , เงินให้กูย้ืมระยะยาว ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.01% ไตรมาสท่ี 2 คงท่ี ไตรมาสท่ี 3 
คงท่ี , เงินลงทุนในการร่วมคา้ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.74% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 0.84% ไตรมาสท่ี 3 
ลดลง 0.52% , เงินลงทุนในบริษทัร่วม ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.63% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.62% ไตร
มาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.78% , เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.97% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 
0.93% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.87% , อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.31% ไตร
มาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 0.38% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.35% , ท่ีดินรอการพฒันา ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 18.19% 
ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 17.62% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 16.32% , ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ไตรมาสท่ี 1 คิด
เป็น 2.31% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 2.16% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 2.11% , สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชี ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 1.10% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 1.09% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 1.16% , สินทรัพย์
ไม่มีตวัตนอ่ืน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.20% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 0.21% ไตรมาสท่ี 3 คงท่ี , สิทธิการ
เช่า ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.29% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.27% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.25% , สินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนอ่ืน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.20% ไตรมาสท่ี 2 คงท่ี ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.37% , รวม
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 31.39% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 30.00% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 
28.83% , รวมสินทรัพย ์ทั้ง 3 ไตรมาส คงท่ี , ตัว๋แลกเงิน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 7.08% ไตรมาสท่ี 2 
ลดลง 6.77% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 5.36% , เจา้หน้ีการคา้ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 1.61% ไตรมาสท่ี 2 
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ลดลง 1.58% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 1.72% , ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึง
ปี ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 4.94% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 4.65% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 3.02%  

จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) ไตรมาสท่ี 1-3 
ดว้ยวธีิแนวนอน เปรียบเทียบเป็นร้อยละ พบวา่ 

 
 จากการเปรียบเทียบร้อยละ  ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดิน-ครบก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 4.45% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 4.26% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 2.74% , 
หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั-ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 3.56% ไตรมาสท่ี 2 
เพิ่มข้ึน 4.54% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 3.26% , ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.39% 
ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.05% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.12% , ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น ไตรมาสท่ี 1 
คิดเป็น 0.13% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.12% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.11% , ค่างวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได ้
ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 1.46% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 2.54% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 3.90% , เงินรับ
ล่วงหนา้จากลูกคา้ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 3.54% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 3.20% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 2.58% 
, เงินประกันการก่อสร้าง ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.78% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.70% ไตรมาสท่ี 3 
เพิ่มข้ึน 0.71% , ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.40% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 0.45% ไตรมาส
ท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.67% , ตน้ทุนโครงการคา้งจ่าย ไตรมาสท่ี 1คิดเป็น 0.82% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.77% 
ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.68% , อ่ืนๆ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.39% ไตรมาสท่ี 2 คงท่ี ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 
0.45% , รวมหน้ีสินหมุนเวียน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 35.36% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 35.63% ไตรมาส
ท่ี 3 ลดลง 32.13% , รายไดสิ้ทธิการเช่ารอตดับญัชี ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.40% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 
0.37% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.34% , เงินกู้ยืมระยะยาว ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 6.64% ไตรมาสท่ี 2 
เพิ่มข้ึน 8.17% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 8.44% , ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดิน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 
1.18% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 2.63% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 3.86% , หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั ไตรมาสท่ี 
1 คิดเป็น 17.75% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 16.97% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 20.61% , ส ารองรายการภายใต้
วิธีส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในการร่วมคา้ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 1.56% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 1.43% 
ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 1.56% , ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 
0.17% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.16% ไตรมาสท่ี 3 คงท่ี , ประมาณการหน้ีสินระยะยาว ไตรมาสท่ี 1 คิด
เป็น 0.25% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 0.27% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.26% , หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน ไตร
มาสท่ี 1 คิดเป็น 0.21% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.19% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.17% , รวมหน้ีสินไม่
หมุนเวียน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 28.15% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 30.21% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 35.41% 
, รวมหน้ีสิน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 63.51% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 65.84% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 
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67.54% , ทุนเรือนหุน้ทุนจดทะเบียน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 22.84% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 18.41% ไตร
มาสท่ี 3 ลดลง 17.65%  

จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) ไตรมาสท่ี 1-3 
ดว้ยวธีิแนวนอน เปรียบเทียบเป็นร้อยละ พบวา่ 

 
 จากการเปรียบเทียบร้อยละ ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้ ไตรมาสท่ี 
1 คิดเป็น 18.86% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 18.04% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 17.30% , ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 2.72% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 2.60% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 2.50% , ส่วนทุนจากการ
จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ทั้ง 3 ไตรมาส คงท่ี , จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย ไตรมาสท่ี 1 คิด
เป็น 1.70% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 1.63% ไตรมาสท่ี 3 1.56% , ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 
13.36% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 12.04% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 11.29% , องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู ้
ถือหุน้ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น -0.23% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง -0.22% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน -0.26% , ส่วน
ของผูถื้อหุน้ของบริษทั ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 36.48% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 34.15% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 
32.45% , ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย ทั้ง 3 ไตรมาส คงท่ี , รวม
ส่วนของผูถื้อหุ้น ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 36.49% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 34.16% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 
32.46% , รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น 12.19% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 22.24%, 
รวมหน้ีสิน ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น 8.39% ไตรมาสท่ี 3-2 ลดลง 6.98%, ทุนเรือนหุ้นจดทะเบียน 
ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น -15.72% ไตรมาสท่ี 3-2 ไม่มี, ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ไตร
มาสท่ี 2-1 คิดเป็น 3.24% ไตรมาสท่ี 3-2 ลดลง 2.54%, ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ไตรมาสท่ี 2-
1 คิดเป็น -5.79% ไตรมาสท่ี 3-2 ลดลง -2.18%, องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ไตรมาสท่ี 
2-1 คิดเป็น 2.81% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 19.86%, ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทั ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น 
-2.13% ไตรมาสท่ี 3-2 ลดลง -0.89%, ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 
ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น -22.37% ไตรมาสท่ี 3-2 ลดลง -10.42%, รวมส่วนขิงผูถื้อหุน้ ไตรมาสท่ี 2-1 
คิดเป็น -2.14% ไตรมาสท่ี 3-2 ลดลง -0.89%, รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น ไตรมาสท่ี 2-1 คิด
เป็น 4.55% ไตรมาสท่ี 3-2 ลดลง 4.29% 
 

สรุปการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจ าปี 2561 ระหว่าง บริษทั อารียา 
พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) และ บริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน)  พบว่า บริษทั แสนสิริ จ  ากดั 
(มหาชน) มีฐานะทางการเงินท่ีดีกวา่ บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน)   
 



173 
 

 

 
 
 
 
 
 



174 
 

จงการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเงินของบริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) และ 
บ ริษัท  แสนสิ ริ  จ  ากัด  (มหาชน)  ด้วยวิ ธี วิ เคราะ ห์แนวนอนซ่ึง เ ป็นการ เป รียบเทียบ  
3 ไตรมาส  

 
 การอธิบายผลการวิเคราะห์งบก ารขาดทุนวิธีแนวนอนบริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
(มหาชน) จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม, 30 มิถุนายน, 30 กนัยายนปี 2561 ดว้ยการวิเคราะห์แนวนอนหรือวิธีร้อยละของยอด รวม
ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ไตรมาสพบวา่  
 
 จาการเปรียบเทียบจากการเปรียบเทียบร้อยละ รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ไตรมาส
ท่ี 2-1 คิดเป็น 5.32% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 221.58%ไตรมาส, รายไดค้่าบริการธุรกิจ ไจรมาสท่ี 2-
1 คิดเป็น 17.78% ไตรมาสท่ี3-2 เพิ่มข้ึน 191.55%, รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง ไตรมาสท่ี 2-1 
คิดเป็น 5,569.44% ไตรมาสท่ี 3-2 ลดลง 3.82%, รายไดจ้ากโครงการเพื่อเช่า ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น 
3.37% ไตรมาสท่ี 3-2 คงเพิ่มข้ึน 196.17%, รายไดค้่าบริการอ่ืน ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น -38.54% 
ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 335.54%, ก าไรจากการขายท่ีดิน ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น -100% ไตรมาสท่ี 
3-2 เพิ่มข้ึน 100%, ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย คงท่ี, ดอกเบ้ียรับ ไตรมาสท่ี 2-1 คิด
เป็น 27.63% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 172.65%, เงินปันผลรับ คงท่ี, รายไดอ่ื้นๆ ไตรมาสท่ี 2-1 คิด
เป็น -23.56% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 241.70%, ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น 
0.15% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 217.76%, ตน้ทุนบริการธุรกิจ ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น -2.26% ไตร
มาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 219.68%, ตน้ทุนขายวสัดุก่อสร้าง ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น 137.10% ไตรมาสท่ี 
3-2 เพิ่มข้ึน 428.44%, ตน้ทุนบริการโครงการเพื่อเช่า ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น -0.55% ไตรมาสท่ี 3-2 
เพิ่มข้ึน 202.76%, ต้นทุนบริการอ่ืน ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น -4.27% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 
221.51%, ค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาสท่ี 1-2 คิดเป็น 27.68% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 218.96%, 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น 4.39% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 196.24%, ขาดทุนจาก
การลดลงของมูลค่าตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย(โอนกลบั) ไตรมาสท่ี 2-1 และ 
ไตรมาสท่ี 3-2 คงท่ี, รวมค่าใชจ่้าย ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น 3.60% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 220.05%, 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินได ้คิดเป็น 34.01 ไตรมาสท่ี 3-2 เพิม่ข้ึน 194.85%, ส่วนแบ่งก าไร
(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น 46.19% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 
83.10%, ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น 71.87% ไตรมาสท่ี 3-
2 เพิ่มข้ึน 758.09 
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จากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเงินของบริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) ไตรมาสท่ี 1-3 
ดว้ยวธีิแนวนอน เปรียบเทียบเป็นร้อยละ พบวา่ 

 
 จากการเปรียบเทียบร้อยละ ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได ้ไตรมาสท่ี 2-1 
คิดเป็น 41.21% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 169.16%, ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น 
34.92% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 171.54%, ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น 
43.37% ไตรมาสท่ี 3-2 เพิ่มข้ึน 168.39%, ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น 10.05% ไตร
มาสท่ี 2-1 เพิ่มข้ึน 210.70%, ก าไรส าหรับงวด. ไตรมาสท่ี 2-1 คิดเป็น 53.71% ไตรมาสท่ี 3-2 
เพิ่มข้ึน 158.99% 
 

บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) มีก าไรส าหรับงวด กลุ่มท่ี 1 ลดลง -36,952  
บาทคิด เ ป็น ร้อยละ  -69.18 และก ลุ่ม ท่ี  2  เพิ่ ม ข้ึน  527  บาท  คิด เ ป็น ร้อยละ  3.20 ส่ วน 
บริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) มีก าไรส าหรับงวด กลุ่มท่ี 1 เพิ่มข้ึน 134,862  บาท คิดเป็นร้อยละ
53.71 และกลุ่มท่ี 2 เพิ่มข้ึน 613,647 บาท คิดเป็นร้อยละ 158.99 บริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) มี
ก าไรส าหรับงวดเพิ่มข้ึน ซ่ึงดีกวา่บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน)   
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บทที ่ 5 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปการท าโครงการ 
 การจดัท าบญัชีโครงการในคร้ังน้ี ทางผูจ้ดัท าได้เลือกบริษทั อารียา พรอเพอร์ต้ี จ  ากดั 
(มหาชน) ไตรมาส 1-3 ประจ าปี 2561 เป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ซ่ึงเป็นธุรกิจประเภท
อสังหาริมทรัพย ์เพื่อศึกษาการจดัท าอตัราส่วนทางการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์
อนัตราร้อยละตามแนวตั้ง การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม การวิเคราะห์
อตัราส่วนทางการเงิน แนวทางการแกไ้ขปัญหาและการสรุปการด าเนินงานในขั้นตอน  ต่าง ๆ 
จนถึงขั้นตอนสุดทา้ย   ท่ีกิจการประสบความส าเร็จ นอกจากน้ีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลต่างๆยงัท า
ให้ทราบถึงแนวทางการจดัท าบญัชีและกระบวนการวิเคราะห์และพิสูจน์งบการเงิน การดูแลรักษา
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพให้ประสบความส าเร็จ และช่วยให้ทราบผลการด าเนินการของ
บริษัทฯในช่วงระยะเวลาหน่ึง ช่วยให้ทราบในการก าหนดนโยบายในการวางแผนและการ
ตดัสินใจต่าง ๆ การบริหารงานต่าง ๆ ใหบ้ริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการท าโครงการ 

5.2.1 เวลาในการท าโครงการและเวลาในการเรียนวชิาโครงการค่อนขา้งนอ้ย 
5.2.2 ไม่มีคอมพิวเตอร์ ท าใหไ้ม่สะดวกในการท างาน 
5.2.3 ค านวณตวัเลขผดิ ไม่แม่นย  าสูตรในการค านวณ 
5.2.4 การส่งงานล่าชา้ ไม่ตรงตามก าหนด 
  

5.3 แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
1. พยายามหาเวลาวา่งไปศึกษาขอ้มูลแลว้ปฏิบติังานไปเร่ือย ๆ เพื่อใหง้านเสร็จทนัก าหนด 

 2. นกัศึกษาตอ้งขอยมืญาติเพื่อท าวชิาโครงการ 
 3. ควรศึกษาความรู้เก่ียวกบัเร่ืองของการค านวณใชสู้ตรก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติั 

4. สมาชิกในกลุ่มแบ่งหนา้ท่ีกนัท า และตอ้งรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีตน้เองไดรั้บมอบหมาย 
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5.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการท าโครงการ 
 5.4.1  ทราบถึงการจดัท างบการเงินของบริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) 

5.4.2  สามารถทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) 
5.4.3  สามารถวเิคราะห์งบการเงินของบริษทัอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
5.4.4  ท  าใหเ้กิดความสามคัคีกนัในหมู่คณะเพื่อใหโ้ครงการส าเร็จลุล่วง  

 
5.5 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรจะให้มีเวลาในการศึกษาท าความเขา้ใจ กบัการท าโครงการให้มากกว่าน้ี ศึกษา
ขอ้มูลและตดัสินใจใหดี้วา่ควรเลือกบริษทัประเภทใด 
 2. ควรมีการเรียนการสอนวิชาโครงการเพิ่มข้ึนมากกวา่น้ี เน่ืองจากมีคาบเรียนนอ้ย จึงท า
ใหเ้วลาในการจดัท าและพบอาจารยป์ระจ าวชิาไม่เพียงพอ 
 3. ขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการจดัท าโครงการจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ียึดหลกัความเป็นจริงเป็น
ขอ้มูลท่ีมีแหล่งท่ีมา และสามารถหาหลกัฐานมาแสดงเพื่อเป็นการพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงได ้
 4. การจดัท าเอกสารต่าง ๆ จะตอ้งมีความถูกตอ้ง เพราะฉะนั้นจะตอ้งอาศยัความละเอียด
รอบคอบและความมีระเบียบในการจดัท าเอกสาร 
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วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ 
โครงการ Project of Account 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
*********************************************** 

 
1.  ช่ือโครงการ การศึกษาวเิคราะห์งบการเงินของ บริษทัอารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั(มหาชน) 
      ไตรมาสท่ี 1 – 3  ประจ าปี 2561 

     ประเภทธุรกจิ สินทรัพย ์(อสังหาริมทรัพย)์ 
 

2.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 
2.1 นางสาว จุรีรัตน์      พดัทอง       ชั้น ปวส. 2/25  เลขท่ี   2 

 2.2 นางสาว อารียา        พนัธ์ขาว  ชั้น ปวส. 2/25  เลขท่ี   4 
 

3.  หลกัการและเหตุผล 
 การบญัชีและการเงินนั้นมีส่วนส าคญัต่อการท าธุรกิจอยา่งมากซ่ึงจะท าใหเ้รานั้น
สามารถทราบผลประกอบการไดอ้ยา่งถูกตอ้งเพราะขอ้มูลท่ีบนัทึกจะสามารถสะทอ้นภาพการ
เปล่ียนแปลงทางการเงิน และสามารถน าขอ้มูลเหล่านั้นมาวเิคราะห์แนวทางในการพฒันาธุรกิจ
เพื่อต่อยอดหรือการขยายกิจการ และส่งผลใหรู้ปลกัษณ์ของบริษทัดูมีความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน  
 

บริษทัอารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั(มหาชน) ประกอบธุรกิจแบ่งเป็น 3 ประเภท โครงการ
บา้นเด่ียว บริษทัจะขายท่ีดินเปล่าซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัและรับจา้งปลูกสร้างบา้นบนท่ีดิน
ในโครงการต่าง ๆ หรือขายท่ีดินพร้อมบา้นสร้างเสร็จ โครงการทาวน์โฮมและโครงการ
คอนโดมิเนียม บริษทัฯจึงมุ่งเนน้เพื่อสร้างสรรคคุ์ณภาพท่ีดีในการอยูอ่าศยั เพื่อเป็นการสอดรับ 
การขยายตวัทางธุรกิจของบริษทั และเพื่อรองรับความ ตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการ โครงการท่ี
มีความครบวงจร พร้อมทั้งบริษทัฯ มีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัเป็นอยา่งมากในกลุ่มอสังหาริมทรัพย ์
ทางคณะผูจ้ดัท าจึงเล็งเห็นความน่าสนใจธุรกิจในรูปแบบน้ี จึงไดต้ั้งใจจดัท าโครงการเพื่อเป็น
แนวทางของการศึกษาต่อไป 

 
 
 

สค.1 
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4.  วตัถุประสงค์ 
4.1  เพื่อใหน้กัศึกษาไดท้ราบงบการเงินของ บริษทัอารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั(มหาชน) 

 4.2  เพื่อใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาธุรกิจ ความเป็นมาของ บริษทัอารียา พรอพเพอร์ต้ี  จ  ากดั
(มหาชน) 

4.3 เพื่อใหน้กัศึกษาไดฝึ้กวเิคราะห์งบการวิเคราะห์งบการเงิน บริษทัอารียา พรอพเพอร์ต้ี  
จ  ากดั(มหาชน) 
4.4 เพื่อใหน้กัศึกษาไดน้ าความรู้ท่ีไดม้าประยกุตใ์ช ้พร้อมกบัน าไปเผยแพร่ผูท่ี้ก าลงัศึกษา 

การวเิคราะห์งบการเงิน 
 

5.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 5.1 นกัศึกษาไดท้ราบงบการเงินของ บริษทัอารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั(มหาชน) 

5.2 นกัศึกษาไดศึ้กษาธุรกิจ ความเป็นมาของ บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี  จ  ากดั                                             
(มหาชน) 

 5.3 นกัศึกษาไดฝึ้กวเิคราะห์งบการวเิคราะห์งบการเงิน บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี  จ  ากดั
(มหาชน)   

5.4 นกัศึกษาไดน้ าความรู้ท่ีไดม้าประยกุตใ์ช ้พร้อมกบัน าไปเผยแพร่ผูท่ี้ก าลงัศึกษา การ
วเิคราะห์งบการเงิน 
 

 

6.  เป้าหมาย 
 นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ชั้นปีท่ี  2  หอ้ง 25  สาขาวชิาการบญัชี  
วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  จ  านวน 2 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



182 
 

7. ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
        7.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 
  7.1.1 คน้หาบริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งการศึกษางบการเงิน  
  7.1.2 น าเสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมติั 
  7.1.3 ศึกษาการจดัท าโครงการจากเอกสารคู่มือการจดัท าโครงการ 
 7.2  ขั้นตอนการด าเนินการ 
  7.2.1 รวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมจดัท าโครงการ  
  7.2.2 ศึกษาขอ้มูลงบการเงิน หรือรายไดป้ระจ าปีแต่ละไตรมาสมาวเิคราะห์ 
  7.2.3 เปรียบเทียบงบการเงินของบริษทัท่ีก าลงัศึกษากบัคู่แข่งวา่มีความแตกต่าง 
 7.3  ขั้นตอนสรุป 
  7.3.1 รวบรวมขอ้มูลท่ีไดแ้ละการวเิคราะห์งบทั้งหมดมาสรุปผล 
  7.3.2 เตรียมน าเสนอโครงการ การวิเคราะห์งบการเงิน 
  7.3.3 จดัท า Power Point รูปเล่มของโครงการ พร้อมพรีเซนตต่์อผูอ้นุมติัโครงการ 

 

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 4 มิถุนายน 2562   ถึง  28 กุมภาพนัธ์ 2562 
 

9.  สถานทีด่ าเนินการ วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
 
10. งบประมาณด าเนินการ 
 

ที่ รายการ จ านวน ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1 กระดาษ A4 2 รีม       200.00       400.00 
2 ค่าน ้าหมึก 1 กล่อง       250.00        250.00 
3 ค่าแผน่ซีดี 1 แผน่         15.00          15.00 
4 ค่าเขา้รูปเล่ม 1 เล่ม       300.00        300.00 
5 แฟลชไดรฟ์ 1 อนั        199.00        199.00 

รวม      1,164.00 
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11.  ทีป่รึกษาโครงการ อาจารยป์ระเสริฐศรี สุขรักษ ์
   
 

ลงช่ือ........................................ผูน้ าเสนอโครงการ 
              ( นางสาวอารียา  พนัธ์ขาว ) 
 
 

ลงช่ือ........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
              ( นางประเสริฐศรี สุขรักษ ์) 

          อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
 
 

ลงช่ือ........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                ( นางปนิตา   ตุม้เจริญ ) 

         อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบโครงการ 
 
 

ลงช่ือ..........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
             ( นางสาวบุญผอ่ง  พงศพ์นัเทา ) 
                 หวัหนา้สาขาวชิาการบญัชี 
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ภาคผนวก ค 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 

ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณทีเ่สนอ ค่าใช้จ่ายตามการด าเนินงาน 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
กระดาษ A4 400.00 กระดาษ A4 400.00 
ค่าน ้าหมึก 250.00 ค่าน ้าหมึก 550.00 
ค่าแผน่ซีดี 15.00 ค่าแผน่ซีดี 30.00 
ค่าเขา้รูปเล่ม 300.00 ค่าเขา้รูปเล่ม 200.00 
แฟลชไดรฟ์ 199.00 แฟลชไดรฟ์ 299.00 
รวม 1,164.00 รวม 1,479.00 

 

สรุป ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริงมากกว่าค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่น าเสนอ จ านวน 315 บาท 
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ภาคผนวก ง 
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ประมวลภาพการด าเนินโครงการ 

 

นกัศึกษาแบ่งหนา้ท่ีกนัท างาน 

 

นกัศึกษาแบ่งหนา้ท่ีกนัท างาน 
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ประมวลภาพการด าเนินโครงการ 

 

นกัศึกษารวบรวมเน้ือหาส่งงาน 

 

นกัศึกษาน าเอกสารกลบัมาแกไ้ขและด าเนินการส่งอาจารย ์
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ประวตัิคณะผู้จัดท า 
 

ช่ือ – สกุล  นางสาว จุรีรัตน์ พดัทอง   
รหสันกัศึกษา 28985  
วนั / เดือน / ปี เกิด  16 พฤศจิกายน 2537 
ประวติัการศึกษา  
ระดบัประถมศึกษา   โรงเรียนวดัราษฎร์บูรณะ 

 ระดบัมธัยมศึกษา  โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุง 
 ระดบัอุดมศึกษา    วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  

  
       
       
 

 
ช่ือ – สกุล นางสาว อารียา พนัธ์ขาว 
รหสันกัศึกษา 36903 
วนั / เดือน / ปี เกิด 9 กนัยายน 2541 
ประวติัการศึกษา  
ระดบัประถมศึกษา   โรงเรียนศรีเอ่ียมอนุสรณ์ 

 ระดบัมธัยมศึกษา  โรงเรียนร่องเคาะวทิยา 
 ระดบัอุดมศึกษา    วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  


