
 
 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของ บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
ไตรมาส 1-3 ประจ าปี 2561 

(Case study in financial analysis of Aira Factoring public company limited) 
Quarter 1-3, year 2018 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาวสุภาพร   พิกลุทอง 
            นางสาวอรพรรณ   บุญเกิดสุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการ หลงัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวชิาการบญัชี 

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
ปีการศึกษา 2562 

 



 
 

 
 

การศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของ บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
ไตรมาส 1-3 ประจ าปี 2561 

(Case study in financial analysis of Aira Factoring public company limited) 
Quarter 1-3, year 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาวสุภาพร   พิกลุทอง 
            นางสาวอรพรรณ   บุญเกิดสุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการ หลงัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวชิาการบญัชี 

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทคดัยอ่ 
 
หวัขอ้โครงการ  การศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั 

(มหาชน) ไตรมาส 1-3 ประจ าปี 2561 
Case study in financial analysis of Aira Factoring public company 
limited Quarter 1-3, year 2018 

ผูจ้ดัท าโครงการ  1.  นางสาวสุภาพร  พิกลุทอง 
2.  นางสาวอรพรรณ  บุญเกิดสุ่ม 

อาจารยท่ี์ปรึกษา  อาจารยป์ระเสริฐศรี  สุขรักษ ์
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม อาจารยป์นิตา  ตุม้เจริญ 
สาขาวชิา  สาขาวชิาการบญัชี 
สถาบนั   วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ ปีการศึกษา 2562 
........................................................................................................................................................... 

บทคัดย่อ 
           บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัท ท่ีมุ่งเน้นความเป็นผู ้น าในธุรกิจ
ให้บริการสินเช่ือประเภทสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารอย่างยัง่ยืน  เพ่ือบรรลุผลตอบแทนท่ี
เหมาะสมแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายใตก้ารด าเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ  สร้างการเติบโตอยา่ง
ย ัง่ยนืของธุรกิจ 

การจดัท าบัญชีมีความส าคญัต่อธุรกิจทุกประเภทเพราะเป็นการจดบันทึกรายการค้าท่ี
เกิดข้ึนและเพ่ือแสดงถึงการด าเนินงานว่ากิจการนั้น ๆ มีผลก าไรหรือขาดทุนเท่าไร ดงันั้นบริษทั 
ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) จึงตอ้งมีการจดัท าบญัชีและมีการวางระบบบญัชีท่ีดีเพราะบริษทั 
ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) มีรายการคา้มากมาย จะตอ้งควบคุมทั้งภายนอกและภายในรวมถึง
รายรับรายจ่ายของบริษทัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ประโยชน์ในการจดัท าโครงการคร้ังน้ีท าให้นักศึกษาไดค้วามรู้และเขา้ใจเก่ียวกับการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัตลาดหลกัทรัพยม์ากข้ึนรวมถึงไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการวางระบบบญัชีท่ีดี
และการบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง



 
 

กติติกรรมประกาศ 
 

โครงการฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงจากท่านอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
ท่านคณะกรรมการทุกท่าน  ท่ีคอยใหค้ าแนะน า ค  าปรึกษาท่ีมีประโยชนท์ั้งยงัคอยกระตุน้และเป็น
ก าลงัใจผลกัดนัจนโครงการฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์  คณะผูจ้ดัท าขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุ์ก
ท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ ณ  ท่ีน้ี  

กราบขอบพระคุณ  ดร.สมศกัด์ิ   รุ่งเรือง   ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์
พณิชยการท่ีให้โอกาสในการศึกษาคณาจารยทุ์กท่านท่ีไดก้รุณาให้ความรู้  และค าแนะน าท่ีเป็น
ประโยชน์ตลอดจนให้ความห่วงใยแก่คณะผู ้จัดท าตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ในวิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการแห่งน้ี  

สุดทา้ยน้ีคณะผูจ้ดัท าขอนอ้มร าลึกถึง  พระคุณบิดา  มารดา  ครูอาจารยทุ์กท่านท่ีไดก้รุณา
อบรมสัง่สอน  รวมทั้งบุคคลในครอบครัวทุกคน และเพ่ือน ๆ ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความส าเร็จในคร้ังน้ี 

 
       
      คณะผูจ้ดัท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าน า 
 

  โครงการน้ีเป็นกรณีศึกษาการวิเคราะห์การเงินของบริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด 
(มหาชน)  เป็นบริษทัท่ีท าเก่ียวกับธุรกิจบริการสินเช่ือ  จดัท าโดย  นกัศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
ระดบัประกาศณียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส)  ชั้นปีท่ี  2  จ านวน  2  คน  วตัถุประสงคข์องการจกั
การท าโครงการเล่มน้ีคือ ศึกษาเก่ียวกบังบการเงินของบริษทัการวิเคราะห์งบการเงิน การน าความรู้
ท่ีไดรั้บมาปรับใหเ้ขา้กบัการท างานจริง ร่วมกบัการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาให้
ผ่านไปดว้ยดี สามารถประเมินผลการบริหารจดัการธุรกิจ และผลกระทบดา้นสภาพแวดลอ้มท่ี
องค์กรมีส่วนเก่ียวขอ้งในการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด มูลค่ากิจการ การด ารง
สดัส่วนทางการเงิน เพ่ือประกอบการตดัสินใจดา้นการลงทุนได ้

กรณีการศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) เป็น
การเงินดว้ยวิธีแนวตั้ง  วิธีแนวนอน  และวิธีตามอตัราส่วน  เพ่ือประกอบการตดัสินใจดา้นการ
ลงทุนได ้ เม่ือไดง้บการเงินของบริษทัตามท่ีตอ้งการแลว้ท าการวิเคราะหแ์ลว้น าตวัเลขและขอ้มูลท่ี
ไดม้าแปลความหมายเพ่ือใหง่้ายต่อการท าความเขา้ใจ 

ส่ิงท่ีคณะผูจ้ดัท ามุ่งหวงัเป็นอย่างยิ่งจากการศึกษาโครงการน้ีคือการ ไดน้ าความรู้ท่ีได้
ศึกษามาในแต่ละรายวิชามาไดป้ระยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัการท างานจริง  สามารถประเมินผลการบริหาร
จดัการธุรกิจ  และผลกระทบดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีองค์กรและได้รู้จกัการหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดดี้ท่ีสุดหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าโครงการเล่มน้ีจะมีประโยชน์ให้แก่คนรุ่นหลงัหรือ
รวมทั้งนกัศึกษาและผูส้นใจโดยทัว่ไป ไม่มากก็นอ้ย 
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บทที ่ 1 
 
 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
 เน่ืองจากในปัจจุบนัมีสถานประกอบการ  และธุรกิจประเภทต่าง ๆ เกิดข้ึนอย่างมากมาย  
ซ่ึงในการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ นั้น  ต่างก็มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งหวงัผลก าไรดังนั้ น
ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีความรอบครอบในการจะท าเงินมาลงทุนหรือขยายกิจการต่างๆของตนเอง
โดยทางบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  จึงมุ่งเนน้การลงทุนของลูกคา้เป็น
หลกัเพ่ือในลูกคา้มีการลงให้กบักิจการไดโ้ดยทางบริษทั ไอร่า  แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) นั้นเป็นบริษทัเก่ียวกบัการใหสิ้นเช่ือทางการเงินโดยการบริหารการเงินของลูกคา้คือการ
รับซ้ือบิลขายเพ่ือมาเป็นลูกหน้ีให้กับบริษัทก่อนแล้วน าเงินของทางบริษัท ไอร่าแฟคตอร่ิง 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ใหก่้อนเม่ือถึงวนัครบก าหนดของทางบริษทัลูกคา้จะไดรั้บเช็ค  เช็ค
ของลูกคา้นั้นตอ้งผา่นบริษทั  ไอร่า  แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน)  ก่อนโดยบริษทัจะ
มีการหักค่าธรรมเนียม  เพ่ือให้เป็นทางเลือกกับทางบริษัทลูกค้าท่ีหน้าสนใจ  เพ่ือให้กิจการ
ด าเนินงานต่อไปได ้
1.2 วตัถุประสงค์ของการจัดท าโครงการ 
 ในการจดัท าโครงการคร้ังน้ี  คณะผูจ้ดัท าไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการจดัท าโครงการ
ไวด้งัต่อไปน้ี 
       1.2.1  เพ่ือศึกษาความมัน่คงของบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
       1.2.2  เพ่ือศึกษาการเงินของ บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
       1.2.3  เพ่ือศึกษาการพฒันาธุรกิจของ บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
       1.2.4  เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานของ บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั(มหาชน) 
1.3  ขอบเขตของการด าเนินงาน 
       1.3.1  บริษทัท่ีศึกษาบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง(ประทเศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
       1.3.2  ประเภทธุรกิจสินเช่ือ 
       1.3.3  ประเภทการบริการทางดา้นสินเช่ือ 
       1.3.4  งบการเงินท่ีใช ้ 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2561  
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1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากโครงการ 
       1.4.1  ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเร่ืองระบบการเงินของ บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง  (ประทศไทย)  
                  จ ากดั  (มหาชน)    
       1.4.2  ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจถึงความมัน่คงของบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง  (ประเทศไทย) 
                  จ ากดั  (มหาชน) 
       1.4.3  ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจถึงการด าเนินงานของบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง  (ประเทศไทย)    
                  จ ากดั  (มหาชน) 
       1.4.4  ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจถึงการพฒันาธุรกิจของบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง  (ประเทศไทย)    
                  จ ากดั  (มหาชน) 
1.5 ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  

1.5.1  ข้ันตอนการเตรียมงาน   
    1.5.1.1  น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมติั 
    1.5.1.2  การคน้หาขอ้มูลของบริษทั  
    1.5.1.3  การคน้หาแบบของโครงการ 

       1.5.2  ข้ันตอนการด าเนินงาน  
      1.5.2.1  การจดัพิมพรู์ปแบบของโครงการ 
      1.5.2.2   การคน้หาขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบับริษทั 
      1.5.2.3   การจดัตกแต่งรูปแบบของโครงการ 
       1.5.3  ข้ันตอนสรุป  
      1.5.3.1   คน้หาขอ้มูลจบัใจความส าคญั 
      1.5.3.2   สรุปตามหวัขอ้ต่างๆของโครงการ 
                  1.5.3.3   สรุปพร้อมวิเคราะห์หวัขอ้ต่างใหค้วามหมายถูกตอ้ง    
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บทที ่2 
 
 

แนวคิด และทฤษฎีทางบัญชีทีเ่กีย่วข้องกบัการบัญชี 
 

การจดัท าโครงการคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยข์อง 
ผูป้ระกอบการธุรกิจ  ซ่ึงไดน้ าความรู้เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา  หรือรายงานวิชาท่ีประยุกตใ์ชใ้นการจดั
โครงการคือวิชาตน้ทุน 2 วิชาบญัชีชั้นสูง  วิชาบญัชีอุตสาหกรรม วิชาบญัชีภาษีอากร  ทั้งน้ีคณะ
ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีไวด้งัต่อไปน้ี 

2.1  ความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชี 
2.1.1  ความหมายของการบญัชี 
2.1.2  ความหมายของงบการเงิน 
2.1.3  ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน  
2.1.4  ความหมายเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 

2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะห์องคก์ร 
2.2.1  แนวคิดของ  SOWT 
2.2.2  แนวคิดของหลกั  PDCA 

2.3  ทฤษฎีเก่ียวกบัการบญัชี 
2.3.1  มาตราฐานบญัชีฉบบัท่ี  1 
2.3.2  มาตราฐานบญัชีฉบบัท่ี  10 
2.3.3  มาตราฐานบญัชีฉบบัท่ี  11 
2.3.4  มาตราฐานบญัชีฉบบัท่ี  12 
2.3.5  มาตราฐานบญัชีฉบบัท่ี  19 

2.4  ความหมายของทางธุรกิจ 
       2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการบญัชี 

 2.1.1  ความหมายของการบญัชี 
การบญัชี  หมายถึง  การจดบนัทึกรายการคา้ต่างๆ  ท่ีเก่ียวกบัการรับจ่ายเงินและส่ิงทีมีค่า 

เป็นเงินไวใ้นสมุดบญัชีอยา่งสม ่าเสมอ  เป็นระเบียบถูกตอ้งตามหลกัการและสามารถแสดงผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการในระยะเวลาหน่ึงได ้ค าจ ากดัความของการบญัชีนั้นมีผูใ้ห้
ความหมายไวแ้ตกต่างกนั  ดงัต่อไปน้ี 
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อาจารยน์นัท ์ศรีสุวรรณ (2546 : 2)  ไดใ้หค้วามหมายของการบญัชี  คือ  ศิลปะของการ 
เก็บรวบรวม  บนัทึก  จ าแนกและท าการสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน
ผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชีกคื็อการใหข้อ้มูลทางการเงิน  ซ่ึงเป็นประโยชนแ์ก่บุคคลหลายฝ่าย
และผูท่ี้สนใจในกิจกรรมของกิจการ 

อาจารยว์ไิล  นครสุวรรณ (2540 : 1)  ไดใ้หค้วามหมายทางการบญัชี  คือศิลปะของการจด 
บนัทึกรายการหรือเหตุการณ์รายการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินไวใ้นรูปแบบของหมวดหมู่และน า
รายการเหล่านั้นมาสรุปผลรวบรวมทั้งตีความหมายของผลนั้น 

อาจารยเ์พชรทอง  บุญแสง (2551 : 3)  ไดใ้หค้วามหมายทางการบญัชีเป็นศิลปะทางการ 
รวบรวม  บนัทึก  จ าแนกและท าสรุปข้อมูลอนัเยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจเงินในรูปตัวเงิน
ผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชีคือ  การใหข้อ้มูลทางการเงินซ่ึงเป็นประดยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย
และเป็นผูท่ี้สนใจในแต่ละกิจกรรม 

จากความมายของการบญัชีท่ีมีนกัวิชาการใหนิ้ยามไวแ้ลว้นั้น  สามารถน ามาสรุปไดวา่ 
การบญัชีนั้นหมายถึง  การจดบนัทึกเหตุการณ์ต่างๆเก่ียวกบัรายรับ-รายจ่ายหรือท่ีก าหนดมูลค่า
เป็นเงินไวเ้ป็นหลกัฐานในสมุดบญัชีอย่างสม ่าเสมอโดยจดัแยกประเภทต่างๆ  ให้เป้นระเบียบ
ถูกตอ้งตามหลกัการและแสดงผการด าเนินงานตลอดจนผลการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานนั้น 

2.1.2  ความหมายของงบการเงิน 
งบการเงิน  หมายถึง  รายงานการเงินท่ีแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ 

กิจการ ในระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ณ วนัส้ินงวดบญัชีอาจจะเป็นระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี  
ส่วนประกอบของงบการเงินท่ีสมบูรณ์  ควรประกอบดว้ย 

1. งบแสดงบฐานะทางการเงิน (Statement of Financial Position)  หมายถึงงบท่ีแสดงฐาน 
ทางการเงินของกิจการ  ณ  วนัใดวนัหน่ึงประกอบดว้ยรายละเอียดของสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วน
ของเจา้ของ (ทุน) 

2. งบก าไรขาดทุน (Income Statement)  หมายถึงเป็นงบการเงินท่ีแสดงผลการด าเนินงาน 
ของกิจการในช่วงเวลาใดในช่วงเวลาหน่ึง  เช่น  รอบปีบญัชีโดยจะแสดงรายได ้ ค่าใชจ่้าย  และ
ก าไรหรือขาดทุนสุทธิช่วยให้ผูใ้ช้ทราบว่าผลก าไรหรือขาดทุนของกิจการนั้นมาส่วนใด  เพ่ือ
ปรับปรุงการด าเนินงานและคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคต 
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3. งบแสดงการเปล่ียนแปลงของเจา้ของ (Statementof Changes in owner Equity)  หมายถึง  
งบท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงท่ีกระทบยอดจากรายการตน้งวดในส่วนของทุนเรือนหุน้ก าไรสะสม  
และส่วนเกินทุน  มาเป็นยอดส้ินงวดบญัชี  ซ่ึงบริษทัจ ากดัจะตอ้งจดัท าเน่ืองจากมาตรฐานทาง
บญัชี  ฉบบัท่ี 35  ละประกาศกรมกระทรวงการคา้ไดก้ าหนดไวใ้ห้ตอ้งจดัท าและน าเสนอต่อกระ
ทรวงพาณิชยพ์ร้อมกบังบอ่ืนๆซ่ึงรวมส่วนตามประกาศของกระทรวงทะเบียนการคา้ไดก้ าหนดให้
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้มีรายการดงัน้ี 

- ยอดคงเหลือต้นงวดส่วนของผูถื้อหุ้น ประกอบดว้ย ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน(ต ่า) มูลค่า
หุน้ส่วนเกินทุน  ก าไรสะสม 

- ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 
- ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแลว้ 
- ส่วนเกินทุนอ่ืน 
- ส่วนต ่ากวา่ทุนอ่ืน 
- รายการท่ียงัไม่รับรู้ในงบ าไรขาดทุน 
- ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
- เงินปันผลจ่าย 
- หุน้บุริมสิทธิ 
- หุน้สามญั 
- ยอดคงเหลือปลายงวดของส่วนผูถื้อหุน้ 
4. งบกระแสเงินสด (Cash  fiow  Statement)  หมายถึง  เป็นงบการเงินท่ีแสดงการเปล่ียน 

แปลงเงินสดของกิจการในส่วนเวลาใดเวลาหน่ึง เช่น รอบปีบญัชีโดยจะแสดงการไดม้าและใชไ้ป
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของ 3 กิจการหลกัคือกิจการด าเนินงาน  กิจการลงทุน และ 
กิจการจดัหาเงินช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถประเมินสภาพคล่องของกิจการ  โดยเฉพาะความสามารถใน
การช าระหน้ี 

5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Note to financial Statement) ประกอบดว้ยค าอธิบายและ 
การวิเคราะห์รายละเอียดของจ านวนเงินทีแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน  งบก าไรขาดทุน งบ
แสดงเงินสด  และงบการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ  โดยแสดงในรูปแบบงบย่อยหรืองบ
ประกอบต่างๆ  รวมทั้งข้อมูลเพ่ิมเติม  ข้อมูลท่ีมาตรฐานการบญัชีก าหนดให้เปิดเผยและการ
เปิดเผยขอ้มูลอ่ืนท่ีจะท าใหง้บการเงินแสดงโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผุใ้ช่งบ
การเงินในการตดัสินใจใหถู้กตอ้ง 
โครงสร้างหมายเหตุประกอบงบการเงินดังนี ้
5.1  หมายเหตุประกอบงบการเงินของกิจการ 
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- ตอ้งแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัเกณฑ์การจดัท างบการเงินและนโยบายของบญัชีท่ีเลือกใช้กับ
รายการและเหตุการณ์ทางบญัชีทีส าคญั 

- เปิดเผยขอ้มูลตามท่ีมาตรฐานทางบญัชีก าหนด 
- ใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมท่ีไม่แสดงอยู่ในงบบญัชีการเงินแต่เป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นเพ่ือให้งบการเงิน

นั้นแสดงโดยถูกตอ้งตามท่ีควร 
5.2  หมายเหตุประกอบงบการเงินตอ้งแสดงอยา่งเป็นระบบรายการแต่ละรายการในงบดุล 
 งบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดตอ้งอา้งถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

2.1.3  ความเหตุของการวิเคราะห์งบการเงิน 
การวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชอ้ตัราส่วนตามทางการเงินต่างๆสามารถน ามาหาความ 

สัมพนัธ์ระหว่างทรัพย์สิน  หน้ีสิน  ทุน  รายได้  และส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆว่าเหมาะสมหรือไม่
อยา่งไร  ซ่ึงช่วยให้เราประเมินฐานะทางการเงินและความสามารถให้การท าก าไรของธุรกิจ โดย
อาจน ามาเปรียบเทียบกบัธุรกิจเองในอดีตหรือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง  หรือเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ีย
ของอุตสาหกรรมนั้นๆ  ได ้
แบ่งประเภทอตัราส่วนออกเป็น 4 ประเภท 

1. อตัราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน 
2. อตัราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
3. อตัราวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 
4. อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

1.  อตัราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน 
- อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio) = สินทรัพยห์มุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน  
ความหมาย  เป็นเคร่ืองช้ีวดัฐานะทางการเงินระยะสั้นของธุรกิจ  ถา้อตัราส่วนมีค่ายิ่งสูงแสดง 

วา่มีสภาพคล่องเองมากมีโอกาสในการช าระหน้ีสูงโดยทัว่ไปอตัราส่วนท่ีเหมาะสมจะประมาณ 
- อตัราส่วนทรัพยสิ์นคล่องตวั (Quick Ratio) = (สินทรัพยห์มุนเวียน – สินคา้คงเหลือ)  

/ หน้ีสินหมุนเวียน  ความหมาย  ใชว้ดัความสามารถในการช าระหน้ีสินหมุนเวียน  อตัราส่วนยิ่ง
มากแสดงวา่มีสภาพคล่องสูง  โดยทัว่ไปอตัราส่วนท่ีเหมาะสมจะประมาณ 1: 1 
2.  อตัราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินการ 

- อตัราส่วนหมุนเวียนสินทรัพยร์วม (Total Asset Tumover) = ขายสุทธิ / สินทรัพยท์ั้งหมด 
เฉล่ีย  ความหมายแสดงประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัเพ่ือเกิดรายได ้
3.  อตัราส่วนย่ิงมากแสดงว่ามีประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพยดี์ 

- อตัราหมุนเวียนของลูกหน้ี (Receivable Tumover) = ขายเช่ือสุทธิ / ลูกหน้ีเฉล่ีย 
ความหมาย  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งยอดขายเช่ือกบัลูกหน้ี  ถา้อตัราส่วนสูง  แสดงวา่ 
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บริษทัมีความสามารถในการบริหารลูกหน้ีไดดี้เปล่ียนลูกหน้ีเป็นเงินสดไดเ้ร็ว 
- ระยะเวลาเฉล่ียในการเกบ็หน้ี (Average Collection Period) = 360/ อตัราหมุนเวียนลูกหน้ี 

ความหมาย  แสดงระยะเวลาในการเก็บลูกหน้ีว่ายาวนานแค่ไหนสามารถน ามาเปรียบเทียบกับ
เง่ือนไขการช าระเงิน (Term of Sale)  เพ่ือแสดงประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหน้ี 

- อตัราหมุนเวียนของสินคา้ (Inventory Tumover)  =  ตน้ทุนสินคา้ขาย / สินคา้คงเหลือเฉล่ีย 
ความหมาย   ใชว้ดัอตัราหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ  เพ่ือใหท้ราบถึงความคล่องตวัของ 

สินคา้ว่าสามารถจ าหน่ายออกไปไดเ้ร็วเพียงใด  อตัราส่วนย่ิงสูงแสดงว่ายิ่งขายออกไดเ้ร็ว  แสดง
ถึงประสิทธิภาพในการขายของบริษทัดว้ย 
4.  อตัราส่วนในการวิเคราะห์ความสามารถให้การคน้หาก าไร 

- ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย  ภาษีเงินได ้ ค่าเส่ือราคาและค่าใชจ่้าย 
ล่วงหนา้ (Earning Before Interest, Taxation,Depreciation and Amortiztion: EBITDA) 

ความหมาย ก าไรท่ียงัไม่หกัตน้ทุนทางการเงิน  EBITDA สามารถน าไปใชไ้ดห้ลายทาง เช่น  
การวิเคราะห ์ DCF (Discounted Cash fiow)  หรือการประเมินมูลค่าบริษทัในอนาคต 

- อตัราก าไรการด าเนินงาน (Operating Income Margin) ต่อยอดขาย = ก าไรจากการ 
ด าเนินงาน / ขายสุทธิ 

ความหมายแสดงรายไดจ้ากการท่ีเหลือหลงัหกัค่าใชจ่้ายทั้งหมดแลว้หากอตัราส่วนน้ีลดลง 
อาจจะมีสามารถจากก าไรขั้นต ่าเกินไปเน่ืองจากตน้ทุนสูงหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆสูงข้ึนไม่สัมพนัธ์กบั
ยอดขาย  ซ่ึงตอ้งปรับปรุงแกไ้ขและควบคุมอยา่งเร่งด่วน 

- อตัราผลตอบแทน (ก าไรจากการด าเนินงาน) จากสินทรัพยท์ั้งหมด (Besic Earning Power) 
= ก าไรจากการด าเนินงาน / สินทรัพยท์ั้งหมดเฉล่ีย 

ความหมาย  วดัความสามารถในการท าก าไรของเงินลงทุนท่ีมาจากสองส่วนคือหน้ีสินและ 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

- อตัราส่วนผลตอบแทนจากผูถื้อหุ้น (Return on Ewuity : ROE ) = ก าไรสุทธิ / ส่วนของผู ้
ถือหุน้  

ความหมาย  ใชใ้นการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากส่วนผูถื้อหุน้สะทอ้นใหเ้ห็นความสามารถใน 
การบริหารงานเพ่ือใหเ้กินผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นเจา้ของ  
5. อตัราส่วนการวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  

- อตัราส่วนหน้ีสินต่อทรัพยสิ์นรวม (Debt-to-Asset  Ratio) = หน้ีสินรวม  / ทรัพยสิ์นรวม 
ความหมาย  แสดงส่วนหน้ีสินรวมของบริษทัเม่ือเทียบกบัทรัพยสิ์นของบริษทัทั้งหมดแสดง 

ถึงว่าบริษทัใชเ้งินลงทุนภายนอกหรือกูย้ืมเท่าไร  และยงัแสดงถึงความสามารถในการช าระหน้ี  ถา้
สัดส่วนสูง  แสดงว่าบริษทัมีภาระหน้ีสินสูงการบริหารมีความเส่ียงสูงโยเฉพาะถา้หน้ีส่วนใหญ่
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เป็นหน้ีระยะสั้น และกิจการมีเงินสดหมุนเวียนจากการขายต ่า  แต่หากบริษทัมีก าไรท่ีดีกูแ้สดงถึง
ความสามารถในการใชสิ้นทรัพยสู์งไดด้ว้ย 

- อตัราส่วนหน้ีต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt-to-Equity Ratio) = หน้ีสินรวม/ส่วนของผูถื้อหุน้ 
ความหมาย  แสดงโครงสร้างของเงินทุนของบริษทัว่ามีสดัส่วนหน้ีสินรวมของบริษทัเม่ือเทียบกบั
ส่วนของเจา้ของว่าเป็นเท่าไหร่  ถา้สดัส่วนเบ้ียสูง  แสดงวา่หน้ีสูง  ท าใหมี้ความเส่ียงดว้ยเช่นกนั 

- ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (Interrst coverage Ratio) = ก าไรจากการด าเนินงาน / 
ดอกเบ้ียจ่าย  หรือ ก าไรสุทธิ + ภาษีเงินได ้ + ดอกเบ้ียจ่าย / ดอกเบ้ียจ่าย 

ความหมาย   แสดงความสามารถในการช าระเงินกูข้องธุรกิจ  โดยใชก้ าไรก่อนหกัภาษีอตัรา 
ส่วนน้ียิ่งสูง  กย็ิง่เพ่ิมความมัน่ใจแก่เจา้หน้ีวา่สามารถช าระเงินกูไ้ดห้ากอตัราส่วนน้ีลดลงอาจมาได้
หลายสาเหตุ  หรือ รายไดล้ดลง  ดอกเบ้ียสูงข้ึน  เป็นตน้ 

- อตัราการจ่ายเงินปันผล  (Dividend Payout Ratio) = เงินปันผล / ก าไรสุทธิ 
2.1.4  ความหมายเก่ียวกบัธุรกิจ 

แฟคตอร่ิง (Factoring) คือ การซ้ือขายลูกหน้ีทางการคา้ โดยมีบริษทัแฟคเตอร์ (Factor) ท าหนา้ 
ท่ีรับซ้ือบญัชีลูกหน้ีการคา้ในรูปของใบก ากบัสินคา้ประเภทต่าง ๆ จากผูข้ายสินคา้ ผูข้ายสินคา้จะ
โอนสิทธิบัญชีลูกหน้ีการค้าท่ีเกิดจากการขายสินค้าเป็นเงินเช่ือไปให้กับบริษัทแฟคเตอร์ 
ขณะเดียวกันบริษทัแฟคเตอร์ก็จะจ่ายเงินให้แก่ผูข้ายสินค้าท่ีได้โอนสิทธิบัญชีลูกหน้ีการค้า
ดงักล่าวให ้โดยบริษทัแฟคเตอร์อาจจะจ่ายเต็มจ านวนหรือบางส่วนตามแต่ตกลงกนั พร้อมกนันั้น
ก็จะคิดส่วนลดและค่าธรรมเนียมในการบริหารบญัชีลูกหน้ี ควบคุมการเรียกเก็บหน้ีตามบญัชีเม่ือ
ครบก าหนดช าระ และรับผิดชอบต่อหน้ีสูญตามมูลค่าของการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือท่ีอาจเกิดข้ึน 

การทาแฟคตอร่ิงมีผูเ้ก่ียวขอ้ง 3 ฝ่าย คือ 
1. บริษทัผูรั้บซ้ือลูกหน้ีเรียกว่า บริษทั แฟคตอร่ิง (Factoring Company) หรืออาจเรียกว่า 

แฟคเตอร์ 
2. บริษทัผูข้ายสินคา้เงินเช่ือและขายลูกหน้ีท่ีเกิดจากการขายสินคา้เงินเช่ือนั้น เรียกวา่ ผูข้าย 

(Client)  
3. บริษทัผูสิ้นตา้เงินเช่ือ และเป็นลูกหน้ีท่ีหน้ีจะถูกขายใหก้บัแฟคเตอร์ เรียกวา่ บริษทัลูกหน้ี 

(Customer) 
ระยะเวลาของการทาแฟคตอร่ิงจะเป็นช่วงสั้น ๆ ประมาณ 7-180 วนั การใหบ้ริการของบริษทั  

แฟคตอร่ิงแบ่งออกได ้2 ระดบั คือ การใหบ้ริการระดบัภายในประเทศ (Domestic Factoring) กรณี
น้ีบริษทัผูซ้ื้อและผูข้ายสินคา้จะอยู่ในประเทศเดียวกนั และการใหบ้ริการระดบั ระหว่างประเทศ 
(International Factoring) ท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายสินคา้จะอยูค่นละประเทศ 
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ธุรกิจแฟคตอร่ิง แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ โดยพิจารณาจากระดบัความรับผิดชอบในดา้น 
การบริหารหน้ีและระดบัความเส่ียง ดงัน้ี 

1. Disclosed Factoring  เป็นการตกลงซ้ือขายและโอนสิทธิลูกหน้ีการคา้อยา่งเปิดเผยโดยจะ 
มีการแจง้ใหลู้กหน้ีการคา้ทราบถึงการซ้ือขายและการโอนสิทธิดงักลา่ว ซ่ึงแบ่งยอ่ยเป็นหลายแบบ  

1) Without Recourse Factoring หรือ Full Factoring เป็นการห็บริการเก่ียวกบัลูกหน้ีครบ 
วงจรตั้งแต่การบริการบญัชีลูกหน้ี การเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีจนกระทั้งถึงการรับภาระหน้ีสูญู ซ่ึง
การซ้ือลูกหน้ีประเภทน้ีแฟคเตอรจะจ่ายเงินใหก้บับริษทัผูข้ายทนัที และส่วนใหญ่บริษทัผูข้ายท่ีมี
ฐานะและประวติัการด าเนินงานดีเช่นเดียวกับลูกหน้ีท่ีมีคุณภาพ จึงจะมีโอกาสไดรั้บการเสนอ
บริการประเภทน้ีจากแฟคเตอร์ 

2) With Recourse Factoring  เป็นบริการท่ีคลา้ยกบั Without Recourse Factoring ยกเวน้ 
ในการรับภาระท่ีเกิดจากการผิดเวลาการรับช าระหน้ี หรือภาระหน้ีสูญ โดยในกรณีท่ีมีปัญหา
ดงักล่าวเกิดข้ึน แฟคตอร์มีสีทธิเรียกร้องบริษทัผูข้ายให้ช าระหน้ีแทนลูกหน้ีรายนั้น ๆ ได้โดย
จะตอ้งม การกาหนดเง่ือนไขหรือระยะเวลาท่ีจะช าระคืนไวใ้นสัญญาดว้ย ซ่ึงกรณีน้ีแฟคตอร์มกัจะ
เสนอบริการ แกผูข้ายทท่ีมีฐานะการเงินดีเพ่ือป้องกนัปัญหาการเกิดหน้ีสูญ หรือผิดเวลาในการรับ
ช าระหน้ี 

3) Bulk Factoring บริการประเภทน้ีใหเ้ฉพาะดา้นการกูย้ืมเงินท่ีจ่ายส าหรับค่าซ้ือ ลูกหน้ี 
การคเาแก่ผูข้ายอยา่งเดียวเท่านั้น ส่วนดา้นการบริหารบญัชีลูกหน้ี การติดตามเรียกช าระหน้ี และ
การรับผิดชอบต่อหน้ีสูญจะต้องเป็นภาระตกอยู่กับบริษทัผูข้าย อย่างไรก็ตาม ลูกหน้ียงัคงต้อง 
ช าระหน้ีใหแ้ก่บริษทัแฟคตอร่ิงตามเง่ือนไขการโอนสิทธิ  

4)  Agency Factoring บริษทัแฟคตอร่ิงจะเป็นผูจ่้ายเงินซ้ือลูกหน้ีการคา้และจะรับ ผิด 
ชอบเฉพาะภาระหน้ีสูญ ส่วนการบริหารบญัชีลูกหน้ีและการเรียกเก็บหน้ีเป็นความรับผิดชอบของ
ผูข้าย โดยเฉพาะการเรียกเก็บนั้น บริษทัผูข้ายจะท าในฐานะตวัแทนของบริษทัแฟคตอร่ิงโดยเงินท่ี
เกบ็จากลูกหน้ีไดใ้หน้ าส่งหรือช าระโดยตรงต่อแฟคเตอร์  

5) Maturity Factoring เป็นแฟคตอรงท่ิบริการการเกือบสมบูรณ์แบบ มีลกัษณะใกลเ้คียง 
กบั Full Factoring กลาวคือ บริษทัแฟคตอร่ิงให้บริการต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นการบริหารบญัชีลูกหน้ี 
การ ติดตามเรียกช าระหน้ีการรับภาระหน้ีสูญ และมีการโอนสิทธิการรับเงินในหน้ีนั้นจากบริษทั
ลูกคา้ใหก้บับริษทัแฟคตอร่ิง แต่ในกรณีนั้นบริษทัแฟคตอร่ิงจะไม่ช าระเงินใหก้บับริษทัลูกคา้ทนัที 
แต่จะช าระใหเ้ม่ือบริษทัแฟคตอร่ิงเรียกช าระเงินจากบริษทัลูกหน้ีไดแ้ลว้ หรือเม่ือหน้ีครบก าหนด
ช าระ บริษทัลูกคา้ท่ีเลือกท าแฟคตอร่ิงแบบน้ีมกัเป็นกิจการขนาดเลก็ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประหยดั
ค่าใชจ่้าย การบรหารบญัชีลูกหน้ีและการติดตามเรียกช าระหน้ี  
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2. Confidential Factoring หรือ Non-Notification เป็นการท าแฟคตอรงระหวา่งบริษทัแฟค 
ตอร่ืงและบริษทัผูข้ายโดยท่ีบริษทัลูกหน้ีไม่ไดรั้บแจง้ให้ทราบถึงการตกลงซ้ือขาย และการโอน 
กรรมสิทธ์ิการรับเงินในหน้ีนั้น แฟคตอร่ิงแบบน้ีแบ่งออกได ้2 ประเภท คือ  

1) Invoice Discounting Factoring การท าแฟคตอร่ิงประเภทน้ี บริษทัแฟคเตอร์จะรับ 
ซ้ือ และรับโอนสิทธิการรับเงินในหน้ีจากบริษทัลูกคา้โดยช าระเงินให้กบับริษทัผูข้าย โดยช าระ
เงินให้กบั บริษทัผูข้ายทนัทีแต่ไม่เต็มมูลค่าทั้งหมด อาจจะช าระ 70-80 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าหน้ี
ส่วนความรับผิดชอบในการบริหารบญัชีลูกหน้ี การติดตามเรียกช าระหน้ีและความรับผิดชอบต่อ
หน้ีสูญเป็นภาระของบริษทัผูข้ายทั้งน้ีเน่ืองจากบริษทัลูกหน้ีไม่ไดรั้บทราบถึงการโอนสิทธิการรับ
เงินในหน้ีนั้น 

2) Undisclosed Factoring มีลกัษณะคลา้ยกบั Invoice Discounting Factoring  ต่างกนั 
ท่ีการท าแฟคตอร่ิงแบบ Undisclosed น้ีบรีษทัแฟคเตอรืจะรวมรับผิดชอบต่อหน้ีสูญเป็นบางสวน
ตามแต่จะตกลงกบับริษทัผูข้าย ส่วนท่ีเหลือบริษทัผูข้ายจะรับภาระไวก้ารท่ีบริษทัแฟคเตอร์เขา้มา
รวมรับผิดชอบต่อหน้ีสูญก็เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระความเส่ียงของบริษทัผูข้ายขณะเดียวกันก็
ยงัคงใหบ้ริษทัลูกคา้รับภาระหน้ีสูญบางส่วนรวมดว้ย เพ่ือเป็นการกระตุน้ให้บริษทัลูกคา้มีความ
สนใจในการติดตามเรียกช าระรวมทั้งให้มีการพิจารณาการปล่อยเครดิตทางการคา้อย่างมีประสิทธิ 
ภาพ 
ประโยชน์การท าแฟคตอร่ิง 
      1.    ปัจจุบนัการแข่งขนัทางการคา้ระหว่างประเทศค่อนขา้งรุนแรง อีกทั้งมีขอ้จ ากดัมากมาย 
ตามกฎระเบียบของ WTO เก่ียวกบัการสนับสนุนการส่งออกของภาครัฐบาลการใช้บริการแฟค
ตอร่ิงจงเป็นทางออกท่ีส าคญั เพราะถือว่าเอกชนเปน็ผูด้  าเนินการสนบัสนุนทางการเงินไม่ใชจ้าก
ภาครัฐ บาลของประเทศผูน้ าเขา้จึงไม่สามารถใชเ้ป็นขอ้อา้งในการกีดกนัการน าเขา้ ยิ่งกวา่นั้นจาก
การท่ีปัจจุบนัระบบธนาคารพาณิชยมี์การจดัชั้นหน้ีเสียเขม้งวดมากกว่าก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 
2540 กล่าวคือ หากผูกู้ไ้ม่ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียภายใน 3 เดือนก็ถือเป็นหน้ี เสีย (NPL) ซ่ึงใน
สมยัก่อนใช้ระยะเวลา 12 เดือนเป็นเกณฑ์ทาให้ผูกู้ ้มีประวติัหน้ีเสียภายในระยะเวลาท่ีส้ีนลง  
ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจตกต ่า การขายสินคา้ไม่รวดเร็วดงัแต่ก่อน การปล่อยสินเช่ือเขม้งวดข้ึน 
ส่ิงเหล่าน้ีน่าจะเป็นปัจจยัส่งเสริมใหธุ้รกิจแฟคตอร่ิงเขา้มามีบทบาทมากข้ึนในวง การธุรกิจ  

2.    เคร่ืองมือทางการเงินท่ีใชใ้นการท าการคา้ระหวา่งประเทศในป้จจุบนัท่ีส าคญัไดแ้ก่ เลต็  
เตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit : L/C) และการเปิดบญัชีโดยตรงระหว่างคู่คา้ (Open Account) 
ในแง่ของผูส่้งออกมีความเช่ือวา่ L/C เป็นหลกัฐานการจ่ายเงินท่ีเช่ือถือได ้เพราะจะไดรั้บการช าระ 
เงินเม่ือน า L/C ไปเรยกเก็บเงินกบัธนาคารแต่ในทางปฏิบติัแลว้อาจไม่เป็นเช่นนั้น เพราะหาก 
เง่ือนไขใน L/C คลาดเคลอน่ื ผูส่้งออกอาจไม่ไดรั้บการช าระเงินตามก าหนด หรืออาจไม่ไดรั้บการ 
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ช าระเงินเลย นอกจากน้ีการเปิด L/C ยงัขาดความต่อเน่ืองในการใช้วงเงิน เพราะ L/C หน่ึงฉบบั
ใชไ้ดก้บัการซ้ือขายเพียง 1 คร้ังเท่านั้น การเปิด L/C มเง่ีอนไขมากและตอ้งมีหลกัทรัพยค์ ้าประกนั 
ท าให้ผูข้อใช้บริการตอ้งเสียเวลาและยุ่งยากในการเดินเร่ืองแต่ละคร้ัง จึงไม่เหมาะสมกบัธุรกิจ
ขนาด กลางและขนาดเลก็ 

ธุรกิจแฟคตอร่ิงช่วยเสริมสภาพคล่องทางดา้นการเงินใหก้บัธุรกิจส่งออกโดยสามารถ 
เปล่ียนใบก ากบัสินคา้หรือใบวางบิลเป็นเงินสดไดท้นัที ท าให้ธุรกิจมีเงินทุนหมุนเวียนในระบบ
เร็วข้ึนโดยไม่ตอ้งไปขอกูจ้ากธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงมีเง่ือนไขในการกูแ้ละตอ้งมีหลกัทรัพยค์ ้าประกนั  

3. ช่วยใหผู้ส่้งออกสามารถขยายตลาดการคา้ไดก้วา้งขวางและเร็วข้ึน โดยไม่ตอ้งเสียเวลารอ 
ใหผู้น้ าเขา้ตอ้งเปิด L/C กบัธนาคาร เพราะบริษทัแฟคเตอรืจะเขา้มาเป็นผูค้  ้าประกนัใหแ้ทนโดยใช้
เวลาท่ีรวดเร็วกว่ามาก อนัจะช่วยเพ่ิมโอกาสแข่งขนัทางการคา้ ท าใหผู้ส่้งออกสามารถเสนอขาย 
สินคา้โดยมเง่ีอนไขการช าระเงินท่ีจูงใจผูซ้ื้อ กล่าวคือ สามารถใหร้ะยะเวลาการช าระหน้ีท่ียาวนาน 
ข้ึน เพราะผูส่้งออกสามารถใชเ้งินสดหมุนเวียนจากบริษทัแฟคเตอร์ไดก่้อนในช่วงระหวา่งรอเรียก
เกบ็ เงินจากผูซ้ื้อ  

4. ช่วยลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ เพราะมีบริษทัแฟคเตอร์ช่วยส ารวจฐานะการ เงิน 
ของผู ้ซ้ือ ข้อมูลการค้าดังกล่าวจึงท าให้ผู ้ส่งออกสามารถคัดเลือกลูกหน้ีการค้าได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีบริษทัแฟคเตอร์ก็ยงัท ัาหนา้ท่ีค ้าประกนัความเส่ียงจากหน้ีสูญให ้อนัช่วย 
สร้างความมัน่ใจของผูส่้งออกในการท าการคา้ในตลาดต่างๆ อยา่งไรก็ตาม จนถึงขณะน้ีธุรกิจน้ียงั
ไม่เป็นท่ีนิยมในประเทศไทย เพราะการรับรู้ขอ้มูลและ ความเขา้ใจในธุรกิจน้ียงัไม่แพร่หลาย และ
ทางการยงัไม่ไดอ้อกกฎหมายเฉพาะข้ึนมารองรับการ ประกอบธุรกิจประเภทน้ีหากได้รับการ
สนบัสนุนจากทางการแลว้ แฟคตอร่ิงจะเป็นแหล่งเงินทุนหลกัแหล่งท่ีสองท่ีมีความส าคญัต่อธุรกิจ
เป็นอยา่งมากมิใช่เป็นเพียงแค่แหล่งเงินทุนเสริมเท่านั้น  
2.2 แนวคิดเกีย่วกบัการวเิคราะห์องค์กร 
       2.2.1 แนวคิดของ SWOT 

  หลกัการส าคญัของ SWOT กคื็อการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ดา้น  
คือ สภาพการณ์ ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดงันั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกไดว้า่เป็น 
การวิเคราะห ์สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือใหรู้้ตนเอง  
(รู้เรา) รู้จกั สภาพแวดลอ้ม (รู้เขา) ชดัเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ 
ทั้งภายนอกและ ภายในองคก์ร ซ่ึงจะช่วยใหผู้บ้ริหารขององคก์รทราบถึงการเปล่ียนแปลงต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนภายนอก องคก์ร ทั้งส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนแลว้และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคต รวมทั้ง
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง เหล่าน้ีท่ีมีต่อองคก์รธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถ 
ดา้นต่าง ๆ ท่ีองคก์รมีอยู ่ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ี จะเป็นประโยชนอ์ยา่งมากต่อการก าหนดวิสยัทศัน ์ 
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การก าหนดกลยทุธ์และการด าเนินตามกลยทุธ์ขององคก์รระดบัองคก์รท่ีเหมาะสมต่อไป 
 
ประโยชน์ของการวเิคราะห์ SWOT  

วเิคราะห ์SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองคก์ร  
ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีแต่ละ อยา่งจะช่วยใหเ้ขา้ใจไดว้า่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององคก์รอยา่งไร 
จุดแขง็ขององคก์รจะเป็น ความสามารถภายในท่ีถูกใชป้ระโยชนเ์พ่ือการบรรลุเป้าหมาย ในขณะท่ี
จุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะ ภายในท่ีอาจจะท าลายผลการด าเนินงานโอกาสทาง
สภาพแวดลอ้มจะเป็นสถานการณ์ท่ีให้โอกาสเพ่ือการบรรลุ เป้าหมายองค์กร ในทางกลับกัน
อุปสรรคทางสภาพแวดลอ้มจะเป็นสถานการณ์ท่ีขดัขวางการบรรลุเป้าหมาย ขององค์กร ผลจาก
การวิเคราะห์ SWOT น้ีจะใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือให้
องคก์รเกิดการพฒันาไปในทางท่ีเหมาะสม 
ขั้นตอน / วธีิการด าเนินการท า SWOT Analysis  

การวิเคราะห ์SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจยัท่ีกวา้งดว้ยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน  
โอกาสและอุปสรรค ขององค์กร ท าให้มีขอ้มูล ในการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายท่ีจะถูกสร้าง
ข้ึนมาบนจุดแข็งขององคก์ร และ แสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดลอ้ม และสามารถ
ก าหนด กลยทุธ์ท่ีมุ่งเอาชนะอุปสรรคทาง สภาพแวดลอ้มหรือลดจุดอ่อนขององคก์รใหมี้นอ้ยท่ีสุด
ได ้ภายใตก้ารวิเคราะห ์SWOT นั้น จะตอ้งวิเคราะห์ทั้ง สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์ร  
โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  

1. การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร  
จะเก่ียวกบัการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถ ภายในองคก์รทุกๆ ดา้นเพ่ือท่ี  
จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององคก์รแหล่งท่ีมาเบ้ืองตน้ของขอ้มูลเพ่ือการ ประเมิน 
 สภาพแวดลอ้มภายใน คือระบบขอ้มูลเพ่ือการบริหาร ท่ีครอบคลุมทุกดา้น ทั้งในดา้นโครงสร้าง 
ระบบ ระเบียบ วิธีปฎิบติังาน บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วสัดุ  
การจดัการ) รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา ขององคก์รเพ่ือท่ีจะเขา้ใจสถานการณ์  
และผลกลยทุธ์ก่อนหนา้ น้ีดว้ย    

- จุดแขง็ขององคก์ร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัภายในจากมุมมองของผูท่ี้อยู ่ 
ภายในองคก์ร นั้นเอง ว่าปัจจยัใดภายในองคก์รท่ีเป็นขอ้ไดเ้ปรียบหรือจุดเด่นขององคก์รท่ีองค์กร 
ควรน ามาใชใ้นการพฒันา องคก์รได ้และควรด ารงไวเ้พ่ือการเสริมสร้างความเข็มแขง็ขององคก์ร   

- จุดอ่อนขององคก์ร (W-Weanesses) เป็นการวิเคราะห์ ปัจจยัภายในจากมุมมองของผูท่ี้อยู ่
ภายในจากมุมมองของผูท่ี้อยูภ่ายในองคก์รนั้น ๆ เองวา่ปัจจยัภายในองคก์รท่ีเป็นจุดดอ้ย ขอ้เสีย   
เปรียบขององคก์รท่ีควร ปรับปรุงใหดี้ข้ึนหรือขจดัใหห้มดไป อนัจะเป็นประโยชนต่์อองคก์ร   
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1. การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอก ภายใตก้ารประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอก  
องค์กรนั้น สามารถคน้หาโอกาสและอุปสรรคทางการด าเนินงาน ขององค์กรท่ีไดรั้บผลกระทบ 
จากสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศท่ีเก่ียวกบัการ ด าเนินงานขององค์กร 
เช่น อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดลอ้ม ทางสังคม  
เช่น ระดบัการศึกษาและอตัรารู้หนงัสือของประชาชน การตั้งถ่ินฐานและการอพยพของประชาชน  
ลกัษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเช่ือและวฒันธรรม สภาพแวดลอ้มทาง 
การเมือง เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดล้อมทาง 
เทคโนโลยี หมายถึงกรรมวิธีใหม่ๆ และพฒันาการทางด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจะช่วยเพ่ิม  
ประสิทธิภาพในการผลิตและใหบ้ริการ   

- โอกาสทางสภาพแวดลอ้ม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์วา่ปัจจยัภายนอก องคก์ร     
ปัจจยัใดท่ีสามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการด าเนินการขององค์กร  
ใน ระดบัมหาภาค และองคก์รสามารถฉกฉวยขอ้ดีเหล่าน้ีมาเสริมสร้างใหห้น่วยงานเข็มแข็งข้ึนได ้

- อุปสรรคทางสภาพแวดลอ้ม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์วา่ปัจจยัภายนอกองคก์รปัจจยั  
ใดท่ีสามารถ ส่งผลกระทบในระดบัมหภาคในทางท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรง และ
ทางออ้ม ซ่ึงองคก์ร จ าตอ้งหลีกเล่ียงหรือปรับสภาพองคก์รใหมี้ความแข็งแกร่งพร้อมท่ีจะเผชิญ  

2. ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดลอ้ม เม่ือไดข้อ้มูลเก่ียวกบั จุดแขง็- 
จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจยัภายในและปัจจัยภายนอกดว้ย การประเมิน
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ให้น า จุดแข็ง -จุดอ่อนภายในมา 
เปรียบเทียบกบั โอกาส-อุปสรรค จากภายนอกเพ่ือดูว่าองคก์รก าลงัเผชิญสถานการณ์เช่นใดและ
ภายใต ้สถานการณ์เช่นนั้น องคก์รควรจะท าอยา่งไร โดยทัว่ไปในการวิเคราะห์ SWOT ดงักล่าวน้ี  
องคก์รจะอยูใ่น สถานการณ์ 4 รูปแบบดงัน้ี  

3.1  สถานการณ์ท่ี 1 (จุดแขง็-โอกาส) สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ีพ่ึงปรารถนา ท่ีสุด  
เน่ืองจากองค์กรค่อนขา้งจะมีหลายอย่าง ดงันั้น ผูบ้ริหารขององค์กรควรก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก 
(Aggressive –Stratagy) เพ่ือดึงเอาจุดแขง็ท่ีมีอยูม่าเสริมสร้างและปรับใชแ้ละฉกฉวยโอกาสต่างๆ  
ท่ีเปิด มาหาประโยชนอ์ยา่งเต็มท่ี  

3.2 สถานการณ์ท่ี 2 (จุดอ่อน-ภยัอุปสรรค) สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ีเลวร้าย ท่ีสุด  
เน่ืองจากองค์กรก าลงัเผชิญอยูก่บัอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ 
ดงันั้น ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดคือกลยุทธ์การตั้งรับหรือป้องกนัตวั (Defensive Strategy) เพ่ือพยายามลด
หรือหลบหลีกภยั อุปสรรค ต่าง ๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ตลอดจนหามาตรการท่ีจะท าใหอ้งคก์รเกิด 
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ความสูญเสียท่ีนอ้ยท่ีสุด  
 

3.3 สถานการณ์ท่ี 3 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องคก์รมีโอกาสเป็นขอ้ไดเ้ปรียบดา้น 
การแข่งขันอยู่หลาย ประการ แต่ติดขดัอยู่ตรงท่ีมีปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นจุดอ่อนอยู่หลายอย่าง
เช่นกนั ดงันั้นทางออกคือกลยทุธ์การ พลิกตวั (Turnaround-oriented Strategy) เพ่ือจดัหรือแกไ้ข 
จุดอ่อนภายในต่าง ๆ ใหพ้ร้อมท่ีจะฉกฉวย โอกาสต่าง ๆ ท่ีเปิดให ้ 

3.4 สถานการณ์ท่ี 4 (จุดแขง็-อุปสรรค) สถานการณ์น้ีเกิดข้ึนจากการท่ีสภาพแวดลอ้มไม่ 
เอ้ืออ านวยต่อการ ด า เนินงาน แต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบท่ีเป็นจุดแข็งหลายประการ ดังนั้น 
แทนท่ีจะรอจนกระทัง่ สภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป กส็ามารถท่ีจะเลือกกลยุทธ์การแตกตวัหรือ
ขยายขอบข่ายกิจการ (Diversification Strategy) เพ่ือใชป้ระโยชน์จากจุดแข็งท่ีมีสร้างโอกาสใน
ระยะยาวดา้นอ่ืน ๆ แทน 
2.2.2  แนวคิดของหลกั PDCA 

PDCA  คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ยอ่มาจาก 4 ค า ไดแ้ก่ Plan (วางแผน), Do  
(ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) ซ่ึงวงจร PDCA สามารถ
ประยกุตใ์ชไ้ดก้บัทุกๆ เร่ือง นบัตั้งแต่กิจกรรมส่วนตวั การตั้งเป้าหมายชีวิต และการด าเนินงานใน
ระดบับริษทั ซ่ึงรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนมีดงัน้ี 

1. P = Plan ( ขั้นตอนการวางแผน  ) 
ขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการก าหนดกรอบหวัขอ้ท่ีตอ้งการปรับปรุงเปล่ียน 
แปลง ซ่ึงรวมถึงการพฒันาส่ิงใหม่ ๆ การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน ฯลฯ  พร้อมกับ
พิจารณาวา่มีความจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลใดบา้งเพ่ือการปรับปรุงเปล่ียนแปลงนั้น โดยระบุวิธีการเก็บ
ขอ้มูลและก าหนดทางเลือกในการปรับปรุงให้ชัดเจน ซ่ึงการวางแผนจะช่วยให้กิจการสามารถ
คาดการณ์ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งในดา้นแรงงาน  
วตัถุดิบ ชัว่โมงการท างาน เงิน และเวลา 

2. D = Do ขั้นตอนการปฏิบติั ( ขั้นตอนการปฏิบติั )  
ขั้นตอนการปฏิบติั คือ การลงมือปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามทางเลือกท่ีไดก้ าหนดไว ้
ในขั้นตอนการวางแผน ซ่ึงในขั้นตอนน้ีตอ้งมีการตรวจสอบระหวา่งการปฏิบติัดว้ยวา่ไดด้ าเนินไป
ในทิศทางท่ีตั้งใจหรือไม ่เพ่ือท าการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นไปตามแผนการท่ีไดว้างไว ้

3. C = Check ( ขั้นตอนการตรวจสอบ ) 
ขั้นตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลท่ีไดรั้บจากการปรับปรุงเปล่ียนแปลง  
เพ่ือใหท้ราบวา่ ในขั้นตอนการปฏิบติังานสามารถบรรลเุป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว้
หรือไม่ แต่ส่ิงส าคญักคื็อ ตอ้งรู้วา่จะตรวจสอบอะไรบา้งและบ่อยคร้ังแค่ไหน เพ่ือใหข้อ้มูลท่ีได ้
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จากการตรวจสอบเป็นประโยชนส์ าหรับขั้นตอนถดัไป  
 

4. A = Action ขั้นตอนการด าเนินงานใหเ้หมาะสม(ขั้นตอนการด าเนินงานใหเ้หมาะสม) 
ขั้นตอนการด าเนินงานใหเ้หมาะสมจะพิจารณาผลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบ ซ่ึงมีอยู ่2 กรณี คือ ผลท่ี
เกิดข้ึนเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้หรือไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้หากเป็นกรณีแรก กใ็หน้ าแนวทาง
หรือกระบวนการปฏิบัตินั้ นมาจัดท าให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการท่ีจะปรับปรุงให้ดี
ยิ่งข้ึนไปอีก ซ่ึงอาจหมายถึงสามารถบรรลุเป้าหมายไดเ้ร็วกว่าเดิม หรือเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยกว่าเดิม 
หรือท าใหคุ้ณภาพดียิ่งข้ึนก็ไดแ้ต่ถา้หากเป็นกรณีท่ีสอง คือ ผลท่ีไดไ้ม่บรรลุวตัถุประสงคต์ามแผน
ท่ีวางไว ้ควรน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไวม้าวิเคราะห์และพิจารณาวา่ควรจะด าเนินการอยา่งไร เช่น มอง
หาทางเลือกใหม่ท่ีน่าจะเป็นไปได ้ใชค้วามพยายามให้มากข้ึนกว่าเดิม ขอความช่วยเหลือจากผูรู้้ 
หรือเปล่ียนเป้าหมายใหม่ เป็นตน้ 
ประโยชน์ของ PDCA 

1. การวางแผนงานก่อนการปฎิบติังาน จะท าใหเ้กิดความพร้อมเม่ือไดป้ฏิบติังานจริงการ 
วางแผนงานควรวางใหค้รบ 4 ขั้นดงัน้ี 

1.1 ขั้นการศึกษา คือ  การวางแผนศึกษาขอ้มูล วิธีการ ความตอ้งการของตลาด ขอ้มูลดา้น 
วตัถุดิบ ดา้นทรัพยากรท่ีมีอยูห่รือเงินทุน 

1.2 ขั้นเตรียมงาน คือ  การวางแผนการเตรียมงานดา้นสถานท่ี การออกแบบผลิตภณัฑ ์ 
ความพร้อมของพนกังาน อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร วตัถุดิบ 

1.3 ขั้นด าเนินงาน คือ  การวางแนวทางการปฏิบติังานของแต่ละส่วนแต่ละฝ่าย เช่น ฝ่าย 
ผลิต ฝ่ายขาย 

1.4 ขั้นการประเมินผล คือ  การวางแผนหรือเตรียมการประเมินผลงานอยา่งเป็นระบบ  
เช่น ประเมินจากยอดการจ าหน่าย ประเมินจากการติชมของลูกคา้ เพ่ือใหผ้ลท่ีไดจ้ากการประเมิน
เกิดการเท่ียงตรง 

2. การปฏิบติัตามแผนงาน ท าใหท้ราบขั้นตอน วิธีการ และสามารถเตรียมงานล่วงหนา้ 
หรือทราบอุปสรรคล่วงหนา้ดว้ย ดงันั้น การปฏิบติังานก็จะเกิดความราบร่ืน และเรียนร้อย น าไปสู่
เป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้

3. การตรวจสอบ ใหไ้ดผ้ลท่ีเท่ียงตรงเช่ือถือได ้ประกอบดว้ย 
1. ตรวจสอบจากเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้
2. มีเคร่ืองมือท่ีเช่ือถือได ้
3. มีเกณฑก์ารตรวจสอบท่ีชดัเจน 
4. มีก าหนดเวลาการตรวจท่ีแน่นอน 
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5. บุคลากรท่ีท าการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการยอมรับจากทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เม่ือการตรวจสอบไดรั้บการยอมรับ การปฏิบติังานขั้นต่อไปกด็ าเนินงานต่อไปได ้

4. การปรับปรุงแกไ้ข ขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน ไม่วา่จะเป็นขั้นตอนใดกต็าม เม่ือมีการ 
ปรับปรุงแกไ้ขคุณภาพก็จะเกิดข้ึน ดงันั้น  วงจร PDAC จึงเรียกวา่ วงจรบริหารงานคุณภาพ 
2.3 ทฤษฎเีกีย่วกบัการบัญชี 
ทฤษฎกีารตัดสินใจ  
ทฤษฎีการตดัสินใจ ไดมี้นกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนัดงัน้ี 

บาร์นาร์ด (Barnard, 1938)ไดใ้หค้วามหมายของการตดัสินใจวา่เป็นเทคนิควิธีท่ีลด 
ทางเลือกลงมาให ้เหลือเพียงทางเดียว  

ไซมอน (Simon, 1957)ไดใ้หค้วามหมายว่า การตดัสินใจเป็นกระบวนการของการหา 
โอกาสท่ีจะ ตดัสินใจ การหาทางเลือกท่ีพอเป็นไปได ้และทางเลือกจากงานต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่ 

มูดี (Moody, 1997)ไดใ้หค้วามหมายว่า การตดัสินใจเป็นการกระท าท่ีตอ้งท าเม่ือไม่มีเวลา 
ท่ีจะหา ขอ้เท็จจริงอีกต่อไป ปัญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือ เม่ือใดถึงจะตดัสินใจว่าควรหยุดหาขอ้เท็จจริง 
แนว ทางแกไขจะเปล่ียนแปลงไปตามปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข ซ่ึงการรวบรวมขอ้เท็จจริงเก่ียวพนั
กบัการใช้จ่ายและการใชเ้วลา กิบสันและอิวาน เซวิช (Gibson and Ivancevich)ไดใ้หค้วามหมาย
ของการตดัสินใจไวว้า่ เป็นกระบวนการส าคญัขององคก์ารท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งกระท าอยู่บนพ้ืนฐาน
ของขอ้มูลข่าวสาร(information) ซ่ึง ไดรั้บมาจากโครงสร้างองคก์าร พฤติกรรมบุคคล และกลุ่มใน
องคก์ารโจนส์ (Jones, 1996)ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจองค์การวาเป็นกระบวนการ ท่ีจะ
แกปั้ญหา ขององคก์ร โดยการคน้หาทางเลือกและเลือกทางเลือกหรือแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด เพ่ือ
บรรลุเป้าหมายขององคก์าร 

วฒิุชยั จ านงค ์(2523) กล่าววา่ การตดัสินใจเป็นเร่ืองของการจดัการท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดแ้ละ 
ในการจดัการนั้น การตดัสินใจเป็นหัวใจในการปฏิบติังานทุก ๆ เร่ืองทุก ๆ กรณีเพ่ือด าเนินการ
ไปสู่ วตัถุประสงค์ อาจมีเคร่ืองมือมาช่วยในการพินิจพิจารณา มีเหตุผลส่วนตวัอารมณ์ ความรัก
ใคร่ชอบพอ เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจ และมีลกัษณะเป็นกระบวนการอนัประกอบดว้ย 
ขั้นตอนต่าง ๆ ต่อเน่ืองกนัไป  

บุษกร ค าคง (2542) กล่าววา การตดัสินใจตอ้งใชข้อ้มูลพ้ืนฐานจากเร่ืองท่ีกาลงัพิจารณา  
โดยใชค้วามรู้พ้ืนฐานและขอ้สรุปท่ีเป็นท่ียอมรับ น ามาผสมผสานกบัการสรุปอา้งอิง เพ่ือน าไปสู่
เป้า หมาย แสดงทิศทางน าไปสู่การตดัสินใจ  

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2526) ไดก้ล่าววา่ ใน บรรดาทฤษฎีท่ีส าคญัของการ 
ตดัสินใจ อาจจ าแนกไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ประเภท ดงัน้ี  

1) ทฤษฎีบรรทดัฐาน (Normative Theory) เป็นทฤษฎีการตดัสินใจท่ีมีลกัษณะส าคญั คือ 
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จะค านึงถึงว่า แนวทางการตัดสินใจ น่าจะเป็นหรือควรจะเป็นเช่นใด จึงจะสามารถ บรรลุถึง 
เป้าหมายท่ีตอ้งการตดัสินใจได ้ซ่ึงการพิจารณาวา่แนวทางใดเป็นแนวทางท่ี น่าจะเป็น หรือควรจะ
เป็นนั้น ย่อมข้ึนอยู่กบัวิจารณญาณของบุคคลแต่ละคน ซ่ึงอาจจะคลา้ยคลึงหรือแตกต่างกันก็ได ้ 
ดงันั้น การใชท้ฤษฎีน้ี ตดัสินใจในประเด็นปัญหาใดๆ ก็ ตาม จึงมีลกัษณะท่ีข้ึนอยู่กบัมาตรฐาน 
หรือหลกัเกณฑด์งักล่าว จะเป็นเคร่ืองก าหนดว่ามีปัญหานั้นๆ น่าจะหรือควรจะตดัสินใจอย่างไร  
จึงจะดีท่ีสุด ถูกตอ้งเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงในทรรศนะของบุคคลอ่ืน ท่ีมีมาตรฐานความพึงพอใจท่ี  
แตกต่างกนั อาจจะเห็นว่าไม่เหมาะสมก็ได ้ดว้ยเหตุน้ี การตดัสินใจโดยใชท้ฤษฎีจึงมีลกัษณะการ 
พรรณนาแบบอุดม ทศัน ์ (Idea Type) มากกวาจะเป็นแบบวเิคราะห์ถึงสภาพท่ีแทจ้ริง  

2) ทฤษฎีพรรณนา (Descriptive Theory) คือ เป็นทฤษฎีการตดัสินใจท่ีมีลกัษณะแตกต่าง 
กบัทฤษฎีแรก กล่าวคือ เป็นทฤษฎีท่ีมีสาระส าคญัท่ีว่าการตดัสินใจเพ่ือแกปั้ญหาหน่ึงๆ จะตอ้ง
กระท าอยา่งไร 

3) จึงจะสัมฤทธ์ิผลได ้ไมว่่าผลของการตดัสินใจนั้น จะเป็นท่ีช่ืนชอบหรือพึงพอใจของผู ้
ตัดสินใจหรือไม่ก็ตาม หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ การตัดสินใจ โดยใช้ทฤษฎีน้ี จะพยายาม
หลีกเล่ียงการใชค้วามรู้สึกนึกคิดใด หรือค่านิยมส่วนตวัของผูต้ดัสินใจมาเป็นหลกัเกณฑใ์นการ
ตดัสินใจ โดยมุ่งเน้นให้การตดัสินใจเป็นไปอย่างมีเหตุผล มีความถูกตอ้งและเป็นท่ียอมรับของ
บุคคลทัว่ไป ดงันั้น จึงได้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีแน่นอน ตลอดจนมีการน าเอา
เทคนิคสมยัใหม่ต่างๆ เขา้มาช่วย ในการตดัสินใจดว้ย เพ่ือท่ีจะใหก้ารตดัสินใจนั้น มีความถูกตอ้ง
เหมาะสมท่ีสุด ดงันั้นกล่าวไดว่้า การตดัสินใจ คือ ผลสรุปหรือผลขั้นสุดทา้ยของกระบวนการคิด
อยา่งมีเหตุผลเพ่ือเลือกแนวทางการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบสถานการณ์ ทรัพยากร และบุคคล 
สามารถน าไปปฏิบติัและท าให้งานบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ตามท่ีตอ้งการ การตดัสินใจ 
เป็นส่วนหน่ึงของบทบาทของผูบ้ริหารท่ีเกิดจากต าแหน่งและอ านาจท่ีเป็นทางการ คือ บทบาทการ
เป็นผู ้ประกอบการ (Entrepreneur) บทบาทผู ้จัดการ สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา (Disturbance 
Handler) บทบาทผูจ้ดัทรัพยากร (Resource Allocator) และบทบาทผู ้เจรจาต่อรอง (Negotiator)  

4) ทฤษฎีการตดัสินใจใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการ  
5) ทฤษฎีการตดัสินใจใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการเพ่ือน าทฤษฎีไปใชว้างแผนการจดับริการ  
6) ผูรั้บบริการตดัสินใจบริโภคผลิตภณัฑแ์ละบริการ นกัการตลาด ช่ือ John Farley และ 

คณะ(1989) ได้พฒันาทฤษฎีข้ึน จากการวิเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธี Meta-Analyses แลว้เรียกว่า 
“ทฤษฎีการตดัสินใจ” เรียกย่อ ๆ ว่า CDM ซ่ึงย่อมาจากค าว่า Consumer Decision Model ทฤษฎี
การตดัสินใจใชบ้ริการอธิบายวา การตดัสินใจใชบ้ริการหรือไม่ข้ึนอยู่กบั 6 องคป์ระกอบซ่ึงแต่ละ
องคป์ระกอบสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 

7) องคป์ระกอบท่ี 1 ขอ้เทจ็จริง หรือขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ 
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8) บทบาทผูจ้ดัการ สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา (Disturbance Handler) บทบาทผูจ้ดั 
ทรัพยากร (Resource Allocator) และบทบาทผู ้เจรจาต่อรอง (Negotiator)  

9) ทฤษฎีการตดัสินใจใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการ  
10) ทฤษฎีการตดัสินใจใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการเพ่ือน าทฤษฎีไปใชว้างแผนการจดับริการ  
11) ผูรั้บบริการตดัสินใจบริโภคผลิตภณัฑแ์ละบริการ นกัการตลาด ช่ือ John Farley และ 

คณะ(1989) ได้พฒันาทฤษฎีข้ึน จากการวิเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธี Meta-Analyses แลว้เรียกว่า 
“ทฤษฎีการตดัสินใจ” เรียกย่อ ๆ ว่า CDM ซ่ึงย่อมาจากค าว่า Consumer Decision Model ทฤษฎี
การตดัสินใจใชบ้ริการอธิบายวา การตดัสินใจใชบ้ริการหรือไม่ข้ึนอยู่กบั 6 องคป์ระกอบซ่ึงแต่ละ
องคป์ระกอบสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั คือ  

12) องคป์ระกอบท่ี 1 ขอ้เทจ็จริง หรือขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์หรือบริการ  
ซ่ึงเป็นขอ้มูล  ข่าวสารท่ีผูรั้บบริการรับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการ ได ้2 วิธี คือ  

1. จากประสบการณ์ทางตรง หมายถึง ผูรั้บบริการไดใ้ชอ้วยัวะสัมผสัของตนกบ 
ผลิตภณัฑห์รือ บริการนั้นโดยตรง เช่น ไดเ้ห็น ไดย้ิน ไดด้ม ไดชิ้ม ไดส้ัมผสัดว้ยตนเอง แลว้เกิด 
การรับรู้ว่าส่ิงนั้นตรงกบความตอ้งการของตน หรือไม่ตนเองพอใจกบัการบริการนั้นมากน้อย
เพียงใด 

2. จากประสบการณ์ทางออ้ม หมายถึง ผูรั้บบริการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร จากค า 
บอกเล่าของผูอ่ื้นจากส่ือสารมวลชน จากส่ิงพิมพ์โฆษณา แลว้ท าให้เกิดการรับรู้ ส่ิงนั้นตรงกบ
ความตอ้งการของตนเอง หรือไมต่นเองพอใจกบการบริการนั้นมากนอ้ยเพียงใด  

13) ขอ้มลูข่าวสารจะท าหนา้ท่ีเป็นส่ิงเร้า หรือเป็นแหล่งขอ้มลูแรกท่ีกระตุน้ให ้ 
ผูรั้บบริการนึงถึงเคร่ืองหมายการคา้นั้น เกิดเจตคติ หรือความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบต่อบริการนั้น 
และเกิดความเช่ือมนัในบริการนั้น 

14) องคป์ระกอบท่ี 2 เคร่ืองหมายการคา้ท าใหผู้รั้บบริการนึกถึงลกัษณะของผลิตภณัฑ์ 
หรือบริการทั้ งในด้านรูปร่าง สี รส ขนาด การบรรจุหีบห่อ การออกแบบ ความทนทาน และ
คุณภาพของบริการ  

15) องคป์ระกอบท่ี 3 เจตคติท่ีมีต่อเคร่ืองหมายการคา้เป็นความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ หรือ 
ชอบมากชอบ นอ้ย หรือเป็นความรู้สึกทางบวก หรือทางลบต่อผลิตภณัฑแ์ละบริการ ความรู้สึก
ทางบวกหรือทางลบ เกิดจากการไดรั้บข่าวสารหรือขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการ และเกิด
จากการนึกถึงเคร่ืองหมายการคา้นั้นๆ ว่า มีมาอยา่งไร หากไดรั้บขอ้มูลข่าวสารมาในเชิงบวก นึก
ถึงเคร่ืองหมายการคา้นั้นในทางบวก ความรู้สึกท่ีมีต่อผลิตภณัฑแ์ละบริการนั้นจะเกิดบวกตามมา 
ในทาง ตรงกนขา้ม ความรู้สึกในทางลบจะเกิด เม่ือไดรั้บขอ้มูลข่าวสารมาในทางลบ และระลึกถึง
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เคร่ืองหมายการคา้ นั้นในทางลบ ซ่ึงเจตคติท่ีมีต่อเคร่ืองหมายการคา้ จะมีอิทธิพลต่อความมุ่งมนั ท่ี
จะใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการนั้นต่อไป  

16) องคป์ระกอบท่ี 4 ความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑแ์ละบริการ เป็นการประเมินและตดัสินใจ 
ว่าผลิตภณัฑ์และบริการตรงกับความต้องการของตนหรือไม่ ความเช่ือมันเกิดจากการได้รับ
ข่าวสารเก่ียวกบั ผลิตภณัฑแ์ละบริการนั้น และความศรัทธาท่ีมีต่อเคร่ืองหมายการคา้นั้นร่วมกัน 
โดยท่ีอิทธิพลของความเช่ือมัน่ในผลิตภัณฑ์และบริการ จะมีต่อความมุ่งมนัท่ีจะใช้หรือไม่ใช้
ผลิตภณัฑแ์ละบริการนั้นต่อไป  

17) องคป์ระกอบท่ี 5 ความมุ่งมัน่ในการใช ้หมายถึง การตดัสินใจใชด้ว้ยการวางแผนการ 
ใช ้เช่นจะ ใชรุ่้นไหน สีไหน ใชเ้ม่ือไร จะติดต่อการซ้ือกบัใคร เป็นตน้ 

18) องคป์ระกอบท่ี 6 การซ้ือผลิตภณัฑแ์ละบริการ การซ้ือผลิตภณัฑแ์ละบริการเป็น 
ขั้นตอนสุดทา้ยท่ีผูรั้บบริการตดัสินใจใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการ แลว้แสดงเป็นพฤติกรรมดว้ยการ
ซ้ือผลิตภณัฑแ์ละบริการนั้น 
              19) กระบวนการตดัสินใจ (Process of decision making)  

20) กระบวนการตดัสินใจ (Process of decision making) หมายถึงการก าหนดขั้นตอนของ 
การตัดสินใจ ตั้ งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย การตัดสินใจโดยมีล าดับขั้ นของ
กระบวนการดงักล่าวเป็นการตดัสินใจโดยใชห้ลกัเหตุผลและมีกฎเกณฑ ์ซ่ึงเป็นการตดัสินใจโดย
ใชร้ะเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือช่วยในการหาขอ้สรุปเพ่ือการตดัสินใจ ขั้นตอนของ
กระบวนการตดัสินใจมีอยู่หลายรูปแบบ แลว้แต่ความคิดเห็นของนกัวิชาการ พลนัเกตและแอ็ต
เนอร์ (Plunkett and Attner, 1994)ไดเ้สนอล าดบัขั้นตอน ของกระบวนการตดัสินใจเป็น 7 ขั้นตอน  

ขั้นท่ี 1 การระบุปัญหา (Define the problem) เป็นขั้นตอนแรกท่ีมีความส าคญัอยา่งมาก  
เพราะการระบุปัญหาไดถู้กตอ้งหรือไม่ ยอ่มมีผลต่อการด าเนินการในขั้นต่อ ๆ ไปของกระบวนการ
ตดัสินใจ ซ่ึงจะส่งผล กระทบต่อคุณภาพของการตดัสินใจดว้ย  

ขั้นท่ี 2 การระบุขอ้จ ากดัของปัจจยั (Indentify limiting factors) เม่ือสามารถระบุปัญหาได ้
ถูกตอ้งแลว้ ผูบ้ริหารควรพิจารณาถึงขอ้จ ากดัต่างๆ ขององคก์าร โดยพิจารณาจากทรัพยากรซ่ึงเป็น
องคป์ระกอบของกระบวนการผลิต ไดแ้ก่ ก าลงัคน เงินทุน เคร่ืองจกัร ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
รวมทั้งเวลาซ่ึงมักเป็นปัจจยัจ ากัดท่ีพบอยู่เสมอ ๆ การรู้ถึงข้อจ ากัดหรือเง่ือนไขท่ีไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงได้ จะช่วยให้ผู ้บริหารก าหนดขอบเขตในการพัฒนาทางเลือกให้แคบลงได้ 
ตวัอยา่งเช่น ถา้มีเง่ือนไขว่าตอ้งส่งสินคา้ให้แก่ลูกคา้ภายใน เวลา 1 เดือน ทางเลือกของการแกไ้ข
ปัญหาการผลิตสินคา้ไม่เพียงพอท่ีมีระยะเวลาด าเนินการมากกวา่ 1 เดือน กค็วรถูกตดัท้ิงไป  

ขั้นท่ี 3 การพฒันาทางเลือก (Develop potential alternatives) ขั้นตอนต่อไปผูบ้ริหารควร 
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ท าการพฒันาทางเลือกต่าง ๆ ข้ึนมา ซ่ึงทางเลือกเหล่านั้นควรเป็นทางเลือกท่ีมีศกัยภาพและมีความ
เป็นไปได ้ในการ แกปั้ญหาใหน้อ้ยลงหรือใหป้ระโยชน์สูงสุด ตวัอยา่งเช่น กรณีท่ีองคก์ารประสบ
ปัญหาเวลาการผลิตไม ่เพียงพอ ผูบ้ริหารอาจพิจารณาทางเลือกดงัน้ี  

1) เพ่ิมการท างานกะพิเศษ           
2) เพ่ิมการท างานล่วงเวลาโดยใชต้าราง   
3) เพ่ิมจ านวนพนกังาน 
4) ไม่ท าอะไรเลย ในการพฒันาทางเลือกผูบ้ริหารอาจขอความ คิดเห็นจากนกั 

บริหารอ่ืนๆ ท่ีประสบความส าเ ร็จทั้ งภายในและภายนอกขององค์การ ซ่ึงอาจใช้วิ ธีการ
ปรึกษาหารือเป็นรายบุคคล หรือจดัการประชุมกลุ่มยอ่ยข้ึน ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากบุคคลเหล่านั้น 
เม่ือผนวกรวมกับสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ของ
ตนเองจะช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถพฒันาทางเลือกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

ขั้นท่ี 4 การวิเคราะห์ทางเลือก (Analyze the alternatives) เม่ือผูบ้ริหารไดท้ าการพฒันา 
ทางเลือกต่างๆ โดยจะน าเอาขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกนัอย่างรอบคอบ 
ทางเลือกบางทางเลือกท่ีอยูภ่ายใตข้อ้จ ากดัขององคก์ารก็อาจท าใหเ้กิดผลต่อเน่ืองท่ีไม่พึงประสงค์
ตามมา เช่น ทางเลือกหน่ึงของการเพ่ิม ผลผลิต ไดแ้ก่ การลงทุนติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะ
ช่วยใหแ้กปัญหาได ้แต่อาจมีปัญหาเก่ียวกบัการลดลงของขวญัก าลงัใจของพนกังานในระยะต่อมา  

ขั้นท่ี 5 การเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (Select the best alternative) เม่ือผูบ้ริหารไดท้ าการ 
วิเคราะห์และประเมินทางเลือกต่างๆ แลว้ ผูบ้ริหารควรเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละ
ทางเลือกอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพียงทางเดียว ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดควรมีผลเสีย
ต่อเน่ืองในภายหลงันอ้ยท่ีสุด และให้ ผลประโยชน์มากท่ีสุด แต่บางคร้ังผูบ้ริหารอาจตดัสินใจ
เลือกทางเลือกแบบประนีประนอมโดยพิจารณาองคป์ระกอบท่ีดีท่ีสุดของแต่ละทางเลือก 

ขั้นท่ี 6 การน าผลการตดัสินใจไปปฏิบติั (Implement the decision) เม่ือผูบ้ริหารได ้
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดแลว้ ก็ควรมีการน าผลการตดัสินใจนั้นไปปฏิบติัเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป 
อยา่งมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารควรก าหนดโปรแกรมของการตดัสินใจ โดยระบุถึงตารางเวลาการ
ด าเนินงานงบประมาณและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติั ควรมีการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีท่ี
ชัดเจน และจดัให้มีระบบการติดต่อส่ือสารท่ีจะช่วยให้การตัดสินใจเป็นท่ียอมรับ นอกจากน้ี
ผูบ้ริหารควรก าหนดระเบียบวิธี กฎ และนโยบาย ซ่ึงมีส่วนสนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ   

ขั้นท่ี 7 การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล (Establish a control and evaluation  
system)ขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการตัดสินใจ ได้แก่ การสร้างระบบการควบคุมและการ
ประเมินผล ซ่ึงจะช่วยใหผู้บ้ริหาร ไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานว่าเป็นไปตาม
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เป้าหมายหรือไม่ ขอ้มูลยอ้นกลบัจะช่วยให ้ผูบ้ริหารแกปั้ญหาหรือท าการตดัสินใจใหม่ไดโ้ดยได้
ผลลพัธ์ของการปฏิบติัท่ีดี 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ  

1. การจูงใจ (Motivation)  
การจูงใจ (Motivation) หมายถึง แรงผลกัดนัจากความตอ้งการและความคาดหวงัต่างๆ  

ของมนุษย ์เพ่ือใหแ้สดงออกตามท่ีตอ้งการ ดว้ยความพึงพอใจ(Satisfaction) อาจกล่าวไดว้า่ การจูง
ใจ เป็นส่ิงเร้า และความพยายามท่ีจะตอบสนองความตอ้งการหรือเป้าหมาย ส่วนความพึงพอใจ 
หมายถึง ความพอใจเม่ือความตอ้งการไดรั้บการตอบสนอง ดงันั้นการจูงใจจึงเป็นส่ิงเร้า เพ่ือให้ได้
ผลลพัธ์คือความพึงพอใจซ่ึงเป็นผลลพัธ์ ซ่ึงไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของการจูงใจหลายประการ ดงัน้ี  
ทฤษฎีการจูงใจของนักจิตวิทยาช่ือ Abraham Maslow (1970) โดยมาสโลวม์องความตอ้งการเป็น
ลกัษณะล าดบัขั้นจากระดบัต ่าสุดไปยงัระดบัสูงสุด และเม่ือความตอ้งการระดบัหน่ึงไดรั้บการ
ตอบสนองจะมีความตอ้งการอ่ืนในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป คือ  

ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ Alderfer (1969) เป็นทฤษฎีความตอ้งการซ่ึงก าหนดล าดบั 
ขั้นตอนความตอ้งการ ซ่ึงช้ีให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างความตอ้งการในระดบัต ่าและความ
ตอ้งการในระดบัสูงโดยระลึกเสมอว่าระดบัความตอ้งการของบุคคลสามารถเปล่ียนไปในระดบัสูง
ข้ึนหรือต ่าลงไดเ้สมอ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความสามารถตอบสนองความต้องการในระดับต ่าลงหรือ
ความตอ้งการในระดบัสูงข้ึนไดห้รือไม ่ 

ทฤษฎีความตอ้งการแสวงหาของ McClelland (1969) เป็นทฤษฎีซ่ึงเสนอแนะวา่ความ 
ตอ้งการท่ีแสวงหาการ เรียนรู้โดยอาศยัชีวิตและการท่ีบุคคลมุ่งท่ีความตอ้งการเฉพาะอยา่งมากกว่า
ความตอ้งการอ่ืน ๆ 

ทฤษฎีความคาดหวงัในการจูงใจของ Vroom (1964) ซ่ึงถือวา่บุคคลจะไดรั้บการกระตุน้ 
ใหก้ระท าส่ิงซ่ึงสามารถบรรลุเป้ าหมายกล่าวคือ การจูงใจเป็นส่ิงมีคุณค่าซ่ึงแต่ละบุคคลก าหนด
เป้าหมายและโอกาสเพ่ือให้  บรรลุเป้าหมายนั้น นอกจากน้ีบุคคลจะไม่มีการจูงใจให้บรรลุ
เป้าหมาย ถา้ความคาดหวงัเป็นศูนยห์รือติดลบ  

2. ภาวะเศรษฐกจิ 
ความเจริญกาวหนา้ทางดา้นเศรษฐกิจ เป็นความปรารถนาของคนทุกคน ไดมี้นกัเศรษฐศาสตร์
หลาย ท่านคิดตวัแบบการขยายตวัทางเศรษฐกิจ เพ่ือจะไดน้ าไปใชใ้นการพฒันาประเทศ เช่น ตวั
แบบของอาดาม สมิธ และริคาร์ โด มีความเหมาะสมกบัสังคมในประเทศองักฤษ ในยุคสมยันั้น 
องักฤษจึงมีความ เจริญกา้วหนา้ทางดา้นเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว เม่ือความมนัคงเกิดข้ึนกบัองักฤษ
แลว้ ความมัน่คงก็ติดตามมา ดว้ยภาวะเศรษฐกิจ ซ่ึงภาวะเศรษฐกิจถือเป็นปัญหาระดับชาติท่ี
เก่ียวพนักบัการลงทุน การบริโภค การออมทรัพยก์ารท่ีจะเขา้ใจบทบาทของส่ิงเหล่าน้ีจ าเป็นท่ีเรา
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ตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัส าคญั ๆ ท่ีมีอิทธิพลอยูเ่หนือการตดัสินใจ คือ การตดัสินใจกระท าการลงทุน 
การออมทรัพย ์ฯลฯ จึงสรุปไดว้า่ ภาวะเศรษฐกิจเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริการ 

แนวคิดทฤษฎีของการใหบ้ริการ หมายถึง ความรู้อยา่งหน่ึงท่ีจะตอ้งใชอ้ยา่งถาวรและเป็น 
ปกติในการผลิตการใหบ้ริการ อยา่งเป็นประเพณีและธรรมเนียมปฏิบติัความรู้น้ีไดมี้การสะสมใน
รูปแบบเป็นท่ีรู้กนัในทกัษะท่ีเช่ียวชาญ ของประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งในการใหบ้ริการ (Routio, 2007)
เป้าหมายของการใหบ้ริการ คือ การมีการใหบ้ริการท่ีง่ายกวา่ เพ่ือมีภาพรวมของการใหบ้ริการท่ีดี
ข้ึน และมีความแตกต่างกนัในการใหบ้ริการ (Routio, 2007) จุดส าคญัของทฤษฎีของการใหบ้ริการ
ในปัจ จุบัน  คือ  ได้รวมวิทยาก ารสมัยให ม่  (Technology) การประหยัดทาง เศรษฐ กิจ 
(Economy)คุณภาพ (Quality) ทันการ (Timely) ปลอดภัย (Safety) จูงใจ (Motivation) และมี
จิตวิทยา (Psychology)ในการใหบ้ริการ 

นอกจากน้ี ธีรกิติ นวรัตน ์ณ อยธุยา (2552 ) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดในการประเมินคุณภาพการ 
บริการของ Parasuraman และคณะวา่ ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการท่ีลูกคา้ประเมินคุณภาพของการบริการ
ท่ีลูกค้าได้รับเรียกว่า “คุณภาพของการบริการท่ีลูกค้ารับรู้” (Perceived Service Quality) ซ่ึงจะ
เกิดข้ึนจากการท่ีลูกค้าท าการเปรียบเทียบ “บริการท่ีได้รับ” (Perceived Services) ซ่ึงเกิดข้ึน
หลังจากท่ีลูกค้าได้รับการบริการแล้วกับความคาดหวังต่อการบริการท่ีจะได้รับ (Expected 
Services)โดย Parasuraman Zeithaml และคณะ (1985) มีเกณฑใ์นการประเมินคุณภาพของบริการ 
แบ่งเป็น 5 เกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

1. ใหค้วามไวว้างใจ/น่าเช่ือถือ (Reliability) ความสามารถในการใหบ้ริการในระดบัหน่ึงท่ี 
ตอ้งการอยา่งถูกตอ้ง (Accurate Performance) และไวว้างใจ (Dependable) 

2. ความมัน่ใจ(Assurance)ผูใ้หบ้ริการมีความรู้ทกัษะท่ีจ าเป็นในการบริการ 
(Competence) มีความสุภาพและเป็นมิตรกบัลูกคา้ (Courtesy) มีความซ่ือสัตยแ์ละสามารถสร้าง
ความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้ได ้(Credibility) และความมัน่คงปลอดภยั (Security) 

3. ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได/้รูปลกัษณ์(Tangibles)ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  
สภาพแวดลอ้ม เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

4. ความใส่ใจ/การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) ความสามารถในการเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก 
และสามารถติดต่อไดง่้าย ความสามารถในการติดต่อส่ือสา และเขา้ใจลูกคา้ 

5. การตอบสนองตอบลกูคา้ (Responsiveness) ความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการทนัที  
(Promptness) และใหค้วามช่วยเหลือเป็นอยา่งดี (Helpfulness) 

นอกจากน้ียงัไดก้ าหนดเคร่ืองมือในการวดัระดบัคุณภาพการใหบ้ริการ (Service Quality) 



23 
 

ประกอบดว้ย 22 รายการกระจายมาจาก 5 องค์ประกอบของคุณภาพการให้บริการคือรูปลกัษณ์ 
(Tangible) ประกอบดว้ย 
 

1. ความทนัสมยัของอุปกรณ์ 
2. สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีใหบ้ริการ 
3. การแต่งการของพนกังาน 
4. เอกสารเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการ 

ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ประกอบดว้ย 
1. ความสามารถของพนกังานในการให้บริการไดต้รงตามท่ีสญัญาไว ้
2. การเกบ็รักษาขอ้มูลของลูกคา้และการน าขอ้มูลมาใชใ้นการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 
3. การท างานไม่ผิดพลาด 
4. การบ ารุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองมือใหพ้ร้อมใชง้านเสมอ 
5. การมีจ านวนพนกังานเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

การตอบสนอง (Responsiveness) ประกอบดว้ย 
1. มีระบบการใหบ้ริการท่ีใหบ้ริการไดร้วดเร็ว 
2. ความพร้อมของพนกังานในการใหค้ าแนะน าปรึกษาแก่ลูกคา้ 
3. ความรวดเร็วในการท างานของพนกังาน 
4. ความพร้อมของพนกังานในการใหบ้ริการลูกคา้ทนัทีท่ีตอ้งการ 

การใหค้วามมัน่ใจ (Assurance) ประกอบดว้ย 
1. ความรู้ความสามารถของพนกังานในการใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการบริการ 
2. การสร้างความปลอดภยัและเช่ือมัน่ในการรับบริการ 
3. ความมีมารยาทและความสุภาพของพนกังาน 
4. พฤติกรรมของพนกังานในการสร้างความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการของธนาคาร 

การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) ประกอบดว้ย 
1. การใหค้วามสนใจและเอาใจใส่ลูกคา้แต่ละคนของพนกังานบริการ 
2. เวลาในการเปิดใหบ้ริการใหค้วามสะดวกแก่ลูกคา้ 
3. โอกาสในการรับทราบขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ของกิจการผูรั้บบริการ 
4. ความสนใจลูกคา้อยา่งแทจ้ริงของพนกังาน 
5. ความสามารถในการเขา้ใจความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้อยา่งชดัเจน 

Hill and Needey (2008) ใหค้วามเห็นว่า มุมมองของลูกคา้ในการเลือกใชบ้ริการวิชาชีพ 
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ต่าง ๆ เช่นบญัชีนั้น มีความแตกต่างอยา่งมากมายจากการเลือกใชบ้ริการทัว่ไป เช่น บริการท าความ
สะอาด ฯลฯ เน่ืองจากการเลือกใชบ้ริการของวิชาชีพนั้น นอกจากจะตอ้งพิจารณาปัจจยัทัว่ไปของ
การให้บริการแลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงปัจจยัเฉพาะท่ีแตกต่างกันของแต่ละวิชาชีพดว้ย เช่น ความรู้
ความ สามารถของผูใ้หบ้ริการ ซ่ึงมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการหรือการตดัสินใจใชบ้ริการต่อลูกคา้  
บริษัทจ ากดั 
       บริษทัจ ากดัคือ องคก์ารธุรกิจซ่ึงจดัตั้งข้ึนดว้ยการแบ่งทุนเป็นหุน้ มีมูลค่าเท่า ๆ กนัผูถื้อหุน้ 
       บริษทัเอกชนจ ากดั ตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์สถานประกอบการท่ีจดัตั้ง
ข้ึนโดยวิธีการแบ่งทุนเป็นหุ้น แต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่าๆ กนั มีผูถื้อหุ้นตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป มาจดัตั้ ง
บริษทัร่วมกนั 
       บริษทัมหาชนจ ากดั ตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 ลกัษณะของ
บริษทัเอกชนจ ากดั 

1. ทุนแบ่งเป็นหุ้น แต่ละหุน้มีจ านวนเท่าๆ กนั ตามมาตรา 1117 ก าหนดใหหุ้น้หน่ึงไม่ต ่ากวา่ 
5 บาท 

2. การจดัตั้งบริษทัจ ากดั ตอ้งท าตามขั้นตอนท่ีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยก์ าหนด  
มาตรา 1097 ก าหนดว่า บุคคลใดก็ตามตั้งแต่ 3 คนเป็นตน้ไป จะเร่ิมก่อการและตั้งเป็นบริษทัได ้
โดยตอ้งเขา้ช่ือท าหนงัสือบริคณห์สนธิ และกระท าการอ่ืนๆ ตามบทบญัญติัประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์

3. ผูถื้อหุน้รับผิดชอบไม่เกินจ านวนเงินมูลค่าท่ีเจา้ตวัยงัส่งใชไ้ม่ครบมลูค่าหุน้ท่ีถือ 
4. บริษทัเอกชนจ ากดั ไม่สามารถประกาศแจง้ความเรียกระดมหุน้จากประชาชนคนทัว่ไป 

ได ้ไม่สามารถออกหนงัสือช้ีชวนใหป้ระชาชนคนทัว่ไปมาซ้ือหุน้ไม่ได ้ตามมาตรา 1102  
5. ไม่ไดมี้การก าหนดคุณสมบติัของผูถื้อหุน้ไวห้ากผูถื้อหุน้ ตาย ลม้ละลาย เป็นคนไร้ 

ความสามารถ บริษทักไ็ม่ก็เลิกสามารถโอนหุน้ใหบุ้คคลอ่ืนไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอม 
6. บริษทัเอกชนจ ากดั มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
7. บริษทัไม่สามารถออกหุน้กูไ้ด ้ตามมาตรา 1229 
8. กฎหมายหา้มไม่ใหถื้อหุน้ตนเอง ท าใหไ้ม่สามารถซ้ือหุ้นของตนเองกลบัคือได ้ 
9. การตั้งช่ือ ตอ้งมีค าวา่ "บริษทั" น าหนา้ช่ือ และ ค าวา่ "จ ากดั" ต่อทา้ย 

บริษัทมหาชน 
บริษทัมหาชน คือ บริษทัจ ากดั ซ่ึงตั้งข้ึนตาม พ.ร.บ. บริษทั มหาชน พ.ศ. 2535 โดยมีขอ้ 

ก าหนดให้บริษทัซ่ึงด าเนินธุรกิจอยู่แลว้ สามารถน าหุ้นจ านวนหน่ึงของบริษทัออกจ าหน่ายให้
ประชาชนทัว่ไปได ้ประชาชนผูซ้ื้อหุน้จึงเป็นเจา้ของกิจการนั้นตามสัดส่วนของหุ้นท่ีถืออยู่ และ
หุน้น้ีอาจขายให้ผูอ่ื้นไดต้ามราคาหุ้นในแต่ละวนั ผูท่ี้ด าเนินการขายและซ้ือหุ้นของบริษทัจ ากดั 
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(มหาชน) คือ ตลาดหลกัทรัพย ์โดยในภาษาองักฤษใชค้ าว่า Public Limited Company แลว้ย่อได้
เป็น Plc หรือ PLC (Public Limited Company) เพ่ือแสดงวา่เป็นบริษทัจ ากดั ประเภทมหาชน 
ส านักงานบัญชี 

ส านกังานบญัชี  หมายถึง ส านกังานท่ีใหบ้ริการดา้นการท าบญัชี ซ่ึงส านกังานบญัชีอาจ 
จดัตั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลก็ได ้โดยหวัหนา้ส านักงาน หรือผูเ้ป็น
หุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการแล้วแต่กรณี ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบงานการให้บริการรับท าบัญชีใน
ส านกังานอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งมีคุณวุฒิไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีทางการบญัชี ปฏิบติังานเต็มเวลาและ
แจง้การเป็นผูท้  าบญัชีต่อกรมไวแ้ลว้ และมีผูช่้วยผูท้  าบญัชีท่ีมีคุณวุฒิไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีทางการ
บญัชีอยา่งนอ้ย 1 คนปฏิบติังานเต็มเวลาสงักดัอยู ่

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA : Certified Public Accountant) หมายถึง ผูท่ี้ขอข้ึนทะเบียน 
และไดรั้บใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบญัชีใหเ้ป็นผูต้รวจสอบและรับรองบญัชี ตามมาตรา 3 สตัต 
แห่งประมวลรัษฎากร โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถตรวจสอบและรับรองงบการเงินได ้ 
การให้บริการสอบบัญชี   

การใหบ้ริการสอบบญัชี คือการใหบ้ริการความเช่ือมัน่ของผูใ้ชง้บการเงินท่ีมีต่องบ 
การเงินโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ซ่ึงผูส้อบบญัชีตอ้งปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บญัชีโดยมีวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบคือเพ่ือเพ่ิมระดบัความเช่ือมัน่ของผูใ้ชง้บการเงินท่ีมีต่อ
งบการเงิน การบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวเกิดข้ึนไดโ้ดยการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชีว่างบ
การเงินได้จดัท าข้ึนในสาระส าคัญตามแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง
หรือไม่ ในกรณีของแม่บทบญัชีเพ่ือวตัถุประสงค์ทัว่ไปส่วนใหญ่ ความเห็นดงักล่าวจะเก่ียวขอ้ง
กับการระบุว่างบการเงินถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามแม่บทการบัญชีหรือไม่ การ
ปฏิบติังานตรวจสอบตามาตรฐานการสอบบญัชีและขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งท าให้
ผูส้อบบญัชีสามารถแสดงความเห็นดงักล่าวได ้

ผูท้  าบญัชี หมายถึง ผูรั้บผิดชอบในการท าบญัชีของผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชีไม่วา่จะเป็น 
ลูกจา้งของผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชีหรือไม่กต็าม โดยผูท้  าบญัชีจะตอ้งมีคุณสมบติัและเง่ือนไขของการ
เป็นผูท้  าบญัชีตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด หนา้ท่ีของผูท้  าบญัชี ท่ีมีตามกฎหมาย ดงัน้ี ตอ้งจดัท า
บญัชีเพ่ือใหมี้การแสดงผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของผูมี้
หนา้ท่ีจดัท าบญัชีท่ีเป็นอยูต่ามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบญัชี โดยมีเอกสารท่ีตอ้งใช้
ประกอบการลงบญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้น ในการจดัท าบญัชีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีนั้น 
อธิบดีมีอ านาจประกาศก าหนดขอ้ยกเวน้ใหผู้ท้  าบญัชีไม่ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีในเร่ือง 
ใดเร่ืองหน่ึง หรือส่วนใดส่วนหน่ึงในการลงรายการในบัญชี ผูท้  าบัญชีต้องลงรายการเป็น
ภาษาไทย หากลงรายการเป็นภาษาต่างประเทศใหมี้ภาษาไทยก ากบั หรือลงรายการเป็นรหัสบญัชี
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ให้มีคู่มือค าแปลรหัสท่ีเป็นภาษาไทยไวร้วมทั้งตอ้งเขียนด้วยหมึก พิมพห์รือท าดว้ยวิธีอ่ืนใดท่ี
ไดผ้ลในท านองเดียวกนัผูท้  าบญัชีมีหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายบญัชีดงักล่าวมาแลว้ ในการท า
บญัชีใหส้ าฤทธ์ิผลนั้นผูท้  าบญัชียงัตอ้งมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดงัน้ี 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ (2543) ออกประกาศเร่ืองก าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการ 
เป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2543 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 7 (6)  แห่งพระราชบญัญติัการบญัชี  
พ.ศ. 2543 อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบ กบัมาตรา 35 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยบญัญติัให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย อธิบดีกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชยอ์อกประกาศไว ้
และใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 10 สิงหาคม 2544 เป็นตน้ไป 
ผู้ท าบัญชีต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้ 

- มีภูมิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีเป็นผูท้  า 
บญัชีได ้ไม่เคยตอ้งโทษโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เน่ืองจากไดก้ระท าความผิดตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการบัญชี หรือกฎหมายว่าด้วยผูส้อบบญัชี หรือกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี เวน้แต่พน้
ระยะเวลาท่ีถูกลงโทษมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าสามปี และตอ้งมีคุณวฒิุ ดงัต่อไปน้ี  

- ผูท้  าบญัชีของหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียนและบริษทัจ ากดัท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ซ่ึง ณ  
วนัปิดบญัชีในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา มีทุนจดทะเบียนไม่เกินห้าลา้นบาท มีสินทรัพยร์วมไม่เกิน
สามสิบลา้นบาท และมีรายไดร้วมไม่เกินสามสิบลา้นบาท ตอ้งมีคุณวฒิุไม่ต ่ากวา่อนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาซ่ึง
ทบวงมหาวิทยาลยั หรือคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือกระทรวงการศึกษาเทียบว่า
ไม่ต ่ากว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบญัชี และผูท้  าบญัชีของผู ้
มีหนา้ท่ีจดัท าบญัชี ดงัต่อไปน้ี  

หา้งหุน้ส่วนจดทะเบียนและบริษทัจ ากดัท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ซ่ึง ณ วนัปิดบญัชีใน 
รอบปีท่ีผา่นมามีทุนจดทะเบียน หรือสินทรัพยร์วม หรือรายไดร้วมรายการใดรายการหน่ึงเกินกว่า
ท่ีก าหนดไวข้้างต้น บริษทัมหาชนจ ากัดท่ีจัดตั้ งข้ึนตามกฎหมายไทย นิติบุคคลท่ีตั้ งข้ึนตาม
กฎหมายต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรผู ้
ประกอบธุรกิจธนาคาร เงินทุน หลกัทรัพย ์เครดิตฟองซิเอร์ ประกนัชีวิต ประกนัวินาศภยั และผู ้
ประกอบธุรกิจซ่ึงไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการลงทุน ซ่ึงตอ้งมี
คุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีทางการบญัชีหรือเทียบเท่า จากสถาบนัการศึกษาซ่ึงทบวงมหาวิทยาลยั 
หรือคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือกระทรวงศึกษาธิการเทียบวา่ไม่ต ่ากว่าปริญญา
ตรีทางการบญัชี ในกรณีท่ีเป็นการเร่ิมท าบญัชีรอบปีบญัชีแรกของผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชีคุณวุฒิของ
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ผูท้  าบญัชีใหพิ้จารณาโดยใชเ้กณฑทุ์นจดทะเบียนตามท่ีก าหนดไว ้(ก) และ (ข)(ส านกัก ากบัดูแล
ธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจการค้า, พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543)สภาวิชาชีพบัญชี (2547) 
ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีไวใ้นพระราชบัญญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
หมวดท่ี 7 จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี มีดงัน้ี 
ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู ้ซ่ึงข้ึนทะเบียนไวก้ับสภาวิชาชีพบัญชีมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพ และตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของตนตามมาตรฐานการบญัชี มาตรฐาน
การสอบบญัชี หรือมาตรฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดตามพระราชบญัญติัน้ี ซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณหรือมาตรฐานท่ีก าหนดตามพระราชบญัญติัน้ีใหถื้อว่าผูน้ั้นประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
สภาวชิาชีพบญัชีจดัท าจรรยาบรรณข้ึนเป็นภาษาไทย และอยา่งนอ้ยตอ้ง 
ประกอบด้วยข้อก าหนดในเร่ืองต่อไปนี้ 

1. ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสตัยสุ์จริต 
2. ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบติังาน 
3. ความรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการและการรักษาความลบั 
4. ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูเ้ป็นหุน้ส่วน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผูป้ระกอบ 

วิชาชีพบญัชีปฏิบติัหนา้ท่ีใหผู้ช่้วยผูท้  าบญัชี หมายถึง ผูช่้วยของผูท้  าบญัชีตามพระราชบญัญติัการ
บญัชี พ.ศ. 2543 ท่ีสงักดัในส านกังานบญัชี 

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูท้  าบญัชี หมายถึง ผูช่้วยผูท้  าบญัชีท่ีมีส่วนส าคญัต่อการใชดุ้ลยพินิจใน 
การปฏิบติังาน ผูถื้อหุน้หรือหุน้ส่วนในส านกังานบญัชี คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของ
ผูท้  าบญัชี คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของผูช่้วยผูท้  าบญัชีท่ีมีส่วนส าคญัต่อการใชดุ้ลย
พินิจในการปฏิบัติงาน คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของผู ้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนใน
ส านกังานบญัชี ส านกังานบญัชี บริษทัใหญ ่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ของส านกังานบญัชี 
ข้อก าหนดกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

ส านกังานบญัชีเป็นส านกังานท่ีมีขอ้ก าหนดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นแนวทางในการ 
ปฏิบติังานดงัน้ี 
พระราชบัญญตัิการบัญชี พ.ศ. 2543 

ในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ไดบ้ญัญติัถึงหนา้ท่ีของผูท้ าบญัชีและความ 
รับผิดชอบของผูท้  าบัญชี ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนท่ี 41 ก. ลงวนัท่ี 12 
พฤษภาคม 2543 (สุมนา เศรษฐนนัท ์ ,2546)) มีดว้ยกนัทั้งหมด 45 มาตรา 5 หมวดและ บทเฉพาะ
กาลโดยมีรายละเอียดของพระราชบญัญติัน้ีในภาคผนวก ก แต่ในท่ีน้ีจะไดก้ล่าวถึงพระราชบญัญติั
การบญัชี พ.ศ. 2543 ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูท้  าบญัชีโดยจะได้
ช้ีแจงถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูป้ระกอบธุรกิจก่อนดงัน้ี 
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หนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูป้ระกอบธุรกิจ (กรรมการบริษทั,หุน้ส่วน,ผูจ้ดัการ,ผูแ้ทน ท่ี 
ไดรั้บแต่งตั้ง) ตามพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543 ไดก้ าหนดหนา้ท่ีของผูบ้ริหารกิจการ ซ่ึงใน 
พระราชบญัญติัน้ีใชค้ าวา่ “ผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชี” ไดแ้ก่ 

- หา้งหุน้ส่วนจ ากดั หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล 
- บริษทัจ ากดั 
- บริษทัมหาชนจ ากดั 
- นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศและเขา้มาประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
- กิจการร่วมคา้ตามประมวลรัษฎากร 
- สถานท่ีประกอบธุรกิจเป็นประจ า (ส านกังานสาขา) 
- บุคคลธรรมดาตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชยป์ระกาศใหต้อ้งท าบญัชี 

พระราชบัญญตัิวชิาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
เน่ืองจากพระราชบญัญติัผูส้อบบญัชี พ.ศ. 2505 ใชบ้งัคบัมานานและมีบทบญัญติับาง 

ประการไม่สอดคลอ้งกบัวิชาชีพบญัชีในปัจจุบนักระทรวงพาณิชยจึ์งไดเ้สนอแกไ้ขปรับปรุงใหม่ 
จึงท าใหเ้กิดพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นศูนยร์วมความเป็น
เอกภาพส่งเสริมความสามคัคีและผดุงเกียรติของผูป้ระกอบการวิชาชีพบญัชีทุกดา้น ประกอบดว้ย 
78 มาตรา 9 หมวด และบทเฉพาะกาล โดยมีรายละเอียดในภาคผนวก ข ซ่ึงไดล้งประกาศใน ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 64 ค วนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547 และมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 23 
ตุลาคม พ.ศ. 2547 เป็นตน้ไป ในพระราชบญัญติัน้ีไดร้วมวิชาชีพบญัชีจากดา้นต่างๆ มารวมอยู่ใน
ศูนยก์ลางภายใตอ้งค์กรท่ีเป็นนิติบุคคลโดยเฉพาะซ่ึงเรียกว่า “สภาวิชาชีพ” ตามกฎหมายดงักล่าว
จึงอธิบายพอสังเขปไดด้งัน้ี 

วิชาชีพบญัชี หมายความวา่ วิชาชีพในดา้นการท าบญัชี ดา้นการสอบบญัชี ดา้นการบญัชี 
บริหาร ดา้นการวางระบบบญัชี ดา้นการบญัชีภาษีอากร ดา้นการศึกษาและเทคโนโลยี การบญัชี
รวมทั้งบริการเก่ียวกบัการบญัชีดา้นอ่ืนตามท่ีก าหนดโดยกระทรวงสภาวิชาชีพ 
บญัชีมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมและพฒันาวิชาชีพบญัชี มีอ านาจหนา้ท่ี
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ส่งเสริมการศึกษา การอบรม และการวิจยัเก่ียวกบัวิชาชีพบญัชี 
(2) ส่งเสริมความสามคัคีและผดุงเกียรติของสมาชิกจดัสวสัดิการและการสงเคราะห์ 

ระหวา่งสมาชิก 
(3) ก าหนดมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการสอบบญัชี มาตรฐานอ่ืนท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพ 
(4) ก าหนดจรรยาบรรณผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
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(5) รับข้ึนทะเบียนการประกอบวิชาชีพ ออกใบอนุญาต พกัใช ้หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

(6) รับรองปริญญาหรือประกาศนียบตัรในวิชาชีพการบญัชีของสถาบนัการศึกษาต่างๆ  
เพ่ือประโยชน์ในการรับสมคัรเป็นสมาชิก 

(7) รับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพบญัชี 
(8) รับรองหลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการและการศึกษาต่อเน่ืองในดา้นต่างๆ  

ของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
(9) ควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของสมาชิกและผูข้ึ้นทะเบียนอนัเก่ียวกบั 

การประกอบวชิาชีพบญัชีใหถู้กตอ้งตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบญัชี 
(10) ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่ และใหบ้ริการแก่ประชาชนเก่ียวกบัวิชาชีพบญัชี 
(11) ออกขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี 
(12) เป็นตวัแทนของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 
(13) ใหค้ าปรึกษาและเสนอแนะต่อรัฐบาลเก่ียวกบันโยบายและปัญหาของวิชาชีพบญัชี 
(14) ด าเนินการอ่ืนเพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละอ านาจหนา้ท่ีของสภาวิชาชีพ 

บญัชีตามพระราชบญัญติัน้ี 
ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
การศึกษาในเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชีของบริษทัจ ากดั 
ในจงัหวดัล าปาง”  ผูวิ้จยัไดร้วบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นแนวทาง  ดงัต่อไปน้ี 

1. ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี 
ต่อลาภ สุขพนัธ์ (2546) ศึกษาเร่ืองคุณสมบติัของนกับญัชีท่ีพึงประสงคข์องสถาน 

ประกอบการ ในจงัหวดัล าปาง อา้งถึง สุชาดา กีระนนัท ์(2541) นกับญัชียุค 2000 อาจารยค์ณะ
พาณิชศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไดก้ล่าวไวใ้นเอกสารประชุมวิชาการฉลอง
ครบรอบ 50 ปี ในหวัขอ้เร่ือง “นกับญัชีในยุค 2000” ดงัน้ีการเปล่ียนแปลงในยคุการคา้เสรี ท่ีน ามา
ซ่ึงการปรับเปล่ียนในหลายดา้นโดยเฉพาะในดา้นรูปแบบการด า เนินธุรกิจ ลกัษณะของสินคา้และ
บริการท่ีเปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยี เป็นท่ีคาดไดว้า่ นกับญัชีรุ่นใหม่จะตอ้งปรับตวัเองใหเ้ขา้
กบัสภาพของการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน และเตรียมตวัส าหรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิด
ต่อไปในเวลาขา้งหนา้ดว้ยซ่ึงนกับญัชียคุใหม่ (ควร) จะตอ้งมีคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

- มีความรู้พ้ืนฐานดา้นการบญัชี และเขา้ใจระบบบญัชีอยา่งดี 
- มีความรู้ความเขา้ใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารเทศเป็น 

เคร่ืองมือในการท างานบญัชีไดอ้ยา่งดี 
- มีความเขา้ใจในงานดา้นอ่ืน ๆ ของกิจการเพ่ือใหส้ามารถเขา้ใจความตอ้งการของฝ่าย 
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อ่ืน ๆ และผูบ้ริหารท่ีมีต่อขอ้มูลและสารสนเทศทางการบญัชี 
- มีความสามารถในการแปลความหมายของขอ้มูลทางการบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
- รู้จกัการน าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศทางการบญัชีท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช ้
- สามารถเลือกและสร้างรูปแบบการน าเสนอสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
- มีความสามารถในการคน้ควา้ สามารถติดตามการเปล่ียนแปลงในโลกธุรกิจ และตลาด 

การเงิน รวมทั้งมาตรฐานการบญัชีใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา 
- มีความตั้งใจ ใฝ่รู้ และกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง 
- มีความเป็นอิสระในการท างานมากข้ึน 
- มีจิตส านึกและจรรยาบรรณของวิชาชีพการบญัชีและการสอบบญัชี  

อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ และพรสวรรค์ ทองสุโขวงศ์ (2547) ไดก้ล่าวถึง นกับญัชีจ าเป็นตอ้งมีทศันคติ
ท่ีจะเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การศึกษาและประสบการณ์ทางการบญัชีเป็นการให้ความรู้ ทกัษะและ
คุณค่าทางวิชาชีพเพ่ือใหน้ักบญัชีสามารถเรียนรู้และปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ตลอด
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานวิชาชีพ ซ่ึงหมายถึงการสนใจใฝ่รู้ส่ิงต่างๆ รอบตวันักบญัชี จึงควรจะมี
ความรู้ ความสามารถ และความช านาญในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. ดา้นความรู้ ตอ้งการเนน้ใหมี้ความตระหนกัถึงการใหบ้ริการ ความรู้ ท่ีจ าเป็นใน 
สถาบนัศึกษา ซ่ึงเป็นการเตรียมพ้ืนฐานและความพร้อมก่อนเป็น นกับญัชี โดยแบ่งความรู้ออกเป็น 
4 ประเภท ดงัน้ี 

1) ความรู้ทัว่ไป รวมถึงความรู้เก่ียวกบัสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง  
วิทยาศาสตร์ ความรู้ในศิลปะ วรรณกรรม และวฒันธรรม ความสามารถในการคิด อ่าน เขียน การ
วิเคราะห์วิจารณ์ เป็นตน้ ความรู้ทัว่ ไปน้ีช่วย ใหน้กับญัชี มีความรอบรู้ ความสามารถในการใช้
ดุลยพินิจ และมีปฏิสัมพนัธ์กับบุคคลอ่ืน ซ่ึงการศึกษาดังกล่าว จะเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคัญในการ
กระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และเป็นจุดเร่ิมตน้ของวิชาชีพ 

2) ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจและการจดัการทัว่ไป รวมถึงเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม  
องคก์ารการตลาด การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และสถิติ 

3) ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงแนวคิดและการจดัการเทคโนโลย ี
สารสนเทศ การควบคุมภายในส าหรับธุรกิจท่ีใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ความรู้ในส่วนน้ีมี
ความส าคญั เน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อบทบาทของนักบญัชี ความรู้เก่ียวกบั
เทคโนโลยีสารสนเทศอาจไดม้าจากการจดัให้มีการเรียนการสอนเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นวิชาเฉพาะหรือผสมผสานเขา้กบัเน้ือหาวิชาอ่ืน ๆ 
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4) ความรู้ดา้นการบญัชีและเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการบญัชีการเงิน รายงานการเงิน  
การบญัชีบริหาร การสอบบญัชี กฎหมายธุรกิจ ภาษีอากร การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
การเงินธุรกิจและการจดัการทางการเงิน จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นต้น ความรู้ในส่วนน้ีเป็นพ้ืน
ฐานความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัวิชาชีพบญัชี 

2. ดา้นความสามารถ นกับญัชีควรมีความสามารถในเร่ืองท่ีจ าเป็น ดงัต่อไปน้ี 
1) ความสามารถในการใชเ้หตุผล รวมถึง ความสามารถในการใชดุ้ลยพินิจใน 

สถานการณ์ท่ีซับซ้อน ความสามารถในการถามและวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ความสามารถในการ
ระบุและแก้ปัญหา การจัดล าดับความส าคัญของงาน ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ 

2) ความสามารถในการปฏิสัมพนัธ์ รวมถึง ความสามารถในการท างานร่วมกบั 
ผูอ่ื้น การท า งานเป็นทีม การจูงใจ การมอบหมายการเป็นผูน้ า การเจรจาต่อรองการแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้ เป็นตน้ 

3) ความสามารถในการส่ือสาร รวมถึง ความสามารถในการฟัง การอ่าน  
การปรึกษาหารือ การน าเสนอ การแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ การใช้
ขอ้มลู รายงาน ส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้ 

3. ความช านาญ ความตั้งใจท่ีจะเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้กิดความช านาญในวิชาชีพ  
การใหก้ารศึกษา ท าใหน้กับญัชีตระหนกัถึงคุณค่าทางวิชาชีพ และปฏิบติัตนอยา่งมีคุณธรรม เพ่ือ
ประโยชน์ต่อสังคมและวิชาชีพ คุณค่าทางวิชาชีพท่ีนกับญัชีจ า เป็นตอ้งมี ไดแ้ก่ ความตั้งใจในการ
ปฏิบติังานอยา่งมีคุณธรรม ความเท่ียงธรรม ความซ่ือสตัยสุ์จริตความเป็นอิสระตามมาตรฐานของ
วิชาชีพ มรรยาทของวิชาชีพ ความส านึกต่อความรับผิดชอบทางสังคม เป็นตน้ 

4. ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ระยะเวลาการฝึกหดังานหรือการปฏิบติังานท่ีเหมาะสมของ 
นกับญัชีเป็นองคป์ระกอบอยา่งหน่ึงท่ีส าคญัส าหรับประสบการณ์ทางวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงท าให้
มัน่ใจว่านักบัญชีมีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ทักษะและคุณค่าทางวิชาชีพ 
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องรวมถึงการน าความรู้ด้านการบัญชีการใช้กับการด าเนินธุรกิจ การ
ฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ การประยุกต์จรรยาบรรณวิชาชีพในการ
ปฏิบติังาน เป็นตน้ 
2.4  งานโครงการทีเ่กีย่วข้อง 

นางสาววรกร ภูมิวเิศษ (2557)การจดัท าบญัชีและการใชข้อ้มูลทางการบญัชีของผู ้
ประกอบธุรกิจท่ีพกัแรมงานวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดท าบัญชี การใช้ข้อมูล
ทางการบญัชีเพ่ือการบริหาร และเพ่ือเปรียบเทียบการใชข้อ้มูลทางการบญัชีจ าแนกตามขอ้มูลของ
หน่วยงานของธุรกิจท่ีพกัแรมในกลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
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แบบสอบถามจากผูป้ระกอธุรกิจท่ีพกัแรมฯ และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ผลดว้ยค่าความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบความความคิดเห็นโดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน 

นางสาวกลัยธี์รา สทธิญาณวิมล (2556) การศึกษาสภาพปัญหาการจดัท าบญัชีของสถาน 
ประกอบการประเภทห้างหุ้นส่วนและบริษทัจ ากดั การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นของผูป้ระกอบการประเภทหา้งหุ้นสวนและบริษทัจากเก่ียวจบปัญหาการจดัท าบญัชีของ
กิจการ ในเขตอ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี งานวิจยัและการศึกษา
คน้ควา้ท่ีเก่ียวขอ้ง และเกรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชากรคือ ผูป้ระกอบการประเภทหา้งหุ้นสวน
และบริษทัจากในเขตอ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล แลว้น าขอ้มูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้คาความถ่ีและ ร้อยละ
สามารถสรุปผลการศึกษา 

นางสาวพทัธมน บุณยราศรัย (2555) เบ้ืองตน้ทางการบญัชีในการท าวิจยัทุกคร้ัง ตอ้ง 
ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวของเพราะการศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัย จะท าให้
ผูวิ้จยัไดแ้นวคิดต่าง ๆ ในการทาวิจยัเร่ืองนั้น รวมทั้งไดแ้นวทางในการด าเนินการวิจยัไดงายข้ึน 
แต่การศึกษาเอกสารและงานวิจยัควรมีเกณฑใ์นการเลือกศึกษาและในเร่ืองท่ีเก่ียวของสอดคลอง
กบัการวิจยันั้น ๆ อยา่งแทจ้ริง โดยจะตองจดัระบบในการจดบนัทึกเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวของ
ให้ชัดเจนและเป็นระบบ รวมทั้งการเขียนรายงานเอกสารและงานวิจยัควรเขียนให้ถูกตอ้งและ
สมัพนัธ์กบัการวิจยัท่ีศึกษา 
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บทที ่3 
 
 

วธีิด าเนินงาน 
 
 

3.1 โครงสร้างองค์กร 
 โครงสร้างองค์กร เป็นส่ิงส าคญัในการสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน และกลุ่มคน
ภายในองค์กร ซ่ึงอิทธิพลท่ีสร้างข้ึนนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากวตัถุประสงค์ในการควบคุม (Control) 
โดยการถูกควบคุมนั้นมาจากลกัษณะของงาน ท่ีไดอ้อกแบบไวภ้ายในโครงสร้างองคก์ร ทั้งน้ีเป็น
เพราะพนกังานทุกคนในองค์กรไม่สามารถไปท างานประจ าวนั เพ่ือท าในส่ิงท่ีอยากจะท าตาม
อ าเภอใจได ้แต่จะตอ้งถูกควบคุมใหป้ฏิบติัตามความตอ้งการขององคก์ร หรือตามเหตุผลท่ีองค์กร
จ่ายค่าตอบแทนให ้ดงันั้น งานและค าบรรยายลกัษณะงาน จึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดในการ
ควบคุมพฤติกรรมคนภายในองค์กร  โดยทัว่ไปองค์กรทุกองค์กร จะมีการจดักลุ่มของงานเข้า
ดว้ยกนัเป็นหน่วยงานและยทุธศาสตร์ในการจดักลุ่ม งานน้ีเอง ท่ีท าใหเ้กิดโครงสร้างและลกัษณะ
องคก์ร ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมกัจะมีการแสดงการจดักลุ่มนั้นๆ ไวด้ว้ยผงัองคก์ร (Organization Chart) 
ซ่ึงหากองคก์รมีขนาดเลก็มาก อาจจะไม่จ าเป็นตอ้งมีผงัองคก์รเลยก็ได ้ตราบท่ีทุกคนในองคก์รรู้ว่า 
จะตอ้งท าอะไรกับใครภายในองค์กรและภายในโครงสร้างองค์กรนั้นเอง ก็จะประกอบไปด้วย
กิจกรรมหลากหลายท่ีมีการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างงาน หรือกลุ่มงาน เราอาจจะกล่าวไดว่้า กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนภายในโครงสร้างองคก์รทั้งหลายนั้นซ ้าซากจ าเจ ท าใหเ้กิดกระบวนการท างาน (Process) ท่ี
สามารถรับรู้และก าหนดไดอ้ย่างชดัเจน โครงสร้างองค์กรจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการออกแบบโดย 
ผูบ้ริหารร่วมกับกรรมการ หรือ เจ้าขององค์กร ซ่ึงผูบ้ริหารยงัจะสามารถ ใช้การออกแบบ
โครงสร้างองคก์รมาเป็นส่ือกลางในการส่ือสาร สร้างค าอธิบายให้กบัคนในองคก์รให้ไดเ้ขา้ใจใน
ระดบัเดียวกนั ในเร่ืองค่านิยมร่วมและก าหนดพฤติกรรม รวมถึงการสร้างใหเ้กิดพนัธะสญัญาดา้น
จิตวิทยาระหวา่งคนในองค์กรกบัองคก์รท่ี จะตอ้งสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์และวฒันธรรมองค์กร 
ซ่ึงในกระบวนการออกแบบโครงสร้างองค์กรนั้น อาจจะสามารถเร่ิมจากการหวนกลับไปดู
อุดมการณ์ขององค์กร ซ่ึงประกอบดว้ยค่านิยมร่วม และเหตุผลท่ีองค์กรนั้นเกิดมาในสังคม และ
ต่อจากนั้นจะตอ้งท าความชดัเจนในส่วนของเป้ายทุธศาสตร์ปัจจยัสู่ความ ส าเร็จขององคก์ร 

ท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงกคื็อ วฒันธรรมในการท างานขององค์กร นอกจากนั้นผูบ้ริหารยงั 
จะตอ้งค านึงถึงเทคโนโลยีท่ีจะน าเขา้มาใช้ในองค์กร ดว้ยว่ามีความทนัสมยั และจะใช้ทดแทน
สมองและแรงงานคนไดม้ากนอ้ยแค่ไหน รวมทั้งจะตอ้งค านึงถึงสภาพแวดลอ้มและความผนัผวน
ต่างๆ ในสังคมท่ีจะต้องออกแบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับ หรือหาทางหนีทีไล่ให้ทันตาม
สถานการณ์ท่ีอาจเปล่ียนแปลงไป 
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โครงสร้างองค์กร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 

คณะกรรมการ ESOP 
 

 
คณะกรรมการลงทุน 

คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการสรรหา และ
ก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ส านกัเลขานุการบริษทั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

เลขานุการผบ้ริหาร 

ส่วนส่ือสารและองคก์ร

สัมพนัธ์ 
กรรมการผจ้ดัการ 

ฝ่ายกลยทุธ์

ธุรกิจ 
ฝ่ายการลงทุน ฝ่ายสนบัสนุนธุรกิจ 

ส่วนบริหารความเส่ียง ส่วนลงทุน 

ส่วนบญัชีและการเงิน ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ ส่วนกฎหมาย ส่วนบุคคลและธุรการ 
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บริษัทและระยะเวลา 
บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั จดทะเบียนก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2540 เดิมใชช่ื้อวา่  

บริษทั ธนมิตร แฟคตอร่ิง จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบียนจ านวน 20 ลา้นบาท โดยการร่วมทุนระหว่าง 
บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 50 กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด 
(มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 38 และกลุ่มผูถื้อหุน้อ่ืนถือหุ้นร้อยละ 12 โดยมีวตัถุประสงค์ในการจดัตั้ง 
เพ่ือด าเนินธุรกิจแฟคตอร่ิง และเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2547 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพจากบริษทั
จ ากดั เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ในเดือน
สิงหาคม 2547 พร้อมกบัเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนต่อประชาชนจ านวน 4 ลา้นหุน้ ท าใหบ้ริษทัมีทุนจด
ทะเบียนและทุนช าระแลว้จ านวน 100 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 20 ลา้นหุน้  
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2554 กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจิราธิวฒัน์ และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ได้จ าหน่ายหุ้นสามัญของกิจการให้กับ บริษทั ไอร่า 
แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) จ านวน 11,470,200 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 57.35 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั และต่อมาเดือนกนัยายน 2554 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 
100 ลา้นบาท เป็น 200 ลา้นบาท และไดเ้ปล่ียนช่ือบริษทัจาก “บริษทั  ธนมิตร แฟคตอร่ิง จ ากดั 
(มหาชน)” เป็น “บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน)” 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2558 บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้อง
หุน้สามญัจากเดิมหุน้ละ 5 บาท เป็นหุน้ละ 0.25 บาท และเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัไดเ้พ่ิม
ทุนจดทะเบียนจาก 200 ลา้นบาท เป็น 400 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,600 ลา้นหุน้ 
3.2.วเิคราะห์โครงสร้างองค์กร 
หลงัการและเหตุผล 

นายอคัรวิทย ์สุกใส ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน)  
หรือ AF ผูป้ระกอบการธุรกิจแฟคตอร่ิง และผูใ้หบ้ริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นประเภทแฟคตอ
ร่ิง แก่ผูป้ระกอบการทั้งหลาย โดยเฉพาะผูป้ระกอบการ SMEs เปิดเผยว่า ภายหลงัจากการเขา้มา
ด ารงต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ ล่าสุดได้มีการปรับกลยุทธ์โดยการน า
เทคโนโลยี (Digital) ท่ีทันสมัย เข้ามาขับเคล่ือนธุรกิจ เพ่ือให้สอดรับการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีปัจจุบนั เพ่ือประยุกตใ์ชใ้นการใหบ้ริการดา้นธุรกรรมสินเช่ือของ AF และยงัสอดคลอ้ง
กบันโยบายหลกัของ  บริษทั ไอร่า แคปปิตอล จ ากดั(มหาชน) หรือ AIRA (ในฐานะบริษทัแม่)  
ท่ีมุ่งกา้วสู่การเป็นผูน้ าธุรกิจดา้นการเงินแบบครบวงจร โดยการขยายและพฒันา ศกัยภาพของแต่
ละธุรกิจในเครือให้เติบโตอย่างมัน่คง เพ่ือต่อยอดการกระจายช่องทางธุรกิจดา้นการเงินให้ตอบ
โจทยก์บัผูบ้ริโภคหรือกลุ่มลูกคา้มากท่ีสุด ซ่ึงจากนโยบายของ AIRA ท าให ้AF ใหค้วามส าคญั 
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ในเร่ืองของการปล่อยวงเ งินสินเช่ือให้แก่ ลูกค้า ท่ี มีคุณภาพ โดยเน้นฐานลูกค้าในกลุ่ม
ภาคอุตสาหกรรม ท่ีมีแนวโน้มอตัราการเติบโตตามนโยบายภาคการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ “ AF ไดมี้การทยอยพฒันาผลิตภณัฑท์างการเงินใหม่ๆ ควบคู่กบัการพฒันาระบบเพ่ือให้
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยการน าเทคโนโลยี Digital มาประยุกตเ์พ่ือเพ่ิมโอกาสทาง
ธุรกิจ และประสิทธิภาพการให้บริการ ตลอดจนมีแผนขยายฐานลูกค้าเพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนพฒันาประเทศดา้นต่างๆ ของภาครัฐอย่างต่อเน่ือง ” นายอคัรวิทย ์กล่าว ประธานเจา้หน้าท่ี
บริหาร บมจ. ไอร่า แฟคตอร่ิง (AF) กล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า บริษทัฯ มีการพฒันาการให้บริการในรูป
แบใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะการใหบ้ริการในรูปแบบออนไลน ์ท่ีมีความทนัสมยั และรวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน เพ่ือรองรับความตอ้งการใชง้านของลูกคา้เพ่ิมข้ึน ซ่ึงเบ้ืองตน้คาดว่าจะมีการเปิดให้บริการ
ดงักล่าว ในปี 2562 ภายหลงัการพฒันาระบบปฏิบติัการใหม่ (Core System) ด าเนินการเสร็จตาม
แผนในไตรมาส 3 ปี 2561 ส าหรับภาพรวมอุตสาหกรรมสินเช่ือแฟคตอร่ิงนั้น มองว่ายงัคงมี
แนวโนม้การขยายตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี เน่ืองจากธุรกิจดงักล่าว เป็นธุรกิจท่ีใหบ้ริการดา้น
การเงิน ซ่ึงถือเป็นหวัใจหลกัของการลงทุน ท่ีเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มผูป้ระกอบการ
ประเภท SME โดยจะเห็นไดจ้ากมูลค่าตลาดรวมในปี 2560 ทั้งระบบมี Volume มากกว่า 200,000 
ลา้นบาท และคาดวา่ตลาดจะมีการขยายตวัเพ่ิมข้ึนทุกปีตามภาพรวมทางเศรษฐกิจท่ีขยายตวัอยา่ง 
อยา่งต่อเน่ืองอย่างไรก็ตาม ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทย ไดค้าดการณ์อตัราเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของไทย จะเพ่ิมเป็นร้อยละ 4.6 ซ่ึงจากปัจจยัดงักล่าวส่งผลใหโ้อกาสในการขยายสินเช่ือดา้นแฟค
ตอร่ิง ของ AF เดินตามแผนนโยบายทางธุรกิจท่ีบริษทัฯ ไดมี้การตั้งเป้าอตัราการเติบโต ของมูลค่า
การรับซ้ือเอกสาร (หรือใบแจง้หน้ี) ในปี 2562 เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 ประมาณ 20% 
นโยบายบริษัท 

ทางคณะกรรมการ บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั ไดมี้การก าหนดนโยบายทางดา้น 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจท่ีพึงปฏิบติัและประพฤติตนในแนวทางท่ีเหมาะสมต่อการ
ประกอบธุรกิจเป็นคู่มือหรือแนวทางให้กรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูบ้ริหารทุกคนประพฤติ ปฏิบติั
หนา้ท่ีและภารกิจท่ีพึงไดรั้บมอบหมายดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริตและเท่ียงธรรม ทั้งการปฏิบติัต่อ
บริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม   
วสัิยทศัน์ (Vision) 

เป็นพนัธมิตรของผูป้ระกอบการธุรกิจมุ่งเนน้ความเป็นผูน้ าในธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือ 
ประเภทสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารอยา่งย ัง่ยืน 
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พนัธกจิ (mission)   
ตั้งเป้าหมายในการประยกุตเ์ทคโนโลยดิีจิทลั ผสมผสานความเช่ียวชาญในธุรกิจ พฒันา 

ผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงินส าหรับลูกค้าอย่างครบวงจร ภายใต้การด าเนินธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างการเติบโตอย่างย ัง่ยืนของธุรกิจ เพ่ือบรรลุผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย 
ความหมายของ SWOT 
 S  หรือ Strengths  หมายถึง  ปัจจยัต่างๆภายในองค์กร  ท่ีท าใหเ้กิดความเขม้แข็งหรือเป็น
จุดแข็งขององค์กรท่ีจะน าไปสู่การไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั  เป็นขอ้ดีท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายใน  
เช่น  จุดแข็งดา้นการเงิน  ดา้นการผลิต  ดา้นทรัพยากรบุคคล  ดา้นคุณภาพของสินคา้  นกัธุรกิจ
ออนไลน์ตอ้งใชป้ระโยชนจ์ากจุดแข็งเหล่าน้ีในการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด 

W หรือ Weaknesses  หมายถึง  ปัจจยัต่างๆภายในองค์กรท่ีท าให้เกิดความอ่อนแอหรือ
เป็นจุดอ่อน   น าไปสู่การเสียเปรียบคู่แข่ง  เป็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากสภาพภายในซ่ึง
นกัธุรกิจออนไลน์จะตอ้งหาวิธีแกไ้ขปัญหานั้นใหไ้ด ้  

O หรือ Opportunities  หมายถึง ปัจจยัต่างๆภายนอกองค์กรท่ีเอ้ือประโยชน์ให้ซ่ึงเป็น
โอกาสท่ีช่วยส่งเสริมการด าเนินธุรกิจ  เช่น สภาพเศรษฐกิจท่ีขยายตวั  ขอ้แตกต่างระหว่างจุดแข็ง
กบัโอกาสในการท าธุรกิจก็คือ  จุดแข็งเป็นปัจจยัท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในส่วนโอกาสนั้น
เป็นผลจากสภาพแวดลอ้มภายนอก  นกัธุรกิจออนไลน์ท่ีดีจะตอ้งเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอเพ่ือ
ใชป้ระโยชนจ์ากโอกาสนั้นในการเพ่ิมยอดขาย  

T หรือ Threats  หมายถึง  ปัจจยัต่างๆภายนอกองคก์รท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานเป็น
ขอ้จ ากดัท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอก  นกัธุรกิจจ าเป็นตอ้งปรับกลยุทธ์การตลาดใหส้อดคลอ้ง
และพยายามขจดัปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนใหห้มดไป 

จากความหมายของ SWOT คือมีท่ีมาจากอกัษรยอ่ภาษาองักฤษทั้ง 4 ตวั  สรุปไดว่้า SWOT 
กคื็อกลยุทธ์การตลาด 4 ดา้นซ่ึงไดแ้ก่  จุดแข็งซ่ึงเป็นจุดเด่นของธุรกิจ  จุดอ่อนท่ีเป็นขอ้เสียเปรียบ
ของธุรกิจ  โอกาส  ปัจจยัท่ีเอ้ือประโยชน์ให้ด าเนินธุรกิจไดต้ามแผนการตลาดท่ีก าหนดไว ้  และ
ดา้นสุดทา้ยก็คือปัญหาอุปสรรคท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ  เม่ือทราบความหมายของ 
SWOT คืออะไรแลว้นั้นนักธุรกิจก็สามารถน ามาเป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์เพ่ือ
ก าหนดแผนการตลาดให้สอดคล้องกับปัจจัยทั้ ง 4 ด้านได้อย่างลงตัวและสามารถประสบ
ความส าเร็จในธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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จุดแข็ง(S)ของบริษัท 
1. บริษทัด า เนินธุรกิจมานานกวา่ 19 ปีมีประสบการณ์มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของธุรกิจ 

แฟคตอร่ิง 
2. บริษทัประกอบธุรกิจแฟคตอร่ิงในประเทศ โดยมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายชดัเจน  

เนน้ลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงต ่า ท่ีสามารถสอบทาน ความถูกตอ้ง ตลอดจนใหค้วามส า คญักบัลูกหน้ีท่ีมี
ความน่าเช่ือถือ และโอนสิทธิการรับเงิน ดงันั้นบริษทัจึงมีความเส่ียงใน การเรียกเก็บหน้ีต ่า 

3. บริษทัมีกลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีมีความมัน่คงสูง สามารถใหก้ารสนบัสนุนทั้งในเร่ืองฐานธุรกิจ 
และแหล่งเงินทุน และนอกจากน้ียงัได ้รับการสนบัสนุนเป็นอยา่งดีจากกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

4. บริษทัมีระบบอ านวยสินเช่ือมีมาตรฐาน เช่ือถือไดมี้กระบวนการกลัน่กรองพิจารณา 
ความเส่ียงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการ ติดตามสถานะลูกคา้อย่างต่อเน่ือง สามารถลดความเส่ียง
ในการด าเนินธุรกิจได ้ 

5. บริษทัไดจ้ดัใหมี้ขอ้มูลท่ีเพียงพอเก่ียวกบัการบริหารการจดัการของลูกคา้ โดยให ้
ค าปรึกษา หรือขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์  ต่อลูกค้า และเน้นการให้บริการลูกค้าท่ีสะดวก 
รวดเร็ว ใกลชิ้ดมีความยืดหยุ่นในการพิจารณาประเด็นต่างๆ เพ่ือตอบสนอง ความตอ้งการของ
ลูกคา้ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเหมาะสม 
จุดอ่อน(W)ของบริษัท  

1. สินเช่ือแฟคตอร่ิงไดรั้บความนิยมมากข้ึนการแข่งขนัจึงมีความรุนแรงข้ึนโดยเฉพาะ 
คู่แข่งท่ีเป็นกลุ่มธนาคารหรือ บริษทัย่อยต่างๆ ของกลุ่มธนาคารหันมาให้ความสนใจการบริการ
ดา้นสินเช่ือประเภทน้ีมากข้ึน 
โอกาส(O)ของบริษัท 

1. มุ่งเนน้การรักษาฐานลูกคา้เก่าของตนเอง รวมถึงการขยายฐานลูกคา้ใหม่อยา่ง 
สม ่าเสมอ 

2. มุ่งเนน้กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนม้ท่ีดีเป็นหลกั อีกทั้งมุง่เนน้การใหบ้ริการกบั 
ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs)ซ่ึงมีความตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือเพ่ิมความ
คล่องตวั ทางกระแสเงินสดและเพ่ือการขยายกิจการ 
อุปสรรค(T)ของบริษัท 

1. ความเส่ียงในการช า ระหน้ีของลูกคา้/ลูกหน้ีบริษทัแฟคเตอร์ในฐานะผูรั้บโอนสิทธิ 
รับเงินค่าสินคา้จากลูกคา้ (ผูข้ายสินคา้) เม่ือถึงก า หนดระยะเวลาช า ระค่าสินคา้หากไม่สามารถ
เรียกเกบ็เงินจากลูกหน้ี (ผูซ้ื้อสินคา้) ได ้
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2. ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียจะส่งผลต่อผล 
ประกอบการของบริษทัฯ 

3. ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ความเส่ียงท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็น 
เงินสด หรือไม่สามารถจดัหาเงินไดเ้พียงพอตามความตอ้งการในเวลาท่ีเหมาะสม 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะด า เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งมัน่ท่ีจะใชค้วาม
พยายามอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะด า เนิน การยกระดบัคุณภาพของสังคมใหดี้ข้ึน รักษากฎ กติกา ระเบียบ 
จรรยาบรรณ เคารพและประพฤติตนต่อทุกฝ่ายดว้ยความถูก ตอ้งและเป็นธรรม มุ่งเนน้การมีส่วน
ร่วมกบัชุมชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนทั้งใกลแ้ละไกล ตามนโยบายของบริษทัท่ีส่ง เสริม
และพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างย ัง่ยืน และยงัระดมทุนเพ่ือบูรณะซ่อมแซมและปฏิสังขรณ์
ศาลาการเปรียญของส า นกัสงฆโ์คกพระ ซ่ึงใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบศาสนพิธี พร้อมทั้งเป็นกุฎิของ
ภิกษุสงฆไ์ดเ้กิดช า รุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาจ า เป็นตอ้งไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมใหดี้ข้ึนซ่ึง
กิจกรรมดงักลา่ว บริษทัไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหารและพนกังานเป็นอยา่งดี 
3.3.วเิคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน 

PDCA คือ วงจรท่ีพฒันามาจากวงจรท่ีคิดคน้โดยวอลท์เตอร์  วิวฮาร์ท(Walter Shewhart)  
ผูบุ้กเบิกการใชส้ถิติส าหรับวงการอุตสาหกรรมแลว้ต่อมาวงจรน้ีเร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัมากข้ึนเม่ือ เอด
วาร์ด เดมม่ิง (W.Edwards Deming) ปรมาจารยด์า้นการบริหารคุณภาพเผยแพร่ให้เป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับการปรับปรุงกระบวนการท างานของพนกังานภายในโรงงานใหดี้ยิ่งข้ึน  และช่วยคน้หา
ปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนการผลิตโดยพนกังานเอง จนวงจรน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัในอีกช่ือว่า “วง
จรเด็มม่ิง” ต่อมาพบวา่แนวคิดในการใชว้งจร PDCA นั้นสามารถน ามาใชไ้ดก้บัทุกกิจกรรมจึงท า
ใหเ้ป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายมากข้ึนทัว่โลก PDCA เป็นอกัษรน าของศพัทภ์าษาองักฤษ 4 ค าคือ 

P : Plan  =   วางแผน 
D : Do    =   ปฏิบติัตามแผน 
C : Check  =  ตรวจสอบ / ประเมินผลและน าผลประเมินมาวเิคราะห์ 
A : Action  =  ปรับปรุงแกไ้ขด าเนินการใหเ้หมาะสมตามผลการประเมิน  

การน ากระบวนการ PDCA ไปประยุกต์ใช้ในการท าแผนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการ
ประกนัคุณภาพของคณะ  

 Plan  (วางแผน)  หมายถึง  การวางแผนการด าเนินงานอยา่งรอบคอบ ครอบคลุมถึงการ 
ก าหนดหัวขอ้ท่ีตอ้งการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงการพฒันาส่ิงใหม่ๆ การแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน อาจประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย หรือวตัถุประสงค์ของการ
ด าเนินงาน Plan การจดัอนัดบัความส าคญัของเป้าหมาย ก าหนดการด าเนินงาน  ก าหนดระยะเวลา
การด าเนินงาน ก าหนดผูรั้บผิดชอบหรือผูด้  าเนินการและก าหนดงบประมาณท่ีจะใช ้การเขียนแผน
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ดงักล่าวอาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของลกัษณะการด าเนินงาน การวางแผนยงัช่วยให้
เราสามารถคาดการณ์ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ฉะนั้น 
P เราจะตอ้งมีแผน  

1. วตัถุประสงคเ์หมาะสมและสอดคลอ้งกบัแผนของคณะ/ พนัธกิจหรือไม ่
2. มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบหรือไม่ (รายบุคคล/คณะบุคคล)  
3. ระยะเวลาด าเนินการท่ีก าหนดไวเ้หมาะสมหรือไม่ 
4. งบประมาณท่ีก าหนดเหมาะสมหรือไม่ 
5. มีการเสนอเพ่ือขออนุมติัก่อนด าเนินการหรือไม่  
Do (ปฏิบติัตามแผน) หมายถึง การด าเนินการตามแผน อาจประกอบดว้ย การมีโครงสร้าง 

รองรับ การด าเนินการ เช่น คณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะ ซ่ึงคณะเราก็มีการจดัตั้งไวอ้ยู่
แลว้ จะตอ้งมีวิธีการด าเนินการ D เราตอ้งมีผลการด าเนินการตามแผน  

1. มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินการหรือไม ่
2. มีผูรั้บผิดชอบด าเนินการไดต้ามก าหนดไวห้รือไม่ 
3. มีการประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งมากนอ้ยเพียงไร 
4. สามารถด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนดไดห้รือไม่ 
5. สามารถด าเนินการไดต้ามงบประมาณท่ีก าหนดไวห้รือไม่  

Check (ตรวจสอบการปฏิบติัตามแผน) หมายถึง การประเมินแผน อาจประกอบดว้ย การ 
ประเมินโครงสร้างท่ีรองรับ การด าเนินการ การประเมินขั้นตอนการด าเนินงาน และการประเมิน
ผลของการด าเนินงานตามแผนท่ีได้ตั้ งไว ้โดยในการประเมินดังกล่าวสามารถท าได้เองโดย
คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบแผนการด าเนินงานนั้น ๆ ซ่ึงเป็นลกัษณะของการประเมินตนเองโดย
ไม่จ าเป็นตอ้งตั้งคณะกรรมการอีกชุดมาประเมินแผนหรือไม่จ าเป็นต้องคิดเคร่ืองมือหรือแบบ
ประเมินท่ียุง่ยากซบัซอ้น C เราตอ้งมีการประเมินการด าเนินการ  

1. ไดมี้การก าหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม่  
2. มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่ 
3. ผลของการประเมินตรงกบัวตัถุประสงคท่ี์วางไวห้รือไม ่
4. ปัญหา / จุดอ่อนท่ีพบในการด าเนินการมีหรือไม่ 
5. ขอ้ดี / จุดแขง็ของการด าเนินการมีหรือไม่  
Act  (ปรับปรุงแกไ้ข) หมายถึง การน าผลการประเมินมาพฒันาแผน อาจประกอบดว้ย การ 

น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้างหรือขั้นตอนการปฏิบติังานใดท่ีควรปรับปรุงหรือ
พฒันาส่ิงท่ีดีอยูแ่ลว้ใหดี้ยิ่งข้ึนไปอีก และสงัเคราะห์รูปแบบการด าเนินการใหม่ท่ีเหมาะสมส าหรับ
การด าเนินการในปีต่อไป A  เราตอ้งมีการปรับปรุงตามผลการประเมิน  
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1. มีการระดมสมองเพ่ือหาทางแกไ้ขปัญหา / จุดอ่อนท่ีคน้พบ 
2. มีการระดมสมองเพ่ือหาทางเสริมขอ้ดี / จุดแขง็เพ่ิมข้ึน 
3. มีการน าผลท่ีไดจ้ากการระดมสมอง เสนอคณะกรรมการประกนัคุณภาพของคณะเพ่ือ

พิจารณาส าหรับใชว้างแผนคร้ังต่อไป 
4. ก าหนดกลยทุธ์ในการจดัท าแผนคร้ังต่อไป 
5. ก าหนดผูรั้บผิดชอบไปด าเนินจดัท าแผนคร้ังต่อไป 

การน าหลกั PDCA มาใช้ในองค์กร  
จุดดอ้ยขององคก์รท่ีตอ้งท าการแกไ้ขคือปัจจุบนับริษทัฯการเสริมสร้างศกัยภาพและ 

สนบัสนุนผูป้ระกอบการให้มีทางเลือกในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือสร้างสภาพคล่องไดง่้ายข้ึน
และหนัมาใหค้วามสนใจการบริการดา้นสินเช่ือประเภทน้ีมากข้ึน 
P = Plan (การวางแผน)  

บริษทัฯ เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจแฟคตอร่ิงเป็นหลกั จึงไดต้ั้งเป้าหมายในการด าเนิน 
ธุรกิจ คือ การ เสริมสร้างศกัยภาพและสนบัสนุนผูป้ระกอบการให้มีทางเลือกในการเขา้ถึงแหล่ง
เงินทุนเพ่ือสร้างสภาพคล่องไดง่้ายข้ึน นอกเหนือจากสถาบนัการเงินหลกัอ่ืน ๆ โดยเน้นกลุ่ม
ผูป้ระกอบการขนาดกลาง และขนาดเลก็ ท่ีตอ้งการสภาพ คล่องในการด าเนินงาน ส าหรับแนวโนม้
เศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะขยายตวั ร้อยละ 3.5 - 4.5 โดยมีปัจจยั สนบัสนุนจาก  

(1)  การใชจ่้ายภาคครัวเรือนยงัมีแนวโนม้ขยายตวัในเกณฑดี์และสนบัสนุนการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจ ไดอ้ย่างต่อเน่ือง ตามการปรับตัวดีข้ึนของฐานรายไดแ้ละการมีงานท าท่ีมีความ
ชดัเจนมากข้ึน  

(2)  การเร่งตวัข้ึน ของการลงทุนรวม โดยการลงทุนภาครัฐยงัมีแนวโน้มท่ีจะเร่งตัวข้ึน
ตามความคืบหน้าของโครงการลงทุน  โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีส าคัญ ๆ ท่ีเข้าสู่ขั้นตอนของการ
ก่อสร้างมากข้ึน และการลงทุนภาคเอกชนคาดวา่จะขยายตวัใน เกณฑดี์ต่อเน่ือง  

(3) การปรับตวัดีข้ึนของภาคการท่องเท่ียว 
(4)  การขยายตวัของเศรษฐกิจและปริมาณการคา้โลก ท่ีสามารถสนบัสนุนภาคการส่งออก

ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองแมจ้ะชะลอตวัลงตามประเทศเศรษฐกิจหลกั  
(5)  การ เปล่ียนแปลงทิศทางการคา้ การผลิต และการลงทุนระหวา่งประเทศ ซ่ึงคาดวา่จะ

เร่ิมส่งผลดา้นบวกต่อเศรษฐกิจ ไทยท่ีชดัเจนมากข้ึนตามล าดบั  
นอกจากเป้าหมายการด าเนินธุรกิจขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล และ
หลกั การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือสามารถสร้างก าไรรวมถึงผลตอบแทนท่ีดีต่อผูถื้อหุ้น และการ
เติบโตอยา่งมีคุณภาพ ไดอ้ยา่งย ัง่ยืนในระยะยาว 
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D = Do (การปฏิบัติงานตามแผน) 
ดา้นสินเช่ือบริษทัการก าหนดใหมี้นโยบายและวิธีการควบคุมสิน เช่ือท่ีเหมาะสม โดยการ 

วิเคราะห์ สินเช่ือจากขอ้มูลต่างๆของลูกคา้และลูกหน้ีรวมถึงการติดตามลูกคา้ท่ีเกิน ก าหนดช าระ
อยา่งสม ่าเสมอ โดยมี 2 ส่วนงาน คือ  

1. ส่วนกลัน่กรองสินเช่ือ (Credit Evaluation)  
2. ส่วน แกไ้ขหน้ี(Debt Recovery) 
ดา้นอตัราดอกเบ้ียบริษทัฯไดมี้มาตรการในการลดความเส่ียงดงักล่าวโดยจดัหาแหล่งเงิน 

กูย้มืใหส้อดคลอ้งกบัลูกหน้ีจากการซ้ืสิทธิเรียกร้อง เพ่ือใหบ้ริษทัฯสามารถรักษาส่วนต่าง (Spread) 
ของดอกเบ้ียไดต้ามท่ีบริษทัฯ ตอ้งการ และบริษทัฯยงัสามารถปรับอตัราดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บไดท้ า
ใหบ้ริษทัฯ มีความยืดหยุน่ในการปรับตวัในภาวะท่ีอตัราดอกเบ้ียมีความผนัผวน 

ดา้นสภาพคล่องบริษทัฯ มีการบริหารสภาพคล่องและไดรั้บสนบัสนุนเงินทุนจากสถาบนั 
การเงินและพนัธมิตรทางธุรกิจอย่างเพียงพอในการด าเนินการและรองรับการขยายธุรกิจในภาวะ
ปกติและมีแผนฉุกเฉินส าหรับภาวะวิกฤติพร้อมทั้งมีการบริหารสภาพคล่องท่ีเหมาะสมระหว่าง
ตน้ทุนและผลตอบแทน 
C = Check (การตรวจสอบและปฏิบัติงานตามแผน) 

การตรวจสอบและประเมินผลของการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนนั้นวา่มีปัญหาอยา่งไร 
บา้ง และจ าเป็นจะตอ้งเปล่ียนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบา้งซ่ึงหากผลส ารวจ มีอตัรา
น่าสนใจสูงจะตอ้งมีการตรวจสอบวา่เกิดข้ึนจากสาเหตุใด  แลว้จะท าการแกไ้ขเพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
แผนท่ีไดว้างเอาไวเ้พ่ือจะง่ายต่อการปฏิบติัและการตรวจสอบ 
A = Act (การปรับปรุงแก้ไข) 

การปรับปรุงแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งเร่งด่วนเฉพาะหนา้ หรือการคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริง 
ของปัญหาโดยการปรับปรุงและแกไ้ขผลิตภณัฑใ์หม่จาการมท่ีองค์กรไดท้ าการการวางแผนและ
จุดดอ้ยของบริษทัจะตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขในส่วนใด หรือถา้ไม่มีปัญหาและขอ้บกพร่องในการ
ปฏิบติังานตามวงจร PDCA กย็อมรับแนวทางปฏิบติังานตามแผนงานท่ีไดผ้ลส าเร็จ 
3.4  วเิคราะห์หลกัการบัญชีของธุรกจิ 

3.3.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่1 เร่ืองการน าเสนองบการเงิน 
เป็นมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดเกณฑก์ารน าเสนองบการเงินท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือวตัถุประสงค์

ทัว่ไป เพ่ือใหม้นัใจวา่งบการเงินดงักล่าวจะสามารถเปรียบเทียบไดก้บังบการเงินในงวดก่อนๆของ
กิจการและงบการเงินของกิจการอ่ืน โดยครอบคลุมถึงข้อก าหนดโดยรวมของการน าเสนองบ
การเงิน  แนวปฏิบติัเก่ียวกับโครงสร้างและข้อก าหนดขั้นต ่าส าหรับเน้ือหาท่ีต้องแสดงในงบ
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การเงิน เหมาะส าหรับกิจการซ่ึงแสวงหาก าไร เพราะไม่จ าเป็นตอ้งดดัแปลงน าเสนอส่วนท่ีไดส่้วน
ท่ีเสียของสมาชิกหรือหน่วยลงทุนในงบการเงิน 

 3.3.2  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่7 เร่ืองงบกระแสเงินสด 
งบกระแสเงินสดนั้นมีประโยชน์ต่อผู ้ท่ีใช้งบการเงินเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการประเมิน

ความสามารถของบริษทัในการท าใหเ้กิดเงินสดและรายการท่ีเทียบเท่าเงินสด และความตอ้งการ
ใชก้ระแสเงินสดของบริษทัท่ีจะใชใ้นการตดัสินใจในการประเมินความสามารถของกิจการ ในการ
ท่ีจะตดัสินใจลงทุนเพ่ือเป็นการใชข้อ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในอดีตของเงินสดจากกิจกรรมท่ี
ด าเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงิน กิจกรรมลงทุน ซ่ึงบริษทัได้ท างบกระแสเงินสดให้เป็นไปตาม
มาตรฐานบญัชีท่ีก าหนดไว ้ท่ียอมรับในงบกระแสเงินสดตอ้งมาจากการประกอบกิจกรรมเกิดเป็น
รายไดซ่ึ้งบริษทัไดจ้ดัท าไปตามนั้น 

3.3.3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่12 เร่ืองภาษีเงินได้  
หลกัการพ้ืนฐานของการรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน คือกิจการจะตอ้งคาดว่าตนจะได้รับ

ประโยชน์จากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือจะตอ้งจ่ายช าระมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสิน หากมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าการไดรั้บประโยชน์จากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือการช าระ
หน้ีสินดงักล่าวจะมีผลท าให้กิจการช าระภาษีเพ่ิมข้ึนหรือ (ลดลง) ในอนาคตเม่ือเปรียบเทียบกับ
กรณีท่ีรายการนั้นไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบทางภาษีกิจการจะตอ้งบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
(หรือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี) โดยมีขอ้ยกเวน้บางประการมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี
ก าหนดใหกิ้จการตอ้งบนัทึกผลกระทบทางภาษีของรายการและเหตุการณ์อ่ืน ในลกัษณะเดียวกนั
กบัท่ีบนัทึกรายการและเหตุการณ์อ่ืนนั้นดงันั้นหากกิจการรับรู้รายการและเหตุการณ์อ่ืนในก าไร
หรือขาดทุนกิจการก็จะตอ้งรับรู้ผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้งในก าไรหรือขาดทุนด้วยเช่นกัน 
ส่วนรายการท่ีรับรู้ตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ กิจการตอ้งบนัทึกรายการภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการ
นั้นในส่วนของเจา้ของโดยตรงเช่นกนั ในท านองเดียวกนั การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจจะส่งผลต่อมูลค่าของค่าความ
นิยมหรือจ านวนผลก าไรท่ีรับรู้จากการต่อรองราคาซ้ือธุรกิจ นอกจากน้ีมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี
ยงัก าหนดเก่ียวกับการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกิดจากผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชห้รือเครดิตภาษียงัไม่ได้ใช้การแสดงรายการภาษีเงินไดใ้นงบการเงินและการเปิดเผย
ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินได ้  

 
 
 
 



44 
 

3.3.4 มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่19 เร่ืองผลประโยชน์ของพนักงาน  
1. ผลประโยชน์ระยะส้ันส าหรับพนักงาน  

 ผลประโยชน์ระยะสั้ นของพนักงาน อาจอยู่ในรูปแบบของค่าจ้างเ งินเดือน เ งิน
สมทบ  กองทุนประกนัสังคม  การลาพกัผ่อนประจ าปีและลาป่วยท่ีคงไวซ่ึ้งค่าตอบแทนท่ีตอ้งจ่าย
ส่วนแบ่งก าไรและโบนัส ผลประโยชน์ท่ีไม่เป็นตัวเงินส าหรับพนักงานปัจจุบัน  เช่น ค่า
รักษาพยาบาล ค่าท่ีพกัอาศยั  ยานพาหนะและสินคา้หรือบริการท่ีให้เปล่าหรือในลกัษณะอุดหนุน  
ทั้ งน้ีผลประโยชน์ดังกล่าวคาดว่าจะต้องจ่ายช าระทั้ งจ านวนก่อน 12 เดือนหลังวนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานประจ าปีท่ีพนกังานไดใ้หบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนของพนกังาน รวมถึงรายการต่างๆดงัต่อไปน้ี (หากไม่ไดค้าดว่า

จะจ่ายช าระทั้งจ านวนก่อน 12 เดือนหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานประจ าปี ท่ีพนักงานได้
ใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้ง) การลางานระยะยาวท่ียงัไดรั้บผลตอบแทน ผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้จากการ
ท างานเป็นระยะเวลานาน (เช่น การแจกทองค าหรือแหวนเพชร เม่ือท างานครบจ านวนปีท่ี
ก าหนด)  ผลประโยชนท่ี์จ่ายจากการทุพพลภาพ เป็นระยะเวลานาน ส่วนแบ่งก าไรและโบนสั และ
ผลตอบแทนท่ีรอจ่าย  

3.3.5 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่34 เร่ืองงบการเงินระหว่างภาค  
 กิจการสามารถน าเสนองบการเงินระหว่างภาคแบบสมบูรณ์ตามขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้น
มาตรฐานการบญัชีหรือน าเสนองบการเงินระหวา่งภาคแบบย่อและเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบ
การเงินท่ีก าหนดในงบการเงินระหว่างภาคแบบยอ่ กิจการสามารถแสดงรายการแต่ละรายการเกิน
กว่ารายการขั้นต ่าท่ีระบุไวห้รือสามารถเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินมากกว่าท่ี
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีก าหนดไว ้แมว้า่กิจการจะน าเสนองบการเงินระหว่างภาคแบบสมบูรณ์
กิจการยงัคงตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีในเร่ืองเก่ียวกบัการรับรู้รายการและการวดั
มูลค่าและตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหมายเหตุประกอบงบการเงินพ่ีก าหนดตามท่ีระบุไวแ้ละตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน  
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บทที ่  4 
 
 

งบการเงิน 
 

ความหมายของการวเิคราะห์งบการเงิน 
 การวิเคราะห์งบการเงิน คือ การวิเคราะห์งบการเงินเป็นการน าขอ้มูลจากงบการเงินมา
เปรียบเทียบหาความสัมพนัธ์เพ่ือให้ ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ 
วตัถุประสงคใ์นการวิเคราะห์งบการเงินข้ึนอยูก่บั ความตอ้งการขอ้มูลของผูใ้ชง้บการเงิน เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์งบการเงินประกอบดว้ยการ วิเคราะห์อตัราส่วน การวิเคราะห์แบบแนวนอน 
การวิเคราะห์แบบแนวตั้ ง โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์งบการเงิน คือ การก าหนดจุดหมาย 
รวบรวมขอ้มูล ปรับสภาพขอ้มูล เลือก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ และแปลความหมาย การ
จดัท างบการเงินเป็นการอาศยัขอ้มูลตวัเลขในอดีต เพ่ือคาดคะเนอนาคต ตวัเลขบางรายการไดจ้าก
การประมาณการ นโยบายทางบญัชีท่ีแตกต่างกนั อาจท าให้ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได ้หรือ
ขอ้มลูท่ีไดอ้าจไม่ไดเ้ป็นขอ้มูลจริง  
การวิเคราะห์งบการเงินมีจุดประสงคด์งัน้ี 
1.  การหาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ 
2.  การน าขอ้เท็จจริงท่ีไดม้าใชป้ระกอบการตดัสินใจหรือเสนอแนะแนวทางการตดัสินใจ 
การวเิคราะห์งบการเงินโดยใช้อตัราส่วนทางการเงิน 
 อตัราส่วนทางการเงินเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์งบการเงิน  ซ่ึงเกิดจากการเปรียบเทียบ
โดยการน ารายการท่ีปรากฎในงบการเงินส าหรับระยะเวลาหน่ึงมาสัมพนัธ์กนัในรูปสัดส่วนหรือ
อตัราร้อยละ  
กลุ่มผูใ้ชป้ระโยชนจ์ากการวิเคราะห์งบการเงิน 
 1. เจา้หน้ี หมายถึง บุคคลภายนอกท่ีใหกิ้จดการกูเ้งินมาใชใ้นการด าเนินธุรกิจ เจา้หน้ีจะ
วิเคราะห์งบการเงินของลูกหน้ีเพ่ือพิจารณาความสารถในการช าระหน้ี ความสามารถในการหา
ก าไรและลกัษณะการไดม้าและการใชไ้ปของเงินทุน 
 2. ผูล้งทุนทั่วไป หมายถึง ผูท่ี้มีเงินออมและพร้อมท่ีจะลงทุนในธุรกิจ จะวิเคราะห์
ความสามารถในการหาก าไรทั้งปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคตอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง
จากการลงทุนต่อไปจะเป็นการแสดงขั้นตอนในการค านวณในวิธีต่างๆ และผลค าอธิบายจากการ
ค านวณดงัน้ี 
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เคร่ืองมือท่ีใชว้ิเคราะห์งบการเงินมี 5 ประเภทดงัน้ี 
1. การวิเคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง 
2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโนม้ 
3. การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 
4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบกบับริษทัคู่แข่ง 
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4.1  งบการเงินไตรมาสท่ี  1   

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2561 

31 มีนาคม 2561     31 ธันวาคม 2560     
สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
      เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      32,349                      61,065     
      ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง              2,351,521                 2,648,428     
      ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี    16,070                      15,690     
      ลูกหน้ีอ่ืน              112                             46     
      สินทรัพยภ์าษีเงินได ้          4,286                        4,286    
      สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน                                   1,465                           429     

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน                                                      2,405,803                 2,729,944  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน   
     ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด  
     ช าระภายในหน่ึงปี                18,955                      22,763   
     อุปกรณ์                 6,688                        7,947   
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน             6,009                        6,100   
     เงินมดัจ าและเงินประกนั           1,729                        1,729   
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี          10,960               4,318   
     สินทรัพยร์อการขาย                                     7,077                        7,077   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                     51,418           49,934   
รวมสินทรัพย์                   2,457,221                  2,779,878      

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
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บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน)   
งบแสดงฐานะการเงิน  (ต่อ)   
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2561   

31 มีนาคม 2561     31 ธันวาคม 2560     
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนีสิ้นหมุนเวียน 
      เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจาก 
      สถาบนัการเงิน                     1,752,000                 2,107,000 
      เงินประกนัจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง          41,951                      37,252 
      เงินปันผลคา้งจ่าย                 -                            35,200 
      เจา้หน้ีเงินรอคืน       71,351             37,100 
      เจา้หน้ีอ่ืน             4,401             6,007 
      ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย            4,621               - 
      หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน                                    2,629                        2,275 
 รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน                           1,876,953                 2,224,834 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 
      ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ 
      ผลประโยชนพ์นกังาน                                     9,425                        9,018 
      หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน                              732                729 
       รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน                      10,157              9,747 

รวมหนีสิ้น                           1,887,110                 2,234,581 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
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บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน)   
งบแสดงฐานะการเงิน  (ต่อ)   
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2561 

31 มีนาคม 2561     31 ธันวาคม 2560     
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
      ส่วนของผูถื้อหุน้          -                                - 
      ทุนเรือนหุน้                  -                                - 
         ทุนจดทะเบียน 
         หุน้สามญั 1,600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท               400,000                      400,000  

         ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้ 
         หุน้สามญั 1,600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท                400,000                     400,000  

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั                                      75,845                       75,845  

ส่วนทุนจากบริษทัใหญ่                                   406                            406  
ก าไรสะสม  
        จดัสรรแลว้ – ส ารองตามกฎหมาย                                  25,410                      25,410  
        ยงัไม่ไดจ้ดัสรร                                                    68,450                      43,636  
        รวมส่วนของผูถื้อหุน้                                 570,111                    545,297  
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น                        2,457,221                 2,779,878  
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
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บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2561 
31 มีนาคม 2561     31 ธันวาคม 2560     

รายได้ 
      รายไดด้อกเบ้ียจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง                45,712                       39,265 
      ค่าธรรมเนียมและบริการรับ                   11,607                         9,735               
      รายไดอ่ื้น                    1,091                            369  

รวมรายได้                                  58,410                       49,369  

ค่าใช้จ่าย 
      ค่าใชจ่้ายในการบริหาร                          21,196                       24,957  
      หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ                          389                         3,659  

รวมค่าใช้จ่าย                                   21,585                       28,616  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล            36,825                       20,753  

ตน้ทุนทางการเงิน                             (13,887)                   (10,969) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล                   22,938                         9,784  
(ค่าใชจ่้าย) ผลประโยชนภ์าษีเงินได ้                                1,876                      (2,422) 
ก าไรส าหรับงวด                             24,814                         7,362  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด                        -                            - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด                            24,814                       7,362  
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)          0.016                       0.005  
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
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บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2561  
            ทุนเรือนหุ้นทีอ่อก           ส่วนเกนิมูลค่า              ส่วนทุน                           ก าไรสะสม                                รวม  

                   และช าระแล้ว               หุ้นสามัญ             จากบริษัทใหญ่       จัดสรรแล้ว    ยงัไม่ได้จัดสรร       ส่วนของผู้ถือ
หุ้น   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560                  400,000                       75,845                         406                      22,710               40,502                     539,463  
ก าไรส าหรับงวด                                             -                                  -                                -                             -                      7,362                         7,362   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด                         -                                  -                                -                             -                         -                              - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด                        -                                  -                                -                              -                     7,362                        7,362  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2560                  400,000                       75,845                         406                       22,710              47,864                    546,825   
 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561                  400,000                       75,845                         406                       25,410              43,636                    545,297  

ก าไรส าหรับงวด                   -                                  -                                -                              -                   24,814                      24,814  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด      -                                  -                                -                              -                        -                              - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด                       -                                  -                                -                              -                   24,814                      24,814  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2561                 400,000                       75,845                         406                       25,410              68,450                    570,111 
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บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2561 
                                        2561                 2560 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                      22,938               9,784  
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
       จากกิจกรรมด าเนินงาน 
        ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย                          1,321               1,388  
        หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ                               389               3,659  
        ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์                            (567)                  - 
        ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน                    407                  607  
        ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย                         13,887             10,969 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละ  
หน้ีสินด าเนินงาน                             38,375             26,407  
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
       ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง                    296,359          (14,539) 
       ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม                           3,585               1,131  
       ลูกหน้ีอ่ืน                                 (66)               2,354  
       สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน                    (1,035)                (765) 
       เงินมดัจ าและเงินประกนั         -                      (66) 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
       เงินประกนัจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง                         4,699                (767) 
       เจา้หน้ีเงินรอคืน                       34,251           (28,860) 
       เจา้หน้ีอ่ืน                       (1,096)                (768) 
       หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน                        354                1,496  
       หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน                                   3                       4  
เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน                 375,429           (14,373) 
       จ่ายภาษีเงินได ้                            (145)                (147) 
              เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน                 375,284          (14,520) 
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บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2561 
             2561                2560 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 
       เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์                                (63)             (1,969) 
       เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์                              660                   -              
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน                              597             (1,969) 
 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
       จ่ายเงินปันผล                                 (35,200)         (20,800) 
       เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน           -                  42,203  
       เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน              (355,000)                 -  
       จ่ายดอกเบ้ีย                     (14,397)         (10,629) 
              เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน            (404,597)           10,774  
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ                  (28,716)           (5,715) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม                      61,065            62,941  
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที ่31 มีนาคม                      32,349            57,226  
 

ข้อมูลกระแสเงินสดเพิม่เติม 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
      เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ืออุปกรณ์ลดลง                                 (2)               (1,540) 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
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บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
1.1 ขอ้มลูทัว่ไปของบริษทั 

บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้ งและมี
ภูมิล าเนาในประเทศไทย บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) แห่ง
ประเทศไทย   เ ม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2547 โดยมีบริษัท ไอร่าแคปปิตอล จ ากัด  
จดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัคือการรับซ้ือสิทธิ
เรียกร้องจากลูกหน้ี ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัอยู่ท่ี เลขท่ี 319 อาคารจตุัรัสจามจุรี 
ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนในสกุลเงินบาทและตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
(ปรับปรุง 2560) เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นแบบย่องบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงน ามาแสดงเปรียบเทียบได้มาจากงบ
การเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีอ่ืนผล
การด าเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรากฏในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2561มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเต็มปี  
ข้อมูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจ าปีท่ีได้จดัท าข้ึนตามมาตร 
การรายงานทางการเงินมิไดน้ ามาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การก าหนดให้มีการ
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในงบการเงินระหว่างกาล ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 
งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบั
ภาษาไทยน้ี 

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 
ส าหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 
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ในระหว่างงวด บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบับใหม่
รวม ถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี ซ่ึงมีในรอบระยะบญัชี 
ท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความ
และกา ร ให้ แนวป ฏิ บั ติ ท า งก ารบัญ ชี กั บผู ้ ใ ช้ ม า ต ร ฐ าน  ก า รน า ม า ต ร ฐ า น 
ปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินระหวา่งกาลของบริษทั 

1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผล
บงัคบัใชส้ภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 14 
มีนาคม 2561 และจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 
ผูบ้ริหารของบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักับงบ
การเงินของบริษทัเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดย
ผูบ้ริหารของบริษทัอยู ่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงินของบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

2. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชี และวิธีการค านวณ
เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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3. รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ของบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

ช่ือบริษัทที่เกีย่วข้องกนั ความสัมพนัธ์ 
บริษทั เจ อาร์ เค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ไอร่า แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) บริษทัใหญ่ 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) มีบริษทัใหญ่ร่วมกนั 
AIRA International Advisory (Singapore) 

Pte. Ltd. 
มีบริษทัใหญ่ร่วมกนั 

บริษทั ไอร่า พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั(มหาชน) มีบริษทัใหญ่ร่วมกนั 
บริษทั ไอร่า ลีสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) มีบริษทัใหญ่ร่วมกนั 
บริษทั ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ากดั มีบริษทัใหญ่ร่วมกนั 
บริษทั ไอร่า แอสเซท แมเนจเมนท ์จ ากดั มีบริษทัใหญ่ร่วมกนั 
บริษทั ไอร่า แอดไวเซอร่ี จ ากดั  มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั แอสไพเรชัน่ วนั จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไอร่า แอนด ์ไอฟุล จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วมของบริษทัใหญ่และมีกรรมการ

ร่วมกนั 
บริษทั ทราเวลเลก็ซ์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั บริษทัร่วมของบริษทัใหญ่และมีกรรมการ

ร่วมกนั 
บริษทั ซมัมิท วินดมิ์ลล ์กอลฟ์ คลบั จ ากดั มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั 
กองทุนส่วนบุคคลท่ีบริหารโดย บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่าจ ากดั 

(มหาชน) 
   บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน)  
บริษทั อินดสัเทรียล คลีนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั 
(มหาชน) 

มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั (ส้ินสุดการเป็นบริษทั
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่เดือนมกราคม 2560) 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย: พนับาท 
 ณ วนัที่ 

31 มีนาคม 
 ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม 
 2561  2560 
เงินปันผลค้างจ่าย - บริษัทที่เกีย่วข้องกนั      
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  25,185 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน ์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย: พนับาท 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัที่ 31 มีนาคม 
 2561  2560 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 2,617   6,274 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  121  232 
รวม 2,738  6,506 

4. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
หน่วย: พนับาท 

 ณ วนัที่ 
31 มีนาคม 

 ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 

 2561  2560 
เงินสด 20  20 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 32,329  61,045 
รวม 32,349  61,065 

ณ วันท่ี  31 มีนาคม  2561 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เ งินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเ บ้ีย 
ร้อยละ 0.370 ถึง 0.375 ต่อปี 
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5. ลูกหนีจ้ากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 
หน่วย: พนับาท 

 ณ วนัที่ 
31 มีนาคม 

 ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 

 2561  2560 
ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 2,963,611  3,347,308 
รายไดด้อกเบ้ียจากการซ้ือสิทธิเรียกร้องเรียกเก็บเพ่ิมคา้งรับ 7,332  7,399 
รวม 2,970,943  3,354,707 
หกั เจา้หน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง (541,624)  (628,546) 

         ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (15,819)  (16,302) 
 2,413,500  2,709,859 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (61,979)  (61,431) 
รวมลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง – สุทธิ 2,351,521  2,648,428 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้องจ าแนกตาม
อายหุน้ีไดด้งัน้ี 

หน่วย: พนับาท 
 ณ วนัที่ 

31 มีนาคม 
 ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม 
 2561  2560 
ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง - บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 2,765,456  3,094,011 
คา้งช าระ    
 นอ้ยกว่า 3 เดือน 100,243  157,059 
 3 - 6 เดือน 14,207  12,431 
 มากกวา่ 6 เดือน 83,705  83,807 
รวมลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง - บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,963,611  3,347,308 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ลูกหน้ีสิทธิเรียกร้องในการรับช าระหน้ีท่ีคา้ง
ช าระมากกวา่ 6 เดือน แสดงมูลค่าตามเอกสารสิทธิจ านวน 84 ลา้นบาท ก่อนสุทธิดว้ยจ านวนเงินท่ี
ตอ้งจ่ายคืนผูโ้อน เม่ือบริษทัไดรั้บช าระเงินตามสิทธิเรียกร้องแลว้มีจ านวน 21 ลา้นบาท บริษทัได้
ตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีดงักล่าวดว้ยจ านวนสุทธิแลว้ทั้งจ านวน 
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การเปล่ียนแปลงค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้องเป็นดงัน้ี 
หน่วย: พนับาท 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัที่ 31 มีนาคม 

 2561  2560 
ยอดคงเหลือตน้งวด 61,431  43,941 
บวก หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 548  3,550 
ยอดคงเหลือปลายงวด 61,979  47,491 

  



60 
 

6. ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืม 
หน่วย : พนับาท 

 
ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืม  ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืม - สุทธิ

จากส่วน  รวม 

 
ทีถ่ึงก าหนดช าระภายใน

หน่ึงปี 
 ทีถ่ึงก าหนดช าระภายใน

หน่ึงปี   

 

ณ วนัที่ 
31 มีนาคม 

2561 

 ณ วนัที ่ 
31 

ธันวาคม 
2560 

 ณ วนัที่ 
31 มีนาคม 

2561 

 ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 

2560 
 

ณ วนัที่ 
31 มีนาคม 

2561 

 ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 

2560 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม 17,126  16,320  18,955  23,347                       36,081  39,667 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยั
จะสูญ 

 
(1,056) 

  
(630) 

 
-  (584)  (1,056)  (1,214) 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม - 
สุทธิ 

 
16,070 

  
15,690 

 
18,955  22,763  35,025  38,453 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมียอดคงเหลือของเงินใหกู้ย้ืมท่ีบริษทั
มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับช าระหน้ีให้กบัลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 2 ราย รวมเป็น
จ านวน     22.77 ลา้นบาท และ 24.12 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยการปรับเปล่ียนเง่ือนไขการช าระหน้ี
ไม่ส่งผลกระทบใหเ้กิดผลขาดทุนแต่อยา่งใด  

การเปล่ียนแปลงค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมเป็นดงัน้ี 
หน่วย: พนับาท 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัที่ 31 มีนาคม 

 2561  2560 
ยอดคงเหลือตน้งวด 1,214  60,620 
บวก หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ      -  109 
หกั หน้ีสูญตดับญัชี (158)      - 

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,056  60,729 
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7. สินทรัพย์รอการขาย 
สินทรัพยร์อการขายมีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย: พนับาท 
 ณ วนัที่ 

31 มีนาคม 
 ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม 
 2561  2560 
เคร่ืองจกัร 11,994  12,300 
หกั จ าหน่าย – ราคาตามบญัชีสุทธิ -  (306) 
      ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (4,917)  (4,917) 
เคร่ืองจกัร – สุทธิ 7,077  7,077 

ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้องรายหน่ึงช าระหน้ีส่วนหน่ึงใหแ้ก่บริษทัเป็นเคร่ืองจกัร ทั้งน้ี บริษทั
อยูร่ะหวา่งการด าเนินการขายสินทรัพยด์งักล่าว  

8. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงิน 

กูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินหลายแห่ง ภายใตว้งเงินสินเช่ือ บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง 
ๆ ท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น หา้มน าทรัพยสิ์นของบริษทัไปจ านอง จ าน า หรือก่อให้เกิดภาระผูกพนั 
(Negative pledge) และการด ารงอตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงิน 
กู้ยืมระยะสั้ นตามสัญญาเงินกู้ท่ียงัไม่ได้เบิกใช้เป็นจ านวน 1,038 ลา้นบาท และ 683 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 
การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินมีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 ณ วนัที่  กระแสเงิน

สด 
 การเปลีย่นแปลงทีไ่ม่ใช่

เงินสด 
 ณ วนัที่ 

 1 มกราคม    ครบก าหนด  ต่ออายุสัญญา  31 มีนาคม 
 2561        2561 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,107  (355)  (3,047)  3,047  1,752 
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9. ภาษีเงินได้ 
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณด้วย

อตัราภาษีท่ีแทจ้ริงเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปได้
ดงัน้ี 

หน่วย: พนับาท 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัที่ 31 มีนาคม 
 2561  2560 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:    
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 4,766  2,838 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ 
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว                                                                                      

 
(6,642) 

 
(416) 

ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (1,876)  2,422 

10. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจรับซ้ือ 
สิทธิเรียกร้องจากลูกหน้ี และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัท
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดั
มูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วม
ในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือ
เป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 
11. เงินปันผล  

เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมคณะ 
กรรมการของบริษทัใหญ่เพ่ืออนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2560 จากก าไรสุทธิประจ าปี 2560 ใน
อตัราหุ้นละ 0.0275 บาท เป็นจ านวนเงิน 44 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ดงักล่าวไปแลว้ ในวนัท่ี 12 มกราคม 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.015 บาท เป็นจ านวนเงิน 24 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 มีมติอนุมติัการจ่ายเงิน 
ปันผลท่ีเหลือในอตัราหุน้ละ 0.0125 บาท เป็นเงินจ านวน 20 ลา้นบาท โดยบริษทัมีก าหนดจ่ายเงิน
ปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 
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12. ภาระผูกพนั 
12.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าด าเนินงาน 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีสญัญาเช่าด าเนินงานท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัการเช่าพ้ืนท่ีในอาคารและสัญญาบริการ บริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายใน 
อนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

หน่วย: ล้านบาท 
 ณ วนัที่ 

31 มีนาคม 
 ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม 
 2561  2560 

จ่ายช าระ    
ภายใน 1 ปี 8  6 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 17  19 
มากกวา่ 5 ปี -  - 

12.2  ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่าย 

ทุนซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ านวน 3 ลา้นบาท 
13. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 
 รายการบางรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด วนัท่ี 31  
มีนาคม 2560 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบ
การเงินงวดปัจจุบ ัน การจดัประเภทรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิ ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไว ้การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย: พนับาท 

14.     การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 
 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 

พฤษภาคม 2561 
 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัที่ 31 มีนาคม 2560 

 ตามทีจั่ด
ประเภทใหม่ 

 ตามทีเ่คย
รายงานไว้ 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 24,957  28,616 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 3,659  - 
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4.2  งบการเงินไตรมาสที ่2  

บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561  
                                หมายเหตุ      30 มิ.ย. 2561     31 ธ.ค. 2560 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวยีน 
      เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด              5                       80,755               61,065  
      ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง                                     6                  2,248,848          2,648,428  
      ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี          7                       16,072               15,690  
ลูกหน้ีอ่ืน                                  139                     46  
สินทรัพยภ์าษีเงินได ้                 -                        4,286  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน                                        1,284                   429  
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน               2,347,098         2,729,944  
 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
      ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ       
      ภายในหน่ึงปี                                                                7                         15,705              22,763       
      อุปกรณ์                                    6,970                7,947  
      สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                         5,918                6,100  
      เงินมดัจ าและเงินประกนั                        1,729                1,729 
      สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี                        9,511                4,318  
      สินทรัพยร์อการขาย                              7,077                7,077

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน                     46,910              49,934  
รวมสินทรัพย์              2,394,008         2,779,878  

 
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ 
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บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561  
                                หมายเหตุ      30 มิ.ย. 2561     31 ธ.ค. 2560 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนีสิ้นหมุนเวียน 
      เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้น 
      จากสถาบนัการเงิน               9                   1,715,000         1,715,000  
      เงินประกนัจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง                                        42,053              37,252  
      เงินปันผลคา้งจ่าย                   -                      35,200  
      เจา้หน้ีเงินรอคืน                          71,659              37,100  
      เจา้หน้ีอ่ืน                                5,308                6,007  
      ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย                               2,162                 - 
      หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน                             3,629                2,275  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน                1,839,811         1,832,834  
 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 
      ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน               9,832                9,018  
      หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน                                               735                    729  

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน                        10,567                 9,747  
รวมหน้ีสิน               1,850,378          1,842,581  
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บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561  
                                หมายเหตุ      30 มิ.ย. 2561     31 ธ.ค. 2560 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
ส่วนของผูถื้อหุน้  
ทุนเรือนหุน้ 
    ทุนจดทะเบียน 
    หุน้สามญั 1,600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท                 400,000             400,000  
    ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 
    หุน้สามญั 1,600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท                 400,000             400,000  
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั                        75,845               75,845  
ส่วนทุนจากบริษทัใหญ่                               406                    406  
ก าไรสะสม  
     จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย                     25,410               25,410  
     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร                          41,969               43,636  
     รวมส่วนของผูถื้อหุน้                     543,630             545,297  
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น             2,394,008          2,387,878  
 
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ 
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บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 
                                      หมายเหตุ                2561               2560  

รายได้  
      รายไดด้อกเบ้ียจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง                              44,621            40,900   
      ค่าธรรมเนียมและบริการรับ                                           10,320             10,530   
      รายไดอ่ื้น                                      528                  390   

รวมรายได ้                           55,469             51,820   
 

ค่าใช้จ่าย  
      ค่าใชจ่้ายในการบริหาร                    14                  23,549             24,404   
      หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ         14                   21,411            10,073   

รวมค่าใชจ่้าย                                44,960            34,477   
 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้                             10,509            17,343   
ตน้ทุนทางการเงิน                           (13,456)          (11,865)  
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้                                (2,947)             5,478   
ภาษีเงินได ้                                    10                  (3,533)            (3,000)  
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด                            (6,480)              2,478   
ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน                     บาท             (0.004)              0.002   
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก                   หุ้น       1,600,000,000  1,600,000,000  
 
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ 
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บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 
                                      หมายเหตุ                2561               2560  

รายได้ 
      รายไดด้อกเบ้ียจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง                              90,333            80,165  
      ค่าธรรมเนียมและบริการรับ                                 21,927            20,265  
      รายไดอ่ื้น                                                   1,618                 759  

รวมรายได ้                          113,878           101,189  
ค่าใช้จ่าย 
      ค่าใชจ่้ายในการบริหาร                         14                   44,745            49,361  
      หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ      14                   21,800             13,732  

รวมค่าใชจ่้าย                                66,545             63,093  
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้                              47,333             38,096  
ตน้ทุนทางการเงิน                            (27,343)         (22,834) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้                                 19,990            15,262  
ภาษีเงินได ้                                 (1,657)           (5,422) 
ก าไรส าหรับงวด                                  18,333              9,840  
 
ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน               บาท                         0.011              0.006  
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก            หุ้น            1,600,000,000 1,600,000,000  
 
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ 
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บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2561  
            ทุนเรือนหุ้นทีอ่อก           ส่วนเกนิมูลค่า              ส่วนทุน                           ก าไรสะสม                                รวม  

                   และช าระแล้ว               หุ้นสามัญ             จากบริษัทใหญ่       จัดสรรแล้ว    ยงัไม่ได้จัดสรร       ส่วนของผู้ถือ
หุ้น   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560                 400,000                         75,845                       406                      22,710               40,502                     539,463  

รายการเปล่ียนแปลงระหวา่งงวด 
      ก าไรส าหรับงวด                      -                                    -                              -                              -                     9,840                        9,840  
      เงินปันผลจ่าย                                  -                                    -                              -                              -                   (16,000)                   
(16,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2560              400,000                         75,845                       406                       22,710                34,342                    533,303  
 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561         400,000                         75,845                       406                        25,410               43,636                    545,297 

รายการเปล่ียนแปลงระหวา่งงวด 
      ก าไรส าหรับงวด                       -                                   -                               -                               -                    18,333                     18,333  
      เงินปันผลจ่าย                  -                                   -                               -                               -                  (20,000)                   (20,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2561              400,000                         75,845                       406                        25,410              41,969                     543,630 
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บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 
           หมายเหตุ                2561               2560 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้                         19,990            15,262  
ปรับปรุงดว้ย 
     ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย                2,283              2,736  
     หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ                       21,800            13,731  
     ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์                  (568)                 - 
     ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน                      814              1,183  
     ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย                          27,343            22,834  
                             71,662            55,746  

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
     ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง                     392,682         (69,377) 

     ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม                          (8,010)             2,470  

     ลูกหน้ีอ่ืน                             (309)             2,324  

     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน                              (855)              (245) 

     เงินมดัจ าและเงินประกนั                       -                    (66) 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
      เงินประกนัจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง                             4,801          (3,518) 

      เจา้หน้ีเงินรอคืน               34,559               - 

      เจา้หน้ีอ่ืน                            (1,050)         (1,225) 

      หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน                  1,354        (24,920) 

      หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน                                           6                   6 

      เงินสดรับจาก (จ่ายเพ่ือ) กิจกรรมด าเนินงาน                     494,840       (38,805) 
      จ่ายภาษีเงินได ้                                 (402)         (6,901) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน                    494,438       (45,706) 
 



71 
 

บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 
           หมายเหตุ                2561               2560 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 
      เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์                      (63)           (1,986) 
      เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์                       662                - 
      เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน                    599           (1,986) 
 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
       เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นแก่สถาบนัการเงิน               (392,000)             - 
       เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน            -            103,000  
       จ่ายเงินปันผล                      (55,200)        (36,800) 
       จ่ายดอกเบ้ีย                                    (28,147)       (22,700) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน              (475,347)          43,500  
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ                      19,690         (4,192) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด                          61,065          62,941  
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด                          80,755          58,749  
 

ข้อมูลกระแสเงินสดเพิม่เติม 
       รายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
        เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ืออุปกรณ์ลดลง                     (1,156)         (1,531) 
 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ 
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4.3 งบการเงินไตรมาสที ่2 

บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 
                   หมายเหตุ      30 มิ.ย. 2561     31 ธ.ค. 2560 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวยีน 
      เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                5                      66,293              61,065  
      ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง                 6                 2,101,598         2,648,428  
      ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี            7                      39,273              15,690  
      ลูกหน้ีอ่ืน                                      322                     46  
      สินทรัพยภ์าษีเงินได ้                                  918                4,286  
      สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน                                890                   429  

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน                         2,209,294         2,729,944  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
      ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ 
      ภายในหน่ึงปี                 7                       32,727              22,763  

      อุปกรณ์                              6,163                7,947  
      สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                              5,826                6,100 
      เงินมดัจ าและเงินประกนั                              1,717                1,729  
      สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี                          8,492                4,318  
      สินทรัพยร์อการขาย 8                                  7,077                7,077  

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน                     62,002              49,934  
รวมสินทรัพย์                2,271,296         2,779,878  

 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ 
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บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561  

                   หมายเหตุ      30 มิ.ย. 2561     31 ธ.ค. 2560  
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  
หนีสิ้นหมุนเวียน   
      เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้น  
      จากสถาบนัการเงิน                 9           1,558,000          2,107,000   
      เงินประกนัจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง                       39,712               37,252   
      เงินปันผลคา้งจ่าย                     -                     35,200   
      เจา้หน้ีเงินรอคืน                       92,728               37,100   
      เจา้หน้ีอ่ืน                             4,429                 6,007   
      หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน                         3,845                 2,275   

รวมหน้ีสินหมุนเวียน               1,698,714          2,224,834   
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน  
      ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ  
      ผลประโยชนพ์นกังาน                         10,240                9,018   

      หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน                                 737                   729  
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน                             10,977                9,747  
รวมหนีสิ้น                 1,709,691         2,234,581  
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บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 

                    หมายเหตุ     30 มิ.ย. 2561     31 ธ.ค. 2560 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
ส่วนของผูถื้อหุน้  
ทุนเรือนหุน้ 
     ทุนจดทะเบียน 
     หุน้สามญั 1,600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท                400,000             400,000  
     ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้ 
     หุน้สามญั 1,600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท                 400,000             400,000  
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั                         75,845               75,845  
ส่วนทุนจากบริษทัใหญ่                                   406                    406  
ก าไรสะสม  
     จดัสรรแลว้ – ส ารองตามกฎหมาย                   25,410               25,410  
     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร                         59,944               43,636  
    รวมส่วนของผูถื้อหุน้                                  561,605             545,297  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น                         2,271,296          2,779,878  
 
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ 
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บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561  
           หมายเหตุ                2561               2560  

รายได้  
     รายไดด้อกเบ้ียจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง                                43,886           44,648   
     ค่าธรรมเนียมและบริการรับ                                  12,286           13,131   
     รายไดอ่ื้น                                            855                422   

รวมรายได ้                                  57,027           58,201   

ค่าใช้จ่าย  
      ค่าใชจ่้ายในการบริหาร                                22,419           24,976   
      หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั)                                     (912)            1,012   
      ตน้ทุนทางการเงิน                                 12,954            13,454  

รวมค่าใชจ่้าย                                34,461           39,442   
  
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้                               22,566            18,759   
ภาษีเงินได ้        10                        4,591              4,274   
ก าไรส าหรับงวด                                17,975            14,485   
  
ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน                บาท                      0.011              0.009  

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก               หุ้น         1,600,000,000 1,600,000,000  

 
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ 
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บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 
         หมายเหตุ                2561                 2560 

รายได้ 
      รายไดด้อกเบ้ียจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง                                    134,218            124,813  
      ค่าธรรมเนียมและบริการรับ                              34,214              33,396  
       รายไดอ่ื้น                                  2,474                1,181  
       รวมรายได้                        170,906            159,390  
ค่าใช้จ่าย 
      ค่าใชจ่้ายในการบริหาร                                      67,164              74,337  
      หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ                          20,888              14,744  
      ตน้ทุนทางการเงิน                                  40,298              36,288  

รวมค่าใช้จ่าย                               128,350            125,369  
 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้                             42,556              34,021  
ภาษีเงินได ้  10                                 6,248                9,696  
ก าไรส าหรับงวด                         36,308              24,325  
 

ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน                 บาท             0.023                0.015  

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก             หุ้น        1,600,000,000   1,600,000,000  

 
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ 
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บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561  

            ทุนเรือนหุ้นทีอ่อก           ส่วนเกนิมูลค่า              ส่วนทุน                           ก าไรสะสม                                รวม  
                   และช าระแล้ว               หุ้นสามัญ             จากบริษัทใหญ่       จัดสรรแล้ว    ยงัไม่ได้จัดสรร       ส่วนของผู้ถือ

หุ้น   
ยอดคงเหลือต้นงวด 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560                    400,000                          75,845                       406                     22,710                40,502                    539,463  
รายการเปล่ียนแปลงระหวา่งงวด 
ก าไรส าหรับงวด        -               -                              -                            -              24,325                   24,325   
เงินปันผลจ่าย                    -                        -                           -                     -                    (16,000)                 (16,000)  
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 ก.ย.2560          400,000                          75,845                      406                     22,710                 48,827                  547,788   
ยอดคงเหลือต้นงวด 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561                400,000                         75,845                       406                      25,410                43,636                  545,297  

รายการเปล่ียนแปลงระหวา่งงวด 
ก าไรส าหรับงวด                        -                                      -                             -                             -                    36,308                     36,308  

เงินปันผลจ่าย                     -                                      -                             -                             -                   (20,000)                 (20,000) 
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 ก.ย.2561          400,000                          75,845                       406                       25,410              59,944                  561,605  
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บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561 

         หมายเหตุ                2561                 2560 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้                      42,556              34,021  
ปรับปรุงดว้ย 
      ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย                           3,234                4,111  
      หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ                     20,888              14,744  
      ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพยร์อการขาย                    -                     1,848  
      ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์                             (568)                    (6) 
      ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขาย                  -                       (44) 
      ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน                           1,222                1,823  
      ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย                        40,298              36,288  
                     107,630              92,785  
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
      ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง                    528,342        (354,783) 
      ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม                     (35,603)         (12,331) 
      ลูกหน้ีอ่ืน                                (620)             2,319  
      สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน                                (461)                110  
      เงินมดัจ าและเงินประกนั                           12                - 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
      เงินประกนัจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง               2,460            (9,784) 
      เจา้หน้ีเงินรอคืน                          55,628                - 
      เจา้หน้ีอ่ืน                                  (993)           (1,668) 
      หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน                                    1,570          (21,498) 

      หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน                                    8                      9  

      เงินสดรับจาก (จ่ายเพ่ือ) กิจกรรมด าเนินงาน                  657,973        (304,841) 

      เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้                        (7,054)          (12,715) 
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บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 
                      หมายเหตุ                2561                 2560 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 
       เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์                      (1,270)             (2,206) 
       เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน             -                 (2,367) 
       เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์                                662                      6 
       เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขาย                    -                      350  
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน                             (608)             (4,217) 
 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
       เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นแก่สถาบนัการเงิน              9               (549,000)                 - 

       เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน             9      -                 383,000  

       จ่ายเงินปันผล                      (55,200)          (36,800) 

       จ่ายดอกเบ้ีย                      (40,883)          (35,576) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน           (645,083)          310,624  
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ             5,228          (11,149) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด                       61,065            62,941  
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด                        66,293            51,792  
 

ข้อมูลกระแสเงินสดเพิม่เติม 
        รายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
         เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ืออุปกรณ์ลดลง           -            (1,272) 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย 
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4.2 การวเิคราะห์อตัราส่วนร้อยละตามแนวตั้ง 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ส าหรับเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ไตรมาส 1,2 และ 3 

  ไตรมาส 1   ไตรมาส 2   ไตรมาส 3  เพิม่-ลด 

30 มีนาคม 
2561 

30 มิถุนายน 
2561 

30 กนัยายน 
2561 

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส  3 

% % % 

สินทรัพย์       

สินทรัพยห์มุนเวียน       

เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 

32,349.00 80,755.00 66,293.00 1.34 3.44 3.00 

ลูกหน้ีจากการซ้ือ
สิทธิเรียกร้อง 

2,351,521.00 2,248,848.00 2,101,598.00 97.74 95.81 95.13 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมท่ี
ถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

16,070.00 16,072.00 39,273.00 0.67 0.68 1.78 

ลูกหน้ีอ่ืน 112.00 139.00 322.00 0.00 0.01 0.01 

สินทรัพยภ์าษีเงินได ้ 4,286.00 - 918.00 0.18 - 0.04 

สินทรัพยห์มุนเวียน
อ่ืน 

1,465.00 1,284.00 890.00 0.06 0.05 0.04 

รวมสินทรัพย์
หมุนเวียน 

2,405,803.00 2,347,098.00 2,209,294.00 97.91 98.04 97.27 

สินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียน 

      

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม - 
สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระ 

      

ภายในหน่ึงปี 18,955.00 15,705.00 32,727.00 0.77 0.66 1.44 

อุปกรณ์ 6,688.00 6,970.00 6,163.00 0.27 0.29 0.27 
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บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ส าหรับเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ไตรมาส 1,2 และ 3 

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 เพิม่-ลด 

 30 มีนาคม 
2561 

30 มิถุนายน 
2561 

30 กนัยายน 
2561 

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส  3 

 % % % 

สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน 

6,009.00 5,918.00 5,826.00 0.24 0.25 0.26 

เงินมดัจ าและเงิน
ประกนั 

1,729.00 1,729.00 1,717.00 0.07 0.07 0.08 

สินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชี 

10,960.00 9,511.00 8,492.00 0.45 0.40 0.37 

สินทรัพยร์อการ
ขาย 

7,077.00 7,077.00 7,077.00 0.29 0.30 0.31 

รวมสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียน 

51,418.00 46,910.00 62,002.00 2.09 1.96 2.73 

รวมสินทรัพย์ 2,457,221.00 2,394,008.00 2,271,296.00 100.00 100.00 100.00 
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บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ส าหรับเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ไตรมาส 1,2 และ 3 

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 เพิม่-ลด 

30 มี.ค. 61 30 มิ.ย.61 30 ก.ย. 61 ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส  2 

ไตร
มาส  3 

% % % 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือ
หุ้น 

      

หน้ีสินหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั
การเงิน 

1,752,000.00 1,715,000.00 1,558,000.00 93.34 93.22 91.72 

เงินประกนัจากการซ้ือ
สิทธิเรียกร้อง 

41,951.00 42,053.00 39,712.00 2.24 2.29 2.34 

เงินปันผลคา้งจ่าย - - - - - - 

เจา้หน้ีเงินรอคืน 71,351.00 71,659.00 92,728.00 3.80 3.89 5.46 

เจา้หน้ีอ่ืน 4,401.00 5,308.00 4,429.00 0.23 0.29 0.26 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,621.00 2,162.00 - 0.25 0.12 - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,629.00 3,629.00 3,845.00 0.14 0.20 0.23 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,876,953.00 1,839,811.00 1,698,714.00 99.46 99.43 99.36 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       

ประมาณการหน้ีสินไม่
หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชนพ์นกังาน 

9,425.00 9,832.00 10,240.00 0.50 0.53 0.60 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 732.00 735.00 737.00 0.04 0.04 0.04 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 10,157.00 10,567.00 10,977.00 0.54 0.57 0.64 

รวมหนีสิ้น 1,887,110.00 1,850,378.00 1,709,691.00 76.80 77.29 75.27 

ส่วนของผูถื้อหุน้        
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บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ส าหรับเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ไตรมาส 1,2 และ 3 

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 เพิม่-ลด 

 30 มี.ค. 61 30 มิ.ย.61 30 ก.ย. 61 ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

% % % 

ทุนเรือนหุน้       

ทุนจดทะเบียน       

หุน้สามญั 1,600,000,000 
หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 
บาท 

400,000.00 400,000.00 400,000.00    

ทุนออกจ าหน่ายและช าระ
เต็มมูลค่าแลว้ 

      

หุน้สามญั 1,600,000,000 
หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 
บาท 

400,000.00 400,000.00 400,000.00    

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ - -     

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 75,845.00 75,845.00 75,845.00    

ส่วนเกินทุนจากบริษทั
ใหญ่ 

406.00 406.00 406.00 100.00 100.00 100.00 

ก าไรสะสม        

จดัสรรแลว้ - ส ารองตาม
กฎหมาย 

25,410.00 25,410.00 25,410.00 1.03 1.06 1.12 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 68,450.00 41,969.00 59,944.00 2.79 1.75 2.64 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 570,111.00 543,630.00 561,605.00 23.20 22.71 24.73 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้
ถือหุ้น 

2,457,221.00 2,394,008.00 2,271,296.00 100.00 100.00 100.00 
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การอธิบายผลการวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวธีิแนวตั้งบริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
 จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั
(มหาชน) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม, 30 มิถุนายน, 30 กนัยายนปี 2561 ดว้ยการวิเคราะห์แนวตั้งหรือวิธี
ร้อยละของยอดรวมซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูล  3 ไตรมาสพบว่า  
 ดา้นสินทรัพยกิ์จการมีสินทรัพยห์มุนเวียนลงลง ไตรมาส 1 คิดเป็น 97.91% ไตรมาส 2 คิด
เป็น 98.04% ไตรมาส 3 คิดเป็น 97.27% แต่เม่ือกิจการพิจารณารายละเอียดของสินทรัพยพ์บว่าท่ี
เพ่ิมข้ึนคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด,ลูกหน้ีท่ีใหกู้ย้ืมท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1ปี, ลูกหน้ี
อ่ืน ดา้นลดคือ ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนรวมเพ่ิมข้ึน ไตรมาส 1 คิด
เป็น 2.09% ไตรมาส 2 คิดเป็น 1.96% ไตรมาส 3 คิดเป็น 2.73% 
 ดา้นหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นกิจการใชแ้หล่งหน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน ไตรมาส 1 คิด
เป็น 0.14% ไตรมาส 2 คิดเป็น 0.20% ไตรมาส 3 คิดเป็น 0.23% แต่เม่ือพิจารณารายละเอียดของ
หน้ีสินหมุนเวียนพบว่าท่ีเพ่ิมข้ึนคือ เงินเบิกเกินบญัชี,เงินประกนัจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง,เจา้หน้ี
เงินรอคืน ,เจา้หน้ีอ่ืน หน้ีสินไม่หมุนเวียนรวมเพ่ิมข้ึน ไตรมาส 1 คิดเป็น 0.54%ไตรมาส 2 คิดเป็น 
0.57% ไตรมาส 3 คิดเป็น 0.64% เม่ือพิจารณารายละเอียดของหน้ีสินไม่หมุนเวียนพบว่าท่ีเพ่ิมข้ึน
คือ ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์, หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน ส่วนดา้นของผู ้
ถือหุ้นรวมเพ่ิมข้ึน ไตรมาส 1 คิดเป็น 23.20% ไตรมาส 2 คิดเป็น 22.71% ไตรมาส 3 คิดเป็น 
24.73% 
 สรุป เม่ือพิจารณาทั้ง 3 ไตรมาสพบว่ากิจการมีความเส่ียงน้อยเน่ืองจากกิจการมีภาระ
หน้ีสินเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยกิจการมีสภาพคล่องสามารถน าเงินสดมาช าระหน้ีไดเ้พราะเงินสดเพ่ิมข้ึน
ในไตรมาส 2 และในไตรมาส
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บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ไตรมาส 1,2 และ 3 

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 เพิม่-ลด 

30 มี.ค.61 30 มิ.ย.61 30 ก.ย.61 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

% % % 
รายได ้       

รายไดด้อกเบ้ียจาก
การซ้ือสิทธิเรียกร้อง 

45,712.00 44,621.00 43,886.00 78.26 80.44 76.96 

ค่าธรรมเนียมและ
บริการรับ 

11,607.00 10,320.00 12,286.00 19.87 18.60 21.54 

รายไดอ่ื้น 1,091.00 528.00 855.00 1.87 0.95 1.50 
รวมรายได ้ 58,410.00 55,469.00 57,027.00 100.00 100.00 100.00 

ค่าใชจ่้าย       

ค่าใชจ่้ายในการ
บริหาร  

21,196.00 23,549.00 22,419.00 36.29 42.45 39.31 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัย
จะสูญ 

389.00 21,411.00 -912.00 0.67 38.60 (1.60) 

รวมค่าใชจ่้าย 21,585.00 44,960.00 21,507.00 36.95 81.05 37.71 

ก าไรก่อนต้นทุน
ทางการเงินและภาษี
เงินได้ 

36,825.00 1,059.00 22,566.00 63.05 1.91 39.57 

ตน้ทุนทางการเงิน (13,887.00) (13,456.00) - (23.78) (24.26) - 
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บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ไตรมาส 1,2 และ 3 

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 เพิม่-ลด 

30 มีนาคม 
2561 

30 
มิถุนายน 

2561 

30 
กนัยายน 

2561 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

% % % 

ก าไร (ขาดทุน) 
ก่อนภาษีเงินได้ 

22,938.00 (2,947.00) 22,566.00 39.27 (5.31) 39.57 

(ค่าใช่จ่าย) 
ผลประโยชนภ์าษี
เงินได ้

1,876.00 (3,533.00) - 3.21 (6.37) - 

ก าไร (ขาดทุน) 
ส าหรับงวด 

24,814.00 (6,480.00) 22,566.00 42.48 (11.68) 39.57 
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การอธิบายผลการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนตามวิธีแนวตั้งบริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน)  
        จากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนของบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรับงวดสามไตรมาสปี 2561 ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวตั้งซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบ 3  ไตรมาส ซ่ึง
ไตรามาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 พบวา่ 
        จาการเปรียบเทียบร้อยละกิจการมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนทุกไตรมาสและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก่อน
ภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึนทุกไตรมาสเม่ือคิดเป็นร้อยละยอดรวม คือ รายไดกิ้จการมีก าไรขาดทุนส าหรับ
งวดคือ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 39.27% ไตรมาสท่ี -5.31% ไตรมาสท่ี 3 39.57% เน่ืองจากต้นทุน
ทางการเงินลดลงคือไตรมาสท่ี 1 -23.78% ไตรมาสท่ี 2 -24.26% ไตรมาสท่ี 3  0% จึงท าใหร้ายได้
กิจการเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากกิจการมีค่าใชจ่้ายรวมซ่ึงประกอบไปดว้ย ค่าใชจ่้ายในการบริหารคือ ไตร
มาสท่ี 36.29% ไตรมาสท่ี 2 42.45% ไตรมาสท่ี 3 39.31% ดา้นเพ่ิมประกอบไปดว้ย ค่าใชจ่้ายใน
การบริหาร จึงท าใหกิ้จการมีก าไรขาดทุนก่อนภาษีเงินไดคื้อไตรมาสท่ี 1 39.27% ไตรมาสท่ี 2  
-5.31% ไตรมาสท่ี 3 39.57%  
      สรุปการเปรียบเทียบงบก าไรขาดทุนระหว่างงวดสามไตรมาส  มีก าไรเพ่ิมข้ึนทุกไตรมาส ไตร
มาสท่ี 1 39.27% ไตรมาสท่ี 2 -5.31% ไตรมาสท่ี 3 39.57% แต่ไตรมาสท่ี 2 ควรมีการปรับปรุงโดย
ลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายต่างๆลงเพ่ือใหกิ้จการมีก าไรเพ่ิมข้ึนมากกวา่น้ี 
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บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ส าหรับเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ไตรมาสที ่1 ,2 และ3 

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 เพิม่-ลด 

31 มี.ค.61 30 มิ.ย.61 30 ก.ย.61 ไตรมาส 2-1 ไตรมาส 3-2 

บาท % บาท % 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือ
หุ้น 

       

หน้ีสินหมุนเวียน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั
การเงิน 

1,752,000 1,715,000 1,558,000 (37,000) -2.11 (157,000) -9.15 

เงินประกนัจากการซ้ือ
สิทธิเรียกร้อง 

41,951 42,053 39,712 102 0.24 (2,341) -5.57 

เงินปันผลคา้งจ่าย - - - - 0.00 - 0.00 
เจา้หน้ีเงินรอคืน 71,351 71,659 92,728 308 0.00 21,069 0.29 
เจา้หน้ีอ่ืน 4,401 5,308 4429 907 20.61 (879) - 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,621 2,162 - (2,459) -53.21 (2,162) -100.00 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,629 3,629 3,845 1,000 38.04 216 5.95 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,876,953 1,839,811 1,694,285 (37,142) -1.98 (145,526) -7.91 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน        

ประมาณการหน้ีสินไม่
หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชนพ์นกังาน 

9,425 9,832 10,240 407 0.04 408 1.04 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 732 735 737 1 0.00 2 0.00 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 10,157 10,567 10,977 410 0.04 410 0.04 

รวมหนีสิ้น 1,887,110 1,850,378 1,705,262 (36,732) -1.95 (145,116) -7.84 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือ
หุ้น (ต่อ) 
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บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ส าหรับเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ไตรมาสที ่1 ,2 และ3 

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 เพิม่-ลด 
31 มี.ค.61 30 มิ.ย.61 30 ก.ย.61 ไตรมาส 2-1 ไตรมาส 3-2 

บาท % บาท % 
ส่วนของผูถื้อหุน้         

ทุนเรือนหุน้        
ทุนจดทะเบียน        
หุน้สามญั 
1,600,000,000 หุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท 

400,000.00 400,000.00 400,000.00     

ทุนออกจ าหน่ายและ
ช าระเตม็มูลค่าแลว้ 

       

หุน้สามญั 
1,600,000,000 หุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท 

400,000.00 400,000.00 400,000.00     

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ - -      
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 75,845.00 75,845.00 75,845.00     
ส่วนเกินทุนจากบริษทั
ใหญ่ 

406.00 406.00 406.00 - 0.00 - 0.00 

ก าไรสะสม         

จดัสรรแลว้ - ส ารองตาม
กฎหมาย 

25,410 25,410 25,410 - 0.00 - 0.00 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 68,450 41,969 59,944 (26,481) -0.39 17,975 0.43 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 570,111 543,630 561,605 (26,481) -4.64 17,975 3.31 

รวมหนีสิ้นและส่วนของ
ผู้ถือหุ้น 

2,457,221 2,394,008 2,266,867 (63,213) -2.57 (127,141) -5.31 

 



90 
 

หลกัการอธิบายผลกาวเิคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินวธีิแนวนอน 
 จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) 
จ ากดั(มหาชน) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 30 กนัยายน 2561 ดว้ยวิธีแนวนอนหรือแนวโนม้ 
แสดงเก่ียวกับการเพ่ิมข้ึนและลดลงของจ านวนเงินเป็นร้อยละ เปรียบเทียบข้อมูล 3 ไตรมาส 
ประจ าปี 2559  โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มพบวา่ 
         การเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินระหว่างไตรมาส 1 กับไตรมาส 2 แปลความคือ 
สินทรัพย์หมุนเวียนรวมลดลง (58,705) บาท คิดเป็น -2.44% ซ่ึงประกอบไปด้วย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 48,406 บาท คิดเป็น 149.64% ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง  
(102,673) บาท คิดเป็น -4.37% รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง (4,058) บาท คิดเป็น -0.09% 
ประกอบไปด้วย  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง (91) บาท คิดเป็น 1.51% หน้ีสินหมุนเวียนลดลง 
(37,142) บาท คิดเป็น -1.98% ซ่ึงประกอบไปด้วย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ น 
(37,000)บาท คิดเป็น-2.11% เงินประกนัจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 102 บาท คิดเป็น 0.24%   หน้ีสิน
หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 1,000 บาท คิดเป็น  38.04% รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียนลดลง (37,142) บาท คิด
เป็น -1.98% 
 การเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินระหว่างไตรมาส 2 กบัไตรมาส 3 แปลความคือ 
สินทรัพยห์มุนเวียนรวมลดลง (137,804) บาท คิดเป็น -5.87% ซ่ึงประกอบไปดว้ย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (14,462) บาท คิดเป็น -17.91% ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง  
(147,250) บาท คิดเป็น -6.55% รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนลดลง 15,092 บาท คิดเป็น 32.17% 
ประกอบไปด้วย  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง (92) บาท คิดเป็น 1.55% หน้ีสินหมุนเวียนลดลง 
(145,526) บาท คิดเป็น -7.91% ซ่ึงประกอบไปด้วย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ น 
(157,000)บาท คิดเป็น-9.15% เงินประกนัจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง (2,341) บาท คิดเป็น -5.57%   
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนลดลง 216 บาท คิดเป็น  5.95% รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียนลดลง 410 บาท คิด
เป็น 0.04% 
 สรุปจากการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินระหวา่งไตรมาส 1 กบัไตรมาส 2 และการ
เปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินระหวา่งไตรมาส 2 กบัไตรมาส 3 พบวา่การเปรียบเทียบงบแสดง
ฐานะการเงินระหวา่งไตรมาส 1 กบัไตรมาส 2 ดีกว่าการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินระหวา่ง
ไตรมาส 2 กบัไตรมาส 3 เพราะกิจการมีสินทรัพยห์มุนเวียนก่อให้เกิดสภาพคล่องตวัมากกว่าและ
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนก่อให้เกิดผลตอบแทนจากสินทรัพยม์ากกว่า ส่วนดา้นหน้ีสินหมุนเวียน
กิจการมีสภาพคล่องสามารถช าระหน้ีไดม้ากกวา่ 
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บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ไตรมาสที ่1 ,2 และ3 

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 เพิม่-ลด 

31 มี.ค.61 30 มิ.ย.61 30 ก.ย61 ไตรมาส 2-1 ไตรมาส 3-2 

บาท % บาท % 
รายได ้        
รายไดด้อกเบ้ีย
จากการซ้ือ
สิทธิเรียกร้อง 

45,712 44,621 43,886 (1,091) -2.39 (735) -1.65 

ค่าธรรมเนียม
และบริการรับ 

11,607 10,320 12,286 (1,287) -11.09 1,966 19.05 

รายไดอ่ื้น 1,091 528 855 (563) -51.60 327 61.93 
รวมรายได้ 58,410 55,469 57,027 (2,941) -5.04 1,558 2.81 

ค่าใชจ่้าย        
ค่าใชจ่้ายใน
การบริหาร  

21,296 23,549 22,419 2,253 10.58 (1,130) - 4.80 

หน้ีสูญและหน้ี
สงสัยจะสูญ 

389 21,411 -912 21,022 5404.11 (22,323) -104.26 

ตน้ทุนทาง
การเงิน 

- - 12,954     

รวมค่าใช้จ่าย 21,685 44,960 34,461 23,275 107.33 (10,499) -23.35 

ก าไรก่อน
ต้นทุนทางการ
เงินและภาษี
เงินได้ 

36,825 10,509 - (26,316) -71.46 (10,509) - 
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บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

ส าหรับเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ไตรมาสที ่1 ,2 และ3 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 เพิม่-ลด 

31 มี.ค.61 30 มิ.ย.61 30 ก.ย.61 ไตรมาส 2 -1 ไตรมาส 3-2 
บาท % บาท % 

ตน้ทุนทาง
การเงิน 

(13,887) (13,456) - 431 -3.10 13,456 - 

ก าไร (ขาดทุน) 
ก่อนภาษีเงิน
ได้ 

22,938 (2,947) 22,566 (25,885) -112.85 25,513 -865.73 

ภาษีเงินได ้ 1,876 (3,533) 4,591   8,124  
ก าไร (ขาดทุน) 
ส าหรับงวด 

24,814 (6,480) 17,975 (31,294) -126.11 24,455 -377.39 
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การอธิบายผลการวเิคราะห์งบก าไรขาดทุนตามวิธีแนวนอนบริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย)  
จ ากดั (มหาชน)  
        จากการวิเคราะห์ก าไรขาดทุนของบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ณ 
วนัท่ี 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 30 กนัยายน 2561 ไตรมาส 1-3 ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวนอนซ่ึง
แสดงเก่ียวกบัจ านวนเงินและร้อยละเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ไตรมาส พบวา่ 
      การเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 1 กับไตรมาส 2 แปลได้ว่ากิจการมีรายได้ทั้ งหมดลดลง 
(2,941) บาท คิดเป็น -5.04% ซ่ึงประกอบไปดว้ยรายไดค่้าธรรมเนียม (1,287) บาท คิดเป็น 
 -11.09%และรายไดจ้ากการซ้ือสิทธิเรียกร้องลดลง (1,091) บาท คิดเป็น -2.39% รายไดอ่ื้นๆ ลดลง 
(563) บาท คิดเป็น -51.60% กิจการมีค่าใชจ่้ายทั้งหมด ซ่ึงประกอบไปดว้ยค่าใชจ่้ายในการบริหาร
เพ่ิมข้ึน 2,253 บาท คิดเป็น 10.58%  กิจการมีก าไรขาดทุนก่อนภาษีเงินลดลง (25,885) บาท คิดเป็น 
-112.85% 
         การเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 2 กบัไตรมาส 3 แปลไดว้่ากิจการมีรายไดท้ั้งหมดเพ่ิมข้ึน 
1,558 บาท คิดเป็น2.81% ซ่ึงประกอบไปดว้ยรายไดค่้าธรรมเนียม 19,66 บาท คิดเป็น 19.05%และ
รายไดจ้ากการซ้ือสิทธิเรียกร้องลดลง (735) บาท คิดเป็น- 1.65% รายไดอ่ื้นๆ เพ่ิมข้ึน 327 บาท คิด
เป็น 61.93% กิจการมีค่าใช้จ่ายทั้ งหมด ซ่ึงประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 
(1,130)บาท คิดเป็น -4.80%  กิจการมีก าไรขาดทุนก่อนภาษีเงินเพ่ิมข้ึน 25,513 บาท คิดเป็น 
86.73%  
                  สรุปจากการเปรียบเทียบระหวา่งไตรมาส 1 กบัไตรมาส 2 และการเปรียบเทียบระหวา่ง
ไตรมาส 2 กับไตรมาส 3 พบว่าการเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 1 กับไตรมาส 2 ดีกว่าการ
เปรียบเทียบระหวา่งไตรมาส 2 กบัไตรมาส 3 เพราะ กิจการไดก้ าไรนอ้ยลง (31,294) บาท คิดเป็น -
126.11% ซ่ึงการเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 2 กบัไตรมาส 3 ไดก้ าไรมากกว่า 24,455 บาท คิด
เป็น -377.39% ดงันั้นไตรมาส 2 กบัไตรมาส 3 ควรบริหารกิจการใหเ้พ่ิมยอดขายหรือลดตน้ทุนลง 
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4.2.4 การวเิคราะห์งบการเงินอตัราส่วนทางการเงิน 
  4.2.4.1. อตัราส่วนการวเิคราะห์สภาพคล่อง 

         1.  อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน 
 

 
 

 
 

 

ผลการวเิคราะห์ 
     ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนคือ 0.98 เท่า แสดงว่ากิจการมีสินทรัพย์
หมุนเวียนท่ีแปรสภาพเป็นเงินสดไดน้อ้ยกวา่หน้ีสินหมุนเวียน 
     ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนคือ 0.98 เท่า แสดงว่า แสดงว่ากิจการมี
สินทรัพยห์มุนเวียนท่ีแปรสภาพเป็นเงินสดไดน้อ้ยกวา่หน้ีสินหมุนเวียน 
     ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนคือ 0.97 เท่า แสดงว่า แสดงว่ากิจการมี
สินทรัพยห์มุนเวียนท่ีแปรสภาพเป็นเงินสดไดน้อ้ยกวา่หน้ีสินหมุนเวียน 
     

สรุป ไตรมาสท่ี 1 มีสภาพคล่องมากกวา่ ไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3 เพราะมีอตัราส่วนทุน 
หมุนเวียนมากกว่าคล่องกวา่ 
 
 
 
 
 

สินทรัพยห์มนุเวียน

หน้ีสินหมนุเวียน
=

อตัราส่วนทนุหมนุเวียน (เทา่) 

เพ่ิมดี

ไตรมาส3 ไตรมาส2 ไตรมาส1

2,209,294.00               2,347,098.00              2,405,803.00              

2,271,296.00               2,394,008.00              2,457,221.00              

0.97 0.98 0.98

เทา่ เทา่ เทา่
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4.2.4.2  อตัราส่วนวเิคราะห์ความสามารถในการใช้สินทรัพย์  
     1.  อตัราการหมุนเวยีนของลูกหนี้ 

 

 
 

 
 

      1.1  ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเกบ็เงินจากลูกหนี้ 
 

  
 

 
 

ผลการวเิคราะห์ 
     ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี คือ 3.63 รอบ เม่ือขายเช่ือแล้ว
สามารถใชร้ะยะเวลาในการเก็บหน้ี 100.55 วนั        
     ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี คือ 3.45 รอบ เม่ือขายเช่ือแล้ว
สามารถใชร้ะยะเวลาในการเก็บหน้ี 105.80 วนั      
     ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี คือ 1.45 รอบ เม่ือขายเช่ือแล้ว
สามารถใชร้ะยะเวลาในการเก็บหน้ี 251.72 วนั   
  

     สรุป ไตรมาสท่ี 3 ดีกว่า ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 เพราะกิจการสามารถขายหน้ีได้
มากกวา่และใชร้ะยะเวลาในการเก็บหน้ีนอ้ยกวา่ 
   

อตัราการหมนุเวียนของลูกหน้ี 

(รอบ) เพ่ิมดี
=

ลูกหน้ีเฉล่ีย

ยอดขายเช่ือสุทธิ

ไตรมาส3 ไตรมาส2 ไตรมาส1

57,027.00                    55,469.00                    58,410.00                   

39,273.00                    16,072.00                    16,070.00                   

1.45 3.45 3.63

รอบ รอบ รอบ

ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเกบ็

เงินจากลูกหน้ี (วนั) ลดดี
=

360

จ านวนรอบจากอตัราการหมนุเวียนของลูกหน้ี

ไตรมาส3 ไตรมาส2 ไตรมาส1

365.00                          365.00                          365.00                         

1.45                               3.45                              3.63                              

251.72 105.80 100.55

วัน วัน วัน
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  2.  อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย์ถาวร 
 

 
 

 
 

ผลการวเิคราะห์ 
     ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรคือ 8.73 เท่า กิจการสามารถ
ใชสิ้นทรัพยถ์าวรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก 
     ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรคือ 7.96 เท่า กิจการสามารถ
ใชสิ้นทรัพยถ์าวรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพไดน้อ้ย     
     ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรคือ 9.25 เท่า กิจการสามารถ
ใชสิ้นทรัพยถ์าวรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพไดน้อ้ย     
 สรุป ไตรมาสท่ี 1 ดีกว่า ไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3  เพราะ กิจการสามารถใชสิ้นทรัพยถ์าวร
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด 
 

   3.  อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย์รวม 
 

 
 

 
 

อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพยถ์าวร

 (เทา่) เพ่ิมดี
=

ขายสุทธิ

สินทรัพยถ์าวร

ไตรมาส3 ไตรมาส2 ไตรมาส1

57,027.00                    55,469.00                    58,410.00                   

6,163.00                       6,970.00                      6,688.00                      

9.25 7.96 8.73

เท่า เท่า เท่า

อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพยร์วม 

(เทา่) เพ่ิมดี
=

 ขายสุทธิ

สินทรัพยร์วม

ไตรมาส3 ไตรมาส2 ไตรมาส1

57,027.00                    55,469.00                    58,410.00                   

2,271,296.00               2,394,008.00              2,457,221.00              

0.03 0.02 0.02

เท่า เท่า เท่า
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ผลการวเิคราะห์ 
     ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมคือ 0.02 เท่า กิจการสามารถ
ใชสิ้นทรัพยร์วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
     ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมคือ 0.02 เท่า กิจการสามารถ
ใชสิ้นทรัพยถ์าวรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    
     ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมคือ 0.03  เท่า กิจการสามารถ
ใชสิ้นทรัพยถ์าวรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
     สรุป ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3 กิจการสามารถใชสิ้นทรัพยร์วมไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

4.2.4.3  อตัราส่วนวเิคราะห์สภาพความเส่ียง 

     1.  อตัราส่วนหนีสิ้นต่อสินทรัพย์รวม 
 

 
 
 

 
 

ผลการวเิคราะห์ 
     ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมคือ 0.77 เท่า กิจการใช้
เงินทุนจากหน้ีสิน 0.77 เท่า ท่ีเหลือ 0.23 เท่าใชเ้งินทุนจากสินทรัพย ์แสดงว่าไม่มีความเส่ียง 
    ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมคือ 0.77 เท่า กิจการใชเ้งินทุน
จากหน้ีสิน 0.77 เท่า ท่ีเหลือ 0.23 เท่าใชเ้งินทุนจากสินทรัพย ์แสดงว่าไม่มีความเส่ียง 
     ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมคือ 0.75 เท่า กิจการใช้
เงินทุนจากหน้ีสิน 0.75 เท่า ท่ีเหลือ 0.25 เท่าใชเ้งินทุนจากสินทรัพย ์แสดงว่าไม่มีความเส่ียง  
      

     สรุป ไตรมาสท่ี 3 ดีกว่า ไตรมาสท่ี 1 และ ไตรมาสท่ี 2 เพราะ กิจการใชเ้งินทุนหน้ีสิน
นอ้ยกว่า ท าใหเ้กิดความเส่ียงต ่า 
 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 

(เทา่) ลดดี
=

หน้ีสินรวม

สินทรัพยร์วม

ไตรมาส3 ไตรมาส2 ไตรมาส1

1,709,691.00               1,850,378.00              1,887,110.00              

2,271,296.00               2,394,008.00              2,457,221.00              

0.75 0.77 0.77

เท่า เท่า เท่า
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 2.  อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

 
 

   

ผลการวเิคราะห์ 
     ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.77 เท่า กิจการใชเ้งินทุน
จากหน้ีสินรวม 0.77  ท่ีเหลือ 0.23 ใชเ้งินทุนจากส่วนของผูถื้อหุน้ 
     ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.77 เท่า กิจการใชเ้งินทุน
จากหน้ีสินรวม 0.77  ท่ีเหลือ 0.23 ใชเ้งินทุนจากส่วนของผูถื้อหุน้     
     ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.75  เท่า กิจการใชเ้งินทุน
จากหน้ีสินรวม 0.75  ท่ีเหลือ 0.25 ใชเ้งินทุนจากส่วนของผูถื้อหุน้  
     สรุป ไตรมาสท่ี 2 ดีกว่า ไตรมาสท่ี 1 และ ไตรมาสท่ี 2 เพราะ กิจการใช้เงินทุนจาก
หน้ีสินรวมนอ้ยกว่าและใชเ้งินทุนจากส่วนของผูถื้อหุน้มากกวา่ แสดงถึงความเส่ียงท่ีต ่ากว่า 

4.2.4.4  อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 

  1. อตัราก าไรสุทธิ 
 

 
 

 
 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

(เทา่) ลดดี
=

หน้ีสินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ไตรมาส3 ไตรมาส2 ไตรมาส1

1,709,691.00               1,850,378.00              1,887,110.00              

2,271,296.00               2,394,008.00              2,457,221.00              

0.75 0.77 0.77

เท่า เท่า เท่า

อตัราก าไรสุทธิ (%) เพ่ิมดี =
ก าไรสุทธิ x 100

ขายสุทธิ

ไตรมาส3 ไตรมาส2 ไตรมาส1

                  24,814x100 (6,480.00)                                            22,566x100

58,410.00                          55,469.00                          57,027.00                         

39.57% -11.68% 42.48%

เท่า เท่า เท่า
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ผลการวเิคราะห์ 
        ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอตัราก าไรสุทธิลดลงร้อยละ 42.48 แสดงวา่กิจการไดรั้บเงินจาก
การขาย 100 บาท เม่ือหกั ตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้าย และ ตน้ทุนทางการเงินแลว้กิจการมีขาดทุนสุทธิ 
57.52 บาท 
     ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราก าไรสุทธิลดลงร้อยละ -11.68 แสดงวา่กิจการไดรั้บเงินจาก
การขาย 100 บาท เม่ือหกั ตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้าย และ ตน้ทุนทางการเงินแลว้กิจการมีขาดทุนสุทธิ  
-88.32 บาท 
     ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราก าไรสุทธิลดลงร้อยละ 39.57 แสดงวา่กิจการไดรั้บเงินจาก
การขาย 100 บาท เม่ือหัก ตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้าย และ ตน้ทุนทางการเงินแลว้กิจการมีขาดทุนสุทธิ 
60.43 บาท 
   สรุป ไตรมาสท่ี 1 ดีกว่า ไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3 เพราะ กิจการมีขาดทุนสุทธิต ่ากว่า 
ไตรมาสท่ี 2  และไตรมาสท่ี 3 
 

 2.  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
 

 
 
 

 
 

 ผลการวเิคราะห์ 
     ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงร้อยละ 1.32  แสดงว่า
สินทรัพย ์100 บาท สินทรัพยด์งักลา่วก่อใหเ้กิดผลขาดทุน 1.32 บาท 
     ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงร้อยละ -0.35 แสดงว่า
สินทรัพย ์100 บาท สินทรัพยด์งักลา่วก่อใหเ้กิดผลขาดทุน -0.35 บาท   
     ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงร้อยละ 1.31 แสดงว่า
สินทรัพย ์100 บาท สินทรัพยด์งักลา่วก่อใหเ้กิดผลขาดทุน 1.31 บาท  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 

เพ่ิมดี
=

ก าไรสุทธิ x 100

สินทรัพยร์วม

ไตรมาส3 ไตรมาส2 ไตรมาส1

                  24,814x100 (6,480.00)                                            22,566x100

1,887,110.00                     1,850,378.00                    1,709,691.00                    

1.31 -0.35 1.32

เท่า เท่า เท่า
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     สรุป ไตรมาสท่ี 1 ดีกว่า ไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3 เพราะ กิจการมีผลตอบแทนจาก
สินทรัพยท่ี์ลดลงนอ้ยกว่า ไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3  

4.2.4.5 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 2 บริษัท 

  4.1  การเปรียบเทยีบอตัราส่วนสภาพคล่อง 

  
ผลการวเิคราะห์ 
 การเปรียบเทยีบอตัราส่วนสภาพคล่อง 
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนทุนหมุนเวียนในไตรมาสท่ี 1 ปรากฏว่าอตัราส่วนทุน
หมุนเวียนของบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเท
นอ้ยว่ากบับริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 0.98 เท่า 
ในขณะท่ีบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน)  มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 1.72 เท่า แสดง
วา่บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป  จ ากดั 
(มหาชน) มีความสามารถในการช าระหน้ีสินระยะสั้นไดค้ล่องมากท่ีสุด 
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนทุนหมุนเวียนในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏว่าอตัราส่วนทุน
หมุนเวียนของบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนต ่า
กวา่บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 0.98 เท่า ในขณะ
ท่ีบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 1.74 เท่า แสดงว่า
บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการช าระหน้ีสินระยะ
สั้นไดน้อ้ยกว่าบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน)    
     จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนทุนหมุนเวียนในไตรมาสท่ี 3 ปรากฏว่าอตัราส่วนทุน
หมุนเวียนของบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนต ่า
กวา่บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 0.97เท่า ในขณะ
ท่ีบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 1.13 เท่า แสดงว่า
บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการช าระหน้ีสินระยะ
สั้นไดน้อ้ยกว่าบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน)  
 
 

อตัราส่วน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี3 ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี3 

อตัราส่วนทุนหมนุเวียน 0.98 0.98 0.97 1.72 1.74 1.13

การเปรียบเทียบอตัราส่วนสภาพคล่อง

บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย)กดั บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั



101 
 

4.2  การเปรียบเทยีบอตัราส่วนวเิคราะห์ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 
 

 
ผลการวเิคราะห์ 
 การเปรียบเทยีบอตัราการหมุนเวยีนของลูกหนี ้
      จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีในไตรมาสท่ี 1 ปรากฏวา่อตัราการ
หมุนเวียนของลูกหน้ีของบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีอตัราการ
หมุนเวียนของลูกหน้ีสูงกว่า บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยมีอตัราการ
หมุนเวียนของลูกหน้ี 3.63 รอบ ในขณะท่ีบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีอตัรา
การหมุนเวียนของลูกหน้ี 2.04 รอบ แสดงว่า บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย)  จ ากัด 
(มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากการขายเช่ือไดเ้ร็วกว่าบริษทั  เอเชีย แคปปิตอล 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   
      จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏวา่อตัราการ
หมุนเวียนของลูกหน้ีของบริษทั  ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการ
หมุนเวียนของลูกหน้ีต ่ากว่า บริษทั  เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยมีอตัราการ
หมุนเวียนของลูกหน้ี 3.45 รอบ ในขณะท่ีบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีอตัรา
การหมุนเวียนของลูกหน้ี 1.83 รอบ แสดงว่า บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย)  จ ากัด 
(มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากการขายเช่ือไดช้า้กว่าบริษทั เอเชีย แคปปิตอล 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
      จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีในไตรมาสท่ี 3 ปรากฏวา่อตัราการ
หมุนเวียนของลูกหน้ีของบริษทัไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย)   จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการ
หมุนเวียนของลูกหน้ีสูงกว่า บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยมีอตัราการ
หมุนเวียนของลูกหน้ี 1.45 รอบ ในขณะท่ีบริษทั  เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ปจ ากดั (มหาชน) มีอตัรา
การหมุนเวียนของลูกหน้ี 1.08 รอบ แสดงว่า บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากการขายเช่ือไดเ้ร็วกว่าบริษทัเอเชีย แคปปิตอล 
กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน)   

อตัราส่วน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี3 ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี3 

อตัราการหมนุเวียนของลูกหน้ี 3.63 รอบ 3.45 รอบ 1.45 รอบ 2.04 รอบ 1.83 รอบ 1.08 รอบ

ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเกบ็เงินจากลูกหน้ี 100.55 วนั 105.80 วนั 251.72 วนั 178.92 วนั 199.45 วนั 337.96 วนั

อตัราการหุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร 8.73 เทา่ 7.96 เทา่ 9.25 เทา่ 0.28 เทา่ 7.96 เทา่ 0.12 เทา่

อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพยร์วม 0.02 เทา่ 0.02 เทา่ 0.03 เทา่ 0.02 เทา่ 0.02 เทา่ 0.01 เทา่

การเปรียบเทียบอตัราส่วนสภาพคล่อง

บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย)กดั บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั
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การเปรียบเทยีบระยะเวลาโดยเฉลีย่ในการเกบ็เงินจากลูกหนี ้
     จากการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีในไตรมาสท่ี 1 ปรากฏ
ว่าระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีของบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) มีระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีต ่ากว่า บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน)  โดยมีระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 100.55 วนั ในขณะท่ีบริษทั 
เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 178.92 วนั 
แสดงว่าบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บ
หน้ีจากลูกหน้ีได ้โดยใชร้ะยะเวลาเร็วกว่าบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
            จากการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏ
วา่ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีของบริษทั  ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย)  จ ากดั 
(มหาชน) มีระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีต ่ากว่า บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป  
จ ากดั (มหาชน)  โดยมีระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 105.80 วนั ในขณะท่ีบริษทั 
เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 199.45วนั 
แสดงวา่บริษทัไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บหน้ี
จากลูกหน้ีได ้โดยใชร้ะยะเวลาชา้กวา่บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีในไตรมาสท่ี 3 ปรากฏ
ว่าระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีของบริษทัไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย)  จ ากดั 
(มหาชน) มีระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีต ่ากว่า บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป  
จ ากดั (มหาชน)  โดยมีระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 251.72 วนั ในขณะท่ีบริษทั 
เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) มีระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 337.96 วนั 
แสดงวา่บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย)   จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บ
หน้ีจากลูกหน้ีได ้โดยใชร้ะยะเวลาชา้กว่าบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) 
 

การเปรียบเทยีบอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย์ถาวร 
     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนสินทรัพยถ์าวรในไตรมาสท่ี 1 ปรากฏวา่อตัรา
การหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรของบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มี
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรสูงกว่า บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยมี
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร 8.73 เท่า ในขณะท่ีบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร 0.28  เท่า แสดงว่าบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการใชสิ้นทรัพยถ์าวรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
มากกวา่บริษทั เอเชีย แปคปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)      
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         จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนสินทรัพยถ์าวรในไตรมาสท่ี  2 ปรากฏว่าอตัราการ
หมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรของบริษทั ไอร่าแฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีอตัรา
การหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรสูงกวา่ บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัรา
การหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร 7.96 เท่า ในขณะท่ีบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) 
มีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร 7.96  เท่า แสดงวา่บริษทั ไอร่าแฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการใช้สินทรัพย์ถาวรได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่ากบับริษทั 
เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)               
     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนสินทรัพยถ์าวรในไตรมาสท่ี  3 ปรากฏวา่อตัรา
การหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรของบริษทั ไอร่าแฟคตอร่ิง (ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) มี
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรสูงกว่า บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยมี
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร 9.25 เท่า ในขณะท่ีบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป   จ ากดั 
(มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร 0.12 เท่า แสดงว่าบริษทั ไอร่าแฟคตอร่ิง 
(ประเทศไทย)   จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการใชสิ้นทรัพยถ์าวรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
มากกวา่บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

การเปรียบเทยีบอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย์รวม 
     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมในไตรมาสท่ี 1 ปรากฏว่า
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมของบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
มีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมสูงกวา่ บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดย
มีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 0.02 เท่า ในขณะท่ีบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม 0.02 เท่า แสดงว่าบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง 
(ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการใชสิ้นทรัพยร์วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก
เท่ากบับริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏวา่อตัรา
การหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมของบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) มี
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมสูงกว่า บริษทั  เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) โดย
มีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 0.02 เท่า ในขณะท่ีบริษทั  เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป  จ ากดั 
(มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม 0.02 เท่า แสดงว่าบริษทั  ไอร่า แฟคตอร่ิง 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการใชสิ้นทรัพยร์วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก
เท่ากบับริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) 
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    จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมในไตรมาสท่ี 3 ปรากฏวา่อตัรา
การหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมของบริษทัไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) มีอตัรา
การหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมสูงกว่า บริษทั  เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป    จ ากดั (มหาชน) โดยมี
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 0.03 เท่า ในขณะท่ีบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม 0.01 เท่า แสดงว่าบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง 
(ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการใชสิ้นทรัพย์รวมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
มากกวา่บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
4.3 การเปรียบเทยีบอตัราส่วนวเิคราะห์ความสามารถในการบริหารหนีสิ้น 
 
 

 
 ผลการวเิคราะห์ 
  การเปรียบเทยีบอตัราส่วนหนีสิ้นต่อสินทรัพย์รวม 
     จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวมในไตรมาสท่ี 1 ปรากฏว่า
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมของบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  มี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมนอ้ยกว่าบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยมี
อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวม 0.77 เท่า ในขณะท่ีบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 1 เท่า แสดงว่าบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศ
ไทย)  จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินไดน้อ้ยกว่าและมีความเส่ียงมากกว่า
บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวมในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏว่า
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมของบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน)  มี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมสูงกว่าบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยมี
อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวม 0.77 เท่า ในขณะท่ีบริษัท  เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 1 เท่า แสดงวา่บริษทัไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย)    
จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินไดน้อ้ยกว่าและมีความเส่ียงมากกว่าบริษทั 
เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

อตัราส่วน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี3 ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี3 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 0.77 เทา่ 0.77 เทา่ 0.75 เทา่ 1 เทา่ 1 เทา่ 1 เทา่

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.77  เทา่ 0.77 เทา่ 0.75 เทา่ 4.34 เทา่ 3.88 เทา่ 4.70 เทา่

การเปรียบเทียบอตัราส่วนสภาพคล่อง

บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย)กดั บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั
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     จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวมในไตรมาสท่ี 3 ปรากฏว่า
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมของบริษทัไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  มี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมนอ้ยกว่าบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) โดยมี
อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวม 0.75 เท่า ในขณะท่ีบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป  จ ากัด 
(มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 1 เท่า แสดงว่าบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศ
ไทย)  จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินไดน้อ้ยกว่าและมีความเส่ียงมากกว่า
บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
การเปรียบเทยีบอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในไตรมาสท่ี 1 ปรากฏว่า
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นนอ้ยวา่บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.77 เท่า ในขณะท่ีบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 4.34 เท่า แสดงว่าบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง 
(ประเทศไทย)   จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินไดดี้กว่าและมีความเส่ียงนอ้ย
กวา่บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏว่า
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย)   จ ากดั (มหาชน) 
มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้นอ้ยว่าบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.77 เท่า ในขณะท่ีบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 3.88 เท่า แสดงว่าบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง 
(ประเทศไทย)    จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินไดดี้กว่าและมีความเส่ียง
นอ้ยกว่าบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน)                 
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในไตรมาสท่ี 3 ปรากฏว่า
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) 
มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นสูงวา่บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.75 เท่า ในขณะท่ีบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 4.70 เท่า แสดงว่าบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง 
(ประเทศไทย)   จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินไดดี้กวา่และมีความเส่ียงนอ้ย
กวา่บริษทั  เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
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4.4 การเปรียบเทยีบอตัราส่วนวเิคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 
 

 
การเปรียบเทยีบอตัราก าไรสุทธิ 
     จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรสุทธิในไตรมาสท่ี 1 ปรากฏวา่อตัราก าไรสุทธิของบริษทั 
ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  มีอัตราก าไรสุทธิน้อยกว่า บริษัท เอเชีย 
แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยมีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 39.57 ในขณะท่ีบริษทั เอเชีย 
แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 48.21 แสดงวา่บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง 
(ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการท าก าไรไดน้อ้ยกวา่บริษทั เอเชีย แคปปิตอล 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรสุทธิในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏวา่อตัราก าไรสุทธิของบริษทั 
ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน)  มีอตัราก าไรสุทธิต ่ากว่า บริษทั เอเชีย แคปปิตอล 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ -11.68 ในขณะท่ีบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป  
จ ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 48.20 แสดงว่าบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย)   
จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการท าก าไรไดน้อ้ยกว่าบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป  จ ากดั 
(มหาชน) 
                 จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรสุทธิในไตรมาสท่ี 3 ปรากฏวา่อตัราก าไรสุทธิของบริษทั 
ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน)  มีอตัราก าไรสุทธิสูงกวา่ บริษทั เอเชีย แคปปิตอล 
กรุ๊ป    จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 42.48 ในขณะท่ีบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป  
จ ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 17.83 แสดงว่าบริษทัไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย)     
จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการท าก าไรไดม้ากกว่าบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป  จ ากดั 
(มหาชน) 
 

การเปรียบเทยีบอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
     จากการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไตรมาสท่ี 1 ปรากฏว่าอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยข์องบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)มีอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์สูงกว่าบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)โดยมีอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยร้์อยละ 1.32 ในขณะท่ีบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มี
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ 0.78 แสดงวา่บริษทัไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย) 

อตัราส่วน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี3 ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี3 

อตัราก าไรสุทธิ 39.57% -11.68% 42.48% 48.21% 48.20% 17.83%

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 1.32% -0.35% 1.31% 0.78% 0.81% 0.13%

การเปรียบเทียบอตัราส่วนสภาพคล่อง

บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย)กดั บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั
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จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าบริษทั  เอเชีย 
แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไตรมาสท่ี 2 ปรากฏว่าอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยข์องบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน)มีอตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์น้อยกว่าบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)โดยมีอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยร้์อยละ -0.35 ในขณะท่ีบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป   จ ากดั (มหาชน) 
มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ 0.81 แสดงว่าบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศ
ไทย)   จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการใชสิ้นทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพน้อยกว่าบริษทั 
เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป   จ ากดั (มหาชน) 
               จากการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไตรมาสท่ี 3 ปรากฏว่าอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยข์องบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) มีอตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยสู์งกว่าบริษทั   เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)โดยมีอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยร้์อยละ 1.31 ในขณะท่ีบริษทั  เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มี
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ 0.30 แสดงวา่บริษทัไอร่า แฟคตอร่ิง (ประเทศไทย)    
จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าบริษทั เอเชีย 
แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
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บทที ่5 
 
 

 สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 

 จากการวิเคราะห์โดยรวมของ บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)โดยแบ่งการ
วเิคราะห์ออกเป็น  3 ขั้นตอน  ไดแ้ก่  การวิเคราะห์โครงสร้างองคก์ร  วเิคราะห์การวางระบบบญัชี
และวเิคราะห์งบการเงิน 

 วเิคราะหโ์ครงสร้างองคก์ร  คือ  การวิเคราะห์นโยบาย  พนัธกิจ  และวสิยัทศัน์ของ  บริษทั 
ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน)โดยแนวคิดทฤษฎี  SWOT 

 วิเคราะห์การวางระบบบญัชี คือ วิเคราะห์เก่ียวกบัผงัทางเดินเอกสารการควบคุมภายใน
การตรวจสอบบัญชีและน างบประมาณท่ีเก่ียวข้องในงบการเงินมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ียกมา  
 วิเคราะห์งบการเงินคือน างบการเงินของไตรมาสท่ี 1 - 3 ของ ปี พ.ศ. 2561 มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบและแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงในส่วนของโครงสร้างสินทรัพย ์หน้ีสิน และ
ส่วนของผูถื้อหุน้ รวมถึงการเปล่ียนแปลงอตัราส่วนทางการเงินต่าง ๆ  
 ตลอดระยะเวลาในการจดัท าโครงการมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียในกลุ่มของเราประสบปัญหา
ในเร่ืองของเวลาเน่ืองจากสมาชิกต้องท างานมีเวลาในการท าโครงการห้องข้างน้อยและการ
วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินก็ยากพอสมควร เพราะตวัเลขของธนาคารอยู่ในหลกัพนัลา้นท าให้
เกิดขอ้ผิดพลาดบ่อยคร้ังและตอ้งน ามาแกไ้ขแต่สุดทา้ยก็ประสบความส าเร็จไปไดด้ว้ยดีและผลท่ี
ออกมากเ็ป็นท่ีน่าพอใจ  
5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  

5.2.1 ข้อดีของการจัดท าโครงการ 

5.2.1.1   ท าใหท้ราบถึงขั้นตอนการจดัท าการวิเคราะห์งบการเงิน  
5.2.1.2   ท าใหท้ราบถึงขอ้บกพร่องของงบการเงินท่ีอาจเกิดข้ึน  
5.2.1.3   สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการท าโครงการมาประยุกตใ์ชใ้นการท างาน     
              ในอนาคตได ้ 

  5.2.1.4   ไดรั้บความรู้และไดรั้บส่ิงใหม ่ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการจดัท าโครงการ  
  5.2.1.5   ท าใหเ้กิดความสามคัคีกนัในหมู่คณะรู้จกัการท างานร่วมกนั  
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 5.2.2 ข้อเสียของการจัดท าโครงการ  
5.2.2.1   เกิดความผิดพลาดในการวิเคราะห์งบการเงินเน่ืองจากธุรกิจของบริษทัน้ี 
              เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ท าใหต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการวิเคราะห์จึงท า  
              ใหเ้กิดความล่าชา้เป็นอยา่งมากในการวิเคราะห์  
5.2.2.2   มีค่าใชจ่้ายในการท าโครงการค่อนขา้งสูงมาก  
5.2.2.3   ไฟลง์านท่ีไดท้ าไวน้ั้น สูญหาย จึงตอ้งใชเ้วลานานในการท าอีกรอบ 

5.2.2.4   สมาชิกในกลุ่มมีเวลาว่างไม่ตรงกนั  
5.3 แนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรค 

5.3.1  ลองท าการวิเคราะห์งบและส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาโครงการช่วยตรวจสอบความ                         
          ถูกตอ้งหากมีการแกไ้ขตอ้งรีบน ากลบัมาแกไ้ขใหถู้กตอ้ง  
5.3.2  ในการเป็นโครงการคร้ังแรกเพ่ือใหอ้าจารยต์รวจสอบงานและแกไ้ขใชก้ระดาษเสีย 
          ท่ีเหลืออีกดา้นนึงก่อนจะลงมือปร้ินงานใส่กระดาษจริงเพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการซ้ือ    
          กระดาษ  
5.3.3  ท าการบนัทึกงานไวใ้นหลายๆท่ีและส่งไฟลง์านเพ่ือไปบนัทึกไวใ้นอีเมลเพ่ือ  
          ป้องกนัการหาย  
5.3.4  หาเวลาวา่งหลงัพกัเท่ียงหรือเวลาวา่งในวนัหยดุต่าง ๆ เพ่ือมาร่วมกนัท าโครงการ 

 

5.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการท าโครงการ  
5.4.1 นกัศึกษาเขา้ใจถึงขั้นตอนของการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบับญัชีและเร่ืองระบบ 
              การเงินของ บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง  (ประทศไทย) จ ากดั  (มหาชน)    
5.4.2 นกัศึกษาเขา้ใจและสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลของการบญัชีและงบของการเงิน 

    ของบริษทัไดแ้ละถึงความมัน่คงของบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง  (ประเทศไทย)     
    จ ากดั  (มหาชน) 

5.4.3 นกัศึกษาไดเ้รียนรู้การท างานเป็นกลุ่มมีความสามคัคีกนัและ ไดรั้บความรู้ความ 
เขา้ใจถึงการด าเนินงานของบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง  (ประเทศไทย) จ ากดั  
(มหาชน) 

5.4.4 นกัศึกษาไดไ้ดรั้บความรู้ความเขา้ใจถึงการด าเนินงานและวงจรของ บริษทั ไอร่า  
แฟคตอร่ิง  (ประเทศไทย)  จ ากดั  (มหาชน) 

5.4.5 นกัศึกาไดรั้บความรู้ความเขา้ใจถึงการพฒันาธุรกิจของบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง  
(ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน) 
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5.5 ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการ 

5.5.1  ควรเพ่ิมเวลาเรียนการวิเคราะห์งบใหม้ากกวา่น้ี 

5.5.2  ควรมีระยะเวลาในการท าโครงการมากกวา่น้ี 

5.5.3  คนเก็บเงินกองกลางเพ่ือท่ีจะเป็นเงินส ารองในค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  
 5.5.4  ควรมีการเปิดใชห้อ้งคอมพิวเตอร์ท่ีวิทยาลยัในการท าโครงการ  

5.5.5  ควรมีการวางแผนก่อนท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือท่ีงานจะไดเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไวซ่ึ้ง 
          จะท าใหมี้จุดบกพร่องนอ้ยลงได ้ 
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วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ 
โครงการ Project of Account 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
********************************************************************* 
1.  ช่ือโครงการ   การศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของ บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง  จ ากดั (มหาชน) 
                 ประจ าปี 2561 
     ประเภทธุรกจิ  บริการสินเช่ือ 
2.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

  นางสาวสุภาพร      พิกลุทอง   ชั้น  ปวส.2/25  เลขท่ี  4 
    นางสาวอรพรรณ   บุญเกิดสุ่ม ชั้น  ปวส.2/25  เลขท่ี 12  
3.  หลกัการและเหตุผล 
 การท าธุรกิจในทุกประเภท  ตอ้งมีเร่ืองเงินเขา้มาเก่ียวขอ้ง การท าบญัชีจึงเป็นส่ิงส าคัญ
อนัดบัแรกในการเขา้มาควบคุมธุรกิจท าให้เราทราบถึงทรัพยสิ์นของธุรกิจ  เพ่ือน ามาวิเคราะห์
สภาพคล่องของธุรกิจและเป็นตวัช้ีวดัความมัน่คง  และการร่วมลงทุนในอนาคต 
 ธุรกิจบริการสินเช่ือในปัจจุบันเร่ิมมีบทบาทมากข้ึน เพราะการให้บริการสินเช่ือให้กับ
ผูป้ระกอบการเป็นการสร้างความมัน่คงให้สถานประกอบการในเร่ืองของการเงินเพ่ือให้มีเงิน
หมุนเวียนใหบ้ริษทัสะดวกข้ึน  ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจนั้นๆ  ขา้พเจา้จึงไดจ้ดัท า
โครงการเก่ียวกบังบการเงินข้ึน 
4.  วตัถุประสงค์  
 4.1  เพ่ือศึกษาระบบการเงินของ  บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง  จ ากดั (มหาชน) 
 4.2  เพ่ือศึกษาถึงความมัน่คงของ  บริษทั  ไอร่า แฟคตอร่ิง  จ ากดั (มหาชน) 
 4.3  เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานของ  บริษทั  ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 4.4  เพ่ือศึกษาการพฒันาธุรกิจของ  บริษทั  ไอร่า แฟคตอร่ิง  จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 

สค.1 
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5.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 5.1 ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเร่ืองระบบการเงินของ บริษทัไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 5.2 ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจถึงความมัน่คงของ บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน ) 
 5.3 ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจถึงการด าเนินงานของ บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 5.4 ไดรั้บความรู้ความเขา้ถึงการพฒันาธุรกิจของ บริษทั ไอร่า  แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
6.  เป้าหมาย 
 นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 หอ้ง 25  สาขาวิชาการบญัชี 
วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ  จ านวน 2 คน 
7.  ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
 7.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 
  7.1.1  แบ่งกลุ่มในการจดัท า 
  7.1.2  เลือกบริษทัท่ีจะจดัท า 
  7.1.3  แบ่งหนา้ท่ีตามความเหมาะสมของสมาชิกในกลุ่ม 
  7.1.4  เสนอความคิดเห็นเพ่ือร่วมท าโครงการ 
 7.2  ขั้นตอนการด าเนินการ 
  7.2.1  เลือกบริษทัท่ีอยู่ในตลาดหนกัทรัพย ์
  7.2.2  จดัท าใบเสนอโครงงานเพ่ือพิจารณา 
  7.2.3  ท ารูปเล่มโครงการจากบริษทัหลกัทรัพยเ์พ่ือใหอ้าจารยพิ์จารณา 
  7.2.4  จดัท าเอกสารอ่ืนๆ เพ่ือน าเสนอโครงการ 
 7.3  ขั้นตอนสรุป   
  7.3.1  ตรวจสอบเอกสารโครงงานทั้งหมดเพ่ือความถูกตอ้ง 
  7.3.2  จดัเรียงรูปแบบเสนอโครงการ 
  7.3.3  ด าเนินการแกไ้ข และปรังปรุงงานท่ีเสนอ 
  7.3.4  สรุปผลการด าเนินงานทั้งหมด 
8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน   1 มิถุนายน 2562 – 28 กุมภาพนัธ์  2563 
9.  สถานทีด่ าเนินการ     วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
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ภาคผนวก  ข 
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หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ         

 
 

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
            

      ข้อมูลทางการเงินรวม  
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะ

กจิการ 

      
31 

มีนาคม 
31 

ธันวาคม 
 

31 
มีนาคม 

 
31 

ธันวาคม 

      
พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 2560  
พ.ศ. 
2561 

 พ.ศ. 2560 

    หมายเหตุ  พนับาท พนับาท  พนับาท  พนับาท 

สินทรัพย์         
สินทรัพย์หมุนเวยีน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด 

  71,529 107,438  59,287  81,594 

เงินลงทุนระยะสั้น 6  876,171 254,535  149,451  49 
ลูกหน้ีค่าบริการ - สุทธิ 7  46,537 39,614  -  - 

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 ค)  - -  433  1,070 
ลูกหน้ีจากการรับซ้ือสิทธิ

เรียกร้อง - สุทธิ 
8  45,116 45,562  -  - 

เงินใหกู้ยื้มแก่พนกังานท่ีถึง
ก าหนดรับช าระภายใน 1 ปี 

9  578 682  -  - 

เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 

22 ง)  - -  -  77,000 
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หนีสิ้นหมุนเวียน         
เจา้หน้ีการคา้   30,476 27,750  30,476  27,750 
เจา้หน้ีอ่ืน   17,931 13,596  4,871  2,819 

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 ค)  689 -  701  187 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
22 จ)  90,000 -  114,000  297,000 

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

   ข้อมูลทางการเงินรวม  
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะ

กจิการ 
   31 มี.ค. 31 ธ.ค.  31 มี.ค.  31 ธ.ค. 
   พ.ศ.2561 พ.ศ. 2560  พ.ศ.2561  พ.ศ. 2560 

เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแก่บริษทั
อ่ืน - สุทธิ 

10  3,815,791 3,831,001  3,814,815  3,582,563 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11  181,667 36,738  171,391  25,745 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   5,037,389 4,315,570  4,195,377  3,768,021 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน         

เงินใหกู้ยื้มแก่พนกังาน - สุทธิ 9  113 148  -  - 
เงินลงทุนระยะยาว 15  220,000 220,000  220,000  220,000 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 14  326,331 230,793  326,331  230,793 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชี 
20  10,443 18,097  3,229  12,038 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 12  - -  678,846  667,842 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและ

อุปกรณ์ - สุทธิ 
13  18,926 19,812  9,866  10,246 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 13  1,951 2,033  663  724 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน   1,681 1,681  1,127  1,127 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   579,445 492,564  1,240,062  1,142,770 

รวมสินทรัพย์   5,616,834 4,808,134  5,435,439  4,910,791 
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เงินกูยื้มระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 
- สุทธิ 

16  310,000 44,901  310,000  44,901 

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนด
ช าระภายใน 1 ปี 

19  2,390,995 1,936,371  2,390,995  1,936,371 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า
การเงิน 

        

 ท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายใน 1 ปี 

17  1,821 1,801  1,214  1,203 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 18  76,693 71,097  13,520  14,063 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน   2,918,605 2,095,516  2,865,777  2,324,294 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน         

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - 
สุทธิ 

17  2,816 3,279  2,499  2,807 

หุน้กู ้  19  1,396,489 1,455,141  1,396,489  1,455,141 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์

พนกังาน 
  6,011 5,650  3,447  3,292 

หน้ีสินอ่ืน   1,052 1,052  1,052  1,052 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน   1,406,368 1,465,122  1,403,487  1,462,292 

รวมหนีสิ้น   4,324,973 3,560,638  4,269,264  3,786,586 
ส่วนของเจ้าของ         
ทุนเรือนหุน้         

 ทุนจดทะเบียน         
  หุน้สามญั 390,672,338 หุน้ มูลค่า

หุน้ละ 0.5 บาท 
195,336 195,336  195,336  195,336 

 ทุนท่ีออกและเรียก
ช าระแลว้ 

        

  หุน้สามญั 315,806,679 หุน้ มูลค่า
หุน้ละ 0.5 บาท 

157,904 157,904  157,904  157,904 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้   444,369 444,369  444,369  444,369 
ก าไรสะสม         
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 จดัสรรแลว้ - ทุน
ส ารองตามกฎหมาย 

  19,534 19,534  19,534  19,534 

 ยงัไม่ไดจ้ดัสรร   670,054 625,689  544,368  502,398 
 องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของเจา้ของ 
  - -  -  - 

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่  1,291,861 1,247,496  1,166,175  1,124,205 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ

ควบคุม 
  - -  -  - 

รวมส่วนของเจ้าของ   1,291,861 1,247,496  1,166,175  1,124,205 
รวมหนีสิ้นและส่วนของ

เจ้าของ 
  5,616,834 4,808,134  5,435,439  4,910,791 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
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ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 
      หน่วย : พนับาท 
      ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้ 
      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    
หมาย
เหตุ  2562  2561  2562  2561 

    22    
(ปรับปรุง
ใหม่)    

(ปรับปรุง
ใหม่) 

รายได้          
 รายไดด้อกเบ้ีย   45,074  91,729  40,244  68,570 
 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย   (47,092)  (64,883)  (48,423)  (64,897) 

รวมรายได้ดอกเบีย้สุทธิ   (2,018)  26,846  (8,179)  3,673 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ   36,771  37,884  -  - 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ   (25,415)  (25,090)  -  - 
รวมรายได้ให้บริการสุทธิ   11,356  12,794  -  - 

 รายไดเ้งินปันผล   -  -  29,850  - 
 รายไดอ่ื้น   341  1,233  539  1,947 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน   9,679  40,873  22,210  5,620 

ค่าใช้จ่าย          
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร   32,026  26,573  18,873  17,505 

 
หน้ีสงสยัจะสูญจากเงินให้

กูย้ืมแก่บริษทัอ่ืน   69,411  -  34,873  - 

 
(กลบัรายการ)ขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าจากเงินใหกู้ย้ืม          

  
แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งและ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   -  -  -  - 

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ) 

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 
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     หน่วย : พนับาท 

     ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้ 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
หมาย
เหตุ  2562  2561  2562  2561 

 22    
(ปรับปรุง
ใหม่)    

(ปรับปรุง
ใหม่) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการ
ด าเนินงานอ่ืนๆ   101,437  26,573  53,746  17,505 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุน
ทางการเงินและภาษีเงินได้   (91,758)  14,300  (31,536)  (11,885) 

ตน้ทุนทางการเงิน   (62)  (41)  (60)  (31) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้   (91,820)  14,259  (31,596)  (11,916) 
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้   13,985  (16,876)  7,887  (9,925) 

ขาดทุนส าหรับงวด   (77,835)  (2,617)  (23,709)  (21,841) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน          

 
 

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัด

ประเภทรายการใหม่   
       

 
 

เข้าไปไว้ในก าไรหรือ

ขาดทุนในภายหลัง   
       

 
  

ขาดทุนจากการ
ประมาณการ   

       

             
             
 

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 

      หน่วย : พนับาท 
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      ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้ 
      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
      2562  2561  2562  2561 

 
     

  
(ปรับปรุง
ใหม่) 

   
(ปรับปรุง
ใหม่) 

 
  

ตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั - สุทธิจาก
ภาษี   

 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับ
งวด   (77,835)  (2,617)  (23,709)  (21,841) 

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)          

 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้

บริษทัใหญ่   (78,725)  (2,617)  (23,709)  (21,841) 

 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ี

ไม่มีอ านาจควบคุม   890  -  -  - 
      (77,835)  (2,617)  (23,709)  (21,841) 

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จรวม          

 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้

บริษทัใหญ่   (78,725)  (2,617)  (23,709)  (21,841) 

 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ี

ไม่มีอ านาจควบคุม   890  -  -  - 
      (77,835)  (2,617)  (23,709)  (21,841) 

ก าไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 19         
 ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน   (0.248)  (0.008)  (0.075)  (0.069) 

 ขาดทุนต่อหุน้ปรับลด   (0.248)  (0.008)  (0.075)  (0.066) 
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ภาคผนวก  ค 
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เอกสารน าเสนอโครงการ 
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ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณทีเ่สนอ ค่าใช้จ่ายตามการด าเนินการจริง 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 

1.  กระดาษ A4 

2.  ค่าหมึกปร้ินท ์

3.  ค่าเขา้เล่ม 

4.  ค่าวสัดุอุปกรณ์ 

5.  ค่าแฟ้มเอกสาร 

500.00 

1,020.00 

300.00 

380.00 

330.00 

1.  กระดาษ A4 

2.  ค่าหมึกปร้ินท ์

3.  ค่าเขา้เล่ม 

4.  ค่าวสัดุอุปกรณ์ 

 

400.00 

1,000.00 

200.00 

300.00 

 

รวม 2,530.00 รวม 1,900.00 

 
สรุป  ค่าใชจ่้ายตามการด าเนินการจริงนอ้ยกว่าท่ีเสนอ จ านวน 630 บาท 
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ภาคผนวก  ง 
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ประมวลภาพการด าเนินโครงการ 

ศึกษาขอ้มูลการท าโปรเจคจากหอ้งสมุด 

หารายละเอียดเก่ียวกบัการท าโครงการ การวิเคราะห์งบในวิธีต่าง ๆ 
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หาขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั 

 

หาขอ้มูลงบการเงินบริษทั 
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เรือบเรืองเอกสาร 
 

น าเอกสารมาแกไ้ขและตรวจสอบเอกสารพร้อมส่งคร้ังสุดทา้ย 
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ประวตัิคณะผู้จัดท า 
 
ช่ือ – สกุล                    นางสาวอรพรรณ     บุญเกิดสุ่ม  
รหสันกัศึกษา              40461 
วนั / เดือน / ปีเกิด        23  มิถุนายน  2537 
ประวติัการศึกษา 
ระดบัประถมศึกษา     โรงเรียนคลองบางป้ิง 
ระดบัมธัยมศึกษา        โรงเรียนวดัแพรกษา 
ระดบัอุดมศึกษา          วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ  
 

 
 
ช่ือ – สกุล      นางสาวสุภาพร    พิกุลทอง 
รหสันกัศึกษา     37265 
วนั / เดือน / ปีเกิด     25  มิถุนายน  2543 
ประวติัการศึกษา 
ระดบัประถมศึกษา     โรงเรียนสมาหารศึกษา 
ระดบัมธัยมศึกษา     โรงเรียนพระโขนงพิทยาลยั 
ระดบัอุดมศึกษา     วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
 

 
 

 
 
 
 
 


