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โครงการน้ีจดัท าเพื่อเป็นขอ้มูลการศึกษาเพื่อให้ผูเ้รียนรู้จกัการบญัชีมากขึ้น และ

รู้จกัการวางแผนอยา่งเป็นระบบ และเป็นขั้นตอน และการเรียนรู้ถึงปัญหา และวิธีการจดัการแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกบัระบบบญัชี และเพื่อเพิ่มประสบการณ์ใหผู้เ้รียนมากขึ้น 

การบญัชีเป็นอีกส่วนหน่ึงในการท าธุรกิจ การท าบญัชีจดัท าเพื่อแสดงผลการเงิน
ต่างๆ ภายในธุรกิจ จึงมีความส าคญัในธุรกิจอย่างยิ่งบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีแผนกกล
ยุทธ์ในการสร้างการเติมโตและผลก าไรอย่างย ัง่ยืน ผ่านกระบวนการท างานท่ีเน้นคุณภาพและ
ความคล่องตวัให้กบัองคก์ร รวมทั้งสนนัสนุนวฒันธรรมการเรียนรู้และพฒันาของพนักงาน ดว้ย
ปรัชญาองคก์ร วิสัยทศัน์ และพนัธกิจ 

 โครงการน้ีจดัท าขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาท่ีตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัการ
บญัชี ในเร่ืองของระบบบญัชีของธุรกิจ ขั้นตอนการท าบญัชีในไตรมาสต่างๆ ในแต่ละปีโครงการ
น้ีสามารถน าไปพฒันาเพื่อเป็นประโยชน์ใหก้บันกัศึกษาทางการบญัชีไดต้่อไป 
 
  



 
 

 

กติติกรรมประกาศ 

 

 โครงการฉบับน้ีส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงจากท่านอาจารย์ท่ีปรึกษา         

และท่านคณะกรรมการทุกท่าน    ท่ีคอยให้ค  าแนะน า    ค  าปรึกษาท่ีมีประโยชน์ทั้งยงัคอยกระตุน้

และเป็นก าลงัใจผลกัดันจนโครงการฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์     คณะผูจ้ดัท าขอกราบขอบพระคุณ

อาจารยท์ุกท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ ณ  ท่ีน้ี         

 กราบขอบพระคุณ  ดร.สมศกัด์ิ    รุ่งเรือง   ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ  ท่ีใหโ้อกาสในการศึกษา   คณาจารยท์ุกท่านท่ีไดก้รุณาใหค้วามรู้   และค าแนะน าท่ีเป็น

ประโยชน์   ตลอดจนให้ความห่วงใยแก่คณะผูจ้ ัดท าตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ในวิทยาลัย

เทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการแห่งน้ี 

 สุดทา้ยน้ีคณะผูจ้ดัท าขอนอ้มร าลึกถึง  พระคุณบิดา  มารดา  ครูอาจารยท์ุกท่านท่ีไดก้รุณา

อบรมสั่งสอน   รวมทั้งบุคคลในครอบครัวทุกคน และเพื่อน ๆ  ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความส าเร็จในคร้ังน้ี 
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ค าน า 

ภายในโครงการน้ีบ่งบอกถึงรูปแบบบญัชีของงบการเงินไตรมาสต่างๆ ในแต่ละปีของ
บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) โดยมี นางสาวสุภสัสรา กอ้นทรัพย ์และ นางสาววรรณภรณ์ พร
เทพ เป็นผูจ้ดัท าขึ้น เพื่อเป็นขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาต่อไป 

โครงการเล่ม น้ีสมมารถน าไปศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถ เป็น
ประสบการณ์เพิ่มเติมเพื่อศึกษาเก่ียวกบัธุรกิจคา้ส่งและคา้ปลีก และในหนงัสือเล่มน้ี แสดงถึงการ
วิเคราะห์งบการเงินของบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) ในแต่ละปีซ่ึงแบ่งออกเป็น ทั้งหมด 3 ไตร
มาสเพื่อแสดงถึงผลต่างของการเงินภายในธุรกิจ 

การจดัท าโครงการในคร้ังน้ี ท าให้ผูจ้ดัท าไดรั้บประสบการณ์เก่ียวกบับญัชี ในเร่ืองของ
การวิเคราะห์งบการเงินใน ประเภทธุรกิจการคา้ปลีกและส่ง ท าให้ผูจ้ดัท าไดเ้ห็นถึงปัญหาต่างๆ 
เก่ียวกบัการเงินท่ีเกิดขึ้นเพื่อเก็บไวเ้ป็นประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ 
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บทที ่1  

 

 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

 

 ในปัจจุบนัมีสถานประกอบการ และธุรกิจประเภทต่างๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงในการ
ประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ นั้น ต่างก็มีวตัถุประสงค์เพื่อมุ่งหวงัผลก าไร ดงันั้นผูป้ระกอบการ 
บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) จึงมีการจ าท างบการเงินเพื่อแสดงถึงให้เห็นผลก าไรภายในธุรกิจ 
การวิเคราะห์งบการเงิน ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัต่อการพฒันาตลาดทุนไทย  เน่ืองจากงบการเงิน
แสดงถึงขอ้มูลโดยสรุปเก่ียวกบัผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงิน  ในอดีต ซ่ึงช่วยให้ผูมี้
ส่วนไดเ้สีย เช่น ผูถื้อหุ้นและเจา้หน้ี สามารถประเมินผลการบริหาร จดัการธุรกิจ และผลกระทบ
ด้านสภาพแวดล้อมท่ีองค์กรมีส่วนเก่ียวข้อง การจะใช้งบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น         
จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจ แนวคิดพื้นฐานทางบญัชีและองคป์ระกอบของงบการเงิน 
เพื่อให้สามารถอนุมานได้ถึง ผลกระทบของการใช้วิธีการทางบัญชีท่ีแตกต่างกัน โดยเฉพาะ
ผลกระทบของทางเลือก วิธีการทางบญัชีท่ีมีต่อผลก าไร ส่วนของผูถื้อหุ้น กระแสเงินสด และตวั
วดัผลการด าเนินงานอ่ืนๆ  ของกิจการ โดยพื้นฐานแล้วบัญชีการเงินก็คือกระบวนการบันทึก
ธุรกรรมต่างๆ และการรายงานผลขอ้มูลทางการเงินโดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป ในขณะเดียวกนั 
บญัชีบริหารมีความจ าเป็นส าหรับกาติดตามตน้ทุนทางธุระกิจและระบุตน้ทุนในส่ิงต่างๆ เช่น 
สินคา้และบริการ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัเป็นเคร่ืองมือส าหรับการคาดการณ์การขายและงบในการ
ด าเนินธุรกิจอีกดว้ย  
 

1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการ 
1.2.1. เพื่อใหผู้เ้รียนไดท้ าการศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัการบญัชีมากขึ้น 
1.2.2. เพื่อรู้จกัการวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ ขั้นตอนและ                         

           วิธีการแกปั้ญหาต่างๆ 
1.2.3. เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
1.2.4. เพื่อพฒันาและไดแ้สดงออกดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์



 
 

 

1.3. ขอบเขตของการด าเนินงาน 
1.3.1 บริษทัท่ีศึกษา 

บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) 
1.3.2 ประเภทธุรกิจ 

อุตสาหกรรมน ้าอดัลม 
1.3.3ประเภทสินคา้หรือบริการ 

จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมน ้าอดัลม 
1.3.4 งบการเงินท่ีใช ้

งบแสดงฐานะการเงิน 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
งบกระแสเงินสด 
งบก าไรสะสม 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  ( รอบระยะเวลาไตรมาสท่ี 1 – 3 ปี 2561 ) 

 
1.4. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการท าโครงการ 

1.4.1.ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการบญัชีเพิ่มมากขึ้น 
1.4.2.ไดรั้บประสบการณ์การวางแผนการท างานและวิธีแกปั้ญหาต่างๆมากขึ้น 
1.4.3. ไดรั้บทกัษะในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองมากขึ้น 
1.4.4.ไดรั้บประสบการณ์ดา้นความคิดริเร่ิมเพื่อสร้างสรรคผ์ลงานใหส้ าเร็จ 

 
1.5.ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

 1.5.1. ขั้นตอนการเตรียมงาน 
1.5.1.1 ปรึกษาหาขอ้มูลภายในกลุ่มและเลือกหวัขอ้โครงการท่ีจะท า 
1.5.1.2 จดัหาขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการและบริษทัท่ีจะจดัท า 
1.5.1.3 เม่ือก าหนดไดแ้ลว้จึงไปขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 

1.5.2.ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.5.2.1  ลงมือปฏิบติังาน โดยน าขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯ มาวิเคราะห์ 
1.5.2.2  การตรวจสอบและประเมินผลตามขั้นตอนท่ีวางแผน 
1.5.2.3  ปรับปรุงแกไ้ขและเพิ่มเติมเน้ือหา 
1.5.2.4  ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานแก่ อาจารยท่ี์ปรึกษาของโครงการ 



 
 

 

1.5.3.ข้ันตอนการสรุป 
1.5.3.1  ตรวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งของเอกสารเก่ียวกบัโครงการ 
1.5.3.2  จดัเรียงเอกสารเขา้รูปเล่มโครงการ และสรุปผลการด าเนินการทั้งหมด 
1.5.3.3  น าเสนอผลงานกบัอาจารยแ์ละคณะกรรมการ



 

 

บทท่ี 2 

 

แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกีย่วข้องกบัการบัญชี 

 การจดัท าโครงการในคร้ังน้ีเพื่อศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์

ของผูป้ระกอบการธุรกิจ ซ่ึงไดน้ าความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาวิชา หรือรายวิชาท่ีประยกุตใ์ชใ้นการจดัท า

โครงการคือ วิชาโปรแกรมส าเร็จรูป วิชาวางแผนและควบคุม วิชาวิเคราะห์การเงิน ทั้งน้ีคณะ

ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีไวด้งัต่อไปน้ี 

2.1  ความหมายท่ีเก่ียวกบัการบญัชี 
 2.1.1  ความหมายของการบญัชี 
 2.1.2  ความหมายของงบการเงิน 
 2.1.3  ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 
 2.1.4  ความหมายเก่ียวกบัธุรกิจ 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะห์องคก์ร 
 2.2.1  แนวคิดของ SWOT 
 2.2.2  แนวคิดของหลกั PDCA 
2.3  ทฤษฎีเก่ียวกบัการบญัชี 

2.3.1  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี    1  การน าเสนองบการเงิน  
2.3.2  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี    7  งบกระแสเงินสด 

              2.3.3  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี    8  นโยบายการบญัชี  

             การเปล่ียนแปลง ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

              2.3.4  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี    12  ภาษีเงินได ้

2.3.5  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี     34  งบการเงินระหวา่งกาล 
2.4  งานโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 
 
 
 



 
 

 

  2.1  ความหมายท่ีเกีย่วกบัการบัญชี 
 

 2.1.1  ความหมายของบัญชี 
           สมาคมนักบญัชีและผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตในสหรัฐอเมริกา(The American 
Institute of Certified Public Accountants – AICPA) ได้ให้ความหมายของการบัญชีไว้ว่า “การ
บญัชีเป็นศิลปะของการจดบนัทึกรายการหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินไวใ้นรูปของเงินตรา 
การจดัหมวดหมู่ของรายการท่ีบนัทึก การสรุปผลและการวิเคราะห์ความหมายของรายการท่ีไดจ้ด
บนัทึกไว ้โดยจดัท าในรูปของรายงานทางการเงิน” 
                     สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ไดใ้ห้ความหมายของ
การบญัชีไวว้่า “การบญัชี คือ ศิลปะของการเก็บรวมรวม บนัทึก จ าแนก และท าสรุปขอ้มูลอนั
เก่ียวกบัเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน ผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชีก็คือ การให้ขอ้มูลทางการเงิน ซ่ึง
เป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผูท่ี้สนใจในกิจกรรมของกิจการ” 
 ค าจ ากดัความของการบัญชีน้ันมีผู้ให้ความหมายไว้แตกต่างกนั ดังต่อไปนี ้

(อาจารยช์รินทร   ศรีวิฑูรย)์  ไดใ้หค้วามหมายของการบญัชี คือ เป็นศิลปะของการ
รวบรวม บนัทึก จ าแนก และท าสรุปขอ้มูลอนัเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน ผลงาน
ขั้นสุดทา้ยของการบญัชีคือ การให้ขอ้มูลทางการเงิน ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผูท่ี้
สนใจในแต่ละกิจกรรม 
                     (ชาตรี สิทธิเดชและคณะ) (2546 : 5) ไดใ้หค้วามหมายของการบญัชี คือ การบญัชีเป็น
ศิลปะของการจดบนัทึก การจ าแนกประเภทและการสรุปผลของเหตุการณ์หรือรายการต่าง ๆ ทาง
การเงินโดยอยูใ่นหน่วยของรูปเงินตรา รวมทั้งแปลความหมายของผลสรุปท่ีไดรั้บ 
          (นริศา ประมวลสุข) (2554 : 3) ได้ให้ความหมายของการบัญชี คือ การรวบรวม
ขอ้มูลทางการบญัชีทางการเงิน การจดบนัทึก การจดัเป็นประเภทหมวดหมู่ การเรียบเรียงและการ
ด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงฐานะทางการเงินเสนอต่อผูใ้ชง้บการเงินเพื่อใชเ้ป็นประโยชน์ใน
การตดัสินใจในเชิงเศรษฐกิจ 
            จากความหมายของการบัญชี   เราสามารถสรุปได้ว่า การบัญชีก็คือ การเก็บ
รวบรวม การจดบนัทึก การจ าแนก และการสรุปผลรายการทางการเงินท่ีเกิดขึ้นในรูปของตวัเงิน 
รวมทั้งการวิเคราะห์ และแปลความหมายผลสรุปนั้นดว้ย 

2.1.2  ความหมายของงบการเงิน 
         งบการเงิน หมายถึง  เป็นรายงานทางการเงินท่ีน าเสนอขอ้มูลเพื่อแสดงฐานะทาง

การเงินผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในแต่ละงวดบญัชีใด



 
 

 

บญัชีหน่ึงหรือระหว่างงวดบัญชีก็ได้ งบการเงินจะแสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามท่ีควรก็ต่อเม่ือ
กิจการไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีอยา่งเหมาะสม รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเม่ือจ าเป็น 
งบการเงินดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงินในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจและสามารถ
แสดงถึงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซ่ึงไดรั้บความไวว้างใจให้ดูแลทรัพยากรของกิจการ  
งบการเงินตอ้งจดัท าอยา่งนอ้ยปีละ 1  คร้ัง และตอ้งน าเสนอขอ้มูลดงัต่อไปน้ีคือ 

 1.  สินทรัพย ์
 2.  หน้ีสิน  
 3.  ส่วนของเจา้ของ 
 4.  รายได ้
 5.  ค่าใชจ่้าย 
 6.  กระแสเงินสด 

ส่วนประกอบของงบการเงินท่ีสมบูรณ์ ควรประกอบดว้ย 
 1.  งบแสดงฐานะการเงิน  หมายถึง การรายงานทางการเงินท่ีท าขึ้นตามหลกัการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไปเพื่อแสดงให้เห็นฐานะการเงินของกิจการ ณ วนัส้ินงวด   องคป์ระกอบของงบแสดง
ฐานะการเงิน จึงเป็นรายการท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการวดัฐานะการเงินของกิจการ ซ่ึงได้แก่ 
สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ 
วิธีท างบแสดงฐานะการเงินมีอยู่  2  แบบ คือ 
 1.  แบบบัญชี คือ จะแสดงรายการทั้งสองดา้น คือดา้นซ้ายแสดงทรัพยสิ์น ดา้นขวาแสดง
หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 
วิธีท างบแสดงฐานะการเงินแบบบญัชี มีขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นท่ี  1  เขียนหวังบแสดงฐานะการเงิน 3 บรรทดั ประกอบดว้ย 

บรรทดัท่ี  1  เขียนช่ือกิจการ 
บรรทดัท่ี  2  เขียนค าวา่ "งบแสดงฐานะการเงิน" 
บรรทดัท่ี  3  เขียนวนั เดือน ปี ท่ีจดัท างบแสดงฐานะการเงิน 

 ขั้นท่ี  2  ทางด้านซ้ายมือให้เขียนรายละเอียดของสินทรัพย์แสดงรายการต่าง ๆ ของ
สินทรัพยท่ี์    กิจการมีอยู ่  
 ขั้นท่ี  3 ทางดา้นขวามือใหเ้ขียนรายละเอียดของหน้ีสินและส่วนของเจา้ของท่ีกิจการมีอยู ่
 ขั้นท่ี 4 รวมยอดทั้ง 2 ดา้นใหเ้ท่ากนัและอยูใ่นระดบัเดียวกนั 
 

 



 
 

 

ร้าน……… 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนั…….เดือน…....พ.ศ…..… 
สินทรัพย์ หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 

สินทรัพย์หมุนเวียน   หนีสิ้นหมุนเวียน   

เงินสด                                             

เงินฝากธนาคาร 

ลูกหน้ี 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

สินคา้คงเหลือ 

วสัดุส านกังาน 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 

รายไดค้า้งรับ 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 

 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

ท่ีดิน 

อาคาร                                   xx 

หกัค่าเส่ือราคาสะสม            xx 

อุปกรณ์                                xx 

หกัค่าเส่ือมราคาสะสม        xx 

ค่าความนิยม 

ค่าลิขสิทธ์ิ 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

      รวมสินทรัพย ์

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 

เจา้หน้ี 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 

หนีไ้ม่หมุนเวียน 

เงินกูธ้นาคาร 

เงินกูร้ะยะยาว 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนหุน้สามญั 

ก าไรสะสม 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 

    รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 

xx 

xx 

xx 

xx 

 

xxx 

 

xx 

xx 

xxx xxx 

 

 

xx 

 

xx 

 

xx 

xx 

xx 

 

xx 

xx 

xx 

xxx 

 

xxx 

xxxx 

 
 



 
 

 

                         2.  แบบรายงาน คือ เป็นรูปแบบท่ีรายงานสินทรัพยอ์ยู่ส่วนบนส าหรับ
หน้ีสินและส่วนของเจา้ของไวส่้วนล่างของรายงาน 

 
บริษทั……. 

งบแสดงฐานะการเงิน 
        ณ วนัท่ี……..เดือน………..พ.ศ…..…… 

สินทรัพย์ 
สินทรัพยห์มุนเวียน 
เงินสด      xx 
เงินฝากธนาคาร     xx 
ลูกหน้ี    xx 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  xx                        xx 
วสัดุส านกังาน     xx 
สินคา้คงเหลือ     xx 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้    xx 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน                xxx 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

                 ท่ีดิน       xx 
     อาคาร      xx 
    หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม   xx  xx 
    อุปกรณ์    xx 
    หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม   xx  xx 
 ค่าความนิยม      xx 
 ค่าลิขสิทธ์ิ      xx 
  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   xx 
   รวมสินทรัพย ์    xxx 
 
   หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 
หน้ีสินหมุนเวียน 
 เงินเบิกเกินธนาคาร    xx 
 เจา้หน้ีการคา้     xx 



 
 

 

 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     xx 
 รายไดรั้บล่วงหนา้    xx 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน              xxx 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 
 เงินกู-้ธนาคาร     xx 
 เงินกู-้บุคคล     xx 

รวมหน้ีไม่หมุนเวียน    xx 
รวมหน้ีสินทั้งส้ิน                xxx 
                                                ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ทุนเรือนหุน้     xx 
  ทุนจดทะเบียน    xx 
 ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 
 ก าไรสะสม                xxx 
  จดัสรรแลว้ – ส ารองตามกฎหมาย  xx 
  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร    xx 
รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ               xxx 
 

ส าหรับหมวดหมู่ในงบดุลผู้ท ารายการจะต้องรู้จักความหมายของแต่ละหมวดหมู่
ซ่ึงมีดังต่อไปนี ้
1. สินทรัพย์ คือ สิทธิและทรัพยากรท่ีกิจการมีอยูซ่ึ่งเกิดจากการประกอบการและสามารถแสดง

เป็นตวัเงินสามารถท่ีจะใหป้ระโยชน์ในอนาคตซ่ึงแบ่งออกเป็น 

 สินทรัพย์หมุนเวียน หมายถึง เงินสดหรือสินทรัพยอ่ื์น ๆ ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงเป็นเงิน

สดไดภ้ายในระยะเวลา 1 ปีหรือ 1 รอบระยะเวลาการด าเนินงานตามปกติของกิจการ เช่น เงินสดเงิน

ฝากธนาคารลูกหน้ีท่ีสามารถช าระภายในรอบระยะเวลาบญัชีสินคา้คงเหลือรวมไปถึงค่าใชจ่้าย

ล่วงหนา้อ่ืน ๆ  เช่น ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หมายถึง สินทรัพยท่ี์ไม่สามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดภ้ายใน 1 ปี
หรือ 1 รอบระยะบญัชีของกิจการซ่ึงส่วนใหญ่แลว้จะเป็นสินทรัพยท่ี์มีมูลค่ามากและมีความถาวร
เช่น อาคาร ท่ีดิน รวมไปถึงเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน ๆ ท่ีลงทุนในระยะยาวการจดัเรียงสินทรัพยใ์น
งบดุลหลักการโดยทั่วไปในการจัดล าดับก่อนและหลังน้ีจะพิจารณาการจัดล าดับของสภาพ



 
 

 

รายได ้- ค่าใชจ่้าย = ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 

คล่องตวัท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสด (Liquid) ไดง้่ายท่ีสุดไวเ้ป็นอนัดบัแรกแลว้จึงตามดว้ยสินทรัพยท่ี์มี
สภาพคล่องตวัในการเปล่ียนเป็นเงินสดนอ้งกวา่ไปตามล าดบั 
2. หนี้สิน คือ พนัธะผูกพนัท่ีบุคคลภายนอกไดแ้ก่เจา้หน้ีมีต่อกิจการอนัเกิดจากรายการทางธุรกิจ 
การกูย้ืมหรือจากเหตุการณ์อ่ืน ๆ ท่ีจะตอ้งช าระคืนในภายหน้าดว้ยสินทรัพยห์รือบริการตวัอย่าง
ของหน้ีสิน เช่น เจา้หน้ีการคา้เจา้หน้ีเงินกูต้ัว๋เงินจ่ายซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

หนี้สินหมุนเวียน คือ พนัธะผูกพนัท่ีตอ้งมีการจ่ายช าระคืนแก่เจา้หน้ีไม่เกิน 1 ปีหรือใน
รอบระยะเวลาการปฏิบติังานตามปกติของกิจการ เช่น เจา้หน้ีทางการคา้และค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

 หนี้สินระยะยาวคือ หน้ีสินท่ีมีก าหนดช าระมากกว่า 1 ปีหรือเกินกว่าระยะเวลาการ
ปฏิบติังานตามปกติของกิจการ เช่น หุ้นกู ้ เงินกูร้ะยะยาว  การจดัเรียงในงบดุลนั้นให้ใชร้ะยะเวลา
การช าระคืนก่อนหลงัเป็นเกณฑใ์นการติดสินในการแสดงรายการในงบดุลห้ามมิให้น าสินทรัพย์
หมุนเวียนไปหกัลบกบัหน้ีสินหมุนเวียน 
3. ส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้น  คือ สิทธิเรียกร้องหรือส่วนไดเ้สียท่ีเจา้ของมีอยู่เหนือ

สินทรัพยห์ลงัจากไดห้ักสิทธิเรียกร้องท่ีเป็นของเจา้หน้ีออกไปแลว้หรือกล่าวไดว้่าคือสินทรัพย์

สุทธิหรือส่วนท่ีสินทรัพยม์ากกวา่หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของน้ีถา้ธุรกิจเป็นบริษทั จ ากดั เรียกวา่ ส่วน

ของผูถื้อหุน้  

2. งบก าไรขาดทุน 
     หมายถึง เป็นงบการเงินท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลของกิจกรรมการด าเนินงานของ

บริษทัในช่วงระยะเวลาหน่ึง เช่น หน่ึงปี สามเดือน หรือ หน่ึงเดือน โดยก าไรสุทธิเท่ากบัรายไดห้ัก
ดว้ยค่าใชจ่้าย โดยรายไดแ้สดงถึงมูลค่าของสินคา้ หรือบริการท่ีบริษทัให้ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายแสดง
ถึงความพยายามท่ีใชเ้พื่อท าใหเ้กิดรายได ้ส่วนประกอบของงบก าไรขาดทุน ไดแ้ก่ 

 
รายได้          หมายถึง  สินทรัพยท่ี์กิจการไดรั้บมาจากการประกอบกิจกรรม 
ค่าใช้จ่าย       หมายถึง  มูลค่าตน้ทุนค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการขายสินคา้ 
ก าไรสุทธิ      หมายถึง  ส่วนของรายไดท่ี้เกินกวา่ตน้ทุนขาย 
ขาดทุนสุทธ ิ หมายถึง  ส่วนของรายไดท่ี้ต ่ากวา่ตน้ทุนขาย 

 
เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 
 

 



 
 

 

รูปแบบของงบก าไรขาดทุน 

รูปแบบของงบก าไรขาดทุน  ซ่ึงแบ่งออกเป็น  2  แบบ คือ  

(1)  แบบรายงาน  (Report Form)  รายการแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ีหน่ึง
เป็นส่วนของรายได ้ ตอนท่ีสองเป็นส่วนของค่าใช้จ่าย และตอนท่ีสามคือก าไรสุทธิหรือขาดทุน
สุทธิ  
ตัวอย่าง งบก าไรขาดทุนแบบรายงาน 
 

บริษทั…….. 
งบก าไรขาดทุน 

            ส าหรับระยะเวลา…..….ส้ินสุดวนัท่ี….....….พ.ศ………. 
รายได ้: 
 รายไดจ้ากการขาย    xx 
 รายไดเ้งินปันผล     xx  xxx 
ค่าใชจ่้าย : 
 ตน้ทุนขาย     xx 
 ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย    xx 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    xx  xxx 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้       xx 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       xx  
ก าไรส าหรับงวด        xxxx 

 
การท างบก าไรขาดทุนแบบรายงาน    

1.  ส่วนหวังบ  มี  3  บรรทดั คือ  
                                     บรรทดัท่ี  1   เขียน “ช่ือกิจการ”  
                                     บรรทดัท่ี  2   เขียนค าวา่ “งบก าไรขาดทุน” 
                                     บรรทดัท่ี  3   เขียนระยะเวลาท่ีจดัท างบก าไรขาดทุน  
     2.  เขียนค าว่า  “รายได”้   ทางดา้นซ้ายมือแลว้น าบญัชีรายไดห้ลกัและรายได้อ่ืน 
ของกิจการมาลงรายการโดยเขียน เยื้องไปทางขวามือเลก็นอ้ย และเขียนจ านวนเงินทางขวามือแลว้
รวมยอดรายไดท้ั้งหมด  



 
 

 

3.  เขียนค าว่า  “ค่าใชจ่้าย”  ทางซ้ายมือให้ตรงกบัรายได ้และน าบญัชีค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดขึ้นทั้งหมดเขียนเยื้องไปทาง ขวามือเล็กน้อย  พร้อมเขียนจ านวนเงินทางขวามือแลว้รวมยอด
ค่าใชจ่้ายทั้งหมด     

4.  หาผลต่างระหว่างยอดรวมรายได ้ และยอดรวมค่าใช้จ่าย  ถา้ยอดรวมรายได้
มากกว่ายอดรวมค่าใช้จ่าย  ผลต่างคือ ก าไรสุทธิ   ถา้ยอดรวมค่าใช้จ่ายมากกว่ายอดรวมรายได้
ผลต่างคือขาดทุนสุทธิ 

 
                            (2)  แบบบัญชี  (Account Form)   เป็นแบบท่ีแสดงรายการแบบตัว T ใน
ภาษาองักฤษ โดยแบ่งออกเป็นสองดา้น คือ ดา้นซ้ายมือ (เดบิต) บนัทึกรายการเก่ียวกบัค่าใชจ่้าย 
ดา้นขวามือ (เครดิต) บนัทึกรายการเก่ียวกบัรายได ้
 
ตัวอย่าง งบก าไรขาดทุนแบบบัญชี 

บริษทั……. 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา….ส้ินสุดวนัท่ี…..พ.ศ….. 
ตน้ทุนขาย 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

ก าไรส าหรับงวด 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xxx 

- 

- 

- 

- 

- 

 

รายไดจ้ากการขาย 

รายไดเ้งินปันผล 

xx 

xx 

 

 

 

xxx 

- 

- 

 
การท างบก าไรขาดทุนแบบบัญชี  
   1.  เขียนส่วนหวังบ  3  บรรทดั  

                      2.  ลงรายการเก่ียวกับค่าใช้จ่ายทางด้านซ้ายมือเรียงลงมาตามล าดับและลงรายการ
เก่ียวกบัรายไดท้างดา้นขวามือ เรียงลงมาตามล าดบั  
                 3. รวมยอดรายได ้  เขียนก าไรสุทธิทางดา้นเดบิต  ส่วนขาดทุนสุทธิเขียนทางดา้นเครดิต 

ประโยชน์ของการท างบการเงิน  
                 1.  เป็นหลกัฐานในการบนัทึกรายการเปิดบญัชี  เม่ือเร่ิมรอบระยะเวลาบญัชีใหม่ 



 
 

 

          2.  เป็นเอกสารรายงานต่อทางราชการ  และยงัเป็นเอกสารใชป้ระกอบการกูย้ืมเงินจาก   
สถาบนัการเงินได ้ 
                 3.  ท าใหท้ราบผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการคา้ได ้  
   
  3.  งบแสดงฐานะของผู้ถือหุ้น 
        งบแสดงฐานะของผูถื้อหุ้น  หมายถึง  งบท่ีแสดงขอ้มูลการเปล่ียนแปลงท่ี
กระทบยอดจากรายการตน้งวดในส่วนของทุนเรือนหุ้น  ก าไรสะสม  และส่วนเกินทุนมาเป็นยอด
ส้ินงวดบัญชี  บริษทัจะต้องจัดท าเน่ืองจากมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  35  และประกาศกรม
ทะเบียนการคา้ไดก้ าหนดไวใ้ห้น าเสนอต่อกระทรวงพาณิชยพ์ร้อมกบังบอ่ืน ๆ  ซ่ึงรวมส่วนตาม
ประกาศของกรมทะเบียนการคา้   
 
  4.  งบกระแสเงินสด 
        งบกระแสเงินสด หมายถึง งบแสดงการเปลี่ยนแปลง การไดม้าและใชไ้ปของ

เงินสด หรือรายการเทียบเท่าเงินสด ในรอบระยะเวลาบญัชีหน่ึง ซ่ึงงบกระแสเงินสดจะแสดงให้

เห็นถึงกระแสเงินไหลเขา้ (Cash Inflows) และกระแสเงินไหลออก (Cash Outflows) ของเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสด  

            ประโยชน์ของการจัดท างบกระแสเงินสด  สรุปได้ดังนี ้

1.  ผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการ 
2.  ผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินโครงสร้างทางการเงินของกิจการ รวมถึงสภาพคล่อง

และความสามารถในการช าระหน้ี 
  3.  ผูใ้ช้งบการเงินสามารถประเมินความสามารถในการจดัการเก่ียวกบัจ านวนเงินและ

ระยะเวลาของกระแสเงินสด 
4.  ผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินความสามารถในการท าก าไรของกิจการ 
5.  ผูใ้ช้งบการเงินสามารถน าไปใช้ประเมินผลการด า เนินงาน วางแผนการลงทุนใน

อนาคตตลอดจนกิจกรรมดา้นการเงิน และความสามารถในการช าระหน้ีของกิจการ 
งบกระแสเงินสดต้องแสดงกระแสเงินสดในระหว่างงวด โดยจ าแนกประเภทกระแส    

เงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่าย ออกเป็น 3 กิจกรรม คือ 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 



 
 

 

1.  กิจกรรมการด าเนินงานเป็นกิจกรรมท่ีแสดงถึงความสามารถในการด าเนินงาน

ของกิจการในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเพียงพอเพื่อจ่ายช าระเงินกูย้ืม เพื่อการด าเนินงานของ

กิจการ เพื่อจ่ายเงินปันผล และเพื่อการลงทุนใหม่ ๆ โดยไม่ต้องมีการจัดหาเงินจากแหล่งเงิน

ภายนอก ดงันั้นกิจกรรมด าเนินงานจึงเป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากรายการคา้ท่ีมีผลต่อก าไรสุทธิ ซ่ึงเป็น

รายไดห้ลกัของธุรกิจ  เป็นรายการคา้ทั้งหมดท่ีนอกเหนือจากกิจกรรมการลงทุนและกิจกรรมการ

จดัหาเงิน  รวมถึงรายการคา้ท่ีมีผลต่อสินทรัพยห์มุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวียน  (ยกเวน้หน้ีท่ีเกิด

จากการกู้ยืม และเงินปันผลค้างจ่าย) และรวมถึงการเปล่ียนแปลงบัญชีในงบแสดงฐานะทาง

การเงินส่วนท่ีไม่หมุนเวียน ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อก าไรสุทธิ เช่น ค่าเส่ือมราคาสะสมการตดั

บญัชีการรายงานกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงานในงบกระแสเงินสดนั้น สามารถท าได ้

2 วิธี คือวิธีทางตรง และวิธีทางออ้ม 

1.1  วิธีทางตรง เป็นการแสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายตามลกัษณะของรายการหลกัท่ี
ส าคญัต่าง ๆ ของเงินสดรับและเงินสดจ่าย โดยกระแสเงินสดรับจากการด าเนินงาน คือ  เงินสดรับ
จากการขายสินคา้และการให้บริการ เงินสดรับจากรายไดค้่าสิทธิ ค่าธรรมเนียม  ค่านายหนา้ และ
รายได้อ่ืน ๆ ส่วนเงินสดจ่ายจากการด าเนินงาน คือ เงินสดท่ีจ่ายให้กับผูข้ายสินคา้และบริการ 
ตลอดจนเงินสดท่ีจ่ายแก่พนักงานและจ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน ผลต่างระหว่าง  เงินสดรับ 
และเงินสดจ่ายจากการด าเนินงาน คือ กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการด าเนินงาน 

1.2  วิธีทางอ้อม เป็นการรายงานกระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน จากการน าก าไร
หรือขาดทุนสุทธิมาปรับปรุงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในระหว่างงวดของสินคา้คงเหลือ 
ลูกหน้ีและเจา้หน้ีท่ีเกิดจากการด าเนินงาน รวมถึงรายการท่ีไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเส่ือมราคา 
ประมาณการหน้ีสิน ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี ผลก าไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศและก าไรท่ียงัไม่ไดรั้บจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และเงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อ
ลูกคา้และเงินใหกู้ย้มืแก่ลูกคา้ และการจ่ายคืนเงินล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มื 

         2.  กิจกรรมลงทุนเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยไ์ม่

หมุนเวียนท่ีไม่รวมถึงก าไรสุทธิ ประกอบดว้ย การจดัหาหรือการขายสินทรัพยถ์าวร เช่น ท่ีดิน 

โรงงาน อาคาร และอุปกรณ์ การไดม้าหรือการขายหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้ป็นเงินลงทุนระยะยาว เช่น 

หุน้กูแ้ละหุน้สามญัของบริษทัอ่ืน การซ้ือขายตราสารทางการเงิน เช่น ตัว๋เงิน ซ่ึงเป็นตัว๋เงินรับหรือ

ตัว๋เงินจ่ายท่ีเกิดจากการกูย้มืเงิน โดยจะไม่รวมถึงตัว๋เงินท่ีเกิดจากการจ่ายหรือรับช าระหน้ีค่าสินคา้ 



 
 

 

การให้บริษทัย่อยกู้ยืมเงิน และการได้รับช าระหน้ีเงินกู้ อย่างไรก็ตามก่อนท่ีจะพิจารณาการ

เปล่ียนแปลงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจะตอ้งพิจารณาวา่มีผลกระทบโดยตรงต่อก าไรสุทธิหรือไม่  

เช่น ค่าเส่ือมราคา  ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี  ซ่ึงทั้ง  2  บญัชีจะจดัประเภทเป็นกิจกรรมด าเนินงาน 

       3.  กิจกรรมจดัหาเงินเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัเงินสดรับท่ีไดจ้ากการจดัหาเงินจาก
แหล่งเงินทุนระยะสั้น แหล่งเงินทุนระยะยาว หรือจากการออกจ าหน่ายหุน้ทุน หรือหุ้นกู ้เช่น การ
กูย้ืมเงินจากผูใ้ห้กู ้และกิจกรรมเก่ียวกบัจ่ายเงินสด เพื่อการจ่ายเงินปันผล การซ้ือหุ้นกลบัคืนมา 
การจ่ายคืนเงินทุนระยะยาว หรือการจ่ายช าระหน้ีให้กบัผูใ้ห้กู ้และรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้ของ
บริษทั 

 
  5.  หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
  หมายเหตุประกอบงบการเงิน  มี  2  ส่วน  ไดแ้ก่ 

1.  หลกัเกณฑแ์ละสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
2.  ขอ้มูลเพิ่มเติม 
 

ให้บริษทัท่ีประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั เปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และตามขอ้ก าหนดเพิ่มเติม
ท่ีคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัก าหนด  ในกรณีท่ีมาตรฐานการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปมีข้อก าหนดให้เปิดเผยรายการเหล่าน้ีในรูปแบบอ่ืน ให้บริษทัปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดในมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 
หลกัเกณฑ์และสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

ใหเ้ปิดเผยนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัอยา่งนอ้ยในเร่ืองต่อไปน้ี 
1.  เกณฑ์การเสนองบการเงิน 

(1)  การน าเสนอ  เช่น  มาตรฐานการบญัชีท่ีใช ้ การใชห้น่วยเงินตรา  เป็นตน้ 
(2)  การวดัค่าในการจดัท างบการเงิน 
(3)  การจดัท างบการเงินรวม 
(4)  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
 
 



 
 

 

2. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 
(1)  การรับรู้รายได ้
      ให้เปิดเผยเกณฑ์การรับรู้รายได้ประเภทท่ีส าคัญ  เช่น  รายได้จากการรับ

ประกนัภยั  ซ่ึงรวมถึงรายไดจ้ากการประกนัภยัต่อ  เงินส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 
รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมและค่านายหนา้ รายไดจ้ากการลงทุน  และก าไรขาดทุนจากการลงทุนใน
หลกัทรัพย ์ เป็นตน้ 

(2)  การรับรู้ค่าใชจ่้าย 
        ให้เปิดเผยเกณฑ์การรับรู้ค่าใชจ่้ายประเภทท่ีส าคญั  เช่น ค่าสินไหมทดแทน  
ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ  
ค่าใชจ่้ายในการประกนัภยัต่อ  ค่าใชจ่้ายในการลงทุน  และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน  เป็นตน้ 

(3)  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
        ให้เปิดเผยนโยบายท่ีใชพ้ิจารณาส่วนประกอบของรายการเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 
  (4)  จากการประกนัภยัต่อสุทธิ 

      ให้เปิดเผยเกณฑ์ในการรับรู้และวดัมูลค่าสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 
ไดแ้ก่ เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ และส ารองค่าสนไหมทดแทนและ
ส ารองเบ้ียประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากการประกนัภยัต่อ เช่น วนัท่ีใชใ้นการบนัทึกรายการ เกณฑ์
ในการแยกอายลุูกหน้ี และเกณฑท่ี์ใชใ้นการช าระหน้ีสิน และเกณฑใ์นการพิจารณาการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยั 

(5)  เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
                  ให้เปิดเผยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการจดัประเภทหรือในการโอนเปล่ียน

ประเภทเงินลงทุน และเกณฑ์ในการรับรู้และวดัมูลค่าของ ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนเพื่อคา้      
เงินลงทุนเผ่ือขาย เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด และเงินลงทุนทัว่ไป 

(6)  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
        ให้เปิดเผยเกณฑ์การตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  เช่น  โดยการประเมินฐานะ
ลูกหน้ีแต่ละรายหรือใช้ประสบการณ์ในการเก็บหน้ี  เป็นตน้  ตลอดจนเปิดเผยเกณฑ์การตดัหน้ี
สูญและหน้ีสูญไดรั้บคืน 

(7)  การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 
      ให้เปิดเผยให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการบัญชีท่ีเก่ียวข้อง เช่น 

เง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีใช้ในการปรับโครงสร้างหน้ี รวมทั้ งอัตราคิดลดท่ีเป็นเง่ือนไขในการปรับ
โครงสร้างหน้ี เป็นตน้ 



 
 

 

 (8) ทรัพยสิ์นรอการขาย 
      ให้เปิดเผยเกณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีใชก้ าหนดราคาตามบญัชีของอสังหาริมทรัพย์

หรืออสังหาริมทรัพยท่ี์ได้มาจากการรับช าระหน้ีหรือจากการบงัคบัจ านอง และอสังหาริมทรัพย์
หรืออสังหาริมทรัพยท่ี์เลิกใชง้าน 

         (9)  ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
      ให้เปิดเผยเกณฑ์ในการรับรู้และวดัมูลค่า เกณฑ์ท่ีใช้ในการตีราคาทรัพยสิ์น 

และวิธีการในการแยกส่วนประกอบทรัพย์สินเพื่อคิดค่าเส่ือมราคา รวมถึงให้เปิดเผยถึงวิธีการ
บญัชี  อตัราร้อยละ  หรือจ านวนปีอายุการใชง้านท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณค่าเส่ือมราคาตาม
ประเภทของทรัพยสิ์น  และวิธีการบญัชีท่ีใชใ้นการค านวณค่าเส่ือมราคาจากท่ีตีราคาเพิ่มไวด้ว้ย 

        (10)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
        ให้เปิดเผยอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนหรืออตัราการตดั

จ าหน่าย รวมทั้งการวดัมูลค่าเม่ือแรกเร่ิมและในภายหลงั วิธีการตดัจ าหน่ายส าหรับสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนท่ีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ี
ทราบไดแ้น่นอนหรือไม่ทราบแน่นอน หากเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายุการให้ประโยชน์ทราบ
ไดแ้น่นอน ใหเ้ปิดเผยอายกุารให้ประโยชน์หรืออตัราการจ าหน่าย เกณฑก์ารรับรู้ก าไรและขาดทุน
จากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   
            (11)  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
          ใหเ้ปิดเผยเกณฑก์ารรับรู้และการทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  
                        (12)  หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั 
           ให้เปิดเผยนโยบายการบญัชีส าหรับสัญญาประกนัภยั  เช่น หลกัเกณฑ์ใน
การรับรู้หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย หลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการตั้งส ารองเบ้ีย
ประกนัภยั เกณฑก์ารค านวณเงินส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้และเงินส ารองความ
เส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด การประมาณการค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน และการ
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรายงานแลว้แต่ยงัไม่ไดต้กลงจ านวนเงิน เป็นตน้ 
                        (13)  การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
           ให้เปิดเผยเกณฑ์ท่ีใช้ในการแปลงค่าสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ  ณ วนัท่ีเกิดรายการ  และ ณ วนัท่ีในงบดุล  การรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการแปลง
ค่าดงักล่าว  รวมทั้งหลกัเกณฑใ์นการบนัทึกบญัชี 
 
 

 



 
 

 

  2.1.3 ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 
  1. การวิเคราะห์งบการเงิน  

   การวิเคราะห์งบการเงิน คือ กระบวนการคน้หาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินงานของกิจการใดกิจการหน่ึงจากงบการเงินของกิจการนั้น  พร้อมทั้งน า
ขอ้เทจ็จริงดงักล่าวมาประกอบการตดัสินใจ 

 การวิเคราะห์งบการเงินมีจุดประสงค ์2 ประการ ดงัน้ี 
     1. การหาขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ 
     2. การน าข้อเท็จจริงท่ีได้มาใช้ประกอบการตัดสินใจหรือเสนอแนะแนว

ทางการตดัสินใจ 
      1.1  การวิเคราะห์งบการเงิน 
           1. การบริหารและการจัดการทางการเงินขององค์กร 

   การบริหารองค์กรประกอบด้วย กิจกรรมท่ีเป็นวัฏจักรในรอบ
ระยะเวลาหน่ึง เก่ียวกบัเร่ืองการลงทุนเพื่อซ้ือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และวตัถุดิบ การจ่ายเงินเดือน
พนกังาน ค่าน ้ า ค่าไฟ และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ และการจดัหาบริการดา้นอ่ืน ๆ เป้าหมายของ
ทุกองคก์รก็คือการมีรายรับมากกว่ารายจ่ายท่ีลงทุนไป การท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์น้ีไดก้็ดว้ยการ
บริหารค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ การผลิต การขายและการบริหาร การจัดการทางการเงินท่ีมี
ประสิทธิภาพจะท าให้องคก์รสามารถสร้างผลก าไรได ้โดยเงินลงทุนจะถูกเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของ
สินคา้โดยการจดัซ้ือและการผลิต และจะกลบัมาอยูใ่นรูปของเงินอีกเม่ือขายสินคา้ได ้กิจกรรมทาง
การเงินจะถูกบนัทึกตามขั้นตอนของการลงบญัชี กิจกรรมทางการเงินเป็นส่วนส าคัญของการ
บริหารองคก์รและตอ้งการการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 

   2.  การบริหารการเงิน 
                        จุดมุ่งหมายสูงสุดของทุกองคก์รก็คือ “การอยูร่อดไดแ้ละมีการเติบโตอย่าง

ต่อเน่ือง” ซ่ึงองคก์รจะตอ้งท า 2 ส่ิงน้ีคือ ท าก าไร และท าให้สินคา้ขายได ้ทุกองคก์รจะตอ้งมีการ
พฒันา และการจดัระบบการบริหารทางการเงินท่ีดี ทุกองคก์รควรจะมีการวางแผนกิจกรรมท่ีจะท า
ใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได ้และจะตอ้งสามารถควบคุมใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้

    3.  งบการเงิน 
                          จุดมุ่งหมายของการจดัท ารายงานทางบญัชี คือ เพื่อน าเสนอผูบ้ริหารถึง

กิจกรรมทางการเงินขององค์กรท่ีบันทึกไวใ้นรอบระยะเวลาหน่ึง รายงานทางบัญชีสามารถ
น าเสนอขอ้มูลแก่ผูท่ี้สนใจเก่ียวกบัสถานะทางการเงินขององคก์รในปัจจุบนั และในช่วงระยะเวลา
ใด ๆ ในอดีต ซ่ึงผูท่ี้เก่ียวกบัประกอบดว้ย ผูบ้ริหารองคก์ร ผูถื้อหุน้ และเจา้หน้ี เอกสารท่ีบอกถึงกิจ



 
 

 

กรรมการบริหาร และสถานะทางการเงินขององค์กรน้ีเรียกว่า “งบการเงิน” และส่วนหลัก ๆ  
ประกอบดว้ย งบดุล และงบก าไรขาดทุน 

     4. งบแสดงฐานะการเงิน 
                           งบแสดงฐานะการเงินจะบอกถึง ทรัพยสิ์น หน้ีสิน และเงินทุนท่ีองคก์รมี

อยูท่ ั้งหมด ซ่ึงจะท าใหรู้้สถานะทางการเงินขององคก์ร ณ เวลาหน่ึง สินทรัพย ์จะถูกบนัทึกทางดา้น 
“เครดิต” ของงบดุล และแบ่งเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ค้างจ่าย 
หน้ีสินและเงินทุนจะถูกบนัทึกทางดา้น “เดบิต” และแบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวียน หน้ีสินระยะยาว 
และเงินทุนส่วนของเจา้ของ 

 
  2. การวิเคราะห์ตามอตัราร้อยละตามแนวตั้ง 

    เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายการต่าง ๆ ในงบการเงินของปีเดียวกนั โดย
ก าหนดมูลค่าของรายการท่ีส าคญัในงบการเงินเป็นตวัเปรียบเทียบหรือเป็นฐาน มีค่าเป็นอตัราร้อย
ละเท่ากบั 100 แลว้ดูรายการอ่ืนจะมีค่าเป็นอตัราร้อยละเท่าไร หรือเรียกว่าการวิเคราะห์ย่อส่วน 
(Common size analysis) 
   3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม 

    เป็นการวิเคราะห์โดยดูแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของรายการต่าง ๆ ในงบ
การเงิน เม่ือเวลาผา่นไป โดยใชว้ิธีอตัราร้อยละของปีฐานเคล่ือนท่ี (Moving – based analysis) เพื่อ
วิเคราะห์หาอตัราการเปล่ียนแปลง ขยายตวัเพิ่มขึ้นหรือลดลง 

 4.  การวิเคราะห์อตัราส่วนทางบัญชี 
        คือ การน าขอ้มูลทางการเงินจากงบการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์กนัหรือเก่ียวขอ้ง
กนัมาเปรียบเทียบในรูปของอตัราส่วน  เพื่อใหก้ารวิเคราะห์มีความหมายมากขึ้น  ซ่ึงอาจเป็รายการ
ทางการเงินประเภทเดียวกนัหรือรายการทางการเงินต่างประเภทกนัโดยเปรียบเทียบได ้3 ลกัษณะ 
   1.  เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนทางการเงินของกิจการในปีท่ีผา่นมาในอดีต 
   2.  เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนทางการเงินของคู่แข่งขนั 

3.  เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ียของอุตสาหกรรมเดียวกนักบักิจการ 
 
2.1.4  ความหมายเกีย่วกบัธุรกจิ 

             ความหมายของธุรกิจ 

 "ธุรกิจ"หมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต การจดัจ าหน่าย และการบริการ โดยภายใน

หน่วยงานหรือธุรกิจนั้น ๆ มีการน าทรัพยากรท่ีมีอยู่มาผสมผสานกนัอย่างมีระบบ มีระเบียบตาม



 
 

 

กฏเกณฑ์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนหรือผูบ้ริโภค ในขณะเดียวกนัก็ก่อให้เกิด

ผลประโยชน์หรือบรรลุตามเป้าหมายของธุรกิจ และไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะท่ีไม่ดีต่อส่ิงแวดลอ้ม 

องค์ประกอบของกิจกรรมทางธุรกิจจากความหมายของธุรกิจจะเห็นไดว้่าธุรกิจจะด าเนินไดน้ั้น

ตอ้งมีการน ากิจกรรมหลาย ๆ อย่างมาประสานกนั ซ่ึงกิจกรรมนั้น ๆ ก็คือ การก าหนดหนา้ท่ีความ

รับผิดชอบภายในธุรกิจนั้นเองหนา้ท่ีทางธุรกิจ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะผสมผสาน

ทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในธุรกิจหรือหน่วยงานเขา้ดว้ยกนัอย่างมีระเบียบกฎเกณฑ ์และสอดคลอ้งกบั

สภาวะแวดลอ้มเพื่อนให้สินคา้หรือบริการท่ีเกิดขึ้นตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคทรัพยากร 

(Resource) ท่ีหน่วยงานมีอยู่ คือ ว ัสดุ อุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานใช้ในกา ร

ด าเนินงาน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหรือเรียกสั้น ๆ วา่ 4 M's อนัประกอบดว้ย 

                1. คน (Man) เป็นทรัพยากรแรกท่ีก่อให้เกิดการด าเนินงานภายในธุรกิจ ซ่ึงนับรวมทั้ง 

ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฎิบติัการ 

                2. เงินทุน (Money or Capital) คือสินทรัพยท่ี์จะน ามาใชใ้นการด าเนินธุรกิจ อาจจะอยูใ่น

รูปของเงินสดหรือสินทรัพยอ่ื์น ๆ ก็ได ้

                3. วตัถุดิบหรืออุปกรณ์ (Material) คืออาจจะเป็นรูปของวตัถุดิบถา้ธุรกิจนั้นเป็นธุรกิจ

การผลิต เช่น เคร่ืองจกัรกล วสัดุ อะไหล่ต่าง ๆ หรืออาจใชใ้นการด าเนินงานใหป้ระสบผลส าเร็จ 

                4. การบริหารงานหรือการจดัการ  (Management)  คือกระบวนการหรือขั้นตอนในการ

น าคน  เงินทุน และวตัถุดิบหรือวสัดุอุปกรณ์ มาด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดการด าเนินของ

หน้าท่ีภายในธุรกิจ เพื่อให้ทรัพยากรประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ จึงตอ้งแบ่งหน้าท่ีต่าง ๆ 

ออกเป็น 5 หนา้ท่ี ดงัน้ี 

                1. หนา้ท่ีเก่ียวกบัการผลิต  (Production Function) 

                2. หนา้ท่ีเก่ียวกบัการตลาด  (Marketing Functon) 

                3. หนา้ท่ีเก่ียวกบัการเงิน  (Financial Functon) 

                4. หนา้ท่ีเก่ียวกบัการบญัชี  ( Accounting Functon) 

                5. หนา้ท่ีเก่ียวกบับุคคลากร  (Personal Functon) 

 การสร้างความสัมพนัธ์ของกิจกรรมทางธุรกิจหนา้ท่ีของธุรกิจทุกหนา้ท่ีจะตอ้งมีการท ากิจกรรมท่ี

ประสานกนั เพื่อใหก้ารปฎิบติังานภายในธูรกิจมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกนั 



 
 

 

ซ่ึงหน้าท่ีต่าง ๆ เหล่านั้นจะประสานกันได้ต้องมีการจัดโครงสร้างองค์กรท่ีชัดเจน พร้อมทั้ง

ก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของต าแหลง้นั้น ๆ 

การจัดโครงสร้างขององค์กร  (Organization Structure) หมายถึง รูปแบบของแผนงานภายใน

องคก์รท่ีมีการก าหนดขึ้นเป็นต าแหน่งต่าง ๆ พร้อมระบุหนา้ท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งนั้น ๆ 

ท าให้บุคคลผูท่ี้ด ารงต าแหน่งสามารถปฎิบัติงานได้ทั้ งในหน้าท่ีของตนและในหน้าท่ีท่ีต้อง

ประสานกบัฝ่ายอ่ืน ๆ เพื่อก่อให้เกิดความสัมพนัธ์กนัภายในองค์กร โดยแต่ละฝ่ายมีหน้าท่ีความ

รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑเ์ดียวกนัเพื่อใหง้านบรรลุวตัถุประสงคข์องกิจการ 

โครงสร้างขององคก์รโดยทัว่ไปประกอบดว้ย 

            1. มีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชดัเจนเพื่อมอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล

ปฎิบติังาน 

            2. มอบหมายงานท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ 1 อาจจะเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

            3. ก าหนดความรับผิดชอบของแต่ละหนา้ท่ี เพื่อให้ผูป้ฎิบติัรู้ขอบเขตของหน่วยงานท่ีตอ้ง

ปฎิบติั 

            4. จดัใหมี้เอกภาพในการบงัคบับญัชา โดยการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีใหก้บักลุ่มผูป้ฎิบติังาน

ช่วยกันดูแล ปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อให้การด าเนินงานไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวโ้ครงสร้างของ

องคก์รโดยทัว่ไปมีอยู ่2 ลกัษณะคือ 

                1. โครงสร้างท่ีเป็นทางการ (Formal Organization Structure) มีการก าหนดรูปแบบการ

จดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีชดัเจน มีผูรั็บผิดชอบในแต่ละกลุ่ม มีการปฎิบติังานร่วมกนัอย่างมีระเบียบ 

แบบแผนและในองคก์รมกัจะมีแผนภูมิโครงสร้างแสดงไวใ้หเ้ห็น 

                2. โครงสร้างท่ีไม่เป็นทางการ (Lnformal Organization Structure) เป็นโครงสร้างท่ีไม่มี

รูปแบบท่ีชดัเจน ไม่มีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ ไม่มีการก าหนดกฎระเบียบใด ๆ แต่ละ

บุคคลในองคก์รจะปฎิบติังานโดยช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โครงสร้างลกัษณะน้ีมกัเกิดขึ้นในธุรกิจ

ขนาดเล็กหรือธูรกิจภานในครอบครัว ใชค้วามสัมพนัธ์ส่วนตวัในการช่วยกนัท างาน แต่ในธุรกิจ

ขนาดใหญ่ก็จะมีโครงสร้างท่ีไม่เป็นทางการ เช่น พนกังานท่ีเรียนจบมาจากสถาบนัเดียวกนัท างาน

อยู่ในบริษทัเดียวกนั ท าให้เกิดการรวมกลุ่มท าให้เกิดความสนิทสนมรักใคร่กนัเม่ืองานมีปัญหาก็

จะช่วยกนัแกไ้ข ร่วมกนัสร้างสรรคง์านใหไ้ปสู่เป้าหมายได ้

 



 
 

 

ประโยชน์ของการจดัโครงสร้างภายในองคก์ร 

             1. ช่วยใหผู้ป้ฎิบติังานรู้จกัขอบข่ายของหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีตอ้งปฎิบติั 

             2. เป็นเคร่ืองมือในการสั่งการและก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบใหก้บับุคคลในองคก์ร 

             3. ก่อใหเ้กิดวิธีการท่ีจะปฎิบติังานร่วมกนั 

             4. เสริมสร้างขวญัและก าลังใจให้ผูป้ฎิบัติมีความกระตือรือร้นในการปฎิบัติงานไปสู่

เป้าหมายความสัมพนัธ์ภายในองค์กร (Organization Relationship) ในองค์กรแต่ละองค์กรมีการ

แบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีชดัเจนหรือจะไม่มีการแบ่งหนา้ท่ีก็ตามแต่ทุกคนท่ีอยูใ่นองคก์รต่างก็

มีวตัถุประสงคใ์นการปฎิบติังานเหมือนกนัคือความส าเร็จขององคก์ร ความส าเร็จจะเกิดขึ้นไดน้ั้น

ทุกคน ทุกต าแหน่งหนา้ท่ีจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กนัเพื่อร่วมมือกนัปฎิบติังานให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด จากการก าหนดโครงสร้างขององคก์รพอจะแบ่งความสัมพนัธ์ออกไดด้งัน้ี 

            1. ความสัมพนัธ์ท่ีเป็นทางการ (Formal Relationship) ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดขึ้นโดยต าแหน่ง

หน้าท่ี เช่นพนักงานขายกับผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด ในท่ีน้ีพนักงานขายมีความสัมพนัธ์ใน

บทบาทของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

            2. ความสัมพนัธ์ท่ีไม่เป็นทางการ (Informal Relationship) ความสัมพนัธ์ส่วนตวัไม่เก่ียวกบั

ต าแหน่งงาน แต่ความสัมพนัธ์ในลักษณะน้ีก็จะมีผลต่อการปฎิบัติงาน เช่น ผูอ้  านวยการฝ่าย

การตลาดกบัพนกังานขายเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเป็นทางการ แต่ในขณะเดียวกนับุคคลทั้งสองอาจจบ

การศึกษามาจากสถาบนัเดียวกนั นบัถือเป็นความสัมพนัธ์ท่ีไม่เป็นทางการ 

    ดงันั้น ธุรกิจต่าง ๆ จึงมีความสัมพนัธ์ทั้งสองลกัษณะควบคู่กนั ก่อให้เกิดความร่วมมือกนั มีผล

ท าใหง้านในธุรกิจนั้นมีความกา้วหนา้ เจริญเติบโตและมีก าไรเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

ความส าคญัของธุรกิจ 

 ธุรกิจเป็นองคก์รท่ีจดัตั้งขึ้นเพื่อด าเนินงานในการสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคหรือ

ประชาชนโดยน าทรัพยากรต่าง ๆ มาเข้ากระบวนการท่ีเรียกว่า "การด าเนินธุรกิจ" ซ่ึงธุรกิจ

เหล่านั้นมีผลต่อการพฒันาประเทศและสังคม พอจะสรุปไดด้งัน้ี 

         1. การด าเนินงานของธุรกิจก่อให้เกิดการน าทรัพยากรของประเทศมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์

สูงสุด 

         2. ช่วยให้ผูบ้ริโภคหรือประชาชนได้ใช้สินคา้หรือบริการ เพื่อพฒันาความเป็นอยู่ของ

ตนเองใหดี้ขึ้น 



 
 

 

         3. ธุรกิจต่าง ๆ ช่วยขจดัปัญหาการวา่งงาน และช่วยกระจายรายไดไ้ปสู่ประชาชน 

         4. ช่วยเพิ่มพนูรายไดใ้หก้บัประเทศในรูปแบบของภาษีอากร 

         5. ประชาชนหรือผูบ้ริโภคมีโอกาสไดเ้ลือกสินคา้หรือบริการท่ีสนองความพึงพอใจสูงสุด

ไดง้่ายเพราะธุรกิจต่าง ๆ มีการแข่งขนักนั เพื่อพฒันาสินคา้หรือบริการ 

         6. ประเทศสามารถน าภาษีอากรท่ีจดัเก็บไปพฒันาประเทศได ้

2.2  แนวคิดเกีย่วกบัการวิเคราะห์องค์กร 
 2.2.1  แนวคิดของ SWOT  
             หมายถึง การวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์
ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้ นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์
สภาพการณ์ (situation analysis) ซ่ึงเป็นการวิ เคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง รู้จัก
สภาพแวดลอ้มท่ีชดัเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ทั้งภายนอกและ
ภายในองคก์ร ซ่ึงจะช่วยให้ผูบ้ริหารขององคก์รทราบถึงการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายนอก
องคก์ร ทั้งส่ิงท่ีไดเ้กิดขึ้นแลว้ และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงเหล่าน้ีท่ีมีต่อองคก์รธุรกิจ และจุดแขง็ จุดอ่อน และความสามารถดา้นต่าง ๆ ท่ีองคก์ร
มีอยู่ ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนดวิสัยทศัน์ การก าหนดกลยุทธ์และ
การด าเนินตามกลยทุธ์ขององคก์รระดบัองคก์รท่ีเหมาะสม 
               องค์ประกอบของ  SWOT 
   S มาจาก Strengths  หมายถึง จุดแข็งหรือขอ้ไดเ้ปรียบ เป็นปัจจยัภายในท่ีมีผลดี
ต่อการด าเนินงานขององค์กร ซ่ึงองค์กรจะตอ้งคน้หาความสามารถท่ีโดดเด่น เพื่อน ามาก าหนด
เป็นกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารงานขององค์กร เช่น องค์กรภาครัฐน ากลยุทธ์
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายหรือตามแผนท่ีวางไว ้ส่วนองคก์รธุรกิจน าจุดแข็งมา
ก าหนดเป็นกลยทุธ์เพื่อใหมี้ความสามารถโดดเด่นเหนือคู่แขง็ทางดา้นการตลาด 
                 W มาจาก Weaknesses  หมายถึง จุดอ่อนหรือขอ้เสียเปรียบ เป็นปัจจยัภายในท่ี
มีผลกระทบหรือส่งผลเสียต่อการบริหารงานขององคก์ร เช่น ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
เฉพาะดา้น เคร่ืองมือเคร่ืองใชข้าดคุณภาพหรือไม่ไดม้าตรฐาน ท าใหอ้งคก์รไม่สามารถน ามาใชใ้ห้
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน 
                O  มาจาก  Opportunities  หมายถึง โอกาส  การท่ีสภาพแวดลอ้มภายนอกของ
บริษทัเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงท่ี
โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก แต่จุดแขง็นั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายใน



 
 

 

นกัการตลาดท่ีดีจะตอ้งเสาะแสวงหาโอกาสอยูเ่สมอและใชป้ระโยชน์จากโอกาสนั้นเช่น การเมือง 
การปกครอง กฎหมาย ราคาน ้ามนั ค่าเงินบาท คู่แข่ง เป็นตน้ 
                T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรคหรือข้อจ ากัด ท่ีเป็นภัยคุกคามต่อการ
ด าเนินงานขององคก์ร เป็นปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงได ้นอกจากการควบคุม
และวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางป้องกนัใหไ้ดรั้บผลกระทบหรือมีความเสียหายนอ้ยลง 
 2.2.2  แนวคิดของหลกั PDCA 
            หมายถึง  วงจรท่ีพฒันามาจากวงจรท่ีคิดค้นโดย วอล์ทเตอร์  ซิวฮาร์ท(Walter 
Shewhart )ผูบุ้กเบิกการใชส้ถิติส าหรับวงการอุตสาหกรรมและต่อมาวงจรน้ีเร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัมาก
ขึ้นเม่ือ เอดวาร์ด เดมม่ิง (W.Edwards Deming) ปรมาจารยด์า้นการบริหารคุณภาพเผยแพร่ให้เป็น
เคร่ืองมือส าหรับการปรับปรุงกระบวนการท างานของพนกังานภายในโรงงานให้ดียิง่ขึ้น และช่วย
คน้หาปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนการผลิตโดยพนกังานเอง จนวงจรน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัในอีกช่ือ
ว่า “วงจรเดมม่ิง”  ต่อมาพบว่า แนวคิดในการใช้วงจร PDCA นั้นสามารถน ามาใช้ได้กับทุก
กิจกรรม     จึงท าใหเ้ป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายมากขึ้นทัว่โลก 

องค์ประกอบของ PDCA 
 1. วางแผน  (Plan) หมายถึง การวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการ
ก าหนดหัวข้อท่ีต้องการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงการพฒันาส่ิงใหม่ ๆ การแก้ปัญหาท่ี
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อาจประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย หรือวตัถุประสงค์ของการ
ด าเนินงาน การจดัอนัดบัความส าคญัของ เป้าหมาย ก าหนดการด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน ก าหนดผูรั้บผิดชอบหรือผูด้  าเนินการและก าหนดงบประมาณท่ีจะใช้ การเขียนแผน
ดงักล่าวอาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของลกัษณะ การด าเนินงาน การวางแผนยงัช่วยให้
เราสามารถคาดการณ์ส่ิงท่ีเกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้นได ้
 2. ปฏิบัติตามแผน  (Do) หมายถึง การด าเนินการตามแผน อาจประกอบด้วย การมี
โครงสร้างรองรับ การด าเนินการ เช่น คณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะ มีวิธีการ ด าเนินการ 
เช่น มีการประชุมของคณะกรรมการมีการจดัการเรียน การสอน มีการแสดงความจ านงขอ รับ
นกัศึกษาไปยงัมหาวิทยาลยั และมีผลของการด าเนินการ เช่น รายช่ือนกัศึกษาท่ีรับในแต่ละปี 
 3.  ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน  (Check) หมายถึง การประเมินแผน อาจประกอบดว้ย 
การประเมินโครงสร้างท่ีรองรับ การด าเนินการ การประเมินขั้นตอนการด าเนินงาน และการ
ประเมินผลของ การด าเนินงานตามแผนท่ีไดต้ั้งไว ้โดยในการประเมินดงักล่าวสามารถ ท าไดเ้อง 
โดยคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบแผนการด าเนินงานนั้น ๆ ซ่ึงเป็นลกัษณะของการประเมินตนเอง 



 
 

 

โดยไม่จ าเป็นตอ้งตั้งคณะกรรมการ อีกชุดมาประเมินแผน หรือไม่จ าเป็นตอ้งคิดเคร่ืองมือหรือ
แบบประเมิน ท่ียุง่ยากซบัซอ้น 
 4. ปรับปรุงแกไข (Act) หมายถึง การน าผลการประเมินมาพฒันาแผน อาจประกอบดว้ย 
การน าผลการ ประเมินมาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบติังานใดท่ีควร ปรับปรุง
หรือพฒันาส่ิงท่ีดีอยู่แลว้ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบ การด าเนินการใหม่ท่ีเหมาะสม 
ส าหรับการด าเนินการ ในปีต่อไป 
 
2.3  ทฤษฎีเกีย่วกบัการบัญชี 

หลกัการจัดท าบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
  หลกัการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป หมายถึง ผูใ้ช้ขอ้มูล
ทางการบญัชีมีหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหารกิจการ เจา้หน้ี นกัลงทุน หน่วยงานของรัฐบาล หรือ
อ่ืน ๆ ซ่ึงในบางคร้ังบุคคลท่ีใช้ขอ้มูลทางการบญัชีเหล่าน้ีมีความตอ้งการท่ีจะใช้ขอ้มูลทางการ
บญัชีในทิศทางท่ีแตกต่างกนั เช่น ผูบ้ริหารตอ้งการแสดงผลการด าเนินงานท่ีมีก าไรนอ้ยกวา่ความ
เป็นจริงหรือขาดทุน เพื่อท่ีจะได้เสียภาษีน้อยลง หรือไม่เสียภาษี เลย ในทางตรงกันข้าม
กรมสรรพากรซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐบาลท่ีมีหนา้ท่ีจดัเก็บภาษีก็ตอ้งการใหแ้สดงขอ้มูลตามความ
เป็นจริง เพื่อจะไดจ้ดัเก็บภาษีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รัฐบาลจะไดน้ าเงินมาพฒันาประเทศต่อไป 
              ดงันั้น เพื่อให้ขอ้มูลทางการบญัชีท่ีฝ่ายบญัชีน าเสนอเช่ือถือไดแ้ละเป็นธรรมต่อ
ผูใ้ชข้อ้มูลทางการบญัชีทุกฝ่าย นกับญัชีจึงจ าเป็นตอ้งจดัท าบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
(Generally Accepted Accounting Principles) ซ่ึงหมายถึง กฎเกณฑ ์และวิธีการต่าง ๆ ซ่ึงอธิบายให้
ทราบถึงวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีใชก้นัโดยทัว่ไป 
              สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ไดก้ าหนดขอ้สมมุติ
ทางการบญัชีไวใ้นแม่บทการบญัชี 2  ขอ้ คือ 

1. เกณฑ์คงค้าง 
      งบการเงินจดัท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์คงคา้งเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ดังท่ีกล่าว
มาแลว้ภายใตเ้กณฑค์งคา้ง รายการและเหตุการณ์ทางบญัชีจะรับรู้เม่ือเกิดขึ้นมิใช่เม่ือมีการรับหรือ
จ่ายเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด โดยรายการต่าง ๆ จะบนัทึกบญัชีและแสดงในงบการเงิน
ตามงวดท่ีเก่ียวขอ้ง งบการเงินท่ีจดัท าขึ้นตามเกณฑ์คงคา้งนอกจากจะให้ขอ้มูลแก่ผูใ้ชง้บการเงิน
เก่ียวกบัรายการคา้ในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับและจ่ายเงินสดแลว้ ยงัใหข้อ้มูลเก่ียวกบัภาระผกูพนั
ท่ีกิจการตอ้งจ่ายเป็นเงินสดในอนาคตและขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรท่ีจะไดรั้บเป็นเงินสดในอนาคต



 
 

 

ดว้ย ดงันั้น งบการเงินจึงสามารถให้ขอ้มูลเก่ียวกบัรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีในอดีตซ่ึงเป็น
ประโยชน์แก่ผูใ้ชง้บการเงินในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

2. การด าเนินงานต่อเนื่อง 
     โดยทั่วไปงบการเงินจัดท าขึ้นตามข้อสมมติท่ีว่ากิจการจะด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ืองและด ารงอยู่ต่อไปในอนาคต ดงันั้น จึงสมมุติว่ากิจการไม่มีเจตนาหรือมีความจ าเป็นท่ีจะ
เลิกกิจการหรือลดขนาดของการด าเนินงานอย่างมีนยัส าคญั หากกิจการมีเจตนาหรือความจ าเป็น
ดงักล่าว งบการเงินตอ้งจดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑอ่ื์นและตอ้งเปิดเผยหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นงบการเงินดว้ย 
                นอกจากขอ้สมมุติทางการบญัชีท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ สมาคมนักบญัชีและผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ยงัไดก้ าหนดลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินไวใ้นแม่บทการ
บญัชีอีก  14  ขอ้ ดงัน้ี 

1. ความเข้าใจได้ 
      ขอ้มูลในงบการเงินตอ้งสามารถเขา้ใจได้ในทนัทีท่ีผูใ้ช้งบการเงินใช้ข้อมูล
ดงักล่าว ดงันั้น จึงตอ้งมีขอ้สมมุติว่าผูใ้ช้งบการเงินมีความรู้ตามควรเก่ียวกบัธุรกิจ กิจกรรมเชิง
เศรษฐกิจและการบญัชี รวมทั้งมีความตั้งใจตามควรท่ีจะศึกษาขอ้มูลดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ขอ้มูล
แมว้่าจะมีความซับซ้อน แต่ถา้เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจก็ไม่ควรละเวน้ท่ีจะแสดงใน
งบการเงินเพียงเหตุผลท่ีวา่ขอ้มูลดงักล่าวยากเกินกวา่ท่ีผูใ้ชง้บการเงินบางคนจะเขา้ใจได 

2. ความเกีย่วข้องกบัการตัดสินใจ 
     ขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของผูใ้ชง้บการเงิน ขอ้มูลจะ
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจไดก้็ต่อเม่ือขอ้มูลนั้นช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถประเมิน
เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต รวมทั้งช่วยยืนยนัหรือช้ีขอ้ผิดพลาดของผลการประเมินท่ี
ผ่านมาของผูใ้ชง้บการเงินไดบ้ทบาทของขอ้มูลท่ีช่วยในการคาดคะเนและยนืยนัความถูกตอ้งของ
การคาดคะเนท่ีผ่านมามีความสัมพนัธ์กนั ตวัอย่างเช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัปริมาณและโครงสร้างของ
สินทรัพยท่ี์กิจการมีอยู่ในปัจจุบนัมีประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงิน เพราะจะช่วยให้ผูใ้ช้งบการเงิน
สามารถคาดคะเนถึงความสามารถของกิจการในการรับประโยชน์จากโอกาสใหม่ ๆ และในการ
แกไ้ขสถานการณ์ ขอ้มูลเดียวกนัน้ีมีบทบาทในการยืนยนัความถูกตอ้งของการคาดคะเนในอดีตท่ี
เก่ียวกบัโครงสร้างของกิจการและผลการด าเนินงานตามท่ีวางแผนไวข้อ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานในอดีตของกิจการมกัถือเป็นเกณฑใ์นการคาดคะเนฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานในอนาคต รวมทั้งเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีผูใ้ช้งบการเงินสนใจ เช่น การจ่ายเงินปันผล การจ่าย
ค่าจา้ง การเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย ์และความสามารถของกิจการในการช าระภาระผูกพนั
เม่ือครบก าหนด อยา่งไรก็ตาม ขอ้มูลจะมีประโยชน์ต่อการคาดคะเนไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งจดัท าใน
รูปของประมาณการ ความสามารถในการคาดคะเนจะเพิ่มขึ้นตามลกัษณะการแสดงขอ้มูลใน     งบ



 
 

 

การเงินของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีท่ีเกิดขึ้นในอดีต ตวัอย่างเช่น งบก าไรขาดทุนจะมี
ประโยชน์ในการคาดคะเนเพิ่มขึ้นหากรายการเก่ียวกับการด าเนินงานท่ีมีลักษณะไม่เป็นปกติ 
รายการผิดปกติจากการด าเนินงานและรายการท่ีไม่เกิดขึ้นบ่อยคร้ังของรายได้และค่าใช้จ่ายจะ
แสดงแยกต่างหากจากกนั 

3. ความมีนัยส าคัญ 
     ความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจของข้อมูลขึ้ นอยู่กับลักษณะและความมี
นยัส าคญัของขอ้มูลนั้น ในบางกรณี ลกัษณะของขอ้มูลเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอท่ีจะใช้ตดัสินว่า
ขอ้มูลมีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจหรือไม่ ตวัอย่างเช่น การรายงานส่วนงานใหม่อาจส่งผล
กระทบต่อการประเมินความเส่ียงและโอกาสของกิจการ แมว้่าผลการด าเนินงานของส่วนงานใน
งวดนั้นจะไม่มีนยัส าคญัในกรณีอ่ืน ทั้งลกัษณะและความมีนยัส าคญัของขอ้มูลมีส่วนส าคญัในการ
ตดัสินว่าขอ้มูลมีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจหรือไม่ ตวัอย่างเช่น มูลค่าของสินคา้คงเหลือแยก
ตามประเภทหลกัท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ หากมูลค่าของสินคา้คงเหลือไม่มีนยัส าคญั ขอ้มูลเก่ียวกบั
สินคา้คงเหลือนั้นก็ไม่เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจขอ้มูลจะถือว่ามีนยัส าคญัหากการไม่แสดงขอ้มูล
หรือการแสดงขอ้มูลผิดพลาดมีผลกระทบต่อผูใ้ช้งบการเงินในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ ความมี
นัยส าคญัขึ้นอยู่กับขนาดของรายการหรือขนาดของความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นภายใตส้ถานการณ์
เฉพาะซ่ึงจะตอ้งพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป ดงันั้นความมีนยัส าคญัจึงถือเป็นขอ้พิจารณามากกว่าจะ
เป็นลกัษณะเชิงคุณภาพซ่ึงขอ้มูลตอ้งมีหากขอ้มูลนั้นจะถือวา่มีประโยชน์ 

4. ความเช่ือถือได้ 
     ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ตอ้งเช่ือถือได ้ขอ้มูลจะมีคุณสมบติัของความเช่ือถือได้
หากปราศจากความผิดพลาดท่ีมีนัยส าคญัและความล าเอียง ซ่ึงท าให้ผูใ้ชข้อ้มูลสามารถเช่ือไดว้่า
ขอ้มูลนั้นเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมของขอ้มูลท่ีตอ้งการให้แสดงหรือควรแสดงขอ้มูลอาจมีความ
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจแต่การรับรู้ของขอ้มูลดังกล่าวอาจท าให้ผูใ้ชง้บการเงินเขา้ใจผิดเน่ืองจาก
ขอ้มูลขาดความน่าเช่ือถือ ตวัอย่างเช่น ประมาณการค่าเสียหายจากการฟ้องร้องท่ีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาคดีอาจขาดความน่าเช่ือถือเน่ืองจากจ านวนค่าเสียหาย และผลการพิจารณาคดียงัเป็นท่ีไม่
แน่นอนและไม่สามารถคาดเดาอย่างสมเหตุสมผลได้ ดังนั้น กิจการจึงไม่ควรรับรู้ค่าเสียหาย
ดงักล่าวในงบการเงิน แต่ควรเปิดเผยจ านวนค่าเสียหายท่ีมีการเรียกร้องและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบั
การฟ้องร้องดงักล่าว 

5. การเป็นตัวแทนอนัเท่ียงธรรม 
   ขอ้มูลจะมีความเช่ือถือไดเ้ม่ือรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีไดไ้ดแ้สดงอย่าง

เท่ียงธรรมตามท่ีตอ้งการให้แสดงหรือควรจะแสดง ดงันั้น งบดุลควรแสดงสินทรัพย ์หน้ีสิน และ
ส่วนของเจา้ของ เฉพาะรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีเขา้เกณฑก์ารรับรู้รายการ ณ วนัท่ีเสนอ



 
 

 

รายงานขอ้มูลทางการเงินอาจไม่เป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมของรายการท่ีตอ้งการให้แสดง ทั้งน้ี
มิไดมี้สาเหตุมาจากความล าเอียง หากเกิดจากความซับซ้อนในการวดัค่าของรายการและเหตุการณ์
ทางบญัชีหรือเกิดจากการน าหลกัการวดัค่าและเทคนิคในการน าเสนอรายการมาประยกุตใ์ชใ้นบาง
กรณี การวดัค่าผลกระทบทางการเงินของรายการบางรายการอาจมีความไม่แน่นอนสูง จนกระทัง่
กิจการไม่อาจรับรู้รายการนั้นในงบการเงินได ้ตวัอย่างเช่น กิจการมีค่าความนิยมท่ีเกิดขึ้นหลงัจาก
ไดด้ าเนินงานมาระยะหน่ึง แต่กิจการไม่สามารถบนัทึกค่าความนิยมท่ีเกิดขึ้นภายในได ้เน่ืองจาก
เป็นการยากท่ีกิจการจะก าหนดมูลค่าของความนิยมดงักล่าวไวอ้ย่างน่าเช่ือถือ อย่างไรก็ตาม ใน
บางกรณีอาจจ าเป็นตอ้งรับรู้รายการและเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงจากการผิดพลาดในการ
รับรู้และการวดัค่าของรายการนั้น 

6. เนือ้หาส าคัญกว่ารูปแบบ 
   ขอ้มูลเป็นตวัแทนอันเท่ียงธรรมของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชี ดังนั้น 

ข้อมูลต้องบันทึกและแสดงตามเน้ือหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจมิใช่ตามรูปแบบทาง
กฎหมายเพียงอย่างเดียว เน้ือหาของรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีอาจไม่ตรงกับรูปแบบทาง
กฎหมายหรือรูปแบบท่ีท าขึ้น ตวัอย่างเช่น กิจการอาจโอนสินทรัพยใ์ห้กบับุคคลอ่ืน โดยมีเอกสาร
ยนืยนัวา่ไดมี้การโอนกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายไปใหบุ้คคลนั้นแลว้ แต่ในสัญญาระบุใหกิ้จการยงัคง
ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นต่อไป ในกรณีดังกล่าว การท่ีกิจการ
รายงานวา่ไดข้ายสินทรัพยจึ์งไม่เป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมของรายการท่ีเกิดขึ้น 

7. ความเป็นกลาง 
   ข้อมูลท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินมีความน่าเช่ือถือเม่ือมีความเป็นกลางหรือ

ปราศจากความล าเอียง งบการเงินจะขาดความเป็นกลางหากการเลือกขอ้มูลหรือการแสดงขอ้มูล
ในงบการเงินนั้นมีผลท าใหผู้ใ้ชง้บการเงินตดัสินใจหรือใชดุ้ลยพินิจตามเจตนาของกิจการ 

 
8. ความระมัดระวัง 
   โดยทัว่ไปผูจ้ดัท างบการเงินตอ้งประสบกบัความไม่แน่นอนอนัหลีกเล่ียงไม่ได้

เก่ียวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ตวัอยา่งเช่น ความสามารถในการเก็บหน้ี การประมาณอายกุารใชง้านของ
สินทรัพยท่ี์มีตวัตน และจ านวนการเรียกร้องค่าเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นตามสัญญารับประกนั กิจการ
อาจแสดงความไม่แน่นอนดังกล่าว โดยการเปิดเผยถึงลักษณะผลกระทบ และหลักความ
ระมดัระวงัท่ีกิจการใช้ในการจดัท างบการเงิน หลกัความระมดัระวงัน้ีรวมถึงการใช้ดุลยพินิจท่ี
จ าเป็นในการประมาณการภายใตค้วามไม่แน่นอนเพื่อมิให้สินทรัพยห์รือรายไดแ้สดงจ านวนสูง
เกินไป และหน้ีสินหรือค่าใชจ่้ายแสดงจ านวนต ่าเกินไป อยา่งไรก็ตาม การใชห้ลกัความระมดัระวงั



 
 

 

มิไดอ้นุญาตใหกิ้จการตั้งส ารองลบัหรือตั้งค่าเผ่ือไวสู้งเกินไป การแสดงสินทรัพยห์รือรายไดใ้ห้ต ่า
เกินไปหรือแสดงหน้ีสินหรือค่าใช้จ่ายให้สูงเกินไปโดยเจตนาจะท าให้งบการเงินขาดความเป็น
กลางและท าใหข้าดความน่าเช่ือถือ 

9. ความครบถ้วน 
   ข้อมูลในงบการเงินท่ีเช่ือถือได้ต้องครบถ้วนภายใต้ข้อจ ากัดของความมี

นยัส าคญัและตน้ทุนในการจดัท า รายการบางรายการหากไม่แสดงในงบการเงินจะท าให้ขอ้มูลมี
ความผิดพลาดหรือท าให้ผูใ้ชง้บการเงินเขา้ใจผิด ดงันั้น ขอ้มูลดงักล่าวจะมีความเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจนอ้ยลงและขาดความน่าเช่ือถือได ้

10. การเปรียบเทียบกนัได้ 
     ผู ้ใช้งบการเงินต้องสามารถเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบ

ระยะเวลาท่ีต่างกัน เพื่อคาดคะเนถึงแนวโน้มของฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ
กิจการนั้น นอกจากน้ีผูใ้ช้งบการเงินยงัตอ้งสามารถเปรียบเทียบงบการเงินระหว่างกิจการเพื่อ
ประเมินฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และการเปล่ียนแปลงฐานะทางการเงิน ดงันั้น การวดั
มูลค่าและการแสดงผลกระทบทางการเงินของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีท่ีมีลักษณะ
คลา้ยคลึงกนัจึงจ าเป็นตอ้งปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอไม่ว่าจะเป็นการปฏิบติัภายในกิจการเดียวกันแต่
ต่างรอบระยะเวลา หรือเป็นการปฏิบติัของกิจการแต่ละกิจการก็ตาม การเปรียบเทียบกนัไดเ้ป็น
ลกัษณะเชิงคุณภาพท่ีส าคญักล่าวคือ ผูใ้ช้งบการเงินจ าเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายการ
บญัชีท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงิน รวมทั้งการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีและผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว ผูใ้ช้งบการเงินตอ้งสามารถระบุความแตกต่างระหว่างนโยบายการบญัชีท่ี
กิจการใช้ส าหรับรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนัในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีต่างกัน 
และความแตกต่างระหว่างนโยบายการบัญชีท่ีใช้ของกิจการแต่ละกิจการได้ การปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบญัชีซ่ึงรวมถึงการเปิดเผยนโยบายการบญัชีจะช่วยให้งบการเงินมีคุณสมบติัในการ
เปรียบเทียบกนัได้ การท่ีขอ้มูลจ าเป็นตอ้งเปรียบเทียบกนัไดมิ้ไดห้มายความว่าขอ้มูลตอ้งอยู่ใน
รูปแบบเดียวกนัตลอดไป และไม่ใชข้อ้อา้งอนัสมควรท่ีจะไม่น ามาตรฐานการบญัชีท่ีเหมาะสมกว่า
มาถือปฏิบติั ตวัอย่างเช่น กิจการไม่ควรใช้นโยบายการบญัชีต่อไปส าหรับรายการและเหตุการณ์
ทางบญัชีหากนโยบายการบญัชีนั้นไม่สามารถท าให้ขอ้มูลมีลกัษณะเชิงคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจและความเช่ือถือได ้นอกจากนั้นกิจการควรเลือกใชน้โยบายการบญัชีอ่ืน หากท าใหข้อ้มูล
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจและเช่ือถือไดม้ากขึ้นเน่ืองจากผูใ้ชง้บการเงินตอ้งการเปรียบเทียบฐานะ
ทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และการเปล่ียนแปลงฐานะทางการเงินของกิจการส าหรับรอบ
ระยะเวลาท่ีต่างกัน ดังนั้น งบการเงินจึงควรแสดงข้อมูลของรอบระยะเวลาท่ีผ่านมาด้วยเพื่อ
ประโยชน์ในการเปรียบเทียบ 



 
 

 

11. ทันต่อเวลา 
     การรายงานขอ้มูลล่าชา้อาจท าให้ขอ้มูลสูญเสียความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 

อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารอาจต้องพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์ท่ีจะได้รับจาก การ
รายงานท่ีทนัต่อเวลากบัความเช่ือถือไดข้องรายงานนั้น กิจการอาจจ าเป็นตอ้งเสนอรายงานให้ทนั
ต่อเวลาก่อนท่ีจะทราบขอ้มูลเก่ียวกบัรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีในทุกลกัษณะซ่ึงอาจท าให้
ความเช่ือถือไดล้ดลง ในทางกลบักนั หากกิจการจะรอจนกระทัง่ทราบขอ้มูลในทุกลกัษณะจึงจะ
เสนอรายงาน รายงานนั้นอาจมีความเช่ือถือได้สูงแต่ไม่มีประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงินในการ
ตดัสินใจในช่วงเวลานั้น ในการหาความสมดุลระหว่างความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจและความ
เช่ือถือไดข้องขอ้มูล กิจการจึงตอ้งพิจารณาถึงความตอ้งการของผูใ้ชง้บการเงินในการตดัสินใจเชิง
เศรษฐกิจเป็นหลกั 

12. ความสมดุลระหว่างประโยชน์ท่ีได้รับกบัต้นทุนท่ีเสียไป 
     ความสมดุลระหว่างประโยชน์ท่ีได้รับกบัตน้ทุนท่ีเสียไป ถือเป็นขอ้จ ากัดท่ี

ส าคญัของงบการเงินมากกวา่จะถือเป็นลกัษณะเชิงคุณภาพ โดยทัว่ไป ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากขอ้มูล
ควรมากกว่าตน้ทุนในการจดัหาขอ้มูลนั้น การประเมินประโยชน์และตน้ทุนจ าเป็นตอ้งใช้ดุลย
พินิจเป็นหลกัโดยเฉพาะเม่ือผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์จากขอ้มูลไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อตน้ทุนในการจดัหา
ขอ้มูลนั้น และขอ้มูลอาจให้ประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนนอกเหนือจากผูท่ี้กิจการตอ้งการเสนอขอ้มูล 
ดงันั้น จึงเป็นการยากท่ีจะก าหนดสูตรส าเร็จในการหาความสมดุลระหว่างประโยชน์ท่ีไดรั้บกบั
ตน้ทุนท่ีเสียไปเพื่อน ามาปฏิบติัไดใ้นทุกกรณี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีจะ
ไม่ละเลยขอ้จ ากดัดงักล่าวในการออกกฎและผูใ้ช้งบการเงินตอ้งตระหนักว่าผูจ้ดัท างบการเงินมี
ขอ้จ ากดัเดียวกนัในการจดัท าและน าเสนองบการเงิน 

 13. ความสมดุลของลกัษณะเชิงคุณภาพ 
      ในทางปฏิบติั การสร้างความสมดุลระหว่างลกัษณะเชิงคุณภาพต่าง ๆ ถือเป็น

ส่ิงจ าเป็น ผูจ้ดัท างบการเงินตอ้งหาความสมดุลของลกัษณะเชิงคุณภาพต่าง ๆ เพื่อให้งบการเงิน
บรรลุวตัถุประสงค์ แต่ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะเชิงคุณภาพจะแตกต่างกนัไปในแต่ละกรณี 
ผูจ้ดัท างบการเงินจึงจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพในการตดัสินใจเลือกความสมดุล
ดงักล่าว 

14. การแสดงข้อมูลท่ีถูกต้องตามควร 
     โดยทัว่ไป งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามควรเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผล

การด าเนินงาน และการเปล่ียนแปลงฐานะทางการเงินของกิจการ แม้ว่าแม่บทการบัญชีน้ีไม่
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัแนวคิดในการแสดงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามควร แต่การน าลกัษณะเชิงคุณภาพ



 
 

 

และมาตรฐานการบญัชีท่ีเหมาะสมมาปฏิบติัก็สามารถส่งผลให้งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีถูกต้อง
และยติุธรรมได ้หรืออีกนยัหน่ึงงบการเงินนั้นใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งตามควรนัน่เอง 

 
 2.3.1  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 การน าเสนองบการเงิน 
  วัตถุประสงค์  
      มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีก าหนดเกณฑก์ารน าเสนองบการเงินท่ีจดัท าขึ้นเพื่อ
วตัถุประสงคท์ัว่ไป เพื่อให้มัน่ใจว่างบการเงินดงักล่าวจะสามารถเปรียบเทียบไดก้บังบการเงินใน
งวดก่อน ๆ ของกิจการ และงบการเงินของกิจการอ่ืน มาตรฐานการบญัชีฉบับน้ีครอบคลุมถึง
ขอ้ก าหนดโดยรวมของ การน าเสนองบการเงิน แนวปฏิบติัเก่ียวกบัโครงสร้างและขอ้ก าหนดขั้นต ่า
ส าหรับเน้ือหาท่ีตอ้งแสดงในงบการเงิน 

ขอบเขต 
     1.  มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติักบัการจดัท าและน าเสนองบการเงิน
ท่ีจดัท าขึ้นเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
    2.  มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดค้รอบคลุมถึงขอ้ก าหนดในการรับรู้รายการ
การวดัมูลค่า และการเปิดเผยส าหรับรายการท่ีมีลักษณะเฉพาะและเหตุการณ์อ่ืนเน่ืองจาก
ขอ้ก าหนดดงักล่าวไดก้ าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน 
    3.  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ถือปฏิบัติกับโครงสร้างและเน้ือหาของงบ
การเงินระหว่างกาลแบบย่อท่ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 ปรับปรุง 2558 เร่ือง งบ
การเงินระหว่างกาล เม่ือมีการประกาศใช้ อย่างไรก็ตาม งบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวยงัคงตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในย่อหนา้ท่ี 15 ถึง 35 ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีโดยมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัน้ีให้ถือปฏิบติักบังบการเงินของทุกกิจการโดยเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นกิจการซ่ึงจ าเป็นตอ้ง
น าเสนองบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 ปรับปรุง 2558 เร่ือง งบ
การเงินรวม เม่ือมีการประกาศใช้ และงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 
ปรับปรุง 2558  เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือมีการประกาศใช้ 
   4. มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใชนิ้ยามท่ีเหมาะสมส าหรับกิจการซ่ึงแสวงหาก าไร
ทั้งของภาครัฐและภาคธุรกิจ หากกิจการซ่ึงมีกิจกรรมท่ีไม่มีแสวงหาก าไรในภาคธุรกิจหรือภาครัฐ
น า มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไปใชกิ้จการดงักล่าวอาจจ าเป็นตอ้งดดัแปลงค าอธิบายท่ีใชส้ าหรับ
รายการบางบรรทดัในงบการเงิน ตลอดจนงบการเงินเหล่านั้นดว้ย 
   5. ในท านองเดียวกนั กิจการซ่ึงไม่มีส่วนของเจา้ของตามค านิยามในมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 32  เร่ือง การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน เม่ือมีการประกาศใช ้



 
 

 

 2.3.3  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด 
วัตถุประสงค์ 

          ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดของกิจการมีประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงินเพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในการประเมิน ความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดและความตอ้งการใช้กระแสเงินสดของกิจการ ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบ
การเงินจะต้องมีการประเมิน ความสามารถของกิจการ ในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดจงัหวะเวลาและ ความแน่นอนของการก่อให้เกิดเงินสดดงักล่าว วตัถุประสงคข์อง
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี คือ เพื่อเป็นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในอดีตของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการ ผ่านทางงบกระแสเงินสดซ่ึงจ าแนกกระแสเงินสด ใน
ระหวา่งรอบระยะเวลาเป็นเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงิน 

ขอบเขต 
      1. กิจการตอ้งจดัท างบกระแสเงินสดใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัน้ี และตอ้งน าเสนองบกระแสเงินสดเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินของกิจการท่ีน าเสนอ
ในแต่ละรอบระยะเวลา 
    2.  มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 ปรับปรุง 2557 
เร่ือง งบกระแสเงินสด 
    3.  ผูใ้ช้งบการเงินของกิจการย่อมสนใจว่ากิจการก่อให้เกิดและใช้เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดอย่างไรโดยไม่ขึ้นอยู่กบัลกัษณะของกิจกรรมของกิจการและไม่ขึ้นอยู่กบั
ว่าเงินสดจะถือเป็นผลิตภณัฑ์ของกิจการหรือไม่ ซ่ึงอาจเป็นกรณีของสถาบนัการเงิน กิจการย่อม
ตอ้งการเงินสดดว้ยเหตุผลพื้นฐานท่ีเหมือนกนั อย่างไรก็ตามกิจกรรมหลกัท่ีก่อให้เกิดรายไดข้อง
กิจการอาจแตกต่างกันไป นั่นคือ กิจการตอ้งการเงินสดเพื่อใช้ในการด าเนินงานเพื่อช าระภาระ
ผูกพนัและเพื่อจ่ายผลตอบแทนแก่ผูล้งทุน ดงันั้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีก าหนดให้ทุกกิจการ
ตอ้งน าเสนองบกระแสเงินสด 
  ประโยชน์ของข้อมูลกระแสเงินสด 
       1. งบกระแสเงินสดเม่ือใชป้ระกอบกบัส่วนท่ีเหลือของงบการเงิน จะใหข้อ้มูล
ท่ีให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการโครงสร้างทาง
การเงินของกิจการ ซ่ึงรวมถึงสภาพคล่องและความสามารถในการช าระหน้ี และความสามารถของ
กิจการในการจดัการเก่ียวกบัจ านวนเงินและจงัหวะเวลาของกระแสเงินสดเพื่อปรับให้เขา้กบัการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์และโอกาส ข้อมูลกระแสเงินสดให้ประโยชน์ในการประเมิน
ความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดและท าให้ผูใ้ช้งบ



 
 

 

การเงินสามารถน าไปสร้างแบบจ าลองเพื่อประเมินและเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงิน
สดในอนาคตของกิจการท่ีต่างกนั รวมทั้งช่วยเพิ่มความสามารถในการเปรียบเทียบกนัไดข้องผล
การด าเนินงานท่ีรายงาน โดยกิจการท่ีแตกต่างกนัได ้เน่ืองจากไดต้ดัผลกระทบท่ีเกิดจากการใชว้ิธี
ปฏิบติัทางบญัชีท่ีแตกต่างกนัส าหรับรายการและเหตุการณ์ท่ีเหมือนกนัออกไปแลว้ 
      2. ขอ้มูลในอดีตของกระแสเงินสด มกัใชเ้ป็นตวับ่งช้ีถึงจ านวนเงิน จงัหวะเวลา 
และความแน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคต นอกจากน้ียงัเป็นประโยชน์ในการใช้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตท่ีได้จัดท าในอดีตและใช้ตรวจสอบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการท าก าไรและกระแสเงินสดสุทธิ 

 
2.3.4  มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  8 นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง ประมาณการทาง

บัญชีและข้อผิดพลาด 
วัตถุประสงค์ 

        1. มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์ท่ีจะก าหนดหลกัเกณฑ์ในการ
เลือกและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีรวมถึงวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูล
ของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและการแก้ไข
ขอ้ผิดพลาด เพื่อให้งบการเงินของกิจการมีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจและมีความน่าเช่ือถือ
และเพื่อให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถเปรียบเทียบงบการเงินส าหรับงวดต่าง ๆ ของกิจการเดียวกัน
และเปรียบเทียบงบการเงินระหวา่งกิจการไดดี้ยิง่ขึ้น 

   2. กิจการตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 ปรับปรุง 2558  เร่ือง การ
น าเสนองบการเงิน เม่ือมีการประกาศใช ้ส าหรับขอ้ก าหนดในการเปิดเผยนโยบายการบญัชี ยกเวน้
ขอ้ก าหนดส าหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 

  ขอบเขต 
        1. มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติัเม่ือมีการเลือกและน านโยบายการ
บญัชีมาปฏิบติั และการบญัชีส าหรับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี และการบญัชีส าหรับการ
เปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี หรือการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในงวดก่อน 
       2. กิจการต้องบันทึกและเปิดเผยผลกระทบทางภาษีท่ี เกิดจากการแก้ไข
ขอ้ผิดพลาดในงวดก่อนและจากการปรับยอ้นหลงัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 ปรับปรุง 2558  เร่ือง ภาษีเงินได ้เม่ือมีการประกาศใช ้
  
 



 
 

 

2.2.5 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ 
วัตถุประสงค์ 

         มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดวิธีการปฏิบติัทางบญัชี
ส าหรับภาษีเงินได้ประเด็นหลกัของการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินไดอ้ยู่ท่ีการรับรู้ผลกระทบทางภาษี
ทั้งในงวดปัจจุบนัและอนาคตจาก 

 1. การไดรั้บประโยชน์ในอนาคตซ่ึงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
การจ่ายช าระในอนาคตซ่ึงมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ 

 2. รายการและเหตุการณ์อ่ืนของงวดปัจจุบันน้ีรับรู้ในงบการเงินของ
กิจการหลกัการพื้นฐานของการรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน คือ กิจการท่ีเสนอรายงานคาดว่าตนจะ
ไดรั้บประโยชน์จากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือจ่ายช าระมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินหากมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าการไดรั้บประโยชน์จากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือการจ่าย
ช าระมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินดงักล่าวจะมีผลท าให้กิจการตอ้งจ่ายภาษีเงินไดใ้นอนาคตเพิ่มขึ้น
หรือลดลง จากจ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายหากการรับประโยชน์จากสินทรัพยห์รือการช าระหน้ีสินนั้น
ไม่มีผลกระทบทางภาษีมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีก าหนดให้กิจการตอ้งรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อ
การตดับญัชี หรือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี โดยมีขอ้ยกเวน้บางประการมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัน้ีก าหนดให้กิจการต้องบนัทึกผลกระทบทางภาษีของรายการและเหตุการณ์อ่ืน ใน
ลักษณะเดียวกันกับท่ีบันทึกรายการและเหตุการณ์อ่ืนนั้น ดังนั้นหากกิจการรับรู้รายการและ
เหตุการณ์อ่ืนในก าไรหรือขาดทุน กิจการจะตอ้งรับรู้ผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้งในก าไรหรือ
ขาดทุนดว้ยเช่นกัน ส่วนรายการและเหตุการณ์อ่ืนท่ีไม่ไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุน รับรู้ในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้ตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ กิจการตอ้งบนัทึกรายการภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัรายการท่ีไม่ไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนนั้น รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือรับรู้ตรงไปยงั
ส่วนของเจา้ของเช่นกนั ในท านองเดียวกนัการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสิน
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจจะส่งผลต่อมูลค่าของค่าความนิยมหรือจ านวน
ผลก าไรท่ีรับรู้จากการต่อรองราคาซ้ือธุรกิจ นอกจากน้ี มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ียงัก าหนด
เก่ียวกบัการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชห้รือ
เครดิตภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้การแสดงรายการภาษีเงินได้ในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินได ้
 
 
 
 



 
 

 

2.3.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 งบการเงินระหว่างกาล 
วัตถุประสงค์ 

       มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะก าหนดเน้ือหาขั้นต ่าในรายงาน
ทางการเงินระหวา่งกาล รวมทั้งหลกัเกณฑใ์นการรับรู้และวดัมูลค่ารายการท่ีน าเสนอในงบการเงิน
แบบสมบูรณ์หรือ แบบยอ่ส าหรับงวดระหว่างกาล การรายงานทางการเงินระหว่างกาลท่ีเช่ือถือได้
และทนัต่อเวลาจะช่วยให้ผูล้งทุน เจา้หน้ี และผูใ้ชง้บการเงินอ่ืนเขา้ใจถึงความสามารถของกิจการ
ในการก่อใหเ้กิดก าไรและกระแสเงินสด รวมถึงเง่ือนไขและสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ 

ขอบเขต 
        1. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมิได้ก าหนดว่ากิจการใดควรเผยแพร่รายงาน
ทางการเงินระหวา่งกาลและมิไดก้ าหนดวา่กิจการควรเผยแพร่รายงานทางการเงินระหว่างกาลบ่อย
เพียงใด หรือควรเผยแพร่ให้เสร็จภายในระยะเวลาเท่าใดหลงัจากวนัส้ินงวดระหว่างกาล อย่างไรก็
ตาม รัฐบาลหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละหน่วยงานก ากบัดูแลดา้น
บญัชีอ่ืนมกัจะก าหนดให้กิจการท่ีออกตราสารหน้ีหรือตราสารทุนเสนอขายต่อสาธารณชนต้อง
จดัท ารายงานทางการเงินระหว่างกาล มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใชป้ฏิบติักบักิจการท่ีตอ้งเผยแพร่
หรือเลือกท่ีจะเผยแพร่รายงานทางการเงินระหว่างกาลตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงาน
ทางเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบบัน้ีสนับสนุนให้กิจการท่ีมีหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพย์
จดัท ารายงานทางการเงินระหว่างกาลท่ีเป็นไปตามหลกัการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า และการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี และสนบัสนุนให้กิจการท่ีมีหลกัทรัพยซ้ื์อ
ขายในตลาดหลกัทรัพยป์ฏิบติัดงัน้ี 
   1.1 จดัท ารายงานทางการเงินระหว่างกาลอยา่งนอ้ย ณ วนัส้ินสุดงวดคร่ึง
ปีแรกของรอบบญัชี  
   1.2 จดัท ารายงานทางการเงินระหว่างกาลให้พร้อมใชภ้ายใน 60 วนันับ
จากวนัส้ินงวดระหวา่งกาลนั้น 
      2. ในการพิจารณาว่ารายงานทางการเงินประจ าปี หรือระหว่างกาลเป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่ กิจการท่ีอาจไม่ไดน้ าเสนอรายงานทางการเงินระหว่าง
กาลในบางปีบญัชีหรืออาจน าเสนอรายงานทางการเงินระหว่างกาลซ่ึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัน้ียงัคงตอ้งจดัท างบการเงินประจ าปี ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
      3. หากรายงานทางการเงินระหว่างกาลของกิจการระบุว่าได้จัดท าขึ้ นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รายงานทางการเงินระหว่างกาลนั้นตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนด
ทุกขอ้ในมาตรฐานร่าง มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี  34  ปรับปรุง 2559 เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและ
อยูร่ะหวา่งการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นภายหลงั 



 
 

 

2.4 งานโครงการท่ีเกีย่วข้อง 

                   ศิริวรรณ ลิ้มสมบติัอนนัต ์(2556)  การศึกษาการวิเคราะห์ บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน 
จ ากดั มหาชน มีรายได ้จากการด าเนินงานเพิ่มในแนวโนม้เพิ่มสูงขึ้นทุกๆปี แต่ในปี 2555        กลบั
เพิ่มขึ้นไม่มากนัก แต่มีตน้ทุนการให้บริการเพิ่มขึ้นค่อนขา้งสูงมากอย่างต่อเน่ือง เป็นผลท าให้
ก าไรต่อหุน้ลดลง และพบวา่บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมการด าเนินงาน เพิ่มขึ้นสูง แต่
มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนลดลง ซ่ึงเป็นไปในทิศทางท่ีดี แต่บริษทัฯ มีระยะเวลาในการ
เก็บหน้ีสูงกว่าระยะเวลาในการช าระหน้ีเป็นระยะเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของ
บริษทั  

 วรวุฒิ จิโสะ  (2556)  การศึกษาการวิเคราะห์งบการเงิน ของบริษทั เสริมสุข จ ากดั มหาชน 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลช้ีให้เห็นว่าสภาพคล่อง อยู่ในสัดส่วนท่ีดีคืออตัราส่วนหมุนเวียน ทั้ง 5 ปี 
อยู่ท่ี 1.582 ถึง 1.835 ถือว่าดี ถา้ 2 ต่อ 1 จะดีมาก ถา้ 1 ต่อ 1 จะปกติซ่ึงแสดงถึงความสามารถใน
การเปล่ียนสินทรัพยห์มุนเวียนรวมและสินทรัพยห์มุนเวียนเร็วเป็นเงินสดเพื่อช าระหน้ีระยะสั้นได้
ตามก าหนด สาเหตุหน่ึงจากการเพิ่มของเงินสด เงินฝากธนาคารและลูกหน้ีการค้าเป็นต้น 
นอกจากน้ี พิจารณาประสิทธิภาพในการบริหารสินคา้คงเหลือ ของบริษทั เสริมสุข จ ากัด มหาชน 
ไม่ดี จากการเก็บสินคา้คงเหลือมากเกินไปและมีประสิทธิภาพใน  การบริหารสินทรัพยค์่อนขา้ง
คงท่ี ส าหรับความสามารถในการก่อหน้ีของบริษทั เสริมสุข จ ากดั มหาชน มีโครงสร้างเงินทุน
ส่วนมากมาจากแหล่งเงินทุนภายในกิจการท าให้ บริษทัไม่ตอ้งรับภาระดอกเบ้ียความสามารถใน
การช าระหน้ีอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นในส่วนของความสามารถในการท าก าไร พบว่า บริษทัเสริมสุข 
จ ากดั มหาชน มีความสามรถในการ ท าก าไรขั้นตน้อยู่ในเกณฑท่ี์ดี อาจจะมีลดลงบา้งแต่ก็ไม่มาก
นกัเม่ือเทียบกนั ทั้ง 5 ปี และมีต ่าท่ีสุดก็จะเป็นในปี พ.ศ. 2554 ท่ีเกิดจากสภาวะน ้าท่วมท าให ้ก าไร
ขั้นตน้ของกิจการลดลงและในส่วนของก าไรสุทธิในปี พ.ศ. 2554 ลดนอ้ยลงเช่นเดียวกนั 

สุมิตรา เบ้ียพดั  (2551)  จากการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน พบวา่ อตัราส่วนวดัสภาพ
คล่องของบริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (MRT) โดยเฉล่ียสูงกว่า บริษทั ระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ จ ากดั มหาชน (BTS) โดยเฉพาะในปี 2549  บริษทัฯ ไดมี้การขายหุน้เพิ่มทุนใหก้บั
ประชาชน เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (MRT) มีอตัราส่วน
ประสิทธิภาพบริหารสินทรัพยใ์นอตัราส่วนการหมุนเวียนของลูกหน้ีโดยเฉล่ียค่อนขา้งดี อยา่งไรก็
ตามผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาบริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ไม่มีผลตอบแทนขั้นตน้ 
เน่ืองจากเปิดให้บริการไดไ้ม่นาน ท าให้จ านวนลูกคา้ท่ีใช้มียงัจ านวนไม่มากนกั ส่วนในดา้นการ
ท าก าไรจากสินทรัพยค์่อนขา้งดีกว่า บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BTS) 



 
 

 

เลก็นอ้ย บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (MRT) มีความสามารถในการก่อหน้ีค่อนขา้งสูง 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน้ีระยะยาว ส่งผลให้ บริษทัรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั มหาชน (MRT)  ขาดทุน
สุทธิในทุก ๆ ปี ซ่ึงจะสะทอ้นใหเ้ห็นอตัราส่วนวดัมูลค่าตลาด ขาดทุนต่อหุน้สามญับาทต่อหุน้
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การด าเนินโครงการ 
 

3.1 วิเคราะห์โครงสร้างองคก์รของ บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) 

(ภาพประกอบท่ี 1) 



 
 

 

3.1.1 ประวัติความเป็นมาของบริษัท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  (ภาพประกอบท่ี 2) 
 
 
น ้ าอดัลมเคร่ืองหมายการคา้ “โคคา-โคลา” ถือก าเหนิดขึ้นในภาคใตอ้ย่างเป็นทางการเม่ือ

ปี พ.ศ. 2512 ภายใตช่ื้อผูผ้ลิตและจ าหน่าย “บริษทั นครทิพย ์จ ากดั” แต่เน่ืองดว้ยสภาพเศรษฐกิจ
ของภาคใตใ้นขณะนั้นไม่เอ้ืออ านวยต่อการประกอบธุรกิจ ท าให้การด าเนินงานของบริษทั นคร
ทิพย ์จ ากดั ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร 

ต่อมาในปี 2517 โดยการด าเนินงานของร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผูจ้ดัการและ
คณะกรรมการซ่ึงมีพระวรวงศเ์ธอพระองค์เจา้สุทธสิริโสภา เป็นองคป์ระธานกรรมการ นางวิไล 
รัตตกุล เป็นประธานกรรมการบริหาร ในนามของบริษทั ไทยธนา จ ากดั ไดเ้ขา้มาบริหารงาน ท า
ใหบ้ริษทัประสบผลส าเร็จดีขึ้นเป็นล าดบั 

ปี พ.ศ. 2521 บริษทั ไทยธนา จ ากัด และบริษทั นครทิพย ์จ ากัด ได้ตกลงร่วมกนัจดัตั้ง
บริษทัขึ้นมาใหม่ให้ช่ือว่า “บริษัท หาดทิพย์ จ ากดั” ดว้ยทุนจดทะเบียน 20 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น
หุ้นสามญัจ านวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท พร้อมกนัน้ี ก็ไดรั้บลิขสิทธิโดยตรงจากโค
คา-โคลา คมัปะนี (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ให้เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม โคคา-โคลา ไดท้ัว่
ทั้ง 14 จงัหวดัภาคใต ้ตั้งแต่จงัหวดัชุมพรลงไปจนสุดชายแดนไทย-มาเลเซีย ซ่ึงแต่เดิมมีลิขสิทธ์ิ 
ในการผลิตและจ าหน่ายเพียง 3 จงัหวดัเท่านั้น 

บริษทัฯ ได้มีการพฒันาและขยายกิจการเสมอมาอย่างต่อเน่ือง และมีการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนอีกหลายคร้ัง จนกระทั้งปี 2531 บริษทัฯ ไดมี้การเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญั กล่าวคือ บริษทัฯ 
ไดน้ าหุ้นเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย ดว้ยการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 30 
ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 600,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ  50 บาท จ าหน่ายใหแ้ก่ผูถื้อ



 
 

 

หุน้เดิมจ านวน 220,000 หุน้ ในอตัราส่วน 5 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ ในราคาหุน้ละ 50 บาท และส่วน
ท่ีเหลืออีก 380,000 หุ้น ไดก้ระจายให้แก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหุ้นละ 230 บาท รวมเป็นทุนจด
ทะเบียน 85 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 50 บาท ซ่ึงหุ้นสามญั
ของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ท าการจดทะเบียนและซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นคร้ังแรก
เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2531 

ปี  พ.ศ.  2537 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ตาม
พระราชบญัญติักฎหมายมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 จากเดิมช่ือ “บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั” เป็น “บริษทั 
หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน)” ปี พ.ศ. 2545 บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัจากเดิม
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องใหกบัหุ้นของบริษทัฯ ท่ี
ท าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2548 นับว่าเป็นอีกปีหน่ึงท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงคร้ังส าคญั เน่ืองจากไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่การด าเนินธุรกิจ  

ในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขนัสูง ดงันั้น แนวทางหน่ึงท่ีจะ
ช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ยา่งเขม้แขง็และมัน่คง คือการแสวงหาแนวร่วมทาง
ธุรกิจ ซ่ึงบริษัทฯ ได้พิจารณาเลือก Coca-Cola Indochina  Pte. (CCI) บริษัทในเครือท่ีถือหุ้น
ทั้งหมดโดย Coca-Cola SABCO (Pty) Ltd. (CCS) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจดา้นผลิตภณัฑ์     โค
คา-โคลา ในทวีปแอฟริกาและเอเซีย ให้เขา้มาเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษทัฯ โดย Coca-Cola 
Indochina  Pte. (CCI) จะเขา้มาถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่เกินร้อยละ 24 ของทุนท่ีออกและเรียกช าระ
แลว้ ซ่ึงการเขา้มาถือหุน้คร้ังน้ีของ Coca-Cola Indochina  Pte. (CCI) มีนโยบายท่ีจะไม่เขา้มามีส่วน
ร่วมในการบริหารจดัการ แต่จะใชป้ระสบการณ์ ความเช่ียวชาญท่ีมีอยู่ช่วยสนบัสนุนและผลกัดนั
ใหบ้ริษทัฯ กา้วไปขา้งหนา้อยา่งแขง็แกร่งและมัน่คง     

ปัจจุบนับริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 250 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 250 ลา้นหุน้ เรียก
ช าระเตม็มูลค่าแลว้ 166,015,000 หุน้ แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 166,015,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 
1 บาท ปัจจุบนับริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 250 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 250 ลา้นหุ้น มูลค่า
หุ้นละ 1 บาท เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว 166 ,601 ,500 หุ้น แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
166,015,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

บริษทัฯ ไดมี้การพฒันาองคก์รอย่างต่อเน่ือง ภายใตก้ารบริหารงานของคณะผูบ้ริหารท่ีน า
โดย ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุลให้มีความเจริญกา้วหน้าเป็นล าดบัจากจุดเร่ิมตน้ท่ีมีพนักงานเพียง   
60 คน และมียอดการจ าหน่ายประมาณ 800,00 ลงั/ปี (UNIT CASES) จวบจนกระทั้งปัจจุบนั ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษทัฯ มีพนักงานกว่าหน่ึงพนัห้าร้อยคน ยอดขายรวม 30.40  ลา้นยูนิต
เคส มีรายไดจ้ากการขาย  3,229.27 ลา้นบาท มีก าไรสุทธิ 75.26 ลา้นบาท ขณะท่ีมีสินทรัพยร์วม 
1,980.40 ลา้นบาท   และส่วนของผูถื้อหุน้ 1,235.75 ลา้นบาท 



 
 

 

ตราสัญลกัษณ์ขององค์กร 
 

 
 
 
 

  (ภาพประกอบท่ี 3 ) 
วิสัยทัศน์ 

เรา คือ ผูน้ าอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมท่ีมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
วิสัยทศัน์น้ี สะทอ้นความมุ่งมัน่ของบริษทัในการสร้างอนาคตท่ีส่งผลเชิงบวก ผา่นวิธีการ
ท างาน การใช้นวตักรรม เทคโนโลยี และการพฒันาบุคลากร ควบคู่กบัการสร้างมูลค่า
สูงสุดใหแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้ พนกังาน และสังคมโดยรวม 

ความหมายของวิสัยทัศน์ 
เรา หมายถึง บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) 
ผูน้ า หมายถึง บริษัทท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดและอัตราการเติบโตของรายได้และ
ยอดขายท่ีก าไรเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื หมายถึง การพฒันาคนใหมี้คุณภาพ เพิ่มผลผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพ 

และใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มดว้ยความรับผิดชอบ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อคนรุ่น
หลงั 
พนัธกจิ 

เป็นบริษทัเคร่ืองด่ืมครบวงจร ท่ีครองความเป็นหน่ึงในตลาดภาคใต ้โดยมีรายได้และ
ยอดขายท่ีมีก าไรเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

เป็นผูผ้ลิต จ าหน่าย และให้บริการผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพให้แก่กลุ่มลูกคา้และผูบ้ริโภคจน
ไดรั้บความไวว้างใจใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของภาคใต ้

มีบุคลากรท่ีมีคุณธรรม ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความรับผิดชอบต่อองคก์ร
และสังคมโดยรวม เป็นองค์กรท่ีมีธรรมาภิบาล โดยการสร้างและพฒันาบุคลากรตามท่ีสังคม
ตอ้งการ และเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มดว้ยความรับผิดชอบ
ท่ีมีความยัง่ยนื 

 
 



 
 

 

จุดมุ่งหมาย 
ในการท าให้วิสัยทศัน์และพนัธกิจประสบผลส าเร็จไดน้ั้น บริษทัตอ้งด ารงความมุ่งหมาย

อย่างต่อเน่ืองในการท่ีจะเพิ่มยอดขายท่ีมีก าไรและยัง่ยืนเป็นยนิูตเคส โดยการมอบความพึงพอใจ
ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคทั้งรายเก่าและรายใหม่ ผา่นทางการบริการท่ียอดเยีย่มใหก้บัลูกคา้ของเราทั้งทางตรง
และทางออ้ม โดยมีอตัราการตอบแทนท่ีเพิ่มยิ่งขึ้น เราจึงตอ้งมีรูปแบบองค์กรในการบริหารงาน 
ดงัน้ี 

เขา้ใจในความตอ้งการของผูบ้ริโภคและค านึงความคาดหวงัของลูกคา้เป็นส่ิงส าคญัในการ
ใหบ้ริการ 

ท างานเป็นทีมท่ีมีความเป็นมืออาชีพ 
ใชพ้ื้นฐานของความรู้ ทกัษะและมุ่งเนน้ขีดความสามารถ โดยการสร้างทกัษะหลกัท่ีมีการ

ประสานงานอยา่งสอดคลอ้ง คือ 
กลุ่มสร้างความตอ้งการ (Demand Creation หรือ DC) 
กลุ่มสนองตอบต่อความตอ้งการ (Demand Fulfillment หรือ DF) 
กลุ่มจดัการในตลาด (Market Execution หรือ ME) 

โดยมีกลุ่มทกัษะเสริมอีก 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource หรือ HR) 
กลุ่มพฒันาผลงานดา้นการเงินการบญัชี (Performance Finance หรือ PF) 

ปรัชญา 
ปรัชญาในการท างานของหาดทิพย ์เป็นการผสมผสานระหวา่งการบริหารแบบตะวนัออก

และตะวนัตก ปรัชญาในการท างานของหาดทิพย ์ เป็นการผสมผสานระหว่างการบริหารแบบ
ตะวนัออกและตะวนัตก กล่าวคือ การบริหารแบบตะวนัออก คือทั้งฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าท่ี
พนกังานมีความจริงใจ ห่วงใย และเกรงใจซ่ึงกนัและกนั จึงท าใหเ้จา้หนา้ท่ีมีความผกูพนักบับริษทั
ฯ อยา่งแนบแน่น และส าหรับแนวคิดทางตะวนัตกนั้น ความกา้วหนา้ของเจา้หนา้ท่ีพนกังานขึ้นอยู่
กับผลงานและความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย โดยไม่ค  านึงถึงวนัเวลาท างานปกติท่ี
บริษทัฯ ก าหนดไว ้

หาดทิพยเ์จริญกา้วหน้าขึ้นมาไดทุ้กวนัน้ีนั้นเป็นเพราะ ก าลงัสนับสนุนจากพนักงานท่ีมี
ความสามคัคีกนัทุกฝ่าย ต่างอุทิศตนอย่างสุดความสามารถท าให้การด าเนินงานบรรลุ จุดหมายท่ี
วางไว ้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท่ีพนักงานมีโอกาสก้าวหน้าไต่เตา้สู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น ตามก าลงั
ความสามารถของตนถือว่าเป็นเหตุผลหลกั ส่วนอีกเหตุผลหน่ึงคือ เรามีการวางแผนการตลาดท่ี
ถูกตอ้งและเหมาะสม และปัจจยัท่ีขาดไม่ได้คือ คณะผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีสามารถบริหารงานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 



 
 

 

3.2  การวิเคราะห์ SWOT  
 SWOT เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินสถานการณ์ เพื่อช่วยให้ผูบ้ริหารก าหนดจุด

แขง็และจุดอ่อนจากสภาพแวดลอ้มภายใน โอกาสและปัญหาอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก
ตลอดจนถึงผลกระทบท่ีมีต่อศกัยภาพในการท างานขององคก์ร 

 
 S มาจาก ค าว่า Strengths หมายถึง จุดแข็งหรือขอ้ไดเ้ปรียบ เป็นปัจจยัภายในท่ีมี

ผลดีต่อการด าเนินงานขององค์กร ซ่ึงองค์กรจะต้องค้นหาความสามารถท่ีโดดเด่น เพื่อน ามา
ก าหนดเป็นกลยทุธ์ให้เหมาะสมกบัลกัษณะการบริหารงานขององคก์ร เช่น องคก์รภาครัฐน ามากล
ยทุธ์เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายหรือตามแผนท่ีวางไว ้ส่วนองคก์รธุรกิจน าจุดแข็ง
มาก าหนดเป็นกลยทุธ์เพื่อใหมี้ความสามารถโดดเด่นเหนือคู่แขง็ทางดา้นการตลาด 

 
 W มาจาก ค าวา่ Weaknesses หมายถึง จุดอ่อนหรือขอ้เสียเปรียบ เป็นปัจจยัภายใน

ท่ีมีผลกระทบหรือส่งผลเสียต่อการบริหารงานขององค์กร เช่น ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ขาดคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน ท าให้องค์กรไม่
สามารถน ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน 

 
 O มาจาก ค าวา่ Opportunities หมายถึง โอกาส  การท่ีสภาพแวดลอ้มภายนอกของ

บริษทัเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงท่ี
โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก แต่จุดแขง็นั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายใน
นกัการตลาดท่ีดีจะตอ้งเสาะแสวงหาโอกาสอยูเ่สมอและใชป้ระโยชน์จากโอกาสนั้นเช่น การเมือง 
การปกครอง กฎหมาย ราคาน ้ามนั ค่าเงินบาท คู่แข่ง เป็นตน้ 

 
 T  มาจาก ค าว่า Threats หมายถึง อุปสรรคหรือขอ้จ ากดั ท่ีเป็นภยัคุกคามต่อการ

ด าเนินงานขององคก์ร เป็นปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงได ้นอกจากการควบคุม
และวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางป้องกนัใหไ้ดรั้บผลกระทบหรือมีความเสียหายนอ้ยลง 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

การวิเคราะห์ SWOT ของบริษัท หาดทิพย์ จ ากดั (มหาชน) 
Strength 
-Coke เป็นผูท่ี้เข้ามาเปิดตลาดเป็นรายแรกท าเป็นท่ีสนใจและดึงดูดใจของผูบ้ริโภคซ่ึงสร้าง
ความรู้สึกให้กับตัวผลิตภัณฑ์ว่า เป็นของแท้ เป็น Global Brand ท่ีสั่งสมความน่าเช่ือถือมา
ยาวนาน 

- มี Positioning ท่ีชดัเจนท าใหผู้บ้ริโภคจดจ า Brand ไดอ้ยา่งแม่นย  า ไม่สับสนกบั Brand อ่ืน 
- เป็น Brand ท่ีแข็งแกร่งมาก ซ่ึงเกิดจากการรับรู้ของผูบ้ริโภค ท าให้คู่แข่งไม่สามารถเลียนแบบ 
และท าการแข่งขนัได้อยากเป็นผูน้ าทางการตลาดมีสัดส่วนในการครองตลาดน ้ าด่ืม CSD สูง        
( Market share leadership) 

- Brand Perception มียีห่อ้ท่ีเป็นท่ีจดจ าและอยูใ่นใจของผูบ้ริโภคยอ่มแสดงถึงความสามารถในการ 
เขา้ถึงลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทั้งการมีรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 

- การท่ี Coke เขา้มาในระยะเวลาท่ียาวนานและสามารถครองตลาดไดเ้ป็นอย่างดีและต่อเน่ืองนั้น
ท าให ้Coke สร้างความแขง็แกร่งของธุรกิจไดดี้ ส่งผลใหมี้อ านาจในการต่อรองกบัคู่คา้และธุรกิจ
ท่ี เก่ียวขอ้งไดม้าก 

- Coke เป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก เน่ืองจากการเปิดตลาดออกไปอยา่งแพร่หลาย 
- มีการตลาดท่ีดี เช่น การท า promotion ในช่วงเวลาต่างๆอย่างเหมาะสม การวางแผนการตลาด
ดา้นต่างๆรวมถึง Advertisement ดว้ย 

- เป็นผูน้ าตลาดทางดา้น fountain market เน่ืองจาก Coke เร่ิมบุกตลาดทางดา้นน้ีก่อน brand อ่ืนๆ 
เช่น ในปี 2000 Coke มีสัดส่วนตลาดน้ีถึง 65% 

- เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีฐานการผลิตกวา้งขวาง ครอบคลุมทัว่โลก- เป็น Brand ท่ีผูบ้ริโภคมี Loyalty สูง 
เน่ืองจากไม่เพียงแต่ท าให้ผูบ้ริโภคเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์ของตนเองเท่านั้นยงัสามารถท าให้
ผูบ้ริโภคมีความรักกบั Brand ไดอี้กดว้ย 

-โคก้ใช้ กลยุทธ์ Emotional Marketing และ Lifestyle "มีทศันคติด้านบวกและมองโลกในแง่ดี" 
หรือ "ด่ืมโคก้แลว้ท าให้มีความสุข" จาก แคมเปญ Coke Slide of Life เป็นแคมเปญ ท่ีเน้นกนัท่ี 
Emotional ลว้นๆ เพื่อตอ้งการสร้างความรู้สึกขึ้นในใจของให้ผูบ้ริโภค และใชอ้ารมณ์ความรู้สึก
ในการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงเป็นกลยทุธ์ท่ีมีความสร้างสรรคแ์ละตรงใจผุบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก 

Weakness 
- การท่ี Coke จะเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นั้นย่อมเป็นไปได้ยาก เน่ืองจาก Coke เป็นท่ีรู้จักของ 
ผูบ้ริโภคในดา้นน ้ าด่ืมโคล่า ซ่ึงการท่ีจะขยายไปในดา้นอ่ืนนั้นเป็นเร่ืองท่ียากท่ีผูบ้ริโภคจะให้
ความสนใจและเช่ือถือ ซ่ึงถา้ขยายความกวา้งของผลิตภณัฑ์มากไปจะท าให้สินคา้โคล่าน้ีอ่อน
ก าลงั 



 
 

 

- มีความเป็นนกัอนุรักษ(์Conservative ท าใหก้ารปรับตวัของบริษทัไม่ทนักบัคู่แข่งรายอ่ืนๆ 
- มีสายการผลิตท่ีกวา้งมากจนยากท่ีจะควบคุมการผลิต 
- โคก้มกัถูกมองว่าไม่มี Innovation จะเห็นไดจ้าก Line สินคา้ท่ีมีให้เลือกไม่มากนกั และยงัถือว่า
นอ้ยกวา้คู่แข่ง ซ่ึงอาจท าใหผู้บ้ริโภคหนัไปทดลองสินคา้อ่ืนท่ีมีความแปลกใหม่ไดง้่าย 

- เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
- ความสามารถในการขยายผลิตภัณฑ์มีค่อนข้างจ ากัด เน่ืองจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้
เหมาะสมกบั line สินคา้เดิมเป็นเร่ืองท่ียาก และอาจท าใหภ้าพ ความ Classic อ่อนลง 

Oppornity 
- ตลาดยงัเปิดกวา้งส าหรับเคร่ืองด่ืมไร้แอลกอฮอล ์
- การส่ือสารไร้พรมแดน ท าใหผ้ลิตภณัฑเ์ขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง้่ายขึ้น 
- ลกัษณะของสินคา้ เน่ืองจากตวัผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นเคร่ืองด่ืมโคล่านั้นมีจุดต่างจากเคร่ืองด่ืมอ่ืนซ่ึง 
ผูบ้ริโภคเช่ือวา่ด่ืมแลว้ช่วยสร้างความสดช่ืนซ่ึงเป็นเสมือนจุดขายของสินคา้น้ี 

- เทคโนโลยี ท่ีมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองซ่ึงในอนาคตขา้งหนา้เทคโนโลยีย่อมพฒันาขึ้นอย่างมาก
ช่วยในดา้นการผลิต การโฆษณาช่วยใหผู้บ้ริโภครู้จกัไดม้ากขึ้น การกระจายสินคา้ เป็นตน้ 

- การเขา้ถึงผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคมีมากขึ้นเพิ่มความสะดวกให้กบัผูบ้ริโภค ซ่ึงก็เน่ืองมาจากการ
พฒันาทางเทคโนโลยดีว้ย 

Treat 
- มีสินค้าตัวแทน เน่ืองจากตลาดเคร่ืองด่ืมน้ีมีการขยายออกอย่างแพร่หลายท าให้ผูบ้ริโภคมี
ทางเลือกมากขึ้นกวา่ในอดีต 

- ราคาของวตัถุดิบผนัผวน เช่น ราคาน ้ าตาลท่ีสูงขึ้นย่อมท าให้ส่งผลต่อราคาต่อหน่วยของสินคา้
ดว้ยหากราคาสูงขึ้น ความตอ้งการยอ่มลดลง 

- เป็บซ่ีใชก้ลยุทธ์ In&Out คือ การสร้างโปรดกัต ์ใหม่ๆ บนฐานของน ้ าด า เพื่อสร้างสีสันให้ตลาด
มีทั้งเป๊ปซ่ีแม็กซ์, เป๊ปซ่ีทวิสต์, เป๊ปซ่ีบลู, เป๊ปซ่ีไฟร์, เป๊ปซ่ีไอซ์ และเป๊ปซ่ีลาเต ้ท าให้ผูบ้ริโภค
เกิดทางเลือกท่ีมากขึ้นและมีความรู้สึกถึงความแปลกใหม่และอาจให้ความสนใจ และทดลอง
บริโภค จนอาจเกิดการ Switching Brand ได ้

- ภาวะเศรษฐกิจท่ีผนัผวน เม่ือเศรษฐกิจแย่ลงย่อมมีผลต่อการบริโภคของประชาชนซ่ึงจะบริโภค
อยา่งจ ากดัมากขึ้น 

- การแข่งขนัท่ีรุนแรง ทั้งตลาดเดิมและเคร่ืองด่ืมใหม่ๆท่ีพยายามเขา้มาเร่ือยๆ ท าให้การจะครอง
ส่วนแบ่งตลาดจ านวนมากนั้นยากขึ้น 



 
 

 

- ค่านิยมของผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลง คือให้ความส าคญัเร่ืองสุขภาพมากขึ้นท าให้ผูบ้ริโภคลด
การบริโภคเคร่ืองด่ืมโคล่าลง เน่ืองจากไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และให้ความสนใจกบัสินคา้ท่ี
ใหผ้ลดีกบัสุขภาพมากขึ้น 

- การแพร่ของข่าวความผิดพลาดในการผลิต ท าใหเ้กิดความเสียหายกบัตราสินคา้ ผุบ้ริโภคอาจม่าย
เช่ือถือและ  เปล่ียน     พฤติกรรมการบริโภคได ้

- จากผลส ารวจ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ 
 
วิเคราะห์ PDCA  

 การน า PDCA cycle มาใช้ในกระบวนการปฏิบติังานจะท าอย่างไรเพื่อให้ได้ผลและมี
ประสิทธิภาพ ท าอย่างไรให้บุคลากรในองคก์รมีความเขา้ใจและตระหนกัในการน า PDCA cycle 
มาใช้ขับเคล่ือนส าหรับการปฏิบัติงานของตน ดังนั้นจึงขออธิบายนิยามของ PDCA cycle ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 

 
Plan (วางแผน)  บริษัทท าการวางแผนผลิตภัณฑ์ท่ีจะเสนอผลิตภัณฑ์แบบใหม่ๆ วาง

แผนการส ารวจกบัผูบ้ริโภคท่ีช่ืนชอบการด่ืมน ้ าอดัลม วางแผนการตลาดท่ีจะท าให้ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ
นอกจาก น ้ าโคก้ท่ีเป็นท่ีสนใจของผูบ้ริโภค ไดมี้การรู้จกัผลิตภณัฑ์อ่ืนๆของบริษทัมากขึ้น มีการ
วางแผนให้ผูบ้ริโภคไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษทัท่ีไดว้างแผนจดัขึ้น วางแผนการจกับูธให้
ผูบ้ริโภคไดร้องสินคา้ผลิตภณัฑข์องบริษทั 

 
Do (ปฏิบัติตามแผน)  บริษทัไดมี้การจดัท าแบบส ารวจและลงพื้นท่ีเพื่อหาขอ้มูลเก่ียวกับ

ผลิตภณัฑ์ต่างๆของบริษทั เพื่อให้ผูบ้ริโภคแนะว่าตอ้งการของผลิตภณัฑ์เป็นแบบไหนเพื่อท า
การตลาดไว ้บริษทัจดัท าโฆษณาหรือท าการตลาดโดยวิธีการจดักิจกรรมต่างๆกบัผลิตภณัณฑข์อง
บริษทั เพื่อผูบ้ริโภคจะไดเ้ห็นสินคา้มากขึ้น 

 
Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน)  บริษทัไดท้ าการประเมินการส ารวจของผูบ้ริโภค 

ตรวจสอบผลการปฎิบติังานในระยะท่ีวางแผนเร่ิมท าการจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ละภายใตบ้รรจุภณัฑ์
แบบใหม่ท่ีน่าสนใจขึ้น และไดต้รวจสอบยอดจ าหน่ายว่ามากน้อยเพียงใด เป็นท่ีดึงดูดผูบ้ริโภค 
เป็นท่ีสนใจของผูบ้ริโภคหรือไม่ 

 



 
 

 

Act (ปรับปรุงแก้ไข)  ปรับปรุง แกไ้ขรสชาติของสินคา้ เพื่อให้ดีขึ้น เพื่อท าตามเป้าหมายท่ี
เราไดต้ั้งไว ้โดยพยายามหาสาเหตุว่าผูบ้ริโภคไม่ชอบรสชาติสินคา้ตวัไหน หาขอ้บกพร่องแลว้ท า
ให้รสชาติผลิตภณัฑ์ดีขึ้นกว่าเดิม และปฎิบติังานต่อไปให้อยู่ในระบบวงจรของ PDCA เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งใจ 

 
3.3 วิเคราะห์หลกัการบัญชีของธุรกจิ 
 
 มาตรฐานการบัญชีท่ีเกีย่วข้อง 
 
  มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 การน าเสนองบการเงิน ปรับปรุง 2555  มาตรฐาน
การบญัชีฉบบัน้ีก าหนดเกณฑ์การน าเสนองบการเงินท่ีจดัท าขึ้นเพื่อวตัถุประสงค์ทัว่ไป เพื่อให้
มัน่ใจวา่งบการเงินดงักล่าวจะสามารถเปรียบเทียบไดก้บังบการเงินในงวดก่อน ๆ ของกิจการ และ
งบการเงินของกิจการอ่ืน มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีครอบคลุมถึงข้อก าหนดโดยรวมของ การ
น าเสนองบการเงิน แนวปฏิบติัเก่ียวกบัโครงสร้างและขอ้ก าหนดขั้นต ่าส าหรับเน้ือหาท่ีตอ้งแสดง
ในงบการเงิน 
   
  มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดของกิจการมีประโยชน์
ต่อผูใ้ชง้บการเงินเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดและความตอ้งการใช้กระแสเงินสดของกิจการ ในการตดัสินใจเชิง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจะตอ้งมีการประเมินความสามารถของกิจการ 
 
  มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ
ทางการบญัชีและขอ้ผิดพลาด มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะก าหนดหลกัเกณฑใ์น
การเลือกและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีรวมถึงวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการเปิดเผย
ขอ้มูลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและการแกไ้ข
ขอ้ผิดพลาด เพื่อใหง้บการเงินของกิจการมีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจและมีความน่าเช่ือถือ 
 
  มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  12 ภาษี เ งินได้  มาตรฐานการบัญชีฉบับ น้ี มี
วตัถุประสงค์เพื่อก าหนดวิธีการปฏิบัติทางบัญชีส าหรับภาษีเงินได้ประเด็นหลกัของการบัญชี
เก่ียวกบัภาษีเงินไดอ้ยูท่ี่การรับรู้ผลกระทบทางภาษีทั้งในงวดปัจจุบนัและอนาคต 



 
 

 

 
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 งบการเงินระหว่างกาล  มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี
มีวตัถุประสงคท่ี์จะก าหนดเน้ือหาขั้นต ่าในรายงานทางการเงินระหว่างกาลรวมทั้งหลกัเกณฑใ์น
การรับรู้และวดัมูลค่ารายการท่ีน าเสนอในงบการเงินแบบสมบูรณ์หรือแบบย่อส าหรับงวดระหว่าง
กาลการรายงานทางการเงินระหว่างกาลท่ีเช่ือถือไดแ้ละทนัต่อเวลาจะช่วยให้ผูล้งทุน เจา้หน้ี และ
ผูใ้ช้งบการเงินอ่ืนเข้าใจถึงความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดก าไรและกระแสเงินสด
รวมถึงเง่ือนไขและสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ 



 
 

 

บทที่ 4 

 

รายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน 

 

4.1 ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 

การวิเคราะห์งบการเงิน คือ กระบวนการคน้หาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและ

ผลการด าเนินของกิจการใดกิจการหน่ึงจากงบการเงินของกิจการนั้น พร้อมทั้งน าข้อเท็จจริง

ดงักล่าวมาประกอบการตดัสินใจ 

 งบการเงิน 

การจดัท าโครงการคร้ังน้ีเพื่อศึกษาการปฏิบติังานจริงทางด้านบญัชีของผูป้ระกอบการ

ธุรกิจ ประเภทบริการ คณะผูจ้ัดท าได้ศึกษาในการวิเคราะห์งบการเงินในอัตราส่วนต่างๆ ไว้

ดงัต่อไปน้ี 

1.  งบการเงินของบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) 

2.  การวิเคราะห์งบการเงินอตัราร้อยละตามแนวตั้ง 

3.  การวิเคราะห์งบการเงินอตัราร้อยละตามแนวนอน 

4.  การวิเคราะห์งบการเงินอตัราส่วนทางการเงิน 

การวิเคราะห์งบมีจุดประสงค์ 2 ประเภทดังนี ้

1.  การหาขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ 

2.  การน าขอ้เทจ็จริงท่ีไดม้าใชป้ระกอบการตดัสินใจหรือเสอนแนะแนวทางการตดัสินใจ 

การวิเคราะห์งบการเงินมีจุดมุ่งหมายดังนี ้

1.  เพื่อเป็นเคร่ืองมือกลัน่กรองเบ้ืองตน้ส าหรับการตดัสินใจ โดยเฉพาะเร่ืองตน้ทุน 

2.  เป็นเคร่ืองมือช่วยพยากรณ์ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานในอนาคตและการ

เปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นจากผลกระทบต่างๆ 

3.  เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการวินิจฉัยปัญหาในการบริหารงาน ฐานะการเงินและปัญหา

อ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น 

4.  เป็นขอ้มูลประกอบการประเมินผลการปฎิบติังานของพนกังานแต่ละฝ่าย 



 
 

 

กลุ่มผู้ใช้ประโยนช์จากการวิเคราะห์งบการเงิน 

1.  เจา้หน้ี หมายถึง บุคคลภายนอกท่ีให้กิจการกูเ้งินมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ เจา้หน้ีจะ

วิเคราะห์งบการเงินของลูกหน้ีเพื่อมาพิจารณาความสามารถในการช าระหน้ี ความสามารถในการ

หาก าไรและลกัษณะการไดม้าและการใชไ้ปของเงินทุน 

2.  ผูล้งทุนทัว่ไป หมายถึง ผูท่ี้มีเงินออมและพร้อมท่ีจะลงทุนในธุรกิจ จะวิเคราะห์ความา

มารถในการหาก าไรทั้งปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการ

ลงทุน 

3.  ผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีและตอ้งรับผิดชอบต่อผลการด าเนินและฐานะการเงินของกิจการจึง

ตอ้งการวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อพิจารณาถึงปัญหาและโอกาสของกิจการส าหรับการก าหนด

แผนด าเนินการต่อไป 

 4.  หน่วยงานรัฐบาล วิเคราะห์งบการเงินเพื่อไดข้อ้มูลท่ีจะน ามาประกอบการพิจารณา

นโยบายต่างๆ ท่ีเป็นประโยชนต์่อผูป้ระกอบธุรกิจ ผูบ้ริโภคและประเทศโดยส่วนรวม 

5.  นกัวิชาการ วิเคราะห์งบการเงินของกิจการ เพื่อน ามาศึกษาและใหข้อ้เสอแนะตลอดจน

จดัท าขอ้มูลท่ีส าคญั ๆ เพื่อการศึกษาและงานวิจยัซ้ึงจะเป็นประโยชน์แก่วงการศึกษา และวงการ

ธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4.2 งบการเงิน 

4.2.1 งบการเงินของบริษัท หาดทิพย์ จ ากดั (มหาชน)



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 
  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 
  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

4.3 การวิเคราะห์งบการเงินอตัราร้อยละตามแนวตั้ง 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,404,392 1,401,803 1,518,778 99.73 99.72 99.59

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 369 218 0.03 0.00 0.01

รายไดเ้งินปันผล 0.00 0.00 0.00

รายไดอ่ื้น 3,440 3,957 5,965 0.24 0.28 0.39

รวมรายได้ 1,408,201 1,405,760 1,524,961 100.00 100.00 100.00

ค่าใช้จ่าย 926,838 0.00 69.35 0.00

ตน้ทุนขาย 927,297 291,464 1,020,036 68.35 21.81 71.46

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 301,607 109,437 273,117 22.23 8.19 19.13

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 119,935 676 125,874 8.84 0.05 8.82

ตน้ทุนทางการเงิน 7,843 7,975 8,315 0.58 0.60 0.58

รวมค่าใช้จ่าย 1,356,682 1,336,390 1,427,342 103.80 105.19 106.84

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 51,519 69,370 97,619 3.80 5.19 6.84

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ -4,729 -5,828 -10,041 -0.35 -0.44 -0.70

ก าไรส าหรับงวด 46,790 63,542 87,578 3.45 4.75 6.14

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 46,790 63,542 87,578 3.45 4.75 6.14

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 46,789 63,541 87,576 3.45 4.75 6.14

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 1 1 2 0.0 0.0 0.0

ก าไรส าหรับงวด 46,790 63,542 87,578 3.45 4.75 6.14

บริษทั หาดทพิย์ จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุน (แนวตั้ง)

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561



 
 

 

 

 

 

การอธิบายผลการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนตามวิธีแนวตั้งบริษัท หาดทิพย์ จ ากดั (มหาชน) 

         จากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนของบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) ส าหรับงวดสาม

ไตรมาสปี 2561 ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวตั้งซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบ 3  ไตรมาส ซ่ึงไตรามาสท่ี 1 

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 พบวา่ 

 จาการเปรียบเทียบร้อยละกิจการมีรายได้เพิ่มขึ้นทุกไตรมาสและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ก่อนภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นทุกไตรมาสเม่ือคิดเป็นร้อยละยอดรวม คือ รายได้กิจการมีก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดคือ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 3.45% ไตรมาสท่ี 2 4.75% ไตรมาสท่ี 3 6.14% เน่ืองจากตน้ทุน

ในการจดัจ าหน่ายเพิ่มขึ้นคือไตรมาสท่ี 3 68.35% ใน ไตรมาสท่ี 2 ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายลดลง 

21.81% และในไตรมาสท่ี 3 ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายเพิ่มขึ้น  71.46% จึงท าใหร้ายไดกิ้จการลดลง

เน่ืองจากกิจการมีค่าใชจ่้ายรวมซ่ึงประกอบไปดว้ย ค่าใชจ่้ายในการบริหารคือ ไตรมาสท่ี 1 22.23% 

ไตรมาสท่ี 2 8.19% ไตรมาสท่ี 3 19.13% ด้านเพิ่มประกอบไปด้วยต้นทุนในการจัดจ าหน่าย  

ตน้ทุนทางการเงิน จึงท าใหกิ้จการมีก าไรขาดทุนก่อนภาษีเงินไดค้ือไตรมาสท่ี 1 3.45% ไตรมาสท่ี 

2 4.75% ไตรมาสท่ี 3 6.14% 
 

 

  



 
 

 

 
 

  

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 30,302.00 39,615.00 94,335.00 0.65 0.87 1.96

เงินลงทนุชัว่คราว 10,841.00 41,655.00 77,387.00 0.23 0.92 1.61

ลูกหน้ีการคา้ 523,759.00 459,640.00 604,534.00 11.20 10.14 12.54

ลูกหน้ีอ่ืน 32,957.00 43,431.00 39,715.00 0.70 0.96 0.82

สินคา้คงเหลือ 302,966.00 260,853.00 306,221.00 6.48 5.75 6.35

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 0.00 2,552.00 2,552.00 0.00 0.06 0.05

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 11,198.00 9,809.00 10,412.00 0.24 0.22 0.22

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 912,023.00 857,555.00 1,135,156.00 19.50 18.92 23.55

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 206,388.00 206,388.00 206,388.00 4.41 4.55 4.28

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,483,536.00 3,399,580.00 3,410,495.00 74.47 74.99 70.74

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 65,686.00 56,553.00 55,349.00 1.40 1.25 1.15

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 345.00 342.00 339.00 0.01 0.01 0.01

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 9,744.00 12,776.00 13,132.00 0.21 0.28 0.27

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,765,699 3,675,639 3,685,703 80.50 81.08 76.45

รวมสินทรัพย์ 4,677,722.00 4,533,194.00 4,820,859.00 100.00 100.00 100.00

บริษทั หาดทพิย์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (แนวตั้ง)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2561



 
 

 

 
  

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมนุเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 160,000.00 3.42 0.00 0.00

เจา้หน้ีการคา้ 280,821.00 192,543.00 300,712.00 6.00 4.25 6.24

เจา้หน้ีอ่ืน 471,548.00 439,579.00 528,707.00 10.08 9.70 10.97

ส่วนของหน้ีสินระยะยาว

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 86,960.00 90,140.00 93,590.00 1.86 1.99 1.94

หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 3.31 3.11

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ี 0.00 0.00 0.00

ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 51,901.00 47,896.00 49,402.00 1.11 1.06 1.02

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,997.00 17,470.00 13,368.00 0.11 0.39 0.28

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,056,227.00 937,628.00 1,135,779.00 22.58 20.68 23.56

หนี้สินไม่หมนุเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว 380,650.00 337,980.00 362,040.00 8.14 7.46 7.51

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 108,606.00 94,482.00 101,332.00 2.32 2.08 2.10

เงินมดัจ าขวดและลงับรรจุรับจากลูกคา้ 20,903.00 21,182.00 22,137.00 0.45 0.47 0.46

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 281,463.00 281,758.00 282,993.00 6.02 6.22 5.87

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียน

ส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 165,932.00 167,307.00 163,748.00 3.55 3.69 3.40

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 957,554.00 902,709.00 932,250.00 20.47 19.91 19.34

รวมหนีสิ้น 2,013,781.00 1,840,337.00 2,068,029.00 43.05 40.60 42.90

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2561

บริษทั หาดทพิย์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (แนวตั้ง)



 
 

 

 
 

 

 

 

  

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน 199,218.00 199,218.00 199,218.00 4.26 4.39 4.13

ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 199,218.00 199,218.00 199,218.00 4.26 4.39 4.13

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 353,946.00 353,946.00 353,946.00 7.57 7.81 7.34

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทนุส ารองตามกฎหมาย 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.53 0.55 0.52

ส ารองทัว่ไป 35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.75 0.77 0.73

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 762,756.00 791,670.00 851,644.00 16.31 17.46 17.67

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น1,288,004.00 1,288,004.00 1,288,004.00 27.53 28.41 26.72

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,663,924.00 2,692,838.00 2,752,812.00 56.95 59.40 57.10

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 17.00 19.00 18.00 0.00 0.00 0.00

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,663,941.00 2,692,857.00 2,752,830.00 56.95 59.40 57.10

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,677,722.00 4,533,194.00 4,820,859.00 100.00 100.00 100.00

บริษทั หาดทพิย์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (แนวตั้ง)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2561



 
 

 

การอธิบายผลการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีแนวตั้งบริษัท หาดทิพย์ จ ากดั (มหาชน) 

 จากการวิ เคราะห์งบแสดงฐานะการเ งินของบริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน)                         

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม, 30 มิถุนายน, 30 กนัยายนปี 2561 ดว้ยการวิเคราะห์แนวตั้งหรือวิธีร้อยละของ

ยอดรวมซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูลพบวา่  

 ดา้นสินทรัพยกิ์จการมีสินทรัพยห์มุนเวียนลงลง ไตรมาส 1 คิดเป็น 23.55% ไตรมาส 2 คิด

เป็น 18.92% ไตรมาส 3 คิดเป็น 19.50% แต่เม่ือกิจการพิจารณารายละเอียดของสินทรัพยพ์บว่าท่ี

เพิ่มขึ้นคือ สินคา้คงเหลือ ดา้นลดคือ เงินสดลายการเทียบเท่า , เงินลงทุนชัว่คราว 

, ลูกหน้ีการคา้ , ลูกหน้ีอ่ืน  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนรวมเพิ่มขึ้น ไตรมาส 1 คิดเป็น 76.45% ไตรมาส 

2 คิดเป็น 81.08% ไตรมาส 3 คิดเป็น 80.50% เม่ือพิจารณาส่วนประกอบของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

พบวา่สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง ไตรมาส 1 คิดเป็น 0.27% ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น คิดเป็น 0.28% 

ไตรมาส 3 ลงลดคิดเป็น 0.21% 

 ดา้นหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นกิจการใช้แหล่งหน้ีสินหมุนเวียนลดลง ไตรมาส 1 คิด

เป็น 6.24% ไตรมาส 2 คิดเป็น 4.25% ไตรมาส 3 คิดเป็น 6.00% แต่เม่ือพิจารณารายละเอียดของ

หน้ีสินหมุนเวียนพบว่าท่ีลดลงคือ เจ้าหน้ีการค้า , เจ้าหน้ีอ่ืน และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย หน้ีสินไม่

หมุนเวียนรวมเพิ่มขึ้น ไตรมาส 1 คิดเป็น 19.34%ไตรมาส 2 คิดเป็น 19.91% ไตรมาส 3 คิดเป็น 

20.47% เม่ือพิจารณารายละเอียดของหน้ีสินไม่หมุนเวียนพบว่าท่ีเพิ่มขึ้นคือ หน้ีสินตามสัญญาเช่า

การเงิน , หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี และส าหรับผลประโยชน์พนกังาน ส่วนดา้นของผูถื้อ

หุ้นรวมลดลง ไตรมาส 1 คิดเป็น 57.10% ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นคิดเป็น 59.40% ไตรมาส 3 ลดลงคิด

เป็น 56.95% แต่เม่ือพิจารณาส่วนประกอบพบวา่ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัมียอดเพิ่มขึ้น 

 สรุป เม่ือพิจารณาทั้ง 3 ไตรมาสพบว่ากิจการมีความเส่ียงมากเน่ืองจากกิจการมีภาระ

หน้ีสินเพิ่มขึ้นกิจการยงัไม่มีสภาพคล่องสามารถน าเงินสดมาช าระหน้ีไดเ้พราะเงินสดในไตรมาส 

2 และในไตรมาส 3 ลดลง 
 

 

 

 

 



 
 

 

4.4 การวิเคราะห์งบการเงินอัตราร้อยละตามแนวนอน 

 

 
  

บาท % บาท %

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,404,392 1,401,803 1,518,778 2,589.00 0.18 -116,975.00 -8.34

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 369 0 218 369.00 0.00 -218.00 0.00

รายไดเ้งินปันผล

รายไดอ่ื้น 3,440 3,957 5,965 -517.00 -13.07 -2,008.00 -50.75

รวมรายได้ 1,408,201 1,405,760 1,524,961 2,441.00 0.17 -119,201.00 -8.48

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขาย 927,297 926,838 1,020,036 459.00 0.05 -93,198.00 -10.06

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 301,607 291,464 273,117 10,143.00 3.48 18,347.00 6.29

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 119,935 109,437 125,874 10,498.00 9.59 -16,437.00 -15.02

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 676 -676.00 -100.00 676.00 100.00

ตน้ทนุทางการเงิน 7,843 7,975 8,315 -132.00 -1.66 -340.00 -4.26

รวมค่าใช้จ่าย 1,356,682 1,336,390 1,427,342 20,292.00 1.52 -90,952.00 -6.81

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 51,519 69,370 97,619 -17,851.00 -25.73 -28,249.00 -40.72

รายได ้(คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ -4,729 -5,828 -10,041 1,099.00 -18.86 4,213.00 -72.29

ก าไรส าหรับงวด 46,790 63,542 87,578 -16,752.00 -26.36 -24,036.00 -37.83

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 46,790 63,542 87,578 -16,752.00 -26.36 -24,036.00 -37.83

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 46,789 63,541 87,576 -16,752.00 -26.36 -24,035.00 -37.83

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 1 1 2 0.00 0.00 -1.00 -100.00

ก าไรส าหรับงวด 46,790 63,542 87,578 -16,752.00 -26.36 -24,036.00 -37.83

บริษทั หาดทพิย์ จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุน (แนวนอน)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2561

ไตรมาส 2 ไตรมาส 1ไตรมาส 3รายการ ไตรมาส 3-2 ไตรมาส 2-1

เพิม่ - ลด



 
 

 

การอธิบายผลการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนตามวิธีแนวนอนบริษัท หาดทิพย์ จ ากดั (มหาชน) 

         จากการวิเคราะห์ก าไรขาดทุนของบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน)  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม,   

30 มิถุนายน, 30 กันยายนปี 2561  ไตรมาส 1-3 ด้วยวิธีการวิเคราะห์แนวนอนซ่ึงแสดงเก่ียวกบั

จ านวนเงินและร้อยละเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ไตรมาส พบวา่ 

 

 การเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 1 กบัไตรมาส 2 แปลไดว้่ากิจการมีรายไดท้ั้งหมดลดลง  

-119,201.00 บาท คิดเป็น -8.48% ซ่ึงประกอบไปดว้ยรายไดจ้ากการขายลดลง -116,975.00 บาท 

รายไดอ่ื้นๆ ลดลง -2,008.00 บาท คิดเป็น -50.75% กิจการมีค่าใชจ่้ายทั้งหมด ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง -16,437.00 บาท คิดเป็น -15.02% ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายเพิ่มขึ้น 

18,347.00 บาท คิดเป็น 6.29% กิจการมีก าไรขาดทุนก่อนภาษีเงินลดลง -28,249.00 บาท คิดเป็น -

40.72% ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดล้ดลง 4,213.00 บาท คิดเป็น -72.29% เม่ือหักค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ท า

ใหกิ้จการมีก าไรขาดทุนส าหรับงวดลดลง -24,036.00 บาท คิดเป็น -37.83% 

 การเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 2 กบัไตรมาส 3 แปลไดว้่ากิจการมีรายไดท้ั้งหมดลดลง 

2,441.00 บาท คิดเป็น 0.17% ซ่ึงประกอบไปด้วยรายได้จากการขายลดลง 2,589.00 บาท และ

รายไดอ่ื้นๆ ลดลง -517.00 บาท คิดเป็น -13.07 % กิจการมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซ่ึงประกอบไปดว้ย

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 10,498.00 บาท คิดเป็น 9.59% ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายเพิ่มขึ้น  

10,143.00 บาท คิดเป็น 3.48% กิจการมีก าไรขาดทุนก่อนภาษีเงินลดลง -17,851.00 บาท คิดเป็น -

25.73% ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดล้ดลง 1,099.00 บาท คิดเป็น -18.86 % เม่ือหกัค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ท า

ใหกิ้จการมีก าไรขาดทุนส าหรับงวดเพิ่มขึ้น -16,752.00 บาท คิดเป็น -26.36% 

  สรุปจากการเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 1 กบัไตรมาส 2 และการเปรียบเทียบ

ระหวา่งไตรมาส 2 กบัไตรมาส 3 พบวา่การเปรียบเทียบระหวา่งไตรมาส 1 กบัไตรมาส 2 ดีกวา่การ

เปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 2 กบัไตรมาส 3 เพราะ กิจการไดก้ าไรมากกว่า   -24,036.00 บาท คิด

เป็น -37.83 % ซ่ึงการเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 2 กบัไตรมาส 3 ไดก้ าไรน้อยกว่า -16,752.00 

บาท คิดเป็น -26.36 % ดงันั้นไตรมาส 2 กบัไตรมาส 3 ควรบริหารกิจการให้เพิ่มยอดขายหรือลด

ตน้ทุนลงลงเพื่อใหกิ้จการมีก าไรท่ีเพิ่มขึ้นตามท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ 
 

 

  



 
 

 

 

 
  

บาท % บาท %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 30,302.00 39,615.00 94,335.00 -9,313.00 -23.51 -54,720.00 -138.13

เงินลงทนุชัว่คราว 10,841.00 41,655.00 77,387.00 -30,814.00 -73.97 -35,732.00 -85.78

ลูกหน้ีการคา้ 523,759.00 459,640.00 604,534.00 64,119.00 13.95 -144,894.00 -31.52

ลูกหน้ีอ่ืน 32,957.00 43,431.00 39,715.00 -10,474.00 -24.12 3,716.00 8.56

สินคา้คงเหลือ 302,966.00 260,853.00 306,221.00 42,113.00 16.14 -45,368.00 -17.39

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 0.00 2,552.00 2,552.00 -2,552.00 -100.00 0.00 0.00

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 11,198.00 9,809.00 10,412.00 1,389.00 14.16 -603.00 -6.15

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 912,023.00 857,555.00 1,135,156.00 54,468.00 6.35 -277,601.00 -32.37

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 206,388.00 206,388.00 206,388.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,483,536.00 3,399,580.00 3,410,495.00 83,956.00 2.47 -10,915.00 -0.32

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 65,686.00 56,553.00 55,349.00 9,133.00 16.15 1,204.00 2.13

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 345.00 342.00 339.00 3.00 0.88 3.00 0.88

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 9,744.00 12,776.00 13,132.00 -3,032.00 -23.73 -356.00 -2.79

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,765,699 3,675,639 3,685,703 90,060.00 2.45 -10,064.00 -0.27

รวมสินทรัพย์

รวมสินทรัพย์ 4,677,722.00 4,533,194.00 4,820,859.00 144,528.00 3.19 -287,665.00 -6.35

บริษทั หาดทพิย์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (แนวนอน)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2561

ไตรมาส 3รายการ ไตรมาส 3-2 ไตรมาส 2-1

เพิม่ - ลด

ไตรมาส 2 ไตรมาส 1



 
 

 

 
  

บาท % บาท %

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมนุเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 160,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00

เจา้หน้ีการคา้ 280,821.00 192,543.00 300,712.00 88,278.00 45.85 -108,169.00 -56.18

เจา้หน้ีอ่ืน 471,548.00 439,579.00 528,707.00 31,969.00 7.27 -89,128.00 -20.28

ส่วนของหน้ีสินระยะยาว

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 86,960.00 90,140.00 93,590.00 -3,180.00 -3.53 -3,450.00 -3.83

หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี0.00 150,000.00 150,000.00 -150,000.00 -100.00 0.00 0.00

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ี

ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 51,901.00 47,896.00 49,402.00 4,005.00 8.36 -1,506.00 -3.14

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,997.00 17,470.00 13,368.00 -12,473.00 -71.40 4,102.00 23.48

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,056,227.00 937,628.00 1,135,779.00 118,599.00 12.65 -198,151.00 -21.13

หนี้สินไม่หมนุเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว 380,650.00 337,980.00 362,040.00 42,670.00 12.63 -24,060.00 -7.12

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 108,606.00 94,482.00 101,332.00 14,124.00 14.95 -6,850.00 -7.25

เงินมดัจ าขวดและลงับรรจุรับจากลูกคา้ 20,903.00 21,182.00 22,137.00 -279.00 -1.32 -955.00 -4.51

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 281,463.00 281,758.00 282,993.00 -295.00 -0.10 -1,235.00 -0.44

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียน

ส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 165,932.00 167,307.00 163,748.00 -1,375.00 -0.82 3,559.00 2.13

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 957,554.00 902,709.00 932,250.00 54,845.00 6.08 -29,541.00 -3.27

รวมหนีสิ้น 2,013,781.00 1,840,337.00 2,068,029.00 173,444.00 9.42 -227,692.00 -12.37

บริษทั หาดทพิย์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (แนวนอน)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2561

รายการ ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

เพิม่ - ลด

ไตรมาส 3-2 ไตรมาส 2-1



 
 

 

 
  

บาท % บาท %

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน 199,218.00 199,218.00 199,218.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 199,218.00 199,218.00 199,218.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 353,946.00 353,946.00 353,946.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทนุส ารองตามกฎหมาย 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ส ารองทัว่ไป 35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 762,756.00 791,670.00 851,644.00 -28,914.00 -3.65 -59,974.00 -7.58

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น1,288,004.00 1,288,004.00 1,288,004.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,663,924.00 2,692,838.00 2,752,812.00 -28,914.00 -1.07 -59,974.00 -2.23

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 17.00 19.00 18.00 -2.00 -10.53 1.00 5.26

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,663,941.00 2,692,857.00 2,752,830.00 -28,916.00 -1.07 -59,973.00 -2.23

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,677,722.00 4,533,194.00 4,820,859.00 144,528.00 3.19 -287,665.00 -6.35

บริษทั หาดทพิย์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (แนวนอน)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2561

รายการ ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

เพิม่ - ลด

ไตรมาส 3-2 ไตรมาส 2-1



 
 

 

หลกัการอธิบายผลกาวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินวิธีแนวนอน 

 จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน)                 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม, 30 มิถุนายน, 30 กนัยายนปี 2561  ดว้ยวิธีแนวนอนหือแนวโนม้ แสดงเก่ียวกบั

การเพิ่มขึ้นและลดลงของจ านวนเงินเป็นร้อยละ เปรียบเทียบขอ้มูล 3 ไตรมาส ประจ าปี 2561            

โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มพบวา่ 

 การเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินระหว่างไตรมาส 1 กับไตรมาส 2 แปลความคือ 

สินทรัพยห์มุนเวียนรวมลดลง -277,601.00 บาท คิดเป็น -32.37 % ซ่ึงประกอบไปดว้ย เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดลดลง -54,720.00 บาท คิดเป็น -138.13% เงินลงทุนชัว่คาวลดลง -35,732.00 

บาท คิดเป็น -85.78% ลูกหน้ีการคา้ลดลง  -144,894.00 บาท คิดเป็น -31.52 % สินคา้คงเหลือลดลง 

-45,368.00 บาท คิดเป็น -17.39 % สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนๆลดลง -603.00 บาท    คิดเป็น -6.15% 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนลดลง -10,064.00 บาท คิดเป็น -0.27 % ประกอบไปดว้ย สินทรัพยไ์ม่มี

ตัวตนเพิ่มขึ้ น 1,204.00 บาท คิดเป็น  2.13 %  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง -356.00 บาท          

คิดเป็น -2.79 % หน้ีสินหมุนเวียนลดลง -198,151.00 บาท คิดเป็น -21.13 % ซ่ึงประกอบไปด้วย 

เจ้าหน้ีการค้าลดลง -108,169.00 บาท เจ้าหน้ี อ่ืนลดลง -89,128.00 บาท คิดเป็น -20.28 %                

ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้ น 4,102.00 บาท  คิดเป็น 23.48 % รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียนลดลง                  

-29,541.00 บาท คิดเป็น -3.27 % ประกอบไปด้วย เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง -24,060.00 คิดเป็น          

-7.12%   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง -6,850.00 บาท คิดเป็น -7.25 % ส่วนดา้นของผูถื้อหุ้น

ลดลง -59,973.00 บาท คิดเป็น -2.23 % ซ่ึงประกอบดว้ย ทุนจดทะเบียน , ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 

 

 การเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินระหว่างไตรมาส 2 กับไตรมาส 3 แปลความคือ 

สินทรัพยห์มุนเวียนรวมเพิ่มขึ้น 54,468.00 บาท คิดเป็น 6.35% ซ่ึงประกอบไปด้วย เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดลดลง -9,313.00 บาท คิดเป็น -23.51 % เงินลงทุนชัว่คราวลดลง -30,814.00 

บาท คิดเป็น -73.97% ลูกหน้ีการคา้เพิ่มขึ้น 64,119.00 บาท คิดเป็น 13.95 % สินคา้คงเหลือเพิ่มขึ้น 

42,113.00 บาท คิดเป็น 16.14 % สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนๆเพิ่มขึ้น 1,389.00 บาท คิดเป็น 14.16% 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 90,060.00 บาท คิดเป็น 2.45% สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มขึ้น 

9,133.00 บาท คิดเป็น 16.15% สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง -3,032.00 บาท คิดเป็น -23.73% 

หน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 118,599.00 บาท คิดเป็น 12.65 % ซ่ึงประกอบไปด้วย เจ้าหน้ีการค้า



 
 

 

เพิ่มขึ้น 88,278.00 บาท คิดเป็น 45.85% เจา้หน้ีอ่ืนเพิ่มขึ้น 31,969.00 บาท คิดเป็น 7.27% ภาษีเงิน

ได้ค้างจ่ายลดลง -12,473.00 คิดเป็น -71.40 % รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 54,845.00 บาท    

คิดเป็น 6.08% ประกอบไปดว้ย เงินกูย้มืระยะยาวเพิ่มขึ้น  42,670.00  บาท คิดเป็น 12.63 % ส าหรับ

ผลปะโยชน์พนักงานลดลง -1,375.00 บาท คิดเป็น -0.82% ส่วนด้านของผู ้ถือหุ้นลดลง                        

-28,916 บาท คิดเป็น -1.07% ซ่ึงประกอบดว้ย ทุนจดทะเบียน , ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 

 

 สรุปจากการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินระหว่างไตรมาส 1 กบัไตรมาส 2 และการ

เปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินระหว่างไตรมาส 2 กับไตรมาส 3 พบว่าการเปรียบเทียบ           

งบแสดงฐานะการเงินระหว่างไตรมาส 1 กับไตรมาส 2 ดีกว่าการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะ

การเงินระหว่างไตรมาส 2 กับไตรมาส 3 เพราะกิจการมีสินทรัพยห์มุนเวียนก่อให้เกิดความไม่

คล่องตวัมากกวา่และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนก่อให้เกิดผลตอบแทนจากสินทรัพยม์ากกวา่ ส่วนดา้น

หน้ีสินหมุนเวียนกิจการมีสภาพคล่องสามารถช าระหน้ีไดม้ากกวา่ 

 

4.5 การวิเคราะห์งบการเงินอตัราส่วนทางการเงิน 

  4.5.1. อตัราส่วนการวิเคราะห์สภาพคล่อง 

         1.  อตัราส่วนทุนหมุนเวียน 
 

 
 

 
 
ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนคือ 0.86  เท่า แสดงว่ากิจการมีสินทรัพย์
หมุนเวียนท่ีแปรสภาพเป็นเงินสดไดน้อ้ยกวา่หน้ีสินหมุนเวียน 

สินทรัพยห์มนุเวียน

หน้ีสินหมนุเวียน
=

อตัราส่วนทนุหมนุเวียน (เทา่) 

เพ่ิมดี

912,023.00 857,555.00 1,135,156.00

1,056,227.00 937,628.00 1,135,779.00
= เทา่ 1.00 เทา่0.86 = =

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

เทา่ 0.91



 
 

 

     ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนคือ 0.91 เท่า แสดงว่า แสดงว่ากิจการมี
สินทรัพยห์มุนเวียนท่ีแปรสภาพเป็นเงินสดไดน้อ้ยกวา่หน้ีสินหมุนเวียน 
     ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนคือ 1 เท่า แสดงว่า แสดงว่ากิจการมี
สินทรัพยห์มุนเวียนท่ีแปรสภาพเป็นเงินสดไดน้อ้ยกวา่หน้ีสินหมุนเวียน 
     สรุป ไตรมาสท่ี 1 มีสภาพคล่องมากกว่า ไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3 เพราะมี
อตัราส่วนทุนหมุนเวียนมากกวา่คล่องกวา่ 
 
  4.5.2  อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการใช้สินทรัพย์  
     1.  อตัราการหมุนเวียนของลูกหนี้ 

 

 
 

 
 
      1.1  ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเกบ็เงินจากลูกหนี้ 

 

  
 

 
 
 

ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี คือ 38.24 รอบ เม่ือขายเช่ือแลว้
สามารถใชร้ะยะเวลาในการเก็บหน้ี 9.41 วนั         

อตัราการหมนุเวียนของลูกหน้ี 

(รอบ) เพ่ิมดี
=

ลูกหน้ีเฉล่ีย

ยอดขายเช่ือสุทธิ

1,404,392.00 1,401,803.00 1,518,778.00

32,957.00 43,431.00 39,715.00

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

= 42.61 รอบ = 32.28 รอบ = 38.24 รอบ

ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเกบ็

เงินจากลูกหน้ี (วนั) ลดดี
=

360

จ านวนรอบจากอตัราการหมนุเวียนของลูกหน้ี

360.00 360.00 360.00

42.61 32.28 38.24
= 8.45 วนั = 11.15 วนั = 9.41 วนั

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1



 
 

 

    ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ี คือ 32.28 รอบ เม่ือขายเช่ือแล้ว
สามารถใชร้ะยะเวลาในการเก็บหน้ี 11.15 วนั      
     ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี คือ 42.61 รอบ เม่ือขายเช่ือแลว้
สามารถใชร้ะยะเวลาในการเก็บหน้ี 8.45 วนั   
  
     สรุป ไตรมาสท่ี 3 ดีกว่า ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 เพราะกิจการสามารถขายหน้ีได้
มากกวา่และใชร้ะยะเวลาในการเก็บหน้ีนอ้ยกวา่ 
 
    2.  อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร 
 

 
 

 
 
ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรคือ 0.45 เท่า กิจการสามารถ
ใชสิ้นทรัพยถ์าวรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนอ้ย 
     ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรคือ 0.41 เท่า กิจการสามารถ
ใชสิ้นทรัพยถ์าวรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพไดน้อ้ย     
     ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรคือ 0.40 เท่า กิจการสามารถ
ใชสิ้นทรัพยถ์าวรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพไดน้อ้ย     
 สรุป ไตรมาสท่ี 1 ดีกว่า ไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3  เพราะ กิจการสามารถใชสิ้นทรัพยถ์าวร
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด 
 
 
 
 

อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพยถ์าวร

 (เทา่) เพ่ิมดี
=

ขายสุทธิ

สินทรัพยถ์าวร

1,404,392.00 1,401,803.00 1,518,778.00

3,483,536.00 3,399,580.00 3,410,495.00
เทา่= 0.40 เทา่ = 0.41

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

เทา่ = 0.45



 
 

 

   3.  อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม 
 

 
 

 
 
 
ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมคือ 0.32 เท่า กิจการสามารถ
ใชสิ้นทรัพยร์วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
     ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมคือ 0.31 เท่า กิจการสามารถ
ใชสิ้นทรัพยถ์าวรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    
     ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมคือ 0.30  เท่า กิจการสามารถ

ใชสิ้นทรัพยถ์าวรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     สรุป ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3 กิจการสามารถใชสิ้นทรัพยร์วมไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 
4.5.3  อตัราส่วนวิเคราะห์สภาพความเส่ียง 
     1.  อตัราส่วนหนีสิ้นต่อสินทรัพย์รวม 
 

 
 

 

อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพยร์วม 

(เทา่) เพ่ิมดี
=

 ขายสุทธิ

สินทรัพยร์วม

1,404,392.00 1,401,803.00 1,518,778.00

4,677,722.00 4,533,194.00 4,820,859.00

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

เทา่ = 0.32 เทา่= 0.30 เทา่ = 0.31

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 

(เทา่) ลดดี
=

หน้ีสินรวม

สินทรัพยร์วม

2,013,781.00 1,840,337.00 2,068,029.00

4,677,722.00 4,533,194.00 4,820,859.00

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

เทา่ = 0.43 เทา่= 0.43 เทา่ = 0.41



 
 

 

 
  ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมคือ 0.43 เท่า กิจการใช้
เงินทุนจากหน้ีสิน 0.43 เท่า ท่ีเหลือ 0.57 เท่าใชเ้งินทุนจากสินทรัพย ์แสดงวา่ไม่มีความเส่ียง 
    ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมคือ 0.41 เท่า กิจการใชเ้งินทุน
จากหน้ีสิน 0.41 เท่า ท่ีเหลือ 0.59 เท่าใชเ้งินทุนจากสินทรัพย ์แสดงวา่ไม่มีความเส่ียง 
     ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมคือ 0.43 เท่า กิจการใช้
เงินทุนจากหน้ีสิน 0.43 เท่า ท่ีเหลือ 0.57 เท่าใชเ้งินทุนจากสินทรัพย ์แสดงวา่ไม่มีความเส่ียง  
  
     สรุป ไตรมาสท่ี 3 ดีกว่า ไตรมาสท่ี 1 และ ไตรมาสท่ี 2 เพราะ กิจการใชเ้งินทุนหน้ีสิน
นอ้ยกวา่ ท าใหเ้กิดความเส่ียงต ่า 
 
 2.  อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

 
 

 
  
ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.75 เท่า กิจการใช้เงินทุน
จากหน้ีสินรวม 0.75  ท่ีเหลือ 0.25 ใชเ้งินทุนจากส่วนของผูถื้อหุน้ 
     ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.68 เท่า กิจการใช้เงินทุน
จากหน้ีสินรวม 0.68  ท่ีเหลือ 0.32 ใชเ้งินทุนจากส่วนของผูถื้อหุน้     
     ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.76  เท่า กิจการใชเ้งินทุน
จากหน้ีสินรวม 0.76  ท่ีเหลือ 0.24 ใชเ้งินทุนจากส่วนของผูถื้อหุน้  
     สรุป ไตรมาสท่ี 2 ดีกว่า ไตรมาสท่ี 1 และ ไตรมาสท่ี 2 เพราะ กิจการใช้เงินทุนจาก
หน้ีสินรวมนอ้ยกวา่และใชเ้งินทุนจากส่วนของผูถื้อหุน้มากกวา่ แสดงถึงความเส่ียงท่ีต ่ากวา่ 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

(เทา่) ลดดี
=

หน้ีสินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้น

2,013,781.00 1,840,337.00 2,068,029.00

2,663,941.00 2,692,857.00 2,752,830.00

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

เทา่ = 0.75 เทา่= 0.76 เทา่ = 0.68



 
 

 

4.5.4  อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 
  1. อตัราก าไรสุทธิ 
 

 

 
 
 
ผลการวิเคราะห์ 
        ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอตัราก าไรสุทธิลดลงร้อยละ 5.77 แสดงวา่กิจการไดรั้บเงินจากการ
ขาย 100 บาท เม่ือหัก ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่าย และ ต้นทุนทางการเงินแล้วกิจการมีขาดทุนสุทธิ       
5.77 บาท 
     ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราก าไรสุทธิลดลงร้อยละ 4.53 แสดงวา่กิจการไดรั้บเงินจากการ
ขาย 100 บาท เม่ือหัก ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่าย และ ต้นทุนทางการเงินแล้วกิจการมีขาดทุนสุทธิ      
4.53 บาท 
     ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราก าไรสุทธิลดลงร้อยละ 3.33 แสดงวา่กิจการไดรั้บเงินจากการ
ขาย 100 บาท เม่ือหัก ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่าย และ ต้นทุนทางการเงินแล้วกิจการมีขาดทุนสุทธิ      
3.33 บาท 
   สรุป ไตรมาสท่ี 1 ดีกว่า ไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3 เพราะ กิจการมีขาดทุนสุทธิต ่ากว่า 

ไตรมาสท่ี 2  และไตรมาสท่ี 3 

 
 
 2.  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
 

 
 
 

อตัราก าไรสุทธิ (%) เพ่ิมดี =
ก าไรสุทธิ x 100

ขายสุทธิ

46,790 x 100 63,542 x 100 87,578 x 100

1,404,392.00 1,401,803.00 1,518,778.00

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

เทา่ = 5.77% เทา่= 3.33% เทา่ = 4.53%

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 

เพ่ิมดี
=

ก าไรสุทธิ x 100

สินทรัพยร์วม



 
 

 

 
 
 
 ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงร้อยละ 1.82  แสดงว่า
สินทรัพย ์100 บาท สินทรัพยด์งักล่าวก่อใหเ้กิดผลขาดทุน 1.82 บาท 
     ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงร้อยละ 1.40 แสดงว่า
สินทรัพย ์100 บาท สินทรัพยด์งักล่าวก่อใหเ้กิดผลขาดทุน 1.40 บาท   
     ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยล์ดลงร้อยละ 1  แสดงว่าสินทรัพย ์
100 บาท สินทรัพยด์งักล่าวก่อใหเ้กิดผลขาดทุน 1 บาท  
     สรุป ไตรมาสท่ี 1 ดีกว่า ไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3 เพราะ กิจการมีผลตอบแทนจาก
สินทรัพยท่ี์ลดลงนอ้ยกวา่ ไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3  
 

4.5.5 การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 2 บริษัท 
  4.1  การเปรียบเทียบอตัราส่วนสภาพคล่อง 

 

 
 

ผลการวิเคราะห์ 
 การเปรียบเทียบอตัราส่วนสภาพคล่อง 
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนทุนหมุนเวียนในไตรมาสท่ี 1 ปรากฏว่าอตัราส่วนทุน
หมุนเวียนของบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเท่ากบับริษทั เสริมสุข 
จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 1 เท่า ในขณะท่ีบริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน)  มี
อตัราส่วนทุนหมุนเวียน 1 เท่า แสดงวา่บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทั เสริมสุข จ ากดั 
(มหาชน) มีความสามารถในการช าระหน้ีสินระยะสั้นไดค้ล่องมากท่ีสุด 

46,790 x 100 63,542 x 100 87,578 x 100

4,677,722.00 4,533,194.00 4,820,859.00

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

เทา่ = 1.82% เทา่= 1.00% เทา่ = 1.40%

อตัราส่วน ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

อตัราส่วนทุนหมนุเวียน 0.86 0.91 1.00 0.98 0.96 1

บริษทั หาดทิพย ์จ  ากดั (มหาชน) บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน)

การเปรียบเทียอตัราส่วนสภาพคล่อง



 
 

 

     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนทุนหมุนเวียนในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏว่าอตัราส่วนทุน
หมุนเวียนของบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนต ่ากว่าบริษทั เสริมสุข 
จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 0.91 เท่า ในขณะท่ีบริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) 
มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 0.96 เท่า แสดงว่าบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถใน
การช าระหน้ีสินระยะสั้นไดน้อ้ยกวา่บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน)    
     จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนทุนหมุนเวียนในไตรมาสท่ี 3 ปรากฏว่าอัตราส่วนทุน
หมุนเวียนของบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนต ่ากว่าบริษทั เสริมสุข 
จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 0.86 เท่า ในขณะท่ีบริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) 
มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 0.98 เท่า แสดงว่าบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถใน
การช าระหน้ีสินระยะสั้นไดน้อ้ยกวา่บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน)  
 
4.6  การเปรียบเทียบอตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 
 

 
 
ผลการวิเคราะห์ 
 การเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของลูกหนี ้
      จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีในไตรมาสท่ี 1 ปรากฏวา่อตัราการ
หมุนเวียนของลูกหน้ีของบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีสูงกวา่ 
บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 38.24 รอบ ในขณะท่ีบริษทั 
เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 25.32 รอบ แสดงว่า บริษทั หาดทิพย ์
จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากการขายเช่ือไดเ้ร็วกวา่บริษทั เสริมสุข จ ากดั 
(มหาชน)   
      จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีในไตรมาสท่ี 1 ปรากฏวา่อตัราการ
หมุนเวียนของลูกหน้ีของบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีต ่ากวา่ 

อตัราส่วน ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

อตัราการหมนุเวียนของลูกหน้ี 42.61 รอบ 32.28 รอบ 38.24 รอบ 40.75 รอบ 34.68 รอบ 25.32 รอบ

ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเกบ็เงินจากลูกหน้ี 8.45 วนั 11.15 วนั 9.41 วนั 8.83 วนั 10.38 วนั 14.22 วนั

อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพยถ์าวร 0.40 เทา่ 0.41 เทา่ 0.45 เทา่ 0.35 เทา่ 0.33 เทา่ 0.31 เทา่

อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพยร์วม 0.30 เทา่ 0.31 เทา่ 0.32 เทา่ 0.24 เทา่ 0.23 เทา่ 0.23 เทา่

การเปรียบเทียบอตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการใช้สินทรัพย์
บริษทั หาดทิพย ์จ  ากดั (มหาชน) บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน)



 
 

 

บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 32.28 รอบ ในขณะท่ีบริษทั 
เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 34.68 รอบ แสดงว่า บริษทั หาดทิพย ์
จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากการขายเช่ือไดช้า้กวา่บริษทั เสริมสุข จ ากดั 
(มหาชน) 
      จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีในไตรมาสท่ี 3 ปรากฏวา่อตัราการ
หมุนเวียนของลูกหน้ีของบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีสูงกวา่ 
บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 42.61 รอบ ในขณะท่ีบริษทั 
เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 40.75 รอบ แสดงว่า บริษทั หาดทิพย ์
จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากการขายเช่ือไดเ้ร็วกวา่บริษทั เสริมสุข จ ากดั 
(มหาชน)   
 
การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉลีย่ในการเกบ็เงินจากลูกหนี ้
     จากการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีในไตรมาสท่ี 1 ปรากฏ
ว่าระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีของบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีระยะเวลา
โดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีต ่ากว่า บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน)  โดยมีระยะเวลาโดย
เฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 9.41 วนั ในขณะท่ีบริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) มีระยะเวลาโดย
เฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 14.22 วนั แสดงวา่บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถ
ในการเรียกเก็บหน้ีจากลูกหน้ีได ้โดยใชร้ะยะเวลาเร็วกวา่บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) 
            จากการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏ
ว่าระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีของบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีระยะเวลา
โดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีต ่ากว่า บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน)  โดยมีระยะเวลาโดย
เฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 11.15 วนั ในขณะท่ีบริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) มีระยะเวลาโดย
เฉ ล่ียในการ เก็บ เ งินจากลูกห น้ี  10.38 ว ัน  แสดงว่ าบ ริษัท  หาดทิพย์  จ ากัด  (มหาชน)                                   
มีความสามารถในการเรียกเก็บหน้ีจากลูกหน้ีได ้โดยใช้ระยะเวลาช้ากว่าบริษทั เสริมสุข จ ากัด 
(มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏ
ว่าระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีของบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีระยะเวลา
โดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีต ่ากว่า บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน)  โดยมีระยะเวลาโดย
เฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 8.45 วนั ในขณะท่ีบริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) มีระยะเวลาโดย
เฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 8.83 วนั แสดงว่าบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถ
ในการเรียกเก็บหน้ีจากลูกหน้ีได ้โดยใชร้ะยะเวลาชา้กวา่บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) 



 
 

 

 
การเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร 
     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนสินทรัพยถ์าวรในไตรมาสท่ี 1 ปรากฏว่าอตัรา
การหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรของบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของ
สินทรัพยถ์าวรสูงกว่า บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
ถาวร 0.45 เท่า ในขณะท่ีบริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร 
0.31  เท่า แสดงว่าบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการใช้สินทรัพยถ์าวรได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน)    
     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนสินทรัพยถ์าวรในไตรมาสท่ี  2 ปรากฏว่าอตัรา
การหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรของบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของ
สินทรัพยถ์าวรสูงกว่า บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
ถาวร 0.41 เท่า ในขณะท่ีบริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร 
0.30  เท่า แสดงว่าบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการใช้สินทรัพยถ์าวรได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน)               
     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนสินทรัพยถ์าวรในไตรมาสท่ี  2 ปรากฏว่าอตัรา
การหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรของบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของ
สินทรัพยถ์าวรสูงกว่า บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
ถาวร 0.40 เท่า ในขณะท่ีบริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร 
0.35  เท่า แสดงว่าบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการใช้สินทรัพยถ์าวรได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) 
 
การเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม 
     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมในไตรมาสท่ี 1 ปรากฏว่า
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมของบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียน
ของสินทรัพยร์วมสูงกว่า บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
รวม 0.32 เท่า ในขณะท่ีบริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 
0.23 เท่า แสดงวา่บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการใชสิ้นทรัพยร์วมไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพมากกวา่บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏวา่อตัรา
การหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมของบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของ
สินทรัพยร์วมสูงกว่า บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 



 
 

 

0.31 เท่า ในขณะท่ีบริษทั เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) มีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม        
0.23 เท่า แสดงวา่บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการใชสิ้นทรัพยร์วมไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพมากกวา่บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) 
    จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมในไตรมาสท่ี 3 ปรากฏว่าอตัรา
การหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมของบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของ
สินทรัพยร์วมสูงกว่า บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 
0.30 เท่า ในขณะท่ีบริษทั เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) มีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม       
0.24 เท่า แสดงวา่บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการใชสิ้นทรัพยร์วมไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพมากกวา่บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) 
 
 
4.3 การเปรียบเทียบอตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารหนีสิ้น 
 

 

 
 

 ผลการวิเคราะห์ 
  การเปรียบเทียบอตัราส่วนหนีสิ้นต่อสินทรัพย์รวม 
     จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวมในไตรมาสท่ี 1 ปรากฏว่า
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมของบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน)  มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
สินทรัพยร์วมสูงกว่าบริษทั เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม  
0.43 เท่า ในขณะท่ีบริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 0.28 เท่า 
แสดงวา่บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินไดดี้กวา่และมีความ
เส่ียงมากกวา่บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวมในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏว่า
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมของบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน)  มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
สินทรัพยร์วมสูงกว่าบริษทั เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม  

อตัราส่วน ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 0.43 เทา่ 0.41  เทา่ 0.43 เทา่ 0.29  เทา่ 0.29 เทา่ 0.28 เทา่

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.76  เทา่ 0.68  เทา่ 0.75 เทา่ 0.41  เทา่ 0.41  เทา่ 0.38 เทา่

บริษทั หาดทิพย ์จ  ากดั (มหาชน) บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน)
การเปรียบเทียบอตัราส่วนวิเคราะห์สภาพความเส่ียง



 
 

 

0.41 เท่า ในขณะท่ีบริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 0.29 เท่า 
แสดงวา่บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินไดดี้กวา่และมีความ
เส่ียงมากกวา่บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวมในไตรมาสท่ี 3 ปรากฏว่า
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมของบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน)  มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
สินทรัพยร์วมสูงกว่าบริษทั เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม  
0.43 เท่า ในขณะท่ีบริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 0.29 เท่า 
แสดงวา่บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินไดดี้กวา่และมีความ
เส่ียงมากกวา่บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) 
การเปรียบเทียบอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในไตรมาสท่ี 1 ปรากฏว่า
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้สูงวา่บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
0.75 เท่า ในขณะท่ีบริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น        
0.38 เท่า แสดงว่าบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินได้ดีกว่า
และมีความเส่ียงนอ้ยกวา่บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน)  
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏว่า
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้สูงวา่บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
0.68 เท่า ในขณะท่ีบริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น        
0.41 เท่า แสดงว่าบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินได้ดีกว่า
และมีความเส่ียงนอ้ยกวา่บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน)                 
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในไตรมาสท่ี 3 ปรากฏว่า
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้สูงวา่บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
0.76 เท่า ในขณะท่ีบริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น        
0.41 เท่า แสดงว่าบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินได้ดีกว่า
และมีความเส่ียงนอ้ยกวา่บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 



 
 

 

4.4 การเปรียบเทียบอตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 

 

 
การเปรียบเทียบอตัราก าไรสุทธิ 
     จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรสุทธิในไตรมาสท่ี 1 ปรากฏวา่อตัราก าไรสุทธิของบริษทั 
หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน)  มีอตัราก าไรสุทธิสูงกว่า บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัรา
ก าไรสุทธิร้อยละ 5.77 ในขณะท่ีบริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน)  มีอัตราก าไรสุทธิร้อยละ                 
-3.26 แสดงว่าบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการท าก าไรไดน้้อยกว่าบริษทั 
เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรสุทธิในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏวา่อตัราก าไรสุทธิของบริษทั 
หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน)  มีอตัราก าไรสุทธิสูงกว่า บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัรา
ก าไรสุทธิร้อยละ 4.53 ในขณะท่ีบริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน)  มีอัตราก าไรสุทธิร้อยละ                 
-3.51 แสดงว่าบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการท าก าไรไดน้้อยกว่าบริษทั 
เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) 
                 จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรสุทธิในไตรมาสท่ี 3 ปรากฏวา่อตัราก าไรสุทธิของบริษทั 
หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน)  มีอตัราก าไรสุทธิสูงกว่า บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัรา
ก าไรสุทธิร้อยละ 3.33 ในขณะท่ีบริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน)  มีอัตราก าไรสุทธิร้อยละ                  
-2.56 แสดงว่าบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการท าก าไรไดน้้อยกว่าบริษทั 
เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) 
 

การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
     จากการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไตรมาสท่ี 1 ปรากฏว่าอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยข์องบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน)มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
สูงกวา่บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน)โดยมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร้์อยละ 1.82 ในขณะท่ี
บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พิ่มขึ้นร้อยละ -0.73 แสดงว่า
บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการใชสิ้นทรัพยอ์ย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า
บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) 

อตัราส่วน ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

อตัราก าไรสุทธิ 3.33 4.53 5.77 -2.56 -3.51 -3.26

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 1.00 1.40 1.82 -0.62 -0.81 -0.73

บริษทั หาดทิพย ์จ  ากดั (มหาชน) บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน)
การเปรียบเทียบอตัราส่วนวิเคราะห์สภาพความเส่ียง



 
 

 

     จากการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไตรมาสท่ี 2 ปรากฏว่าอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยข์องบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน)มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
สูงกวา่บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน)โดยมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร้์อยละ 1.40 ในขณะท่ี
บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พิ่มขึ้นร้อยละ -0.81 แสดงว่า
บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการใชสิ้นทรัพยอ์ย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า
บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) 
 
               จากการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไตรมาสท่ี 3 ปรากฏว่าอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยข์องบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
สูงกวา่บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน)โดยมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร้์อยละ 1.00 ในขณะท่ี
บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พิ่มขึ้นร้อยละ -0.62 แสดงว่า
บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการใชสิ้นทรัพยอ์ย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า
บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน)



 

 

บทที่  5 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปการท าโครงการ 

 การจดัท าบญัชีโครงการในคร้ังน้ี ทางผูจ้ดัท าได้เลือกบริษทั หาดทิพย ์จ ากัด (มหาชน) 

ไตรมาส 1-3 ประจ าปี 2561 เป็นตน้แบบในการศึกษาเรียนรู้ซ่ึงเป็นธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม

น ้ าอดัลม เพื่อศึกษาการจดัท าอตัราส่วนทางการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์อนัตรา

ร้อยละตามแนวตั้ง การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม การวิเคราะห์อตัราส่วน

ทางการเงิน แนวทางการแกไ้ขปัญหาและการสรุปการด าเนินงานในขั้นตอน  ต่าง ๆ จนถึงขั้นตอน

สุดทา้ย   ท่ีกิจการประสบความส าเร็จ นอกจากน้ีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลต่างๆยงัท าใหท้ราบถึงแนว

ทางการจดัท าบญัชีและกระบวนการวิเคราะห์และพิสูจน์งบการเงิน การดูแลรักษาระบบการท างาน

ท่ีมีประสิทธิภาพให้ประสบความส าเร็จ และช่วยให้ทราบผลการด าเนินการของบริษทัฯในช่วง

ระยะเวลาหน่ึง ช่วยให้ทราบในการก าหนดนโยบายในการวางแผนและการตดัสินใจต่าง ๆ การ

บริหารงานต่าง ๆ ใหบ้ริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการท าโครงการ 

5.2.1 เวลาในการท าโครงการและเวลาในการเรียนวิชาโครงการค่อนขา้งนอ้ย 

5.2.2 คอมพิวเตอร์มีปัญหา ท าใหไ้ม่สะดวกในการท างาน 

5.2.3 ค านวณตวัเลขผิด สับสนสูตรในการค านวณ 

5.2.4 เม่ือส่งงานแล้วไม่ผ่านจึงต้องน ามาแก้ไขใหม่  เพราะมีความประมาทความไม่

รอบคอบ ในการท างานเท่าท่ีควร 

 5.3 แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

1. พยายามหาเวลาวา่งไปศึกษาขอ้มูลแลว้ปฏิบติังานไปเร่ือย ๆ เพื่อใหง้านเสร็จทนัก าหนด 

 2. อุปกรณ์ท่ีมีปัญหาตอ้งน าส่งซ่อมแลว้หาอุปกรณ์ใหม่มาทดแทน 

 3. ควรศึกษาความรู้เก่ียวกบัเร่ืองของการค านวณใชสู้ตรก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติั 



 
 

 

4. ตั้งใจท างานมากขึ้น มีสมาธิกบังาน มีระเบียบวินยัเพื่อใหง้านเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

5.4 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการท าโครงการ 

 5.4.1  ทราบถึงขั้นตอนการจดัท างบการเงินของบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) 

5.4.2  สามารถทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) 

5.4.3  สามารถวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

5.4.4  ท าใหเ้กิดความสามคัคีกนัในหมู่คณะเพื่อใหโ้ครงการส าเร็จลุล่วง  

 

5.5 ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรจะให้มีเวลาในการศึกษาท าความเขา้ใจ กับการท าโครงการให้มากกว่าน้ี ศึกษา

ขอ้มูลและตดัสินใจใหดี้วา่ควรเลือกบริษทัประเภทใด 

 2. ควรมีการเรียนการสอนวิชาโครงการเพิ่มขึ้นมากกว่าน้ี เน่ืองจากมีคาบเรียนนอ้ย จึงท า

ใหเ้วลาในการจดัท าและพบอาจารยป์ระจ าวิชาไม่เพียงพอ 

 3. ขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการจดัท าโครงการจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ียึดหลกัความเป็นจริงเป็น

ขอ้มูลท่ีมีแหล่งท่ีมา และสามารถหาหลกัฐานมาแสดงเพื่อเป็นการพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงได ้

 4. การจดัท าเอกสารต่าง ๆ จะตอ้งมีความถูกตอ้ง เพราะฉะนั้นจะตอ้งอาศยัความละเอียด

รอบคอบและความมีระเบียบในการจดัท าเอกสาร 
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วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

โครงการ Project of Account 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

********************************************** 

1.  ช่ือโครงการ   การศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) 

     ไตรมาส  1  –  3  ประจ าปี 2561    

     ประเภทธุรกจิ   ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมน ้าอดัลม 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2.1  นางสาว สุภสัสรา  กอ้นทรัพย ์    ปวส.2/25     เลขท่ี  9 

 2.2  นางสาว วรรณภรณ์ พรเทพ           ปวส.2/25     เลขท่ี  16 

3.  หลกัการและเหตุผล 

 การบัญชีมีความส าคัญต่อธุรกิจในหลายรูปแบบ มีบทบาทในการช่วยให้ผูเ้ก่ียวข้อง

สามารถตดัสินใจ กระบวนการทางดา้นบญัชีนั้นประกอบดว้ย การวดัและการสรุปผลการด าเนิน

ธุรกิจ การแปลความหมายของขอ้มูลทางการเงิน และการรายงานผลไปยงัผูรั้บผิดชอบเพื่อใชใ้น

การตดัสินใจ ในปัจจุบนัมีสถานประกอบการ การประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ เกิดขึ้นเป็นจ านวน

มากและสถานประกอบการต่าง ๆ มีวตัถุประสงค์เดียวกนั คือ มุ่งหวงัผลก าไร ผูป้ระกอบการจึง

ค านึงถึงความสอดคล้องระหว่างการด าเนินธุรกิจและการตัดสินใจท่ีจะต้องกระท าเพื่อให้

สอดคลอ้งกนั 

 บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) ไดมี้วิธีการด าเนินธุรกิจหลากหลายวิธีท าใหเ้กิดทางเลือก

ใหม่ของเคร่ืองด่ืมตามตลาดเมืองไทย น ้ าอดัลมกลายเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค โดยเร่ิมก่อกระแส

อย่างเห็นไดช้ดัและขยายวงกวา้งขึ้นเร่ือยๆ ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงมีความสนใจในการเลือกศึกษา

การจดัท าบญัชีของธุรกิจประเภทน้ีเพราะธุรกิจน้ีเป็นธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงในดา้นแบรนด์ของตวัเอง มี

ผูบ้ริโภคเป็นจ านวนมาก 

 

สค.1 



 
 

 

4.  วัตถุประสงค์ 

4.1  เพื่อศึกษาขั้นตอนการจดัท างบการเงินของบริษทั  

4.2  เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานของบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) 

4.3  เพื่อศึกษาการวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

4.4  เพื่อใหมี้ความสามคัคีกนัในหมู่คณะในการจดัท าโครงการใหส้ าเร็จลุล่วง 

5.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

5.1  ทราบถึงขั้นตอนการจดัท างบการเงินของบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) 

              5.2  สามารถทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน)   

 5.3  สามารถวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

              5.4  ท าใหเ้กิดความสามคัคีกนัในหมู่คณะเพื่อให้โครงการส าเร็จลุล่วง      

6.  เป้าหมาย 

 นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีท่ี  2  หอ้ง 25 สาขาวิชาการบญัชี  

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ  จ านวน 2  คน 

7. ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 

       7.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 

  7.1.1  น าเสนอโครงการเพื่ออนุมติั 

  7.1.2  จดัท าเอกสารต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการด าเนินโครงการ 

  7.1.3  จดัท าหนงัสือขออนุญาตในการขอเอกสารมาประกอบท าโครงการ 

 7.2  ขั้นตอนการด าเนินการ 

  7.2.1  รวบรวมประวติัความเป็นมาของบริษทัท่ีท าการเปรียบเทียบ 

  7.2.2  จดัท าเอกสารรับ-จ่ายของบริษทัท่ีน ามาเปรียบเทียบ 

  7.2.3  ลงรายการรับ-จ่ายของบริษทัท่ีน ามาเปรียบเทียบ 

    7.2.4  รวบรวมเอกสารประกอบงบการเงิน 

 7.3  ขั้นตอนสรุป 

  7.3.1  เปรียบเทียบงบก าไรขาดทุนของบริษทัในแต่ละเดือน 

  7.3.2  น าเสนองบการเงินต่อผูอ้นุมติัโครงการ 

  7.3.3  น าเสนอโครงการในรูปแบบ Power Point 
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กรณศึีกษาวเิคราะห์งบการเงนิของบริษัท หาดทพิย์ จ ากดั (มหาชน)

Case study in financial analysis of Haad Thip Public Company Limited

ไตรมาสที ่1-  ประจ าปี    1 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 

 
 

สรุป ค่าใช้จ่ายตามการด าเนินงานจริงสูงกว่าท่ีเสนอ จ านวน 550 บาท

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน

กระดาษ A4 540               กระดาษ A4 570             

คา่วสัดุ/อุปกรณ์ 300               คา่วสัดุ/อุปกรณ์ 350             

คา่เขา้รูปเล่ม 200               คา่เขา้รูปเล่ม 200             

คา่พิมพเ์อกสาร+น ้าหมึก 600               คา่พิมพเ์อกสาร+น ้าหมึก 650             

แผน่ซีดี+กล่อง 50                  แผน่ซีดี+กล่อง 370             

คา่ใช้จ่ายเบด็เตลด็ 160               คา่ใช้จ่ายเบด็เตลด็ 260             

รวม 1,850            รวม 2,400         

คา่ใช้จ่ายตามงบประมาณท่ีเสนอ คา่จ่ายตามการด าเนินงาน



 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
  



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

นางสาว สุภสัสรา  กอ้นทรัพย ์ ปวส.2/25      เลขท่ี 9 
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