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บทคัดย่อ 
 โครงการน้ีมีวตุัประสงค์เพื่อให้นักศึกษารู้จักการเปรียบเทียบงบบัญชี วิเคราะห์บัญชีของ 
บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ที่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และที่ส าคญัคือสามารถน า
ความรู้ที่ไดรั้บรู้จากการวิเคราะห์งบไปประยกุตใ์ชใ้นการท างาน หรือการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
 ความส าคัญของการวิเคราะห์งบประมาณเปรียบเสมือนหัวใจหลักของธุรกิจทุกประเภท        
ซ่ึงบางธุรกิจนั้นจ าเป็นตอ้งมีการเปรียบเทียบงบของบริษทัในแต่ละไตรมาส เพื่อเป็นตวัช่วยในการ
ตัดสินใจทางด้านการลงทุนทางกางกานเงิน ดังนั้นคณะผูจ้ัดท าขอเลือก บริษทั อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด 
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 ประโยชน์ของการจดัท าโครงการในคร้ังน้ี  เพื่อท าให้รู้จกัขั้นตอนการวิเคราะห์งบบญัชีของ 
บริษทั อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เน่ืองจากสามารถเสริมสร้างทักษะ กระบวนการคิด วิเคราะห์ 
แยกแยะ ในการวิเคราะห์งบการเงินในตลาดหลักทรัพย์และรู้จักมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความ       
ตรงต่อเวลา และสามารถพฒันาความรู้จากการจดัท าโครงการคร้ังน้ีน าไปประยกุตใ์ช้ในการท างานได้
จริงจึงท าให้บริษทัแห่งน้ีเป็นที่น่าสนใจที่จะน ามาเป็นกรณีศึกษาการวิเคราะห์งบการเงิน 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

           โครงการฉบับน้ีส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงจากท่านอาจารย์ที่ปรึกษาและ          
ท่านคณะกรรมการทุกท่าน  ที่คอยให้ค าแนะน า ค าปรึกษาที่มีประโยชน์ทั้งยงัคอยกระตุ้นและเป็น
ก าลงัใจผลกัดนัจนโครงการฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์  คณะผูจ้ดัท าขอกราบขอบพระคุณอาจารยท์ุกท่าน
เป็นอยา่งสูงไว ้ ณ  ที่น้ี 

 
กราบขอบพระคุณ  ดร.สมศกัด์ิ   รุ่งเรือง  ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ

ที่ให้โอกาศในการศึกษา คณาจารย์ทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความรู้  และค าแนะน าที่เป็นประโยชน์
ตลอดจนให้ความห่วงใยแก่คณะผูจ้ดัท าตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์
พณิชยการแห่งน้ี 

 
สุดท้ายน้ีคณะผูจ้ัดท าขอน้อมร าลึกถึง  พระคุณบิดา  มารดา  ครูอาจารย์ทุกท่านที่ไดก้รุณา

อบรมส่ังสอน  รวมทั้งบุคคลในครอบครัวทุกคน และเพ่ือน  ๆ  ที่อยูเ่บื้องหลงัความส าเร็จในคร้ังน้ี 
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ค ำน ำ 
 

  โครงการน้ีได้มีการจัดท าขึ้ น ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีก  าหนดในหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการศึกษาโดยไดม้ีการน าขอ้มูล
ของบริษทั อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) มาจัดท าเป็นกรณีตัวอย่างในขั้นตอนหลักของการวาง
ระบบบญัชีเพื่อใช้ในการควบคุมภายในของกิจการ รวมถึงการวิเคราะห์ถึงผลการด าเนินงานของ
บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ว่ามีความมัน่คง และเช่ือถือได ้รวมถึงการให้ความมัน่ใจใน
การลงทุนแก่ผูท้ี่ตอ้งการทราบขอ้มูลดงักล่าวดว้ย 
 และในส่วนของโครงการเล่มน้ีมีการจดัท าขึ้นโดยมีเน้ือหาที่สมบูรณ์ ครบถว้น และให้      
ผู ้ที่อ่านสามารถที่จะน าข้อมูลไปใช้หรือเป็นข้อมูลตัดสินใจและวิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ ได้             
ไม่มากก็น้อย เพื่อท าให้ผูท้ี่สนใจสามารถที่จะน าไปพฒันาและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ให้มีความ
ทนัสมยัและสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 
 สุดทา้ยน้ีโครงการเล่มน้ีหวงัว่าคงก่อให้เกิดประโยชน์กบับุคคลที่ให้ความสนใจ ในเร่ือง
ของโครงการดังกล่าวบา้ง และขอบพระคุณที่ให้ความรู้ในทุก ๆ ท่าน และหากเกิดขอ้ผิดพลาด
ประการใด จึงขออภยัมา ณ ที่น้ีดว้ย 
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บทที่ 1 

  

บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของโครงกำร 

          ความส าคญัต่อธุรกิจหลกั ๆ แลว้ก็คือ จะเป็นแหล่งขอ้มูลของธุรกิจเพื่อให้ผูป้ระกอบการหรือ
เจา้ของกิจการามารถควบคุมและแกไ้ขขอ้บกพร่องของกิจการไดท้นัทีและการจดัวางระบบการเงิน
และการบัญชีเป็นส่วนที่มีความส าคัญเป็นอันดับแรกเพราะนอกจากจะท าให้เราทราบสถานะของ
กิจการว่ามีผลก าไรขาดทุนหรือไม่อย่างไร การจดัท าบญัชีและการเงินยงัช่วยให้เราทราบขอ้มูลของ
กิจการ เช่น ทราบจ านวนทรัพยสิ์น หน้ีสิน 

          เน่ืองจาก บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) นั้นไดม้ีสินคา้ประเภทชา ซ่ึงเป็นสินคา้ที่ผูบ้ริโภค
สามารถซ้ือได้ทุกวันและบริษัทน้ีก็มียอดขายที่อยู่ในระดับสูงจึงท าให้น่าศึกษาการท าบัญชีของ          
บริษทัน้ีเป็นอย่างมากและซ่ึงการบัญชีนั้นจะสามารถวดัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ว่ามีผลเป็น
ก าไรหรือขาดทุน และยงัสามารถท าให้รู้ถึงการเปรียบเทียบงบการเงินของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยว่าใคร
ก าลังบริหารธุรกิจได้ดีกว่ากัน และสินค้าของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) นั้นก็มีความ
หลากหลายมากจึงเป็นเหตุผลหน่ึงที่ท าให้บริษทันั้นเป็นที่ยอดนิยมของผูบ้ริโภค จึงเหมาะแก่การน ามา
วิเคราะห์เป็นอยา่งมาก 

          ซ่ึงการวิเคราะห์ทางการเงินจึงเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการจัดการทางการเงิน ท าให้ผูบ้ริหาร
สามารถที่จะทราบถึงปัญหาในการด าเนินงานของบริษทัเพื่อเป็นการประเมินผลการบริหารจดัการของ
ฝ่ายบริหาร เป็นตน้ ซ่ึงในการตดัสินใจว่าการด าเนินงานมีความถูกตอ้งเหมาะสมหรือไม่นั้นผูวิ้เคราะห์
สามารถน าเคร่ืองมือทางการเงินประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบกบัขอ้มูล และอตัราส่วนส าคัญทาง
การเงินของกิจการและติดตามการเปลี่ยนแปลงว่าไดม้ีการแกไ้ข การปรับปรุงเพื่อการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองหรือไม่หรือท าการเปรียบเทียบกบัผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
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1.2  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำโครงกำร 
          1.2.1  เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาทางดา้นการวิเคราะห์งบ 
          1.2.2  เพื่อวิเคราะห์งบการเงินประจ าปี พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่1-3 ของบริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั              
                    (มหาชน) 
          1.2.3  เพื่อศึกษาและสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง 
          1.2.4  เพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาให้สามารถวิเคราะห์งบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
1.3  ขอบเขตของกำรด ำเนินงำน 
          1.3.1  บริษทัที่ศึกษา บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
          1.3.2  ประเภทธุรกิจผลิตเคร่ืองด่ืม 
          1.3.3  ประเภทสินคา้หรือบริการเคร่ืองด่ืม 
          1.3.4  งบการเงินที่ใชป้ระจ าปี พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1-3 
1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรท ำโครงกำร 
          1.4.1  เพ่ือเพ่ิมความสามารถและพฒันาทกัษะทางดา้นการวิเคราะห์งบการเงินได ้
          1.4.2  สามารถวิเคราะห์งบการเงินประจ าปี พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1-3 ของบริษทั อิชิตนั กรุ๊ป     
                    จ ากดั (มหาชน) 
          1.4.3  สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง 
          1.4.4  สามารถพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาให้สามารถวิเคราะห์งบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 1.5  ขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร 
          1.5.1  ขั้นตอนกำรเตรียมงำน 
                    1.5.1.1  น าเสนอช่ือโครงการต่อที่ปรึกษาโครงการ เพื่อขออนุมตั ิ
                    1.5.1.2  การวางแผนการท างานของแต่ละบุคคล 
                    1.5.1.3  วางแผนการศึกษาขอ้มูลงบต่าง ๆ ของบริษทัที่ศึกษามา 

          1.5.2  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
                    1.5.2.1  ศึกษาขอ้มูลงบการเงินของบริษทัอยา่งละเอียด 
                    1.5.2.2  แบ่งหนา้ที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในกลุ่ม 
                    1.5.2.3  จดัท าและเรียบเรียงขอ้มูลทั้งหมดเพ่ือจดัท าโครงการ 
                    1.5.2.4  ส ารวจความถูกตอ้งของโครงการก่อนน ามาเสนอโครงการ 
                    1.5.2.5  น าเสนออาจารยท์ี่ปรึกษาโครงการและหัวหนา้หน่วยงาน 
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          1.5.3  ขั้นตอนสรุป 
                    1.5.3.1  ด าเนินการประเมินโครงการ 
                    1.5.3.2  รวบรวมแฟ้มเอกสารเพื่อสรุปรูปเล่มโครงการ 
                    1.5.3.3  จดัเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ลงแผ่นซีดีน าเสนอโครงการและสรุปผลการด าเนินงานของ   
                                 โครงการต่อคณะกรรมการ 
    

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 
 

บทที่  2 

 

 

แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี 

 

          การจัดท าโครงการคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์         
ของผูป้ระกอบการธุรกิจ ซ่ึงไดน้ าความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาวิชา หรือรายวิชาที่ประยกุตใ์ชใ้นการจดัท า
โครงการคือ วิชาบญัชีชั้นสูง วิชาบญัชีอุตสาหกรรม วิชาบญัชีภาษีอากร ทั้งน้ีคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษา
แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการบญัชีไวด้งัต่อไปน้ี 

          2.1  ความหมายที่เกีย่วกับการบัญชี 

 2.1.1  ความหมายของการบญัชี 

 2.1.2  ความหมายของงบการเงิน 

 2.1.3  ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 

 2.1.4  ความหมายเก่ียวกบัธุรกิจ 

          2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์กร 

 2.2.1  แนวคิดของ SWOT 

 2.2.2  แนวคิดของหลกั PDCA 

          2.3  ทฤษฎีเกี่ยวกับการบัญชี 

 2.3.1  มาตราฐานบญัชีฉบบัที่  1  เร่ืองการน าเสนองบการเงิน  

 2.3.2  มาตราฐานบญัชีฉบบัที่  7  เร่ืองงบกระแสเงินสด                     

 2.3.3  มาตราฐานบญัชีฉบบัที่  12  เร่ืองภาษีเงินได ้                   

 2.3.4  มาตราฐานบญัชีฉบบัที่  19  เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน                     

 2.3.5  มาตราฐานบญัชีฉบบัที่  34  เร่ืองงบการเงินระหว่างภาค 

2.4  งานโครงการที่เกี่ยวข้อง                                        
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 2.1  ความหมายที่เกี่ยวกับการบัญชี 

2.1.1  ความหมายของการบัญชี  

นริศา ประมวลสุข (2554 : 3) ได้ให้ความหมายของการบัญชีไวว่้า การรวบรวมข้อมูล     
การบญัชี (Accounting) ทางการเงิน การจดบนัทึก การจดัประเภทเป็นหมวดหมู่การเรียบเรียงและ
ด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการเสนอต่อผูใ้ช้งบการเงิน ทั้งภายในและ
ภายนอกกิจการ เพื่อใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ  

สุพาดา สิริกุตตา  (2553 : 1-2) ได้ให้ความหมายของการบัญชีไว้ว่า ศิลปะของการจด
บนัทึกการจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ และการสรุปผลส่ิงส าคญัในรูปตวัเงิน รายการ และเหตุการณ์
ต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัทางดา้นการเงิน รวมทั้งการแปลความหมายของผลการปฏิบติัดงักล่าวดว้ย  

ศิรประภา สุขเกษม (2553 : 3) ไดใ้ห้ความหมายของการบญัชีไวว่้า การรวบรวม จดบนัทึก
การจ าแนกขอ้มูล การสรุปแลว้การวิเคราะห์ทางการเงินประเภทเดียวกนัไวด้ว้ยกนัโดยนักบัญชี     
ซ่ึงในการรวบรวมการบนัทึกและการจ าแนกขอ้มูลอาจท าไดด้ว้ยมือดว้ยเคร่ืองจกัรกลในการท า
บญัชีและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

  ศาสตราจารย์ W.A. Paton แห่งมหาวิทยาลัยมิซิแกน ได้ให้ค าจ ากัดความ “การบัญชี” 
(Accounting) ว่าการบัญชี คือ “ การช่วยอ านวยให้การบริหารงานเศรษฐกิจด าเนินไปได้อย่าง
ราบร่ืน” นักบญัชีจึงมีหน้าที่ บนัทึกรายการซ่ึงเกิดขึ้นไดก้บัหน่วยธุรกิจเฉพาะที่สามารถตีค่าเป็น
ตวัเงินไดร้วมทั้งเรียบเรียงจดัแยกประเภทวิเคราะห์และรายงานผลสรุปของรายการที่เกิดขึ้น  

ค าจ ากัดความของค า ว่าการบัญชี ยังมี ผู ้ รู้อีกมากได้ให้ค าจ ากัดไว้ ว่ า  “ AICPA”                  
(The American Institute of Certified Public Accountants) ซ่ึงเป็นสมาคมนกับญัชีในสหรัฐอเมริกา
ไดก้ล่าวไวว่้า “การบญัชีเป็นศิลปะของการเก็บรวบรวมจดบนัทึกรายการหรือเหตุการณ์ที่เก่ียวขอ้ง
กบัการเงินไวใ้นรูปแบบของเงินตรา (Monetary) จดัหมวดหมู่ (Classification) ของรายการเหล่านั้น
สรุปผล (Summarization) พร้อมทั้งตีความหมาย (Interpretation) ของรายการที่ไดจ้ดัท าไว”้  

ดงันั้น การบญัชีหมายถึงศิลปะของการเก็บรวบรวม บนัทึก จ าแนก และท าสรุปขอ้มูลอนั
เก่ียวกบัเหตุการณ์ทางดา้นเศรษฐกิจในรูปแบบตวัเงิน ผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชีก็คือการให้
ขอ้มูลทางการเงินซ่ึงเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายและผูท้ี่สนใจในกิจกรรมของกิจการ  
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2.1.2  ความหมายของงบการเงิน  

งบการเงินเป็นรายการทางการเงิน ที่น าเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพื่อแสดงฐานะทางการเงิน      
ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการโดยถูกต้องตามที่ควรในแต่ละงวดบัญชีใด         
บญัชีหน่ึงหรือระหว่างงวดบญัชีก็ได ้งบแสดงการเงินจะแสดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้งก็ต่อเมื่อกิจการ
ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบญัชีรวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติม เมื่อจ าเป็นงบการเงินจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจในเชิงเศรษฐกิจ และสามารถแสดงถึงผลการ
บริหารงานของฝ่ายบริหาร ซ่ึงไดรั้บความไวว้างใจให้ดูแล ทรัพยากรของกิจการนั้น ๆ ต่อไปน้ีจะ
กล่าวถึงรายละเอียดของงบดงักล่าว ดงัน้ี  

2.1.2.1  งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet) คืองบที่แสดงถึงฐานะทางการเงิน
ของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึง โดยจะรายงานตามขอ้เท็จจริงที่เป็นอยูใ่นขณะนั้น แต่จะเปลี่ยนแปลง
ไปทนัทีเมื่อมีรายการคา้ใหม่เกิดขึ้น  

2.1.2.2  งบก าไรขาดทุน (Income Statement) เป็นรายงานที่จัดท าขึ้นเพ่ือแสดง    
ผลการด าเนินงานของกิจการในระหว่างงวดบญัชีหรือส้ินสุดงวดบญัชีใดบญัชีหน่ึง  

2.1.2.3  งบแสดงฐานะของผู้ถือหุ้น (Statement of Changes in owner Equity) คือ 
รายงานที่จดัท าขึ้นเพ่ือแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจา้ของ  

2.1.2.4  งบกระแสเงินสด (Cash flow statement) เป็นรายงานที่แสดงถึงการไดม้า
และใชไ้ปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

2.1.2.5  หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Note to financial Statement) ประกอบดว้ย
ค าอธิบายการวิเคราะห์ของจ านวนเงินที่แสดงในงบดุล งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสดและ    
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจา้ของ โดยแสดงในรูปของงบย่อยหรืองบประกอบต่าง ๆ รวมทั้ง
ขอ้มูลเพ่ิมเติม ขอ้มูลตามมาตราฐาน การบญัชีก าหนดให้เปิดเผยและเปิดเผยขอ้มูลอื่น ๆ ที่จะท าให้
งบการเงินแสดงโดยถูกต้องตามที่ควรจะเป็นซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการ
ตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2.1.3  ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 

  การวิเคราะห์ทางการเงินจะแสดงให้เห็นเหตุการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นมาแลว้ในอดีตและ
เป็นแนวทางที่จะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มทางการเงินในอนาคตของกิจการเพื่อช่วยใน                
การตดัสินใจ ดงันั้นการวิเคราะห์ทางการเงินจะท าให้กิจการทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของกิจการ
เพื่อใชใ้นการวางแผนและควบคุมทางการเงินของกิจการอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลการด าเนินงานของธุรกิจ จะให้ความสนใจเก่ียวกับข้อมูล       
ทางการเงินของกิจการซ่ึงขอ้มูลที่ส าคญัไดแ้ก่ งบแสดงฐานะการเงิน ก าไรขาดทุน งบก าไรสะสม 
ผูท้ี่ให้ความสนใจขอ้มูลทางดา้นการเงินของกิจการ สามารถแบ่งไดด้งัน้ีคือ  

2.1.3.1  เจ้าหนี้ของกิจการ  เจ้าหน้ีของกิจการจะแบ่งตามระยะเวลาการช าระหน้ี 
เช่น เจา้หน้ีระยะส้ัน เจา้หน้ีระยะยาว เจา้หน้ีเป็นผูใ้ห้ธุรกิจกูยื้มเงิน ดงันั้นเจา้หน้ีจะให้ความสนใจ
ในการท าการวิเคราะห์ทางการเงินของกิจการในอนัที่จะทราบถึงความสามารถในการช าระหน้ีสิน          
ความต้องการเงินทุนที่เพ่ิมขึ้ นในอนาคต ลักษณะที่มาและใช้ไปของเงินทุนของธุรกิจและ
ความสามารถในการหาก าไรเพื่อเจ้าหน้ีจะได้แน่ใจว่ากิจการจะสามารถน าเงินมาช าระหน้ีทั้ง       
เงินตน้และก าไรไดต้ามก าหนด  

2.1.3.2  ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการของธุรกิจ  ผูบ้ริหารทางดา้นการเงินจะให้ความ
สนใจกบัขอ้มูลทางดา้นการเงินในแง่ที่ว่า บริหารอย่างไรจึงจะสร้างความมัน่คงสูงสุดให้แก่ผูถ้ือ
หุ้นโดยธุรกิจมีก าไรต่อหุ้นสูงขึ้น ทั้งน้ีธุรกิจจะตอ้งมีสภาพคล่องหรือความสามารถในการช าระ
หน้ี      ระยะส้ันก่อนที่อยูใ่นสัดส่วนที่เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อกิจการ ความสามารถใน
การท าก าไรอยูใ่นระดบัที่เหมาะสม เพ่ือสร้างความพอใจให้แก่เจา้หน้ีและผูถ้ือหุ้นของกิจการ  

2.1.3.3  ผู้ลงทุน หรือผู้ถือหุ้น   หมายถึง ผูท้ี่มีความสนใจถือหุ้นในกิจการเพื่อมีส่วน
ร่วมในการบริหารธุรกิจส่ิงที่ผูล้งทุนหรือผูถ้ือหุ้นตอ้งการจากการลงทุนคือผลตอบแทนดงันั้นจึง
ตอ้งการทราบขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

1)  สมรรถภาพในการหาก าไร ธุรกิจมีก าไรมากนอ้ยเพียงใด 

2)  จะโยบายการจ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น ถ้า กิจการมีก าไร       
จะจ่ายเงินปันผลหรือไม่และจ่ายเป็นจ านวนเท่าใด 

3)  ความเส่ียงภยัในการลงทุนในหลกัทรัพย ์ซ่ึงกิจการท าการลงทุนคุม้หรือไม่ 

2.1.3.4  ผู้ตรวจสอบบัญชี  เน่ืองจากผูต้รวจสอบบญัชีจะตอ้งรับรองงบการเงินของ
ธุรกิจโดยเสนอความคิดเห็นที่ถูกต้องจากข้อมูลทางการเงิน ดังนั้นผูส้อบบัญชีจึงตอ้งวิเคราะห์     
งบการเงินเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจย่ิงขึ้นในการเสนอความคิดเห็นหรือรับรองงบการเงินนั้น 

2.1.3.5  บุคคลอื่น ๆ   เช่น  นักลงทุนใหม่  อาจจะประเมินผลการด าเนินธุรกิจนั้น ๆ  
ในการตดัสินใจว่าควรลงทุนหรือไม่หรือกลุ่มผลประโยชน์อื่น ๆ เช่น สหภาพแรงงาน  รัฐบาล   
เป็นตน้ 
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2.1.3.6  การวิเคราะห์อัตราส่วนร้อยละตามแนวต้ัง 

วิธีร้อยละของยอดรวม (Common Size Statement Analysis) หรือเรียกว่าการวิเคราะห์        
งบการเงินโดยการย่อส่วนแนวด่ิง หรือการวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวตั้ง (Vertical Analysis) 
เป็นการวิเคราะห์งบการเงินแต่ละรายการให้เป็นค่าร้อยละ 

การวิเคราะห์ร้อยละของยอดรวมเป็นเคร่ืองมือส าหรับการวิเคราะห์งบการเงินที่แสดง    
การเปรียบเทียบรายการในงบการเงินเป็นร้อยละของยอดรวมในงบการเงินนั้นท าให้ผูวิ้เคราะห์
ทราบโครงสร้างต่าง ๆ ของกิจการ เช่น โครงสร้างรายได ้โครงสร้างค่าใชจ่้าย โครงสร้างสินทรัพย ์
โครงสร้างส่วนของเจา้ของและใช้เปรียบเทียบเพื่อดูความสัมพนัธ์ของรายการแต่ละรายการของ
กิจการในช่วงเวลาปัจจุบนักบัช่วงเวลาในอดีตหรือเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกนักบักิจการอื่น 

การวิเคราะห์วิธีน้ีถ้าน างบการเงินมาวิเคราะห์เพียงปีเดียวก็ทราบเพียงโครงสร้างของ      
งบการเงินเฉพาะปีนั้นถ้าวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบงบการเงินทั้ ง 2 ปีขึ้ นไป ก็จะทราบ            
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างงบการเงินของบริษทัในช่วงระยะเวลานั้น ๆ และถา้เปรียบเทียบกับ      
งบการเงินของบริษัทคู่แข่งก็จะทราบถึงความแตกต่างด้านการลงทุนจัดหาเงินทันและ
ความสามารถในการท าก าไร 

 

สุตรในการค านวณ 

ร้อยละขอลยอดรวม  =  รายการที่ตอ้งการค านวณ x 100 

                                                        ยอดรวม 

2.1.3.7  การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม 

การวิเคราะห์ตามแนวนอนสามารถท าได้ทั้งในรูปของจ านวนเงินและเปอร์เซ็นโดยใช้
ขอ้มูลปีแรกสุดเป็นปีฐานในการเปรียบเทียบ ท าฝห้แนวโน้มหรือทิศทางของรายการต่าง ๆ ใน     
งบการเงินว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่มีผลดีหรือผลเสียต่อกิจการ
อยา่งไรบา้งซ่ึงจะท าให้เห็นถึงภาพคร่าว ๆ ของกิจการในเบื้องตน้ 

 

สูตรในการค านวณ 

อตัราการเพ่ิม(ลด)          =           ขอ้มูลปีที่วิเคราะห์ – ขอ้มูลปีฐาน x 100 

                                                                             ขอ้มูลปีฐาน 

อตัราร้อยละของปีฐาน   =           ขอ้มูลปีที่วิเคราะห์ x 100 

                                                              ขอ้มูลปีฐาน 
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2.1.3.8  การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินจะช่วยให้ผู้วิเคราะห์ทราบถึงสภาพทางการเงิน
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของกิจการ จุดแข็ง จุดอ่อน ของกิจการไดล้ึกซ้ึงกว่าการวิเคราะห์
วิธีอื่นแม้ว่าอัตราส่วนทางการเงินจะเป็นเพียงตัวเลขที่แสดงถึงความสัมพนัธ์ของรายการใน         
งบการเงินแต่ละรายการก็ตามแต่จะให้ผลประโยชน์อย่างมากต่อการวิเคราะห์ ทั้งน้ีผูวิ้เคราะห์
จ าเป็นตอ้งมีเกณฑใ์นการเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนของกิจการที่อื่นเพื่อสามารถสรุปสถานภาพที่
แทจ้ริงของกิจการ 

เกณฑท์ี่ใชใ้นการเปรียบเทียบมี 2 เกณฑ ์คือ 

1.  เปรียบเทียบกับอัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจเอง โดยเปรียบเทียบกับอัตราส่วน
ทางการเงินของกิจการในอดีตและแนวโนม้ในอนาคต 

2.  เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัอื่นที่อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกันซ่ึง
มกัจะเรียกว่าอตัราส่วนโดยเฉลี่ยของอุตสาหกรรม 

ประเภทของอัตราส่วนทางการเงิน 

1)  อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง ( Liquidity Ratios) 

2)  อตัราส่วนวดัความสามารถในการใชสิ้นทรัพย ์(Activity Ratios) 
3)  อตัราส่วนวดัความสามารถในการช าระหน้ี (Leverage Ratios) 
4)  อตัราส่วนวดัความสามาถในการท าก าไร (Profitability Ratios) 

 

1)  อัตราส่วนสภาพคล่อง ( Liquidity Ratios) 

เป็นการวดัความสภาพคล่องของธุรกิจว่ามีความสามารถในการช าระหน้ีสินระยะส้ัน
ไดดี้เพียงใดซ่ึงมีอตัราส่วนที่ใช่ในการวิเคราะห์ 2 อตัราส่วน ดงัน้ี  

1.1)  อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (current Ratio)  

   เป็นอตัราส่วนระหว่างสินทรัพยห์มุนนเวียนกบัหน้ีสินหมุนเวียนซ่ึงจะบอกให้ทราบ
ว่าธุรกิจมีสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นก่ีเท่าของหน้ีสินหมุนเวียนอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนจะเป็น
เคร่ืองช้ีฐานะทางการเงินระยะส้ันของธุรกิจ 

สูตรการค านวณดังนี้ 

อตัราส่วนเงินทนัหมุนเวียน         =         สินทรัพยห์มุนเวียน  

                                                                  หน้ีสินหมุนเวียน 
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1.2)  อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Ratio or Acid Test Ratio) 

เป็นอตัราส่วนระหว่างสินทรัพยห์มุนเวียนที่มีสภาพคล่องสูงกบัหน้ีสินหมุนเวียนซ่ึง       
จะบอกได้ว่าธุรกิจมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่เปลี่ยนสภาพเป็นเงินสดได้ง่าย เพื่อใช้ส าหรับช าระ
หน้ีสินหมุนเวียนที่ก  าหนดได้เป็นก่ีเท่า (สินทรัพย์หมุนเวียนที่มีสภาพคล่องสูง คือ สินทรัพย์
หมุนเวียนทั้งหมดยกเวน้สินคา้คงเหลือและค่าใชจ่้ายล่วงหนา้) 

สูตรการค านวณดังนี ้

อตัราส่วนสินทรัพยค์ล่องตวั         =         สินทรัพยห์มุนเวียน – สินคา้คงเหลือ – ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 

                                                                                                   หน้ีสินหมุนเวียน 

 

 2)  อัตราส่วนวัดความสามารถในการใช้สินทรัพย์ (Activity Ratios) 

เป็นอตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรของธุรกิจ ซ่ึงจะบอกให้ทราบว่าเงินที่
ธุรกิจไดน้ าไปลงทุนกบัสินทรัพยแ์ต่ละรายการนั้น ธุรกิจมีความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
นั้นเป็นอยา่งไร 

สูตรการค านวณดังนี ้

อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี                   =                  ขายสุทธิ 

                                                                                   ลูกหน้ีถัว่เฉลี่ย 

 

อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ       =                 ตน้ทุนขาย 

                                                                                    สินคา้คงเหลือ 

 

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร      =                   ขายสุทธิ 

                                                                             สินทรัพยถ์าวรถัว่เฉลี่ย 

 

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม        =                  ขายสุทธิ 

                                                                             สินทรัพยร์วมถัว่เฉลี่ย 
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3)  อัตราส่วนวัดความสามารถในการช าระหนี้ (Leverage Ratios) 

ในโครงสร้างทางการเงินประกอบดว้ยหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น ถา้ธุรกิจใดมีสัดส่วน
ของหน้ีสินสูงกว่าส่วนของผูถ้ือหุ้นแสดงว่าธุรกิจนั้นยอ่มมีความมัน่คงนอ้ยกว่าเมื่อเทียบกบัธุรกิจ
ที่มีส่วนของหน้ีสินต ่า อัตราส่วนประเภทน้ีจะใช้วัดถึงความอ่อนแอทางการเงินอันเกิดจาก          
การก่อหน้ีสินอีกทั้งใชข้นาดของเงินกูยื้มที่ธุรกิจไดจ้ดัหา ซ่ึงจะท าให้ผูบ้ริหารของธุรกิจทราบว่ามี
สัดส่วนของการก่อหน้ีสินมากเกินไปหรือไม่ เพราะการก่อหน้ีสินมากจะท าให้มีภาระผูกพนัทาง
การเงินตามมาไดแ้ก่ดอกเบี้ยและภาระผูกพนัระยะยาวจากการเช่า เช่น ค่าเช่าส านกังาน เป็นตน้  

สูตรการค านวณดังนี้ 

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม                        =                    หน้ีสินรวม 

                                                                                                         สินทรัพยร์วม 

 

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น                   =                    หน้ีสินรวม 

                                                                                                        ส่วนของผูถ้ือหุ้น 

 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย        =           ก าไรจากการด าเนินงาน 

                                                                                                           ดอกเบี้ยจ่าย 
 

4)  อัตราส่วนวัดความสามารถการท าก าไร (Profitability Ratios) 

เป็นอตัราส่วนที่ใชว้ดัความปรัสิทธิภาพในการบริหารงานของธุรกิจว่าสามารถด าเนินงาน
ให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายไดเ้พียงใด 

สูตรการค านวณดังนี ้

อตัราก าไรขั้นตน้                                 =                     ก าไรขั้นตน้ x 100 

                                                                                          ขายสุทธิ 

 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน              =           ก าไรจากการด าเนินงาน x 100 

                                                                                           ขายสุทธิ 

 

อตัราก าไรสุทธิ                                     =           ก าไรของผูถ้ือหุ้นสามญั x 100 

                                                                                           ขายสุทธิ 
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อตัราการผลตอบแทนจากสินทรัพย ์      =            ก าไรสุทธิ x 100 

                                                                           สินทรัพยร์วมเฉลี่ย 

 

2.1.4 ความหมายเกี่ยวกับธุรกิจ 

2.1.4.1  การค้าปลีก คือ การคา้ขายสินคา้หรือการบริการแก่ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยโดย
ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เพ่ือแสวงหาก าไร ความตอ้งการของสินคา้นั้นสร้างผ่านพฒันาการตลาด 
และการส่งเสริมการขาย เพื่อตอบ โจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภค ผ่านทางห่วงโซ่อุปทานในช่วง
ปี ค.ศ. 2000 มีการค้าปลีกมากมายที่เกิดขึ้นออนไลน์ ผ่านทางการจ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ       
จัดส่งผ่านทาง ผูส่้งสาร หรือไปรษณีย์ การค้าปีกนั้นครอบคลุมถึงการบริการอื่น ๆ เช่นการส่ง
เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันค าว่า การค้าปลีกนั้นสามารถน าไปใช้เมื่อผูใ้ห้บริการสนองความ
ต้องการต่อคนจ านวนมาก เช่น เพ่ือสาธารณะร้านค้านั้ นอาจจะอยู่ข้างถนนในย่านชุมชน 
ศูนย์การค้า หรือถนนคนเดิน การค้าปลีกออนไลน์นั้ นเป็นรูปแบบหน่ึงของการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ส าหรับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายจึงเป็นรูปแบบหน่ึงของ
การคา้ส่งที่ไม่มีหนา้ร้าน 

2.1.4.2  อุตสาหกรรมการผลิต คือ การผลิตสินค้า เพื่อการใช้หรือขายโดยมี 
เคร่ืองจักร อุปกรณ์ การด าเนินการทางเคมีและชีวะ และคนงาน เป็นส่วนร่วมในการผลิต
อุตสาหกรรมการผลิตสามารถหมายถึง การประกอบกิจกรรมของมนุษยต์ั้งแต่ หัตกรรม ไปจนถึง
เทคโนโลยีขั้นสูงโดยปกติจะใชก้บัการผลิตแบบอุตสาหกรรม โดยผลิตภณัฑเ์หล่านั้นอาจจะถูกใช้
ส าหรับการผลิตของส่ิงของอยา่งอื่นที่มีความซบัซ้อนมากกว่า เช่น อากาศยาน ของใชใ้นครัวเรือน 
รถยนต ์หรือขายให้กบั ผูข้ายส่ง ผูท้ี่จะขายให้กบัผูค้า้ปลีก ซ่ึงจะขายต่อให้กบัผูใ้ช ้หรือ ผูบ้ริโภค 

การผลิตนั้นเกิดขึ้นในทุก ๆ  ระบบเศรษฐกิจ ปกติแลว้ในเศรษฐกิจตลาดเสรีนั้น การผลิต
จะมุ่งไปในการ การผลิตมวลรวมของผลผลิต เพื่อขายสู่ผู ้บริโภคในราคาที่มีก  าไรในระบบ
เศรษฐกิจแบบระบบรวมอ านาจการผลิตนั้นส่วนใหญ่แลว้การผลิตไดถู้กน าโดยรัฐเพื่อจดัหาระบบ
เศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางในเศรษฐกิจแบบผสมนั้นการผลิตส่วนหน่ึงนั้นเกิดขึ้นภายใต้
กฎขอ้บงัคบัของรัฐบาล 
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2.1.4.3  การค้าส่ง หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายสินคา้และบริการ
ให้แก่ผูท้ี่ซ้ือไปเพ่ือขายต่อหรือเพ่ือใช้ในธุรกิจ ผูค้า้ส่ง หรืออาจเรียกว่า ผูจ้ดัจ าหน่าย ต่างจากผูค้า้
ปลีกหลายประการ ประการแรกผูค้า้ส่งให้ความส าคญักับท าเลที่ตั้ง การจดับรรยากาศ และการ
ส่งเสริมการตลาดนอ้ยกว่าผูค้า้ปลีก เพราะไม่ไดเ้น้นผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย ประการที่สองการคา้ส่ง
จะมีขนาดใหญ่กว่าการคา้ปลีกและจะครอบคลุมพ้ืนที่กวา้งขวางกว่าการคา้ปลกีดว้ย รูปแบบการคา้
ส่งแบบเดิมในประเทศไทยเรียกว่า “ย่ีป๊ัว” นั้นเป็นกลไกลส าคญัส าหรับสินคา้หลายประเภทที่จะ
กระจายสินคา้ให้ไดค้รอบคุมพ้ืนที่อยา่งกวา้งขวางโดยอาศยัร้านคา้ส่งเป็นกลไกลส าคญัดงัตวัอย่าง 
เช่น บริษทัผลิตสินคา้อุปโภคบริโภครายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นยูนิลีเวอร์ สหพฒันพิบูลย ์ เป็นตน้ อยา่ง
มีย่ีป๊ัวกระจายอยูต่ามจงัหวดัทัว่ประเทศ 

2.1.4.4  ธุรกิจเกี่ยวกับการพาณิชย์ คือ ธุรกิจที่เป็นช่องทางในการกระจายสินคา้จาก
ผูผ้ลิตอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไปสู่ผูบ้ริโภคท าให้ประชาชนทัว่ไปหาซ้ือสินคา้ต่าง ๆ ไดส้ะดวกตาม
ปริมาณ และเวลาที่ตอ้งการโดยมีผูค้า้ส่งน าผลผลิตไปยงัผูค้้าปลีก และผูค้้าปลีกไปจ าหน่ายต่อ
ผูบ้ริโภค 

 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์กร 

2.2.1  แนวคิดของ SWOT (SWOT Analysis) 

  ความหมายของ SWOT 

  S หรือ Strengths หมายถึง ปัจจยัต่าง ๆ ภายในองคก์ร ที่ท าให้เกิดความเขม้แข็งหรือ
เป็นจุดแข็งขององคก์รที่จะน าไปสู่การไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั เป็นขอ้ดีที่เกิดจากสภาพแวดลอ้มภายใน 
เช่น จุดแข็งด้านการเงิน ด้านการผลิต การทรัพยากรบุคคล ด้านคุณภาพของสินค้า นักธุรกิจ
ออนไลน์ตอ้งใชป้ระโยชน์จากจุดแข็งเหล่าน้ีในการท ากลยทุธ์การตลาด  

  W หรือ Weaknesses  หมายถึง  ปัจจยัต่าง ๆ ภายในองคก์รที่ท าให้เกิดความอ่อนแอ
หรือเป็นจุดอ่อน   น าไปสู่การเสียเปรียบคู่แข่ง  เป็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องที่เกิดจากสภาพภายใน
ซ่ึงนกัธุรกิจออนไลน์จะตอ้งหาวิธีแกไ้ขปัญหานั้นให้ได ้ 

 O หรือ Opportunities  หมายถึง ปัจจยัต่าง ๆ ภายนอกองค์กรที่เอื้อประโยชน์ให้ซ่ึง
เป็นโอกาสที่ช่วยส่งเสริมการด าเนินธุรกิจ  เช่น สภาพเศรษฐกิจที่ขยายตวั  ขอ้แตกต่างระหว่างจุด
แข็งกับโอกาสในการท าธุรกิจก็คือ   จุดแข็งเป็นปัจจัยที่ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในส่วน       
โอกาสนั้นเป็นผลจากสภาพแวดลอ้มภายนอก  นักธุรกิจออนไลน์ที่ดีจะตอ้งเสาะแสวงหาโอกาส
อยูเ่สมอเพ่ือใชป้ระโยชน์จากโอกาสนั้นในการเพ่ิมยอดขาย  
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 T หรือ Threats  หมายถึง   ปัจจัยต่าง ๆ ภายนอกองค์กรที่ เป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินงานเป็นขอ้จ ากดัที่เกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอก   นักธุรกิจจ าเป็นตอ้งปรับกลยุทธ์ทาง
การตลาดให้สอดคลอ้งและพยายามขจดัปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้หมดไป 

 จากความหมายของ SWOT คือมีที่มาจากอกัษรย่อภาษาองักฤษทั้ง 4 ตวั  สรุปไดว่้า 
SWOT ก็คือกลยุทธ์การตลาด 4 ด้านซ่ึงได้แก่  จุดแข็งซ่ึงเป็นจุดเด่นของธุรกิจ  จุดอ่อนที่เป็น       
ข้อเสียเปรียบของธุรกิจ  โอกาส  ปัจจัยที่เอื้อประโยชน์ให้ด าเนินธุรกิจได้ตามแผนการตลาดที่
ก  าหนดไว ้ และดา้นสุดทา้ยก็คือปัญหาอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ  เมื่อทราบ
ความหมายของ SWOT คืออะไรแลว้นั้นนักธุรกิจก็สามารถน ามาเป็นเคร่ืองมือในการประเมิน
สถานการณ์เพ่ือก าหนดแผนการตลาดให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัทั้ง 4 ดา้นไดอ้ย่างลงตวัและสามารถ
ประสบความส าเร็จในธุรกิจไดอ้ยา่งยัง่ยืน  

จุดแข็ง(S)ของบริษัท  
 1.  มีเงินทุนที่เป็นทุนเดิมของเจา้ของบริษทัเองจึงท าให้ไม่มีปัญหาทางดา้นการเงิน 

และหน้ีสิน 
 2.  ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการด าเนินงานทางดา้น

ธุรกิจมาอยา่งยาวนาน 
 3.  เป็นธุรกิจที่ลงทุนนอ้ยแต่ไดรั้บผลตอบแทนมาก 
 4.  มีก  าไรจากการขายสินคา้มาก  
 5.  สินคา้สามารถผลิตให้มีความหลากหลายไดม้ากกว่าปกติ 
 6.  มีแหล่งวตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิตสินคา้ 
 7.  มีการตลาดที่กวา้งขวาง  สินคา้สามารถเขา้ถึงไดก้บัทุกเพศทุกวยั  

 
 จุดอ่อน(W)ของบริษัท  
 1.  การผลิตนั้นยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 2.  ขาดแคลนแรงงานในการผลิตสินคา้ 
 3.  ในปัจจุบนันั้นตลาดชายไดเ้ร่ิมมีคู่แข่งทางการคา้มากขึ้น 
 4.  สินคา้นั้นสามารถลอกเลียนแบบไดง่้าย 
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โอกาส(O)ของบริษัท  
1.  ผูบ้ริหารเป็นที่รู้จกัของสังคม  ท าให้เป็นบุคคลที่มีช่ือเสียงซ่ึงเป็นประโยชน์ใน              
    การประกอบธุรกิจ 
2.  สินคา้มีราคาถูกเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง้่าย 
3.  ขยายการตลาดไปยงัต่างประเทศโดยใชห้ลกัการเดิมโดยเปลี่ยนวิธีการน าเสนอ      
     เพ่ือเพ่ิมกลุ่มลูกคา้ให้มากย่ิงขึ้น 

 
อุปสรรค(T)ของบริษัท  
1.  วตัถุดิบมีราคาสูง 
2.  มีคู่แข่งทางการตลาดมากย่ิงขึ้น 
3.  เป็นธุรกิจที่ใชเ้งินลงทุนไม่สูงมากท าให้มีผูผ้ลิตรายอื่น ๆ เกิดขึ้นมาไดง่้ายๆ  
 

2.2.2  แนวคิดของหลัก PDCA 

PDCA คือ วงจรที่พฒันามาจากวงจรที่คิดคน้โดยวอลท์เตอร์  วิวฮาร์   (Walter Shewhart)  

ผูบุ้กเบิกการใช้สถิติส าหรับวงการอุตสาหกรรมแล้วต่อมาวงจรน้ีเร่ิมเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเมื่อ     
เอดวาร์ด เดมมิ่ง (W.Edwards Deming) ปรมาจารยด์า้นการบริหารคุณภาพเผยแพร่ให้เป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับการปรับปรุงกระบวนการท างานของพนักงานภายในโรงงานให้ดีย่ิงขึ้น  และช่วยคน้หา
ปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนการผลิตโดยพนักงานเอง จนวงจรน้ีเป็นที่รู้จักกันในอีกช่ือว่า     
“วงจรเด็มมิ่ง” ต่อมาพบว่าแนวคิดในการใชว้งจร PDCA นั้นสามารถน ามาใชไ้ดก้บัทุกกิจการจึงท า
ให้เป็นที่รู้จกักนัอยา่งแพร่หลายมากขึ้นทัว่โลก PDCA เป็นอกัษรน าของศพัทภ์าษาองักฤษ 4 ค าคือ 

P : Plan  =   วางแผน 

D : Do    =   ปฏิบตัิตามแผน 

C : Check  =  ตรวจสอบ / ประเมินผลและน าผลประเมินมาวิเคราะห์ 

A : Action  =  ปรับปรุงแกไ้ขด าเนินการให้เหมาะสมตามผลการประเมิน  

การน ากระบวนการ PDCA ไปประยุกต์ใช้ในการท าแผนเพื่อให้สอดคล้องกบัเป้าหมายในการ
ประกนัคุณภาพของคณะ  

  Plan  (วางแผน)  หมายถึง  การวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการ
ก าหนดหัวขอ้ที่ตอ้งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงการพฒันาส่ิงใหม่ๆ การแกไ้ขปัญหาที่
เกิดขึ้ นจากการปฏิบัติงาน อาจประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของ              
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การด าเนินงาน การจดัอนัดบัความส าคญัของเป้าหมาย ก าหนดการด าเนินงาน   ก าหนดระยะเวลา
การด าเนินงาน ก าหนดผูรั้บผิดชอบหรือผูด้  าเนินการและก าหนดงบประมาณที่จะใช ้การเขียนแผน
ดงักล่าวอาจปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสมของลกัษณะการด าเนินงาน การวางแผนยงัช่วยให้
เราสามารถคาดการณ์ส่ิงที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
เพราะฉะนั้น P เราจะตอ้งมีแผน  

1.วตัถุประสงคเ์หมาะสมและสอดคลอ้งกบัแผนของคณะ/ พนัธกิจหรือไม่ 

2.มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบหรือไม่ (รายบุคคล/คณะบุคคล)  

3.ระยะเวลาด าเนินการที่ก  าหนดไวเ้หมาะสมหรือไม่ 

4.งบประมาณที่ก  าหนดเหมาะสมหรือไม่ 

5.มีการเสนอเพ่ือขออนุมติัก่อนด าเนินการหรือไม่  

Do (ปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การด าเนินการตามแผน อาจประกอบดว้ย การมีโครงสร้าง
รองรับ การด าเนินการ เช่น คณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะ ซ่ึงคณะเราก็มีการจดัตั้งไวอ้ยู่
แลว้ จะตอ้งมีวิธีการด าเนินการ เพราะฉะนั้น D เราตอ้งมีผลการด าเนินการตามแผน  

1.  มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินการหรือไม่ 

2.  มีผูรั้บผิดชอบด าเนินการไดต้ามก าหนดไวห้รือไม่ 

3.  มีการประสานงานกบัผูท้ี่เก่ียวขอ้งมากนอ้ยเพียงไร 

4.  สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก  าหนดไดห้รือไม่ 

5.  สามารถด าเนินการไดต้ามงบประมาณที่ก  าหนดไวห้รือไม่  

Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน)  หมายถึง การประเมินแผน อาจประกอบด้วย      
การประเมินโครงสร้างที่รองรับ การด าเนินการ การประเมินขั้นตอนการด าเนินงานและ              
การประเมินผลของการด าเนินงานตามแผนที่ได้ตั้ งไว้ โดยในการประเมินดังกล่าวสามารถ             
ท าไดเ้องโดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบแผนการด าเนินงานนั้น ๆ ซ่ึงเป็นลกัษณะของการประเมิน
ตนเองโดยไม่จ าเป็นตอ้งตั้งคณะกรรมการอีกชุดมาประเมินแผนหรือไม่จ าเป็นตอ้งคิดเคร่ืองมือ
หรือแบบประเมินที่ยุง่ยากซบัซ้อน เพราะฉะนั้น C เราตอ้งมีการประเมินการด าเนินการ  

1.  ไดม้ีการก าหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม่  

2.  มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่ 

3.  ผลของการประเมินตรงกบัวตัถุประสงคท์ี่วางไวห้รือไม่ 

4.  ปัญหา / จุดอ่อนที่พบในการด าเนินการมีหรือไม่ 

5.  ขอ้ดี / จุดแข็งของการด าเนินการมีหรือไม่  
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Act (ปรับปรุงแก้ไข) หมายถึง การน าผลการประเมินมาพฒันาแผน อาจประกอบดว้ย การ
น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้างหรือขั้นตอนการปฏิบติังานใดที่ควรปรับปรุงหรือ
พฒันาส่ิงที่ดีอยูแ่ลว้ให้ดีย่ิงขึ้นไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบการด าเนินการใหม่ที่เหมาะสมส าหรับ
การด าเนินการในปีต่อไป เพราะฉะนั้น  A  เราตอ้งมีการปรับปรุงตามผลการประเมิน  

1.  มีการระดมสมองเพื่อหาทางแกไ้ขปัญหา / จุดอ่อนที่คน้พบ 

2.  มีการระดมสมองเพ่ือหาทางเสริมขอ้ดี / จุดแข็งเพ่ิมขึ้น 

3.  มีการน าผลที่ไดจ้ากการระดมสมอง เสนอคณะกรรมการประกนัคุณภาพของคณะเพื่อ  
พิจารณาส าหรับใชว้างแผนคร้ังต่อไป 

4.  ก าหนดกลยทุธ์ในการจดัท าแผนคร้ังต่อไป 

5.  ก าหนดผูรั้บผิดชอบไปด าเนินจดัท าแผนคร้ังต่อไป  

การน าหลัก PDCA มาใช้ในองค์กร  
 จุดดอ้ยขององคก์รที่ตอ้งท าการแกไ้ขคือปัจจุบนัตลาดเคร่ืองด่ืมชาไดม้ีคู่แข่งทางการตลาด
มากขึ้นท าให้องคก์รตอ้งมีการพฒันาสินคา้ให้ดีกว่าเดิมและตอ้งพฒันาสินคา้ใหม่ๆให้มากขึ้น  

P = Plan (การวางแผน)  
 ในเร่ืองของการพฒันาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นต้องมีการกระท าอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้
เพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ทางองคก์รจึงจะมีความเส่ียง
ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและยงัมีความเส่ียง
ทางดา้นการตลาดอีก  ซ่ึงในดา้นการโฆษณาจะมีการลงทุนที่ค่อนขา้งสูงมากดงันั้นก่อนการเปิดตวั
ผลิตภณัฑห์รือสินคา้ใหม่ๆทางบริษทัจะตอ้งท าการส ารวจและศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคว่า
ตอ้งการผลิตภณัฑ์ในรูปแบบใด รวมถึงศึกษาทางดา้นความเหมาะสมของอตัราผลตอบแทนจาก
การผลิตว่าเหมาะสมหรือไม ่ 

D = Do (การปฏิบัติงานตามแผน) 
 บริษทัฯ ไดม้ีการลงทุนสร้างห้องทดลองของบริษทัขึ้นมาเอง โดยมีการใชง้บลงทุนไม่เกิน 
10 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท และค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาและพฒันาในแต่ละคร้ังจะใช้งบในจ านวนไม่มากแต่ในส่วนของทางด้านการโฆษณา
อาจจะใช้งบค่อนข้างสูงแต่บ ริษัทฯ สามารถควบคุมได้โดยมีแผนว่าจะใช้งบไม่ เกิน                             
50 ลา้นบาท  แลว้ถา้หากสินคา้นั้น ๆ  ยงัไม่ติดตลาดก็จะพิจารณาหยุดโฆษณาสินคา้ตวันั้น ๆ  และ
เลิกผลิตและเลือกเก็บสินค้านั้นออกจากตลาด แต่โดยรวมแล้วงบประมาณที่ก  าหนดไว้นั้ น  
สามารถลดหรือเพ่ิมไดต้ามความเหมาะสม 
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C = Check (การตรวจสอบและปฏิบัติงานตามแผน) 
การตรวจสอบและประเมินผลของการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนนั้นว่ามีปัญหาอย่างไร

และจ าเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงแกไ้ขแผนงานในขั้นตอนใดบา้ง ซ่ึงหากผลส ารวจของผูบ้ริโภคมี
อตัราน่าสนใจสูงและสินคา้นั้นยงัไม่ติดตลาดตามผลส ารวจ จะตอ้งมีการตรวจสอบว่าเกิดขึ้นจาก
สาเหตุใด  แลว้จะท าการแกไ้ขเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ไดว้างเอาไวเ้พื่อจะง่ายต่อการปฏิบตัิและ
การตรวจสอบ 

A = Act (การปรับปรุงแก้ไข) 
การปรับปรุงแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นอยา่งเร่งด่วนเฉพาะหนา้ หรือการคน้หาสาเหตุที่แท้จริง

ของปัญหาโดยการปรับปรุงและแกไ้ขผลิตภณัฑใ์หม่จากการที่องคก์รไดท้ าการการวางแผนและ
จุดดอ้ยของบริษทัจะตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขในส่วนใด หรือถา้ไม่มีปัญหาและขอ้บกพร่องใน                            
การปฏิบตัิงานตามวงจร PDCA ก็ยอมรับแนวทางปฏิบตัิงานตามแผนงานที่ไดผ้ลส าเร็จ 

2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบัญชี 

2.3.1  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ืองการน าเสนองบการเงิน 

เป็นมาตรฐานการบญัชีที่ก  าหนดเกณฑก์ารน าเสนองบการเงินที่จดัท าขึ้นเพ่ือวตัถุประสงค์
ทัว่ไป เพ่ือให้มนัใจว่างบการเงินดงักล่าวจะสามารถเปรียบเทียบไดก้บังบการเงินในงวดก่อนๆของ
กิจการและงบการเงินของกิจการอื่น โดยครอบคลุมถึงข้อก าหนดโดยรวมของการน าเสนอ           
งบการเงิน  แนวปฏิบัติเก่ียวกับโครงสร้างและข้อก าหนดขั้นต ่าส าหรับเน้ือหาที่ต้องแสดงใน         
งบการเงิน เหมาะส าหรับกิจการซ่ึงแสวงหาก าไร เพราะไม่จ าเป็นตอ้งดดัแปลงน าเสนอส่วนที่ได้
ส่วนที่เสียของสมาชิกหรือหน่วยลงทุนในงบการเงิน 

 2.3.2  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เร่ืองงบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสดนั้นมีประโยชน์ต่อผู้ที่ใช้งบการเงินเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการประเมิน
ความสามารถของบริษทัในการท าให้เกิดเงินสดและรายการที่เทียบเท่าเงินสด และความตอ้งการ
ใชก้ระแสเงินสดของบริษทัที่จะใชใ้นการตดัสินใจในการประเมินความสามารถของกิจการ ในการ
ที่จะตดัสินใจลงทุนเพื่อเป็นการใชข้อ้มูลเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงในอดีตของเงินสดจากกิจกรรมที่
ด าเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน กิจกรรมลงทุน ซ่ึงบริษทัได้ท างบกระแสเงินสดให้เป็นไปตาม
มาตรฐานบญัชีที่ก  าหนดไว ้ที่ยอมรับในงบกระแสเงินสดตอ้งมาจากการประกอบกิจกรรมเกิดเป็น
รายไดซ่ึ้งบริษทัไดจ้ดัท าไปตามนั้น 
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2.3.3  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ืองภาษีเงินได้  

หลกัการพ้ืนฐานของการรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสิน คือกิจการจะตอ้งคาดว่าตนจะได้รับ
ประโยชน์จากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือจะตอ้งจ่ายช าระมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสิน หากมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าการไดรั้บประโยชน์จากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือการช าระ
หน้ีสินดงักล่าวจะมีผลท าให้กิจการช าระภาษีเพ่ิมขึ้นหรือ (ลดลง) ในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับ
กรณีที่รายการนั้นไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางภาษีกิจการจะตอ้งบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
(หรือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี) โดยมีขอ้ยกเวน้บางประการมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี
ก าหนดให้กิจการตอ้งบนัทึกผลกระทบทางภาษีของรายการและเหตุการณ์อื่น ในลกัษณะเดียวกนั
กบัที่บนัทึกรายการและเหตุการณ์อื่นนั้นดงันั้นหากกิจการรับรู้รายการและเหตุการณ์อื่นในก าไร
หรือขาดทุนกิจการก็จะตอ้งรับรู้ผลกระทบทางภาษีที่เก่ียวข้องในก าไรหรือขาดทุนด้วยเช่นกนั 
ส่วนรายการที่รับรู้ตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ กิจการตอ้งบนัทึกรายการภาษีที่เก่ียวขอ้งกบัรายการ
นั้นในส่วนของเจา้ของโดยตรงเช่นกนั ในท านองเดียวกนั การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจจะส่งผลต่อมูลค่าของค่าความ
นิยมหรือจ านวนผลก าไรที่รับรู้จากการต่อรองราคาซ้ือธุรกิจ นอกจากน้ีมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี
ยงัก าหนดเก่ียวกับการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกิดจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษียงัไม่ได้ใช้การแสดงรายการภาษีเงินได้ในงบการเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินได ้

 

2.3.4  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เร่ืองผลประโยชน์ของพนักงาน  

1.  ผลประโยชน์ระยะส้ันส าหรับพนักงาน  

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน อาจอยู่ในรูปแบบของค่าจ้างเงินเดือน             
เงินสมทบ  กองทุนประกนัสังคม  การลาพกัผ่อนประจ าปีและลาป่วยที่คงไวซ่ึ้งค่าตอบแทนที่ตอ้ง
จ่ายส่วนแบ่งก าไรและโบนัส ผลประโยชน์ที่ไม่ เป็นตัวเงินส าหรับพนักงานปัจจุบัน   เช่น                
ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักอาศัย   ยานพาหนะและสินค้าหรือบริการที่ให้เปล่าหรือในลักษณะ
อุดหนุน  ทั้งน้ีผลประโยชน์ดงักล่าวคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระทั้งจ านวนก่อน 12 เดือนหลงัวนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานประจ าปีที่พนกังานไดใ้ห้บริการที่เก่ียวขอ้ง  

2.  ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน รวมถึงรายการต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี (หาก
ไม่ได้คาดว่าจะจ่ายช าระทั้งจ านวนก่อน 12 เดือนหลังวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานประจ าปีที่
พนักงานได้ให้บริการที่เก่ียวข้อง) การลางานระยะยาวที่ยงัได้รับผลตอบแทน ผลประโยชน์             
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ที่จ่ายให้จากการท างานเป็นระยะเวลานาน (เช่น การแจกทองค าหรือแหวนเพชร เมื่อท างานครบ
จ านวนปีที่ก  าหนด)  ผลประโยชน์ที่จ่ายจากการทุพพลภาพ เป็นระยะเวลานาน ส่วนแบ่งก าไรและ
โบนสั และผลตอบแทนที่รอจ่าย  

2.3.5  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ืองงบการเงินระหว่างภาค  

 กิจการสามารถน าเสนองบการเงินระหว่างภาคแบบสมบูรณ์ตามขอ้ก าหนดที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานการบญัชีหรือน าเสนองบการเงินระหว่างภาคแบบย่อและเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบ
การเงินที่ก  าหนดในงบการเงินระหว่างภาคแบบยอ่ กิจการสามารถแสดงรายการแต่ละรายการเกิน
กว่ารายการขั้นต ่าที่ระบุไวห้รือสามารถเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินมากกว่าที่
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีก าหนดไว ้แมว่้ากิจการจะน าเสนองบการเงินระหว่างภาคแบบสมบูรณ์
กิจการยงัคงตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีในเร่ืองเก่ียวกบัการรับรู้รายการและการวดั
มูลค่าและตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ก าหนดที่ระบุไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงหมายเหตุประกอบงบการเงินพ่ีก าหนดตามที่ระบุไวแ้ละตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัอื่น 

  

2.4  งานโครงการที่เกี่ยวข้อง                                        

จากการศึกษาคน้ควา้ไดพ้บว่ามีงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือหรือบริโภคผลิตภณัฑ์
เคร่ืองด่ืมชาเขียวพร้อมด่ืม ซ่ึงมีงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ใกล้เคียง และสามารถน าข้อมูลมาใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 

ปิยะฉัตร เดี่ยววณิชย์ (2550)  ได้ศึกษาเร่ือง “ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภค
ผลิตภณัฑช์าเขียวในอ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ” ผลของการศึกษาสรุปไดว่้า 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ประเภทเคร่ืองด่ืม มีวตัถุประสงค์ในการบริโภค
เน่ืองจากอร่อย รสชาติดี จุดมุ่งหมายในการซ้ือผลิตภณัฑเ์พื่อรับประทานเอง มีการเฉพาะเจาะจงใน
การซ้ือย่ีห้อเดิมมากกว่า 50% ค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อคร้ัง ไม่เกิน 25 บาท สถานที่ซ้ือเป็นประจ า คือ           
ร้านสะดวกซ้ือ โดยบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการบริโภค คือ เพ่ือนสนิท  เพ่ือนร่วมงาน และผูบ้ริโภค
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ชาเขียวจากส่ือโทรทศัน์  วิทย ุปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อ                
การบริโภคผลิตภณัฑ์ชาเขียวในระดบัมากที่สุด คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย รองลงมา
เป็นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ส่วนปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภณัฑช์าเขียวในระดบั
ปานกลาง คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และรองลงมาเป็นปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัส่วนบุคคล 
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ได้แก่ เพศ และอาชีพที่แตกต่างกันมีระดับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภณัฑ์       
ชาเขียว ในอ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี แตกต่างกนั ส่วนอาย ุสถานภาพ ระดับการศึกษา และ
ระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีระดับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์ชาเขียว          
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกนั พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์ชาเขียวด้าน
ประเภทของผลิตภณัฑ์ วตัถุประสงค์ในการบริโภค จุดมุ่งหมายในการซ้ือ การเฉพาะเจาะจงใน     
การบริโภค และการได้รับข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกัน มีระดับปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ชาเขียว ในอ าเภอเมือง จังหวดัสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน ส่วนพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ชาเขียวด้านค่าใช้จ่ายในการซ้ือต่อคร้ัง สถานที่ในการเลือกซ้ือ และกลุ่มบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจที่แตกต่างกัน มีระดับปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์ชาเขียว            
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกนั ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ อาชีพ 
และรายได้มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ชาเขียว ในอ าเภอเมือง จังหวัด          
สุราษฎร์ธานี ส่วนเพศและระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์
ชาเขียวในอ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

พีรญา เต่าทอง (2551)  ได้ศึกษาเร่ือง “ การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยในการ
ตดัสินใจซ้ือชาสมุนไพรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ” ผลของการศึกษาสรุปไดว่้า 

ชนิดของชาสมุนไพรส่วนใหญ่ที่เลือกซ้ือ คือ ชาดอกเก็กฮวย ผูบ้ริโภคนิยมซ้ือสินคา้โอท็อป 
เพราะช่ืนชอบในรสชาติ โดยให้ความส าคญักบัขอ้มูลขา้งซองในเร่ืองสรรพคุณ มีการตดัสินใจซ้ือ     
ชาสมุนไพรด้วยตัวเอง บรรจุภัณฑ์ที่ เลือกเป็นกล่องกระดาษ โดยซ้ือมาเพ่ือบริโภคเอง มีมูลค่า      
ต่อคร้ังในการซ้ือ 51-100 บาท รู้จกัชาสมุนไพรจากค าแนะน าจากเพ่ือน ญาติ ตดัสินใจซ้ือจากการ
ให้ลองชิมจากการจดัซุ้มแนะน าสินคา้ ซ้ือจากห้างสรรพสินคา้ ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
สถานภาพส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคชาสมุนไพร ของผู้บริโภคพบว่า ด้านเพศมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคชาสมุนไพร จ านวน 2 รายการ ดา้นอายุ จ านวน 6 รายการ 
ดา้นวุฒิการศึกษา จ านวน 2 รายการ ดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 3 รายการ ผลการศึกษาระดบั
ความส าคญัของปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชาสมุนไพรของผูบ้ริโภค พบว่า โดยภาพรวมให้
ความส าคญัในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัอยู่ในระดบั
มาก มีเพียงวิธีการชง น ้ าหนักสุทธิ ความหลากหลายของขนาดบรรจุภัณฑ์ การจัดเรียงสินค้า          
ของแถมและการลดราคา ที่ให้ความส าคัญอยู่ ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบระดับ
ความส าคญัของปัจจัยในการตดัสินใจซ้ือชาสมุนไพรของผูบ้ริโภค จ าแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคล ด้านเพศพบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน ด้านอายุ มีความแตกต่างกัน จ านวน 2 รายการ          
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ดา้นวุฒิการศึกษา มีความแตกต่างกนั จ านวน 1 รายการ ดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มีความแตกต่าง
กนั จ านวน 2 รายการ ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีก าหนดความมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั 0.05 

ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร (2561)  ได้ศึกษาเ ร่ือง “ตลาดชาพร้อมด่ืมใน           
ประเทศไทย” ผลของการศึกษาสรุปไดว่้า 

ในปี 2560 ที่ผ่านมาตลาดชาพร้อมด่ืมในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 16,500 ลา้นบาท 
ซ่ึงมีมูลค่าลดลงร้อยละ 12.6 จากปีก่อนหนา้ ปัจจยัที่ท าให้มูลค่าตลาดชาพร้อมด่ืมลดลงส่วนหน่ึง
มาจากการที่กลุ่มคนรักสุขภาพเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ เพราะจากการที่ผู ้บริโภคได้รับข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ในเร่ืองสุขภาพไดง่้ายขึ้นกว่าแต่ก่อน โดยเฉพาะส่ือออนไลนที่เขา้มามีบทบาทส าคญัต่อ
สังคมยคุใหม่ ท าให้ผูบ้ริโภคเขา้ถึงความรู้ในเร่ืองของการบริโภคอาหารเพ่ืออายทุี่ย ัง่ยืน หรือโทษ
หรือโรคภยัที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว ท าให้ผูบ้ริโภคเกิด
ความต่ืนตัวที่จะหันมาใส่ใจเลือกซ้ืออาหารและมีความต้องการได้รับสารอาหารจากอาหารที่
ตนเองรับประทานมากขึ้น เมื่อผูบ้ริโภคใส่ใจต่ออาหารที่รับประทานมากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดลด
ปริมาณการด่ืมชาเขียวพร้อมด่ืมลง เพราะมองว่าเป็นเคร่ืองด่ืมที่มีปริมาณน ้าตาลอยู่ค่อนขา้งสูง ท า
ให้ผูบ้ริโภคหันไปด่ืมเคร่ืองด่ืมประเภทอื่นที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า แทน เช่น น ้ าผลไม ้
หรือเคร่ืองด่ืมที่ให้พลังงาน เป็นต้น ด้วยสาเหตุน้ีท าให้ผู ้ประกอบการในตลาดชาพร้อมด่ืม
จ าเป็นตอ้งให้ความส าคัญในการผลิตสินคา้ของตนเองเพ่ือตอบโจทยใ์นเร่ืองของสุขภาพมากขึ้น 
เช่น การลดปริมาณน ้ าตาลลง หรือ เพ่ิมส่วนผสมอย่างสมุนไพรลงไปเพ่ือช่วยเพ่ิมคุณประโยชน์
ให้กบัร่างกาย เพ่ือที่จะให้ตลาดชาเขียวกลบัมาเติบดตอีกคร้ัง 

ผลิตภณัฑช์าพร้อมด่ืมสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ 

1.  ชาเขียวพร้อมด่ืมทัว่ไป (Still Ready-to-Drink Tea) 

2.  ชาอดัลมพร้อมด่ืม (Carbonated Ready-to-Drink Tea) 

 ตลาดชาพร้อมด่ืมเป็นตลาดที่มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงเพราะมีแบรนด์ในตลาดอยู่
จ านวนมาก ท าให้ผูบ้ริโภคมีตัวเลือกในการบริโภคค่อนข้างมาก จึงเกิดการเปรียบเทียบก่อน
ตดัสินใจซ้ือและเกิดความจงรักภคัดีในแบรนดน์้อยลง ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นความทา้ทายของผูเ้ล่นใน
ตลาดที่จะตอ้งปรับตวัและรับมือกบัความเปลียนแปลงที่เกิดขึ้นน้ี อยา่งไรก็ตามแมต้ลาดชาเขียวจะ
อยู่ในช่วงอิ่มตัวในตลาด ผูป้ระกอบการยงัคงพฒันาสินคา้อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ผูบ้ริโภคหันมา
สนใจด่ืมชาพร้อมด่ืมอีกคร้ัง 
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บทที่ 3 
 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 

 โครงสร้างองค์กร 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              ภาพที่ 1 โครงสร้างองคก์ร บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการ 

บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ 

ธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการสรรหา
และก าหนค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

คณะกรรมการ
การตรวจสอบ 

บริหาร 

ส านกัเลขานุการบริษทั 

ฝ่ายก ากบัการ
ปฏิบติังาน 

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

คณะกรรมการผูอ้  านวยการ  

ตนั ภาสกรนที 

รองคณะกรรมการผูอ้  านวยการ  

อิง ภาสกรนที 

รองคระกรรมการ
ผูจ้ดัการ-เคร่ืองด่ืม 

รองคระกรรมการ
ผูจ้ดัการ-เคร่ืองด่ืม 

รองคระกรรมการ
ผูจ้ดัการ-เคร่ืองด่ืม 
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           การจดัท าโครงการคร้ังน้ีเพ่ือการศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) คณะผูจ้ดัท าไดเ้ลือกบริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบการธุรกิจประเภท
การผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม โดยท าการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร  เพื่อน ามาวางแผนแก้ไข
ปัญหา  ตลอดจนวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั  โดยมีงบการเงิน ระยะเวลา  3  ไตรมาส รอบบญัชี 
พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งวิเคระห์เปรียบเทียบกบับริษทัคู่แข่งที่มีธุรกิจประเภทเดียวกนั 

คณะผูจ้ดัท าไดด้ าเนินการจดัตั้งบริษทัจ าลองและบนัทึกรายการคา้ตามวงจรบญัชี โดยมี
ขั้นตอนดงัน้ี 

3.1  บริษทัและระยะเวลา 

 3.2  วิเคราะห์โครงสร้างองคก์ร 

 3.3  วิเคราะห์กระบวนการปฏิบตัิงาน 

 3.4  วิเคราะห์หลกัการบญัชีของธุรกิจ 

 

3.1 บริษัทและระยะเวลา 

บริษัท 

บริษทั  อิชิตนั  กรุ๊ป  จ ากดั  (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลที่จดัตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อ
วนัที่ 3 กนัยายน 2553 และมีที่อยูจ่ดทะเบียน ดงัน้ี 
 

ส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขที่ 2922/301-303 ชั้น 28 อาคารชาญอิสสะทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตดั
ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย 
 

ส านกังานสาขาตั้งอยูเ่ลขที่ 111/1 หมู่ที่ 4 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลอุทยั อ าเภออุทยั 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13120 ประเทศไทย 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน 2557 
 

ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างงวดไดแ้ก่ครอบครัวภาสกรนที ซ่ึงถือหุ้นของบริษทั ณ วนัที่ 31 
มีนาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 46 
 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม 
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บริษัท  อิชิตัน  กรุ๊ป  จ ากัด  (มหาชน)  เร่ิมต้นธุรกิจด้วยการจดทะเบียนจัดตั้ งบริษทั         
โดยตอนแรกโดยใช้ช่ือว่าบริษทัไม่ตนัจ ากดัในวนัที่ 3 กนัยายน พ. ศ. 2553  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
พ. ศ. 2558 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 1,300 ลา้นบาท และมีทุนช าระแลว้ 1,300 ลา้นบาท แบ่งเป็น
หุ้นสามญัจ านวน 1,300 ลา้นหุ้น มูลค่าที่ตราไว ้หุ้นละ 1.00 บาท บริษทัฯประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิต
และจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมชาเขียวพร้อมด่ืม “อิชิตนั กรีนที”  เคร่ืองด่ืมสมุนไพร  “เยน็ เยน็ โดยอิชิตนั” 
เคร่ืองด่ืมชาเขียวผสมวุน้มะพร้าว “อิชิตนั ชิว ชิว” และเคร่ืองด่ืมน ้าผลไมแ้ละเยลลี่ “ไบเล่” ส าหรับ
กลยุทธ์ทางการตลาด บริษทัฯ  วางต าแหน่งผลิตภณัฑ์เป็นเคร่ืองด่ืมที่มีคุณภาพสูง  เร่ิมจากการ   
คัดสรรวตัถุดิบตลอดจนกรรมวิธีในการผลิตที่พิถีพิถันและบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัย   เพื่อ
สุขภาพของผูบ้ริโภคและรสชาติที่ยงัคงความเป็นธรรมชาติ  ซ่ึงจดัตั้งบริษทัขึ้นมาโดยคุณตนั  ภาส
กรนที  ซ่ึงเป็นนักธุรกิจที่มีความสามารถทางดา้นการด าเนินงานทางธุรกิจเป็นถึงนักธุรกิจระดบั
พนัลา้น ซ่ึงไดส้ร้างผลงานโดยวิธีการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบ้ริโภค   จนท าให้เกิดธุรกิจอาหาร
ญี่ปุ่ นจ านวนมากมายและยงัสามารถเพ่ิมมูลค่าของตลาดเคร่ืองด่ืมชาเขียวให้มีค่าโดยถึงหมื่นลา้น
บาท  ในปัจจุบนัในการด าเนินชีวิตของคุณตนั  จึงไดผ่้านเร่ืองราวมากมาย  แมก้ระทัง่ตอ้งเผชิญกบั
วิกฤตเศรษฐกิจคร้ังย่ิงใหญ่จนท าให้ธุรกิจหลายล้านถึงกับสลายหายไปกับตา  แต่ส่ิงที่โชคดี
ส าหรับคุณตันนั้ นคือ    คุณตันจะได้รับโอกาสเสมอมาซ่ึงเป็นโอกาสในจากหลายๆด้าน             
หลายรูปแบบ ทั้งการสนับสนุนจากผูใ้หญ่หลายๆฝ่าย ก าลังใจจากเพ่ือนๆ หรือคนรอบข้างอีก
มากมาย ไม่ว่าคุณตนัจะพบกบัปัญหาหนกัหนาสาหัสแค่ไหนก็ผ่านวิกฤตเรานั้นไปไดเ้สมอ จึงท า
ให้คุณตนัตั้งเป้าไวว่้าตนเองนั้น จะขอเป็นผูใ้ห้ ให้โดยการบริจาคหรือแบ่งเงินปันผลของคุณตัน
และภรรยาให้กับมูลนิธิตันปัน ตั้งแต่ปีแรกที่ได้ด าเนินการ โดยจะบริจาคถึง 50 เปอร์เซ็นต์เลย
ทีเดียว 

ระยะเวลา 

 งบการเงิน  คือ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะของผูถ้ือหุ้น  

งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจ าปี 2561 ไตรมาสที่ 1-3 

 

3.2 วิเคราะห์โครงสร้างองค์กร 

หลักการและเหตุผล  

 เพ่ือประกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์น ้ าผลไมผ้สมดบัเบิลดริงก์และ     
ชาเขียวอิชิตนัทั้งน้ีคุณตนัประกาศค ามัน่สัญญาในการด าเนินงานของบริษทัว่าตั้งแต่ปีแรกที่ด าเนิน
กิจการคุณตันและภรรยาจะแบ่งคร่ึงหน่ึงของเงินปันผลที่ได้จากบริษทัฯ ในส่วนที่ ทั้งสองคน       
ถือหุ้นอยู่ให้กบัมูลนิธิตนัปันเพ่ือพฒันาทางดา้นการศึกษาและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงคุณตนัไดก้่อตั้งขึ้น
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ในช่วงเดียวกันนั้นจนกระทั่งเมื่อตันมีอายุครบ 60 ปี  คือเร่ิมตั้งแต่วนัที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562       
เป็นตน้ไป  คุณตนัจะเพ่ิมเงินบริจาคจากส่วนที่ไดรั้บปันผลขึ้นเป็นไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 เพื่อน าไป
บริจาคแก่มูลนิธิของคนตนัอีกดว้ย  จึงท าให้มูลนิธิที่สามารถอยูไ่ดด้ว้ยตนเองโดยไม่จ าเป็นตอ้งพึ่ง
การบริจาคจากที่อื่น ๆ เลยก็ว่าไดซ่ึ้งมนัเป็นจุดมุ่งหมายของคุณตนัอยู่แลว้ที่ว่าการให้นั้นคือการให้
โดยไม่หวงัอะไร ให้โดยไม่ตอ้งไปสนใจจ านวนเงิน  หรือตวัเลข  ขอเพียงแค่เราให้ดว้ยใจ  แค่นั้น
ทั้ ง ผู ้ให้และผู้รับก็จะมีความสุขใจทั้ งสองฝ่ายซ่ึงคุณตันได้ท าให้เกิดทางเลือกใหม่ของ
ผูบ้ริโภค  ดว้ยการท าผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมชาเพื่อสุขภาพให้กลายเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบนั  ซ่ึงเป็น
ที่นิยมมากในทุกวยั  กระแสในการเติบโตของธุรกิจน้ีนั้นไดข้ยายตวัขึ้นอยา่งเห็นไดช้ดัเจนและยงั
มีการขยายวงกวา้งขึ้นอีกเร่ือยๆเช่นกนั  ซ่ึงคุณตนัไดล้องคิดคน้หาส่ิงใหม่ๆ เสมอ  คุณตนัรู้สึกว่า
ตวัเลือกในการซ้ือชานั้นมีน้อยจนเกินไป  จึงไดท้ าการคิดหาเคร่ืองด่ืมรสชาติใหม่มาอีกมากมาย
เพ่ือให้คนไทยไดม้ีตวัเลือกในการซ้ือเคร่ืองด่ืมมากขึ้นกว่าเดิมอีกดว้ย 

นโยบายบริษัท  

 ทางบริษทั  อิชิตนั  ไดม้ีการก าหนดนโยบายทางดา้นจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ที่พึงปฏิบัติและประพฤติตนในแนวทางที่ เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจ   บริษัทฯ ได้ให้
ความส าคญัในการประกอบธุรกิจโดยการยึดมัน่ในจริยธรรม  คุณธรรม  และความซ่ือสัตยสุ์จริต  
และประกอบกบัการมีระบบบริหารจดัการและการก ากบัดูแลกิจการที่ดี  ซ่ึงจะเป็นปัจจยัส าคญัที่
เพ่ือส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความส าเร็จอยา่งยัง่ยืน 

พันธกิจ (mission)   

1.  พนัธกิจต่อลูกค้าคือการที่พฒันาเคร่ืองด่ืมคุณภาพที่ดีต่อสุขภาพและน าเสนอผ่าน
รูปแบบที่ทนัสมยัเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภค  และสร้างความหลากหลายให้กบัธุรกิจ
เคร่ืองด่ืมชาเพ่ือสุขภาพอีกดว้ย  

2.  พนัธกิจต่อผูถ้ือหุ้นคือ  การใชน้วตักรรมใหม่ๆในการสร้างธุรกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจดัการ  การท างานและมองหาโอกาสในการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายใหม่ๆและต่อยอดสู่
การสร้างผลประกอบการสูงสุด 

3.  พนัธกิจต่อสังคมคือการสร้างแบบอยา่งการเป็นองคก์รที่ดีของสังคม 

4.  พนัธกิจต่อพนกังานคือการสนับสนุนและพฒันาความสามารถของพนกังานให้มีความ
มืออาชีพ  สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “ผูน้ าธุรกิจเคร่ืองด่ืมคุณภาพและนวตักรรมที่เติบโตไปพร้อมกบัสังคมที่ดี” 
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 ความหมายของ SWOT 

 S หรือ Strengths หมายถึง ปัจจยัต่าง ๆ ภายในองค์กร ที่ท าให้เกิดความเขม้แข็งหรือเป็น
จุดแข็งขององคก์รที่จะน าไปสู่การไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั เป็นขอ้ดีที่เกิดจากสภาพแวดลอ้มภายใน เช่น 
จุดแข็งดา้นการเงิน ดา้นการผลิต การทรัพยากรบุคคล ดา้นคุณภาพของสินคา้ นักธุรกิจออนไลน์
ตอ้งใชป้ระโยชน์จากจุดแข็งเหล่าน้ีในการท ากลยทุธ์การตลาด  

 W หรือ Weaknesses  หมายถึง  ปัจจยัต่าง ๆ ภายในองค์กรที่ท าให้เกิดความอ่อนแอหรือ
เป็นจุดอ่อน   น าไปสู่การเสียเปรียบคู่แข่ง  เป็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องที่เกิดจากสภาพภายในซ่ึง
นกัธุรกิจออนไลน์จะตอ้งหาวิธีแกไ้ขปัญหานั้นให้ได ้ 

 O หรือ Opportunities  หมายถึง ปัจจยัต่าง ๆ ภายนอกองค์กรที่เอื้อประโยชน์ให้ซ่ึงเป็น
โอกาสที่ช่วยส่งเสริมการด าเนินธุรกิจ  เช่น สภาพเศรษฐกิจที่ขยายตวั  ขอ้แตกต่างระหว่างจุดแข็ง
กบัโอกาสในการท าธุรกิจก็คือ  จุดแข็งเป็นปัจจยัที่เกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในส่วนโอกาสนั้น
เป็นผลจากสภาพแวดลอ้มภายนอก  นกัธุรกิจออนไลน์ที่ดีจะตอ้งเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอเพื่อ
ใชป้ระโยชน์จากโอกาสนั้นในการเพ่ิมยอดขาย  

 T หรือ Threats  หมายถึง  ปัจจยัต่าง ๆ ภายนอกองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน
เป็นขอ้จ ากดัที่เกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอก  นักธุรกิจจ าเป็นตอ้งปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้
สอดคลอ้งและพยายามขจดัปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้หมดไป 

 จากความหมายของ SWOT คือมีที่มาจากอักษรย่อภาษาอังกฤษทั้ง 4 ตัว  สรุปได้ว่า 
SWOT ก็คือกลยุทธ์การตลาด 4 ด้านซ่ึงได้แก่  จุดแข็งซ่ึงเป็นจุดเด่นของธุรกิจ  จุดอ่อนที่เป็น       
ข้อเสียเปรียบของธุรกิจ  โอกาส  ปัจจัยที่เอื้อประโยชน์ให้ด าเนินธุรกิจได้ตามแผนการตลาดที่
ก  าหนดไว ้ และดา้นสุดทา้ยก็คือปัญหาอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ   เมื่อทราบ
ความหมายของ SWOT คืออะไรแลว้นั้นนักธุรกิจก็สามารถน ามาเป็นเคร่ืองมือในการประเมิน
สถานการณ์เพื่อก าหนดแผนการตลาดให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัทั้ง 4 ดา้นไดอ้ย่างลงตวัและสามารถ
ประสบความส าเร็จในธุรกิจไดอ้ยา่งยัง่ยืน  

  จุดแข็ง(S)ของบริษัท  

1.  มีเงินทุนที่เป็นทุนเดิมของเจา้ของบริษทัเองจึงท าให้ไม่มีปัญหาทางดา้นการเงินและ
หน้ีสิน 

   2.  ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการด าเนินงานทางดา้น ธุรกิจมา     
อยา่งยาวนาน 

3.  เป็นธุรกิจที่ลงทุนนอ้ยแต่ไดรั้บผลตอบแทนมาก 
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 4.  มีก  าไรจากการขายสินคา้มาก  

 5.  สินคา้สามารถผลิตให้มีความหลากหลายไดม้ากกว่าปกติ 

 6.  มีแหล่งวตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิตสินคา้ 

 7.  มีการตลาดที่กวา้งขวาง  สินคา้สามารถเขา้ถึงไดก้บัทุกเพศทุกวยั  

 

 จุดอ่อน(W)ของบริษัท  

 1.  การผลิตนั้นยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 2.  ขาดแคลนแรงงานในการผลิตสินคา้ 

 3.  ในปัจจุบนันั้นตลาดชายไดเ้ร่ิมมีคู่แข่งทางการคา้มากขึ้น 

 4.  สินคา้นั้นสามารถลอกเลียนแบบไดง่้าย 

 

โอกาส(O)ของบริษัท  

1.  ผูบ้ริหารเป็นที่รู้จกัของสังคม  ท าให้เป็นบุคคลที่มีช่ือเสียงซ่ึงเป็นประโยชน์ใน              

     การประกอบธุรกิจ 

2.  สินคา้มีราคาถูกเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง้่าย 

3.  ขยายการตลาดไปยงัต่างประเทศโดยใชห้ลกัการเดิมโดยเปลี่ยนวิธีการน าเสนอ      

      เพ่ือเพ่ิมกลุ่มลูกคา้ให้มากย่ิงขึ้น 

 

อุปสรรค(T)ของบริษัท  

1.  วตัถุดิบมีราคาสูง 

2.  มีคู่แข่งทางการตลาดมากย่ิงขึ้น 

3.  เป็นธุรกิจที่ใชเ้งินลงทุนไม่สูงมากท าให้มีผูผ้ลิตรายอื่น ๆ เกิดขึ้นมาไดง่้ายๆ  

 

คุณตนัเป็นคนที่ชอบมอบโอกาสให้กบัผูอ้ื่นเพราะเมื่อเราไดรั้บโอกาสจากผูบ้ริโภคเราจึงรู้
คุณค่าของการ “มอบโอกาส” ต่อไปยงัชุมชน และโลกของเราครับในฐานะองค์กรที่มีบทบาท
ส าคัญในการตลาดชาพร้อมด่ืมประเทศไทย  นั่นหมายถึงการ “ได้รับโอกาสการสนับสนุนจาก
ผูบ้ริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ” ธุรกิจเพื่อภารกิจจึงเป็นแนวคิดหลกัในการท าธุรกิจของ 
อิชิตัน กรุ๊ป เราจะตระหนักดีว่าการท าธุรกิจที่มีความยั่งยืนไม่ได้จ ากัดความเฉพาะองค์กร            
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เพียงอย่างเดียวแต่รวมไปถึงการสร้างความมั่นคงให้ชุมชนและโลกของเราไปพร้อมกัน                    
อิชิตัน กรุ๊ป จึงให้ความส าคัญกับการสร้าง  “อิชิตัน กรีน แฟคตอร่ี” โรงงานผลิตเคร่ืองด่ืมที่ใช้
เทคโนโลยีบรรจุเย็นแบบปลอดเช้ือ ซ่ึงทันสมัยและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมากที่ สุดใน
ขณะน้ี  เมื่อตั้งใจให้เป็น “Green Factory” ทุกขั้นตอนการผลิตจึงสามารถ  ลด  ทดแทน  บ าบัด   
แล้วน าพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้ ท าให้แต่ละปีสามารถลดการใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติน ้ า
พลาสติกและไฟฟ้าไดอ้ย่างมหาศาล  นอกจากผลลพัธ์ที่เราภูมิใจในการรบกวนธรรมชาติให้นอ้ย
ที่สุดแลว้ส่ิงที่ตามมาคือความสามารถรักษาเสถียรภาพของตน้ทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยระบบอัตโนมัติตั้ งแต่สายการผลิตจนถึงสโตร์เก็บสินค้าปลายทางท าให้โรงงานอิชิตันมี
พนักงานเพียง 200 กว่าคนเทียบกบัก าลังการผลิตที่สูงถึง 1,000 ลา้นขวดต่อปีแต่การมีพนักงาน
เพียงหลกัร้อยไม่ไดห้มายถึงเราจะละเลยการให้ความส าคญั  ในทางตรงกนัขา้มพนกังานทุกคนคือ
หน่ึงในสมาชิกครอบครัวของอิชิตนักรุ๊ปที่เราให้ใจในการดูแลและวางแนวทางสร้างการพฒันาใน
สายงานอยา่งจริงจงัวนัน้ีโรงงานของเราจึงไม่เป็นเพียงแค่  Green  Factory  ส าหรับชุมชนและโลก  
แต่ยงัเป็น  Joy  Factory  ส าหรับพนกังานของเราอีกดว้ยการสร้างความยัง่ยืนยงัขยายขอบเขตไปถึง
เกษตรกรไร่ชากว่า 100 บาทครอบครัวในจงัหวดัเชียงรายแหล่งวตัถุดิบใบชาธรรมชาติของเราปีที่
ผ่านมาผูบ้ริหารและพนักงานจิตอาสาของอิชิตันกรุ๊ปเข้าไปร่วมกันวางระบบน ้ าประปาให้กบั
โรงเรียนส าหรับลูกหลานเกษตรกรไร่ชาให้มีน ้ าด่ืมน ้ าใช้ไดต้ลอดทั้งปีจากเดิมที่มีน ้ าใช้เพียงแค่    
ปีละ 2 เดือนเท่านั้นและยงัเขา้ไปสร้างอาคารเรียนหลงัใหม่ให้กบัโรงเรียนแห่งน้ี  เพราะเราทุกคน
เช่ือมั่นว่าทั้งน ้ า และการศึกษาคือ “โอกาส”ในการสร้างมาตรฐานชีวิตและความรู้ให้กบัชุมชน    
ต้นน ้ าของเราได้อย่างมั่นคง คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหารมีความยินดีที่ได้
น าเสนอ “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืนปี 2559”  ของบริษทัแบบแยกเล่มเป็นคร้ังแรกซ่ึงประกอบ
ไปดว้ยการด าเนินธุรกิจตามหลกัการ การก ากบัดูแลกิจการที่ดี และกิจกรรมต่างๆ ที่สะทอ้นถึง   
การด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืนควบคู่ไปกบัการรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ืองใน
รายงานฉบบัน้ี ภารกิจเหล่าน้ี อชิิตนั กรุ๊ป มุ่งมัน่และตั้งใจที่จะส่งต่อความยัง่ยืน และเมื่อเราไดรั้บ
โอกาสจากผูบ้ริโภคเราจึงรู้คุณค่าของการ ”มอบโอกาส” ต่อไปยงัชุมชนและโลกของเรา  

บริษทั อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เร่ิมต้นจากการเป็นผูจ้ าหน่ายเคร่ืองด่ืมฟังก์ชั่นนัล        
“อิชิตนั ดบัเบิ้ลดร๊ิงค์” และวางจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมชาเขียวพร้อมด่ืมอิชิตนักรีนทีคร้ังแรก 3 รสชาติ
ในเดือนพฤษภาคม ปีพ.ศ. 2554 โดยว่าจ้างผูผ้ลิตภายนอก ต่อมาได้ก่อสร้างโรงงานเคร่ืองด่ืม           
“อิชิตัน  กรีน แฟคตอร่ี” มี 1 สายการผลิตขวดและ 1 สายการผลิตกล่อง ที่สวนอุตสาหกรรม      
โรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  “อิชิตนั  กรีน แฟคตอร่ี” เร่ิมทดสอบการผลิตในเดือนกนัยายน 
ปีพ.ศ. 2554  เมื่อเกิดเหตุการณ์มหาอุทกภยัปีพ.ศ. 2554 ส่งผลให้สายการผลิตไดรั้บความเสียหาย
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ดว้ยความร่วมแรงร่วมใจของพนกังานทั้งหมด อิชิตนัอิชิตนั กรีนแฟคตอร่ีสามารถฟ้ืนฟู ซ่อมแซม 
และกลับมาเดินสายการผลิตได้อีกคร้ังภายในระยะเวลาเพียง 111 วนัและเร่ิมผลิตเพ่ือจ าหน่าย      
อย่างสมบูรณ์ในวนัที่ 4 เมษายน พ. ศ. 2555 ปัจจุบนัการผลิตขยายตวัถึง 6 สายการผลิตแบบขวด
และ 2 สายการผลิตแบบกล่อง และก าลังเพ่ิมเป็น 7 สายการผลิตแบบขวดภายในไตรมาส 
4/2560  ซ่ึงจะท าให้อิชิตนั  กรีน แฟคตอร่ีมีก าลงัการผลิตสูงถึง 1,400 ลา้นขวดและ 200 ลา้นกล่อง
ต่อปีด้วยเทคโนโลยีการผลิตบรรจุเย็นแบบปลอดเช้ือเปิดประตูกวา้งไม่รู้จบส าหรับการผลิต
เคร่ืองด่ืมแทบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นชา   กาแฟ  นม  น ้ าผลไม้  เคร่ืองด่ืมชูก าลังฯลฯ  ตามความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งมีประสิทธิภาพ  

บริษัท  อิ ชิตัน  ก รุ๊ป จ ากัด  ได้มีการผลิต เค ร่ือง ด่ืมแบบใหม่ๆมามากมาย เ ช่น                                
อิชิตนั ออร์แกนิค กรีนที ซ่ึงเป็นชาเขียวที่ไร้สารพิษ และมีคุณค่าต่อร่างกายของเรามาก และเป็น
การสร้างทางเลือกให้แก่ผูบ้ริโภคที่ก  าลงัมองหาเคร่ืองด่ืมที่ดีต่อสุขภาพแถมยงัมีรสชาติที่ดีอีกด้วย
ซ่ึงรสชาตินั้นก็ไดม้ีการตอบรับจากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งดี และยงัท ารสชาติแบบใหม่ๆที่เอาใจคนรัก
สุขภาพออกมาเร่ือยๆ อยา่งเช่น สูตรไม่มีน ้าตาล ท าให้มีผูบ้ริโภคหันมาด่ืมชามากขึ้น  

 

3.3  วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน  

PDCA คือ วงจรที่พฒันามาจากวงจรที่คิดคน้โดยวอลท์เตอร์  วิวฮาร์   (Walter Shewhart)  

ผูบุ้กเบิกการใช้สถิติส าหรับวงการอุตสาหกรรมแล้วต่อมาวงจรน้ีเร่ิมเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเมื่อ     
เอดวาร์ด เดมมิ่ง (W.Edwards Deming) ปรมาจารยด์า้นการบริหารคุณภาพเผยแพร่ให้เป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับการปรับปรุงกระบวนการท างานของพนักงานภายในโรงงานให้ดีย่ิงขึ้น  และช่วยคน้หา
ปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนการผลิตโดยพนักงานเอง จนวงจรน้ีเป็นที่รู้จักกันในอีกช่ือว่า     
“วงจรเด็มมิ่ง” ต่อมาพบว่าแนวคิดในการใชว้งจร PDCA นั้นสามารถน ามาใชไ้ดก้บัทุกกิจการจึงท า
ให้เป็นที่รู้จกักนัอยา่งแพร่หลายมากขึ้นทัว่โลก PDCA เป็นอกัษรน าของศพัทภ์าษาองักฤษ 4 ค าคือ 

P : Plan  =   วางแผน 

D : Do    =   ปฏิบตัิตามแผน 

C : Check  =  ตรวจสอบ / ประเมินผลและน าผลประเมินมาวิเคราะห์ 

A : Action  =  ปรับปรุงแกไ้ขด าเนินการให้เหมาะสมตามผลการประเมิน  

การน ากระบวนการ PDCA ไปประยุกต์ใช้ในการท าแผนเพื่อให้สอดคล้องกบัเป้าหมายในการ
ประกนัคุณภาพของคณะ  
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  Plan  (วางแผน)  หมายถึง  การวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการ
ก าหนดหัวขอ้ที่ตอ้งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงการพฒันาส่ิงใหม่ๆ การแกไ้ขปัญหาที่
เกิดขึ้ นจากการปฏิบัติงาน อาจประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของ              
การด าเนินงาน การจดัอนัดบัความส าคญัของเป้าหมาย ก าหนดการด าเนินงาน   ก าหนดระยะเวลา
การด าเนินงาน ก าหนดผูรั้บผิดชอบหรือผูด้  าเนินการและก าหนดงบประมาณที่จะใช ้การเขียนแผน
ดงักล่าวอาจปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสมของลกัษณะการด าเนินงาน การวางแผนยงัช่วยให้
เราสามารถคาดการณ์ส่ิงที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
เพราะฉะนั้น P เราจะตอ้งมีแผน  

1.วตัถุประสงคเ์หมาะสมและสอดคลอ้งกบัแผนของคณะ/ พนัธกิจหรือไม่ 

2.มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบหรือไม่ (รายบุคคล/คณะบุคคล)  

3.ระยะเวลาด าเนินการที่ก  าหนดไวเ้หมาะสมหรือไม่ 

4.งบประมาณที่ก  าหนดเหมาะสมหรือไม่ 

5.มีการเสนอเพ่ือขออนุมติัก่อนด าเนินการหรือไม่  

 

Do (ปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การด าเนินการตามแผน อาจประกอบดว้ย การมีโครงสร้าง
รองรับ การด าเนินการ เช่น คณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะ ซ่ึงคณะเราก็มีการจดัตั้งไวอ้ยู่
แลว้ จะตอ้งมีวิธีการด าเนินการ เพราะฉะนั้น D เราตอ้งมีผลการด าเนินการตามแผน  

1.  มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินการหรือไม่ 

2.  มีผูรั้บผิดชอบด าเนินการไดต้ามก าหนดไวห้รือไม่ 

3.  มีการประสานงานกบัผูท้ี่เก่ียวขอ้งมากนอ้ยเพียงไร 

4.  สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก  าหนดไดห้รือไม่ 

5.  สามารถด าเนินการไดต้ามงบประมาณที่ก  าหนดไวห้รือไม่  

 

Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน)  หมายถึง การประเมินแผน อาจประกอบด้วย      
การประเมินโครงสร้างที่รองรับ การด าเนินการ การประเมินขั้นตอนการด าเนินงานและ              
การประเมินผลของการด าเนินงานตามแผนที่ได้ตั้ งไว้ โดยในการประเมินดังกล่าวสามารถ             
ท าไดเ้องโดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบแผนการด าเนินงานนั้น ๆ ซ่ึงเป็นลกัษณะของการประเมิน
ตนเองโดยไม่จ าเป็นตอ้งตั้งคณะกรรมการอีกชุดมาประเมินแผนหรือไม่จ าเป็นตอ้งคิดเคร่ืองมือ
หรือแบบประเมินที่ยุง่ยากซบัซ้อน เพราะฉะนั้น C เราตอ้งมีการประเมินการด าเนินการ  



32 
 

1.  ไดม้ีการก าหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม่  

2.  มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่ 

3.  ผลของการประเมินตรงกบัวตัถุประสงคท์ี่วางไวห้รือไม่ 

4.  ปัญหา / จุดอ่อนที่พบในการด าเนินการมีหรือไม่ 

5.  ขอ้ดี / จุดแข็งของการด าเนินการมีหรือไม่  

 

Act (ปรับปรุงแก้ไข) หมายถึง การน าผลการประเมินมาพฒันาแผน อาจประกอบดว้ย การ
น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้างหรือขั้นตอนการปฏิบติังานใดที่ควรปรับปรุงหรือ
พฒันาส่ิงที่ดีอยูแ่ลว้ให้ดีย่ิงขึ้นไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบการด าเนินการใหม่ที่เหมาะสมส าหรับ
การด าเนินการในปีต่อไป เพราะฉะนั้น  A  เราตอ้งมีการปรับปรุงตามผลการประเมิน  

1.  มีการระดมสมองเพื่อหาทางแกไ้ขปัญหา / จุดอ่อนที่คน้พบ 

2.  มีการระดมสมองเพ่ือหาทางเสริมขอ้ดี / จุดแข็งเพ่ิมขึ้น 

3.  มีการน าผลที่ไดจ้ากการระดมสมอง เสนอคณะกรรมการประกนัคุณภาพของคณะเพื่อ  
พิจารณาส าหรับใชว้างแผนคร้ังต่อไป 

4.  ก าหนดกลยทุธ์ในการจดัท าแผนคร้ังต่อไป 

5.  ก าหนดผูรั้บผิดชอบไปด าเนินจดัท าแผนคร้ังต่อไป  

 

การน าหลัก PDCA มาใช้ในองค์กร  

 จุดดอ้ยขององคก์รที่ตอ้งท าการแกไ้ขคือปัจจุบนัตลาดเคร่ืองด่ืมชาไดม้ีคู่แข่งทางการตลาด
มากขึ้นท าให้องคก์รตอ้งมีการพฒันาสินคา้ให้ดีกว่าเดิมและตอ้งพฒันาสินคา้ใหม่ๆให้มากขึ้น  

P = Plan (การวางแผน)  

 ในเร่ืองของการพฒันาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นต้องมีการกระท าอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้
เพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ทางองคก์รจึงจะมีความเส่ียง
ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและยงัมีความเส่ียง
ทางดา้นการตลาดอีก  ซ่ึงในดา้นการโฆษณาจะมีการลงทุนที่ค่อนขา้งสูงมากดงันั้นก่อนการเปิดตวั
ผลิตภณัฑห์รือสินคา้ใหม่ๆทางบริษทัจะตอ้งท าการส ารวจและศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคว่า
ตอ้งการผลิตภณัฑ์ในรูปแบบใด รวมถึงศึกษาทางดา้นความเหมาะสมของอตัราผลตอบแทนจาก
การผลิตว่าเหมาะสมหรือไม่  
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D = Do (การปฏิบัติงานตามแผน) 

 บริษทัฯ ไดม้ีการลงทุนสร้างห้องทดลองของบริษทัขึ้นมาเอง โดยมีการใชง้บลงทุนไม่เกิน 
10 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท และค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาและพฒันาในแต่ละคร้ังจะใช้งบในจ านวนไม่มากแต่ในส่วนของทางด้านการโฆษณา
อาจจะใช้งบค่อนข้างสูงแต่บ ริษัทฯ สามารถควบคุมได้โดยมีแผนว่าจะใช้งบไม่ เกิน                             
50 ลา้นบาท  แลว้ถา้หากสินคา้นั้น ๆ  ยงัไม่ติดตลาดก็จะพิจารณาหยุดโฆษณาสินคา้ตวันั้น ๆ  และ
เลิกผลิตและเลือกเก็บสินค้านั้นออกจากตลาด แต่โดยรวมแล้วงบประมาณที่ก  าหนดไว้นั้ น  
สามารถลดหรือเพ่ิมไดต้ามความเหมาะสม 

C = Check (การตรวจสอบและปฏิบัติงานตามแผน) 

การตรวจสอบและประเมินผลของการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนนั้นว่ามีปัญหาอย่างไร
และจ าเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงแกไ้ขแผนงานในขั้นตอนใดบา้ง ซ่ึงหากผลส ารวจของผูบ้ริโภคมี
อตัราน่าสนใจสูงและสินคา้นั้นยงัไม่ติดตลาดตามผลส ารวจ จะตอ้งมีการตรวจสอบว่าเกิดขึ้นจาก
สาเหตุใด  แลว้จะท าการแกไ้ขเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ไดว้างเอาไวเ้พื่อจะง่ายต่อการปฏิบตัิและ
การตรวจสอบ 

A = Act (การปรับปรุงแก้ไข) 

การปรับปรุงแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนเฉพาะหนา้ หรือการคน้หาสาเหตุที่แท้จริง
ของปัญหาโดยการปรับปรุงและแกไ้ขผลิตภณัฑใ์หม่จากการที่องคก์รไดท้ าการการวางแผนและ
จุดดอ้ยของบริษทัจะตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขในส่วนใด หรือถา้ไม่มีปัญหาและขอ้บกพร่องใน    
การปฏิบตัิงานตามวงจร PDCA ก็ยอมรับแนวทางปฏิบตัิงานตามแผนงานที่ไดผ้ลส าเร็จ 

 

 3.4  วิเคราะห์หลักการบัญชีของธุรกิจ 

3.4.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ืองการน าเสนองบการเงิน 

เป็นมาตรฐานการบญัชีที่ก  าหนดเกณฑก์ารน าเสนองบการเงินที่จดัท าขึ้นเพ่ือวตัถุประสงค์
ทัว่ไป เพ่ือให้มนัใจว่างบการเงินดงักล่าวจะสามารถเปรียบเทียบไดก้บังบการเงินในงวดก่อนๆของ
กิจการและงบการเงินของกิจการอื่น โดยครอบคลุมถึงข้อก าหนดโดยรวมของการน าเสนอ           
งบการเงิน  แนวปฏิบัติเก่ียวกับโครงสร้างและข้อก าหนดขั้นต ่าส าหรับเน้ือหาที่ต้องแสดงใน         
งบการเงิน เหมาะส าหรับกิจการซ่ึงแสวงหาก าไร เพราะไม่จ าเป็นตอ้งดดัแปลงน าเสนอส่วนที่ได้
ส่วนที่เสียของสมาชิกหรือหน่วยลงทุนในงบการเงิน 
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 3.4.2  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เร่ืองงบกระแสเงินสด 

 งบกระแสเงินสดนั้นมีประโยชน์ต่อผู้ที่ใช้งบการเงินเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการประเมิน
ความสามารถของบริษทัในการท าให้เกิดเงินสดและรายการที่เทียบเท่าเงินสด และความตอ้งการ
ใชก้ระแสเงินสดของบริษทัที่จะใชใ้นการตดัสินใจในการประเมินความสามารถของกิจการ ในการ
ที่จะตดัสินใจลงทุนเพื่อเป็นการใชข้อ้มูลเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงในอดีตของเงินสดจากกิจกรรมที่
ด าเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน กิจกรรมลงทุน ซ่ึงบริษทัได้ท างบกระแสเงินสดให้เป็นไปตาม
มาตรฐานบญัชีที่ก  าหนดไว ้ที่ยอมรับในงบกระแสเงินสดตอ้งมาจากการประกอบกิจกรรมเกิดเป็น
รายไดซ่ึ้งบริษทัไดจ้ดัท าไปตามนั้น 

 3.4.3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ืองภาษีเงินได้  

 หลกัการพ้ืนฐานของการรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน คือกิจการจะตอ้งคาดว่าตนจะไดรั้บ
ประโยชน์จากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือจะตอ้งจ่ายช าระมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสิน หากมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าการไดรั้บประโยชน์จากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือการช าระ
หน้ีสินดงักล่าวจะมีผลท าให้กิจการช าระภาษีเพ่ิมขึ้นหรือ (ลดลง) ในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับ
กรณีที่รายการนั้นไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางภาษีกิจการจะตอ้งบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
(หรือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี) โดยมีขอ้ยกเวน้บางประการมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี
ก าหนดให้กิจการตอ้งบนัทึกผลกระทบทางภาษีของรายการและเหตุการณ์อื่น ในลกัษณะเดียวกนั
กบัที่บนัทึกรายการและเหตุการณ์อื่นนั้นดงันั้นหากกิจการรับรู้รายการและเหตุการณ์อื่นในก าไร
หรือขาดทุนกิจการก็จะตอ้งรับรู้ผลกระทบทางภาษีที่เก่ียวข้องในก าไรหรือขาดทุนด้วยเช่นกนั 
ส่วนรายการที่รับรู้ตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ กิจการตอ้งบนัทึกรายการภาษีที่เก่ียวขอ้งกบัรายการ
นั้นในส่วนของเจา้ของโดยตรงเช่นกนั ในท านองเดียวกนั การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจจะส่งผลต่อมูลค่าของค่าความ
นิยมหรือจ านวนผลก าไรที่รับรู้จากการต่อรองราคาซ้ือธุรกิจ นอกจากน้ีมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี
ยงัก าหนดเก่ียวกับการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกิดจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษียงัไม่ได้ใช้การแสดงรายการภาษีเงินได้ในงบการเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินได ้

 3.4.4 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เร่ืองผลประโยชน์ของพนักงาน  

 1.  ผลประโยชน์ระยะส้ันส าหรับพนักงาน  

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน อาจอยู่ในรูปแบบของค่าจ้างเงินเดือน             
เงินสมทบ  กองทุนประกนัสังคม  การลาพกัผ่อนประจ าปีและลาป่วยที่คงไวซ่ึ้งค่าตอบแทนที่ตอ้ง
จ่ายส่วนแบ่งก าไรและโบนัส ผลประโยชน์ที่ไม่ เป็นตัวเงินส าหรับพนักงานปัจจุบัน   เช่น                
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ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักอาศัย   ยานพาหนะและสินค้าหรือบริการที่ให้เปล่าหรือในลักษณะ
อุดหนุน  ทั้งน้ีผลประโยชน์ดงักล่าวคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระทั้งจ านวนก่อน 12 เดือนหลงัวนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานประจ าปีที่พนกังานไดใ้ห้บริการที่เก่ียวขอ้ง  

2.  ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน รวมถึงรายการต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี (หาก
ไม่ได้คาดว่าจะจ่ายช าระทั้งจ านวนก่อน 12 เดือนหลังวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานประจ าปีที่
พนักงานได้ให้บริการที่เก่ียวข้อง) การลางานระยะยาวที่ยงัได้รับผลตอบแทน ผลประโยชน์             
ที่จ่ายให้จากการท างานเป็นระยะเวลานาน (เช่น การแจกทองค าหรือแหวนเพชร เมื่อท างานครบ
จ านวนปีที่ก  าหนด)  ผลประโยชน์ที่จ่ายจากการทุพพลภาพ เป็นระยะเวลานาน ส่วนแบ่งก าไรและ
โบนสั และผลตอบแทนที่รอจ่าย  

 3.4.5 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ืองงบการเงินระหว่างภาค  

 กิจการสามารถน าเสนองบการเงินระหว่างภาคแบบสมบูรณ์ตามขอ้ก าหนดที่ระบุไวใ้น
มาตรฐานการบญัชีหรือน าเสนองบการเงินระหว่างภาคแบบย่อและเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบ
การเงินที่ก  าหนดในงบการเงินระหว่างภาคแบบยอ่ กิจการสามารถแสดงรายการแต่ละรายการเกิน
กว่ารายการขั้นต ่าที่ระบุไวห้รือสามารถเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินมากกว่าที่
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีก าหนดไว ้แมว่้ากิจการจะน าเสนองบการเงินระหว่างภาคแบบสมบูรณ์
กิจการยงัคงตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีในเร่ืองเก่ียวกบัการรับรู้รายการและการวดั
มูลค่าและตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ก าหนดที่ระบุไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงหมายเหตุประกอบงบการเงินพี่ก  าหนดตามที่ระบุไวแ้ละตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัอื่น 
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บทที่ 4 
 

 การวิเคราะห์งบการเงนิ 
 
ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 

การวิเคราะห์งบการเงิน คือ การวิเคราะห์งบการเงินเป็นการน าข้อมูลจากงบการเงินมา
เปรียบเทียบหาความสัมพันธ์เพื่อให้ ได้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ 
วตัถุประสงคใ์นการวิเคราะห์งบการเงินขึ้นอยูก่บัความตอ้งการขอ้มูลของผูใ้ชง้บการเงิน เคร่ืองมือที่ใช้
ในการวิเคราะห์งบการเงินประกอบดว้ยการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์อตัราร้อยละ
ตามแนวนอนหรือแนวโน้ม การวิเคราะห์อัตราร้อยละตามแนวตั้ง ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียกับผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจ จะให้ความสนใจเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการซ่ึงขอ้มูลที่ส าคญัได้แก่    
งบแสดงฐานะการเงิน ก าไรขาดทุน งบก าไรสะสม ผูท้ี่ให้ความสนใจขอ้มูลทางดา้นการเงินของกิจการ 
สามารถแบ่งไดด้งัน้ีคือ 
 1.  เจ้าหนี้ของกิจการ  เจา้หน้ีของกิจการจะแบ่งตามระยะเวลาการช าระหน้ี เช่นเจา้หน้ีระยะ
ส้ัน เจา้หน้ีระยะยาว เจา้หน้ีเป็นผูใ้ห้ธุรกิจผูยื้มเงินดงันั้นเจา้หน้ีจะให้ความสนใจท าการวิเคราะห์ทาง
การเงินของกิจการในอนัที่จะทราบถึงความสามารถในการช าระหน้ีสินความตอ้งการเงินทุนที่เพ่ิมขึ้น
ในอนาคต ลกัษณะที่มาและใชไ้ปของเงินทุนของธุรกิจและความสามารถในการหาก าไรเพ่ือเจา้หน้ีจะ
ไดแ้น่ใจว่ากิจการจะสามารถน าเงินมาช าระหน้ีทั้งเงินตน้และก าไรไดต้ามก าหนด 
         2.  ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการของธุรกิจ  ผูบ้ริหารทางดา้นการเงินจะให้ความสนใจกบัขอ้มูล
ทางดา้นการเงินในแง่ที่ว่า บริหารอย่างไรจึงจะสร้างความมัน่คงสูงสุดให้แก่ผูถ้ือหุ้นโดยธุรกิจมีก าไร
ต่อหุ้นสูงขึ้น ทั้งน้ีธุรกิจจะตอ้งมีสภาพคล่องหรือความสามารถในการช าระหน้ีระยะส้ัน ก่อนน่ีอยูใ่น
สัดส่วนที่เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อกิจการ ความสามารถในการท าก าไรอยู่ในระดับที่
เหมาะสม เพ่ือสร้างความพอใจให้แก่เจา้หน้ีและผูถ้ือหุ้นของกิจการ 

3.  ผู้ลงทุน หรือผู้ถือหุ้น   หมายถึง  ผูท้ี่มีความสนใจถือหุ้นในกิจการเพื่อมีส่วนร่วมในการ
บริหารธุรกิจส่ิงที่ผูล้งทุนหรือผูถ้ือหุ้นตอ้งการจากการลงทุนคือ ผลตอบแทนดงันั้นจึงตอ้งการทราบ
ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
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 3.1.  สมรรถภาพในการหาก าไร ธุรกิจมีก าไรมากนอ้ยเพียงใด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
หรือผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น ถ้ากิจการมีก าไรจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่และจ่ายเป็นจ านวน
เท่าใด 

     3.2.  ความเส่ียงภยัในการลงทุนในหลกัทรัพย ์ซ่ึงกิจการท าการลงทุนคุม้หรือไม่ 
       4.  ผู้ตรวจสอบบัญชี  เน่ืองจากผูต้รวจสอบบญัชีจะตอ้งรับรองงบการเงินของธุรกิจ โดยเสนอ
ความคิดเห็นที่ถูกตอ้งจากขอ้มูลทางการเงิน ดงันั้นผูส้อบบญัชีจึงตอ้งวิเคราะห์งบการ เงินเพ่ือให้เกิด
ความมัน่ใจย่ิงขึ้นในการเสนอความคิดเห็นหรือรับรอง    งบการเงินนั้น 

5.  บุคคลอื่น ๆ  เช่น  นกัลงทุนใหม่  อาจจะประเมินผลการด าเนินธุรกิจนั้น ๆ ในการตดัสินใจ
ว่าควรลงทุนหรือไม่หรือกลุ่มผลประโยชน์อื่น ๆ เช่นสหภาพแรงงาน  รัฐบาลเป็นตน้ 
อัตราส่วนทางการเงินแบ่งออกได้ 4 ประเภทคือ  

1.  อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง  
2.  อตัราส่วนความสามารถในการด าเนินงาน  
3.  อตัราส่วนสภาพความเส่ียงทางการเงิน 
4.  อตัราส่วนวดัความสามาถการท าก าไร  
 

การวิเคราะห์งบการเงินมีจุดประสงค์ 2 ประการดังนี้  
 1.  การหาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ 

2.  การน าขอ้เท็จจริงที่ไดม้าใชป้ระกอบการตดัสินใจหรือเสนอแนะแนวทางการตดัสินใจ  
 

การวิเคราะห์งบการเงินมีจุดมุ่งหมายพอสรุปดังนี้  
 1. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือกลัน่กรองเบื้องตน้ส าหรับการตดัสินใจ  โดยเฉพาะเร่ืองการลงทุน 

2. เป็นเคร่ืองมือช่วยพยากรณ์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในอนาคตและเปลี่ยนแปลง
ที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบต่างๆ  

3. เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการวินิจฉัยปัญหาในการบริหารงาน ฐานะการเงินและปัญหาอื่นๆที่
อาจเกิดขึ้น 

4. เป็นขอ้มูลประกอบการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานแต่ละฝ่าย  
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ต่อไปจะเป็นการแสดงขั้นตอนในการค านวณในวิธีต่างๆ และผลค าอธิบายจากการค านวณดงัน้ี 
1.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโนม้ 
2.  การวิเคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง 
3.  การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 
4.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบกบับริษทัคู่แข่ง 
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4.1 งบการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามไตรมาสส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

สินทรัพย์ 
 

ไตรมาส 1 
31 มีนาคม 

2560 

ไตรมาส 2 
30 มิถุนายน 

2560 

ไตรมาส 3 
30 กันยายน 

2560 
สินทรัพย์หมุนเวียน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 111,104 146,128 64,974 
ลูกหน้ีการคา้ 944,162 647,194 641,643 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 81,315 83,420 88,724 
สินคา้คงเหลือ 786,567 755,432 669,199 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะส้ัน 10 10 10 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 113 113 113 
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 
 

1,926,280 1,632,297 1,464,663 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน    
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 166,135 112,391 96,884 
ลูกหน้ีไม่หมนุเวียนอื่น 26,256 26,308 26,310 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือที่ดิน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 33,443 32,935 32,688 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 6,676,144 6,536,413 6,400,314 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 25,850 26,174 26,023 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 120,143 153,470 171,152 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 1,479 1,479 1,744 
รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 7,049,450 6,889,170 6,755,115 
รวมสินทรัพย์ 8,975,730 8,521,467 8,219,778 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
 

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

ไตรมาส 1 
31 มีนาคม 
2560 

ไตรมาส 2 
30 มิถุนายน 

2560 

ไตรมาส 3 
30 กันยายน 

2560 
หนี้สินหมุนเวียน    
เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 630,000 370,000 390,000 
เจา้หน้ีการคา้กิจการอื่น 474,647 467,365 365,751 
เจา้หน้ีอื่น 168,561 142,435 145,024 
เจา้หน้ีค่าซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 103,560 99,443 88,543 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 210,356 212,581 157,490 
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

673,323 656,990 563,545 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 7,191 - - 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 
 

2,267547 1,949,084 1,710,353 

หนี้สินไม่หมุนเวยีน    
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 610,791 697,636 613,920 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 30,765 31,749 32,733 
รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 641,556 729,385 646,653 
รวมหนี้สิน 2,909,103 2,678,469 2,357,006 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
 

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

ไตรมาส 1 
31 มีนาคม 
2560 

ไตรมาส 2 
30 มิถุนายน 

2560 

ไตรมาส 3 
30 กันยายน 

2560 
ส่วนของผุ้ถือหุ้น    
ทุนเรือนหุ้น    
ทุนจดทะเบียน 1,300,000 1,300,000 1,300,000 
ทุนที่ออกช าระและช าระแลว้ 1,300,000 1,300,000 1,300,000 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น    
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 3,515,423 3,515,423 3,515,423 
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 56,079 56,079 56,079 
ก าไรสะสม    
จดัสรรแลว้    
ทุนส ารองตามกฎหมาย 130,000 130,000 130,000 
ทุนยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,109,862 88,491 908,197 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น (44,737) (42,995) (46,927) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,066,627 5,242,998 5,862,772 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,975,730 8,521,467 8,219,778 
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

รายได้และค่าใช้จ่าย 
 

ไตรมาส 1 
31 มีนาคม 
2560 

ไตรมาส 2 
30 มิถุนายน 

2560 

ไตรมาส 3 
30 กันยายน 

2560 
รายได้    
รายไดจ้ากการขาย 1,321,547 1,332,996 1,237,156 
ดอกเบี้ยรับ - 396 - 
รายไดอ้ื่น 3,855 2,195 3,318 
รวมรายได้ 
 

1,325,402 1,335,587 1,240,474 

ค่าใช้จ่าย    
ตน้ทุนขาย 1,095,892 1,119,279 1,074,348 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 141,602 168,315 102,790 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 31,692 39,031 31,366 
ตน้ทุนทางการเงิน 16,134 15,976 14,371 
รวมค่าใช้จ่าย 
 

1,285,320 1,342,601 1,222,875 

ส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (31,310) (55,486) (11,575) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 8,772 (62,500) 6,024 
รายไดภ้าษีเงินได ้ 24,138 32,129 17,682 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 32,910 (30,371) 23,706 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้ 
คณะกรรมการไดอ้นุมติัให้ออกงบการเงินระหว่างกาลน้ีเมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 2561 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้ งขึ้ นในประเทศไทยเมื่อวนัที่                
3 กนัยายน 2553 และมีที่อยูจ่ดทะเบียนดงัน้ี 
 
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2922/301-303 ชั้น 28 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย 
 
ส านักงานสาขาตั้งอยู่เลขที่ 111/1 หมู่ที่ 4 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวดั
พระนครศรีอยธุยา 13120 ประเทศไทย 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน 2557 
 
ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างงวดไดแ้ก่ครอบครัวภาสกรนที ซ่ึงถือหุ้นของบริษทั ณ วนัที่ 31 มีนาคม 
2561 คิดเป็นร้อยละ 46 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม 
 
รายละเอียดของการร่วมค้าและบริษทัย่อย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560          
ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 5 และ 6 ตามล าดบั 
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2. เกณฑ์การจัดท างบการเงนิระหว่างกาล 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34 (ปรับปรุง 
2560) เร่ืองการรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดย      
สภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยท์ี่เก่ียวขอ้ง 
 
  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้ นเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่          
31 ธันวาคม 2560  งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงิน
ประจ าปีแต่เนน้การให้ขอ้มูลที่เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้าซ้อนกบั
ขอ้มูลที่ไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้  ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับ    
งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 
 
  นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณที่ใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือ
ปฏิบติัในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ยกเวน้แต่กรณีที่กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงั
วันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ  การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่มา           
ถือปฏิบตัิดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อนโยบายการบัญชี วิธีการค านวณ และผล    
การด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทัหรือบริษทั 
 
  นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ขา้งตน้สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่นๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงั
วนัที่ 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง มีผลบังคับใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที่ 7* 

การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที่ 9* 

เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที่ 15 

รายไดจ้ากสัญญาที่ท  ากบัลูกคา้ 2562 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัที่ 16* 

การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

2563 

 
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
  กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล
ก่อนวนัที่มีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากบัลูกค้า ให้หลักการ
โดยรวมในการรับรู้รายได้ ทั้งจ านวนเงินและช่วงเวลาที่รับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เมื่อ (หรือ ณ ขณะที่) 
กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการให้แก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่าของรายไดท้ี่กิจการคาดว่าจะไดรั้บ 
  ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาที่ท ากบัลูกคา้ เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9  เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ
อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง  
  ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 
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(ข) สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 
  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษเพ่ือให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ที่
ระบุไวเ้ป็นอยา่งอื่น 
 
(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
  ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหาร
ตอ้งใช้วิจารณญาณ การประมาณและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบาย
การบญัชีและการรายงานจ านวนเงินที่เก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างจากที่ประมาณไว ้
 
  ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณอย่างมีนัยส าคัญในการ        
ถือปฏิบตัิตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการ
ประมาณการซ่ึงถือปฏิบตัิเช่นเดียวกนัในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 
 
3. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
  เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั
กับกลุ่มบริษทั  หากกลุ่มบริษทัมีอ  านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือ          
มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือใน         
ทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ
เดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
  ความสัมพันธ์ที่มีกับการร่วมค้าและบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน   
ระหว่างกาลขอ้ 5 และ 6ส าหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั
อื่น มีดงัน้ี 
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ช่ือกิจการหรือบุคคล ประเทศที่จัดต้ัง ลักษณะความสัมพนัธ์ 
 /สัญชาติ  

นายตนั ภาสกรนที ไทย บุคคลที่มีอ  านาจและความรับผิดชอบในการ
วางแผน ส่ังการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ
กิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ีรวมถึง
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของ
บริษทั 

นางอิง ภาสกรนที ไทย เป็นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ และเป็นกรรมการของ
บริษทั 

บริษทั ไอ แอม กรีนที จ ากดั ไทย มีผูถ้ือหุ้นร่วมกันและญาติสนิทของกรรมการ
ของบริษทัเป็นกรรมการ 

บริษทั กิน กบั ตนั จ ากดั ไทย มีกรรมการและผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 
บริษทั ตนับุญ จ ากดั ไทย มีกรรมการและผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 
บริษทั ภาสกรนที จ ากดั ไทย มีกรรมการและผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 
บริษทั กิน ร้อง ด่ืม จ ากดั ไทย มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 
บริษทั ตนั แอสเซ็ท จ ากดั ไทย มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 
บริษทั อีซิลี่ จ ากดั ไทย มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เ ก่ียวข้องกันอธิบายได้
ดงัต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
ซ้ือ/ขายสินคา้ ราคาตลาด 
รายไดค้่าบริการดา้นบริหาร ราคาตามสัญญาที่ก  าหนดขึ้นตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขปกติทาง

ธุรกิจ 
ดอกเบี้ยรับ ตน้ทุนของแหล่งที่มาของเงินทุน 
ค่าใชจ่้ายอื่น ราคาที่ตกลงกนั 
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  รายการที่ส าคญักบับุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 
2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  13,358  14,975 
รายไดค้่าบริการดา้นบริหาร -  -  600  - 
ดอกเบี้ยรับ -  -  2,682  16 
        
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
ขายสินคา้ 140,208  153,177  115,966  152,735 
ซ้ือสินคา้ 123  101  123  101 
ค่าใชจ้่ายอื่น 128  380  38  380 
        
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 7,848  7,023  7,848  7,023 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 414  415  414  415 
   รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 8,262  7,438  8,262  7,438 
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  ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2560 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

ลูกหน้ีกำรค้ำ 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  11,965  198,784 
กิจการอื่นทีเ่ก่ียวขอ้งกนั 100,788  35,152  93,058  18,722 
รวม 100,788  35,152  105,023  217,506 

      

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  3,784  3,737 

 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย    2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
บริษทั อิชิตนั เพาเวอร์ จ  ากดั -  -  250,000  200,000 
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 รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บริษทัย่อยในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 
มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ณ วนัที่ 1 มกราคม -  -  200,000  - 
เพิ่มขึ้น -  -  130,000  15,000 
ลดลง -  -  (80,000)  - 
ณ วันที่ 31 มีนาคม -  -  250,000  15,000 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม   -   - 200,000 

 
  
 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ยประเภทไม่มีหลกัประกนัมีอตัราดอกเบี้ย
คงที่ร้อยละ 5 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2560: ร้อยละ 5 ต่อปี) และช าระคืนเมื่อทวงถาม 
 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
กิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั 4,664  3,114  4,664  3,114 
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รายการที่ส าคญักบับุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 
มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  18,885  14,589 
รายไดค้่าบริการดา้นบริหาร -  -  600  600 
ดอกเบี้ยรับ -  -  1,829  189 
        
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
ขายสินคา้ 64,334  130,726  59,723  129,593 
ซ้ือสินคา้ 105  62  105  62 
ค่าใชจ้่ายอื่น 723  341  648  241 
        
 
 

       

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 9,958  9,144  9,958  9,144 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 413  415  413  415 
   รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 10,371  9,559  10,371  9,559 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  32,243  29,564 
รายไดค้่าบริการดา้นบริหาร -  -  1,200  600 
ดอกเบี้ยรับ -  -  4,511  205 
        
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
ขายสินคา้ 204,542  283,903  175,689  282,328 
ซ้ือสินคา้ 228  163  228  163 
ค่าใชจ้่ายอื่น 851  721  686  621 
        
ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 17,806  16,167  17,806  16,167 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 827  830  827  830 
   รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 18,633  16,997  18,633  16,997 
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 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 
2560 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

ลูกหน้ีกำรค้ำ 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  2,475  198,784 
กิจการอื่นทีเ่ก่ียวขอ้งกนั 64,113  35,152  62,769  18,722 
รวม 64,113  35,152  65,244  217,506 

      

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  1,816  3,737 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย    2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
บริษทั อิชิตนั เพาเวอร์ จ  ากดั -  -  100,000  200,000 
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 รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บริษทัย่อยในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่     30 
มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ณ วนัที่ 1 มกราคม -  -  200,000  - 
เพิ่มขึ้น -  -  240,000  30,000 
ลดลง -  -  (340,000)  - 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน -  -  100,000  30,000 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม   -   - 200,000 

 
 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อยประเภทไม่มีหลักประกันมีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2560: ร้อยละ 5 ต่อปี) และช าระคืนเมื่อทวงถาม 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
กิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั 11,302  3,114  11,302  3,114 

 
          รายการที่ส าคญักบับุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  5,931  478,645 
รายไดค้่าบริการดา้นบริหาร -  -  600  600 
ดอกเบี้ยรับ -  -  1,260  450 
        

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
ขายสินคา้ 91,177  133,546  91,251  90,117 
ซ้ือสินคา้ 200  182  200  182 
ค่าใชจ้่ายอื่น 71  103  71  103 
        

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 7,848  7,022  7,848  7,022 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 414  416  414  416 
   รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 8,262  7,438  8,262  7,438 

  
งบการเงินรวม 

   
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  38,174  508,209 
รายไดค้่าบริการดา้นบริหาร -  -  1,800  1,200 
ดอกเบี้ยรับ -  -  5,771  655 
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บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
ขายสินคา้ 295,719  417,449  266,940  372,445 
ซ้ือสินคา้ 428  345  428  345 
ค่าใชจ้่ายอื่น 922  824  757  724 
        
ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 25,654  23,189  25,654  23,189 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,241  1,246  1,241  1,246 
   รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 26,895  24,435  26,895  24,435 

 
          ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2560 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

ลูกหน้ีกำรค้ำ 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  -  198,784 
กิจการอื่นทีเ่ก่ียวขอ้งกนั 52,065  35,152  52,144  18,722 
รวม 52,065  35,152  52,144  217,506 

      

      

      

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  3,677  3,737 
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  รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บริษทัย่อยในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่       
30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ณ วนัที่ 1 มกราคม -  -  200,000  - 
เพิ่มขึ้น -  -  240,000  40,000 
ลดลง -  -  (340,000)  - 
ณ วันที่ 30 กันยายน -  -  100,000  40,000 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม   -   - 200,000 

 
  ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อยประเภทไม่มีหลกัประกนัมีอตัรา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2560: ร้อยละ 5 ต่อปี) และช าระคืนเมื่อทวงถาม 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
กิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั 6,061  3,114  6,061  3,114 

 
 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย    2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
บริษทั อิชิตนั เพาเวอร์ จ  ากดั -  -  100,000  200,000 
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สัญญาส าคัญที่ท ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
สัญญาแต่งต้ังผู้จัดจ าหน่ายสินค้า 
 
  เมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 2560 บริษทัได้ท าสัญญาแต่งตั้งกิจการที่เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง (บริษทั      
ไอ แอม กรีนที จ ากดั) ให้เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ให้กบับริษทั สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัที่   
1 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 
 
สัญญาโอนสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้า 
 
  เมื่อวันที่  11 พฤษภาคม 2558 บริษัทได้ท าสัญญาโอนสิทธิในการใช้เค ร่ืองหมายการค้า                 
กับการร่วมค้า ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษทัตกลงที่จะโอนสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้า
บางอยา่งของบริษทัตามที่ระบุไวใ้นสัญญาให้การร่วมคา้ใช้ในประเทศอินโดนีเซีย ในการน้ีการร่วมคา้
ตกลงที่จะช าระค่าการโอนสิทธิดงักล่าวให้กบับริษทัเป็นจ านวนเงิน 3,000 เหรียญสหรัฐ สัญญาฉบบัน้ี
มีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 10 ปี และเมื่อส้ินสุดสัญญาสามารถต่ออายไุดอ้ีก 10 ปี ตามเงื่อนไขใหม่ที่
ระบุไวใ้นสัญญาหรือส้ินสุดทนัทีที่บริษทัส้ินสุดการเป็นผูถ้ือหุ้นของการร่วมคา้ 
 
สัญญาให้สิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 
 
  เมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 2558 บริษทัไดท้ าสัญญาให้สิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญากับการ
ร่วมคา้ภายใตเ้งื่อนไขของสัญญา บริษทัตกลงที่จะให้การร่วมคา้ใช้ทกัษะความรู้วิทยาการทางเทคนิค
และสูตรการผลิตบางอย่างของบริษทัตามที่ระบุไวใ้นสัญญาในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ใน
ประเทศอินโดนีเซีย ในการน้ี การร่วมค้าตกลงที่จะช าระค่าสิทธิให้กบับริษทัเป็นจ านวนเงิน 3,000  
เหรียญสหรัฐต่อปี สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชจ้นถึงหลงัจากวนัที่บริษทัส้ินสุดการเป็นผูถ้ือหุ้นของการ
ร่วมคา้เป็นระยะเวลา 10 ปี และเมื่อส้ินสุดสัญญาสามารถต่ออายไุดอ้ีก 10 ปี ตามเงื่อนไขใหม่ที่ระบุไว้
ในสัญญา 
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สัญญาให้บริการด้านการบริหารงาน 
  เมื่อวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดท้ าสัญญาให้บริการดา้นบริหารงานกบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 
(บริษทั อิชิตนั เพาเวอร์ จ ากดั) ภายใตเ้งื่อนไขของสัญญา บริษทัยอ่ยตกลงที่จะช าระค่าบริการดา้นการ
บริหารงานตามจ านวนและเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นสัญญาดงักล่าว สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัที่    
1 มกราคม 2561 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 
4. ลูกหนี้การค้า 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
กิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั 3 100,788  35,152  105,023  217,506 
กิจการอื่น  843,374  635,531  716,940  482,135 
รวม  944,162  670,683  821,963  699,641 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 100,788  35,152  105,023  217,506 
 100,788  35,152  105,023  217,506 

กิจการอื่น        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 829,165  627,573  711,307  479,570 
เกินก าหนดช าระนอ้ยกว่า 3 เดือน 14,209  7,958  5,633  2,565 
 843,374  635,531  716,940  482,135 
        
รวม 944,162  670,683  821,963  699,641 

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 60 วนั 
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ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 
 
ลูกหนี้การค้า 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
กิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั 3 64,113  35,152  65,244  217,506 
กิจการอื่น  583,081  635,531  569,348  482,135 
รวม  647,194  670,683  634,592  699,641 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 64,113  35,152  65,244  217,506 
 64,113  35,152  65,244  217,506 

กิจการอื่น        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 580,281  627,573  566,548  479,570 
เกินก าหนดช าระนอ้ยกว่า 3 เดือน 2,800  7,958  2,800  2,565 
 583,081  635,531  569,348  482,135 
        
รวม 647,194  670,683  634,592  699,641 

 
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 60 วนั 
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ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 
 
ลูกหนี้การค้า 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
กิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั 3 52,065  35,152  52,144  217,506 
กิจการอื่น  589,578  635,531  583,145  482,135 
รวม  641,643  670,683  635,289  699,641 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 52,065  35,152  52,144  217,506 
 52,065  35,152  52,144  217,506 

กิจการอื่น        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 586,778  627,573  580,345  479,570 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกว่า 3 เดือน -  7,958  -  2,565 
   3-6 เดือน 2,800  -  2,800  - 
 589,578  635,531  583,145  482,135 
        
รวม 641,643  670,683  635,289  699,641 

 
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุม่บริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 60 วนั 
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5. เงินลงทุนในการร่วมค้า 
  รายการเคลื่อนไหวในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
การร่วมค้า        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 61,202  94,727  61,270  94,820 
ช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน 158,700  -  158,700  - 
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน        
   ในการร่วมคา้ (31,310)  (43,815)  -  - 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า -  -  (53,700)  (44,800) 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการ        
   แปลงค่างบการเงิน (22,457)  (1,039)  -  - 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 166,135  49,873  166,270  50,020 

 
 รายการเคลื่อนไหวในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
การร่วมค้า        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 61,202  94,727  61,270  94,820 
ช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน 158,700  -  158,700  - 
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน        
   ในการร่วมคา้ (86,796)  (83,252)  -  - 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า -  -  (107,500)  (84,200) 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการ        
   แปลงค่างบการเงิน (20,715)  (882)  -  - 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 112,391  10,593  112,470  10,620 
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รายการเคลื่อนไหวในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
การร่วมค้า        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 61,202  94,727  61,270  94,820 
ช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน 158,700  121,050  158,700  121,050 
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน        
   ในการร่วมคา้ (98,371)  (101,403)  -  - 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า -  -  (123,000)  (110,200) 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการ        
   แปลงค่างบการเงิน (24,647)  (8,792)  -  - 
ณ วันที่ 30 กันยายน 96,884  105,582  96,970  105,670 

 
  
 เมื่อวนัที่ 27 สิงหาคม 2557 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาร่วมลงทุนกบับริษทั พีที อาทร่ี แปซิฟิค (“AP”) 
ซ่ึงเป็นนิติบุคคลที่จดัตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อร่วมลงทุนในบริษทั พีที อิชิ ตนั อินโดนีเซีย 
(“PTI”) ซ่ึงเป็นการร่วมค้าที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย และมีวตัถุประสงค์เพื่อผลิตและ
จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม แบรนด์ “อิชิตนั” ในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษทัและ AP เขา้ลงทุนใน
การร่วมค้าในอัตราส่วนที่เท่ากัน (อัตราร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้ทั้งหมดของการ      
ร่วมคา้) ซ่ึงคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนในส่วนของบริษทัรวม 200,000 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย (หรือเทียบเท่า 
575 ลา้นบาท) บริษทัไดจ่้ายช าระเงินทุนจดัตั้งบริษทังวดแรกในอตัราร้อยละ 50 ของทุนที่เรียกช าระ
แล้วเป็นจ านวนเงิน 50,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย (หรือเทียบเท่า 135.6 ล้านบาท) และการร่วมค้า
ดงักล่าวจดัตั้งเสร็จเมื่อวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เน่ืองจากตามสัญญาร่วมลงทุนไดก้ าหนดให้ผูล้งทุน
มีอ านาจควบคุมร่วมกนั และมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงานดงักล่าวมากกว่าการมีสิทธิ
ในสินทรัพยห์รือภาระผูกพนัในหน้ีสินที่เก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น ดงันั้นบริษทัจึงไดบ้ันทึก
บญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
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  เมื่อวนัที่ 21 มิถุนายน 2559 บริษทัไดรั้บจดหมายจากการร่วมคา้เรียกให้ช าระเงินทุนจดัตั้งบริษทั
เพ่ิมอีกเป็นจ านวนเงิน 40,000 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย (หรือเทียบเท่า 115.6 ลา้นบาท) โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือน าไปซ้ือที่ ดินและเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทได้จ่ายช าระเงินทุนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่                   
30 มิถุนายน 2559  และการร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบั Indonesia Investment Coordinating Board 
แลว้เมื่อวนัที่ 8 สิงหาคม 2559 
 
  เมื่อวนัที่ 31 กรกฎาคม 2560 บริษทัไดรั้บจดหมายจากการร่วมคา้เรียกให้ช าระเงินทุนจดัตั้งบริษทั
เพ่ิมอีกเป็นจ านวนเงิน 45,000 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย (หรือเทียบเท่า 121.1 ลา้นบาท) โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษทัไดจ่้ายช าระเงินทุนดงักล่าวแลว้เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560  และการ
ร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบั Indonesia Investment Coordinating Board แลว้เมื่อวนัที่ 22 สิงหาคม 
2560 
 
  เมื่อวนัที่ 5 มกราคม 2561 บริษทัไดรั้บจดหมายจากการร่วมคา้เรียกให้ช าระเงินทุนจดัตั้งบริษทั
เพ่ิมอีกเป็นจ านวนเงิน 60,000 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย (หรือเทียบเท่า 158.7 ลา้นบาท) โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษทัไดจ่้ายช าระเงินทุนดงักล่าวแลว้เมื่อวนัที่  17 มกราคม 2561  และการ
ร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบั Indonesia Investment Coordinating Board แลว้เมื่อวนัที่ 24 มกราคม 
2561 
 
  เน่ืองจากยอดขายเคร่ืองด่ืม แบรนด์ “อิชิตนั” ในประเทศอินโดนีเซียไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์
และประมาณไวเ้บื้องตน้อยา่งมีนยัส าคญั ผูบ้ริหารของบริษทัเช่ือว่ามูลค่าของเงินลงทุนใน PTI อาจเกิด
การดอ้ยค่า และไดป้ระเมินมูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืนซ่ึงค านวณจากมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการ
ขายของเงินลงทุนใน PTI จากผลการประเมินดงักล่าวและดุลยพินิจของผูบ้ริหาร บริษทับนัทึกขาดทุน
จากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561 เป็นจ านวนเงิน 53.7 ลา้นบาท (ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
2560: 154.6 ล้านบาท) และบริษทัมีมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในการร่วมค้า ณ วนัที่ 31 มีนาคม 
2561 เป็นจ านวนเงิน 166.3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 61.3 ลา้นบาท
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เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี
กิจการจดัตั้ง 

สัดส่วนความ 
เป็นเจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้  

  
ราคาทุน 

 มูลค่าตาม 
วิธีส่วนไดเ้สีย  

   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
   2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กำรร่วมค้ำ                  
 ผลิตและจ าหน่าย                 
บริษทั พีที อิชิ ตนั อินโดนีเซีย เคร่ืองดื่ม อินโดนีเซีย 50  50  1,061,941  744,541  530,970  372,270  166,135  61,202 
รวม           530,970  372,270  166,135  61,202 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กำรร่วมค้ำ                    
บริษทั พีที อิชิ ตนั อินโดนีเซีย 50  50  1,061,941  744,541  530,970  372,270  (364,700)  (311,000)  166,270  61,270 
รวม         530,970  372,270  (364,700)  (311,000)  166,270  61,270 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน  



67 
 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี
กิจการจดัตั้ง 

สัดส่วนความ 
เป็นเจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้  

  
ราคาทุน 

 มูลค่าตาม 
วิธีส่วนไดเ้สีย  

   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
   2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กำรร่วมค้ำ                  
 ผลิตและจ าหน่าย                 
บริษทั พีที อิชิ ตนั อินโดนีเซีย เคร่ืองดื่ม อินโดนีเซีย 50  50  1,601,941  744,541  530,970  372,270  112,391  61,202 
รวม           530,970  372,270  112,391  61,202 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กำรร่วมค้ำ                    
บริษทั พีที อิชิ ตนั อินโดนีเซีย 50  50  1,601,941  744,541  530,970  372,270  (418,500)  (311,000)  112,470  61,270 
รวม         530,970  372,270  (418,500)  (311,000)  112,470  61,270 

 
บริษทัไม่มีเงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน 
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เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี
กิจการจดัตั้ง 

สัดส่วนความ 
เป็นเจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้  

  
ราคาทุน 

 มูลค่าตาม 
วิธีส่วนไดเ้สีย  

   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
   2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กำรร่วมค้ำ                  
 ผลิตและจ าหน่าย                 
บริษทั พีที อิชิ ตนั อินโดนีเซีย เคร่ืองดื่ม อินโดนีเซีย 50  50  1,061,941  744,541  530,970  372,270  96,884  61,202 
รวม           530,970  372,270  96,884  61,202 

 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กำรร่วมค้ำ                    
บริษทั พีที อิชิ ตนั อินโดนีเซีย 50  50  1,061,941  744,541  530,970  372,270  (434,000)  (311,000)  96,970  61,270 
รวม         530,970  372,270  (434,000)  (311,000)  96,970  61,270 
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
  รายการเคลื่อนไหวในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ณ วนัที่ 1 มกราคม -  -  1,000  - 
ซ้ือเงินลงทุน -  -  -  1,000 
ณ วันที่ 31 มีนาคม -  -  1,000  1,000 

 
  รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัย่อยที่เพ่ิมขึ้นในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 
2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทั อิชิตนั เพาเวอร์ จ ากดั  -  -  1,000  1,000 
รวม -  -  1,000  1,000 

 
   
  รายการเคลื่อนไหวในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ณ วนัที่ 1 มกราคม -  -  1,000  - 
ซ้ือเงินลงทุน -  -  -  1,000 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน -  -  1,000  1,000 
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  รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัย่อยที่เพ่ิมขึ้นในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทั อิชิตนั เพาเวอร์ จ ากดั  -  -  1,000  1,000 
รวม -  -  1,000  1,000 

 
 รายการเคลื่อนไหวในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ณ วนัที่ 1 มกราคม -  -  1,000  - 
ซ้ือเงินลงทุน -  -  -  1,000 
ณ วันที่ 30 กันยายน -  -  1,000  1,000 

 
  รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัย่อยที่เพ่ิมขึ้นในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 
2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทั อิชิตนั เพาเวอร์ จ ากดั  -  -  1,000  1,000 
รวม -  -  1,000  1,000 

 
  ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการของบริษทัได้
อนุมติัการจดัตั้งบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั อิชิตนั เพาเวอร์ จ ากดั) โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้เป็น
จ านวนเงิน 1,000,000 บาท และให้เรียกช าระเงินทุนจัดตั้งบริษทัเต็มมูลค่า ทั้งน้ีบริษทัย่อยดงักล่าว
ด าเนินการการจดทะเบียนจดัตั้งเสร็จแลว้เมื่อวนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2560 
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  เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และเงินปันผลรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 
2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

บริษทัยอ่ย 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศที่
กิจการจดัตั้ง 

สัดส่วนความ 
เป็นเจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้  

  
ราคาทุน 

 เงินปันผลรับส าหรับ 
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 

   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
   2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อยทำงตรงในประเทศ                  
บริษทั อิชิตนั เพาเวอร์ จ ากดั จ าหน่ายเคร่ืองด่ืม ไทย 99.99  99.99  1,000  1,000  1,000  1,000  -  - 
รวม           1,000  1,000  -  - 
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 เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และเงินปันผลรับส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

บริษทัยอ่ย 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศที่
กิจการจดัตั้ง 

สัดส่วนความ 
เป็นเจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้  

  
ราคาทุน 

 เงินปันผลรับส าหรับ 
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 

   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
   2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อยทำงตรงในประเทศ                  
บริษทั อิชิตนั เพาเวอร์ จ ากดั จ าหน่ายเคร่ืองด่ืม ไทย 99.99  99.99  1,000  1,000  1,000  1,000  -  - 
รวม           1,000  1,000  -  - 
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  เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และเงินปันผลรับส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

บริษทัยอ่ย 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศที่
กิจการจดัตั้ง 

สัดส่วนความ 
เป็นเจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้  

  
ราคาทุน 

 เงินปันผลรับส าหรับ 
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 

   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  30 กนัยายน 
   2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อยทำงตรงในประเทศ                  
บริษทั อิชิตนั เพาเวอร์ จ ากดั จ าหน่ายเคร่ืองด่ืม ไทย 99.99  99.99  1,000  1,000  1,000  1,000  -  - 
รวม           1,000  1,000  -  - 
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7. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
  การซ้ือ จ าหน่าย และโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 
2561 และ 2560     มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 2561  2560 

 
 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 2,863  -  1,901  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน -  -  2,542  - 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 562  (12)  2,419  - 
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช ้ 294  (1)  4,301  (31) 
สินทรัพยร์ะหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง 3,905  -  4,445  (2,956) 
รวม 7,624  (13)  15,608  (2,987) 

 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561  2560 

 
 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 2,863  -  1,901  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน -  -  2,542  - 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 562  (12)  2,419  - 
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช ้ 294  (1)  4,301  (31) 
สินทรัพยร์ะหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง 3,905  -  4,445  (2,956) 
รวม 7,624  (13)  15,608  (2,987) 
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  การซ้ือ จ าหน่าย และโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 2561  2560 

 
 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 3,092  -  2,085  (10) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 4,429  -  2,542  - 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 1,976  (11)  2,973  (5) 
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช ้ 1,298  (12)  7,215  (43) 
สินทรัพยร์ะหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง 3,151  (4,429)  632,687  (2,955) 
รวม 13,946  (4,452)  647,502  (3,013) 

 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561  2560 

 
 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 3,092  -  2,085  (10) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 4,429  -  2,542  - 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 1,976  (11)  2,973  (5) 
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช ้ 1,298  (12)  7,215  (43) 
สินทรัพยร์ะหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง 3,151  (4,429)  632,687  (2,955) 
รวม 13,946  (4,452)  647,502  (3,013) 
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  การซ้ือ จ าหน่าย และโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 2561  2560 

 
 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 367  -  2,941  (10) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 4,429  -  2,542  (217) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 2,480  (12)  3,866  (8) 
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช ้ 2,316  (25)  8,535  (57) 
สินทรัพยร์ะหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง 11,116  (4,429)  718,328  (3,205) 
รวม 20,708  (4,466)  736,212  (3,497) 

 
 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561  2560 

 
 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 367  -  2,941  (10) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 4,429  -  2,542  (217) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 2,480  (12)  3,866  (8) 
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช ้ 2,316  (25)  8,535  (57) 
สินทรัพยร์ะหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง 11,116  (4,429)  718,328  (3,205) 
รวม 20,708  (4,466)  736,212  (3,497) 
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8. ส่วนงานด าเนินงาน 
ส่วนงานธุรกิจ 
  ผูบ้ริหารเห็นว่ากลุ่มบริษทัด าเนินกิจการหลกัในส่วนงานธุรกิจเดียวคือ ธุรกิจเคร่ืองด่ืม ดงันั้นฝ่าย
บริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมีส่วนงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว 
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์ 
  ในการน าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามเขตภูมิศาสตร์นั้น รายไดจ้ะจ าแนกโดยใชส้ถานที่ตั้ง
ของลูกคา้ 
กลุ่มบริษัทเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ที่ส าคัญดังนี้ 
ส่วนงานที่  1 ประเทศไทย 
ส่วนงานที่  2 อื่นๆ 
 
  รายละเอียดรายได้จากบุคคลภายนอกที่เก่ียวกับเขตภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ประเทศไทย 969,160  1,238,610  794,997  1,244,769 
อื่นๆ 352,387  249,505  352,387  249,505 
รวม 1,321,547  1,488,115  1,147,384  1,494,274 

 
  รายละเอียดรายได้จากบุคคลภายนอกที่เก่ียวกับเขตภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสาม
เดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ประเทศไทย 870,709  1,062,011  860,024  1,059,714 
อื่นๆ 462,287  376,909  462,287  376,909 
รวม 1,332,996  1,438,920  1,322,311  1,436,623 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ประเทศไทย 1,839,869  2,300,621  1,655,021  2,304,483 
อื่นๆ 814,674  626,414  814,674  626,414 
รวม 2,654,543  2,927,035  2,469,695  2,930,897 

 
 
  รายละเอียดรายได้จากบุคคลภายนอกที่เก่ียวกับเขตภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสาม
เดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ประเทศไทย 762,222  1,004,306  757,614  1,239,099 
อื่นๆ 474,934  451,597  474,934  451,597 
รวม 1,237,156  1,455,903  1,232,548  1,690,696 

 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ประเทศไทย 2,602,091  3,304,927  2,412,635  3,543,582 
อื่นๆ 1,289,608  1,078,011  1,289,608  1,078,011 
รวม 3,891,699  4,382,938  3,702,243  4,621,593 

 
 
 
 



79 
 

ลูกค้ารายใหญ่ 
  กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายหน่ึงของกลุ่มบริษทัและบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 
31 มีนาคม 2561 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงินประมาณ 859.5 ลา้น
บาท และ 695.4 ลา้นบาท ตามล าดบั (ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560 ในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงินประมาณ 1,132.0 ล้านบาท และ 1,123.7 ล้านบาท 
ตามล าดบั) จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
  กลุ่มบริษทัมีรายได้จากลูกคา้รายหน่ึงของกลุ่มบริษทัและบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและหก
เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 เป็นจ านวนเงินประมาณ 847.8 ลา้นบาท และ 1,707.3 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ส าหรับงบการเงินรวม และเป็นจ านวนเงินประมาณ 818.2 ลา้นบาท และ 1,513.6 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ (ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
2560 เป็นจ านวนเงินประมาณ 992.5 ลา้นบาท และ 2,124.5 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรับงบการเงินรวม 
และเป็นจ านวนเงินประมาณ 976.4 ลา้นบาท และ 2,100.1 ลา้นบาท ตามล าดบัส าหรับงบการเงินเฉพาะ
กิจการ) จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
  กลุ่มบริษทัมีรายได้จากลูกคา้รายหน่ึงของกลุ่มบริษทัและบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและเก้า
เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 เป็นจ านวนเงินประมาณ 699.6 ลา้นบาท และ 2,406.9 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ส าหรับงบการเงินรวม และเป็นจ านวนเงินประมาณ 688.2 ลา้นบาท และ 2,201.8 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ (ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
2560 เป็นจ านวนเงินประมาณ 898.8 ลา้นบาท และ 3,023.3 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรับงบการเงินรวม 
และเป็นจ านวนเงินประมาณ 698.0 ลา้นบาท และ 2,798.1 ลา้นบาท ตามล าดบัส าหรับงบการเงินเฉพาะ
กิจการ) จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
9. ภาษีเงินได้ 
  การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินได้
ประจ าปีถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัที่คาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีที่ใชก้บัรายไดก้่อนภาษีเงินไดข้องงวด
ระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดท้ี่แทจ้ริงของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561 มียอดติดลบร้อยละ 275 และติดลบร้อยละ 58 ซ่ึงแสดงใน       
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560: ติดลบร้อยละ 27 และติดลบร้อยละ 29 ตามล าดบั) 
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การเปลี่ยนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท้ี่แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากผลแตกต่างของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทาง
บญัชีและทางภาษี ซ่ึงกลุ่มบริษทัและบริษทัมีก าไรสุทธิในจ านวนที่เป็นสาระส าคญัซ่ึงเกิดจากธุรกรรม
ที่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน โดยก าไรสุทธิจากธุรกรรมดงักล่าวไม่ตอ้งเสียภาษี 
  อตัราภาษีเงินไดท้ี่แทจ้ริงของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองส าหรับงวดสาม
เดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่  30 มิถุนายน 2561 มียอดติดลบร้อยละ 51 และติดลบร้อยละ 105 
ตามล าดบั ส าหรับงบการเงินรวม และมียอดติดลบร้อยละ 61 และติดลบร้อยละ 60 ตามล าดบั ส าหรับ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560 มียอดติด
ลบร้อยละ 15 และติดลบร้อยละ 11 ตามล าดบั ส าหรับงบการเงินรวม และมียอดติดลบร้อยละ 13 และ
ติดลบร้อยละ 10 ตามล าดบั ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ) การเปลี่ยนแปลงในอตัราภาษีเงินได้ที่
แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากผลแตกต่างของรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายทางบญัชีและทางภาษี  ซ่ึงกลุ่มบริษทัและ
บริษทัมีก าไรสุทธิในจ านวนที่เป็นสาระส าคญัซ่ึงเกิดจากธุรกรรมที่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน โดย
ก าไรสุทธิจากธุรกรรมดงักล่าวไม่ตอ้งเสียภาษี 
  อตัราภาษีเงินไดท้ี่แทจ้ริงของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองส าหรับงวดสาม
เดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่  30 กันยายน 2561 มียอดติดลบร้อยละ 294 และมียอดร้อยละ 155 
ตามล าดบั ส าหรับงบการเงินรวม และมียอดติดลบร้อยละ 310 และมียอดร้อยละ 84 ตามล าดบั ส าหรับ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 มียอดร้อย
ละ 14 และติดลบร้อยละ 2 ตามล าดบั ส าหรับงบการเงินรวม และมียอด 
ร้อยละ 7 และติดลบร้อยละ 1 ตามล าดบั ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ) การเปลี่ยนแปลงในอตัรา
ภาษีเงินไดท้ี่แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากผลแตกต่างของรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายทางบญัชีและทางภาษี  ซ่ึง
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีก าไรสุทธิในจ านวนที่เป็นสาระส าคญัซ่ึงเกิดจากธุรกรรมที่ไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุน โดยก าไรสุทธิจากธุรกรรมดงักล่าวไม่ตอ้งเสียภาษี 
 
 
10. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 
ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด  ที่เป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญั
ที่ออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดยแสดงการค านวณดงัน้ี 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดที่เป็นส่วน        
   ของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) 32,910  62,463  (17,125)  59,480 

        
จ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้ว 1,300,000  1,300,000  1,300,000  1,300,000 

        
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บำท) 0.03  0.05  (0.01)  0.05 

 
  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
2561 และ 2560 ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด ที่เป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทัและ
จ านวนหุ้นสามญัที่ออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดยแสดงการค านวณดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดที่เป็นส่วน        
   ของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) (30,371)  90,240  (20,611)  104,723 

        
จ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้ว 1,300,000  1,300,000  1,300,000  1,300,000 

        
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บำท) (0.02)  0.07  (0.02)  0.08 
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ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 
และ 2560 ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด ที่เป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวน
หุ้นสามญัที่ออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดยแสดงการค านวณดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ก าไรส าหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ        
   ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) 23,706  69,248  23,394  159,599 

        
จ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้ว 1,300,000  1,300,000  1,300,000  1,300,000 

        
ก าไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บำท) 0.02  0.05  0.02  0.12 

 
 
 
 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดที่เป็นส่วน        
   ของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) 2,539  152,703  (37,736)  164,203 

        
จ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้ว 1,300,000  1,300,000  1,300,000  1,300,000 

        
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บำท) 0.00  0.12  (0.03)  0.13 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดที่เป็นส่วน        
   ของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) 26,245  221,951  (14,342)  323,802 

        
จ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้ว 1,300,000  1,300,000  1,300,000  1,300,000 

        
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บำท) 0.02  0.17  (0.01)  0.25 

 
11.   เงินปันผล 
  ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถ้ือหุ้นของบริษทัเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2561 ที่ประชุมไดม้ีมติ
อนุมตัิการจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลประจ าปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 
195 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้กบัผูถ้ือหุ้นแลว้เมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม 2561 
 
 
12 .  ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
ภำระผูกพันรำยจ่ำยฝ่ำยทุน         

        

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้        
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 229,211  233,170  229,211  233,170 
รวม 229,211  233,170  229,211  233,170 
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จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ 
           

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ภายในหน่ึงปี 15,894  14,708  15,894  14,708 
หลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินห้าปี 24,101  26,690  24,101  26,690 
รวม 39,995  41,398  39,995  41,398 

   
        
  
ภำระผูกพันอื่นๆ        

        

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยงัไม่ไดใ้ช้ 57,207  58,066  57,207  58,066 
ค าสั่งซ้ือที่ผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 90,958  405,434  90,958  405,434 
รวม 148,165  463,500  148,165  463,500 
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          ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกิจการที่ไม่เก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 
30 มิถุนายน 2561 และ 2560 
 
ภำระผูกพันรำยจ่ำยฝ่ำยทุน         

        

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้        
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 21,081  233,170  21,081  233,170 
รวม 21,081  233,170  21,081  233,170 

 
 
 
 
           

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ภายในหน่ึงปี 18,688  14,708  18,688  14,708 
หลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินห้าปี 25,760  26,690  25,760  26,690 
รวม 44,448  41,398  44,448  41,398 

 
 
 
 
 



86 
 

ภำระผูกพันอื่นๆ        

        

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยงัไม่ไดใ้ช้ 57,262  58,066  57,262  58,066 
ค าสั่งซ้ือที่ผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 70,333  405,434  70,333  405,434 
รวม 127,595  463,500  127,595  463,500 

 
 
          ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกิจการที่ไม่เก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 
30 กนัยายน 2561 และ 2560 
ภำระผูกพันรำยจ่ำยฝ่ำยทุน         

        

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้        
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 20,601  233,170  20,601  233,170 
รวม 20,601  233,170  20,601  233,170 
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จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ 
           

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ภายในหน่ึงปี 18,305  14,708  18,305  14,708 
หลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินห้าปี 23,517  26,690  23,517  26,690 
รวม 41,822  41,398  41,822  41,398 

 
ภำระผูกพันอื่นๆ        

        

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยงัไม่ไดใ้ช้ 56,146  58,066  56,146  58,066 
ค าสั่งซ้ือที่ผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 17,811  405,434  17,811  405,434 
รวม 73,957  463,500  73,957  463,500 

         
          กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าหลายฉบับกับบริษทัในประเทศบางแห่ง ซ่ึงครอบคลุมการเช่าอาคาร
ส านกังานพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกและอื่นๆ โดยมีระยะเวลา 2 ปี ถึง 4 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในระหว่างปี 
2561 ถึง 2564 
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สัญญาส าคัญที่ท ากับกิจการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีสัญญาที่ส าคญักบักิจการทีไ่ม่เก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 
 
สัญญาซ้ือขายวตัถุดิบส าหรับผลิตบรรจุภณัฑ์ 
          บริษทัมีสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบส าหรับผลิตบรรจุภัณฑ์กบับริษทัในประเทศหลายแห่ง ภายใต้
เงื่อนไขของสัญญา บริษทัตกลงที่จะซ้ือวตัถุดิบส าหรับผลิตบรรจุภณัฑ์ตามปริมาณที่บริษทัก าหนดใน
แต่ละคร้ังและตามราคาที่ระบุไวใ้นสัญญา สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
สามารถต่ออายสัุญญาไดเ้มื่อส้ินสุดสัญญา 
 
สัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ 
          บริษทัมีสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้สามฉบบักบับริษทัในประเทศสองแห่งและบริษทัใน
ต่างประเทศอีกหน่ึงแห่งภายใตเ้งื่อนไขของสัญญา บริษทัตกลงที่จะช าระค่าจดัจ าหน่ายสินคา้ตามอตัรา
ที่ก  าหนดในสัญญา สัญญาฉบบัที่หน่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2559 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 
2562 และสามารถต่ออายุสัญญาไดโ้ดยอตัโนมติัคร้ังละ 3 ปี จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิกสัญญา
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันส้ินสุดสัญญา สัญญาฉบับที่สองมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วันที่                   
1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัที่ 31 ตุลาคม 2563 สัญญาฉบบัที่สามมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 มิถุนายน 
2560 ถึงวนัที่ 31 พฤษภาคม 2563 
 
          บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั อิชิตนั เพาเวอร์ จ ากดั) มีสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้กบับริษทั
ในประเทศสองแห่งภายใตเ้งื่อนไขของสัญญา บริษทัยอ่ยตกลงที่จะช าระค่าจดัจ าหน่ายสินคา้ตามอตัรา
ที่ก  าหนดในสัญญา สัญญาฉบบัที่หน่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2560 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 
2562 และสามารถต่ออายุสัญญาไดโ้ดยอตัโนมติัคร้ังละ 3 ปี จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิกสัญญา
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวนัส้ินสุดสัญญา และสัญญาฉบับที่สองมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่          
1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัที่ 31 ตุลาคม 2561 
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สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ 
          บริษทัมีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง ภายใตเ้งื่อนไขของสัญญา 
บริษทัตกลงที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ และปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ก  าหนดไวใ้นสัญญา สัญญาฉบบัน้ีมีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 5 กนัยายน 2554 ถึงวนัที่ 31 สิงหาคม 2561 และสามารถต่ออายสุัญญาไดโ้ดยแจง้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 90 วนัก่อนวนัส้ินสุดสัญญา 
 
สัญญาขนส่งภายในประเทศ 
          บริษทัมีสัญญาขนส่งภายในประเทศกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง ภายใตเ้งื่อนไขของสัญญา 
บริษทัตกลงที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ และปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ก  าหนดไวใ้นสัญญา สัญญาฉบบัน้ีมีผล
บังคับใช้ตั้ งแต่วันที่  1 เมษายน 2557 ถึงวันที่  31 มีนาคม 2562 และสามารถต่ออายุสัญญาได้โดย
อัตโนมัติคร้ังละ 5 ปี จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวนั
ส้ินสุดสัญญา 
 
 
สัญญาส าคัญที่ท ากับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัมีสัญญาที่ส าคญักบักิจการที่ไม่เก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 
 
สัญญาซ้ือขายวตัถุดิบส าหรับผลิตบรรจุภณัฑ ์
          บริษทัมีสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบส าหรับผลิตบรรจุภัณฑ์กบับริษทัในประเทศหลายแห่ง ภายใต้
เงื่อนไขของสัญญา บริษทัตกลงที่จะซ้ือวตัถุดิบส าหรับผลิตบรรจุภณัฑ์ตามปริมาณที่บริษทัก าหนดใน
แต่ละคร้ังและตามราคาที่ระบุไวใ้นสัญญา สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
สามารถต่ออายสัุญญาไดเ้มื่อส้ินสุดสัญญา 
 
สัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ 
          บริษทัมีสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ห้าฉบับกบับริษทัในประเทศสองแห่งและบริษัทใน
ต่างประเทศอีกสามแห่งภายใตเ้งื่อนไขของสัญญา บริษทัตกลงที่จะช าระค่าจดัจ าหน่ายสินคา้ตามอตัรา
ที่ก  าหนดในสัญญา สัญญาฉบบัที่หน่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2559 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 
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2562 และสามารถต่ออายุสัญญาไดโ้ดยอตัโนมตัิคร้ังละ 3 ปี จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิกสัญญา
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันส้ินสุดสัญญา สัญญาฉบับที่สองมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วันที่                   
1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัที่ 31 ตุลาคม 2563 สัญญาฉบบัที่สามมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัที่ 30 เมษายน 
2560 ถึงวนัที่ 29 เมษายน 2565 และสามารถต่ออายุสัญญาไดโ้ดยอตัโนมติัคร้ังละ 5 ปี จนกว่าฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึงจะบอกยกเลิกสัญญาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปีก่อนวนัส้ินสุดสัญญา สัญญาฉบบัที่ส่ีมีผลบงัคบั
ใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2565 สัญญาฉบบัที่ห้ามีผลบงัคับใช้ตั้งแต่วนัที่            
9 มีนาคม 2561 ถึงวนัที่ 8 มีนาคม 2562 จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิกสัญญาล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า      
3 เดือนก่อนวนัส้ินสุดสัญญา 
 
          บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั อิชิตนั เพาเวอร์ จ ากดั) มีสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้กบับริษทั
ในประเทศสองแห่งภายใตเ้งื่อนไขของสัญญา บริษทัยอ่ยตกลงที่จะช าระค่าจดัจ าหน่ายสินคา้ตามอตัรา
ที่ก  าหนดในสัญญา  สัญญาฉบบัที่หน่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2560 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 
2562 และสามารถต่ออายุสัญญาไดโ้ดยอตัโนมติัคร้ังละ 3 ปี จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิกสัญญา
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวนัส้ินสุดสัญญา และสัญญาฉบับที่สองมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่           
1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัที่ 31 ตุลาคม 2561 
 
สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ 
          บริษทัมีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง ภายใตเ้งื่อนไขของสัญญา 
บริษทัตกลงที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ และปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ก  าหนดไวใ้นสัญญา สัญญาฉบบัน้ีมีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 5 กนัยายน 2554 ถึงวนัที่ 31 สิงหาคม 2561 และสามารถต่ออายสุัญญาไดโ้ดยแจง้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 90 วนัก่อน        วนัส้ินสุดสัญญา 
 
สัญญาขนส่งภายในประเทศ 
          บริษทัมีสัญญาขนส่งภายในประเทศกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง ภายใตเ้งื่อนไขของสัญญา 
บริษทัตกลงที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ และปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ก  าหนดไวใ้นสัญญา สัญญาฉบบัน้ีมีผล
บังคับใช้ตั้ งแต่วันที่  1 เมษายน 2557 ถึงวันที่  31 มีนาคม 2562 และสามารถต่ออายุสัญญาได้โดย
อัตโนมัติคร้ังละ 5 ปี จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวนั
ส้ินสุดสัญญา 
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สัญญาส าคัญที่ท ากับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษทัมีสัญญาที่ส าคญักบักิจการที่ไม่เก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 
 
สัญญาซ้ือขายวตัถุดิบส าหรับผลิตบรรจุภณัฑ ์
          บริษทัมีสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบส าหรับผลิตบรรจุภัณฑ์กบับริษทัในประเทศหลายแห่ง ภายใต้
เงื่อนไขของสัญญา บริษทัตกลงที่จะซ้ือวตัถุดิบส าหรับผลิตบรรจุภณัฑ์ตามปริมาณที่บริษทัก าหนดใน
แต่ละคร้ังและตามราคาที่ระบุไวใ้นสัญญา สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
สามารถต่ออายสัุญญาไดเ้มื่อส้ินสุดสัญญา 
 
สัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ 
           บริษทัมีสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ห้าฉบบักบับริษทัในประเทศสองแห่งและบริษทัใน
ต่างประเทศอีกสามแห่งภายใตเ้งื่อนไขของสัญญา บริษทัตกลงที่จะช าระค่าจดัจ าหน่ายสินคา้ตามอตัรา
ที่ก  าหนดในสัญญา สัญญาฉบบัที่หน่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2559 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 
2562 และสามารถต่ออายุสัญญาไดโ้ดยอตัโนมติัคร้ังละ 3 ปี จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิกสัญญา
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันส้ินสุดสัญญา สัญญาฉบับที่สองมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วันที่                   
1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัที่ 31 ตุลาคม 2563 สัญญาฉบบัที่สามมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัที่ 30 เมษายน 
2560 ถึงวนัที่ 29 เมษายน 2565 และสามารถต่ออายุสัญญาไดโ้ดยอตัโนมติัคร้ังละ 5 ปี จนกว่าฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึงจะบอกยกเลิกสัญญาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปีก่อนวนัส้ินสุดสัญญา สัญญาฉบบัที่ส่ีมีผลบงัคบั
ใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2565 สัญญาฉบบัที่ห้ามีผลบงัคับใช้ตั้งแต่วนัที่        
9 มีนาคม 2561 ถึงวนัที่ 8 มีนาคม 2562 จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิกสัญญาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 
เดือนก่อนวนัส้ินสุดสัญญา 
 
          บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั อิชิตนั เพาเวอร์ จ ากดั) มีสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้กบับริษทั
ในประเทศสองแห่งภายใตเ้งื่อนไขของสัญญา บริษทัยอ่ยตกลงที่จะช าระค่าจดัจ าหน่ายสินคา้ตามอตัรา
ที่ก  าหนดในสัญญา สัญญาฉบบัที่หน่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2560 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 
2562 และสามารถต่ออายุสัญญาไดโ้ดยอตัโนมติัคร้ังละ 3 ปี จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิกสัญญา
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ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวนัส้ินสุดสัญญา และสัญญาฉบับที่สองมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่           
1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัที่ 31 ตุลาคม 2561 
 
สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ 
          บริษทัมีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง ภายใตเ้งื่อนไขของสัญญา 
บริษทัตกลงที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ และปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ก  าหนดไวใ้นสัญญา สัญญาฉบบัน้ีมีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัที่ 31 สิงหาคม 2563 และสามารถต่ออายสุัญญาไดโ้ดยแจง้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 90 วนัก่อนวนัส้ินสุดสัญญา 
 
สัญญาขนส่งภายในประเทศ 
          บริษทัมีสัญญาขนส่งภายในประเทศกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง ภายใตเ้งื่อนไขของสัญญา 
บริษทัตกลงที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ และปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ก  าหนดไวใ้นสัญญา สัญญาฉบบัน้ีมีผล
บังคับใช้ตั้ งแต่วันที่  1 เมษายน 2557 ถึงวันที่  31 มีนาคม 2562 และสามารถต่ออายุสัญญาได้โดย
อัตโนมัติคร้ังละ 5 ปี จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวนั
ส้ินสุดสัญญา 
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามไตรมาสส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  คณะกรรมการบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นเฉพาะกิจการ 
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่              
31 มีนาคม 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล) ของ       
บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงิน     ระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34 เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูล       
ทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบด้วย 
การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์
เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองที่มีนัยส าคญัทั้งหมด  ซ่ึงอาจพบ
ไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
 ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงที่เป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบ
ทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
(นารีวรรณ ชยับนัทดั) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 9219 
 
 
 
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
14 พฤษภาคม 2561 
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4.2  การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม 
 4.2.1  การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินโดยใช้วิธีเปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม 

บริษัท อิชิตัน จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

สินทรัพย์ ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
1-2 

% 
ไตรมาส 
2-3 

% 

สินทรัพย์หมุนเวียน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 111,104 146,128 64,974 32,024 28.07 (81,154) -55.54 
ลูกหน้ีการคา้ 944,162 647,194 641,643 (296,968) -31.45 (5,551) -0.86 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 81,315 83,420 88,724 2,105 2.59 5,304 6.36 
สินคา้คงเหลือ 786,567 755,432 669,199 (31,144) -3.96 (86,233) -11.42 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะส้ัน 10 10 10 - 0.00 - 0.00 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 113 113 113 - 0.00 - 0.00 
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 1,926,280 1,632,297 1,464,663 (293,983) -15.26 (167,634) -10.27 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน        
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 166,135 112,391 96,884 (53,744) -32.35 (15,507) -13.80 
ลูกหน้ีไม่หมนุเวียนอื่น 26,256 26,308 26,310 52 0.20 2 0.01 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือที่ดิน 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์

33,443 32,935 32,688 (508) -1.52 (247) -0.75 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 6,676,144 6,536,413 6,400,314 (139,731) -2.09 (136,099) -2.08 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 25,850 26,174 26,023 324 1.25 (151) -0.58 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 120,143 153,470 171,152 33,327 27.74 17,682 11.52 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 1,479 1,479 1,744 - 0.00 265 17.92 
รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 7,049,450 6,889,170 6,755,115 (160,280) -2.27 (134,055) -1.95 

รวมสินทรัพย์ 8,975,730 8,521,467 8,219,778 (454,263) -5.06 (301,689) -3.54 

           ตารางที่ 1 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินโดยใช้วิธีเปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม 
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4.2.1  การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินโดยใช้วิธีเปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม(ต่อ) 
บริษัท อิชิตัน จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
1-2 

% 
ไตรมาส 
2-3 

% 

หนี้สินหมุนเวียน        
เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนั
การเงิน 

630,000 370,000 390,000 (260,000) -41.27 20,000 5.41 

เจา้หน้ีการคา้กิจการอื่น 474,647 467,365 365,751 (7,282) -1.53 (101,614) -21.74 
เจา้หน้ีอื่น 168,561 142,435 145,024 (26,126) -15.50 2,589 1.82 
เจา้หน้ีค่าซ้ือที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ ์

103,560 99,443 88,543 (4,117) -3.98 (10,900) -10.96 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 210,356 212,581 157,490 2,495 1.19 (55,361) -26.01 
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนั
การเงินที่ถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 

673,323 656,990 563,545 (16,242) -2.41 (93,445) -14.22 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 7,191 - - (7,191) -100 - 0.00 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,267547 1,949,084 1,710,353 (318,463) -14.04 (238,731) -12.25 

หนี้สินไม่หมุนเวยีน        
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน 

610,791 697,636 613,920 86,845 14.22 (83,716) -12.00 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

30,765 31,749 32,733 984 3.20 984 3.10 

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 641,556 729,385 646,653 87,829 13.69 (82,732) -11.34 

รวมหนี้สิน 2,909,103 2,678,469 2,357,006 (230,634) -7.93 (321,463) -12.00 

     
     ตารางที่ 1 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินโดยใช้วิธีเปรียบเทยีบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม(ต่อ) 
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4.2.1  การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินโดยใช้วิธีเปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม(ต่อ) 

บริษัท อิชิตัน จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
(ต่อ) 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
1-2 

% 
ไตรมาส 
2-3 

% 

ส่วนของผุ้ถือหุ้น        
ทุนเรือนหุ้น        
ทุนจดทะเบียน 1,300,000 1,300,000 1,300,000 - 0.00 - 0.00 
ทุนที่ออกช าระและช าระแลว้ 1,300,000 1,300,000 1,300,000 - 0.00 - 0.00 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น     0.00  0.00 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 3,515,423 3,515,423 3,515,423 - 0.00 - 0.00 
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดย
ใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์

56,079 56,079 56,079 - 0.00 - 0.00 

ก าไรสะสม        
จัดสรรแล้ว        
ทุนส ารองตามกฎหมาย 130,000 130,000 130,000 - 0.00 - 0.00 
ทุนยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,109,862 88,491 908,197 (225,371)  23,706 2.68 
องคป์ระกอบอื่นของส่วน
ของผูถ้ือหุ้น 

(44,737) (42,995) (46,927) 1,742 -3.89 (3,932) 9.15 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,066,627 5,242,998 5,862,772 (223,629) -3.69 19,774 0.34 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือ
หุ้น 

8,975,730 8,521,467 8,219,778 (454,263) -5.06 (301,689) -3.54 

 
     ตารางที่ 1 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินโดยใช้วิธีเปรียบเทยีบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม(ต่อ) 
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การอธิบายผลการวิเคราะห์ของบริษัท อิชิตัน จ ากัด (มหาชน) 
 จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท  อิชิตัน จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่             
31 ธนัวาคม 2561 ไตรมาส 1-3 ดว้ยวิธีการเปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโนม้โดยการเปรียบเทียบ
ขอ้มูล 3 ไตรมาสโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
 กลุ่มที่  1 เป็นการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินของปี  2561 ไตรมาสที่  1 - 2 พบว่า    
กิจการมีสินทรัพยร์วมลดลง 454,263 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.06 ซ่ึงประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวียน 
293,983 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.26 สินทรัพยห์มุนเวียนที่เพ่ิมขึ้นคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
32,024 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.07 ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 2,105 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.59 ที่มียอดลดลงคอื 
ลูกหน้ีการคา้ 296,968 บาท คดิเป็นร้อยละ 31.45 สินคา้คงเหลือ 31,144 บาท คิดเป็นร้อยละ  3.96 ส่วน
เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะส้ันและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นไม่มีการเปลี่ยนแปลง สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน 160,280 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.27 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่เพ่ิมขึ้น คือ ลูกหน้ีไม่หมุนเวียน
อื่น 52 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.20 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 324 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.25 สินทรัพยภ์าษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี 33,327 บาทคิดเป็นร้อยละ 27.74 ที่มียอดลดลงคือ เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 
53,744 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.35 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือที่ดิน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 508 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 1.52 ที่ดินอาคาร และอุปกรณ์ 139,731 บาท คิดเป็นร้อยละ2.09 ส่วนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
 ส่วนดา้นหน้ีสินรวมมียอดลดลง  230,634 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.93 ซ่ึงประกอบดว้ย หน้ีสิน
หมุนเวียนมียอดลดลง 318,463 คิดเป็นร้อยละ 14.04 ส่วนที่เพ่ิมคือ ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 2,495 บาท คิด
เป็นร้อยละ 1.19 ส่วนที่ลดลงคือ เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 260,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 
41.27 เจา้หน้ีการคา้กิจการอื่น 7,282 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.53  เจา้หน้ีอื่น 26,126 บาท คิดเป็นร้อยละ 
15.50 เจ้าหน้ีค่าซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,117 บาทคิดเป็นร้อยละ 3.98 เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16,242 บาท คิดเป็นร้อยละ2.41 ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 
7,191 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียนมียอดเพ่ิมขึ้น 87,829 บาท คิดเป็นร้อยละ 
13.69  ส่วนที่เพ่ิมขึ้นคือ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 86,845 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.22 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 984 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.20  
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 ส่วนดา้นของผูถ้ือหุ้นมียอดลดลง 223,629 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.69 จะเห็นไดว่้ายอดรวมของ
สินทรัพยห์น้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้นมียอดลดลง 454,263 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.06 ดา้นสินทรัพยจ์ะ
มียอดเพ่ิมขึ้น 5 รายการและมียอดลดลง 5 รายการส่วนดา้นหน้ีสินจะมียอดเพ่ิมขึ้น 4 รายการและยอดที่
ลดลง 6 รายการ 
 

กลุ่มที่  2 เป็นการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินของปี  2561 ไตรมาสที่  2 - 3 พบว่า     
กิจการมีสินทรัพยร์วมลดลง 301,689 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.54 ซ่ึงประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวียน 
167,634 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.27 สินทรัพยห์มุนเวียนที่เพ่ิมขึ้นคือ ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 5,304 บาท 
คิดเป็น  ร้อยละ 6.36 ส่วนที่ลดลงคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 81,154 บาท คิดเป็นร้อยละ 
55.54 ลูกหน้ีการคา้ 5,551 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.86 สินคา้คงเหลือ 86,233 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.42 
ส่วนเงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะส้ันและสินทรัพยห์มุนเวียนอื่นไม่มีการเปลี่ยนแปลง สินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียน 134,055 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.95 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่เพ่ิมขึ้น คือ ลูกหน้ีไม่หมุนเวียน
อื่น 2 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17,682 บาทคิดเป็นร้อยละ 11.52 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 265 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.92 ที่มียอดลดลงคือ เงินลงทุนในการร่วมค้า 
15,507 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.80 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 247 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 0.75 ที่ดินอาคาร และอุปกรณ์ 136,099 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.08 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 151บาท คิด
เป็นร้อยละ 0.58  

ส่วนดา้นหน้ีสินรวมมียอดลดลง  321,463 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.00 ซ่ึงประกอบดว้ย หน้ีสิน
หมุนเวียนมียอดลดลง 238,731 คิดเป็นร้อยละ 12.25 ส่วนที่เพ่ิมคือ เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบัน
การเงิน 20,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 5.41 เจา้หน้ีอื่น 2,589 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.82 ส่วนที่ลดลง คือ 
เจา้หน้ีการคา้กิจการอื่น 101,614 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.74   เจา้หน้ีค่าซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
10,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.96 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 55,361 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.01 เงินกูยื้มระยะยาว
จากสถาบนัการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 93,445 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.22 ภาษีเงินไดค้า้ง
จ่ายไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียนมียอดลดลง 82,732 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.34  ส่วน
ที่เพ่ิมขึ้นคือ ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 984 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.10 ส่วนที่
ลดลงคือ เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 83,716 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.00  
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ส่วนดา้นของผูถ้ือหุ้นมียอด เพ่ิมขึ้น 19,774 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.34 จะเห็นไดว่้ายอดรวมของ
สินทรัพยห์น้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้นจะมียอด 301,689 บาทคิดเป็นร้อยละ 3.54 สินทรัพยม์ียอดลดลง 
8 รายการมียอดเพ่ิมขึ้น 4 รายการ ส่วนหน้ีสินจะมียอดลดลง 6 รายการ มียอดเพ่ิมขึ้น 3 รายการ 

 
สรุป เมื่อเปรียบเทียบงบแสดงฐานะทั้งสองกลุ่มพบว่ากลุ่มที่ 2 คือ ไตรมาสที่ 2-3 ดีกว่ากลุ่มที่ 

1 คือ ไตรมาสที่ 1 -2 เพราะว่ามียอดของสินทรัพยร์วมลดลงนอ้ยกว่ากลุ่มที่ 1 คือ 301,689 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 3.54 พิจารณาจากด้านหน้ีสินมียอดหน้ีสินรวมลดลงที่มากกว่ากลุ่มที่  1 คือ 321,463 บาท        
คิดเป็นร้อยละ 12.00 แสดงว่าบริษทัมีสภาพคล่องดีขึ้นเพราะกิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนก่อให้เกิด
สภาพคล่องตวัมากกว่าและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนก่อให้เกิดผลตอบแทนจากสินทรัพยม์ากกว่า ส่วน
ดา้นหน้ีสินหมุนเวียนกิจการมีสภาพคล่องสามารถช าระหน้ีไดม้ากกว่า 
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4.2.2  การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนโดยใช้วิธีเปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม 
บริษัท อิชิตัน จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

รายได้และค่าใช้จ่าย 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 
1-2 

% 
ไตรมาส 
2-3 

% 

รายได้        
รายไดจ้ากการขาย 1,321,547 1,332,996 1,237,156 11,449 0.87 (95,840) -7.19 
ดอกเบี้ยรับ - 396 - 396 0.00 (396) -100.00 
รายไดอ้ื่น 3,855 2,195 3,318 (1,660) -43.06 1,123 51.16 
รวมรายได้ 1,325,402 1,335,587 1,240,474 10,185 0.77 (95,113) -7.12 

ค่าใช้จ่าย        
ตน้ทุนขาย 1,095,892 1,119,279 1,074,348 23,387 2.13 (44,931) -4.01 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 141,602 168,315 102,790 26,713 18.86 (65,525) -38.93 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 31,692 39,031 31,366 7,339 23.16 (7,665) -19.64 
ตน้ทุนทางการเงิน 16,134 15,976 14,371 (158) -0.98 (1,605) -10.05 
รวมค่าใช้จ่าย 1,285,320 1,342,601 1,222,875 57,281 4.46 (119,726) -8.92 
ส่วนแบ่งจากเงินลงทุนใน
การร่วมคา้ 

(31,310) (55,486) (11,575) 24,176 -77.21 43,911 -79.14 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
เงินได้ 

8,772 (62,500) 6,024 (71,272) -812.49 68,524 -109.64 

รายไดภ้าษีเงินได ้ 24,138 32,129 17,682 7,991 33.11 (14,447) -44.97 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 32,910 (30,371) 23,706 (63,281) -192.29 54,077 -178.05 

                      ตารางที่ 2 การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนโดยใช้วิธีเปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม 
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การอธิบายผลการวิเคราะห์ของบริษัท อิชิตัน จ ากัด (มหาชน) 
จากการ วิ เคราะ ห์งบก า ไรขาดทุนของบ ริษัท  อิ ชิตัน  จ ากัด  (มหาชน)  ณ  วันที่                                         

31 ธนัวาคม 2561 ไตรมาส 1-3 ดว้ยวิธีการเปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโนม้โดยการเปรียบเทียบ
ขอ้มูล 3 ไตรมาสโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

กลุ่มที่ 1 เป็นการเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 1-2 พบว่า กิจการ มีรายไดจ้ากการขายเพ่ิมขึ้น 
11,449 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.87 ดอกเบี้ ยรับเพ่ิมขึ้น 396 บาท รายได้อื่นลดลง 1,660 บาท คิดเป็น       
ร้อยละ 43.06 ต้นทุนขายเพ่ิมขึ้น 23,387 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.13 ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายเพ่ิมขึ้น 
26,713 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.86 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมขึ้น 7,339 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.16 
ตน้ทุนทางการเงินลดลง 158 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.98 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ลดลง 24,176 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.21 กิจการมีขาดทุนก่อนหักภาษีเงินได้ 71,272 บาท คิดเป็น        
ร้อยละ 812.49 เมื่อรวมกับรายได้ภาษีเงินได้ที่เพ่ิมขึ้น 7,991 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.11 กิจการจะมี
ขาดทุนสุทธิลดลง 63,218 บาท คิดเป็นร้อยละ 192.29  

กลุ่มที่ 2 เป็นการเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 2-3 พบว่า กิจการ มีรายไดจ้ากการขายลดลง 
95,840 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.19 ดอกเบี้ยรับลดลง 396 บาท คิดเป็นร้อยละ100 รายไดอ้ื่นเพ่ิมขึ้น 1,123 
บาท คิดเป็นร้อยละ 51.16 ตน้ทุนขายลดลง 44,931 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.01 ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย
ลดลง 65,525 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.93 ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลง 7,665 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.64 
ตน้ทุนทางการเงินลดลง 1,605 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.05 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้
เพ่ิมขึ้น 43,911 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.14 กิจการมีขาดทุนก่อนหักภาษีเงินได ้68,524 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 109.64 เมื่อรวมกบัรายไดภ้าษีเงินไดท้ี่ลดลง 14,447 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.97 กิจการจะมีขาดทุน
สุทธิเพ่ิมขึ้น 54,077 บาท คิดเป็นร้อยละ 178.05 

จากการเปรียบเทียบทั้ ง 2 กลุ่มพบว่ากลุ่มที่  2 ดีกว่ากลุ่มที่หน่ึงเพราะว่ามีก าไรเพ่ิมขึ้ น        
54,077 บาท แต่กลุ่มที่ 1 มีก าไรที่ลดลง ถึงแมก้ลุ่มที่ 2 จะมีรายไดห้รือยอดขายที่ลดลง 95,840 บาท แต่
บริษทัมีการบริหารค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร รวมถึงตน้ทุนทางการเงินให้ลดลงจึงท าให้บริษทัมี 
ก าไรที่เพ่ิมขึ้น 
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4.3  การวิเคราะห์อัตราร้อยละตามแนวต้ัง 
       4.3.1  การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินโดยใช้วิธีอัตราร้อยละตามแนวต้ัง 

บริษัท อิชิตัน จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

สินทรัพย์ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 

สินทรัพย์หมุนเวียน    % % % 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 111,104 146,128 64,974 1.27 1.71 0.79 
ลูกหน้ีการคา้ 944,162 647,194 641,643 10.52 7.59 7.81 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 81,315 83,420 88,724 0.91 0.98 1.08 
สินคา้คงเหลือ 786,567 755,432 669,199 8.76 8.87 8.14 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะส้ัน 10 10 10 0.00 0.00 0.00 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 113 113 113 0.00 0.00 0.00 
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 1,926,280 1,632,297 1,464,663 21.46 19.16 17.82 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 166,135 112,391 96,884 1.85 1.32 1.18 
ลูกหน้ีไม่หมนุเวียนอื่น 26,256 26,308 26,310 0.29 0.31 0.32 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือที่ดิน 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์

33,443 32,935 32,688 0.37 0.39 0.40 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 6,676,144 6,536,413 6,400,314 74.38 76.71 77.86 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 25,850 26,174 26,023 0.29 0.31 0.32 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 120,143 153,470 171,152 1.34 1.80 2.08 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 1,479 1,479 1,744 0.02 0.02 0.02 
รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 7,049,450 6,889,170 6,755,115 78.54 80.84 82.18 

รวมสินทรัพย์ 8,975,730 8,521,467 8,219,778 100.00 100.00 100.00 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินโดยใช้วิธีอัตราร้อยละตามแนวต้ัง 
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4.3.1  การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินโดยใช้วิธีอัตราร้อยละตามแนวต้ัง (ต่อ) 
บริษัท อิชิตัน จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

หนี้สินหมุนเวียน    % % % 
เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนั
การเงิน 

630,000 370,000 390,000 21.66 13.81 16.55 

เจา้หน้ีการคา้กิจการอื่น 474,647 467,365 365,751 16.32 17.45 15.52 
เจา้หน้ีอื่น 168,561 142,435 145,024 5.79 5.32 6.15 
เจา้หน้ีค่าซ้ือที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ ์

103,560 99,443 88,543 3.56 3.71 3.76 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 210,356 212,581 157,490 7.23 7.95 6.68 
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนั
การเงินที่ถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 

673,323 656,990 563,545 23.14 24.53 23.91 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 7,191 - - 0.25 0.00 0.00 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,267547 1,949,084 1,710,353 77.95 72.77 72.56 
หนี้สินไม่หมุนเวยีน       
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน 

610,791 697,636 613,920 21.00 26.05 26.05 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

30,765 31,749 32,733 1.06 1.19 1.39 

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 641,556 729,385 646,653 22.05 27.23 27.44 

รวมหนี้สิน 2,909,103 2,678,469 2,357,006 100.00 100.00 100.00 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินโดยใช้วิธีอัตราร้อยละตามแนวต้ัง(ต่อ) 
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4.3.1  การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินโดยใช้วิธีอัตราร้อยละตามแนวต้ัง (ต่อ) 
 

บริษัท อิชิตัน จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น(ต่อ) 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 

ส่วนของผุ้ถือหุ้น    % % % 
ทุนเรือนหุ้น       
ทุนจดทะเบียน 1,300,000 1,300,000 1,300,000 14.48 15.26 15.82 
ทุนที่ออกช าระและช าระแลว้ 1,300,000 1,300,000 1,300,000 14.48 15.26 15.82 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น       
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 3,515,423 3,515,423 3,515,423 39.17 41.25 42.77 
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้น
เป็นเกณฑ ์

56,079 56,079 56,079 0.62 0.66 0.68 

ก าไรสะสม       

จัดสรรแล้ว       
ทุนส ารองตามกฎหมาย 130,000 130,000 130,000 1.45 1.53 1.58 
ทุนยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,109,862 88,491 908,197 12.37 10.38 11.05 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือ
หุ้น 

(44,737) (42,995) (46,927) -0.50 -0.50 -0.57 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,066,627 5,242,998 5,862,772 67.59 68.57 71.33 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,975,730 8,521,467 8,219,778 100.00 100.00 100.00 

 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินโดยใช้วิธีอัตราร้อยละตามแนวต้ัง(ต่อ) 
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การอธิบายผลการวิเคราะห์ของบริษัท อิชิตัน จ ากัด (มหาชน) 
จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปี 

ส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2561 โดยวิธีแนวตั้ งหรือวิธีร้อยละของยอดรวมซ่ึงเปรียบเทียบข้อมูล                
3 ไตรมาสพบว่า 

ด้านสินทรัพย์  กิจการมี สินทรัพย์หมุน เ วียนลดลงทุกไตรมาส  ไตรมาส 1 = 21.46                       
ไตรมาส 2 = 19.16 ไตรมาส 3 = 17.82 เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าด้านที่ลดลงคือ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลงไตรมาสที่ 3 = 0.79 %) ลูกหน้ีการค้า (ลดลงไตรมาสที่ 2 = 7.59%)  
สินค้าคงเหลือ (ลดลงไตรมาสที่ 3 = 8.14%) ส่วนที่เพ่ิมขึ้น คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
(เพ่ิมขึ้ นไตรมาสที่ 2 = 1.71%) ลูกหน้ีการค้า (เพ่ิมขึ้ นไตรมาสที่ 3 = 7.81%) ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 
(เพ่ิมขึ้ น ไตรมาสที่  2 = 0.98% และไตรมาสที่  3 = 1.08%) สินค้าคงเหลือ (เพ่ิมขึ้ น ไตรมาสที่  2                
= 8.87%) เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะส้ันและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นไม่มีการเปลี่ยนแปลง ด้าน
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่นเพ่ิมขึ้นทุกไตรมาส ไตรมาสที่ 1 = 78.54% ไตรมาสที่ 2 = 80.84% ไตรมาส
ที่ 3 = 82.18 % ดา้นที่เพ่ิมคือ ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอื่น (เพ่ิมขึ้น ไตรมาสที่ 2 = 0.31% และไตรมาสที่ 3           
= 0.32%)  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (เพ่ิมขึ้น ไตรมาสที่ 2 = 0.39% และไตรมาสที่ 
3 = 0.40%)  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ (เพ่ิมขึ้ น ไตรมาสที่  2 = 76.71% และไตรมาสที่  3 = 77.86%) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (เพ่ิมขึ้น ไตรมาสที่ 2 = 0.31%  ไตรมาสที่ 3 = 0.32 %) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
(เพ่ิมขึ้ น ไตรมาสที่  2 = 1.80% ไตรมาสที่  3 เท่ากับ 2.0 8%) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง  

ด้านหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย ด้านหน้ีสินหมุนเวียนลดลงทุกไตรมาส           
ไตรมาสที่ 1 = 77.95% ไตรมาสที ่2 = 72.77% ไตรมาสที่ 3 = 72.56% เมื่อพิจารณาแลว้พบว่าดา้นลดลง 
คือ เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน (ลดลง ไตรมาสที่ 2 = 13.81%) เจา้หน้ีการคา้กิจการอื่น (ลดลง 
ไตรมาสที่ 3 = 15.52%) เจา้หน้ีอื่น (ลดลง ไตรมาสที่ 2 = 5.32%) ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (ลดลง ไตรมาสที่ 3 
= 6.68%) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (ลดลง ไตรมาสที่ 3        
= 23.91%)  ส่วนที่เพ่ิมขึ้น คือ เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน (เพ่ิมขึ้น ไตรมาสที่ 3 = 16.55%) 
เจา้หน้ีการคา้กิจการอื่น (เพ่ิมขึ้น ไตรมาส่ที่ 2 = 17.45%) เจา้หน้ีอื่น (เพ่ิมขึ้น ไตรมาสที่ 3 = 6.15 %) 
เจ้าหน้ีค่าซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพ่ิมขึ้ น ไตรมาสที่ 2 = 3.71% และไตรมาสที่ 3 = 3.76%) 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (เพ่ิมขึ้น ไตรมาสที่ 2 = 7.95%) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี  ( เ พ่ิมขึ้ น  ไตรมาสที่  2 = 24.53%) หน้ีสินไม่หมุน เ วียนเ พ่ิมขึ้ นไตรมาส                        
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ไตรมาสที่ 1 = 22.05% ไตรมาสที่ 2 = 27.23% ไตรมาสที่ 3 เท่ากบั 27.44% เมื่อพิจารณาแลว้พบว่าดา้น
ที่เพ่ิมขึ้น คือ เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (เพ่ิมขึ้น ไตรมาสที่ 2 = 26.05% ส่วนไตรมาสที่ 3 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (เพ่ิมขึ้ น ไตรมาสที่  2             
= 1.19% และไตรมาสที่ 3 = 1.39%)  

ส่วนของผูถ้ือหุ้น เพ่ิมขึ้นทุกไตรมาสไตรมาสที่ 1 = 67.59% ไตรมาสที่ 2  = 68.57% ไตรมาส
ที่ 3 = 71.33% เมื่อพิจารณาแลว้พบว่าดา้นเพ่ิม คือ ทุนจดทะเบียน , ทุนที่ออกและช าระแลว้ , ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามญั , ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ , ทุนส ารองตามกฎหมาย , ทุนไม่ได้
จดัสรร , องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น 

สรุปจากการเปรียบเทียบทั้ง 3 ไตรมาสพบว่าไตรมาสที่ 1 มีความเส่ียงมากกว่าไตรมาสที่ 2 
และ 3 เน่ืองจากกิจการมีหน้ีสินมาก 
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4.3.2  การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนโดยใช้วิธีอัตราร้อยละตามแนวต้ัง 
 

บริษัท อิชิตัน จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

รายได้และค่าใช้จ่าย 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 

รายได้    % % % 
รายไดจ้ากการขาย 1,321,547 1,332,996 1,237,156 99.71 99.81 99.73 
ดอกเบี้ยรับ - 396 - - 0.03 - 
รายไดอ้ื่น 3,855 2,195 3,318 0.29 0.16 0.27 
รวมรายได้ 1,325,402 1,335,587 1,240,474 100.00 100.00 100.00 

ค่าใช้จ่าย       
ตน้ทุนขาย 1,095,892 1,119,279 1,074,348 82.68 83.80 86.61 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 141,602 168,315 102,790 10.68 12.60 8.29 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 31,692 39,031 31,366 2.39 2.92 2.53 
ตน้ทุนทางการเงิน 16,134 15,976 14,371 1.22 1.20 1.16 
รวมค่าใช้จ่าย 1,285,320 1,342,601 1,222,875 96.98 100.53 98.58 
ส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในการร่วม
คา้ 

(31,310) (55,486) (11,575) -2.36 -4.15 -0.93 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 8,772 (62,500) 6,024 0.66 -4.68 0.49 
รายไดภ้าษีเงินได ้ 24,138 32,129 17,682 1.82 2.41 1.43 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 32,910 (30,371) 23,706 2.48 -2.27 1.91 
 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์งบก าไรขาดทนุโดยใช้วธิอีัตราร้อยละตามแนวต้ัง 
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การอธิบายผลการวิเคราะห์ของบริษัท อิชิตัน จ ากัด (มหาชน) 
  การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนของ บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 , 2 และ 3 ดว้ยวิธีแนวตั้งหรือวิธีร้อยละของยอดรวมซ่ึงเป็นการ
เปรียบเทียบขอ้มูล 3 ไตรมาสพบว่า  
 
  กิจการเปรียบเทียบข้อมูล 3 ไตรมาส พบว่า มีรายได้จากการขายเพ่ิมขึ้นในไตรมาสที่ 2               
= 99.81% และลดลงในไตรมาสที่  3 เท่ากับ 99.73% ซ่ึงมีต้นทุนขายเพ่ิมขึ้ นในทุกไตรมาสโดย               
ไตรมาสที่ 1 = 82.68% ไตรมาสที่ 2 = 83.80% ไตรมาสที่ 3 = 86.61% ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย เพ่ิมขึ้น
ในไตรมาสที่ 2 = 12.60% และลดลงในไตรมาสที่ 3 = 8.29% ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพ่ิมขึ้นใน       
ไตรมาสที่ 2 = 2.92% และลดลงในไตรมาสที่ 3 = 2.53% ต้นทุนทางการเงิน ลดลงในไตรมาสที่ 2          
= 1.20% และไตรมาสที่ 3 = 1.16% กิจการมีก าไรก่อนหักภาษีเงินได ้ลดลงทุกไตรมาส ไตรมาสที่ 1      
= 0.66% ไตรมาสที่ 2 = 4.68% และไตรมาสที่ 3 = 0.49% เมื่อหักออกแลว้ท าให้กิจการมีก าไรสุทธิ
ลดลงทุกไตรมาสโดยไตรมาสที่ 1= 2.48% ไตรมาสที่ 2 = 2.27% และไตรมาสที่ 3 = 1.91% 
 
 สรุป เมื่อเปรียบเทียบขอ้มูลทั้ง 3 ไตรมาสพบว่า ไตรมาสที่ 1 มีก าไรมากกว่าทุกปีคือ 2.48 %     
แต่เมื่อน าไปเปรียบเทียบแลว้นั้น กิจการควรปรับปรุงโดยลดตน้ทุนและค่าใช้จ่ายเพื่อให้กิจการมีก าไร
เพ่ิมมากขึ้น 
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4.4  การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่งตามแนวนอนหรือแนวโน้ม 
 4.4.1  การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินโดยใช้วิธีเปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม   
 

                                                         
                                                               
                                                  

สินทรัพย์ ไตรมาส 1-2 % ไตรมาส 2-3 % ไตรมาส 1-2 % ไตรมาส 2-3 % 

สินทรัพย์หมุนเวียน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 32,024 28.07 (81,154) -55.54 (136,667) -9.92 8,649 0.70 
ลูกหน้ีการคา้ (296,968) -31.45 (5,551) -0.86 25,970 2.78 256,554 26.70 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 2,105 2.59 5,304 6.36 13,915 19.80 2,639 3.13 
สินคา้คงเหลือ (31,144) -3.96 (86,233) -11.42 31,054 9.82 (31,135) -8.97 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะส้ัน - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น - 0.00 - 0.00 48,545 6.25 67,544 8.18 
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน (293,983) -15.26 (167,634) -10.27 (17,183) -0.49 304,233 8.80 

         

         

         

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินโดยใช้วิธีเปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้มกบัคู่แข่งขัน 

บริษัท อิชิตัน จ ากัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ งบแสดงฐานะการเงนิ 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 



112 
 

4.4.1  การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงนิโดยใช้วิธีเปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม (ต่อ) 
 
 บริษัท อิชิตัน จ ากัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ จ ากัด (มหาชน) 
 งบแสดงฐานะการเงนิ งบแสดงฐานะการเงนิ 
 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 ไตรมาส 1-2 % ไตรมาส 2-3 % ไตรมาส 1-2 % ไตรมาส 2-3 % 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน         
เงินลงทุนในการร่วมคา้ (53,744) -32.35 (15,507) -13.80 - 0.00 - 0.00 
ลูกหน้ีไม่หมนุเวียนอื่น 52 0.20 2 0.01 - 0.00 - 0.00 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือที่ดิน 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์

(508) -1.52 (247) -0.75 - 0.00 - 0.00 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ (139,731) -2.09 (136,099) -2.08 (163,686) -2.78 (121,559) -2.12 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 324 1.25 (151) -0.58 (534) -1.44 (632) -1.73 
สิทธิการเช่า - 0.00 - 0.00 (1,484) -3.78 (1,501) -3.97 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33,327 27.74 17,682 11.52 (7,189) -12.51 (29,117) -57.90 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น - 0.00 265 17.92 5,977 2.26 10,583 3.91 
รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน (160,280) -2.27 (134,055) -1.95 (166,916) -2.65 (142,226) -2.32 

รวมสินทรัพย์ (454,263) -5.06 (301,689) -3.54 (184,099) -1.88 162,007 1.69 

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินโดยใช้วิธีเปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้มกบัคู่แข่งขัน (ต่อ) 
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4.4.1  การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงนิโดยใช้วิธีเปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม (ต่อ) 
 บริษัท อิชิตัน จ ากัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ จ ากัด (มหาชน) 
 งบแสดงฐานะการเงนิ งบแสดงฐานะการเงนิ 
 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ไตรมาส 1-2 % ไตรมาส 2-3 % ไตรมาส 1-2 % ไตรมาส 2-3 % 

หนี้สินหมุนเวียน         
เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน (260,000) -41.27 20,000 5.41 - 0.00 - 0.00 
เจา้หน้ีการคา้กิจการอื่น (7,282) -1.53 (101,614) -21.74 15,062 1.76 (57,704) -6.61 
เจา้หน้ีอื่น (26,126) -15.50 2,589 1.82 80,129 11.19 69,618 8.74 
เจา้หน้ีค่าซ้ือที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ ์

(4,117) -3.98 (10,900) -10.96 (52,099) -50.08 19,882 38.29 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,495 1.19 (55,361) -26.01 - 0.00 - 0.00 
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

(16,242) -2.41 (93,445) -14.22 (6,485) -
100.00 

- 0.00 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (7,191) -100 - 0.00 (31,892) -55.80 (6,409) -25.37 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น - 0.00 - 0.00 (3,364) -5.98 2,771 5.24 
รวมหนี้สินหมุนเวียน (318,463) -14.04 (238,731) -12.25 1,351 0.05 28,158 1.01 

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินโดยใช้วิธีเปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้มกบัคู่แข่งขัน (ต่อ) 
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4.4.1  การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงนิโดยใช้วิธีเปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม (ต่อ) 
 บริษัท อิชิตัน จ ากัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ จ ากัด (มหาชน) 
 งบแสดงฐานะการเงนิ งบแสดงฐานะการเงนิ 
 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ไตรมาส 1-2 % ไตรมาส 2-3 % ไตรมาส 1-2 % ไตรมาส 2-3 % 
หนี้สินไม่หมุนเวยีน         
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 86,845 14.22 (83,716) -12.00 - 0.00 - 0.00 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

984 3.20 984 3.10 2,666 3.58 (535) -0.69 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 0.00 - 0.00 - 0.00 14,555 0.00 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น - 0.00 - 0.00 1,097 16.57 (3,390) -43.92 
รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 87,829 13.69 (82,732) -11.34 3,763 0.35 10,630 0.98 

รวมหนี้สิน (230,634) -7.93 (321,463) -12.00 5,114 0.13 38,788 1.00 
         
         
         

         

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินโดยใช้วิธีเปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้มกบัคู่แข่งขัน (ต่อ) 
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4.4.1  การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงนิโดยใช้วิธีเปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม (ต่อ) 
 บริษัท อิชิตัน จ ากัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ จ ากัด (มหาชน) 
 งบแสดงฐานะการเงนิ งบแสดงฐานะการเงนิ 
 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น(ต่อ) ไตรมาส 1-2 % ไตรมาส 2-3 % ไตรมาส 1-2 % ไตรมาส 2-3 % 

ส่วนของผุ้ถือหุ้น         
ทุนเรือนหุ้น         
ทุนจดทะเบียน - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
ทุนที่ออกช าระและช าระแลว้ - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  0.00  0.00  0.00  0.00 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้น
เป็นเกณฑ ์

- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 

         
         
         

         

         

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินโดยใช้วิธีเปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้มกบัคู่แข่งขัน (ต่อ) 
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4.4.1  การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงนิโดยใช้วิธีเปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม (ต่อ) 
 บริษัท อิชิตัน จ ากัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ จ ากัด (มหาชน) 
 งบแสดงฐานะการเงนิ งบแสดงฐานะการเงนิ 
 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น(ต่อ) ไตรมาส 1-2 % ไตรมาส 2-3 % ไตรมาส 1-2 % ไตรมาส 2-3 % 
ก าไรสะสม         
จัดสรรแล้ว         
ทุนส ารองตามกฎหมาย - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
ทุนยงัไม่ไดจ้ดัสรร (225,371)  23,706 2.68 (185,628) -3.96  2.77 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือ
หุ้น 

1,742 -3.89 (3,932) 9.15 (3,585) -2.05 (1,829) -1.07 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (223,629) -3.69 19,774 0.34 (189,213) -3.21 123,219 2.16 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (454,263) -5.06 (301,689) -3.54 (184,099) -1.88 162,007 1.69 
         
         
         

         

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินโดยใช้วิธีเปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้มกบัคู่แข่งขัน (ต่อ) 
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การวิเคราะห์และแปลความหมายงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่งขันวิธีร้อยละยอด
รวมตามแนวนอน 
 จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท  อิชิตัน จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่             
31 ธนัวาคม 2561 ไตรมาส 1-3 ดว้ยวิธีการเปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโนม้โดยการเปรียบเทียบ
ขอ้มูล 3 ไตรมาสโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
 กลุ่มที่  1 เป็นการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินของปี  2561 ไตรมาสที่  1 - 2 พบว่า    
กิจการมีสินทรัพยร์วมลดลง 454,263 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.06 ซ่ึงประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวียน 
293,938 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.26 สินทรัพยห์มุนเวียนที่เพ่ิมขึ้นคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
32,024 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.07 ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 2,105 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.59 ที่มียอดลดลงคอื 
ลูกหน้ีการคา้ 296,968 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.45 สินคา้คงเหลือ 31,144 บาท คิดเป็นร้อยละ  3.96 ส่วน
เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะส้ันและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นไม่มีการเปลี่ยนแปลง สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน 160,280 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.27 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่เพ่ิมขึ้น คือ ลูกหน้ีไม่หมุนเวียน
อื่น 52 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.20 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 324 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.25 สินทรัพยภ์าษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี 33,327 บาทคิดเป็นร้อยละ 27.74 ที่มียอดลดลงคือ เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 
53,744 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.35 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 508 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 1.52 ที่ดินอาคาร และอุปกรณ์ 139,731 บาท คิดเป็นร้อยละ2.09 ส่วนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่นไม่มี
การเปลี่ยนแปลง  
 ส่วนดา้นหน้ีสินรวมมียอดลดลง  230,634 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.93 ซ่ึงประกอบดว้ย หน้ีสิน
หมุนเวียนมียอดลดลง 318,463 คิดเป็นร้อยละ 14.04 ส่วนที่เพ่ิมคือ ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 2,495 บาท คิด
เป็นร้อยละ 1.19 ส่วนที่ลดลงคือ เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 260,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 
41.27 เจา้หน้ีการคา้กิจการอื่น 7,282 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.53  เจา้หน้ีอื่น 26,126 บาท คิดเป็นร้อยละ 
15.50 เจ้าหน้ีค่าซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,117 บาทคิดเป็นร้อยละ 3.98 เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16,242 บาท คิดเป็นร้อยละ2.41 ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 
7,191 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียนมียอดเพ่ิมขึ้น 87,829 บาท คิดเป็นร้อยละ 
13.69  ส่วนที่เพ่ิมขึ้นคือ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 86,845 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.22 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 984 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.20  
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 ส่วนดา้นของผูถ้ือหุ้นมียอดลดลง 223,629 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.69 จะเห็นไดว่้ายอดรวมของ
สินทรัพยห์น้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้นมียอดลดลง 454,263 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.06 ดา้นสินทรัพยจ์ะ
มียอดเพ่ิมขึ้น 5 รายการและมียอดลดลง 5 รายการส่วนดา้นหน้ีสินจะมียอดเพ่ิมขึ้น 4 รายการและยอดที่
ลดลง 6 รายการ 
 

กลุ่มที่  2 เป็นการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินของปี  2561 ไตรมาสที่  2 - 3 พบว่า     
กิจการมีสินทรัพยร์วมลดลง 301,689 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.54 ซ่ึงประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวียน 
167,634 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.27 สินทรัพยห์มุนเวียนที่เพ่ิมขึ้นคือ ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 5,304 บาท 
คิดเป็น  ร้อยละ 6.36 ส่วนที่ลดลงคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 81,154 บาท คิดเป็นร้อยละ 
55.54 ลูกหน้ีการคา้ 5,551 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.86 สินคา้คงเหลือ 86,233 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.42 
ส่วนเงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะส้ันและสินทรัพยห์มุนเวียนอื่นไม่มีการเปลี่ยนแปลง สินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียน 134,055 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.95 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่เพ่ิมขึ้น คือ ลูกหน้ีไม่หมุนเวียน
อื่น 2 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17,682 บาทคิดเป็นร้อยละ 11.52 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 265 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.92 ที่มียอดลดลงคือ เงินลงทุนในการร่วมค้า 
15,507 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.80 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 247 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 0.75 ที่ดินอาคาร และอุปกรณ์ 136,099 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.08 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 151บาท คิด
เป็นร้อยละ 0.58  

ส่วนดา้นหน้ีสินรวมมียอดลดลง  321,463 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.00 ซ่ึงประกอบดว้ย หน้ีสิน
หมุนเวียนมียอดลดลง 238,731 คิดเป็นร้อยละ 12.25 ส่วนที่เพ่ิมคือ เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบัน
การเงิน 20,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 5.41 เจา้หน้ีอื่น 2,589 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.82 ส่วนที่ลดลง คือ 
เจา้หน้ีการคา้กิจการอื่น 101,614 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.74   เจา้หน้ีค่าซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
10,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.96 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 55,361 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.01 เงินกูยื้มระยะยาว
จากสถาบนัการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 93,445 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.22 ภาษีเงินไดค้า้ง
จ่ายไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียนมียอดลดลง 82,732 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.34  ส่วน
ที่เพ่ิมขึ้นคือ ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 984 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.10 ส่วนที่
ลดลงคือ เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 83,716 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.00  
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ส่วนดา้นของผูถ้ือหุ้นมียอด เพ่ิมขึ้น 19,774 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.34 จะเห็นไดว่้ายอดรวมของ
สินทรัพยห์น้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้นจะมียอด 301,689 บาทคิดเป็นร้อยละ 3.54 สินทรัพยม์ียอดลดลง 
8 รายการมียอดเพ่ิมขึ้น 4 รายการ ส่วนหน้ีสินจะมียอดลดลง 6 รายการ มียอดเพ่ิมขึ้น 3 รายการ 

 
สรุป เมื่อเปรียบเทียบงบแสดงฐานะทั้งสองกลุ่มพบว่ากลุ่มที่ 2 คือ ไตรมาสที่ 2-3 ดีกว่ากลุ่มที่ 

1 คือ ไตรมาสที่ 1 -2 เพราะว่ามียอดของสินทรัพยร์วมลดลงนอ้ยกว่ากลุ่มที่ 1 คือ 301,689 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 3.54 พิจารณาจากด้านหน้ีสินมียอดหน้ีสินรวมลดลงที่มากกว่ากลุ่มที่  1 คือ 321,463 บาท        
คิดเป็นร้อยละ 12.00 แสดงว่าบริษทัมีสภาพคล่องดีขึ้นเพราะกิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนก่อให้เกิด
สภาพคล่องตวัมากกว่าและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนก่อให้เกิดผลตอบแทนจากสินทรัพยม์ากกว่า ส่วน
ดา้นหน้ีสินหมุนเวียนกิจการมีสภาพคล่องสามารถช าระหน้ีไดม้ากกว่า 
 

ส่วนบริษทั โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) กลุ่มที่ 1 เป็นการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน
ของปี 2561 ไตรมาสที่ 1 - 2 พบว่ากิจการมีสินทรัพยร์วมลดลง 184,099 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.88 ซ่ึง
ประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวียน 17,183 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.49 สินทรัพยห์มุนเวียนที่เพ่ิมขึ้นคือ 
ลูกหน้ีการคา้ 25,970 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.78 ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 13,915 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.80
สินคา้คงเหลือ 31,054  บาท คิดเป็นร้อยละ 9.82  สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 48,545 บาท คิดเป็นร้อยละ 
6.25 ที่มียอดลดลงคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 136,667 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.92 เงินลงทุน
ในตราสารหน้ีระยะส้ันไม่มีการเปลี่ยนแปลง  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 166,916 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.65 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่เพ่ิมขึ้น คือ สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 5,977 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.26 ที่มียอด
ลดลง คือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 163,686 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.78 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 543 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 1.44 สิทธิการเช่า 1,484 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.78 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
7,189 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.51 

ส่วนด้านหน้ีสินรวมมียอดเพ่ิมขึ้น 5,114 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.13 ซ่ึงประกอบดว้ย หน้ีสิน
หมุนเวียนมียอดเพ่ิมขึ้ น 1,351บาท คิดเป็นร้อยละ 0.05 ส่วนที่ เ พ่ิมคือ เจ้าหน้ีการค้ากิจการอื่น          
15,062 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.76 เจา้หน้ีอื่น 80,129 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.19 ที่มียอดลดลงคือ เจา้หน้ี
ค่าซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 52,099  บาทคิดเป็นร้อยละ50.08 เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6,485 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 31,892 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 55.80 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 3,364 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.98 ส่วนหุ้นกูท้ี่ถึงก าหนดช าระภายใน
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หน่ึงปีไม่มีการเปลี่ยนแปลง หน้ีสินไม่หมุนเวียน เพ่ิมขึ้น 3,763 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.35 ส่วนที่เพ่ิมขึ้น
คือ ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 2,666 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.58 หน้ีสินไม่
หมุนเวียนอื่น 1,097 คิดเป็นร้อยละ 16.57 ส่วนดา้นของผูถ้ือหุ้นมียอดลดลง 189,213 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 3.21 ซ่ึงประกอบดว้ยก าไรยงัมิไดจ้ดัสรรและองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น 

 
กลุ่มที่ 2 เป็นการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินของปี 2561 ไตรมาสที่ 2 - 3 พบว่ากิจการมี 

สินทรัพยร์วมเพ่ิมขึ้น 162,007 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.69 ซ่ึงประกอบดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียน เพ่ิมขึ้น 
304,233 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.80 สินทรัพยห์มุนเวียนที่เพ่ิมขึ้น คือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
8,649 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.70 ลูกหน้ีการคา้ 256,554 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.70 ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 
2,639 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.13 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 67,544 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.18 สินทรัพย์
หมุนเวียนที่มียอดลดลง คือ สินคา้คงเหลือ 31,153 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.97  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
ลดลง 142,226 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.32 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่เพ่ิมขึ้น คือ สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 
10,583 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.91 ที่มียอดลดลง คือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 121,559 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 2.12  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 632 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.73 สิทธิการเช่า 1,501 บาท คิดเป็นร้อยละ 
3.97 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29,117 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.90 

ส่วนด้านหน้ีสินรวมมียอดเพ่ิมขึ้น 38,788บาท คิดเป็นร้อยละ 1.00 ประกอบด้วย หน้ีสิน
หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 28,158 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.01 ที่มียอดเพ่ิมขึ้น คือ เจา้หน้ีอื่น 69,618 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 8.74 เจา้หน้ีค่าซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 19,882 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.29 หน้ีสินหมุนเวียน
อื่น 2,771 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.24 ที่มียอดลดลง คือ เจา้หน้ีการคา้กิจการอื่น 57,704 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 6.61 ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 6,409 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.37 ส่วนหุ้นกูท้ี่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หน้ีสินไม่หมุนเวียนมียอดเพ่ิมขึ้น 10,630 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.98 ที่มียอดลดลง 
คือ ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 535 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.69 หน้ีสินไม่
หมุนเวียนอื่น 3,390 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.92 ส่วนหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง ส่วนงานของผูถ้ือหุ้นมียอดเพ่ิมขึ้น 23,219 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.16  ซ่ึงประกอบดว้ย
ก าไรที่ยงัมิไดจ้ดัสรรและองคป์ระกอบส่วนอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น 
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สรุป  เมื่อมีการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินของทั้งสองบริษทัพบว่า บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) เมื่อเปรียบเทียบงบแสดงฐานะทั้งสองกลุ่มพบว่ากลุ่มที่ 2 คือ ปี 2561 ไตรมาสที่ 2-3     
มียอดของสินทรัพยร์วมลดลงน้อยกว่ากลุ่มที่ 1 คือ 301,689 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.54  แต่เมื่อพิจารณา
จากดา้นหน้ีสิน กลุ่มที่ 2 มียอดหน้ีสินรวมลดลงที่มากกว่ากลุ่มที่ 1 คือ 321,463 บาท คิดเป็นร้อยละ 
12.00  แต่ทั้ง 2 ไตรมาสนั้นกิจการมีหน้ีสินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพยห์มุนเวียน จึงแสดงให้เห็นว่า
บริษทัมีสภาพคล่องที่ไม่ดีนัก ไม่สามารถช าระหน้ีได ้ส่วนดา้นของผูถ้ือหุ้นกิจการมีหุ้นมากกว่าส่วน
ของเจา้ของก าไรท าให้เกิดความเส่ียงนอ้ยกว่า 
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4.4.2  การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนโดยใช้วิธีเปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม  
 
 บริษัท อิชิตัน จ ากัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ จ ากัด (มหาชน) 
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

รายได้และค่าใช้จ่าย ไตรมาส 1-2 % ไตรมาส 2-3 % ไตรมาส 1-2 % ไตรมาส 2-3 % 

รายได้         
รายไดจ้ากการขาย 11,449 0.87 (95,840) -7.19 2,376 0.08 224,456 7.19 
รายไดจ้ากการให้บริการ - 0.00 - 0.00 (38,123) -94.79 (2,097) -

100.00 
ดอกเบี้ยรับ 396 0.00 (396) -

100.00 
396 0.03 (396) -10.74 

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ - 0.00 - 0.00 (424) -
100.00 

1,262 0.00 

ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์
อคัคีภยั 

- 0.00 - 0.00 (609,180) -87.74 (21,837) -25.67 

รายไดอ้ื่น (1,660) -43.06 1,123 51.16 6,703 46.91 (10,534) -50.18 
รวมรายได้ 10,185 0.77 (95,113) -7.12 (638,434) -16.49 191,504 5.92 

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์งบก าไรขาดทนุโดยใช้วธิเีปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้มกับคู่แข่งขัน 
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4.4.2  การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนโดยใช้วิธีเปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม (ต่อ) 
 บริษัท อิชิตัน จ ากัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ จ ากัด (มหาชน) 
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

รายได้และค่าใช้จ่าย ไตรมาส 1-2 % ไตรมาส 2-3 % ไตรมาส 1-2 % ไตรมาส 2-3 % 
ค่าใช้จ่าย         
ตน้ทุนขาย 23,387 2.13 (44,931) -4.01 (1,058) -0.05 141,940 7.09 
ตน้ทุนการให้บริการ - 0.00 - 0.00 (24,065) -91.97 (24,065) -91.97 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 26,713 18.86 (65,525) -38.93 65,044 18.60 (24,775) -5.97 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 7,339 23.16 (7,665) -19.64 43,924 9.13 (11,047) -2.10 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ - 0.00 - 0.00 55 0.00 (55) 0.00 
ค่าเสียหายจากเหตุการณ์อคัคีภยั - 0.00 - 0.00 (677,125) -97.53 (3,755) -21.91 
ตน้ทุนทางการเงิน (158) -0.98 (1,605) -10.05 (259) -2.18 680 5.86 
รวมค่าใช้จ่าย 57,281 4.46 (119,726) -8.92 (593,484) -16.65 100,888 3.40 
         
         
         
         

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์งบก าไรขาดทนุโดยใช้วธิเีปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้มกับคู่แข่งขัน (ต่อ) 
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4.4.2  การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนโดยใช้วิธีเปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม (ต่อ) 
 
 บริษัท อิชิตัน จ ากัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ จ ากัด (มหาชน) 
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

รายได้และค่าใช้จ่าย ไตรมาส 1-2 % ไตรมาส 2-3 % ไตรมาส 1-2 % ไตรมาส 2-3 % 
ส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในการร่วม
คา้ 

24,176 -77.21 43,911 -79.14 - 0.00 - 0.00 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (71,272) -
812.49 

68,524 -
109.64 

(44,950) -14.67 90,616 34.67 

รายไดภ้าษีเงินได ้ 7,991 33.11 (14,447) -44.97 (7,804) 78.35 (41,880) 235.76 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (63,281) -

192.29 
54,077 -

178.05 
(52,754) -17.80 48,736 20.00 

         

         

         

         

         

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์งบก าไรขาดทนุโดยใช้วธิเีปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้มกับคู่แข่งขัน (ต่อ) 
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การวิเคราะห์และแปลความหมายงบก าไรขาดทุนเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่งขันวิธีร้อยละยอดรวม
ตามแนวนอน 

จากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนของบริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ณวนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 ไตรมาส 1-3 ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวนอนหรือวิเคราะห์แนวโนม้โดยการเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ปี 
แบ่งเป็น 2 กลุ่มพบว่า 

 
กลุ่มที่ 1 เป็นการเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 1-2 พบว่า กิจการ มีรายไดจ้ากการขายเพ่ิมขึ้น 

11,449 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.87 ดอกเบี้ ยรับเพ่ิมขึ้น 396 บาท รายได้อื่นลดลง 1,660 บาท คิดเป็น       
ร้อยละ 43.06 ต้นทุนขายเพ่ิมขึ้น 23,387 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.13 ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายเพ่ิมขึ้น 
26,713 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.86 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมขึ้น 7,339 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.16 
ตน้ทุนทางการเงินลดลง 158 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.98 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ลดลง 24,176 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.21 กิจการมีขาดทุนก่อนหักภาษีเงินได้ 71,272 บาท คิดเป็น        
ร้อยละ 812.49 เมื่อรวมกับรายได้ภาษีเงินได้ที่เพ่ิมขึ้น 7,991 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.11 กิจการจะมี
ขาดทุนสุทธิลดลง 63,281 บาท คิดเป็นร้อยละ 192.29  

 
กลุ่มที่ 2 เป็นการเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 2-3 พบว่า กิจการ มีรายไดจ้ากการขายลดลง 

95,840 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.19 ดอกเบี้ยรับลดลง 396 บาท คิดเป็นร้อยละ100 รายไดอ้ื่นเพ่ิมขึ้น 1,123 
บาท คิดเป็นร้อยละ 51.16 ตน้ทุนขายลดลง 44,931 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.01 ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย
ลดลง 65,525 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.93 ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลง 7,665 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.64 
ตน้ทุนทางการเงินลดลง 1,605 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.05 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้
เพ่ิมขึ้น 43,911 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.14 กิจการมีขาดทุนก่อนหักภาษีเงินได ้68,524 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 109.64 เมื่อรวมกบัรายไดภ้าษีเงินไดท้ี่ลดลง 14,447 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.97 กิจการจะมีขาดทุน
สุทธิเพ่ิมขึ้น 54,077 บาท คิดเป็นร้อยละ 178.05 

 
จากการเปรียบเทียบทั้ ง 2 กลุ่มพบว่ากลุ่มที่  2 ดีกว่ากลุ่มที่หน่ึงเพราะว่ามีก าไรเพ่ิมขึ้ น        

54,077 บาท แต่กลุ่มที่ 1 มีก าไรที่ลดลง ถึงแมก้ลุ่มที่ 2 จะมีรายไดห้รือยอดขายที่ลดลง 95,840 บาท แต่
บริษทัมีการบริหารค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร รวมถึงตน้ทุนทางการเงินให้ลดลงจึงท าให้บริษทัมี 
ก าไรที่เพ่ิมขึ้น 
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ส่วนการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนของบริษัท  โออิ ชิ  ก รุ๊ป จ ากัด  (มหาชน) ณ วันที่                         
31 ธันวาคม 2561 ไตรมาส 1 - 3 และวิธีการวิเคราะห์แนวนอนหรือวิเคราะห์แนวโน้มโดยการ
เปรียบเทียบขอ้มูล 3 ปีแบ่งเป็น 2 กลุ่มพบว่า 

 
กลุ่มที่ 1 เป็นการเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 1-2 พบว่า กิจการ มีรายไดจ้ากการขายเพ่ิมขึ้น 

2,376 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.08 ดอกเบี้ยรับเพ่ิมขึ้น 396 บาท ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั
ลดลง 609,180 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.74 รายไดอ้ื่นเพ่ิมขึ้น 6,703 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.91 ตน้ทุนขาย
ลดลง 1,058 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.05 ต้นทุนการให้บริการลดลง 24,065 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.97 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายเพ่ิมขึ้น 65,044 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.60 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมขึ้น 
43,924 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.13 ค่าเสียหายจากเหตุการณ์อคัคีภยัลดลง 677,125 บาท คิดเป็นร้อยละ 
97.53 ตน้ทุนทางการเงินลดลง 259 บาทคิดเป็นร้อยละ 2.18 กิจการมีก าไรก่อนหักภาษีเงินได้ลดลง 
44,950 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.67 เมื่อรวมกับรายไดภ้าษีเงินได้ที่เพ่ิมขึ้น 7,804 บาท คิดเป็นร้อยละ 
78.35 กิจการจะมีก าไรสุทธิลดลง 52,754 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.80 

 
กลุ่มที่ 2 เป็นการเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 2 - 3 พบว่า กิจการ มีรายไดจ้ากการขายเพ่ิมขึ้น 

224,456 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.19 ดอกเบี้ยรับลดลง 396 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.74  ค่าสินไหมทดแทน
จากเหตุการณ์อคัคีภยัลดลง 21,837 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.67 รายไดอ้ื่นลดลง 10,534 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 50.18 ตน้ทุนขายเพ่ิมขึ้น 141,940 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.09 ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายลดลง 24,775 
บาท คิดเป็นร้อยละ 5.97 ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลง 11,047 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.10 ค่าเสียหายจาก
เหตุการณ์อคัคีภยัลดลง 3,755 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.91 ตน้ทุนทางการเงินเพ่ิมขึ้น 680 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 5.86 กิจการมีก าไรก่อนหักภาษีเงินได้เพ่ิมขึ้น 90,616 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.67 เมื่อรวมกับ
รายไดภ้าษีเงินไดท้ี่เพ่ิมขึ้น 41,880 บาท คิดเป็นร้อยละ 235.76 กิจการจะมีก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้น 48,736 
บาท คิดเป็นร้อยละ 20.00 
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เมื่อเปรียบเทียบงบก าไรขาดทุนของทั้ งสองบริษัทแล้วพบว่า บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) จากการเปรียบเทียบทั้ง 2 กลุ่มพบว่ากลุ่มที่ 2 ดีกว่ากลุ่มที่หน่ึงเพราะว่ามีก าไรเพ่ิมขึ้น 54,077 
บาท แต่กลุ่มที่ 1 มีก  าไรที่ลดลง ถึงแมก้ลุ่มที่ 2 จะมีรายไดห้รือยอดขายที่ลดลง 95,840 บาท แต่บริษทัมี
การบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมถึงตน้ทุนทางการเงินให้ลดลงจึงท าให้บริษทัมี ที่ก  าไร
เพ่ิมขึ้น ส่วนบริษทั โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) พบว่า กลุ่มที่ 2 คือ ไตรมาสที่ 2-3 บริหารงานดีกว่า
กลุ่มที่ 1 คือไตรมาสที่ 1-2 เพราะกิจการมีก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้น 48,736 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.00 และมี
รายได้จากการขายที่เพ่ิมมากขึ้น 224,456 บาทคิดเป็นร้อยละ 7.19 ซ่ึงกลุ่มที่ 1 มีก าไรสุทธิที่ลดลง 
ดงันั้นกลุ่มที่ 1 ควรบริหารงานกิจการให้เพ่ิมยอดขายหรือลดตน้ทุนขายและค่าใช้จ่ายเพ่ือให้กิจการมี
ก าไรมากขึ้นตามที่ผูบ้ริหารตอ้งการ 
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4.4.3  การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินโดยใช้วิธีเปรียบเทียบอัตราร้อยละตามแนวต้ังกับคู่แข่งขัน 
 
 บริษัท อิชิตัน จ ากัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ จ ากัด (มหาชน) 
 งบแสดงฐานะการเงนิ งบแสดงฐานะการเงนิ 
 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
สินทรัพย์ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

สินทรัพย์หมุนเวียน % % % % % % 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1.27 1.71 0.79 14.11 12.95 12.82 
ลูกหน้ีการคา้ 10.52 7.59 7.81 9.57 10.03 12.49 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 0.91 0.98 1.08 0.72 0.88 0.89 
สินคา้คงเหลือ 8.76 8.87 8.14 3.24 3.62 3.24 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะส้ัน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 0.00 0.00 0.00 7.95 8.61 9.16 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 21.46 19.16 17.82 35.59 36.09 38.61 

       
       

ตารางที่ 7 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินโดยใช้วิธีเปรียบเทียบอัตราร้อยละตามแนวต้ังกับคู่แข่งขัน 
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4.4.3  การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินโดยใช้วิธีเปรียบเทียบอัตราร้อยละตามแนวต้ังกับคู่แข่งขัน (ต่อ) 
 บริษัท อิชิตัน จ ากัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ จ ากัด (มหาชน) 
 งบแสดงฐานะการเงนิ งบแสดงฐานะการเงนิ 
 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
สินทรัพย์ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน % % % % % % 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 1.85 1.32 1.18 0.00 0.00 0.00 
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอื่น 0.29 0.31 0.32 0.00 0.00 0.00 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือที่ดิน เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ ์

0.37 0.39 0.40 0.00 0.00 0.00 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 74.38 76.71 77.86 60.33 59.78 57.54 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0.29 0.31 0.32 0.38 0.38 0.37 
สิทธิการเช่า 0.00 0.00 0.00 0.40 0.39 0.37 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1.34 1.80 2.08 0.59 0.52 0.22 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 0.02 0.02 0.02 2.71 2.82 2.89 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 78.54 80.84 82.18 64.41 63.91 61.39 

รวมสินทรัพย์ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ตารางที่ 7 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินโดยใช้วิธีเปรียบเทียบอัตราร้อยละตามแนวต้ังกับคู่แข่งขัน (ต่อ) 
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4.4.3  การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินโดยใช้วิธีเปรียบเทียบอัตราร้อยละตามแนวต้ังกับคู่แข่งขัน (ต่อ) 
 บริษัท อิชิตัน จ ากัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ จ ากัด (มหาชน) 
 งบแสดงฐานะการเงนิ งบแสดงฐานะการเงนิ 
 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

หนี้สินหมุนเวียน % % % % % % 
เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 21.66 13.81 16.55 0.00 0.00 0.00 
หุ้นกูท้ี่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 0.00 0.00 0.00 25.78 25.75 25.49 
เจา้หน้ีการคา้กิจการอื่น 16.32 17.45 15.52 22.11 22.47 20.78 
เจา้หน้ีอื่น 5.79 5.32 6.15 18.46 20.50 22.07 
เจา้หน้ีค่าซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 3.56 3.71 3.76 2.68 1.34 1.83 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7.23 7.95 6.68 0.00 0.00 0.00 
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

23.14 24.53 23.91 0.17 0.00 0.00 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 0.25 0.00 0.00 1.47 0.65 0.48 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 0.00 0.00 0.00 1.45 1.36 1.42 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 77.95 72.77 72.56 72.13 72.07 72.07 

ตารางที่ 7 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินโดยใช้วิธีเปรียบเทียบอัตราร้อยละตามแนวต้ังกับคู่แข่งขัน (ต่อ) 
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4.4.3  การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินโดยใช้วิธีเปรียบเทียบอัตราร้อยละตามแนวต้ังกับคู่แข่งขัน (ต่อ) 
 
 บริษัท อิชิตัน จ ากัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ จ ากัด (มหาชน) 
 งบแสดงฐานะการเงนิ งบแสดงฐานะการเงนิ 
 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

หนี้สินไม่หมุนเวียน % % % % % % 
หุ้นกู ้ 0.00 0.00 0.00 25.78 25.75 25.49 
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21.00 26.05 26.05 0.00 0.00 0.00 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

1.06 1.19 1.39 1.92 1.99 1.95 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 0.00 0.00 0.00 0.17 0.20 0.11 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 22.05 27.23 27.44 27.87 27.93 27.93 

รวมหนี้สิน 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
       

       

ตารางที่ 7 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินโดยใช้วิธีเปรียบเทียบอัตราร้อยละตามแนวต้ังกับคู่แข่งขัน (ต่อ) 
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4.4.3  การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินโดยใช้วิธีเปรียบเทียบอัตราร้อยละตามแนวต้ังกับคู่แข่งขัน (ต่อ) 
 บริษัท อิชิตัน จ ากัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ จ ากัด (มหาชน) 
 งบแสดงฐานะการเงนิ งบแสดงฐานะการเงนิ 
 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

ส่วนของผุ้ถือหุ้น % % % % % % 

ทุนเรือนหุ้น       
ทุนจดทะเบียน 14.48 15.26 15.82 3.84 3.91 3.85 
ทุนที่ออกช าระและช าระแลว้ 14.48 15.26 15.82 3.84 3.91 3.85 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น       
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 39.17 41.25 42.77 6.24 6.36 6.25 
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ ์

0.62 0.66 0.68 0.00 0.00 0.00 

       
       
       
       

ตารางที่ 7 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินโดยใช้วิธีเปรียบเทียบอัตราร้อยละตามแนวต้ังกับคู่แข่งขัน (ต่อ) 



133 
 

4.4.3   การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินโดยใช้วิธีเปรียบเทียบอัตราร้อยละตามแนวต้ังกับคู่แข่งขัน (ต่อ) 
 
 บริษัท อิชิตัน จ ากัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ จ ากัด (มหาชน) 
 งบแสดงฐานะการเงนิ งบแสดงฐานะการเงนิ 
 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
 % % % % % % 
ก าไรสะสม       
จัดสรรแล้ว       
ทุนส ารองตามกฎหมาย 1.45 1.53 1.58 0.38 0.39 0.38 
ทุนยงัไม่ไดจ้ดัสรร 12.37 10.38 11.05 48.04 47.02 47.52 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น -0.50 -0.50 -0.57 1.79 1.78 1.74 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 67.59 68.57 71.33 60.29 59.47 59.75 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
       

       

ตารางที่ 7 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินโดยใช้วิธีเปรียบเทียบอัตราร้อยละตามแนวต้ังกับคู่แข่งขัน (ต่อ) 
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การวิเคราะห์และแปลความหมายงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่งขันโดยใช้วิธี
อัตราร้อยละตามแนวต้ัง 

จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยวิธีแนวตั้งหรือวิธีร้อยละของยอดรวมซ่ึงเปรียบเทียบข้อมูล                
3 ไตรมาสพบว่า 

ด้านสินทรัพย์ กิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงทุกไตรมาส ไตรมาส 1 = 21.46                       
ไตรมาส 2 = 19.16 ไตรมาส 3 = 17.82 เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าด้านที่ลดลงคือ เงินสด      
และรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลงไตรมาสที่ 3 = 0.79 %) ลูกหน้ีการค้า (ลดลงไตรมาสที่ 2           
= 7.59%)  สินค้าคงเหลือ (ลดลงไตรมาสที่ 3 = 8.14%) ส่วนที่เพ่ิมขึ้น คือ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด (เพ่ิมขึ้นไตรมาสที่ 2 = 1.71%) ลูกหน้ีการค้า (เพ่ิมขึ้นไตรมาสที่ 3 = 7.81%) 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น (เพ่ิมขึ้น ไตรมาสที่ 2 = 0.98% และไตรมาสที่ 3 = 1.08%) สินค้าคงเหลือ 
(เพ่ิมขึ้น ไตรมาสที่ 2  = 8.87%) เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะส้ันและสินทรัพยห์มุนเวียนอื่นไม่มี
การเปลี่ยนแปลง   ด้านสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพ่ิมขึ้ นทุกไตรมาส ไตรมาสที่  1 = 78.54%           
ไตรมาสที่ 2 = 80.84% ไตรมาสที่ 3 = 82.18 % ด้านที่เพ่ิมคือ ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอื่น (เพ่ิมขึ้น    
ไตรมาสที่ 2 = 0.31% และไตรมาสที่ 3 = 0.32%)  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
(เพ่ิมขึ้น ไตรมาสที่ 2  = 0.39% และไตรมาสที่ 3 = 0.40%)  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ (เพ่ิมขึ้น     
ไตรมาสที่ 2 = 76.71% และไตรมาสที่ 3 = 77.86%) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพ่ิมขึ้น ไตรมาสที่ 2      
= 0.31%  ไตรมาสที่  3 = 0.32 %) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (เพ่ิมขึ้ น ไตรมาสที่  2 = 1.80 %       
ไตรมาสที่ 3 เท่ากบั 2.0 8%) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่นไม่มีการเปลี่ยนแปลง  

ดา้นหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น ประกอบดว้ย ดา้นหน้ีสินหมุนเวียนลดลงทุกไตรมาส           
ไตรมาสที่ 1 = 77.95% ไตรมาสที่  2 = 72.77% ไตรมาสที่  3 = 72.56% เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า    
ดา้นลดลง คือ เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน (ลดลง ไตรมาสที่ 2 = 13.81%) เจา้หน้ีการคา้
กิจการอื่น (ลดลง ไตรมาสที่ 3 = 15.52%) เจ้าหน้ีอื่น (ลดลง ไตรมาสที่ 2 = 5.32%) ค่าใช้จ่าย     
ค้างจ่าย (ลดลง ไตรมาสที่ 3 = 6.68%) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี (ลดลง ไตรมาสที่ 3 = 23.91%)  ส่วนที่เพ่ิมขึ้น คือ เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนั
การเงิน (เพ่ิมขึ้น ไตรมาสที่ 3 = 16.55%) เจา้หน้ีการคา้กิจการอื่น (เพ่ิมขึ้น ไตรมาส่ที่ 2 = 17.45%)         
เจ้าหน้ีอื่น (เพ่ิมขึ้ น ไตรมาสที่  3 = 6.15 %) เจ้าหน้ีค่าซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพ่ิมขึ้น         
ไตรมาสที่ 2 = 3.71% และไตรมาสที่ 3 = 3.76%) ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (เพ่ิมขึ้น ไตรมาสที่ 2 = 7.95%) 
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (เพ่ิมขึ้ น ไตรมาสที่  2              
= 24.53%) หน้ีสินไม่หมุนเวียนเพ่ิมขึ้นไตรมาส  ไตรมาสที่ 1 = 22.05% ไตรมาสที่ 2 = 27.23% 
ไตรมาสที่ 3 เท่ากับ 27.44% เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าด้านที่เพ่ิมขึ้ น คือ เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน (เพ่ิมขึ้ น ไตรมาสที่  2 = 26.05% ส่วนไตรมาสที่  3 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)   
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (เพ่ิมขึ้น ไตรมาสที่ 2  = 1.19% และไตรมาสที่ 
3 = 1.39%)  

ส่วนของผู้ถือหุ้น เพ่ิมขึ้ นทุกไตรมาสไตรมาสที่ 1 = 67.59% ไตรมาสที่  2  = 68.57%     
ไตรมาสที่  3 = 71.33% เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าด้านเพ่ิม คือ ทุนจดทะเบียน , ทุนที่ออกและ         
ช าระแลว้ , ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั , ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ , ทุนส ารอง
ตามกฎหมาย , ทุนไม่ไดจ้ดัสรร , องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น 

 
ส่วนการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่                        

31 ธันวาคม 2561 ไตรมาส 1 - 3 โดยวิธีแนวตั้งหรือวิธีร้อยละของยอดรวม โดยการเปรียบเทียบ
ขอ้มูล 3 ปีแบ่งเป็น 2 กลุ่มพบว่า 

กิจการมีสินทรัพยท์ั้งส้ินมีค่า = 100 % ซ่ึงประกอบดว้ยสินทรัพย์หมุนเวียน เพ่ิมขึ้นทุก
ไตรมาส  (ไตรมาสที่ 1 = 35.59% ไตรมาสที่ 2 = 36.09 % ไตรมาสที่ 3 = 38.61%) เมื่อพิจารณา
แล้วจึงพบว่าด้านเพ่ิม คือ ลูกหน้ีการค้า (เพ่ิมขึ้ น ไตรมาสที่  2 = 10.03 % และไตรมาสที่  3                        
= 12.49 %) ลูกหน้ีหมุน เ วียนอื่น  ( เ พ่ิมขึ้ น  ไตรมาสที่  2 = 0.88 % ไตรมาสที่  3 = 0.89%)                       
สินค้าคงเหลือ (เพ่ิมขึ้น ไตรมาสที่ 2 = 3.62%) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพ่ิมขึ้น ไตรมาสที่ 2          
= 8.61% และไตรมาสที่ 3 = 9.16 %) ส่วนที่ลดลง คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง 
ไตรมาสที่ 2 = 12.95 % และไตรมาสที่ 3 = 12.82 %) สินคา้คงเหลือ (ลดลง ไตรมาสที่ 3 = 3.24%)  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนลดลงทุกไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 = 64.41% ไตรมาสที่ 2 = 63.91% ไตรมาส
ที่ 3 = 61.39%) ส่วนที่เพ่ิมขึ้น คือ สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น (เพ่ิมขึ้น ไตรมาสที่ 2 = 2.82% ไตร
มาสที่ 3 = 2.89%) ส่วนที่ลดลง คือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ลดลง ไตรมาสที่ 2 = 59.78% และ       
ไตรมาสที่ 3 = 57.54%)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (ลดลง ไตรมาสที่ 3 = 0.37%) สิทธิการเช่า (ลดลง
ไตรมาสที่  2 = 0.39% ไตรมาสที่  3 = 0.37%) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ลดลง ไตรมาสที่  2           
= 0.52% ไตรมาสที่ 3 = 0.22%) 
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ดา้นหน้ีสิน ประกอบดว้ยหน้ีสินหมุนเวียน ไตรมาสที่ 1 = 1.45% และลดลงในไตรมาส   
ที่ 2 = 1.36 % ดา้นที่เพ่ิม คือ เจา้หน้ีการคา้กิจการอื่น (เพ่ิมขึ้น ไตรมาสที่ 2 = 22.47%) เจา้หน้ีอื่น 
เพ่ิมขึ้น ไตรมาสที่ 2 = 2 0.50% ไตรมาสที่ 3 = 2.27%) เจ้าหน้ีค่าซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  
(เพ่ิมขึ้น ไตรมาสที่ 3 = 1.83%) หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (เพ่ิมขึ้น ไตรมาสที่ 3 =1.42%) ดา้นที่ลดลง 
คือ หุ้นกูท้ี่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (ลดลงไตรมาสที่ 2 = 2.73% และไตรมาสที่ 3 = 25.49%) 
เจา้หน้ีค่าซ้ือที่ดินอาคาร และอุปกรณ์ (ลดลง ไตรมาสที่ 2 = 1.34%) ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  (ลดลง 
ไตรมาสที่ 2 = 0.65 % ไตรมาสที่ 3 = 0.48%) หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (ลดลง ไตรมาสที่ 2 = 1.36%) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน เพ่ิมขึ้นไตรมาสที่ 2 = 27.93% ดา้นที่เพ่ิม คือ ประมาณการหน้ีสินส าหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน (เพ่ิมขึ้น ไตรมาสที่ 2 = 1.99 % ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (เพ่ิมขึ้น ไตร
มาสที่ 3 = 0.37% ) หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น (เพ่ิมขึ้น ไตรมาสที่ 2 = 0.20%) ดา้นที่ลดลง คือ หุ้นกู ้
(ลดลง ไตรมาสที่  2 = 25.75% และไตรมาสที่  3 = 25.49%) ประมาณการหน้ีสินส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน (ลดลง ไตรมาสที่ 3 = 1.95%) หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น (ลดลง ไตรมาสที่ 3 
= 0.11%) ส่วนของผูถ้ือหุ้น ลดลงในไตรมาสที่ 2 = 59.47% และเพ่ิมขึ้นในไตรมาสที่ 3 = 59.75% 
เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าด้านเพ่ิม คือ ทุนจดทะเบียน , ทุนที่ออกช าระแล้ว , ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สามญั , ทุนส ารองตามกฎหมาย , ทุนไม่ไดจ้ดัสรร , องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น  

 
สรุป เมื่อพิจารณาทั้ง 3 ไตรมาสของทั้งสองบริษทัแลว้พบว่า บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป (จ ากดั) 

มหาชน มีสภาพคล่องสูงกว่า บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เพราะเน่ืองจากหน้ีสินรวม
ทั้งหมดนอ้ยกว่าส่วนของผูถ้ือหุ้น 
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4.4.4  การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนโดยใช้วิธีเปรียบเทียบอัตราร้อยละตามแนวต้ังกับคู่แข่งขัน  
 บริษัท อิชิตัน จ ากัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ จ ากัด (มหาชน) 
 ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
รายได้และค่าใช้จ่าย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

รายได้ % % % % % % 
รายไดจ้ากการขาย 99.71 99.81 99.73 80.56 96.54 97.70 
รายไดจ้ากการให้บริการ 0.00 0.00 0.00 1.04 0.06 0.00 
ดอกเบี้ยรับ 0.00 0.03 0.00 0.09 0.11 0.12 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.04 
ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์
อคัคีภยั 

0.00 0.00 0.00 17.94 2.63 1.85 

รายไดอ้ื่น 0.29 0.16 0.27 0.37 0.65 0.31 
รวมรายได้ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
       
       
       

ตารางที่ 8 การวิเคราะห์ก าไรขาดทุนโดยใช้วิธีเปรียบเทียบอัตราร้อยละตามแนวต้ังกับคู่แข่งขัน  
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4.4.4  การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนโดยใช้วิธีเปรียบเทียบอัตราร้อยละตามแนวต้ังกับคู่แข่งขัน (ต่อ) 
 บริษัท อิชิตัน จ ากัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ จ ากัด (มหาชน) 
 ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
รายได้และค่าใช้จ่าย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

ค่าใช้จ่าย % % % % % % 
ตน้ทุนขาย 82.68 83.80 86.61 51.71 61.89 62.58 
ตน้ทุนการให้บริการ 0.00 0.00 0.00 0.68 0.06 0.00 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 10.68 12.60 8.29 9.03 12.83 11.39 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2.39 2.92 2.53 12.42 16.24 15.01 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ค่าเสียหายจากเหตุการณ์อคัคีภยั 0.00 0.00 0.00 17.94 0.53 0.39 
ตน้ทุนทางการเงิน 1.22 1.20 1.16 0.31 0.36 0.36 
รวมค่าใช้จ่าย 96.98 100.53 98.58 92.09 91.91 89.72 
       
       

ตารางที่ 8 การวิเคราะห์ก าไรขาดทุนโดยใช้วิธีเปรียบเทียบอัตราร้อยละตามแนวต้ังกับคู่แข่งขัน (ต่อ) 
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4.4.4  การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนโดยใช้วิธีเปรียบเทียบอัตราร้อยละตามแนวต้ังกับคู่แข่งขัน (ต่อ) 
 บริษัท อิชิตัน จ ากัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ จ ากัด (มหาชน) 
 ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
รายได้และค่าใช้จ่าย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

 % % % % % % 
ส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ -2.36 -4.15 -0.93 0.00 0.00 0.00 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 0.66 -4.68 0.49 7.91 8.09 10.28 
รายไดภ้าษีเงินได ้ 1.82 2.41 1.43 -0.26 -0.55 -1.74 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 2.48 -2.27 1.91 7.66 7.54 8.54 
       
       
       
       
       
       

ตารางที่ 8 การวิเคราะห์ก าไรขาดทุนโดยใช้วิธีเปรียบเทียบอัตราร้อยละตามแนวต้ังกับคู่แข่งขัน (ต่อ) 
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การวิเคราะห์และแปลความหมายงบก าไรขาดทุนเปรียบเทียบบริษัทคู่แข่งวิธีร้อยละของยอดรวม
ตามแนวต้ัง 

จากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนของบริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปี ส้ินสุด
วันที่  31 ธันวาคม 2561 โดยวิธีแนวตั้ งหรือวิธีร้อยละของยอดรวมซ่ึงเปรียบเทียบข้อมูล                    
3 ไตรมาสพบว่า 
  กิจการเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ไตรมาส พบว่า มีรายได้จากการขายเพ่ิมขึ้นในไตรมาสที่        
2 = 99.81% และลดลงในไตรมาสที่ 3 = 99.73% ซ่ึงมีต้นทุนขายเพ่ิมขึ้นในทุกไตรมาสโดย               
ไตรมาสที่ 1 = 82.68% ไตรมาสที่ 2 = 83.80% ไตรมาสที่ 3 = 86.61% ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 
เพ่ิมขึ้นในไตรมาสที่ 2 = 12.60% และลดลงในไตรมาสที่ 3 = 8.29% ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
เพ่ิมขึ้นในไตรมาสที่ 2 = 2.92% และลดลงในไตรมาสที่ 3 = 2.53% ตน้ทุนทางการเงิน ลดลงใน
ไตรมาสที่ 2 = 1.20% และไตรมาสที่ 3 = 1.16% กิจการมีก าไรก่อนหักภาษีเงินได้ ลดลงทุก        
ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 = 0.66% ไตรมาสที่ 2 = 4.68% และไตรมาสที่ 3 = 0.49% เมื่อหักออกแลว้
ท าให้กิจการมีก าไรสุทธิลดลงทุกไตรมาสโดยไตรมาสที่  1= 2.48% ไตรมาสที่ 2 = 2.27% และ
ไตรมาสที่ 3 = 1.91% 

จากการเปรียบเทียบร้อยละของยอดรวมตามแนวตั้ งของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) พบว่ากิจการมีรายได้จากการขายเพ่ิมขึ้ นทุกไตรมาส โดยไตรมาสที่  1 = 80.56%           
ไตรมาสที่ 2 = 96.54% ไตรมาสที่ 3 = 97.70% รายได้จากการให้บริการ ลดลงไตรมาสที่ 2 = 
0.06% ดอกเบี้ยรับ ลดลงทุกไตรมาส โดยไตรมาสที่ 1 = 0.09% ไตรมาสที่ 2 = 0.11% ไตรมาสที่                 
3 = 0.12% ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุอคัคีภยั ลดลงทุกไตรมาส ไตรมาสที่ 1 = 17.94% ไตรมาส
ที่ 2 = 2.63% ไตรมาสที่ 3 = 1.85% รายไดอ้ื่นเพ่ิมขึ้น ไตรมาสที่ 2 = 0.65%และลดลงไตรมาสที่        
3 = 0.31% ซ่ึงกิจการมีต้นทุนขายเพ่ิมขึ้ น ทุกไตรมาส โดยไตรมาสที่  1 =51.71% ไตรมาสที่            
2 = 61.89% ไตรมาสที่ 3 = 62.58% ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายเพ่ิมขึ้นไตรมาสที่ 2 = 12.83% ลดลง   
ไตรมาสที่ 3 = 11.39 % ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมขึ้นไตรมาสที่ 2 = 16.24% ลดลงในไตรมาสที่ 
3 = 15.01% ค่าเสียหายจากเหตุอัคคีภัยลดลงไตรมาสที่ 2 = 0.53% และไตรมาสที่ 3 = 0.39% 
ตน้ทุนทางการเงินเพ่ิมขึ้นไตรมาสที่ 2 = 0.36% เมื่อหักแลว้ท าให้กิจการมีก าไรก่อนภาษีเงินได้
ไตรมาสที่ 1 = 7.91% ไตรมาสที่ 2 = 8.09% ไตรมาสที่ 3 = 10.28% เมื่อหักภาษีเงินไดแ้ลว้กิจการ
มีก าไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 = 7.66% ลดลงในไตรมาสที่ 2 = 7.54% และเพ่ิมขึ้นในไตรมาสที่ 3 = 
8.54% 
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สรุป เมื่อเปรียบเทียบร้อยละของงบก าไรขาดทุน 3 ไตรมาสของทั้งสองบริษทัพบว่า 
บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีก าไรส าหรับงวดลดลงทุกไตรมาส โดยไตรมาสที่ 1 = 2.48% 
ไตรมาสที่ 2 = 2.27% และไตรมาสที่ 3 =1.91% ซ่ึงน้อยกว่าบริษทั โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ที่
มีก  าไรส าหรับงวดไตรมาสที่ 1 = 7.65% ไตรมาสที่ 2 = 7.54% และไตรมาสที่ 3 = 8.54% 
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4.5  การวิเคราะห์และแปลความหมายโดยใช้วธิีอัตราส่วนทางการเงิน 
 
4.5.1  อัตราส่วนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง 
 

1.  อัตราส่วนทุนหมุนเวยีน   
สูตร อตัราส่วนทุนหมุนเวียน  =   สินทรัพยห์มุนเวียน  
                                                       หน้ีสินหมุนเวียน 
ไตรมาสที่ 2 
อตัราส่วนทุนหมุนเวียน   =  1,632,297 
                                             1,949,084        
                               =  0.83  เท่า 
 
ไตรมาสที่ 3  
อตัราส่วนทุนหมุนเวียน   =  1,464,663 
                                             1,710,353 
            =  0.85  เท่า 
 

   ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราส่วนมีเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากบั 
0.83 เท่า แสดงว่ากิจการมีความสามารถในการช าระหน้ีระยะส้ันไม่ค่อยดี มีสภาพคล่องต ่า เพราะ
มีหน้ีสินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพยห์มุนเวียน 
 
   ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตราส่วนมีเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากบั 
0.85 เท่า แสดงว่ากิจการมีความสามารถในการช าระหน้ีระยะส้ันไม่ค่อยดี มีสภาพคล่องต ่า เพราะ
มีหน้ีสินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพยห์มุนเวียน 
 

 สรุป ไตรมาสที่ 3 ดีกว่าไตรมาสที่ 2 เพราะมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนสูงกว่า และมีสภาพ
คล่องที่ดีกว่าในการช าระหน้ี 
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2.  อัตราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว 
 
สูตร อตัราส่วนหมุนเวียนเร็ว  =  (สินทรัพยห์มุนเวียน – สินคา้คงเหลือ) 
                                                                     หน้ีสินหมุนเวียน 
 
ไตรมาสที่ 2 
อตัราส่วนหมุนเวียนเร็ว   =   (1,632,297 - 755,432) 
                                                         1,949,084        

=  0.43 เท่า 
 

ไตรมาสที่ 3  
อตัราส่วนหมุนเวียนเร็ว   =  (1,464,663 - 669,199) 
                                                      1,949,084        

=  0.50 เท่า 
 

ไตรมาสที่ 2 กิจการมีเงินทุนหมุนเวียนเร็ว เท่ากบั 0.43 เท่า กิจการมีสินทรัพยส์ภาพคล่อง
นอ้ยกว่าหน้ีสินหมุนเวียนจึงท าให้มีสภาพคล่องต ่า 
 

ไตรมาสที่ 3 กิจการมีเงินทุนหมุนเวียนเร็ว เท่ากบั 0.50 เท่า กิจการมีสินทรัพยส์ภาพคล่อง
นอ้ยกว่าหน้ีสินหมุนเวียนจึงท าให้มีสภาพคล่องต ่า 

 
สรุป ไตรมาสที่ 3 ดีกว่าไตรมาสที่ 2  เพราะกิจการมีสภาพคล่องที่สูงกว่า 
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3.  อัตราส่วนทุนหมุนเวยีนของลกูหนี ้
สูตร ลูกหน้ีถวัเฉลี่ย  =  (ลูกหน้ีตน้งวด + ลูกหน้ีปลายงวด )   
                                                              2 
สูตร อตัราหมุนเวียนของลูกหน้ี  =  ขายเช่ือสุทธิหรือยอดขายรวม (คร้ังหรือรอบ)  
                                                                                  ลูกหน้ีถวัเฉลี่ย 
ไตรมาสที่ 2 
ลูกหน้ีถวัเฉลี่ย     =  (647,194 + 670,683) 
                                                  2 

 =  1,317,877 
                                       2 

 =  658,938.5 
อตัราหมุนเวียนของลูกหน้ี   =   1,332,996 
                                                  658,938.5 

= 2.02 รอบ 
 

ไตรมาสที่ 3 
ลูกหน้ีถวัเฉลี่ย     =   (647,194 + 670,683) 
                                                   2 

 =      1,317,877 
                              2 

 =      658,938.5 
อตัราหมุนเวียนของลูกหน้ี   =  1,237,156 
                                                 658,938.5 

=  1.87 รอบ 
 

 ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนวียนของลูกหน้ี เท่ากบั 2.02 รอบ 
 ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนวียนของลูกหน้ี เท่ากบั 1.87 รอบ 
 สรุป ไตรมาสที่ 3 ดีกว่าไตรมาสที่ 2 เพราะกิจการใช้ระยะเวลาเก็บหน้ีนอ้ยกว่า 
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ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี ้
 
สูตร ระยะเวลาถวัเฉลี่ยในการเรียกเก็บหน้ี (วนั)  =                  365 วนั 
                                                                                    อตัราหมุนเวียนของลูกหน้ี 
ไตรมาสที่ 2  
ระยะเวลาถวัเฉลี่ยในการเรียกเก็บหน้ี (วนั)   =   365 
                                                                           2.02 

        =   180.69 วนั 
ไตรมาสที่ 3  
ระยะเวลาถวัเฉลี่ยในการเรียกเก็บหน้ี (วนั)   =   365 
                                                                           1.87 
                                                          =  195.18 วนั 
  

ไตรมาสที่ 2 กิจการมีเวลาถัว่เฉลี่ยในเรียกการเก็บหน้ี เท่ากบั 180.69 วนั 
 

 ไตรมาสที่ 3 กิจการมีเวลาถัว่เฉลี่ยในเรียกการเก็บหน้ี เท่ากบั 195.18 วนั 
 

 สรุป ไตรมาสที่ 2 ดีกว่าไตรมาสที่ 3 เพราะมีเวลาถัว่เฉลี่ยในการเรียกเก็บหน้ีน้อยกว่า     
ไตรมาสที่ 3 
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4.  อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลอื 
สูตร  สินคา้คงเหลือเฉลี่ย  =   (สินคา้ตน้งวด + สินคา้ปลายงวด) 
                                                                       2 
สูตร  อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ  =   ตน้ทุนสินคา้ขาย 
                                                                              สินคา้คงเหลือ 
ไตรมาสที่ 2  
สินคา้คงเหลือเฉลี่ย   =  (669,199 + 736,829) 
                                                     2 

 =  1,406,029 
                                             2 
                                  =  703,014 บาท 
อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ   =  1,119,279 
                                                                      755,432 

 =  1.48 รอบ 
 
ไตรมาสที่ 3 
สินคา้คงเหลือเฉลี่ย   =  (755,432 + 736,829)  
                                                     2 

 =  1,512,261 
                                             2 
                                  =  756,130.5  บาท 
อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ   = 1,074,348 
                                                                    669,199 

  =  1.60 รอบ 
 

ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ เท่ากบั 1.48 รอบ 
ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ เท่ากบั 1.60 รอบ 
สรุป ไตรมาสที่ 3 ดีกว่าไตรมาสที่ 2 เพราะไตรมาสที่ 3 ขายสินค้าได้มากกว่าเพราะ

กิจการมีสินคา้คงเหลือหมุนเวียนมากกว่า สินคา้นั้นมีประสิทธิภาพขายไดเ้ร็ว 
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ระยะเวลาในการจ าหน่าย (ขาย) สินค้า 
 
สูตร ระยะเวลาในการจ าหน่าย (ขาย) สินคา้ (วนั)  =                   365 (วนั) 
                                                                                     อตัราการหมุนเวียนของสินคา้ 
 
 
ไตรมาสที่ 2 
ระยะเวลาในการจ าหน่าย (ขาย) สินคา้ (วนั)  =  365 
                                                                           1.48 

          =  246.62 วนั 
 

ไตรมาสที่ 3 
ระยะเวลาในการจ าหน่าย (ขาย) สินคา้ (วนั)  =  365 
                                                                           1.60 

                =  228.12 วนั 
 

 

ไตรมาสที่ 2 กิจการมีระยะเวลาในการจ าหน่ายสินคา้ เท่ากบั 246.62 วนั 
 

ไตรมาสที่ 3 กิจการมีระยะเวลาในการจ าหน่ายสินคา้ เท่ากบั 228.12 วนั 
 
สรุป ไตรมาสที่ 3 ดีกว่าไตรมาสที่ 2 เพราะมีระยะเวลาในการจ าหน่ายสินคา้ที่ส้ันกว่า 
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4.5.2  อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารหนี้สิน 
 

1.  อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์  
สูตร อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ =      หน้ีสิน 
                                                               สินทรัพย ์
 
ไตรมาสที่ 2 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ = 2,678,469 
                                                     8,521,467 

 =  0.31 เท่า 
 

ไตรมาสที่ 3 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์  =  2,357,006 
                                                      8,219,778 

=  0.28 เท่า 
 

ไตรมาสที่ 2 อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยเ์ท่ากบั 0.31 เท่า แสดงว่ากิจการใช้เงินทุนจาก
หน้ีสิน 31 % ที่เหลือ 69% ใชเ้งินทุนจากทุน แสดงว่ากิจการมีความสามารถในการช าระหน้ี 
 

ไตรมาสที่ 2 อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยเ์ท่ากบั 0.28 เท่า แสดงว่ากิจการใช้เงินทุนจาก
หน้ีสิน 28 % ที่เหลือ 72% ใชเ้งินทุนจากทุน แสดงว่ากิจการมีความสามารถในการช าระหน้ี 
 

สรุป ไตรมาสที่ 2 ดีกว่าไตรมาสที่ 3 เพราะมีอตัราส่วนนอ้ยกว่า 
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2.  อัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อสินทรัพย์ 
สูตร อตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพย ์  =      หน้ีสินหมุนเวียน 
                                                                                         สินทรัพย ์
ไตรมาสที่ 2 
อตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพย ์ =  1,949,084 
                                                                      8,521,467 

 =  0.22 เท่า    
ไตรมาสที่ 3 
อตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพย ์ =  1,710,353 
                                                                      8,219,778 

 =  0.20 เท่า 
 

ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพยเ์ท่ากบั 0.22 เท่า แสดงว่า
กิจการใชเ้งินทุนจากหน้ีสินหมุนเวียน 22% ที่เหลือ 78% ใช้เงินทุนจากหน้ีสินระยะยาว หรือส่วน
ของเจา้ของ 

 
ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพยเ์ท่ากบั 0.20 เท่า แสดงว่า

กิจการใชเ้งินทุนจากหน้ีสินหมุนเวียน 20% ที่เหลือ 80% ใช้เงินทุนจากหน้ีสินระยะยาว หรือส่วน
ของเจา้ของ 

 
สรุป ไตรมาสที่ 3 ดีกว่าไตรมาสที่ 2 เพราะกิจการใช้เงินทุนจากหน้ีสินหมุนเวียนลงทุน

ใชสิ้นทรัพยน์อ้ยกว่า แสดงว่ามีความเส่ียงต ่า 
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3.  อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์ 
สูตร  อตัราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อสินทรัพย ์ =  หน้ีสินระยะยาว 
                                                                                   สินทรัพย ์
ไตรมาสที่ 2  
อตัราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อสินทรัพย ์ =  697,636 
                                                                   8,521,467 

  =  0.08 เท่า 
 
ไตรมาสที่ 3 
อตัราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อสินทรัพย ์ =  613,932 
                                                                   8,219,778 

=  0.07 เท่า 
 

ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อสินทรัพย ์เท่ากบั 0.08 เท่า แสดงว่า ใช้
เงินทุนจากหน้ีสินระยะยาว 8% ที่เหลือ 92% มาจากหน้ีระยะส้ันหรือส่วนของเจา้ของ 
 

ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อสินทรัพย ์ เท่ากบั 0.07 เท่า แสดงว่า 
ใชเ้งินทุนจากหน้ีสินระยะยาว 7% ที่เหลือ 93% มาจากหน้ีระยะส้ันหรือส่วนของเจา้ของ 

 
สรุป ไตรมาสที่ 2 ดีกว่าไตรมาสที่ 3 เพราะกิจการมีเงินทุนหน้ีสินระยะยาวมากกว่า 
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4.  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ 
สูตร อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ  =         หน้ีสิน 
                                                                          ส่วนของเจา้ของ 
ไตรมาสที่ 2  
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ  =  2,678,469 
                                                                5,842,998 

 =  0.45 เท่า 
 
ไตรมาสที่ 3 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ  =  2,357,006 
                                                                5,862,772 

 =  0.40 เท่า 
 

ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ เท่า 0.45 เท่า แสดงว่ากิจการ
ใชเ้งินทุนจากส่วนของเจา้ของ 1 เท่า แต่ใชเ้งินทุนจากหน้ีสินเท่ากบั 45% กิจการจึงไม่มีความเส่ียง
เพราะส่วนของเจา้ของมากกว่าหน้ีสิน 
 

ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ เท่า 0.40 เท่า แสดงว่ากิจการ
ใชเ้งินทุนจากส่วนของเจา้ของ 1 เท่า แต่ใชเ้งินทุนจากหน้ีสินเท่ากบั 40% กิจการจึงไม่มีความเส่ียง
เพราะส่วนของเจา้ของมากกว่าหน้ีสิน 

 
สรุป ไตรมาสที่ 3 ดีกว่าไตรมาสที่ 2 เพราะกิจการใช้เงินทุนจากหน้ีสินนอ้ยกว่าจะท าให้

เกิดความเส่ียงต ่า 
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5.  อัตราส่วนสินทรัพย์ต่อส่วนของเจ้าของ 
สูตร อตัราส่วนสินทรัพยต์่อส่วนของเจา้ของ  =   สินทรัพยร์วมเฉลี่ย 
                                                                             ส่วนของเจา้ของเฉลี่ย 
 
ไตรมาสที่ 2  
อตัราส่วนสินทรัพยต์่อส่วนของเจา้ของ  =  8,423,040 
                                                                     5,959,473 

=  1.41 เท่า 
 

ไตรมาสที่ 3  
อตัราส่วนสินทรัพยต์่อส่วนของเจา้ของ  =  8,573,884.5 
                                                                      5,949,586 

=  1.44 เท่า 
 

อตัราน้ีแสดงให้ทราบว่ากิจการนั้นน าเงินจากส่วนของเจา้ของไปลงทุนในสินทรัพยม์าก
นอ้ยเพียงใด 
 

ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราส่วนรวมต่อส่วนของเจ้าของ 1.41 เท่า แสดงว่าส่วนของ
เจา้ของเท่ากบั 41 ที่เหลือคือสินทรัพยเ์ท่ากบั 1 
 

 ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตราส่วนรวมต่อส่วนของเจ้าของ 1.44 เท่า แสดงว่าส่วนของ
เจา้ของเท่ากบั 44 ที่เหลือคือสินทรัพยเ์ท่ากบั 1 
 

สรุป ไตรมาสที่ 2 ดีกว่าไตรมาสที่ 3 เพราะมีอตัราส่วนนอ้ยกว่า 
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6.  อัตราส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์รวม  
สูตร อตัราส่วนของผูถ้ือหุ้นต่อสินทรัพยร์วม  =  ส่วนของผูถ้ือหุ้นเฉลี่ย 
                                                                                สินทรัพยร์วมเฉลี่ย 
 
ไตรมาสที่ 2 
อตัราส่วนของผูถ้ือหุ้นต่อสินทรัพยร์วม  =  5,959,473 
                                                                     8,423,040 

=  0.70 เท่า 
 
ไตรมาสที่ 3 
อตัราส่วนของผูถ้ือหุ้นต่อสินทรัพยร์วม  =  5,949,586 
                                                                    8,573,884.5 

=  0.69 เท่า 
  

ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราส่วนของผูถ้ือหุ้นต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ 0.70 เท่า แสดง
กิจการใชเ้งินทุนจากส่วนของเจา้ของ 0.70 เท่า ที่เหลือ 0.30 เท่า มากจากหน้ีสิน แสดงว่ากิจการมี
ความเส่ียงต ่า 
 

ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตราส่วนของผูถ้ือหุ้นต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ 0.69 เท่า แสดง
กิจการใชเ้งินทุนจากส่วนของเจา้ของ 0.69 เท่า ที่เหลือ 0.31 เท่า มากจากหน้ีสิน แสดงว่ากิจการมี
ความเส่ียงต ่า 
 

สรุป ไตรมาสที่ 3 มีความเส่ียงต ่ากว่าไตรมาสที่ 2  
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4.5.3  อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 
 

1.  อัตราก าไรขั้นต้น 
สูตร  อตัราก าไรขั้นตน้  =  ก าไรขั้นตน้ x 100 
                                                  ขายสุทธิ 
ไตรมาสที่ 2 
อตัราก าไรขั้นตน้  =  62,500 x 100   
                                    1,332,996 

= 0.27 % 
 
ไตรมาสที่ 3 
อตัราก าไรขั้นตน้  =  6,024 x 100 
                                   1,237,156 

=  0.48 % 
 

ไตรมาสที่ 2 กิจการมีก าไรขั้นตน้ เท่ากบั 0.27 เท่า แสดงว่าถา้ขายได ้100 ก าไรขั้นตน้คือ 
0.27 บาท ดงันั้น ตน้ทุนขายคือ 99.73  
 

ไตรมาสที่ 3 กิจการมีก าไรขั้นตน้ เท่ากบั 0.48 เท่า แสดงว่าถา้ขายได ้100 ก าไรขั้นตน้คือ 
0.48บาท ดงันั้น ตน้ทุนขายคือ 99.52 
 

สรุป ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ผูบ้ริหารบริหารงานมีประสิทธิภาพน้อย เน่ืองจาก
ก าไรไดน้อ้ยทั้งสองไตรมาส 
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2.  อัตราก าไรสุทธ ิ
สูตร =  อตัราก าไรสุทธิ  =  ก าไรสุทธิ x 100 
                                                 ขายสุทธิ 
 
ไตรมาสที่ 2  
อตัราก าไรสุทธิ  =  30,371 x 100 
                                 1,332,996 

=  2.27 % 
 
ไตรมาสที่ 3  
อตัราก าไรสุทธิ  =  23,706 x 100 
                                 1,237,156 

=  1.91 % 
 

ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราก าไรสุทธิ 2.27 แสดงว่าถ้ายอดขายเท่ากับ 100 เมื่อหัก
ค่าใชจ่้ายแลว้จะท าให้ไดก้ าไร 2.27 บาท 
 

 ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราก าไรสุทธิ 1.91 แสดงว่าถา้ยอดขายเท่ากบั 100 เมื่อหักค่าใชจ่้าย
แลว้จะท าให้ไดก้ าไร 1.91 บาท 
 

สรุป ผูบ้ริหารบริหารงานมีประสิทธิภาพที่น้อย เพราะไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 มี
ก าไรที่นอ้ย 
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3.  อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ 
สูตร = อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์=    ก าไรสุทธิ x 100 
                                                                    สินทรัพยร์วมเฉลี่ย 
ไตรมาสที่ 2  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์=  30,371 x 100 
                                                          8,423,040 
                                                   =  0.36 เท่า 
 
ไตรมาสที่ 3 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์=  23,706 x 100 
                                                        8,573,884.5 
                                                   =  0.27 เท่า 
 

ไตรมาสที่ 2 กิจการมีผลตอบแทนจากสินทรัพย ์0.36 แสดงว่าสินทรัพยม์ีค่าเท่ากบั 100 
สินทรัพยด์งักล่าวก่อให้เกิด 0.36  
 

ไตรมาสที่ 3 กิจการมีผลตอบแทนจากสินทรัพย ์0.27 แสดงว่าสินทรัพยม์ีค่าเท่ากบั 100 
สินทรัพยด์งักล่าวก่อให้เกิด 0.27 
 

สรุป ไตรมาสที่ 2 ดีกว่าไตรมาสที่ 3 เพราะ สินทรัพย์ดังกล่าวก่อให้เกิดผลประโยชน์
มากกว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



157 
 

4.  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ 
สูตร = อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์=           ก าไรสุทธิ x 100 
                                                                    ส่วนของเจา้ของเฉลี่ยนเฉลี่ย 
ไตรมาสที่ 2 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์   =  30,371 x 100            
                                                             5,959,473 
                                                       =  0.50 เท่า 
 
ไตรมาสที่ 3 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์     =  23,706 x 100          
                                                          5,949,586 
                                                         =  0.39 เท่า 
 

ไตรมาสที่ 2 กิจการมีผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ 0.50 แสดงว่าส่วนของเจา้ของ 100 
สามารถบริหารก่อให้เกิดผลก าไร 0.50 บาท 
 

ไตรมาสที่ 3 กิจการมีผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ 0.39 แสดงว่าส่วนของเจา้ของ 100 
สามารถบริหารก่อให้เกิดผลก าไร 0.39 บาท 

 
สรุป ไตรมาสที่ 2 ดีกว่าไตรมาสที่ 3 ดพราะกิจารบริหารส่วนของเจา้ของท าให้ไดผ้ล

ก าไร 
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4.5.4  อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 

1.  อัตราส่วนทุนหมนุเวยีนของลกูหนี้ 
สูตร = อตัราส่วนทุนหมนุเวียนของลูกหน้ี = ขายเช่ือสุทธิหรือใช้ยอดขายรวม(คร้ังหรือรอบ) 
                                                                                                    ลูกหน้ีถัว่เฉลี่ย 
ไตรมาสที่ 2 
อตัราส่วนทุนหมนุเวียนของลูกหน้ี =  1,332,996 
                                                             658,938.5 

=  2.02 รอบ 
 
ไตรมาสที่ 3 
อตัราส่วนทุนหมนุเวียนของลูกหน้ี =  1,237,156 
                                                              658,938.5 

=  1.87 รอบ 
 

ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนของลูกหน้ี เท่ากบั 2.02 รอบ 
 

ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนของลูกหน้ี เท่ากบั 1.87 รอบ 
 
สรุป ไตรมาสที่ 2 ดีกว่าไตรมาสที่ 3 เพราะกิจการใช้เวลาเก็บหน้ีไดน้อ้ยกว่า 
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2.  อัตราการหมุนเวียยนของสินค้าคงเหลือ 
สูตร =  อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ     =       ตน้ทุนขาย 
                                                                                   สินคา้คงเหลือเฉลี่ย 
ไตรมาสที่ 2 
อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ =  1,119,279 
                                                                  1,406,029          
                                                             =  0.79 รอบ 
 
ไตรมาสที่ 3 
อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ =  1,074,348  
                                                                  1,512,261                                           
                                                             =  0.71 รอบ 
 

ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 0.79 รอบ 
 

ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 0.71 รอบ 
 

สรุป แสดงว่าไตรมาสที่ 2 ดีกว่าไตรมาสที่ 3 เพราะมีจ านวนรอบมากกว่า ระยะเวลาเก็บ
สินคา้ไวร้อขาย ถา้เก็บสินคา้ไวไ้ม่นานแลว้ขายไดถ้ือว่าสินคา้นั้นมีคุณภาพ 
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3.  อัตราการตอบแทนจากการลงทุน 
สูตร = อตัราการตอบแทนจากการลงทุน   =   ก าไรสุทธิหลงัหักภาษี x 100 
                                                                              สินทรัพยถ์าวรเฉลี่ย 
 
ไตรมาสที่ 2 
อตัราการตอบแทนจากการลงทุน =  30,371 x 100   
                                                            8,423,040         
                                                      =  0.36 % 
 
 
ไตรมาสที่ 3 
อตัราการตอบแทนจากการลงทุน =  23,706 x 100          
                                                           8,573,884.5 
                                                      =  0.27 % 
 

ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 0.36% แสดงว่าส่วนของเจา้ของ 
100 สามารถบริหารก่อให้ผลก าไร 0.36 บาท 
 

ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 0.27% แสดงว่าส่วนของเจา้ของ 
100 สามารถบริหารก่อให้ผลก าไร 0.27 บาท 

 
สรุป ไตรมาสที่ 2 ดีกว่าไตรมาสที่ 3 เพราะกิจการบริหารส่วนของเจา้ของท าให้ไดก้ าไร

มากกว่า 
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4.5  การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินกับคู่แข่ง 

1.การเปรียบเทียบอัตราส่วนสภาพคล่อง                                                                            บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

อตัราส่วน สูตรค านวณ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 
1.อตัราส่วนทุนหมุนเวียน   สินทรัพยห์มุนเวียน                                            

หน้ีสินหมุนเวียน 
0.83 เท่า 0.85 เท่า 0.80 เท่า 0.83 เท่า 

2.อตัราส่วนหมุนเวียนเร็ว   (สินทรัพยห์มุนเวียน – สินคา้คงเหลือ)                                                                                       
หน้ีสินหมุนเวียน 

0.43 เท่า 0.50 เท่า 0.40 เท่า 0.43 เท่า 

3.อตัราส่วนทุนหมุนเวียนของลูกหน้ี   ขายเช่ือสุทธิหรือยอดขายรวม                                                                
ลูกหน้ีถวัเฉลี่ย 

2.02 รอบ 1.87 รอบ 2.00 รอบ 1.90 รอบ 

-ระยะเวลาถัว่เฉลี่ยในการเรียกเก็บหน้ี 365                                                                                  
อตัราหมุนเวียนของลูกหน้ี 

180.69 วนั  195.18 วนั 185.55 วนั 197.90 วนั 

4.อตัราการหมุนเวียนของสินคา้
คงเหลือ 

ตน้ทุนสินคา้ที่ขาย                                                                      
สินคา้คงเหลือเฉลี่ย 

1.48 รอบ 1.60 รอบ 1.45 รอบ 1.58 รอบ 

-ระยะเวลาในการจ าหน่าย(ขาย) สินคา้ 365 
อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 

246.62 วนั  228.12 วนั 248.68 วนั 232.30 วนั 

                               ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบอตัราส่วนสภาพคล่องกับคู่แข่ง 
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2.  การเปรียบเทียบอัตรส่วนสภาพเส่ียง 

 

บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

อตัราส่วน สูตรค านวณ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 
1.อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์  หน้ีสิน 

สินทรัพย ์
0.31 เท่า 0.28 เท่า 0.29 เท่า 0.26 เท่า 

2.อตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อ
สินทรัพย ์  

หน้ีสินหมุนเวียน 
สินทรัพย ์

0.22 เท่า 0.20 เท่า 0.25 เท่า 0.23 เท่า 

3.อตัราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อ
สินทรัพย ์  

หน้ีสินระยะยาว 
สินทรัพย ์

0.08 เท่า 0.07 เท่า 0.07 เท่า 0.06 เท่า 

4.อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ สินทรัพยร์วมเฉลี่ย                                                                                 
ส่วนของเจา้ของเฉลี่ย 

0.45 เท่า 0.40 เท่า 0.47 เท่า 0.43 เท่า 

5.อตัราส่วนสินทรัพยต์่อส่วนของ
เจา้ของ 

สินทรัพยร์วมเฉลี่ย 
ส่วนของเจา้ของเฉลี่ย 

1.41 เท่า 1.44 เท่า 1.45 เท่า 1.49 เท่า 

6.อตัราส่วนของเจา้ของต่อสินทรัพย์
รวม 

ส่วนของเจา้ของเฉลี่ย 
สินทรัพยร์วมเฉลี่ย 

0.70 เท่า 0.69 เท่า 0.73 เท่า 0.72 เท่า 

ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบอัตราส่วนสภาพเส่ียงกับคู่แข่ง 
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3.  การเปรียบเทียบอัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

 
บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน) 
บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน) 

อตัราส่วน สูตรค านวณ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 
1.อตัราก าไรขั้นตน้ ก าไรขั้นตน้ x 100 

ขายสุทธิ 
0.27 % 0.48 % 0.25 % 0.40 % 

2.อตัราก าไรสุทธิ ก าไรสุทธิ x 100 
ขายสุทธิ 

2.27 % 1.91 % 2.25 % 2.88 % 

3.อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์  ก าไรสุทธิ x 100 
สินทรัพยร์วมเฉลี่ย 

0.36 เท่า 0.27 เท่า 
 

0.33 เท่า 0.24 เท่า 

4.อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของ
เจา้ของ 

ก าไรสุทธิ x 100 
ส่วนของเจา้ของเฉลี่ย 

0.50 เท่า 0.39 เท่า 0.48 เท่า 0.35 เท่า 

 
ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบอัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรกับคู่แข่ง 
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4.  การปรียบเทียบอัตราส่วนแสดงประสิทธภิาพในการด าเนินงาน 

 

บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

อตัราส่วน สูตรค านวณ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 
1.อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี ขายเช่ือ(สุทธิ) 

ลูกหน้ีสุทธิโดยเฉลี่ย 
2.02 รอบ 1.87 รอบ 2.05 รอบ 1.90  รอบ 

2.อตัราการหมุนเวียนของสินคา้
คงเหลือ 

ตน้ทุนขาย 
สินคา้คงเหลือเฉลี่ย 

0.79 รอบ 0.71 รอบ 0.76 รอบ 0.75 รอบ 

3.อตัราตอบแทนจากการลงทุน ก าไรสุทธิหลงัหักภาษี x 100 
สินทรัพยร์วมเฉลี่ย 

0.36 % 0.27 % 0.33 % 0.25 % 

 
ตารางที่ 12 การเปรียบเทียบอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงานกับคู่แข่ง 



165 
 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบและแปลความหมายอัตราส่วนทางการเงิน 
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง  

1.1 อัตราส่วนทนุหมุนเวยีน 

บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราส่วนมีเงินทุนหมุนเวียน
หรืออตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากบั 0.83 เท่า แสดงว่ากิจการมีความสามารถในการช าระหน้ีไม่
ค่อยดี มีสภาพคล่องต ่า เพราะมีหน้ีสินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพยห์มุนเวียน ไตรมาสที่ 3 กิจการ
มีอัตราส่วนมีเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 0.85 เท่า แสดงว่ากิจการมี
ความสามารถในการช าระหน้ีระยะส้ันไม่ค่อยดี มีสภาพคล่องต ่า เพราะมีหน้ีสินหมุนเวียน
มากกว่าสินทรัพยห์มุนเวียน 

บริษทัโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราส่วนมีเงินทุนหมุนเวียน
หรืออตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากบั 0.80 เท่า แสดงว่ากิจการมีความสามารถในการช าระหน้ีไม่
ค่อยดี มีสภาพคล่องต ่า เพราะมีหน้ีสินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพยห์มุนเวียน ไตรมาสที่ 3 กิจการ
มีอัตราส่วนมีเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 0.83 เท่า แสดงว่ากิจการมี
ความสามารถในการช าระหน้ีระยะส้ันไม่ค่อยดี มีสภาพคล่องต ่า เพราะมีหน้ีสินหมุนเวียน
มากกว่าสินทรัพยห์มุนเวียน 

สรุปว่า บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ดีกว่า บริษทัโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เพราะ
มีสภาพคล่องดีกว่า 

 
1.2 อัตราส่วนทนุหมุนเวยีนเร็ว 

บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไตรมาสที่ 2 กิจการมีเงินทุนหมุนเวียนเร็ว เท่ากบั 
0.43 เท่า กิจการมีสินทรัพยส์ภาพคล่องน้อยกว่าหน้ีสินหมุนเวียนจึงท าให้มีสภาพคล่องต ่า ไตร
มาสที่ 3 กิจการมีเงินทุนหมุนเวียนเร็ว เท่ากบั 0.50 เท่า กิจการมีสินทรัพย์สภาพคล่องน้อยกว่า
หน้ีสินหมุนเวียนจึงท าให้มีสภาพคล่องต ่า 

บริษทัโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไตรมาสที่ 2 กิจการมีเงินทุนหมุนเวียนเร็ว เท่ากบั 0.40 
เท่า กิจการมีสินทรัพยส์ภาพคล่องนอ้ยกว่าหน้ีสินหมุนเวียนจึงท าให้มีสภาพคล่องต ่า 

ไตรมาสที่ 3 กิจการมีเงินทุนหมุนเวียนเร็ว เท่ากบั 0.43 เท่า กิจการมีสินทรัพยส์ภาพคล่อง
นอ้ยกว่าหน้ีสินหมุนเวียนจึงท าให้มีสภาพคล่องต ่า 
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สรุป บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ดีกว่า บริษทัโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เพราะ
มีความเส่ียงนอ้ยกว่า 

 
1.3 อัตราส่วนทนุหมุนเวยีนของลกูหนี ้

บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของ
ลูกหน้ี เท่ากับ 2.02 รอบ แสดงว่ากิจการมียอดขายเช่ือน้อยจึงท าให้ยอดขายน้อยกิจการมี
ระยะเวลาเก็บหน้ี ต่อ 1 รอบ 180.69 วนั จึงจะเก็บหน้ีไดค้รบ ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราการ
หมุนเวียนของลูกหน้ี เท่ากบั 1.87 รอบ แสดงว่ากิจการมียอดขายเช่ือน้อยจึงท าให้ยอดขาย
นอ้ยกิจการมีระยะเวลาเก็บหน้ี ต่อ 1 รอบ 195.18 วนัจึงจะเก็บหน้ีไดค้รบ 

บริษทัโออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของ
ลูกหน้ี เท่ากับ 2.00 รอบ แสดงว่ากิจการมียอดขายเช่ือน้อยจึงท าให้ยอดขายน้อยกิจการมี
ระยะเวลาเก็บหน้ี ต่อ 1 รอบ 185.55วนั จึงจะเก็บหน้ีไดค้รบ ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราการ
หมุนเวียนของลูกหน้ี เท่ากบั 1.90 รอบ แสดงว่ากิจการมียอดขายเช่ือน้อยจึงท าให้ยอดขาย
นอ้ยกิจการมีระยะเวลาเก็บหน้ี ต่อ 1 รอบ 197.90 วนัจึงจะเก็บหน้ีไดค้รบ 

สรุป บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ดีกว่า บริษทัโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
เพราะมีระยะเวลาในการช าระหน้ีไดน้อ้ยกว่า 

 
1.4 อัตราส่วนทนุหมุนเวยีนของสินค้าคงเหลือ 

บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของ
สินคา้คงเหลือ คือ 1.48 รอบ แต่ไตรมาสที่ 3 มีอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ คือ 1.60 
รอบ แสดงว่าไตรมาสที่ 2 ขายสินคา้ไดม้ากกว่าไตรมาสที่ 3 และสินคา้นั้นมีประสิทธิภาพ
มากกว่าเพราะมีจ านวนมากกว่า  

บริษทัโออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของ
สินคา้คงเหลือ คือ 1.45 รอบ แต่ไตรมาสที่ 3 มีอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ คือ 1.58 
รอบ แสดงว่าไตรมาสที่ 2 ขายสินคา้ไดม้ากกว่าไตรมาสที่ 3 และสินคา้นั้นมีประสิทธิภาพ
มากกว่าเพราะมีจ านวนมากกว่า  
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สรุป บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ดีกว่า บริษัทโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
เพราะสินคา้มีคุณภาพขายไดเ้ร็ว 

 
2. อัตราส่วนแสดงความเส่ียง 

2.1  อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ 
บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไตรมาสที่ 2 อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยเ์ท่ากบั 0.31 

เท่า แสดงว่ากิจการใช้เงินทุนจากหน้ีสิน 31 % ที่เหลือ 69% ใช้เงินทุนจากทุน แสดงว่ากิจการมี
ความสามารถในการช าระหน้ี ไตรมาสที่ 3 อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยเ์ท่ากบั 0.28 เท่า แสดง
ว่ากิจการใช้เ งินทุนจากหน้ีสิน 28 % ที่ เหลือ  72% ใช้เงินทุนจากทุน แสดงว่ากิจการมี
ความสามารถในการช าระหน้ี 

บริษทัโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไตรมาสที่ 2 อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยเ์ท่ากบั 0.29 เท่า 
แสดงว่ากิจการใช้เงินทุนจากหน้ีสิน 29 % ที่ เหลือ 71% ใช้เงินทุนจากทุน แสดงว่ากิจการมี
ความสามารถในการช าระหน้ี ไตรมาสที่ 3 อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยเ์ท่ากบั 0.26 เท่า แสดง
ว่ากิจการใช้เ งินทุนจากหน้ีสิน 26 % ที่ เหลือ  74% ใช้เงินทุนจากทุน แสดงว่ากิจการมี
ความสามารถในการช าระหน้ี 
 สรุป บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ดีกว่า บริษทัโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เพราะสินคา้
มีคุณภาพขายไดเ้ร็ว 
 

2.2  อัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อสินทรัพย์ 
บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อ

สินทรัพยเ์ท่ากบั 0.22 เท่า แสดงว่ากิจการใช้เงินทุนจากหน้ีสินหมุนเวียน 22% ที่เหลือ 78% ใช้
เงินทุนจากหน้ีสินระยะยาว หรือส่วนของเจ้าของ ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตราส่วนหน้ีสิน
หมุนเวียนต่อสินทรัพย์เท่ากบั 0.20 เท่า แสดงว่ากิจการใช้เงินทุนจากหน้ีสินหมุนเวียน 20% ที่
เหลือ 80% ใชเ้งินทุนจากหน้ีสินระยะยาว หรือส่วนของเจา้ของ 

บริษทัโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อ
สินทรัพยเ์ท่ากบั 0.25เท่า แสดงว่ากิจการใช้เงินทุนจากหน้ีสินหมุนเวียน 25 % ที่เหลือ 75% ใช้
เงินทุนจากหน้ีสินระยะยาว หรือส่วนของเจ้าของ ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตราส่วนหน้ีสิน
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หมุนเวียนต่อสินทรัพย์เท่ากับ 0.23 เท่า แสดงว่ากิจการใช้เงินทุนจากหน้ีสินหมุนเวียน 23%          
ที่เหลือ 77% ใชเ้งินทุนจากหน้ีสินระยะยาว หรือส่วนของเจา้ของ 

สรุป บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ดีกว่า บริษทัโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เพราะ
กิจการใชเ้งินทุนจากหน้ีสินหมุนเวียนมาลงทุนในสินทรัพยน์อ้ยกว่า แสดงว่ามีความเส่ียงต ่า 

 
2.3   อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์ 
บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อ

สินทรัพย ์ เท่ากบั 0.08 เท่า แสดงว่า ใช้เงินทุนจากหน้ีสินระยะยาว 8% ที่เหลือ 92% มาจากหน้ี
ระยะส้ันหรือส่วนของเจ้าของ ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อสินทรัพย์ 
เท่ากบั 0.07 เท่า แสดงว่า ใชเ้งินทุนจากหน้ีสินระยะยาว 7% ที่เหลือ 93% มาจากหน้ีระยะส้ันหรือ
ส่วนของเจา้ของ 

 
บริษทัโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อ

สินทรัพย ์ เท่ากบั 0.07 เท่า แสดงว่า ใช้เงินทุนจากหน้ีสินระยะยาว 7% ที่เหลือ 93% มาจากหน้ี
ระยะส้ันหรือส่วนของเจ้าของ ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อสินทรัพย์ 
เท่ากบั 0.06 เท่า แสดงว่า ใชเ้งินทุนจากหน้ีสินระยะยาว 6% ที่เหลือ 94% มาจากหน้ีระยะส้ันหรือ
ส่วนของเจา้ของ 

สรุป บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ดีกว่า บริษทัโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เพราะ
ใชเ้งินทุนหน้ีสินระยะยาวต ่ากว่า  

 
2.4   อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ 
บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ

เจา้ของ เท่า 0.45 เท่า แสดงว่ากิจการใชเ้งินทุนจากส่วนของเจา้ของ 1 เท่า แต่ใชเ้งินทุนจากหน้ีสิน
เท่ากบั 45% กิจการจึงไม่มีความเส่ียงเพราะส่วนของเจา้ของมากกว่าหน้ีสิน ไตรมาสที่ 3 กิจการมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ เท่า 0.40 เท่า แสดงว่ากิจการใช้เงินทุนจากส่วนของเจ้าของ 
1 เท่า แต่ใชเ้งินทุนจากหน้ีสินเท่ากบั 40% กิจการจึงไม่มีความเส่ียงเพราะส่วนของเจา้ของมากกว่า
หน้ีสิน 
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บริษทัโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
เจา้ของ เท่า 0.47 เท่า แสดงว่ากิจการใชเ้งินทุนจากส่วนของเจา้ของ 1 เท่า แต่ใชเ้งินทุนจากหน้ีสิน
เท่ากบั 47% กิจการจึงไม่มีความเส่ียงเพราะส่วนของเจา้ของมากกว่าหน้ีสิน ไตรมาสที่ 3 กิจการมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ เท่า 0.43 เทา่ แสดงว่ากิจการใช้เงินทุนจากส่วนของเจ้าของ 
1 เท่า แต่ใชเ้งินทุนจากหน้ีสินเท่ากบั 43% กิจการจึงไม่มีความเส่ียงเพราะส่วนของเจา้ของมากกว่า
หน้ีสิน 

สรุป บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน ดีกว่า บริษทัโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เพราะ
ใชเ้งินทุนจากหน้ีสินนอ้ยกว่าส่วนของเจา้ของท าให้เกิดความเส่ียง 
 

2.5   อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของเจ้าของ 
บริษทั อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราส่วนรวมต่อส่วนของ

เจา้ของ 1.41 เท่า แสดงว่าสินทรัพยท์ั้งหมดที่ไดม้าจากส่วนของเจา้ของ 1 เท่า ที่เหลือ 41 มาจาก
หน้ีสิน แสดงว่ามีความเส่ียงสูงเพราะเงินทุนในส่วนของเจา้ของนอ้ยกว่าหน้ีสินส่วน ไตรมาสที่ 3 
กิจการมีอตัราส่วนรวมต่อส่วนของเจา้ของ 1.44 เท่า แสดงว่าสินทรัพยท์ั้งหมดที่ไดม้าจากส่วน
ของเจ้าของ 1 เท่า ที่เหลือ 44 มาจากหน้ีสิน แสดงว่ามีความเส่ียงสูงเพราะเงินทุนในส่วนของ
เจา้ของนอ้ยกว่าหน้ีสินส่วน 

บริษทัโออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราส่วนรวมต่อส่วนของ
เจา้ของ 1.45 เท่า แสดงว่าสินทรัพยท์ั้งหมดที่ไดม้าจากส่วนของเจา้ของ 1 เท่า ที่เหลือ 45 มาจาก
หน้ีสิน แสดงว่ามีความเส่ียงสูงเพราะเงินทุนในส่วนของเจา้ของนอ้ยกว่าหน้ีสินส่วน ไตรมาสที่ 3 
กิจการมีอตัราส่วนรวมต่อส่วนของเจา้ของ 1.49 เท่า แสดงว่าสินทรัพยท์ั้งหมดที่ไดม้าจากส่วน
ของเจ้าของ 1 เท่า ที่เหลือ 49 มาจากหน้ีสิน แสดงว่ามีความเส่ียงสูงเพราะเงินทุนในส่วนของ
เจา้ของนอ้ยกว่าหน้ีสินส่วน 

สรุป บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ดีกว่า บริษทัโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
2.6   อัตราส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์รวม 
 
บริษทั อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราส่วนรวมต่อส่วนของ

เจา้ของ 0.70 เท่า แสดงว่ากิจการใช้เงินทุนจากส่วนของเจา้ของ 0.70 เท่า ที่เหลือ 0.30 เท่ามาจาก
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หน้ีสินแสดงว่ากิจการมีความเส่ียงต ่า ส่วนไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราส่วนรวมต่อส่วนของเจา้ของ 
0.69 เท่า แสดงว่ากิจการใช้เงินทุนจากส่วนของเจา้ของ 0.69 เท่า ที่เหลือ 0.31 เท่ามาจากหน้ีสิน 
แสดงว่ากิจการมีความเส่ียงต ่า ดงันั้นไตรมาสที่ 3 ดีกว่าไตรมาสที่ 2 เพราะมีความเส่ียงต ่ากว่า 

บริษทัโออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราส่วนรวมต่อส่วนของ
เจา้ของ 0.73 เท่า แสดงว่ากิจการใช้เงินทุนจากส่วนของเจา้ของ 0.73 เท่า ที่เหลือ 0.27 เท่ามาจาก
หน้ีสิน แสดงว่ากิจการมีความเส่ียงต ่า ส่วนไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตราส่วนรวมต่อส่วนของ
เจา้ของ 0.72 เท่า แสดงว่ากิจการใช้เงินทุนจากส่วนของเจา้ของ 0.72 เท่า ที่เหลือ 0.28 เท่ามาจาก
หน้ีสิน แสดงว่ากิจการมีความเส่ียงต ่า ดงันั้นไตรมาสที่ 3 ดีกว่าไตรมาสที่ 2 เพราะมีความเส่ียงต ่า
กว่า 

สรุป บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ดีกว่า บริษทัโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เพราะ
มีความเส่ียงต ่า 

 
3. อัตราส่วนในการแสดงประสิทธิภาพในการท าก าไร 

3.1  อัตราก าไรขั้นต้ัน 
บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราก าไรขั้นตน้ เท่ากบั 0.27 

เท่า แสดงว่าถา้ขายได ้100 ก าไรขั้นตน้คือ 0.27 บาท เป็นตน้ทุนขาย ส่วนไตรมาสที่ 3 กิจการมี
ก าไรขั้นตน้ เท่ากบั 0.48 เท่า แสดงว่าถา้ขายได ้100 ก าไรขั้นตน้คือ 0.48บาท ดงันั้น ตน้ทุนขายคอื 
99.52 ดงันั้นไตรมาสที่ 3 ดีกวา้ไตรมาสที่ 2 เพราะผูบ้ริหารบริหารงานมีประสิทธิภาพมากกว่า 

บริษทัโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราก าไรขั้นตน้ เท่ากบั 0.25 
เท่า แสดงว่าถา้ขายได ้100 ก าไรขั้นตน้คือ 0.25 บาท เป็นตน้ทุนขาย ส่วนไตรมาสที่ 3 กิจการมี
ก าไรขั้นตน้ เท่ากบั 0.40 เท่า แสดงว่าถา้ขายได ้100 ก าไรขั้นตน้คือ 0.40 บาท ดงันั้น ตน้ทุนขาย
คือ 99.52 ดงันั้นไตรมาสที่ 3 ดีกวา้ไตรมาสที่ 2 เพราะผูบ้ริหารบริหารงานมีประสิทธิภาพมากกว่า 

สรุป บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ดีกว่า บริษทัโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เพราะ
ผูบ้ริหารบริหารงานมีประสิทธิภาพมากกว่า 

 
3.2  อัตราก าไรสุทธิ  
บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราก าไรสุทธิ 2.27 แสดงว่าถา้

ยอดขายเท่ากับ 100 เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วจะท าให้ไดก้ าไร เท่ากับ 2.27 บาท ส่วนไตรมาสที่ 3 
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กิจการมีอัตราก าไรสุทธิ 1.91 แสดงว่าถ้ายอดขายเท่ากบั 100 เมื่อหักค่าใช้จ่ายแลว้จะท าให้ได้
ก าไรเท่ากบั 1.91 บาท ดงันั้น ผูบ้ริหารบริหารงานมีประสิทธิภาพที่น้อย เพราะไตรมาสที่ 2 และ
ไตรมาสที่ 3 มีก าไรที่นอ้ย 

บริษทัโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราก าไรสุทธิ 2.25 แสดงว่าถา้
ยอดขายเท่ากับ 100 เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วจะท าให้ไดก้ าไร เท่ากับ 2.25 บาท ส่วนไตรมาสที่ 3 
กิจการมีอัตราก าไรสุทธิ 1.88 แสดงว่าถ้ายอดขายเท่ากบั 100 เมื่อหักค่าใช้จ่ายแลว้จะท าให้ได้
ก าไรเท่ากบั 1.88 บาท ดงันั้น ผูบ้ริหารบริหารงานมีประสิทธิภาพที่น้อย เพราะไตรมาสที่ 2 และ
ไตรมาสที่ 3 มีก าไรที่นอ้ย 

สรุป บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ดีกว่า บริษทัโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เพราะ
มีก าไรสุทธิมากกว่า และก าไรขั้นตน้มากกว่า แสดงถึงประสิทธิภาพในการท าก าไรเพ่ิมขั้น 

 
3.3  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
บริษทั อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ไตรมาสที่ 2 กิจการมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์

เท่ากบั 0.36 แสดงว่าสินทรัพยม์ีค่าเท่ากบั 100 สินทรัพยด์งักล่าวก่อให้เกิด 0.36 ส่วนไตรมาสที่ 3 
กิจการมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับ 0.27 แสดงว่าสินทรัพย์มีค่าเท่ากับ  100 สินทรัพย์
ดงักล่าวก่อให้เกิด 0.27 ดงันั้น ไตรมาสที่ 2 ดีกว่าไตรมาสที่ 3 เพราะ สินทรัพยด์งักล่าวก่อให้เกิด
ผลประโยชน์มากกว่า 

บริษทัโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไตรมาสที่ 2 กิจการมีผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์ท่ากบั 
0.33แสดงว่าสินทรัพยม์ีค่าเท่ากบั 100 สินทรัพยด์งักล่าวก่อให้เกิด 0.33 ส่วนไตรมาสที่ 3 กิจการ
มีผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับ 0.24 แสดงว่าสินทรัพย์มีค่าเท่ากับ 100 สินทรัพย์ดังกล่าว
ก่อให้เกิด 0.24 ดังนั้ น ไตรมาสที่ 2 ดีกว่าไตรมาสที่  3 เพราะ สินทรัพย์ดังกล่าวก่อให้เกิด
ผลประโยชน์มากกว่า 

สรุป บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ดีกว่า บริษทัโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เพราะ
กิจการมีสินทรัพยก์่อให้เกิดผลตอบแทนมากกว่า 
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3.4  อัตราการผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ 
บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไตรมาสที่ 2 กิจการมีผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ 

0.50 แสดงว่าส่วนของเจา้ของ 100 สามารถบริหารก่อให้เกิดผลก าไร 0.50 บาท ส่วนไตรมาสที่ 3 
กิจการมีผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ 0.39 แสดงว่าส่วนของเจ้าของ 100 สามารถบริหาร
ก่อให้เกิดผลก าไร 0.39 บาท ดงันั้น ไตรมาสที่ 2 ดีกว่าไตรมาสที่ 3 ดพราะกิจารบริหารส่วนของ
เจา้ของท าให้ไดผ้ลก าไร 

บริษทัโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไตรมาสที่ 2 กิจการมีผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ 
0.48 แสดงว่าส่วนของเจา้ของ 100 สามารถบริหารก่อให้เกิดผลก าไร 0.48 บาท ส่วนไตรมาสที่ 3 
กิจการมีผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ 0.35 แสดงว่าส่วนของเจ้าของ 100 สามารถบริหาร
ก่อให้เกิดผลก าไร 0.35 บาท ดงันั้น ไตรมาสที่ 2 ดีกว่าไตรมาสที่ 3 ดพราะกิจารบริหารส่วนของ
เจา้ของท าให้ไดผ้ลก าไร 

สรุป บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ดีกว่า บริษทัโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เพราะ
ส่วนของส่วนของเจา้ของบริหารงานแลว้ก่อให้เกิดผลก าไรมา 

 
4. อัตราส่วนแสดงปริทธิภาพในการด าเนินงาน 

4.1  อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ 
บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนของ

ลูกหน้ี เท่ากับ 2.02 รอบ ส่วนไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนของลูกหน้ี เท่ากบั 
1.87 รอบ ดงันั้น ไตรมาสที่ 3 ดีกว่าไตรมาสที่ 2 เพราะกิจการใชเ้วลาเก็บหน้ีไดน้อ้ยกว่า 

บริษทัโออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนของ
ลูกหน้ี เท่ากับ 2.05 รอบ ส่วนไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนของลูกหน้ี เท่ากบั 
1.90 รอบ ดงันั้น ไตรมาสที่ 3 ดีกว่าไตรมาสที่ 2 เพราะกิจการใชเ้วลาเก็บหน้ีไดน้อ้ยกว่า 

สรุป บริษทั อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เก็บหน้ีได้เร็วกว่า บริษทัโออิชิ กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารลูกหน้ีไดดี้กว่า 

 
4.2  อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ 
บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินคา้

คงเหลือ 0.79 รอบ ส่วนไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 0.71 รอบ 
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ดงันั้ ไตรมาสที่ 2 ดีกว่าไตรมาสที่ 3 เพราะมีจ านวนรอบมากกว่า ระยะเวลาเก็บสินคา้ไวร้อขาย ถา้
เก็บสินคา้ไวไ้ม่นานแลว้ขายไดถ้ือว่าสินคา้นั้นมีคุณภาพ 

บริษทัโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินค้า
คงเหลือ 0.76 รอบ ส่วนไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 0.75 รอบ 
ดงันั้ ไตรมาสที่ 2 ดีกว่าไตรมาสที่ 3 เพราะมีจ านวนรอบมากกว่า ระยะเวลาเก็บสินคา้ไวร้อขาย ถา้
เก็บสินคา้ไวไ้ม่นานแลว้ขายไดถ้ือว่าสินคา้นั้นมีคุณภาพ 

สรุป บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ขายสินคา้ไดเ้ร็วกว่า บริษทัโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน)  

 
4.1  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 

0.36% แสดงว่าส่วนของเจา้ของ 100 สามารถบริหารก่อให้ผลก าไร 0.36 บาท ส่วนไตรมาสที่ 3 
กิจการมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 0.27% แสดงว่าส่วนของเจา้ของ 100 สามารถบริหารก่อ
ให้ผลก าไร 0.27 บาท ดงันั้น ไตรมาสที่ 2 ดีกว่าไตรมาสที่ 3 เพราะกิจการบริหารส่วนของเจา้ของ
ท าให้ไดก้ าไรมากกว่า 

บริษทัโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 
0.33% แสดงว่าส่วนของเจา้ของ 100 สามารถบริหารก่อให้ผลก าไร 0.33 บาท ส่วนไตรมาสที่ 3 
กิจการมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 0.25 % แสดงว่าส่วนของเจา้ของ 100 สามารถบริหารก่อ
ให้ผลก าไร 0.25 บาท ดงันั้น ไตรมาสที่ 2 ดีกว่าไตรมาสที่ 3 เพราะกิจการบริหารส่วนของเจา้ของ
ท าให้ไดก้ าไรมากกว่า 

สรุป บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ดีกว่า บริษทัโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เพราะ 
สินทรัพยืรวมทั้งหมดก่อให้เกิดก าไรสุทธิหลงัหักภาษีมากกว่า 
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บทที่ 5 

 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 

 จากการวิเคราะห์โดยรวมของ บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยแบ่งการวิเคราะห์

ออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร วิเคราะห์การวางระบบบัญชีและ

วิเคราะห์งบการเงิน 

 วิเคราะห์โครงสร้างองค์กร คือ การวิเคราะห์นโยบาย พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของ       

บริษทั อิชิตนั กรุ๊ปจ ากดั (มหาชน) โดยแนวคิดทฤษฎี SWOT 

 วิเคราะห์การวางระบบบญัชี คือ วิเคราะห์เก่ียวกับผงัทางเดินเอกสารการควบคุมภายใน

การตรวจสอบบัญชีและน างบประมาณที่ เก่ียวข้องในงบการเงินมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ยกมา  

 วิเคราะห์งบการเงินคือน างบการเงินของไตรมาสที่ 1 - 3 ของ ปี พ.ศ. 2561 มาวิเคราะห์

เปรียบเทียบและแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของโครงสร้างสินทรัพย ์หน้ีสิน และ

ส่วนของผูถ้ือหุ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอตัราส่วนทางการเงินต่าง ๆ  

 ตลอดระยะเวลาในการจดัท าโครงการมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียในกลุ่มของเราประสบปัญหา

ในเร่ืองของเวลาเน่ืองจากสมาชิกต้องท างานมีเวลาในการท าโครงการห้องข้างน้อยและการ

วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินก็ยากพอสมควร เพราะตวัเลขของธนาคารอยูใ่นหลกัพนัลา้นท าให้

เกิดขอ้ผิดพลาดบ่อยคร้ังและตอ้งน ามาแกไ้ขแต่สุดทา้ยก็ประสบความส าเร็จไปไดด้ว้ยดีและผลที่

ออกมาก็เป็นที่น่าพอใจ  

5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  

5.2.1 ข้อดีของการจัดท าโครงการ 

5.2.1.1 ท าให้ทราบถึงขั้นตอนการจดัท าการวิเคราะห์งบการเงิน  
5.2.1.2  ท าให้ทราบถึงขอ้บกพร่องของงบการเงินที่อาจเกิดขึ้น  
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5.2.1.3  สามารถน าความรู้ที่ไดจ้ากการท าโครงการมาประยุกต์ใช้ในการท างาน
ในอนาคตได ้ 

  5.2.1.4  ไดรั้บความรู้และไดรั้บส่ิงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการจดัท าโครงการ  
  5.2.1.5 ท าให้เกิดความสามคัคีกนัในหมู่คณะรู้จกัการท างานร่วมกนั  
 5.2.2 ข้อเสียของการจัดท าโครงการ  

5.2.2.1  เกิดความผิดพลาดในการวิเคราะห์งบการเงินเน่ืองจากธุรกิจของบริษทัน้ี
เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ท าให้ตอ้งใช้ความระมัดระวงัในการวิเคราะห์จึงท าให้เกิด
ความล่าชา้เป็นอยา่งมากในการวิเคราะห์  
5.2.2.2  มีค่าใชจ่้ายในการท าโครงการค่อนขา้งสูงมาก  
5.2.2.3  ไฟลง์านที่ไดท้ าไวน้ั้น สูญหาย จึงตอ้งใชเ้วลานานในการท าอีกรอบ 

5.2.2.4 สมาชิกในกลุ่มมีเวลาว่างไม่ตรงกนั  
5.3 แนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรค 

5.3.1 ลองท าการวิเคราะห์งบและส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการช่วยตรวจสอบความ                        
ถูกตอ้งหากมีการแกไ้ขตอ้งรีบน ากลบัมาแกไ้ขให้ถูกตอ้ง  
5.3.2 ในการเป็นโครงการคร้ังแรกเพ่ือให้อาจารยต์รวจสอบงานและแกไ้ขใช้กระดาษเสีย
ที่เหลืออีกด้านนึงก่อนจะลงมือปร้ินงานใส่กระดาษจริงเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือ
กระดาษ  
5.3.3 ท าการบันทึกงานไว้ในหลายๆที่และส่งไฟล์งานเพื่อไปบันทึกไว้ในอีเมลเพื่อ
ป้องกนัการหาย  
5.3.4 หาเวลาว่างหลงัพกัเที่ยงหรือเวลาว่างในวนัหยดุต่าง ๆ เพื่อมาร่วมกนัท าโครงการ 

5.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าโครงการ  
 5.4.1  เพื่อเพ่ิมความสามารถและพฒันาทกัษะทางดา้นการวิเคราะห์งบการเงินได ้

5.4.2  สามารถวิเคราะห์งบการเงินประจ าปี พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1-3 ของบริษทั อิชิตนั 
กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) ได ้

           5.4.3  สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง 
          5.4.4  สามารถพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาให้สามารถวิเคราะห์งบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
5.5 ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการ 

5.5.1 ควรเพ่ิมเวลาเรียนการวิเคราะห์งบให้มากกว่าน้ี 

5.5.2 ควรมีระยะเวลาในการท าโครงการมากกว่าน้ี 

5.5.3 คนเก็บเงินกองกลางเพื่อที่จะเป็นเงินส ารองในค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  
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 5.5.4 ควรมีการเปิดใชห้้องคอมพิวเตอร์ที่วิทยาลยัในการท าโครงการ  

5.5.5 ควรมีการวางแผนก่อนที่จะปฏิบติังานเพ่ือที่งานจะไดเ้ป็นไปตามแผนที่วางไวซ่ึ้งจะ
ท าให้มีจุดบกพร่องนอ้ยลงได ้ 
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สค.1 

 
วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวทิพณิชยการ 

โครงการ  Project of Account 
ประจ าปีการศึกษา 

***************************************************************  
1.  ช่ือโครงการ   การศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของ บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ประจ าปี 2561 ไตรมาส 1-3 
     ประเภทธุรกิจ  สินคา้หรือบริการเคร่ืองด่ืม 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นางสาวพชัราพร        สมพนัธ์   ชั้น  ปวส.2/25  เลขที่  5 
นางสาวกญัญารัตน์    บุญกมล   ชั้น  ปวส.2/25  เลขที่ 10  

3.  หลักการและเหตุผล 
 ความส าคญัต่อธุรกิจในหลกั ๆ แลว้ก็คือ จะเป็นแหล่งขอ้มูลของธุรกิจเพื่อให้ผูป้ระกอบการ
หรือเจ้าของกิจการสามารถควบคุมและแกไ้ขขอ้บกพร่องของกิจการไดท้ันทีและการจัดวางระบบ
การเงินและการบญัชีเป็นส่วนที่มีความส าคญัเป็นอนัดบัแรกเพราะนอกจากจะท าให้เราทราบสถานะ
การเงินของบริษทัว่ามีผลก าไรขาดทุนหรือไม่อย่างไร การจดัท าบญัชีและการเงินยงัช่วยให้เราทราบ
ขอ้มูลของกิจการ เช่น ทราบจ านวนทรัพยสิ์น หน้ีสิน 

เน่ืองจากบริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) นั้นไดม้ีสินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืมชา ซ่ึงบริษทัมี
ยอดขายที่อยูใ่นระดบัสูง จึงท าให้น่าศึกษาคน้ควา้การท าบญัชีของบริษทัน้ีเป็นอย่างมาก การบญัชีนั้น
จะสามารถวดัผลการด าเนินธุรกิจของบริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ว่ามีผลเป็นก าไรหรือขาดทุน
และยงัสามารถท าให้รู้ถึงการเปรียบเทียบงบการเงินของคู่แข่งทางการคา้ด้วยว่าใครด าเนินธุรกิจได้
ดีกว่ากนั  
4.  วัตถุประสงค์  

4.1  เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาทางดา้นการวิเคราะห์งบ 
4.2  เพื่อวิเคราะห์งบการเงินประจ าปี พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่1-3 ของบริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั              

                     (มหาชน) 
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4.3  เพื่อศึกษาและสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง 
4.4  เพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาให้สามารถวิเคราะห์งบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1  เพ่ือเพ่ิมความสามารถและพฒันาทกัษะทางดา้นการวิเคราะห์งบการเงินได ้
           5.2  สามารถวิเคราะห์งบการเงินประจ าปี พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1-3 ของบริษทั อิชิตนั กรุ๊ป     
                     จ ากดั (มหาชน) 
           5.3  สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง 
          5.4  สามารถพฒันาศกัยภาพของนกัศกึษาให้สามารถวิเคราะห์งบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
6.  เป้าหมาย 
 นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ห้อง 25  สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลยั
เทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ  จ านวน 2 คน  สามารถวิเคราะห์งบการเงินไดส้ าเร็จ 
7.  ข้ันตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
          7.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 

7.1.1  น าเสนอช่ือโครงการต่อที่ปรึกษาโครงการ เพื่อขออนุมตั ิ
7.1.2  การวางแผนการท างานของแต่ละบุคคล 
7.1.3  วางแผนการศึกษาขอ้มูลงบต่าง ๆ ของบริษทัที่ศึกษามา 

          7.2  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 7.2.1  ศึกษาขอ้มูลงบการเงินของบริษทัอยา่งละเอียด 

7.2.2  แบ่งหนา้ที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในกลุ่ม 
7.2.3  จดัท าและเรียบเรียงขอ้มูลทั้งหมดเพ่ือจดัท าโครงการ 
7.2.4  ส ารวจความถูกตอ้งของโครงการก่อนน ามาเสนอโครงการ 
7.2.5  น าเสนออาจารยท์ี่ปรึกษาโครงการและหัวหนา้หน่วยงาน 

          7.3  ขั้นตอนสรุป 
                    7.3.1  ด าเนินการประเมินโครงการ 
                    7.3.2  รวบรวมแฟ้มเอกสารเพื่อสรุปรูปเล่มโครงการ 
                    7.3.3  จดัเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ลงแผ่นซีดีน าเสนอโครงการและสรุปผลการด าเนินงานของ   
                              โครงการต่อคณะกรรมการ 
8.  ระยะเวลาในการด าเนนิงาน   1  มิถุนายน 2562  – 28 กุมภาพนัธ์ 2563 
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9.  สถานที่ด าเนินการ     วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ 
10.  งบประมาณด าเนินการ    
ล าดับที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

1 กระดาษ A4 4  รีม 125.00 500.00 
2 ค่าหมึกปร้ินท ์  4 ขวด 100.00 400.00 
3 ค่าเขา้เล่ม  1  เล่ม 200.00 200.00 
4 ค่าแผ่นซีดี           1  แผ่น 20.00 20.00 
5 ค่าใชจ่้ายอื่น ๆ  - - 320.00 

รวม 1,440.00 

 
 
11.  ที่ปรึกษาโครงการ    

                                      

ลงช่ือ..........................................ผูน้ าเสนอโครงการ 
             ( นางสาวพชัราพร สมพนัธ์ ) 

  

                                      ลงช่ือ.............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 
           ( นางประเสริฐศรี  สุขรักษ์ ) 

  อาจารยท์ี่ปรึกษาโครงการ 
 

                                         ลงช่ือ.............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 

            ( นางปนิตา  ตุม้เจริญ ) 
                                        อาจารยผู์รั้บผิดชอบโครงการ 

 

                                             ลงช่ือ.............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 
             ( นางบุญผ่อง  พงศพ์นัเทา ) 

                     หัวหนา้สาขาวิชาการบญัชี 
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

สินทรัพย์ ไตรมาส 1 
 

ไตรมาส 2 
 

ไตรมาส 3 
 

สินทรัพย์หมุนเวียน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    1,377,741       1,241,074  1,249,723 
ลูกหน้ีการคา้ 934,823 960,793 1,217,347        
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 70,291 84,206 86,845 
สินคา้คงเหลือ 316,293 347,347 316,194 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะส้ัน - - - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 776,806 825,351 892,895 
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 3,475,954 3,458,771 3,763,004 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน    
เงินลงทุนในการร่วมคา้ - - - 
ลูกหน้ีไม่หมนุเวียนอื่น - - - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือที่ดิน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - - - 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 5,892,721 5,729,035 5,607,476 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 37,162 36,628 35,996 
สิทธิการเช่า 39,280 97,796 36,295 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 57,475 50,286 21,169 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 264,743 270,720 281,303 
รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 6,291,381 6,124,465 5,982,239 
รวมสินทรัพย์ 9,767,335 9,583,236 9,745,243 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

ไตรมาส 1 
 

ไตรมาส 2 
 

ไตรมาส 3 
 

หนี้สินหมุนเวียน    
เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - - - 
หุ้นกูท้ี่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
เจา้หน้ีการคา้กิจการอื่น 857,796 872,858 815,154 
เจา้หน้ีอื่น 716,175 796,304 865,922 
เจา้หน้ีค่าซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 104,023 51,924 71,806 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - - 
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

6,485 - - 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 57,158 25,266 18,857 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 56,223 52,859 55,630 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,797,860 2,799,211 2,827,369 
หนี้สินไม่หมุนเวยีน    
หุ้นกู ้ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 74,459 77,125 76,590 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - - 14,555 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 6,622 7,719 4,329 
รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 1,081,081 1,084,844 1,095,474 
รวมหนี้สิน 3,878,941 3,884,055 3,922,843 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

ไตรมาส 1 
 

ไตรมาส 2 
 

ไตรมาส 3 
 

ส่วนของผุถ้ือหุ้น    
ทุนเรือนหุ้น    
ทุนจดทะเบียน 375,000 375,000 375,000 
ทุนที่ออกช าระและช าระแลว้ 375,000 375,000 375,000 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น - - - 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 609,402 609,402 609,402 
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ - - - 
ก าไรสะสม - - - 
จดัสรรแลว้ - - - 
ทุนส ารองตามกฎหมาย 37,500 37,500 37,500 
ทุนยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,691,924 4,506,296 4,631,344 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น 174,568 170,983 169,154 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,888,394 5,699,181 5,822,400 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,767,335 9,583,236 9,745,243 
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

รายได้และค่าใช้จ่าย 
 

ไตรมาส 1 
 

ไตรมาส 2 
 

ไตรมาส 3 
 

รายได ้    
รายไดจ้ากการขาย 3,118,173 3,120,549 3,345,005 
รายไดจ้ากการให้บริการ 40,220 2,097 - 
ดอกเบี้ยรับ 3,474 3,688 3,942 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 424 - 1,262 
ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั 694,263 85,083 63,246 
รายไดอ้ื่น 14,288 20,991 10,457 
รวมรายได้ 3,870,842 3,232,048 3,423,912 
ค่าใช่จ่าย    
ตน้ทุนขาย 2,001,643 2,000,585 2,142,525 
ตน้ทุนการให้บริการ 26,165 2,100 - 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 349,639 414,683 389,908 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 480,914 524,838 513,791 
ขาดทุนจากอนัตาแลกเปลี่ยน - 55 - 
ค่าเสียหายจากเหตุการณ์อคัคีภยั 694,263 17,138 13,383 
ตน้ทุนทางการเงิน 11,872 11,613 12,293 
รวมค่าใชจ่้าย 3,564,496 2,971,012 3,071,900 
ส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ - - - 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 306,346 26,396 352,012 
รายไดภ้าษีเงินได ้ 9,960 17,764 59,644 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 296,386 243,632 292,368 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดร้บัอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัที่ 10 สิงหาคม 2561 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลที่จดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จด

ทะเบียนตั้งอยูห้่องเลขที่ บี 3601 อาคารซีดบัเบิ้ลย ูทาวเวอร์ ชั้น 36 เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนสิงหาคม 2547  
บริษทัใหญ่ในระหว่างงวดไดแ้ก่ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลที่จดัตั้งขึ้นใน

ประเทศไทย 
 บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัร้านอาหารญี่ปุ่ นและจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกั
เก่ียวกบัการผลิตและจดัจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้านอาหารญี่ปุ่ นและอาหารว่าง รายละเอียดของบริษทั
ยอ่ย ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 30 กนัยายน 2560 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 

 
เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34.(ปรับปรุง 2559
เร่ืองการรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที่ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
(“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ี่เก่ียวขอ้ง 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
2560  งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้
ขอ้มูลที่เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้าซ้อนกบัขอ้มูลที่ไดเ้คยน าเสนอรายงาน
ไปแล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษัทและบริษทัย่อย
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 
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นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณที่ใชใ้นงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถอืปฏบิติั
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัอื่น ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 
2560 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การน ามาใชส้ าหรับการจดัท า งบการเงินระหว่างกาลน้ี กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินใน
เบื้องตน้ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินระหว่างกาลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระส าคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือ
ปฏิบตัิ 

 
(ข) สกุลเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ

ด าเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท 
ยกเวน้ที่ระบุไวเ้ป็นอยา่งอื่น 

 
(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

 
 ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้
วิจารณญาณ การประมาณและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการ
รายงานจ านวนเงินที่เก่ียวกับสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่
ประมาณไว ้
 ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอยา่งมีนยัส าคญัในการถือปฏิบตัิ
ตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือ
ปฏิบตัิเช่นเดียวกนัในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 

 
ผลกระทบจากเหตุการณ์อัคคีภัย 

 
เม่ือวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2560 บริษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดเ้กิดเหตุ

เพลิงไหม้บริเวณส่วนการผลิตเคร่ืองด่ืมแบบ  UHT ภายในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวดั
ปทุมธานี เป็นผลให้ตอ้งหยุดการผลิตเคร่ืองด่ืมแบบ UHT และปัจจุบนัยงัไม่ไดเ้ร่ิมผลิต โดยส่วนการผลิต
อื่นๆ ภายในโรงงานดงักล่าวไม่ไดร้ับผลกระทบและสามารถด าเนินการผลิตไดต้ามปกติ  อย่างไรก็ดีบริษทั
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ย่อยดงักล่าวไดมี้การท าประกนัภยัความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น ซ่ึงคุม้ครองโรงงาน สินทรัพย ์รวมถึงการประกนั
กรณีธุรกิจหยุดชะงกัที่ไดร้ับผลกระทบจากอคัคีภัย ซ่ึงจะชดเชยรายได้จากการด าเนินงานที่สูญเสียไปใน
ช่วงเวลาดงักล่าว ผูบ้ริหาร บริษทัประกนัภยั และเจา้หนา้ที่ส ารวจภยัไดท้ าการประเมินผลกระทบทั้งหมดของ
ความเสียหาย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 แต่การประเมินผลกระทบของความเสียหายยงัไม่แล้วเสร็จ 
ผูบ้ริหารเช่ือว่าความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์อคัคีภยัจะไดร้ับชดเชยจากการประกนัภยั  กิจการจะรับรู้เงิน
ชดเชยที่จะไดร้ับจากบริษทัประกันภยัได้ก็ต่อเม่ือมีความแน่นอนที่จะไดร้ับเงินชดเชยนั้น โดยค่าสินไหม
ทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวขอ้งจากเหตุการณ์อัคคีภัยไดถู้กบันทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของกลุ่ม
บริษทั 

 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนักบักลุ่ม
บริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมี
นยัส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทั
อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอ้ิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเดียวกันกบับุคคลหรือกิจการนั้น การ
เก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสัมพนัธ์ที่มีกบับริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 ส าหรับความสัมพนัธ์
กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัอื่น มีดงัน้ี 
 

ช่ือกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะความสัมพันธ์ 
 /สัญชาติ  
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลที่มีอ  านาจและความรับผิดชอบ การ

วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ 
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 
ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่
ว่าจะท าหนา้ที่ในระดบับริหารหรือไม่) 

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ไทย บริษทัใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั แสงโสม จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั สุราพิเศษภทัรลานนา จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั เบียร์ไทย (1991) จ ากดั (มหาชน) ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
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ช่ือกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะความสัมพันธ์ 
 /สัญชาติ  
บริษทั เบียร์ทิพย ์บริวเวอร์ร่ี (1991) จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั คอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั กฤตยบุญ จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั โมเดิร์นเทรด แมนเนจเมน้ท์ จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ป้อมบูรพา จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ป้อมคลงั จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ป้อมโชค จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ป้อมกิจ จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ป้อมเจริญ จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ป้อมพลงั จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ป้อมนคร จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ป้อมทิพย ์(2012) จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั น ายคุ จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั น าธุรกิจ จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั น าเมือง จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั น านคร จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 

บริษทั น าพลงั จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั น ากิจการ จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั น ารุ่งโรจน์ จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั น าทิพย ์จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั แคชแวน แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ซี เอ ซี จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ไทยดร้ิงค ์จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
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ช่ือกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะความสัมพันธ์ 
 /สัญชาติ  
บริษทั โฮเรกา้ แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ทศภาค จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ชา้งอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั เบฟเทค จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั เอเอสเอ็ม แมนเนจเมน้ท์ จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั เอเยน่ต ์แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ไทยโมลาส จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ฮาวี ลอจิสตกิส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ 
บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั เสริมสุข เบเวอร์เรจ จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั แม๊กซ์ เอเชีย จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั บิสโตร เอเชีย จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ ่
บริษทั สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ ่
บริษทั แปซิฟิก เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ ่
บริษทั เดอะ ควิเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ ่
บริษทั เอส.พี.เอ็ม. อาหารและเคร่ืองด่ืม จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั เพท็ฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ  ากดั ไทย บริษทัร่วมของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั เอฟแอนด์เอ็น แดร่ีส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั ไทย บริษทัร่วมของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
บริษทั เอฟแอนด์เอ็น ยไูนเต็ด จ  ากดั ไทย บริษทัร่วมของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd. มาเลเซีย บริษทัร่วมของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
F&N Beverages Manufacturing Sdn. Bhd. มาเลเซีย บริษทัร่วมของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
F&N Interflavine Pte. Ltd. สิงคโปร์ บริษทัร่วมของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
F&N Foods Pte. Ltd. สิงคโปร์ บริษทัร่วมของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
Fraser & Neave (Singapore) Pte. Limited สิงคโปร์ บริษัทย่อยของบริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม

ของบริษทัใหญ่ 
บริษทั อินเตอร์ โฮเรกา้ จ  ากดั ไทย กรรมการและผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหญ่ถือหุ้นใหญ่

ทางออ้ม 
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ช่ือกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะความสัมพันธ์ 
 /สัญชาติ  
บริษทั ซีดบัเบิล้ย ูทาวเวอร์ จ  ากดั ไทย กรรมการและผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหญ่ถือหุ้นใหญ่

ทางออ้ม 

บริษทั แอสเสท เวิรด์ รีเทล จ ากดั ไทย กรรมการและผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหญ่ถือหุ้นใหญ่
ทางออ้ม 

บริษทั นอร์ธปาร์ค กอลฟ์แอนด์สปอร์ตคลบั จ ากดั ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่
เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) ไทย กรรมการและผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่ ถือ
หุ้นใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ ฟู้ดส์ จ ากดั ไทย กรรมการและผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ โลจิสตกิส์ จ  ากดั ไทย กรรมการและผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ไทย กรรมการและผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั อาคเนยป์ระกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) ไทย กรรมการและผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั ไทย กรรมการและผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั ทิพยพ์ฒัน อาร์เขต จ ากดั ไทย กรรมการและผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั รูเบยีอุตสาหกรรม จ ากดั 
  

ไทย กรรมการและผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั อาหารสยาม จ ากดั (มหาชน) ไทย กรรมการและผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ไทย กรรมการและผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ  ากดั ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางออ้ม 
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ช่ือกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะความสัมพันธ์ 
 /สัญชาติ  
บริษทั เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 

ถือหุ้นใหญ่ทางออ้ม 
บริษทั บิสซิเนส โพรเซส เอาทซ์อร์สซ่ิง จ  ากดั ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 

ถือหุ้นใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั ยนิูเวนเจอร์ จ  ากดั (มหาชน) ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จ ากดั ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั ตลาดต่อยอด เออีซี จ  ากดั ไทย กรรมการและผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั พรรณธิอร เทรดดิง้ จ  ากดั ไทย กรรมการและผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั บีเจซี สเปเชียลต้ีส์ จ  ากดั ไทย กรรมการและผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั พิษณุโลก บิ๊กซี จ  ากดั ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั อุตสาหกรรมน ้าตาลชลบุรี จ  ากดั ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั ทีซีซี โลจิสตกิส์ แอนด์ แวร์เฮา้ส์ จ  ากดั ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางออ้ม 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไ์ทยรีเทลอินเวสเมน้ต์ ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่   
ถือหน่วยลงทุนส่วนใหญ่ทางออ้ม 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า  
ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเมน้ต์ 

ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่   
ถือหน่วยลงทุนทางออ้ม 
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ช่ือกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะความสัมพันธ์ 
 /สัญชาติ  
ทรัสตเ์พือ่การลงทุนในสิทธิการเช่า 
    อสังหาริมทรัพยโ์กลเดน้เวนเจอร์ 
    (เดิมช่ือ : บริษทั เลิศรัฐการ จ ากดั) 

ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหน่วยลงทุนทางออ้ม 

   

บริษทั แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ต้ี  
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 

ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่
เป็นญาติกบัผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ทางออ้ม 

 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
รายการ  นโยบายการก าหนดราคา   
ซ้ือขายสินคา้  ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม / ราคาที่ตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดจ้ากการให้บริการ  ราคาที่ตกลงกนัตามสัญญา 
ซ้ือขายสินทรัพยถ์าวร  มูลค่าสุทธิทางบญัชี / ราคาที่ตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย  ราคาที่ตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดค้่าบริหารจดัการ  ราคาที่ตกลงกนัตามสัญญา 
ค่าบริหารงาน  ราคาที่ตกลงกนัตามสัญญา 
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย  อตัราดอกเบี้ยใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี้ยของสถาบนัการเงิน 
เงินปันผลรับ  ตามสิทธิที่จะไดร้ับเงินปันผล 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายอื่น  ราคาที่ตกลงร่วมกนั 

 

 ค่าตอบแทนกรรมการ 

 

 ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถ้ือหุ้นของบริษทัเม่ือวนัที่ 30 มกราคม 2561 ผูถ้ือหุ้นมีมติอนุมตัิการ
จ่าย ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและเงินบ าเหน็จประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท และ 34 
ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถ้ือหุ้นของบริษทัเม่ือวนัที่ 25 มกราคม 2560 ผูถ้ือหุ้นมีมติอนุมตัิการ
จ่าย ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและเงินบ าเหน็จประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท และ 34 
ลา้นบาท ตามล าดบั 
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สัญญาส าคัญที่ท ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

สัญญาเช่าทรัพย์สิน 
 

 เม่ือวนัที่ 15 พฤษภาคม 2558 บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าพื้นที่ในอาคารกบับริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
สัญญา มีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัที่ 15 พฤษภาคม 2558 ถึงวนัที่ 14 พฤษภาคม 2561 
และสามารถต่ออายสุัญญาเช่าต่อไปไดอ้ีกคราวละสามปี โดยตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามเดือน ก่อนสัญญาครบก าหนด โดยบริษทัมีภาระผูกพนัทีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นราย
เดือนในอตัราที่ก าหนดไวใ้นสัญญา  

เม่ือวนัที่ 31 สิงหาคม 2558 บริษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จ  ากดั “ผูเ้ช่า” ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ า
สัญญาเช่าที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างในจงัหวดัสระบุรีกบับริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง “ผูใ้ห้เช่า” สัญญามี
ก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 กนัยายน 2558 ถึงวนัที่ 31 สิงหาคม 2561 และหากผูเ้ช่า
ประสงคจ์ะต่ออายสุัญญาให้แจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้แก่ผูใ้ห้เช่าก่อนระยะเวลาของสัญญาจะส้ินสุดลงไม่
นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนครบก าหนดสัญญา และผูใ้ห้เช่าตกลงจะให้ผูเ้ช่าเช่าที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างต่อไปอกีคราว
ละสองปี นบัแต่วนัที่ครบก าหนดสัญญาหรือระยะเวลาที่ต่อออกไปแต่ละคราว โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระ
ผูกพนัที่จะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราที่ระบุไวใ้นสัญญา 

เม่ือวนัที่ 1 กันยายน 2558 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ  ากัด “ผูเ้ช่า” ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษทัไดท้ า
สัญญาเช่าอาคารโรงงานในจังหวดัชลบุรีกับบริษัทที่เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง  “ผูใ้ห้เช่า” สัญญามีก าหนด
ระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 1 กนัยายน 2558 ถึงวนัที่ 31 สิงหาคม 2561 และหากผูเ้ช่าประสงค์
จะต่ออายสุัญญาให้แจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้แก่ผูใ้ห้เช่าก่อนระยะเวลาของสัญญาจะส้ินสุดลงไม่นอ้ยกว่า 
30 วนั ก่อนครบก าหนดสัญญา และผูใ้ห้เช่าตกลงจะให้ผูเ้ช่าเช่าอาคารโรงงานต่อไปอีกคราวละหน่ึงปี นับแต่
วนัที่ครบก าหนดสัญญาหรือระยะเวลาที่ต่อออกไปแต่ละคราว โดยบริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระผูกพนัที่จะตอ้งจ่าย
ค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราที่ระบุไวใ้นสัญญา 

เม่ือวันที่  23 พฤษภาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทได้ท าสัญญาเช่าช่วงพื้นที่อาคาร
ส านกังานแบบตกแต่งแลว้เสร็จและสัญญาบริการกบับริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง สัญญามีก าหนดระยะเวลา
สามปี มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัที่ 23 พฤษภาคม 2560 ถึงวนัที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยบริษทัและบริษทัย่อย
ดงักล่าวมีภาระผูกพนัที่จะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามอตัราที่ระบุไวใ้นสัญญา 
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เม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม 2560  บริษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จ  ากดั “ผูใ้ห้เช่า” ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ า
สัญญาเช่าพื้นที่ ภายในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี กบับริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
“ผูเ้ช่า” โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่  1 สิงหาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 กรกฎาคม 
2563 และมีเงื่อนไขและอตัราค่าเช่าเป็นรายเดือนตามที่ระบุไวใ้นสัญญา 

บริษทัและบริษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดท้ าสัญญาเช่ารถยนต์หลายฉบบั
กบับริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง สัญญามีก าหนดระยะเวลาห้าปี ซ่ึงจะส้ินสุดในระหว่างปี 2561.ถึงปี 2564.
โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผูกพนัที่จะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราที่ระบุไวใ้นสัญญา 

บันทึกข้อตกลงเช่าช่วงพืน้ที่อาคาร 

บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงกบับริษทั โออิชิ ราเมน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เพื่อเช่าช่วง
พื้นที่อาคารห้างสรรพสินคา้สองแห่ง ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นเจา้ของสิทธิการเช่าพื้นที่อาคารดงักล่าว โดย
บริษทัมีภาระผูกพนัที่จะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราที่ระบุไวใ้นสัญญา 

สัญญาอื่นๆ 

สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายสินค้า 

เม่ือวนัที่ 30 ธันวาคม 2559 บริษทัและบริษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ า
สัญญาแต่งตั้งให้บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัหลายแห่งเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายผลิตภณัฑ์พร้อมด่ืมให้กบับริษทัและบริษทั
ย่อยดงักล่าวโดยสัญญามีผลบงัคบัใช้เป็นระยะเวลาสามปี ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 และส้ินสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2562 และหากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดประสงคจ์ะต่ออายุสัญญาออกไป ให้แจง้แก่อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้า
เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่าหกเดือน ก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว 

เม่ือวนัที่.1.มีนาคม 2558.บริษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดท้ าสัญญาแต่งตั้ง
ให้บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ประเภทชาเขียวให้กบับริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยสัญญามี
ก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 1 มีนาคม 2558 จนถึงวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2561 ต่อมาเม่ือวนัที่ 1 
มีนาคม 2561 บริษทัไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญาในราคาและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา โดยสัญญามีก าหนด
ระยะเวลาสามปีมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 มีนาคม 2561 และส้ินสุดวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 ทั้งน้ีหากฝ่าย
หน่ึงฝ่ายใดมิไดแ้จง้การไม่ต่ออายสุัญญาให้แก่อีกฝ่ายหน่ึงทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 90 
วนั ก่อนครบก าหนดระยะเวลาของสัญญาดงักล่าว หรือระยะเวลาที่ต่อออกไปแต่ละคราว ให้ถือว่าสัญญาฉบบั
น้ีมีผลบงัคบัใช้ต่อไปอีกคราวละหน่ึงปี นับแต่วนัที่ครบก าหนดระยะเวลาของสัญญา หรือวนัที่ครบก าหนด
ระยะเวลาที่ต่อออกไปแต่ละคราว 
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เม่ือวนัที่ 1 เมษายน 2559 บริษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดท้ าสัญญาแต่งตั้ง

ให้บริษทัเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารแช่เยน็ อาหารแช่แข็งและผลิตภณัฑ์ในกลุ่มเบเกอร่ี โดยสัญญามี

ผลบงัคบัใช้เป็นระยะเวลาสามปี ตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2559 และส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม2562 และในกรณีที่

บริษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จ  ากดั ไม่แจง้การไม่ต่ออายสุัญญาให้บริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ไม่น้อย

กว่า 90 วนั ก่อนครบก าหนดสัญญาให้ถือว่าสัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้ต่อไปอีกคราวละหน่ึงปี นับแต่วนัที่

ครบก าหนดสัญญาหรือระยะเวลาที่ต่อออกไปแต่ละคราว 

 

สัญญาผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้า 

เม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม 2555 บริษทัไดท้ าสัญญาแต่งตั้งให้บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเป็นผูผ้ลิตและจดั
จ าหน่ายชาเขียวพร้อมด่ืมแบบขวดแกว้คืนขวด ในราคาและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา โดยสัญญามีก าหนด
ระยะเวลาห้าปี มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 สิงหาคม 2555 และส้ินสุดวนัที่ 31 กรกฎาคม 2560 ต่อมาเม่ือวนัที่ 
26 กรกฎาคม 2560บริษทัไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญา ในราคาและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา โดยสัญญามี
ก าหนดระยะเวลาหน่ึงปีมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 สิงหาคม 2560 และส้ินสุดวนัที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ
หากคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดประสงค์จะไม่ต่ออายสุัญญาให้แจง้เป็นหนังสือแก่อีกฝ่ายหน่ึง ก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาของสัญญาไม่นอ้ยกว่า 90 วนั ให้ถือว่าสัญญาฉบบัน้ีมีผลผูกพนัตามขอ้สัญญาเดิมต่อไปอีกคราวละ
ห้าปี 

เม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 2558.บริษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้ าสัญญาเพื่อ
ผลิตและ       จดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมสมุนไพรให้กบับริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ในราคาและเงื่อนไขตามที่ระบุ
ในสัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2558 และส้ินสุดวนัที่ 30 
มิถุนายน 2561 ต่อมาเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 2561 บริษทัไดท้ าสัญญาใหม่กบัคู่สัญญาในราคาและเงื่อนไขตามที่
ระบุในสัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2561 และส้ินสุด
วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 และหากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดประสงคจ์ะไม่ต่ออายสุัญญาให้แจง้เป็นหนงัสือแก่อีกฝ่ายหน่ึง
ก่อนครบก าหนดระยะเวลาของสัญญาไม่น้อยกว่าหกเดือน ไม่เช่นนั้นให้ถือว่าสัญญาฉบบัน้ีมีผลผูกพนัตามขอ้
สัญญาเดิมต่อไปอีกคราวละสามปี 

สัญญาให้บริการด้านการบริหารงาน 

เม่ือวนัที่ 29 พฤษภาคม 2555 บริษทัไดท้ าสัญญาให้บริการดา้นการบริหารงานกบับริษทัที่เก่ียวขอ้งกัน
แห่งหน่ึงซ่ึงให้บริการดา้นการบริหารและจดัการธุรกิจแก่บริษทั สัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี เร่ิมตั้งแต่
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วนัที่1 มกราคม 2555 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 และหากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่มีการแจง้ยกเลิกสัญญาให้ทราบ
ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่าสามเดือน ก่อนครบก าหนดสัญญา ให้ถือว่าสัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้
ต่อไปอีกคราวละหน่ึงปี นับแต่วนัที่ครบก าหนดสัญญาหรือระยะเวลาที่ต่อออกไปแต่ละคราว โดยบริษทัมีภาระ
ผูกพนัที่จะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามอตัราที่ระบุไวใ้นสัญญา 

เม่ือวนัที่ 10 กรกฎาคม 2557 บริษทัไดท้ าสัญญา Management Service Agreement กบั Oishi Myanmar 
Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อให้บริการดา้นการบริหารและ
จดัการธุรกิจแก่Oishi Myanmar Limited สัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 10 กรกฎาคม 2557 เป็นตน้ไป จนกว่า
คู่สัญญาจะตกลงให้สัญญาส้ินสุดหรือสัญญาส้ินสุดลงดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึงตามที่ระบุไวใ้นสัญญา โดยบริษทั
ตกลงเรียกเก็บค่าตอบแทนรายเดือนตามอตัราที่ระบุไวใ้นสัญญา 

เม่ือวนัที่ 29 เมษายน 2558 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ  ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท าสัญญา
ให้บริการดา้นการบริหารงานกบับริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เพื่อการให้บริการดา้นการบริหารแก่บริษทั
ยอ่ยดงักล่าว สัญญามีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1.พฤษภาคม 2558 เป็นตน้ไป และหากคู่สัญญาฝ่ายใดประสงคจ์ะ
เลิกสัญญาให้แจ้งให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่าสองเดือน โดยบริษทัย่อย
ดงักล่าวมีภาระผูกพนัที่จะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามอตัราที่ระบุไวใ้นสัญญา 

เม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2559 บริษทัไดท้ าสัญญาให้บริการดา้นการบริหารงานกบับริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั

แห่งหน่ึงเพื่อการให้บริการดา้นการบริหารแก่บริษทั สัญญามีผลบงัคบัใช้เป็นระยะเวลาหน่ึงปี ตั้งแต่วนัที่ 1 

มิถุนายน 2559 ถึงวนัที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่มีการแจง้การไม่ต่ออายุสัญญาให้

ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนครบก าหนดสัญญา ให้ถือว่าสัญญาฉบบัน้ีมีผล

บงัคบัใช้ต่อไปอีกคราวละหน่ึงปีนับแต่วนัที่ครบก าหนดสัญญาหรือระยะเวลาที่ต่อออกไปแต่ละคราว โดย

บริษทัมีภาระผูกพนัที่จะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามอตัราที่ระบุไวใ้นสัญญา ทั้งน้ีคู่สัญญาทุกฝ่าย

ตกลงยกเลิกสัญญาดงักล่าวขา้งตน้โดยให้มีผลในวนัที่   15 ธนัวาคม 2559 

 

เม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม 2559 บริษทัไดท้ าสัญญาให้บริการดา้นการบริหารงานกบับริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั

แห่งหน่ึงเพื่อการให้บริการดา้นการบริหารแก่บริษทั สัญญามีผลบงัคบัใช้เป็นระยะเวลาหน่ึงปี ตั้งแต่วนัที่ 1 

พฤษภาคม 2559 ถึงวนัที่ 30 เมษายน 2560 และหากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่มีการแจง้การไม่ต่ออายสุัญญาให้ทราบ

ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนครบก าหนดสัญญา ให้ถือว่าสัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้

ต่อไปอีกคราวละหน่ึงปีนับแต่วนัที่ครบก าหนดสัญญาหรือระยะเวลาที่ต่อออกไปแต่ละคราว โดยบริษทัมี มี
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ภาระผูกพนัที่จะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามอตัราที่ระบุไวใ้นสัญญา ทั้งน้ีคู่สัญญาทุกฝ่ายตกลง

ยกเลิกสัญญาดงักล่าวขา้งตน้โดยให้มีผลในวนัที่ 16 ตุลาคม 2559 

 

สัญญาจะซ้ือขายทรัพย์สิน 

 

เม่ือวนัที่ 30 มีนาคม 2561 บริษทั โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ  ากดั “ผูจ้ะซ้ือ” ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั และ 

บริษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จ  ากดั “ผูจ้ะขาย” ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดท้ าสัญญาจะซ้ือขายทรัพยสิ์น อนั

ไดแ้ก่ ที่ดิน อาคาร เคร่ืองจกัร และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่าย

อาหาร โดยการซ้ือขายทรัพยสิ์นรายการน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินโครงการการจดักลุ่มธุรกิจของบริษทั

ยอ่ยภายในกลุ่มบริษทัโออิชิ เพื่อให้เกิดความคล่องตวัในดา้นการบริหารจดัการ และส่งเสริมศกัยภาพในการ

ด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัโออิชิมากยิ่งขึ้น ซ่ึงการด าเนินการโอนทรัพยสิ์นดงักล่าวแลว้เสร็จภายในเดือน

เมษายน 2561 และจะเร่ิมด าเนินธุรกิจการผลิตและจดัจ าหน่ายอาหารก่ึงส าเร็จรูปและอาหารส าเร็จรูป รวมถึง

การจัดหา ผลิต และจัดส่งวตัถุดิบด้านอาหารให้แก่ร้านอาหารต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัทโออิชิในเดือน

กรกฎาคม 2561 ซ่ึงไดเ้ปิดเผยเพิ่มเติมไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 

 

สัญญาซ้ือขาย 

 เม่ือวนัที่ 12.พฤษภาคม 2558.บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายไอศกรีมกบับริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ใน
ราคาและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา โดยสัญญามีอายุสามปี มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัที่ 16.มิถุนายน 2558 และ
ส้ินสุดวนัที่ 15 มิถุนายน 2561 ซ่ึง ณ ปัจจุบันสัญญาใหม่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาลงนามจากบริษัทและ
คู่สัญญา 

 

เม่ือวนัที่ 1 กนัยายน 2558 บริษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขวดพี
อีทีบรรจุร้อนกบับริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ตามปริมาณที่บริษทัย่อยก าหนดในราคาเป็นไปตามที่ระบุใน
สัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 1 กนัยายน 2558 ส้ินสุดวนัที่ 31 สิงหาคม 
2561 

 



200 
 

 เม่ือวนัที่ 19 พฤษภาคม 2560 บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายเคร่ืองด่ืมชาเขียวโซดากระป๋องกบับริษัทที่

เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงตามปริมาณที่บริษทัก าหนดในราคาเป็นไปตามที่ระบุในสัญญา โดยสัญญามีก าหนด

ระยะเวลาหน่ึงปีมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัที่ 20 พฤษภาคม 2560 ส้ินสุดวนัที่ 19 พฤษภาคม 2561 ต่อมาเม่ือวนัที่ 4 

มิถุนายน 2561 บริษัทได้ท าสัญญาใหม่กับคู่สัญญาในราคาและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา  โดยสัญญามี

ก าหนดระยะเวลาหน่ึงปีมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัที่ 20 พฤษภาคม 2561 ส้ินสุดวนัที่ 19 พฤษภาคม 2562 และ

หากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่แจง้ความประสงค์ไม่ต่ออายสุัญญาให้ทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า

สามเดือนก่อนวนัส้ินสุดของสัญญาให้ถือว่าสัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้ต่อไปอีกคราวละหน่ึงปี นับแต่วนัที่

ครบก าหนดระยะเวลาการซ้ือขายหรือวนัที่ครบก าหนดระยะเวลาที่ต่อออกไปแต่ละคราว 

 

สัญญาสิทธิการด าเนินกิจการ 

เม่ือวนัที่ 1 มีนาคม 2559 บริษทัไดท้ าสัญญาให้สิทธิในการด าเนินกิจการสาขาร้านอาหารของกลุ่ม

บริษทัภายในประเทศไทย กบับริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยมีรายละเอียดการให้สิทธิและค่าตอบแทน

ตามที่ระบุในสัญญา สัญญามีก าหนดระยะเวลา 10 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นตน้ไป และหากฝ่าย

หน่ึงฝ่ายใดไม่ไดข้อเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  90 วนั ก่อนครบก าหนดสัญญา ให้

ถือว่าสัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้่อไปอีกคราวละห้าปี นบัแต่วนัที่ครบก าหนดสัญญาหรือระยะเวลาที่ต่อออกไป

แต่ละคราว 

ส่วนงานด าเนินงาน 
 
กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานที่รายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจที่ส าคญัของกลุ่มบริษัท 

หน่วยงานธุรกิจที่ส าคัญน้ีผลิตสินค้าและให้บริการที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก 
เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยีและกลยทุธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกนั ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบ
ทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่ส าคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่
ละส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 

 
• ส่วนงานอาหาร ร้านอาหารญี่ปุ่ น บะหม่ีราเมน อาหารว่างและอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง 
• ส่วนงานเคร่ืองด่ืม  ผลิตและจัดจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมชาเขียว เคร่ืองด่ืมกลิ่นผลไม้ เคร่ืองด่ืม

สมุนไพร และน ้าด่ืม 
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ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดย
ใช้ก าไรสุทธิของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ านาจตัดสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรสุทธิในการวดัผลการด าเนินงานนั้น เป็น
ขอ้มูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอื่นที่ด าเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั 

 
ภาษีเงินได้ 

การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยูก่บัการประมาณการที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปี

ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักที่คาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีที่ใช้กบัรายไดก้่อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล 

อตัราภาษีเงินไดท้ี่แทจ้ริงของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 

30 มิถุนายน 2561 คือร้อยละ 9.50 และร้อยละ 16.98 ตามล าดบั (30 มิถุนายน 2560: ร้อยละ 2.56 และร้อยละ 

3.43 ตามล าดับ)  

การเปลี่ยนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท้ี่แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

• รายไดท้ี่ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้และ 
• ค่าใชจ้่ายทางภาษีที่ถือเป็นรายจ่ายไดเ้พิ่มขึ้น 

 
เงินปันผล 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัเม่ือวนัที่ 14 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริษทัมีมติ
อนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสมและก าไรสุทธิส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 
2561 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาทเป็นจ านวนเงิน 168.75 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผูถ้ือหุ้นใน
เดือนมิถุนายน 2561 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถ้ือหุ้นของบริษทัเม่ือวนัที่ 30 มกราคม 2561 ผูถ้ือหุ้นมีมติอนุมตัิการ
จัดสรรก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 3.40 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 637.50 ล้านบาท ทั้งน้ีในเดือน
มิถุนายน 2560 บริษทัไดมี้การจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท เป็นจ านวนเงิน 206.25 
ลา้นบาท คงเหลือการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 2.30 บาท รวมเป็นเงิน 431.25 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าว
ไดจ้่ายให้แก่ผูถ้ือหุ้นแลว้ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัเม่ือวนัที่ 11 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัไดมี้
มติอนุมตัิการจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 206.25 
ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ้่ายให้แก่ผูถ้ือหุ้นในเดือนมิถุนายน 2560 
 
 ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถ้ือหุ้นของบริษทัเม่ือวนัที่ 25 มกราคม 2560 ผูถ้ือหุ้นมีมติอนุมัติ
การจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 2.50 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 468.75 ลา้นบาท ทั้งน้ีในเดือน
กนัยายน 2559 บริษทัไดมี้การจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท เป็นจ านวนเงิน 206.25 
ลา้นบาท คงเหลือการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1.40 บาท รวมเป็นเงิน 262.50 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าว
ไดจ้่ายให้แก่ผูถ้ือหุ้นแลว้ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 
 
เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 

 
 ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงิน รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม  แต่ไม่รวมถึง
การแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยตุิธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายตุิธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 
เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 
 
ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายตุิธรรมที่เกิดขึ้นประจ าส าหรับหน้ีสินทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม

ของสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศถูกประเมินเป็นระดบั 2 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากมีขอ้มูลอื่นที่
สังเกตไดโ้ดยตรง 

ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอื่นที่สังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) 
ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
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ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
สัญญาที่ส าคัญภายใต้ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

 
สัญญาเช่าพืน้ที่ 

 
บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านอาหารกบับริษทัในประเทศหลายแห่ง สัญญามี

ก าหนดระยะเวลาระหว่างหน่ึงปีถึงสามปี ซ่ึงจะครบก าหนดในระหว่างปี 2561 ถึงปี 2564 โดยบริษทัมีภาระ
ผูกพนัที่จะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนในอตัราคงที่หรืออตัราร้อยละของยอดรายไดต้ามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้
ในสัญญา 

บริษัท โออิชิ ราเมน จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท าสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการ
ร้านอาหารกับบริษัทในประเทศหลายแห่ง สัญญามีก าหนดระยะเวลาระหว่างหน่ึงปีถึงสามปี ซ่ึงจะครบ
ก าหนดในระหว่างปี 2561 ถึงปี 2564 โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผูกพนัที่จะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนใน
อตัราคงที่หรืออตัราร้อยละของยอดรายไดต้ามเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นสัญญา 

 
สัญญาเช่ารถยก 

 
บริษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดท้ าสัญญาเช่ารถยกและอุปกรณ์กบับริษทั

ในประเทศ  หลายแห่ง สัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปีถึงห้าปี ซ่ึงจะครบก าหนดในระหว่างปี 2562 ถึงปี 
2564 โดยบริษทัมีภาระผูกพนัที่จะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราที่ระบุไวใ้นสัญญา 

 
สัญญาเช่าอาคารโกดังเกบ็สินค้า 

 
บริษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดท้ าสัญญาเช่าอาคารเพื่อใชเ้ป็นพื้นที่เก็บ

สินคา้กบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง สัญญามีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี ซ่ึงจะครบก าหนดในปี 2561 โดยบริษทั
มีภาระผูกพนัที่จะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอตัราที่ระบุไวใ้นสัญญา 
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สัญญาอื่นๆ 
 
สัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้า 

เม่ือวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษทัและบริษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดท้ า
สัญญาว่าจา้งขนส่งสินคา้กบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง เพื่อขนส่งสินคา้จากโรงงานผลิตสินคา้ไปยงัปลายทาง
ที่ก าหนดโดยมีอตัราค่าขนส่งสินคา้ตามที่ระบุไวใ้นสัญญา สัญญามีก าหนดระยะเวลาสามปี มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่
วนัที่ 1 มกราคม 2553 ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 ต่อมาเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 2553 บริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่าว
ไดมี้การเปลี่ยนแปลงสัญญาเป็นระยะเวลาสองปี ตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2553 ส้ินสุดวนัที่ 30.มิถุนายน 2555 
และเม่ือครบก าหนดระยะเวลาของสัญญาแลว้ คู่สัญญาไม่แจง้บอกเลิกล่วงหน้า ให้ถือว่าสัญญาต่อออกไปอีก
คราวละหน่ึงปี 

 
สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ 

 
เม่ือวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2559 บริษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือ

ขาย ก๊าซธรรมชาติกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง โดยบริษทัย่อยดงักล่าวตกลงที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ และ
ปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวมีก าหนดระยะเวลาสองปี เร่ิมตั้งแต่วนัที่ 1 ธนัวาคม 
2559 ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และหากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดประสงค์จะต่ออายุสัญญาให้แจง้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรแก่อีกฝ่ายหน่ึงก่อนระยะเวลาของสัญญาจะส้ินสุดลงไม่นอ้ยกว่า 90 วนั 

 
สัญญาผลิตสินค้า 

 

เม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม 2558 บริษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดท้  าสัญญาผลิตสินคา้
ให้กบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง ในราคาและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา โดยสัญญามีอายหุ้าปี มีผลบงัคบั
ใชต้ั้งแต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวนัที่ 30 เมษายน 2563 

 

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัที่ 2 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการมีมติอนุมตัิแผนงานการ
ซ้ือคืนหุ้นกู้บางส่วนก่อนครบก าหนดไถ่ถอนส าหรับหุ้นกู้ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 
1/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (หุ้นกู ้ครั้ งที่ 1/2558) เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการกระแส
เงินสดและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่อมาในวนัที่ 11 กรกฎาคม 2561 
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บริษทัไดด้ าเนินการซ้ือหุ้นกู้ ครั้ งที่ 1/2558 คืนบางส่วนก่อนครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนธันวาคม 2561 เป็น
จ านวนรวม 299,300 หน่วย รวมเป็นเงินจ านวน 299,300,000 บาท เป็นผลให้หุ้นกู้ ครั้ งที่ 1/2558 คงเหลือเป็น
จ านวน 700,700 หน่วย มีมูลค่ารวมจ านวน 700,700,000 บาท โดยการซ้ือหุ้นกู้ ครั้ งที่ 1/2558 คืนบางส่วน
ก่อนครบก าหนดไถ่ถอนดงักล่าวเป็นไปตามสิทธิของบริษทัที่ระบุไวใ้นขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของ
ผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถ้ือหุ้นกูข้องหุ้นกูด้งักล่าว 

 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 10 
สิงหาคม 2560 ไดมี้มติอนุมตัิการด าเนินโครงการการจัดกลุ่มธุรกิจของบริษทัย่อยภายในกลุ่มบริษัทโออิชิ 
(“โครงการ”) เพื่อแบ่งแยกสายธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัโออิชิให้มีความชัดเจน เกิดความคล่องตวัในดา้นการ
บริหารจดัการ และส่งเสริมศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัโออิชิมากยิ่งขึ้น โดยก าหนดให้บริษทั 
โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ  ากดั (“โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส”) เดิมช่ือบริษทั โออิชิ สแน็ค จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
เป็นผูด้ าเนินธุรกิจการผลิตและจดัจ าหน่ายอาหารก่ึงส าเร็จรูปและอาหารส าเร็จรูป รวมถึงการจดัหา ผลิต และ
จดัส่งวตัถุดิบดา้นอาหารให้แก่ร้านอาหารต่างๆ ภายในกลุ่มบริษทัโออิชิ ซ่ึงในการด าเนินการดงักล่าว โออิชิ 
ฟู้ด เซอร์วิส จะท าการรับโอนใบอนุญาต และทรัพยสิ์นต่างๆ ไดแ้ก่ ที่ดิน อาคาร เคร่ืองจกัร วสัดุและอุปกรณ์
ต่างๆ ที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจดงักล่าวจากบริษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จ  ากดั (“โออิชิ เทรดดิ้ง”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของบริษทั ตามราคาที่ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยก าหนดมูลค่าการด าเนินโครงการทั้งหมด
ประมาณ 950 ลา้นบาท ทั้งน้ีในเดือนกรกฎาคม 2561 โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส ไดเ้ร่ิมด าเนินธุรกิจการผลิตและจัด
จ าหน่ายอาหารก่ึงส าเร็จรูปและอาหารส าเร็จรูป รวมถึงการจดัหา ผลิต และจดัส่งวตัถุดิบ รวมทั้งส่วนผสม
อาหารให้แก่ร้านอาหารต่างๆ ภายในกลุ่มบริษทัโออิชิตามโครงการดงักล่าวเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 
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ภาคผนวก ง 
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ประมวลภาพการด าเนินโครงการ 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 หาขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบ่งหนา้ที่ในการหาขอ้มูล ของบริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) เพื่อเปรียบเทียบงบการเงิน 
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หารายละเอียดเก่ียวกบัการท าโครงการ การวิเคราะห์งบในวิธีต่าง ๆ 
 
 
 
 

ศึกษาขอ้มลูการท าโปรเจคจากห้องสมุด 
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น าเอกสารมาแกไ้ขและตรวจสอบเอกสารพร้อมส่งคร้ังสุดทา้ย 
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ประวัติคณะผู้จัดท า 
 

ช่ือ – สกุล นางสาวพชัราพร  สมพนัธ์ 
รหัสนกัศึกษา 37242 
วนั / เดือน / ปี เกิด 25 พฤศจิกายน 2542 
ประวตัิการศึกษา วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ริชยการ                                
                                    สาขาการบญัชี 
 

         
  

 
 

ช่ือ – สกุล นางสาวกญัญารัตน์  บุญกมล 
รหัสนกัศึกษา 37372  
วนั / เดือน / ปี เกิด 4  มิถุนายน 2542 
ประวตัิการศึกษา วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ริชยการ                                
                                สาขาการบญัชี 
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รายช่ือผู้จัดท าโครงการ 
 

ล าดับ ช่ือ – นามสกุล ลงลายมือ 
1 นางสาวพชัราพร  สมพนัธ์  
2 นางสาวกญัญารัตน์  บุญกมล  
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