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ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด เพื่อท่ีจะสรุปบอดในแต่ละปีออกมา  
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บทที่  1 
 
 

บทน า 
 

1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของโครงการ 
  

เน่ืองจากในปัจจุบนัมีสถานประกอบการ   และธุรกิจประเภทต่าง ๆ  เกิดข้ึนอยา่งมากมาย  
ซ่ึงในการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ   นั้น   ต่างกมี็วตัถุประสงคเ์พื่อมุ่งหวงัผลก าไร  บริษทั 
อาฟเตอร์ ย ู จ  ากดั ใหด้ าเนินการใหบ้ริการดา้นขนมหวาน และเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ ท่ีประกอบกิจการ
มากกวา่ 10 ปี โดยเร่ิมตน้จากกชความคิดและความฝันตั้งแต่วยัเยาวท่ี์อยากจะเปิดร้านขนมเป็นของ
ตวัเอง คุณกลุพชัร์ กนกวฒันาวรรณ หรือคุณเม ท่ีช่ืนชอบการออกเดินทางเพื่อสัง่สมประสบการณ์
และชิมขนมหวานจากทัว่โลก น่ีคือหน่ึงในแรงบนัดาลใจในการต่อยอดสูตรขนมหวานในแบบ
ฉบบัของตนเองโดยมี คุณแม่ทพั ต.สุวรรณ หรือคุณหมิง เป็นผูด้  าเนินธุรกิจ และขยายกิจการใหก้บั
บริษทัอยา่งต่อเน่ือง ทั้ง 2 ท่านเคยร่วมด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัร้านอาหารมาแลว้คร้ังหน่ึงแต่ไม่
ประสบผลส าเร็จ จึงไดน้ าประสบการณ์จากธุรกิจเดิมมาปรับใชก้บัร้าน After you 

  แมว้่าในช่วงแรกธุรกิจของ อาฟเตอร์ ย ูจะตอ้งพบกบัอุปสรรคอยู่บา้งแต่ความรักท่ีมีต่อ
ขนมหวานนั้นและความฝันท่ีอยากจะเปิดร้านขนมหวานแบรนดไ์ทยเป็นของตนเองใหไ้ดก้ท็  าให ้
คุณเม ยงัคงยืนหยดัท่ีจะคิดคน้และสร้างสรรคเ์มนูขนมหวานออกมาอยา่งไม่หยดุย ั้ง รวมถึงความ
ซ่ือสัตยแ์ละจริงใจท่ีมีต่อลูกคา้ท่ี อาฟเตอร์ ยู มีไม่เคยเปล่ียน ก็ท าให้ อาฟเตอร์ ยู กลายเป็นร้าน
ขนมท่ีได้รับความนิยมเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ ทั้ งจากชาวไทย รวมถึงชาวต่างชาติท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวในเมืองไทยอีกดว้ย 
  อาฟเตอร์ ย ู เร่ิมเปิดสาขาแรกท่ี เจ อเวนิว ทองหล่อ ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2550 จวบจน
ปัจจุบนัมีเมนูท่ีกลายเป็นท่ีรู้จกัมากมาย อาทิ ชิบูยา ฮนัน่ีโทสต,์ ช็อคโกแลตลาวา, คาคิโกริ ฯลฯ 
วนัน้ี บริษทั อาฟเตอร์ ย ู จ  ากดั มหาชน แขง็แกร่งและมัน่คงดว้ยโรงงานมีการผลิตท่ีไดม้าตรฐาน 
ในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดั สมุทรสงคราม รวมถึงขยายสาขาในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั 
รวมทั้งส้ิน 36 สาขา ทางบริษทัมีนโยบายชดัเจนในการด าเนินงาน โดยเป็นผูใ้หบ้ริการ อนัดบั 1 
ดา้นขนมหวานและเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ ปัจจุบนัทางบริษทัมีแผนท่ีจะขยายงานในส่วนต่าง ๆ อยา่ง
ต่อเน่ือง เช่นการพฒันาทีมงาน และบุคลากรใหมี้มาตรฐานระดบัการขยายจ านวนสาขา ในเขตชาน
เมือง และต่างจงัหวดั รวมถึงการคิดคน้วิธีผลิตขนมหวานท่ีอร่อย และไดม้าตรฐาน  



2 
 

บริษทั อาฟเตอร์ ย ู มีนโยบายหลกัขอ้เดียวท่ีผลกัดนังาน และขยายธุรกิจมาตั้งแต่วนัแรก
ถึงปัจจุบนั คือมอบความสุขผา่นรสชาติขนมและบริการใหก้บัลูกคา้ทุกท่านท่ีไดม้าร้านของเรา 
และทางบริษทัจะคงยดึหลกัการท างานน้ีเป็นแรงผลกัดนัใหเ้ราสร้างสรรคส่ิ์งดี ๆ เพื่อลูกคา้ทุกคน
ต่อไป 
  
1.2 วตัถุประสงค์ของการจัดท าโครงการ      
    ในการจดัท าโครงการคร้ังน้ี  คณะผูจ้ดัท าไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการจดัท า
โครงการไวด้งัต่อไปน้ี 

1. เพื่อศึกษาการจดัท างบการเงินและกระบวนการประกอบธุรกิจ 
2. เพื่อศึกษาถึงขั้นตอนการวิเคราะห์งบการเงิน 
3. เพื่อศึกษาพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานรวมถึงหลกัและวิธีการ 

เก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์งบการเงิน 
4. เพื่อฝึกฝนใหมี้ความอดทน ความสามคัคี ความมีน ้าใจในการท างานเป็นหมู่คณะ 

 
1.3 ขอบเขตของการด าเนินงาน 

1.3.1  บริษัททีศึ่กษา บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) 
 1.3.2  ประเภทธุรกจิ ธุรกิจอาหาร 
 1.3.3  ประเภทสินค้าหรือบริการ ขนมหวาน 
 1.3.4  งบการเงินที่ใช้  งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ไตรมาส 
1-3 ประจ าปี 2561 
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการท าโครงการ 

1.4.1 เกิดความรู้ความเขา้ใจในการจดัท างบการเงินและกระบวนการประกอบธุรกิจ 
1.4.2 เกิดความรู้ความเขา้ใจในขั้นตอนการวิเคราะห์งบการเงินสามารถน ามาใชใ้น 

ชีวิตประจ าวนัและการประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
1.4.3 เกิดความรู้ความเขา้ใจและสามารถน ามาพฒันางานในดา้นการปฏิบติัรวมถึง 

หลกัการและวธีิการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์งบการเงิน 
1.4.4 เกิดการฝึกฝนใหมี้ความอดทนความสามคัคีความมีน ้าใจในการท างานเป็น 

หมู่คณะ 
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1.5 ขึน้ตอนการด าเนินโครงการ 
1.5.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 

1.5.1.1  สรรหาช่ือบริษทัท่ีตอ้งการท างบการเงิน 
1.5.1.2  หาขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัและงบการเงินท่ีจะจดัท า 
1.5.1.3  เสนอโครงงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 

 1.5.2  ข้ันตอนการด าเนินการ 
  1.5.21  คน้หาเอกสารงบการเงินของบริษทั อาฟเตอร์ย ูจ  ากดั (มหาชน) 
  1.5.2.2  ท าการเปรียบเทียบงบการเงินของบริษทั 
  1.5.2.3  ท าการวิเคราะห์รายการงบการเงินตามวิธีการบญัชี 
 1.5.3  ขั้นตอนสรุป 
  1.5.3.1  รวบรวมเอกสารโครงการและแฟ้มเอกสารเพื่อน าเสนอ 
  1.5.3.2  ด าเนินการประเมินโครงการ 
  1.5.3.3  สรุปผลการด าเนินงานวิเคราะห์งบการเงินต่อคณะกรรมการโครงการ 
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บทที่  2 
 
 

แนวคดิ  และทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัการบญัชี 
 

การจัดท าโครงการคร้ังน้ีเพื่อศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทในตลาด
หลกัทรัพยข์องผูป้ระกอบการธุรกิจซ่ึงไดน้ าความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาวิชา หรือรายวิชาท่ีประยกุตใ์ช้
ในการจดัท าโครงการคือ วิชาบญัชีการเงิน  วิชาวางระบบบญัชี วิชาบญัชีภาษีอากร  วิชาโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี ทั้ งน้ีคณะผูจ้ ัดท าได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการบัญชีไว้
ดงัต่อไปน้ี 

2.1  ความหมายท่ีเก่ียวกบัการบญัชี 
2.1.1  ความหมายของการบญัชี  
2.1.2  ความหมายของงบการเงิน 
2.1.3  ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 
2.1.4  ความหมายเก่ียวกบัธุรกิจ 

2.2  แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบของการประกอบธุรกิจ 
2.2.1  แนวความคิด SWOT 
2.2.2  แนวความคิด PDCA 

2.3 ทฤษฎีเก่ียวกบัวิเคราะห์องคก์รงานบญัชี 
2.3.1  หลกัการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
2.3.2  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 
2.3.3  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 
2.3.4  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 5 
2.3.5  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 
2.3.6  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 

2.4 งานโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1 ความหมายที่เกีย่วกบัการท าบัญชี 
 

  2.1.1  ความหมายของการบัญชี   
การบัญชี  หมายถึง  กระบวนการจัดการในส่วนของบันทึกรายการทาง 

การค้า ได้แก่  การเขียนบันทึกรายการทางการค้า การจ าแนกแยกประเภทหมวดหมู่ทาง 
การคา้การสรุปผลการด าเนินงาน รวมไปถึงการวิเคราะห์และการแปลความหมายขอ้มูลของนัก
บญัชี (จิรพนัธ์ สิทธิเขตการ , 2546 :  3) 
 ค าจ ากดัความของการบญัชีนั้นมีผูใ้หค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนั  ดงัต่อไปน้ี 
   ชาตรี   สิทธิเดชและคณะ  ( 2546 :  5 )  ได้ให้ความหมายของการบัญชี  
คือ  กระบวนการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของบริษทั ซ่ึงมีความส าคญัต่อบริษทัใน 
การเกบ็ขอ้มูลรายรับและรายจ่าย เพื่อน าไปสู่การประเมินผลก าไรและความส าเร็จขององคก์ร 

  ธนชยั   ยมจินดา   ( 2532 : 5 ) กล่าวว่า “การบญัชี” เป็นวิชาเก่ียวกบัการท าขอ้มูล 
ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารในการท าหนา้ท่ีดา้นการปฏิบติัการและการประเมินผลการปฏิบติัการ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  ธรรมนูญ อคัรพาณิชย,์พะยอม สิงเสน่ห์ (2554 :1) ไดใ้หค้วามหมายของการบญัชี 
คือ การบัญชีวิเคราะห์ จดัประเภท และบันทึกรายการ โดยมีแผ่นท่ีได้จดัวางไวเ้พื่อความเป็น
ระเบียบในการด าเนินงาน และสามารถแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานได ้
  มาลี  ไชยกุล  ( 2540 : 2 )  กล่าวว่า “การบญัชี” เป็นการบนัทึกขอ้มูลทางการเงิน  
ซ่ึงจดัหมวดหมู่ แยกประเภท สามารถน ามาแสดงผลช่วยในการปฏิบติังานได ้
  สวสัด์ิ  พุ่มภกัดี  ( 2537 : 4 ) กล่าวว่า “การบญัชี” ไดแ้ก่ การจดบนัทึกเร่ืองราว
ต่าง ๆ เก่ียวกบัการเงินหรือส่ิงของท่ีก าหนดค่าเป็นเงินไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยจดัแยกไวเ้ป็นประเภท
ต่าง ๆ เพื่อให้แสดงผลงานอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน ตลอดจนการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน นั้น ๆ 

จากความหมายของการบญัชีท่ีมีนักวิชาการให้นิยามไวแ้ลว้นั้น  สามารถน ามา
สรุปไดว้่า  การบญัชีนั้นหมายถึง ศิลปะของการเก็บรวบรวม บนัทึก จ าแนก และท าสรุปขอ้มูล 
อนัเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน ผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชีก็คือการให้ขอ้มูล
ทางการเงิน ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผูท่ี้สนใจในกิจกรรมของกิจการ 
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2.1.2  ความหมายของงบการเงิน  (อธิบายความหมาย วิธีการจดัท างบต่าง ๆ ) 
  งบการเงิน  หมายถึง รายงานทางการเงินท่ีน าเสนอข้อมูลเพื่อแสดงฐานะ 
ทางการเงินผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในแต่ละงวด
บญัชีใดบญัชีหน่ึงหรือระหว่างงวดบญัชีก็ได้งบการเงินจะแสดงขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรก็
ต่อเม่ือกิจการไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีอยา่งเหมาะสม รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเม่ือ
จ าเป็นงบการเงินดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงินในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจและ
สามารถแสดงถึงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซ่ึงไดรั้บความไวว้างใจให้ดูแลทรัพยากรของ
กิจการงบการเงินตอ้งจดัท าอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และตอ้งน าเสนอขอ้มูลดงัต่อไป  ประกอบดว้ย 

 2.1.2.1  งบแสดงฐานะการเงิน หมายถึง งบท่ีแสดงฐานะทางการเงินของ 
กิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึงประกอบดว้ยรายละเอียด ของสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ (ทุน) 
เขียนเป็นสมการดงัน้ี 

 
สินทรัพย ์= หน้ีสิน + ส่วนของเจา้ของกิจการ(ทุน) 

 
2.1.2.2  งบก าไรขาดทุน หมายถึง งบท่ีแสดงผลการด าเนินงานของกิจการในการ 

รอระยะเวลาบญัชีท่ีก าหนดแต่จะตอ้งไม่เกิน 1 ปี เพื่อวดัผลการด าเนินงานของธุรกิจว่ามีรายได้
และค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลานั้นเท่าใด และเม่ือน ารายไดห้กัดว้ยค่าใชจ่้ายแลว้ จะเป็นก าไรสุทธิ 
(Net Income หรือ Net Profit) หรือขาดทุนสุทธิ (Net Loss) เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 
 

รายได-้ค่าใชจ่้าย = ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 
2.1.2.3  งบแสดงฐานะของผูถื้อหุน้ หมายถึง รายงานท่ีจดัท าข้ึนเพื่อแสดงการ 

เปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ 
2.1.2.4 งบกระแสเงินสด หมายถึง งบท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงในกระแสเงิน 

สดของกิจการ โดยบอกถึงท่ีมาและท่ีไปของกระแสเงินสด ประกอบดว้ย 
        - กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน คือ เงินสดรับจ่ายจริงท่ีไดจ้ากการ 

ด าเนินกิจการ โดยไม่สนใจรายไดท่ี้ยงัไม่ไดรั้บเงินและค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่ไดจ่้ายเงิน 
                        

 - กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน คือ กระแสเงินสดรับจ่ายจริงท่ีเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงในการลงทุนของธุรกิจในส่วนของท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ เงินลงทุน หากมีการ
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ลงทุนเพิ่ม เช่น ซ้ือเคร่ืองจักร แสดงว่ามีการใช้ไปของเงินสด ในทางตรงขา้ม หากมีการขาย
สินทรัพยอ์อกไป จะถือวา่เป็นแหล่งไดม้าของเงินสด 

                       - กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจดัหาเงิน คือ กระแสเงินสดรับจ่ายจริงท่ี
เกิดจากการเปล่ียนแปลงในแหล่งท่ีมาของเงินทุน ทั้งท่ีเป็นการกูย้มืระยะสั้น และระยะยาว 

2.1.2.5  หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประกอบดว้ย ค าอธิบาย และการวิเคราะห์
รายละเอียดของจ านวนเงินท่ีแสดงในงบดุล งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบการ
เปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ โดยแสดงในรูปของงบยอ่ย หรืองบประกอบต่าง ๆ รวมทั้งขอ้มูล
เพิ่มเติมขอ้มูลท่ีมาตรฐานการบัญชีก าหนดให้เปิดเผยและการเปิดเผยขอ้มูลอ่ืนท่ีจะท าให้งบ
การเงินแสดงโดยถูกตอ้งตามท่ีควรซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงินในการตดัสินใจได้
ถูกตอ้ง 
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ตวัอยา่งงบการเงิน  
 

บริษทั xx จ ากดั 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25xx 
สินทรัพย ์

สินทรัพยห์มุนเวยีน 
เงินสด          xx 
เงินฝากธนาคาร         xx 
ลูกหน้ีการคา้        xx 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ           xx  xx 
วสัดุส านกังาน        xx 
สินคา้คงเหลือ                                                                                      xx 

         -บรรจุภณัฑ ์     xx          xx 
ดอกเบ้ียคา้งรับ     xx 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้         xx 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน        xx 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 

ท่ีดิน           xx 
อาคาร    xx 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคาร       xx   xx 
อุปกรณ์ส านกังาน       xx 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านกังาน     xx   xx 
เคร่ืองตกแต่ง       xx 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม-เคร่ืองตกแต่ง     xx   xx 
อุปกรณ์เคร่ืองมือ      xx 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม-อุปกรณ์เคร่ืองมือ       xx   xx 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       xx 
รวมสินทรัพย ์          xx 
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หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 
หน้ีสินหมุนเวยีน 

เจา้หน้ี          xx 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย        xx 
รายไดจ้าการขายรับล่วงหนา้       xx 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน       xx 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 

เงินกู ้         xx 
รวมหน้ีสิน        xx 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
ทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้       xx 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้        xx 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม 

จดัสรรแลว้       xx 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร      xx  xx 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้       xx 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้     xx 
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บริษทั xx จ ากดั 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25xx 
 
รายได ้

รายไดจ้ากการขายและบริการ       xx 
รายไดค่้าเช่าพื้นท่ี        xx 

ดอกเบ้ียรับ         xx 
ก าไรจาการจ าหน่ายสินทรัพย ์      xx 

รวมรายได ้       xx 
ค่าใชจ่้าย 

เงินเดือนและค่าตอบแทนพนกังาน      xx 
ค่าเช่า         xx 
ค่าสาธารณูปโภค        xx 
ค่าโฆษณา         xx 
ค่าส่งเสริมการขาย        xx 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร        xx 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง        xx 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์      xx 

รวมค่าใชจ่้าย        xx 
ก าไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงิน       xx 
หกั ตน้ทุนทางการเงิน        xx 
ก าไรก่อนหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล        xx 
หกั ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล         xx 
ก าไรสุทธิ          xx 
วตัถุประสงค์ของการวเิคราะห์งบการเงิน 

- เพื่อทราบถึงการท างบการเงินธุรกิจประเภทขนมหวานไดด้ว้ยตนเอง 
- เพื่อหาขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของโรงพยาบาล 
- เพื่อทราบถึงปัญหาและขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในงบการเงินและไดเ้รียนรู้วิธีแกปั้ญหา 
- เพื่อศึกษาสภาพคล่องและการเปล่ียนแปลงของงบการเงินในแต่ละไตรมาส 
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2.1.3  ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 
  2.1.3.1  การวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึง การคนหาขอ้เท็จจริงจากงบการเงิน  
โดยการคน้หาขอ้เทจ็จริงดงักล่าวตอ้งอาศยัเคร่ืองมือต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์แนวตั้ง การวิเคราะห์
แนวนอน และการวิเคราะห์อตัราส่วนเป็นตน้ 
การวิเคราะห์งบการเงินสามารถวิเคราะห์ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1.  การน างบการเงินงบใดงบหน่ึงมาแปลความหมาย เช่น การน างบแสดงฐานะ
การเงิน (งบดุล) หรืองบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบก าไรขาดทุน) มาวิเคราะห์ตามแนวตั้งหรือ
วิเคราะห์ โครงสร้าง ซ่ึงจะท าใหท้ราบรายละเอียดของแต่ละรายการในงบการเงินนั้นว่ามีมากนอ้ย
เพียงใดและท าให้สามารถเปรียบเทียบกับกิจการอ่ืนได้ การน างบแสดงฐานะการเงินหรือ 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จมาวิเคราะห์ตามแนวนอนหรือวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง จะท าใหท้ราบว่า
แต่ละรายการในงบการเงินนั้นเพิ่มข้ึนหรือลดลง หรือวิเคราะห์งบกระแสเงินสด จะท าให้ทราบว่า 
ในระหวา่งปีกิจการไดเ้งินมาและใชเ้งินไปในกิจกรรมใดบา้ง 
2.  ก ารน า งบ ก าร เงิ น ม าก ก ว่ าห น่ึ ง งบ ม าวิ เค ร าะ ห์ ร่ ว ม กั น  เช่ น  ก ารน า ร าย ก าร 
ในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมาหาอัตราส่วน ซ่ึงจะท าให้ทราบ 
ถึงความสามารถในการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร เป็นตน้ 
  2.1.3.2  การวิเคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง หมายถึง การวิเคราะห์ตวัเลขใน 
งบการเงิน โดยมีการก าหนดใหย้อดรวมของหมวดใดหมวดหน่ึงในงบการเงินเป็นร้อยละ 100 และ
เทียบว่ายอดรายการอ่ืน ๆ   เป็นร้อยละเท่าใดของยอดรวมในหมวดเดียวกนัเพื่อให้ตวัเลขแสดง
ความหมายท่ีชดัเจนและสามารถเปรียบเทียบกนัได ้งบก าไรขาดทุน ก าหนดใหย้อดรายไดร้วมเป็น
ร้อยละ 100 เม่ือตอ้งการค านวณวา่ยอดรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแต่ละรายการเป็นร้อยละเท่าใดงบแสดง
ฐานะการเงิน ก าหนดให้ยอดสินทรัพยร์วมเป็นร้อยละ 100 เม่ือตอ้งการค านวณว่ายอดสินทรัพย ์
แต่ละรายการเป็นร้อยละเท่าใดยอดหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นรวมเป็นร้อยละ 100 เม่ือตอ้งการ
ค านวณวา่ยอดหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้แต่ละรายการเป็นร้อยละเท่าใด 

การค านวณแนวตั้งในงบก าไรขาดทุน ก าหนดใหย้อดรายไดร้วมเป็นร้อยละ 100 
และน ายอดแต่ละรายการในงบก าไรขาดทุนมาค านวณวา่ยอดรายการนั้นเป็นร้อยละเท่าใดของยอด
รายไดร้วม โดยใชสู้ตรดงัน้ี 
 

% = ยอดแต่ละรายการในงบก าไรขาดทุน × 100 
ยอดรายไดร้วม 
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การค านวณแนวตั้งในงบแสดงฐานะการเงิน ก าหนดให้ยอดสินทรัพยร์วม หรือ
ยอดหน้ีสินและส่วนของเจา้ของรวมเป็นร้อยละ 100 และน ายอดแต่ละรายการในงบแสดงฐานะ
การเงินมาค านวณวา่รายการนั้น ๆ เป็นร้อยละเท่าใดของยอดรวม โดยใชสู้ตรดงัน้ี 

 
% = ยอดแต่ละรายการในหมวดสินทรัพย ์× 100 

ยอดสินทรัพยร์วม 
และ 

% = ยอดแต่ละรายการในหมวดหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ × 100 
ยอดหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้รวม 

   
2.1.2.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียมตามแนวนอนหรือแนวโน้ม  หมายถึง การ

วิเคราะห์ตวัเลขในงบการเงิน โดยมีการเปรียบเทียบกบัปีอ่ืน ๆ ซ่ึงตอ้งก าหนดใหต้วัเลขปีใดปีหน่ึง
เป็นร้อยละ 100 และเทียบว่าปีอ่ืน ๆ จะเป็นร้อยละเท่าใด ในการก าหนดปีใดปีหน่ึงให้เป็นร้อยละ 
100 สามารถท าได ้2 วิธี คือ การเปรียบเทียบกบัปีก่อน และการเปรียบเทียบกบัปีฐาน ในกรณีมี
ตวัเลข 2 ปี ทั้ง 2 วิธีจะค านวณเหมือนกนั 
วิธีการวิเคราะห์งบการเงินแนวนอน 
  การวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัปีก่อน เป็นการวิเคราะห์โดยเทียบปีก่อนให้เป็นร้อย
ละ 100 แลว้หาวา่ยอดปีปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปจากปีก่อนอยา่งไร โดยใชสู้ตรดงัน้ี 
 

% การเปล่ียนแปลง = ยอดปีปัจจุบนั – ยอดปีก่อน × 100 
                                ยอดปีก่อน 

   
2.1.2.4  การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน คือ การน ารายการท่ีมีความสัมพนัธ์

กนัมาเปรียบเทียบเพื่อใหมี้ความหมายมากข้ึน โดยรายการท่ีน ามาเปรียบเทียบจะเป็นรายการในงบ
เดียวกนัหรือต่างงบกนัก็ได ้ส าหรับการเปรียบเทียบรายการในงบเดียวกนั เช่น การน าก าไรสุทธิ
เปรียบเทียบกับยอดขายหรือการน ายอดหน้ีสินเปรียบเทียบกับสินทรัพย ์ส่วนการเปรียบเทียบ
รายการต่างงบกนั เช่น การน ายอดขายมาเปรียบเทียบกบัสินทรัพย ์เป็นตน้ เม่ือน ารายการต่าง ๆ มา
เปรียบเทียบกนัแลว้ ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะใหค้วามหมายท่ีมีประโยชน์กวา่การวิเคราะห์แต่ละรายการแยก
จากกนัและในการวิเคราะห์อตัราส่วนควรมีการเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนในอดีต อตัราส่วนของ
คู่แข่งหรือของอุตสาหกรรม ซ่ึงจะท าใหมี้เกณฑใ์นการวิเคราะห์ไดช้ดัเจนข้ึน 
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           อตัราส่วนท่ีใชใ้นการวิเคราะห์งบการเงินแบ่งได ้4 หมวดใหญ่ ๆ ดว้ยกนั คือ 
  1.  อตัราส่วนสภาพคล่อง  
  2.  อตัราส่วนสภาพหน้ีสิน  
  3.  อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท าก าไร 

4.  อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพย ์
 
  1.  อตัราส่วนสภาพคล่อง  
   1.1  อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน คือ อตัราส่วนระหว่างสินทรัพยห์มุนเวียนและ 
หน้ีสินหมุนเวียน ซ่ึงบ่งบอกถึงสภาพคล่อง ของกิจการในการท่ีจะช าระหน้ีระยะสั้นหากอตัราส่วน
น้ีมีค่าน้อยกว่า 1 หมายความว่ากิจการมีหน้ีสินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนท าให ้
อาจมีปัญหาในการช าระหน้ีระยะสั้ นได ้หากอตัราส่วนน้ีมากกว่า 1 แสดงว่ากิจการมีสินทรัพย์
หมุนเวียนมากพอท่ีจะช าระหน้ีระยะสั้น แต่หากมีค่าสูงกว่า 1 มาก ๆ อาจหมายถึงประสิทธิภาพ 
ในการใช ้สินทรัพยข์องกิจการไม่ดีพอ อยา่งไรก็ตามสินทรัพยห์มุนเวียนบางประเภท เช่น สินคา้
คงเหลือ  อาจมีมูลค่าลดลงหากตอ้งรีบขายเพื่อน าไปช าระหน้ี ท าให้บางทีเราอาจใช้อตัราส่วน 
ท่ีไม่น าสินคา้คงเหลือมาคิดดว้ยหรือเรียกวา่ อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 
 

อตัราส่วนทุนหมุนเวียน   =  สินทรัพยห์มุนเวยีน 
                                                หน้ีสินหมุนเวียน 

  
1.2 อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว คือ อตัราส่วนท่ีปรับปรุงมาจากอตัราส่วนทุน

หมุนเวียน ซ่ึงในการค านวณจะไม่น า สินคา้คงเหลือ มาคิดรวมกบั สินทรัพยห์มุนเวียน อ่ืน ๆ เช่น 
เงินสด ลูกหน้ีการคา้ และ สินทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด เน่ืองจากสินคา้คงเหลือสามารถ
แปลงเป็นเงินสดไดช้า้กว่า และอาจมีมูลค่าต ่ากวา่มูลค่าทางบญัชี ท าใหอ้ตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว
บอกถึง สภาพคล่อง ของกิจการไดดี้กวา่อตัราส่วนทุนหมุนเวียน 

 
 อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว =  สินทรัพยห์มุนเวียน – สินคา้คงคลงั – ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 
                                                                                          หน้ีสินหมุนเวียน 
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1.3  อตัราหมุนเวียนของลูกหน้ี คือ จ านวนคร้ังท่ีกิจการสามารถเก็บเงินจากการ
ขายเช่ือได ้ค  านวณโดยยอดขายเช่ือสุทธิหารดว้ย ลูกหน้ีการคา้เฉล่ีย โดยท่ีลูกหน้ีการคา้เฉล่ียคือ
ลูกหน้ีการคา้ตน้งวดบวกลูกหน้ีการคา้ปลายงวดหารดว้ย 2 หากอตัราหมุนเวียนของลูกหน้ีสูง
หมายความว่ากิจการสามารถเก็บเงินจากการขายเช่ือไดเ้ร็วแต่หากอตัราน้ีสูงเกินไปอาจหมายถึง
กิจการเขม้งวดในการให้เครดิตกบัลูกคา้มากเกินไปท าให้เสียเปรียบในการแข่งขนั ดงันั้นการน า
อตัราส่วนน้ีไปเปรียบเทียบกบักิจการอ่ืนจึงควรดูนโยบายการใหเ้ครดิตแก่ลูกหน้ีของกิจการดว้ย 

 
อตัราการหมุนของลูกหน้ี     =         ยอดขายเช่ือ 

                                                                    ลูกหน้ีสุทธิ (ถวัเฉล่ีย) 
  

1.4 ระยะเวลาการเรียกเก็บหน้ีถวัเฉล่ีย คือ การค านวณใหเ้ห็นถึงระยะเวลาในการ
เรียกเก็บหน้ีว่าสั้นหรือยาว เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของลูกหน้ี ประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหน้ี
และนโยบายในการให้สินเช่ือทางธุรกิจผลการค านวณต ่าจะแสดงถึงคุณภาพของลูกหน้ีท่ีสามารถ
ช าระไดเ้ร็ว 
 

ระยะเวลาการเรียกเกบ็หน้ีถวัเฉล่ีย  =                  360 
                                                               อตัราการหมุนของลูกหน้ี 

 
1.5 อตัราหมุนเวียนของสินคา้ คือ จ านวนคร้ังท่ีกิจการสามารถขายสินคา้คงเหลือ

ออกไปได ้ค านวณโดยใช้ตน้ทุนขายหารดว้ยสินคา้คงเหลือเฉล่ีย โดยท่ีสินคา้คงเหลือเฉล่ียคือ
สินคา้คงเหลือตน้งวดบวกสินคา้คงเหลือปลายงวดหารด้วย 2 หากอตัราหมุนเวียนของสินคา้
คงเหลือสูงหมายความว่ากิจการสามารถขายสินคา้ไดเ้ร็ว แต่หากอตัราน้ีสูงเน่ืองจากสินคา้คงเหลือ
นอ้ยเกินไปจนท าให้สินคา้ไม่พอขายและตอ้งสูญเสียลูกคา้ไปในท่ีสุด ดงันั้นจึงตอ้งมี การบริหาร
สินคา้คงเหลือ ไม่ใหม้ากหรือนอ้ยเกินไป 

 
อตัราหมุนเวียนของสินคา้   =               ตน้ทุนขาย 
                                                    สินคา้คงเหลือ (ถวัเฉล่ีย) 
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1.6 ระยะเวลาในการหมุนเวียนของสินคา้ คือ 1 คร้ังวา่จะใชเ้วลาก่ีวนั 
 
ระยะเวลาในการหมุนเวียนของสินคา้   =              360 
                                                            อตัราการหมุนเวียนของสินคา้ 

 
2.  อตัราส่วนสภาพหนีสิ้น 

  2.1 อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม คือ แสดงสัดส่วนหน้ีสินรวมของบริษทั
เม่ือเทียบกบัทรัพยสิ์นของบริษทัทั้งหมด แสดงถึงว่าบริษทัใชเ้งินทุนจากภายนอกหรือกูย้มืเท่าไร 
และยงัแสดงถึงความสามารถในการช าระหน้ี ถา้สัดส่วนสูง แสดงว่าบริษทัมีภาระหน้ีสินสูง การ
บริหารกมี็ความเส่ียงสูง โดยเฉพาะถา้หน้ีส่วนใหญ่เป็นหน้ีระยะสั้น และกิจการมีเงินสดหมุนเวียน
จากการขายต ่า แต่หากบริษทัมีก าไรท่ีดีกแ็สดงถึงความสามารถในการใชสิ้นทรัพยสู์งไดด้ว้ย  
 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม  =                 หน้ีสินรวม 
                                                                            สินทรัพยร์วม 

   
2.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย คือ แสดงสัดส่วนหน้ีสิน

รวมของบริษทัเม่ือเทียบกบัทรัพยสิ์นของบริษทัทั้งหมด แสดงถึงว่าบริษทัใชเ้งินทุนจากภายนอก
หรือกูย้มืเท่าไร และยงัแสดงถึงความสามารถในการช าระหน้ี ถา้สัดส่วนสูง แสดงว่าบริษทัมีภาระ
หน้ีสินสูงการบริหารก็มีความเส่ียงสูงโดยเฉพาะถา้หน้ีส่วนใหญ่เป็นหน้ีระยะสั้นและกิจการมีเงิน
สดหมุนเวียนจากการขายต ่า แต่หากบริษทัมีก าไรท่ีดีก็แสดงถึงความสามารถในการใชสิ้นทรัพย์
สูงได ้
 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย = ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี   
                                                                                                 

                                                                                            ดอกเบ้ียจ่าย 
  

2.3 อตัราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อส่วนของเจา้ของ คือ อตัราส่วนท่ีน าหน้ีสินรวม 
หารดว้ยส่วนของผูถื้อหุน้อตัราส่วนน้ีจะแสดงโครงสร้างเงินทุนของกิจการวา่สินทรัพยข์องกิจการ
จากการกูย้มื หรือมาจากทุนของกิจการ 
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 อตัราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อส่วนของเจา้ของ =       หน้ีสินระยะยาว 
                     ส่วนของเจา้ของ 

 
2.4 อตัราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อเงินลงทุนระยะยาว แสดงถึงสัดส่วนระหว่าง

หน้ีสินระยะยาวกบัเงินทุนระยะยาวทั้งหมดของธุรกิจ 
 

 อตัราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อเงินลงทุนระยะยาว  =       หน้ีสินระยะยาว 
                       เงินลงทุนระยะยาว   

   
  3.  อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท าก าไร 
 3.1 อัตราผลตอบแทนขั้นต้นแสดงถึงความสามารถในการท าก าไรขั้ นต้น 
เปรียบเทียบกบัยออดขาย 
 

อตัราผลตอบแทนขั้นตน้ =      ก าไรขั้นตน้ 
                                               ยอดขายสุทธิ 

  
 3.2 อัตราผลตอบแทนสุทธิแสดงถึงความสามารถในการท าก าไรสุท ธิ 
เปรียบเทียบกบัยออดขาย 
 

อตัราผลตอบแทนสุทธิ =      ก าไรสุทธิ 
                                                 ยอดขายสุทธิ 

   
  3.3 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม แสดงใหเ้ห็นถึงการลงทุนในสินทรัพย ์
 

อตัราผลตอบแทนสุทธิ =     ก าไรสุทธิ 
                                                 สินทรัพยร์วม 

  4.  อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ 
 4.1 อัตราการห มุน เวี ยนของสินท รัพย์เป็นอัตราส่วนทางการเงิน ท่ี วัด
ประสิทธิภาพการใชสิ้นทรัพยข์องบริษทัเพื่อผลิตยอดขายหรือรายไดจ้ากการขายเขา้สู่บริษทั 
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    อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย ์=        ขายสุทธิ 
                 สินทรัพยร์วม 
   
  4.2 อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร สินทรัพย ์เป็นการค านวณหาอตัราส่วน
เพื่อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ว่าหน่ึงรอบระยะเวลาการบญัชีของกิจการมีผลการด าเนินท่ีมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ อยา่งไร การค านวณอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 
 

    อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร =       ขายสุทธิ 
                                                                     สินทรัพยถ์าวร 

   
               2.1.4  ความหมายเกีย่วกบัธุรกจิ   
บิงซู (Bingsu) คือ น ้าแขง็ใสป่ันละเอียดราดดว้ยทอ็ปป้ิงหรืออธิบายง่าย ๆ กคื็อ น ้ าแขง็ใส

เกล็ดหิมะของเกาหลี (บิงซู แปลว่า น ้ าแข็งใส) ถือว่าเป็นนของหวานประจ าชาติเกาหลีเลยก็ว่า
ได ้ดว้ยความท่ีเยน็ และสดช่ืนทุกค าท่ีรับประทานจึงท าใหบิ้งซูเป็นของหวานยอดฮิตของประเทศ
เกาหลีในฤดูร้อน 

ฮันน่ีโทสต์ คือ ขนมปังอบเนยหอมชุ่ม เอาขนมปังปอนด์มาบากเป็นช่องๆ แลว้ทาเนยลง
ไปตามช่องนั้น จากนั้นก็เอาไปอบ วิธีกินก็นิยมกินกบัวิปครีม ไอศกรีม น ้ าผึ้ง หรือจะราดหน้า
ดว้ยทอ็ปป้ิงอ่ืน เช่น ช็อกโกแลต ผลไม ้

 เบเกอร่ี หมายถึง ขนมปังท่ีอบดว้ยเตา ชาวตะวนัตกนิยมรับประทานขนมปัง     มานาน
แลว้ และไดเ้ผยแพร่ จนไดรั้บความนิยมแพร่หลายกลายเป็นอาหารหลกัประจ าวนั มีการพฒันา
รูปแบบของขนมออกเป็นอาหาร เช้า กลาง วันเย็น เค้กและของหวานต่างๆ และสามารถ
รับประทาน ร่วมกับชากาแฟไดด้้วย ปัจจุบนัขนมอบเบเกอร่ีไดรั้บความนิยมไปทัว่โลก มีการ
พฒันารูปแบบของขนมอย่างต่อเน่ือง ให้สามารถรับประทานได้ในทุกโอกาส ทุกเวลาและทุก
สถานท่ี 

อุปกรณ์ช่ังตวง  
1.ช้อนตวง 

ใชส้ าหรับตวงวตัถุดิบในปริมาณน้อย ใชไ้ดท้ั้งของเหลว และของแห้ง โดยส่วนใหญ่เราจะเห็น
ช้อนตวงแค่ 4 ขนาดเท่านั้ น  คือ 1 ช้อนโต๊ะ , 1 ช้อนชา, ½ ช้อนชา, และ ¼ ช้อนชา แต่ใน
ต่างประเทศจะมี 6 ขนาด คือ 1 ช้อนโต๊ะ, ½ ช้อนโต๊ะ, 1 ช้อนชา, 1/2 ช้อนชา, 1/4 ช้อนชา, 1/8 
ชอ้นชา 
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2. ถ้วยตวง 

ถ้วยตวงจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ถว้ยตวงของแหง้ และถว้ยตวงของเหลว 
2.1 ถ้วยตวงของแห้ง 

ใชต้วงวตัถุดิบของแหง้ในปริมาณเยอะ เช่น แป้ง น ้ าตาลทราย หรือธญัพืชต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่จะมี
ขนาด คือ 1 ถว้ยตวง, ½ ถว้ยตวง, ⅓ ถว้ยตวง และ ¼ ถว้ยตวง 

2.2 ถ้วยตวงของเหลว 
ใชต้วงวตัถุดิบของเหลวในปริมาณเยอะ เช่น นม น ้ ามนั หรือน ้ าเปล่า มกัจะใชข้นาด 1 หรือ 2 ถว้ย 
และมีหน่วยในการวดัค่อนขา้งเยอะ ไดแ้ก่ มิลลิลิตร ออนซ์ ถว้ย และไพนต ์ซ่ึงโดยปกติแลว้บน
ถว้ยตวงของเหลวกจ็ะมีหน่วยวดัยอ่ยลงมาเป็น ½, ⅓, และ ¼ ถว้ยตวงดว้ย 

3. ตาช่ังดิจิตอล 
สามารถชัง่ไดท้ั้งของเหลว และของแห้ง เพียงแค่เราน าภาชนะท่ีจะใส่วตัถุดิบนั้นไปวางบนเคร่ือง
ชัง่ดิจิตอล แลว้กดปุ่ม Tare เพื่อให้น ้ าหนกัของภาชนะเป็นศูนย ์ก่อนจะน าวตัถุดิบท่ีตอ้งการชัง่ใส่
ลงไปในภาชนะนั้น วิธีน้ีจะท าให้เราไดน้ ้ าหนักของวตัถุดิบท่ีใชจ้ริง และแม่นย  ากว่าการใชถ้ว้ย
ตวง อุปกรณ์ผสม  

ตะกร้อมือ 
ตะกร้อมือเป็นอุปกรณ์ท่ีขาดไม่ไดเ้ลยในการท าขนม ใชส้ าหรับตีหรือตะล่อมส่วนผสมให้

เขา้กนั หรือตีไข่ให้ฟู นิยมใชก้บัวตัถุดิบในปริมาณท่ีไม่มากนกั วสัดุมีทั้งท ามาจากสเตนเลส และ
ซิลิโคน มีหลายขนาดใหเ้ลือกใชต้ามขนาดภาชนะและปริมาณวตัถุดิบ 

เคร่ืองผสมอาหาร 
เคร่ืองผสมอาหารเป็นอุปกรณ์เบเกอร่ีท่ีใชไ้ฟฟ้าชนิดหน่ึง แบ่งได ้2 ประเภท คือ แบบตั้ง

โต๊ะ (Stand mixer) กบั แบบใชมื้อถือ (Hand mixer) ถา้ท าเบเกอร่ีในปริมาณมาก จะช่วยทุ่นแรง 
และเวลาในการผสมไดดี้ยิ่งข้ึน รวมทั้งผลลพัธ์ของส่วนผสมท่ีได ้จะมีความข้ึนฟูในระดบัท่ีควร
มากกวา่ถา้ใชแ้ค่ตะกร้อมืออยา่งเดียว 

1. เคร่ืองผสมอาหารแบบใช้มือถือ (Hand mixer) 
เหมาะส าหรับมือใหม่หัดท าขนม เพราะราคาไม่แพงมาก ใชตี้ขนมในปริมาณนอ้ย เหมาะ

กบัการท ากินมากกวา่  
2. เคร่ืองผสมอาหารแบบตั้งโต๊ะ (Stand mixer) 
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มีขนาดใหญ่ เหมาะกบัการท าเบเกอร่ีปริมาณท่ีค่อนขา้งมาก ราคาสูง ประกอบไปดว้ย
ตวัเคร่ือง โถ และหัวตี 3 แบบ ไดแ้ก่ หัวตีใบไม ้หัวตีตะกร้อ และหัวตีตะขอ ข้ึนอยูก่บัการใชง้าน 
เช่น 

- หวัตีตะกร้อ ใชง้านแบบเดียวกบัตะกร้อมือ คือ ใชตี้ไข่ใหฟ้ ูหรือพวกเคก้ท่ีเนน้ความฟ ู
- หวัตีใบไม ้ใชตี้ครีมชีส เนย หรือเคก้เนย วตัถุดิบท่ีเป็นกอ้น และแขง็ 
- หวัตีตะขอ ใชน้วดแป้งอยา่งเดียว ไม่วา่จะเป็นแป้งขนมปัง แป้งพาย หรือแป้งซาลาเปา 
3. ไม้พาย 
ไมพ้ายเป็นอุปกรณ์ท่ีใชค้น หรือตะล่อมส่วนผสมให้เขา้กนั โดยทัว่ไปจะมี 2 แบบ คือ 

พายพลาสติก และพายซิลิโคน แต่พายซิลิโคนจะมีราคาสูงกวา่ แต่ปาดไดเ้กล้ียง เพราะมีความอ่อน
ตวักวา่ แถมทนความร้อนดว้ย 

4. ชามผสม 
ใชผ้สมส่วนผสมให้เขา้กนั มีหลายขนาด จะคุน้ตาอยู ่2 แบบคือ สเตนเลส และแกว้ ส่วน

ใหญ่จะนิยมใชเ้ป็นสเตนเลสเพราะทน และไม่แตก ท่ีส าคญัเก็บอุณหภูมิไดดี้กว่า ทั้งร้อน และเยน็ 
ส าหรับมือใหม่ก็แนะน าให้มีสัก 3 ไซส์ คือเลก็ กลาง ใหญ่ เป็นอยา่งนอ้ย เพราะเวลาท าขนมอยา่ง
หน่ึงอาจจะตอ้งใชช้ามผสมมากกวา่ 1 ใบได ้

5. ที่ร่อนแป้ง 
ใช้ร่อนแป้ง และวตัถุดิบของแห้งเขา้ดว้ยกนั เพื่อให้ละเอียดข้ึน และไม่จบัตวัเป็นกอ้น 

ก่อนน าไปผสมกบัวตัถุดิบของเหลว 
4. ไม้คลงึแป้ง 
หรือ Rolling pin ใชน้วดแป้งทาร์ต แป้งขนมปัง หรือขนมท่ีท าใหแ้บนก่อนน าไปอบ ส่วน

ใหญ่ท่ีเห็นบ่อย กจ็ะท ามาจากไม ้ใชแ้ลว้ตอ้งลา้งใหส้ะอาด และเช็ดใหแ้หง้  
อุปกรณ์เกีย่วกบัการอบ  

1. เตาอบ 
เตาอบเป็นอุปกรณ์ท่ีขาดไม่ไดเ้ลย ซ่ึงกมี็หลายขนาดตามการใชง้าน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1. เตาอบไฟฟ้า ส่วนใหญ่จะใชต้ามบา้นเพราะควบคุมง่าย ขนาดไม่ใหญ่มาก 
2. เตาอบแก๊ส นิยมใชส้ าหรับร้านเบเกอร่ี เพราะประหยดั และท าไดป้ริมาณเยอะกวา่ 

แต่ฟังกช์นัเหมือนกนั ปรับไดท้ั้งไฟบน, ล่าง, และบนล่าง อุณหภูมิสูงสุดอยูท่ี่ 250 องศาเซลเซียส 
2. ตะแกรง 

ใชส้ าหรับพกัขนมท่ีอบออกมาจากเตา เพื่อคลายความร้อนก่อนจะน าไปแช่เยน็ หรือใส่ใน 
บรรจุภณัฑ ์



20 
 

3. พมิพ์อบขนม 
พิมพส์ าหรับอบขนมมีหลายแบบมาก ไม่วา่จะเป็นขนาด รูปทรง วสัดุ ตลอดจนประเภทขนม ไม่วา่
จะเป็นพิมพเ์คก้ทรงกลม พิมพท์าร์ต พิมพโ์ลฟส าหรับอบขนมปัง พิมพเ์หล่ียมส าหรับอบเคก้สี
เหล่ียมหรือบราวน่ี พิมพค์พัเคก้ ฯลฯ สามารถเลือกใชต้ามประเภทของขนมไดเ้ลย ส าหรับวสัดุท่ี
ใชท้  าพิมพน์ั้นก็มีทั้งท่ีเป็นอะลูมิเนียม ซิลิโคน แกว้ เคลือบเทฟลอนฯ ราคาก็จะแตกต่างกนัไป ใน
ปัจจุบนัก็จะนิยมใชแ้บบเคลือบเทฟลอนกนั เพราะเอาเคก้ออกจากพิมพไ์ดง่้ายกว่าค่ะ แต่ในหลาย 
ๆ สูตร กย็งัแนะน าใหท้าเนยหรือรองกระดาษไวก้น้พิมพ ์

4. ถาดอบ 
เป็นพิมพช์นิดหน่ึง จะมีลกัษณะเป็นทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ ท าจากอะลูมิเนียม หรือแบบเคลือบเทฟ
ลอน ขอบจะค่อนขา้งเต้ีย ไม่สูงเท่าพวกพิมพเ์คก้ ใชส้ าหรับรองอบขนมท่ีเป็นช้ิน ๆ อยา่งคุกก้ี มา
การอง ขนมปัง หรือสามารถน ามาอบเคก้ส าหรับท าเคก้โรลลก์็ได ้เวลาใชก้็ใหร้องกระดาษรองอบ
ก่อน จะท าใหข้นมไม่ติดถาด แนะน าใหซ้ื้อขนาดท่ีสามารถใส่ในเตาอบไดพ้อดี 

5. กระดาษรองอบ 
หรือ “กระดาษไข” ใชส้ าหรับรองขนมก่อนน าไปอบ ไม่ว่าจะเป็น เคก้ คุกก้ี หรือขนมปัง ช่วยให้
ไม่ติดกบั ถาด หรือพิมพ ์และยงัสามารถน าไปท าเป็นกรวย ใชเ้ป็นถุงบีบช็อกโกแลตตกแต่งขนม
ไดอี้กดว้ย  
อุปกรณ์ตกแต่ง  

1. หัวบีบ และถุงบีบ 
ใชส้ าหรับบีบครีมตกแต่งหนา้เคก้ หรือบีบไสก้ไ็ด ้ หวับีบมีหลายขนาด และรูปทรง

แตกต่างกนัออกไป ทั้งกลม และแฉก ข้ึนอยูก่บัวา่เราอยากไดค้รีมรูปแบบไหน วิธีใชก้คื็อน าหวับีบ
รูปครีมท่ีเราตอ้งการใส่ลงไปในถุงบีบ จากนั้นกต็กัครีมหรือไสข้นมใส่ลงไป แลว้กบี็บตกแต่งได้
เลย 

2. สปาตูลา (Spatula) 
ใชส้ าหรับปาดครีมบนหนา้เคก้ใหเ้รียบเนียน  หรือใชส้ าหรับแซะขนมและยกเน้ือเคก้มีทั้ง 

แบบงอ และแบบตรง และมีหลายขนาด เลือกใชไ้ดต้ามความถนดั 
อาหาร คือ ส่ิงท่ีส่ิงท่ีมีชีวิตบริโภคเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ไดเ้ป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีท่ี

จ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ซ่ึงอาหารสามารถแบ่งตามคุณประโยชน์ได้ 5 หมู่ ได้แก่
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนั วิตามิน เกลือแร่ นอกจากน้ี อาหารยงัสามารถแบ่งออกไดห้ลาย
ประเภท เช่น ประเภท อาหารคาว อาหารหวาน และยงัสามารถแบ่งตามประเภทแหล่งท่ีมาจาก
หลากหลายชาติไดอี้กดว้ย เช่น อาหารไทย อาหารจีน และอาหารญ่ีปุ่น เป็นตน้ แสดงให้เห็นว่า
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อาหารนั้นเป็นปัจจยัส่ีท่ีมีส าคญั ความจ าเป็นอย่างมากต่อการด ารงชีวิตของมนุษยไ์ม่ว่าเศรษฐกิจ
ในประเทศจะขยายตวัหรือไม่ก็ตาม ประชากรทุกคนก็ตอ้งการบริโภคอาหาร นอกจากอาหารท่ีมี
ความส าคญัเป็นส่วนหน่ึงในปัจจยัส่ี และ การด ารงชีวิตแลว้ ขนมหวานนั้นกมี็ความส าคญัเป็นส่วน
หน่ึงในม้ืออาหารเช่นกนั การขยายตวัเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ และการเปล่ียนแปลงทางดา้นสงัคม 
ค่านิยม และ ไลฟ์สไตลมี์ผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษยเ์ป็นอย่างมาก การด าเนินชีวิตประจ าวนั 
พฤติกรรมของ ผูบ้ริโภคนั้นเปล่ียนแปลงไปตามส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ มีทั้งความรีบเร่งท างานแข่งกบั
เวลา เผชิญกับ ความเครียด ความกดดันมากมาย ท าให้ผูบ้ริโภคมีความจ ากัดเร่ืองเวลาในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนั และรวมไปถึงการประกอบอาหารรับประทานเองก็ลดนอ้ยลง ส่งผลให้เกิด
การรับประทานอาหารนอก บา้น การรับประทานอาหารนอกบา้นของผูบ้ริโภครุ่นใหม่ไม่ใช่เพียง
แค่ความอ่ิมทอ้งเท่านั้น ผูบ้ริโภค รุ่นใหม่น้ีมีแนวโน้มท่ีให้ความส าคญัและใส่ใจกบัคุณภาพของ
วตัถุดิบ รสชาติและบรรยากาศแวดลอ้ม  ภายนอกก็ส่งผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคอีกดว้ย 
ปัจจยัหลกัอีกประการท่ีท าให้พฤติกรรมของ ผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไปนั้นคือ การไดรั้บอิทธิพลมา
จากประเทศตะวนัตก ซ่ึงหน่ึงในนั้นก็รวมถึง เร่ือง การรับประทานอาหารดว้ย ในปัจจุบนัคนไทย
คุน้เคยกบัอาหารจากประเทศตะวนัตก สามารถสังเกต ไดจ้ากกลุ่มวยัรุ่น และวยัท างาน ท าใหข้นม
ปัง ขนมเคก้และขนมท่ีอบด้วยเตาหรือท่ีนิยมเรียกกันว่า เบเกอร่ี (Bakery) เป็นท่ีรู้จักกันอย่าง
แพร่หลาย รูปแบบของขนมมีการพฒันาปรับเปล่ียนใหมี้ความ หลากหลายแปลกใหม่อยูเ่สมออยา่ง
ต่อเน่ือง เพื่อใหส้ามารถรับประทานไดทุ้กโอกาส เป็นทั้งอาหาร ม้ือหลกั หรืออาหารว่างคู่ไดอ้ยา่ง
ลงตวัไม่จ ากดัแค่เพียงของหวานเท่านั้น เสน่ห์ของขนมหวานนั้นไม่ใช่ แค่เพียงรสชาติท่ีอร่อย
เท่านั้น สีสนัการตกแต่งและรูปลกัษณ์ของตวัผลิตภณัฑน์ั้นก็เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสามารถดึงดูดความ
สนใจจากผูบ้ริโภคได้เป็นอย่างดีรูปแบบแพ็คเกจจ้ิงท่ีสวยงามน้ีนั้ นสามารถท าให้ ขนมดูน่า
รับประทานมากยิ่งข้ึนและยงัสามารถใชเ้ป็นของฝากในโอกาสพิเศษเทศกาลต่าง ๆ ไดอี้กดว้ย ถือ
เป็นอีกปัจจยัหน่ึงของขนมหวานท่ีไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองตลอดมา 
ผูบ้ริโภค ขนมหวานสามารถบริโภคไดทุ้กเพศทุกวยัมกลุ่มฐานผูบ้ริโภควงกวา้ง นอกจากน้ีอีก
ปัจจัยท่ีท าให้ขนม 2 หวานได้รับความนิยมนั้ นก็คือ ขนมหวานนั้ นสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคยุคใหม่ไดเ้ป็นอยา่งดีไม่ใช่เพียงรสชาติอร่อยอ่ิมทอ้งแต่ยงัเขา้กบัไลฟ์สไตล์
ในยุคปัจจุบนัน้ีท่ีมีค่านิยมนัง่ตาม ร้านขนม ไม่ใช่แค่ไปรับประทานขนมหวานเท่านั้น แต่เพื่อนั่ง
พกัผ่อน นั่งสนทนากับกลุ่มเพื่อน หรือนั่ง อ่านหนังสือผ่อนคลาย การเปิดร้านขนมอย่างเต็ม
รูปแบบน้ีจึงสามารถตอบโจทยแ์ละท ารายไดใ้ห้กบั ธุรกิจ เน่ืองจากมีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัเติบโต
อยา่งต่อเน่ืองเร่ือย ๆ มาเพื่อตอบสนองกบัความตอ้งการ ท่ีขยายตวัเพิ่มข้ึนของผูบ้ริโภค โดยขอ้มูล
จากส านกังานสถิติแห่งชาติไดท้  าการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ประชากรในปี 2556 
ผลส ารวจพบว่า ผูท่ี้บริโภคอาหารว่างมีประมาณ 3 ใน 4 (ร้อยละ 79.3) ของ ประชากร อาย ุ6 ปีข้ึน
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ไป โดยประชากรวยัเด็ก (6-14 ปี) มีอตัราการบริโภคอาหารว่างสูงสุดร้อยละ 89.8 รองลงมาคือวยั
เยาวชน (15-24 ปี) ร้อยละ 85.5 วยัท างาน (25-59 ปี) ร้อยละ 77.6 ส่วนวยั สูงอายุ (60 ปีข้ึนไป) มี
อตัราการบริโภคอาหารว่างต ่าท่ีสุด ร้อยละ 70.8 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) โดยขอ้มูลจาก
ศูนยว์ิจยักสิกรไทยไดท้ าการส ารวจตลาดเบเกอร่ีในประเทศไทย พบวา่มีแนวโนม้ อตัราการเติบโต
สูงข้ึนจากมูลค่าตลาดเบเกอร่ีในปี 2554 มีมูลค่าตลาด 7,000 ลา้นบาท ซ่ึงอตัราการ เติบโตไม่ต ่า
กวา่ 15-17 เปอร์เซ็นตต่์อปี (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2554)   

“ขนมเค้ก” เป็นอาหารชนิดหน่ึงท่ีมักจะมีรสหวานและผ่านกระบวนการอบมี
ส่วนผสมของแป้งน ้าตาลและส่วนประกอบอ่ืน ๆ เช่นไข่ผลไมท่ี้ใหร้สหวานหรือรสเปร้ียวและ
ส่วนประกอบท่ีมี ไขมนัเช่นเนย นม ยีสตชี์สนิยมรับประทานเป็นอาหารหวานหรือฉลองใน
เทศกาลโอกาสพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะในวนัเกิดซ่ึงในปัจจุบนัจนสูตรในการท าเคก้มีจ านวน
มากมายแตกต่างกนัออกไปในแต่ละ ประเทศตามทอ้งถ่ินนั้น ๆ ขมหวานมีหลากหลายชนิดเช่น 
เคก้เนยสด ฟรุตเคก้ แพนเคก้ แยมโรล ชีสเคก้ เป็นตน้ 

ขนมเคก้มีรากศพัทม์าจากภาษาของชาวไวก้ิง (Old Norse Word) มาจากค าว่า“Kaka” 
ประวติัเร่ิมจากปีค.ศ. 1843 นักเคมีชาวองักฤษช่ืออลัเฟรดเบิร์ด (Alfred Bird) ไดค้น้พบ “ผง
ฟู” (Baking Powder) เขาสามารถท าขนมปังชนิดท่ีไม่มียีนส์ข้ึนมาเป็นคร้ังแรกเน่ืองจาก
ภรรยาของเขา เป็นโรคภูมิแพอ้าหารท่ีมีส่วนผสมของไข่และยนีส์ 

ส าหรับประวติัของขนมหวานในประเทศไทยยอ้นกลบัไปในปีพ. ศ. 2480 ขนมเคก้ยงัไม่
เป็น ท่ีรู้จกัของคนทัว่ไปมากนกัจะมีเพียงคนบางกลุ่มเท่านั้นไดรั้บอารยธรรมตะวนัตกหรือไดรั้บ
อิทธิพล จากชาวต่างประเทศท่ีเข้ามาท าธุรกิจในประเทศไทยโดร้านเบเกอร่ี (Bakery) ใน
กรุงเทพฯมีจ านวน ไม่มากร้านท่ีเป็นท่ีรู้จกัยา่นถนนเจริญกรุงคือร้านมอนโลเฮียงเบเกอร่ีต่อมาใน
ปีพ.ศ. 2490 หลกัจาก สงครามโลกคร้ังท่ีสองส้ินสุดประเทศไทยไดมี้การติดต่อซ้ือขายท าธุรกิจ
กบัต่างประเทศและนอกจากน้ี การท่องเท่ียวยงัมีการขยายตวัเพิ่มสูงข้ึนท าใหมี้ความตอ้งการดา้น
การบริโภคขนมเคก้ขนมปังเบเกอร่ี เพื่อบริการแก่ผูบ้ริโภคหรือนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมี
จ านวนมากข้ึนดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้ธุรกิจร้าน เบเกอร่ีขนมหวาน ขนมเคก้ขนมปังจึงขยายตวัเป็นท่ี
รู้จกัมากยิง่ข้ึนและไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่ หลายเป็นวงกวา้งเป็นตน้มา  

ในราวศตวรรษท่ี 13มีการคน้พบหลกัฐานการอบขนมเคก้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดจากชาวอียิปต์
โบราณ โดยรสชาติหลักส่วนใหญ่มักจะเป็นเค้กผลไม้ Ginger Breadรูปแบบเค้กทรงกลมท่ี
สามารถเห็นไดท้ัว่ไป ในปัจจุบนัราวกลางศตวรรษท่ี 17ในยโุรปซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีการพฒันาการของ
เตาอบแบบพิมพข์นมและ น ้าตาลทรายรสชาติท่ีไดรั้บความนิยมยงัคงเป็นรสผลไม ้ 
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ยอ้นกลบัไปเม่ือ 60 ปีก่อนธุรกิจขนมเบเกอร่ีในประเทศไทยยงัไม่ไดเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย ดงั
ในปัจจุบนัเป็นธุรกิจท่ีคนทัว่ไปยงัไม่คุน้เคยมีเพียงคนกลุ่มหน่ึงท่ีไดรั้บอารยธรรมตะวนัตกมาก่อน 
และผูท่ี้ไดรั้บอิทธิพลจากชาวต่างประเทศท่ีเขา้มาท าธุรกิจในเมืองไทยท่ีรู้จกัขนมเบเกอร่ีและมี
จ านวน ร้านเบเกอร่ีเพียงไม่ก่ีร้านเพราะธุรกิจขนมเบเกอร่ีในสมัยน้ียงัไม่เป็นท่ีรู้จักกันอย่าง
แพร่หลายต่อมา คนไทยโดยเฉพาะคนกรุงเทพฯเร่ิมรู้จกัขนมเบเกอร่ีมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนหลงั
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง ส้ินสุดประเทศไทยเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัของประเทศต่าง ๆ มากข้ึนมีการท าธุรกิจ
ติดต่อคา้ขายกบัชาวต่างประเทศมากข้ึนมีชาวต่างประเทศเขา้มาในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึนนัก
ธุรกิจและนกัท่องเท่ียวท าใหธุ้รกิจโรงแรมขยายตวัและนั้นจ่ึงผลใหต้อ้งผลิตอาหารประเภทขนมเบ
เกอร่ีชนิดต่าง ๆ ข้ึนเช่น ขนมปังขนมเคก้และขนมอบต่างๆ เพื่อบริการแก่ลูกคา้ชาวต่างประเทศท่ี
ไม่คุน้เคยกบัอาหารไทย นอกจากผลิตเพื่อบริการลูกคา้แลว้ทางโรงแรมยงับริการรับจดัเล้ียงแก่
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ งภาครัฐและ เอกชน โดยมีการจัดพิ ธีงานมงคลสมรสงานวันเกิดงาน
ประชุมสัมมนาและการจัดเล้ียงสังสรรค์ด้วย เหตุน้ีจึงท าให้ขนมเบเกอร่ีเป็นท่ีรู้จักกันอย่าง
แพร่หลายในวงกวา้งในขณะเดียวกนักมี็ร้านเบเกอร่ีท่ีผลิต ขนมเคก้ขนมปังขนมอบต่างๆ ออกขาย 
ธุรกิจขนมเบเกอร่ีจึงเร่ิมเกิดข้ึนเม่ือสมยัสงครามเวียดนาม ประมาณ 30 กว่าปีมาแลว้ประเทศไทย
เป็นประเทศหน่ึงท่ีเป็นท่ีพกัของกองทพั หารอเมริกนัช่วงนั้น กิจการขนมเบเกอร่ีเร่ิมขยายตวัมาก
ข้ึนเน่ืองจากความตอ้งการอาหารประเภทน้ีมีสูงโรงโม่แป้งสาลี เกิดข้ึนในประเทศไทยและต่อมามี
โรงโม่แป้งสาลีเพิ่มข้ึนจากเดิม 23 แห่งแต่ละโรงโม่จะผลิตแป้งสาลี ยีห่อ้ต่าง ๆ ออกจ าหน่ายพร้อม
กบัมีการสาธิตการท าผลิตภณัฑข์นมเบเกอร่ีต่าง ๆ จดัการฝึกอบรม แนะน าลูกคา้ผูใ้ชแ้ป้งสาลีและ
ผูป้ระกอบกิจการขนมเบเกอร่ีท่ีมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ เพื่อให้ สามารถน าแป้งไปใช้ท า
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพและมีความถูกตอ้งเม่ือสงครามเวียดนามส้ินสุดลงธุรกิจ ขนมเบเกอร่ียงัคง
ด าเนินต่อไปและขยายตวัเพิ่มมากข้ึนคนไทยเร่ิมหันมาบริโภคขนมเบเกอร่ีขนมเคก้ ขนมปังคุกก้ี
พฟัพายซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ขนมเบเกอร่ีมากข้ึนนกัธุรกิจหลายรายจึงมองเห็นช่องทางใน การลงทุน
ท าธุรกิจน้ีเพราะเห็นว่าผลิตภณัฑข์นมเบเกอร่ีนั้นเร่ิมเขา้มามีความส าคญัต่อชีวิตประจ าวนั ของคน
ไทยมากยิ่งข้ึนนอกจากนั้ นยงัมีหน่วยงานต่าง ๆ เช่นวิทยาลัยการอาชีพวิทยาลัยสารพัดช่าง 
วิทยาลยัอาชีวศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์โรงเรียนเอกชนท่ีเปิดสอนดา้นขนมเบเกอร่ีไดเ้ผย 
แพร่ความรู้เก่ียวกบัขนมเบเกอร่ีมากยิ่งข้ึนพร้อมทั้งต าราเรียนและหลกัสูตรการฝึกปฏิบติัการท า
ขนม เบเกอร่ีมีประชาชนให้ความสนใจมาฝึกอบรมรับความรู้เพื่อไปประกอบอาชีพหรือเพื่อ
บริโภคเองภายใน ครอบครัวจ านวนมาก 
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2.2  แนวคดิเกีย่วกบัการวิเคราะห์องค์กร 
2.2.1 แนวคดิของ SWOT   
SWOT คือ ช่ือของทฤษฎีหน่ึงทางดา้นการตลาด ท่ีใชส้ าหรับวิเคราะห์สภาพโดยทัว่ไป

ขององคก์ร ไม่วา่จะเป็นในดา้นจุดแขง็ จุดอ่อน ส าหรับการวางแผนการด าเนินงานต่าง ๆ  อยา่งมี
ประสิทธิภาพในอนาคต 
โดยทฤษฎี SWOT ไม่ใช่เป็นเพียงค า ค  าเดียว หากแต่มนัคือตวัยอ่ของค าหลายค า น ามาผสม
รวมกนัเป็น 1 ทฤษฎี ซ่ึงความจริงแลว้มนัยอ่มากจากค าท่ีมีความหมาย 4 ค า ดงัต่อไปน้ี 

1. Strengths (S)          : จุดแขง็ จุดเด่น ขององคก์ร 
2. Weaknesses (W)    : จุดอ่อน ขอ้เสียเปรียบขององคก์ร 
3. Opportunities (O) : โอกาสในการด าเนินงานตามแผนงาน 
4. Threats (T)            : อุปสรรคท่ีอาจเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อการด าเนินงาน 

ประเด็นที่ส าคญัของการวิเคราะห์องค์กรด้วย SWOT 

ในการวเิคราะห์องค์กรด้วย SWOT จะถูกแบ่งเป็นสภาพแวดล้อมขององค์กร 2 ด้าน คอื 
สภาพการณ์ภายในองค์กร และ สภาพการณ์ภายนอกขององค์กร หรือ อาจแบ่งตามล าดับ
สภาพการณ์ได้ดังนี ้

• สภาพการณ์ภายในองค์กร (ปัจจัยภายใน) ไดแ้ก่ จุดแขง็ จุดอ่อนขององคก์ร (Strengths) 
และ จุดอ่อน หรือ ขอ้เสียเปรียบขององคก์ร (Weaknesses) 

• สภาพการณ์ภายนอกขององค์กร (ปัจจัยภายนอก) ไดแ้ก่ โอกาสในการด าเนินงาน 
(Opportunities) และ อุปสรรคท่ีอาจเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อการด าเนินงาน (Threats) 

ข้อดีของการวเิคราะห์องค์กรด้วย SWOT 
ในการวิ เคราะห์องค์กรด้วย  SWOT ถือเป็นหัวใจส าคัญขั้ นแรกของการวางแผน

ด าเนินงาน เลยก็ว่าได้ เน่ืองจากในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มต่างๆ ในทฤษฎีน้ี จะท าให้เรา
มองเห็นทั้งภาพรวม ขอ้ดีขอ้เสีย ต่าง ๆ ขององคก์ร ตลอดจนไปถึงเขา้ไปและทราบถึงโอกาสและ
อุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนงาน อีกด้วย ท าให้ในการก าหนดเป้าหมาย และ วิธีการ
ด าเนินงาน เป็นไปไดอ้ยา่งเหมาะสมท่ีสุด 
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2.2.2  แนวคดิของหลกั  PDCA 

PDCA  คือ   วงจรท่ีพัฒนามาจากวงจรท่ี คิดค้นโดยวอล์ท เตอร์   ซิวฮาร์ท(Walter 
Shewhart )ผูบุ้กเบิกการใชส้ถิติส าหรับวงการอุตสาหกรรมและต่อมาวงจรน้ีเร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัมาก
ข้ึนเม่ือ เอดวาร์ด เดมม่ิง (W.Edwards Deming) ปรมาจารยด์า้นการบริหารคุณภาพเผยแพร่ให้เป็น
เคร่ืองมือส าหรับการปรับปรุงกระบวนการท างานของพนกังานภายในโรงงานใหดี้ยิง่ข้ึน และช่วย
คน้หาปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนการผลิตโดยพนกังานเอง จนวงจรน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัในอีกช่ือ
ว่า “วงจรเด็มม่ิง” ต่อมาพบว่า แนวคิดในการใช้วงจร PDCA นั้ นสามารถน ามาใช้ได้กับทุก
กิจกรรม     จึงท าให้เป็นท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลายมากข้ึนทัว่โลก   PDCA เป็นอกัษรน าของศพัท์
ภาษาองักฤษ   4  ค าคือ 

             P: Plan        =     วางแผน 
            D : DO         =     ปฏิบติัตามแผน 
            C : Check     =     ตรวจสอบ / ประเมินผลและน าผลประเมินมาวิเคราะห์ 
            A : Action     =     ปรับปรุงด าเนินการใหเ้หมาะสมตามผลการประเมิน 

1.   การวางแผน (Plan: P) เป็นส่วนประกอบของวงจรท่ีมีความส าคัญ เน่ืองจากการ
วางแผนเป็นจุดเร่ิมตน้ของงานและเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้การท างานในส่วนอ่ืน เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิผล การวางแผนในวงจรเดมม่ิง เป็นการหาองค์ประกอบของปัญหา โดยวิธีการระดม
ความคิด การหาสาเหตุของปัญหา การหาวิธีการแกปั้ญหา การจดัท าตารางการปฏิบติังาน การ
ก าหนดวิธีดาเนินการ การก าหนดวิธีการตรวจสอบ และประเมินผล ในขั้นตอนน้ี มีการด าเนินการ
ดงัน้ี 

1.1   ตระหนกัและก าหนดปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข หรือปรับปรุงใหดี้ข้ึนโดยสมาชิกแต่ละ
คนร่วมมือและประสานกนัอยา่งใกลชิ้ด ในการระบุปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินงาน เพื่อท่ีจะ
ร่วมกนัท าการศึกษาและวิเคราะห์หาแนวทางแกไ้ขต่อไป 

1.2   เก็บรวบรวมขอ้มูล ส าหรับการวิเคราะห์และตรวจสอบการด าเนินงานหรือหาสาเหตุ 
ของปัญหา เพื่อใชใ้นการปรับปรุง หรือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงควรจะวางแผนและด าเนินการเก็บ
ข้อ มู ล ให้ เป็ น ระบ บ ระ เบี ยบ  เข้ า ใ จ ง่ าย  แ ล ะส ะด วก ต่ อ ก าร ใช้ ง าน  เช่ น    ต าร าง
ตรวจสอบ   แผนภูมิ   แผนภาพ   หรือแบบสอบถาม เป็นตน้ 
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1.3    อธิบายปัญหาและก าหนดทางเลือก   วิเคราะห์ปัญหา เพื่อใชก้ าหนดสาเหตุ    ของ
ความบกพร่อง   ตลอดจนแสดงสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงนิยมใชว้ิธีการเขียนและวิเคราะห์แผนภูมิ
หรือแผนภาพ เช่น แผนภูมิก้างปลา แผนภูมิพาเรโต และแผนภูมิการควบคุม  เป็นต้น เพื่อให้
สมาชิกทุกคน ในทีมงานคุณภาพเกิดความเขา้ใจในสาเหตุและปัญหาอย่างชัดเจน แลว้ร่วมกนั
ระดมความคิด (Brainstorm) ในการแก้ปัญหา โดยสร้างทางเลือกต่าง ๆ ท่ีเป็นไปได้ ในการ
ตดัสินใจแกปั้ญหา เพื่อมาท าการวิเคราะห์และตดัสินใจเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาด าเนินงาน 

1.4    เลือกวิธีการแกไ้ขปัญหา หรือปรับปรุงการด าเนินงาน โดยร่วมกนัวิเคราะห์ และ
วิจารณ์ทางเลือกต่าง ๆ ผา่นการระดมความคิด   และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของสมาชิก เพื่อ
ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการด าเนินงาน   ให้สามารถบรรลุตาม
เป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจจะตอ้งท าวิจยัและหาขอ้มูลเพิ่มเติม หรือก าหนดทางเลือก
ใหม่ท่ีมีความน่าจะเป็นในการแกปั้ญหาไดม้ากกวา่เดิม 

2.   การปฏิบัติตามแผน   (Do: D)   เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนดไว้ใน
ตาราง การปฏิบติังาน  ทั้งน้ี   สมาชิกกลุ่มตอ้งมีความเขา้ใจถึงความส าคญัและความจ าเป็นในแผน
นั้นๆ ความส าเร็จของการน าแผนมาปฏิบติัตอ้งอาศยัการท างานดว้ยความร่วมมือเป็นอยา่งดี  จาก
สมาชิก ตลอดจนการจดัการทรัพยากรท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานตามแผนนั้นๆ ในขั้นตอน
น้ี ขณะท่ีลงมือปฏิบติัจะมีการตรวจสอบไปดว้ย  หากไม่เป็นไปตามแผนอาจจะตอ้งมีการ ปรับ
แผนใหม่และเม่ือแผนนั้นใชง้านไดก้น็ าไปใชเ้ป็นแผนและถือปฏิบติัต่อไป 

3.   การตรวจสอบ (Check: C) หมายถึง การตรวจสอบดูว่าเม่ือปฏิบติังานตามแผน หรือ
การแกปั้ญหางานตามแผนแลว้ ผลลพัธ์เป็นอยา่งไร สภาพปัญหาไดรั้บการแกไ้ขตรงตามเป้าหมาย
ท่ีกลุ่มตั้งใจหรือไม่   การไม่ประสบผลส าเร็จอาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ไม่ปฏิบติั
ตามแผน   ความไม่เหมาะสมของแผน   การเลือกใชเ้ทคนิคท่ีไม่เหมาะสม เป็นตน้ 

4.   ก าร ด า เนิ น ก า ร ใ ห้ เห ม าะ ส ม  (Action: A) เ ป็ น ก า ร ก ร ะ ท า ภ า ย ห ลั ง ท า
กระบวนการ 3 ขั้นตอน ตามวงจรไดด้ าเนินการเสร็จแลว้ ขั้นตอนน้ีเป็นการนาเอาผลจากขั้นการ
ตรวจสอบ (C) มาด าเนินการใหเ้หมาะสมต่อไป  
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 ประโยชน์ของ PDCA 

 สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. (2552: 4) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของ PDCA ไวด้งัน้ี 

1. เพือ่ป้องกนั 

1.1 การน าวงจร PDCA ไปใช้ ท าให้ผูป้ฏิบติัมีการวางแผน การวางแผนท่ีดีช่วยป้องกนั
ปัญหาท่ีไม่ควรเกิด ช่วยลดความสับสนในการท างาน ลดการใชท้รัพยากรมากหรือนอ้ยเกินความ
พอดีลดความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ 

1.2 การท างานท่ีมีการตรวจสอบเป็นระยะ ท าให้การปฏิบติังานมีความรัดกุมข้ึน และ
แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วก่อนจะลุกลาม 

1.3 การตรวจสอบท่ีน าไปสู่การแกไ้ขปรับปรุง ท าใหปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้ไม่เกิดซ ้าหรือลด
ความรุนแรงของปัญหา ถือเป็นการน าความผดิพลาดมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

2. เพือ่แก้ไขปัญหา 

1.1 ถา้เราประสบส่ิงท่ีไม่เหมาะสม ไม่สะอาด ไม่สะดวก ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ประหยดั 
เราควร แกปั้ญหา 

1.2 การใช ้PDCA เพื่อการแกปั้ญหา ดว้ยการตรวจสอบวา่มีอะไรบา้งท่ีเป็นปัญหา เม่ือหา
ปัญหาได ้กน็ ามาวางแผนเพือ่ด าเนินการตามวงจร PDCA ต่อไป 

3. เพือ่ปรับปรุง 

PDCA   เพื่อการปรับปรุง   คือ   ไม่ตอ้งรอใหเ้กิดปัญหา แต่เราตอ้งเสาะแสวงหาส่ิงต่างๆ หรือ
วิธีการท่ีดีกวา่เดิมอยูเ่สมอ เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตและสังคม เม่ือเราคิดวา่จะปรับปรุงอะไร   ก็
ใหใ้ชว้งจร   PDCA เป็นขั้นตอนในการปรับปรุง ขอ้ส าคญั ตอ้งเร่ิม    PDCA     ท่ีตวัเองก่อนมุ่งไป
ท่ีคนอ่ืน 
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2.3 ทฤษฎีเกีย่วกบัการบัญชี 
 2.3.1 หลกัการจัดท าบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
หลกัการจดัท าบัญชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป หมายถึงหลกัการ

บนัทึกรายการทางบญัชี (Recording transaction) แบ่งเป็น 2 ระบบ ดงัน้ี ระบบบญัชีเด่ียว (Single-
entry bookkeeping or single-entry system) เป็นวิธีการบนัทึกบญัชีเพียงดา้นเด่ียวเท่านั้นคือ ดา้นเด
บิตหรือดา้นเครดิต ระบบบญัชีเด่ียวน้ีจะบนัทึกเฉพาะรายการในบญัชีเงินสด หรือบญัชีส าคญับาง
บญัชีเช่น บญัชีลูกหน้ีหรือบญัชีเจา้หน้ีเท่านั้น โดยไม่ไดใ้ชก้ารบนัทึกรายการตามระบบบญัชีคู่ตอ้ง
บนัทึกรายการบญัชีทางดา้นเดบิตและเครดิต การบนัทึกบญัชีตามระบบบญัชีเด่ียวน้ีนิยมใชใ้น
กิจการขนาดเลก็ท่ีเจา้ของเป็นผูค้วบคุมและจดบนัทึกเอง ส าหรับธุรกิจขนาดยอ่มข้ึนไปไม่ควรน า
ระบบบญัชีเด่ียวมาใช ้เน่ืองจากจะมีปัญหาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของขอ้มูลทางการบัญชี และการจดัทางบการเงิน ระบบบัญชีคู่ (Double-entry bookkeeping or 
double-entry system) เป็นวิธีการท่ีใชใ้นการปฏิบติัในการบนัทึกรายการบญัชีต่าง ๆ ประกอบดว้ย
รายการในสมุดรายวนัทัว่ไป รายการในสมุดรายการแยกประเภท ตลอดจนเอกสารหลกัฐาน การ
บนัทึกเหล่าน้ีมีระบบการปฏิบติัต่าง ๆ ซ่ึงอาจใชไ้ดก้บักิจการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทั้งน้ีเพื่อ
วตัถุประสงค์ท่ีจะท าให้เราสามารถเสนอรายงานทางการเงินได้ถูกตอ้งตามท่ีควรและทันต่อ
เหตุการณ์การบนัทึกบญัชีตามระบบบญัชีคู่แต่ละรายการจะเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีสองดา้น คือ 
บนัทึกดา้นเดบิตบญัชีหน่ึงดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากนั และจะมีผลท าให้เกิดดุลข้ึนในตวัเอง และใน
ขณะเดียวกนัก็จะท าให้ผลรวมของยอดบญัชีท่ีเกิดจากทุกรายการรวมกนัแลว้ไดค่้าเป็นศูนย ์นัน่ก็
คือ ผลรวมของยอดดุลเดบิตเท่ากบัผลรวมยอดดุลเครดิต การจดัท ารายละเอียดของยอดบญัชีต่าง ๆ 
ประกอบกนัเป็นยอดรวมทั้งส้ินเรียกว่า “งบทดลอง (สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยก าหนดไว)้ ซ่ึงรายการคา้ทุกรายการตอ้งบนัทึกโดยเดบิตหน่ึงและเครดิตอีกหน่ึง
บญัชีดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากนัเสมอ เรียกว่า บญัชีนั้นไดดุ้ลกนั แต่ในบางคร้ังรายการคา้ท่ีเกิดข้ึนใน
เวลาเดียวกนัมีหลายบญัชี อาจบนัทึกบญัชีโดยเดบิตหรือเครดิตบญัชีหลายบญัชีรวมกนัได ้เรียกว่า 
การรวมรายการ (Compound entry) แต่จ านวนเงินรวมของเดบิตและเครดิตจะตอ้งเท่ากันเสมอ
นอกจากนั้นเม่ือบนัทึกรายการคา้เรียบร้อยแลว้ยอดคงเหลือของแต่ละบญัชีท่ีมียอดดุลเดบิตเม่ือ
น ามารวมกนัจะเท่ากบัยอดคงเหลือของแต่ละบญัชีท่ีมียอดดุลเครดิต ซ่ึงเป็นไปตามหลกัสมการ
บญัชีท่ีวา่สินทรัพย ์เท่ากบั หน้ีสินและทุนรวมกนั  
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2.3.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
วตัถุประสงค์  
มาตรฐานการบัญ ชีฉบับน้ีก าหนดเกณฑ์การน าเสนองบการเงิน ท่ีจัดท า ข้ึน เพื่ อ

วตัถุประสงคท์ัว่ไปเพื่อให้มัน่ใจว่างบการเงินดงักล่าวจะสามารถเปรียบเทียบไดก้บังบการเงินใน
งวดก่อน ๆ ของ กิจการและงบการเงินของกิจการอ่ืน มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีครอบคลุมถึงขอ้ 
ก าหนดโดยรวม ของการน าเสนองบการเงิน แนวปฏิบติัเก่ียวกบัโครงสร้างและขอ้ก าหนดขั้นต ่า
ส าหรับเน้ือหา ท่ีตอ้งแสดงในงบการเงิน  

ขอบเขต  
1. มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติักบัการจดัท าและน าเสนองบการเงินท่ีจดัท าข้ึน

เพื่อ วตัถุประสงคท์ัว่ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
2. มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่ได้ครอบคลุมถึงขอ้ก าหนดในการรับรู้รายการ การวดั

มูลค่า และ การเปิดเผยส าหรับรายการท่ี มีลกัษณะเฉพาะและเหตุการณ์อ่ืนเน่ืองจากขอ้ก าหนด
ดงักล่าว ไดก้ าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน 

 
2.3.3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เร่ือง สินคา้คงเหลือ  

วตัถุประสงค์  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดวิธีปฏิบติัทางบญัชีส าหรับ 

สินคา้คงเหลือ ประเด็นหลกัของการบญัชีส าหรับสินคา้คงเหลือ คือ จ านวนตน้ทุนท่ีจะรับรู้เป็น
สินทรัพยแ์ละ ยกยอดไปจนกว่าจะมีการรับรู้รายได้ท่ีสัมพนัธ์กัน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี
ก าหนดแนวปฏิบัติ ในการค านวณหาต้นทุนของสินคา้คงเหลือและการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน
ภายหลัง รวมทั้ ง การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ นอกจากน้ี
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัน้ียงัให้แนวทางเก่ียวกบัวิธีการค านวณหาตน้ทุนของสินคา้คงเหลืออีก
ดว้ย 

  
ขอบเขต  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีถือปฏิบติักบัสินคา้คงเหลือทุกประเภทยกเวน้ 
 1. เคร่ืองมือทางการเงิน (ดูมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการ  

เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง 
เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้) และ 

 2. สินทรัพยชี์วภาพท่ี เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางการเกษตรและผลิตผลทางการ 
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เกษตร ณ จุดเก็บเก่ียว (ดูมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เกษตรกรรม (เม่ือมี
การประกาศใช)้)  

3. มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่ถือปฏิบติักบัการวดัมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีถือ 
ไวโ้ดยผูผ้ลิตผลิตภณัฑท์างการเกษตร ผลิตภณัฑจ์ากป่าไมผ้ลิตผลทางการเกษตรภายหลงั  การเก็บ
เก่ียวแร่และผลิตภณัฑจ์ากแร่ เน่ืองจากสินคา้คงเหลือเหล่านั้น วดัมูลค่าดว้ยมูลค่าสุทธิท่ี จะไดรั้บ
ซ่ึงเป็นวิธีท่ี ถือปฏิบติักันอย่างแพร่หลายใน อุตสาหกรรมเหล่านั้ น เม่ือกิจการวดัมูลค่าสินคา้
คงเหลือดังกล่าวด้วยมูลค่าสุทธิ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 ท่ีจะไดรั้บ การเปล่ียนแปลงใน
มูลค่าดงักล่าวจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีมี การเปล่ียนแปลงมูลค่านั้น 
 

2.3.4 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่5 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
ที่ถือไว้เพือ่ขายและการด าเนินงานทีย่กเลกิ 

วตัถุประสงค์  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะก าหนดวิธีปฏิบติัทางบญัชี

ส าหรับ สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายรวมถึงการน าเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลของการด าเนินงานท่ี
ยกเลิก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีตอ้งการให ้ 

1.1 วดัมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เขา้เกณฑก์ารจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายโดยใช ้
มูลค่าท่ีต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย และหยดุ คิดค่าเส่ือม
ราคาของสินทรัพยด์งักล่าว  

1.2 น าเสนอสินทรัพยท่ี์เขา้เกณฑก์ารจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายเป็นรายการ  
แยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินและน าเสนอผลของการด าเนินงานท่ียกเลิกเป็นรายการแยก
ต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ขอบเขต  
 การจดัประเภทและการน าเสนอตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัน้ีให้ถือ ปฏิบติักบัสินทรัพยท่ี์ จดัเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทุกชนิด1 และกลุ่มสินทรัพยท่ี์ 
จะจ าหน่าย ทุกกลุ่มในกิจการ การวดัมูลค่าตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัน้ีใหถื้อ ปฏิบติักบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ี เขา้เกณฑก์ารรับรู้ทุกชนิดและกลุ่มสินทรัพยท่ี์ จะ
จ าหน่าย (ตามท่ีก าหนดในยอ่หนา้ท่ี 4) ยกเวน้สินทรัพยท่ี์แสดงไวใ้นย่อหน้าท่ี 5 ซ่ึงยงัคงตอ้งวดั
มูลค่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.3.5 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่7 เร่ือง งบกระแสเงินสด  
วตัถุประสงค์  
ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดของกิจการมีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น

การประเมิน ความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ
ความตอ้งการใช ้กระแสเงินสดของกิจการ ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน จะตอ้ง
มีการประเมิน ความสามารถของกิจการ ในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
จงัหวะเวลาและ ความแน่นอนของการก่อให้เกิดเงินสดดงักล่าว วตัถุประสงคข์องมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัน้ีคือ เพื่อเป็นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในอดีตของ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดของกิจการ ผ่านทางงบกระแสเงินสดซ่ึงจ าแนกกระแสเงินสด ในระหว่างรอบ
ระยะเวลาเป็นเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงิน  

 
ขอบเขต  
1. กิจการตอ้งจดัท างบกระแสเงินสดให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบั

น้ี และตอ้งน าเสนองบกระแสเงินสดเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินของกิจการท่ีน าเสนอในแต่ละ
รอบระยะเวลา  

2. มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบ
กระแส เงินสด  

3. ผูใ้ช้งบการเงินของกิจการย่อมสนใจว่ากิจการก่อให้เกิดและใช้เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด อยา่งไร โดยไม่ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของกิจกรรมของกิจการ และไม่ข้ึนอยูก่บัว่าเงิน
สดจะถือเป็น ผลิตภณัฑข์องกิจการหรือไม่ซ่ึงอาจเป็นกรณีของสถาบนัการเงิน กิจการยอ่มตอ้งการ
เงินสด ดว้ยเหตุผลพื้นฐานท่ี เหมือนกนั อยา่งไรก็ตาม กิจกรรมหลกัท่ี ก่อให้เกิดรายไดข้องกิจการ 
อาจแตกต่างกนัไป นั่นคือ กิจการตอ้งการเงินสดเพื่อใชใ้นการด าเนินงาน เพื่อช าระภาระผูกพนั
และเพื่อจ่ายผลตอบแทนแก่ผูล้งทุน ดงันั้น มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีก าหนดให้ทุกกิจการตอ้ง
น าเสนองบกระแสเงินสด 

2.3.6 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่23 เร่ือง ต้นทุนการกู้ยมื 
หลกัการส าคญั 
 ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตของสินทรัพย ์

ท่ีเข้าเง่ือนไขเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย์นั้ น ต้นทุนการกู้ยืมอ่ืน ๆ ให้รับรู้เป็น 
ค่าใชจ่้าย 
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ขอบเขต  
กิจการตอ้งถือปฏิบติัมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกบัการบญัชีส าหรับตน้ทุนการกูย้มื 
1. มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่ครอบคลุมถึงตน้ทุนท่ีเกิดจริงหรือโดยนัยของตราสาร

ประเภททุน รวมทั้งหุน้บุริมสิทธิท่ีมิไดจ้ดัประเภทเป็นหน้ีสิน  
2. มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่ใชบ้งัคบัส าหรับตน้ทุนการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ

ไดม้าจาก การก่อสร้างหรือการผลิต สินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขท่ีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรม เช่น สินทรัพย์
ชีวภาพท่ีอยูใ่นขอบเขตของ มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2561) เร่ืองเกษตรกรรม (เม่ือ
มีการประกาศใช)้ หรือ สินคา้คงเหลือท่ีผลิตเป็นจ านวนมาก โดยมีขั้นตอนการผลิตซ ้า ๆ 
 

2.4 งานโครงการที่เกีย่วข้อง  
จากการศึกษาคน้ควา้ไดพ้บวา่มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งโครงการร้านขนมหวาน 

อาหารวา่งอยา่งครบวงจรซ่ึงมีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งใกลเ้คียงและสามารถน าขอ้มูลมาใชเ้ป็นแนวทาง
ใน การศึกษาวจิยัไดด้งัน้ี 

อุษณา จันทร์กล า่ (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง “การเลือกรับประทานอาหารนอกบา้นของคนไทย” 
บริษทั นีลเส็น จ ากดั เผยผลส ารวจออนไลน์เก่ียวกบัการทานอาหารนอกบา้น พบว่าในส่วนของ
ประเทศไทยเม่ือดูความถ่ีในการเขา้มาใช้บริการร้านอาหาร พบว่าคนไทยออกไปรับประทาน
อาหารนอกบา้น หน่ึงหรือสองคร้ังต่อสัปดาห์นอกจากนั้นแลว้ ผลส ารวจยงัระบุว่าคนไทยนิยมไป
ทานอาหารนอกบา้น กบัเพื่อนและครอบครัวมากท่ีสุด แต่พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอก
บา้นของคนไทยยงัคงมีอยา่งต่อเน่ืองสาเหตุก็เพราะว่าสะดวกสบาย ราคาสมเหตุสมผล ร้านอาหาร
ก็ควรจะเป็นสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภค สามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกสบาย และอยู่ในราคาท่ี 
สมเหตุสมผลทางท่ีจะช่วยธุรกิจประสบความส าเร็จก็คือ การเตรียมอาหารท่ีมีคุณภาพโดยค านึงถึง
ความคุม้ค่าและราคาท่ีเหมาะสม 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2552) เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัมีส่วนก าหนดพฤติกรรม 
ผูบ้ริโภคให้เปล่ียนแปลงไป เลือกรับประทานอาหารท่ีจ าเป็นใส่ใจสุขภาพ ดงันั้น ผลิตภณัฑ์ใน
กลุ่มขนม หวานส าเร็จรูป เช่น ช็อกโกแลต เคก้ ซ่ึงจดัเป็นอาหารทานเล่น ประกอบกบัมีส่วนผสม
ของน ้ าตาลใน สัดส่วนท่ีสูง จึงจดัเป็นสินคา้ในอนัดบัตน้ ๆ ท่ีผูบ้ริโภคจะลดการบริโภคลง ดงันั้น 
เพื่อเป็นการลดข้อ  กังวลของผูบ้ริโภค ผูผ้ลิตจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ซ่ึง
นอกเหนือจากดา้นรสชาติแลว้ ยงั เนน้ผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองกบักระแสรักสุขภาพของสังคม โดย
ใชส้ารให้ความหวานแทนน ้ าตาลและใช้ ส่วนผสมท่ีมีไขมนัต ่า เพิ่มส่วนผสมท่ีมีประโยชน์ดว้ย
รูปลกัษณ์ท่ีสวยงามน่ารับประทาน อีกทั้งการออกแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีทนัสมัยและพกพาสะดวก  
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เพื่อรักษาและขยายส่วนแบ่งทางการตลาดในภาวะ เศรษฐกิจท่ีก าลงัซ้ือชะลอตวั ปัจจุบนัคนไทย
บริโภคขนมหวานในอตัราประมาณ 700 กรัมต่อคนต่อปี ดงันั้น ตลาดขนมหวานส าเร็จรูปของไทย
จึงยงัมีโอกาสขยายตวัไดอี้กมาก แต่ดว้ยภาวะเศรษฐกิจใน 23 ปัจจุบนัท่ีชะลอตวั ผูผ้ลิตจึงมองหา
ช่องทางท าการตลาด พร้อมทั้งปรับตวัรองรับกระแสการเปล่ียน แปลงทางพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
ดา้นผูบ้ริโภคมีสินคา้หลากหลายให้เลือกซ้ือเน่ืองจากการเปิดเสรี ส่งผลให้มีการน าเขา้ผลิตภณัฑ์
ขนมหวานจากต่างประเทศท่ี หลากหลายมากข้ึน ทั้งตรายีห่้อ ในหลาย ระดบัราคา จึงเป็นการเปิด
โอกาสให้ผูบ้ริโภคมีโอกาสเขา้ถึงตวัสินคา้มากข้ึน ดา้นผูผ้ลิตในประเทศ ปรับตวัรับตลาดท่ีมีการ
แข่งขนรุนแรงข้ึน ผลจากการเปิดเสรีดงักล่าวท าให้ผลิตภณัฑข์นมหวานจาก ต่างประเทศ เขา้มาตี
ตลาดของไทย ดงันั้นตลาดขนมหวานของไทยจึงมีแนวโน้มปรับตวัสู่ตลาดใน ระดบับนมากข้ึน 
เน่ืองจากตลาดในกลุ่มน้ียงัมีโอกาสขยายตวัสูง บรรดาผูผ้ลิตจึงหันมาเน้นพฒันา ผลิตภณัฑ์เพื่อ
ตอบสนองผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ี ทั้งวยัท างานและผูรั้กสุขภาพ รวมถึงการพฒันาสินคา้เพื่อ ส่งออกไป
จ าหน่ายยงัต่างประเทศดว้ย 

วโิรจน์ ตระกลูสุขสนัต์และคณะ (2556) ศึกษาปัจจยั ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหาร 
ส าเร็จรูปแช่แขง็จากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ผล
ตดัสินใจซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แขง็จากร้านสะดวกซ้ือ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายรุะหวา่ง20–30ปี 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด ท างานในบริษทั เอกชน รายได ้20,001 – 30,000 บาท 
ต่อเดือน ปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แขง็จากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภค ได
แก่ เพศ อาย ุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้ ต่อเดือน ปัจจยั ดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ี 
แตกต่างกนั ไดแ้ก่วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ เหตุผลในการซ้ือ ประเภทของอาหารท่ีซ้ือ ยีห่อ้ใน การ
ซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ ปริมาณในการซ้ือ ช่วงเวลาในการซ้ือ และปัจจยั ดา้นส่วนผสมทาง การตลาด 
ไดแ้ก่ผลิตภณัฑ ์ ช่องทางการจดั จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ยกเวน้ ดา้นราคาไม่มี ผลต่อการ
ตดั สินใจซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ จากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภค 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2557) ผลส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร โดย
ส ารวจการบริโภคอาหารม้ืออหลกัการรับประทานอาหาร พบวา่ร้อยละ 88.0 ของประชากร อาย ุ6 
ปี ข้ึนไป รับประทานอาหารม้ือหลกัในแต่ละวนัครบ 3 ม้ือ โดยพบวา่ กลุ่มวยัเดก็ 6 – 14 ปี มี
สดัส่วนมากท่ีสุด รองลงมาคือ กลุ่มวยัท างาน 25 – 59 ปี และกลุ่มวยัสูงอายสุ าหรับรสชาติอาหาร 
ม้ือหลกักบัท่ีรับประทานเป็นประจ า พบวา่ ประชากรส่วนใหญ่รับประทานอาหารรสจืดมาก ท่ีสุด 
ร้อยละ 39.9 รองลงมาคือ รสเผด็ร้อยละ 27.3 รสเคม็ร้อยละ 13.0 รสชาติหวานร้อยละ 11.2  
รสเปร้ียว ร้อยละ 4.0 รสอ่ืน ๆ เช่น รสกลาง ๆ ร้อยละ 4.6 แต่จะมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละ
กลุ่มอาย ุกลุ่มวยัเยาวชน 15 - 24 ปี รับประทานรสเผด็ มากกวา่รสจืด และกลุ่มวยัท างาน 25 - 59 ปี 
จะรับประทานรสเผด็และรสจืดใกลเ้คียงกนั 
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อนุกลู พลศิริ  (2551)  ศึกษาความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยั รามค าแหง นกัศึกษามีความรู้เก่ียวกบั การบริโภคอาหารในระดบัผา่นเกณฑข์ั้นต ่ามี
ทศันคติการบริโภคอาหารในระดบั ดี และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารในระดบั ปาน กลาง การ
เปรียบเทียบความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนกัศึกษาตามตวัแปรท่ีศึกษา
พบวา่ เพศหญิงมีความรู้ในการบริโภคอาหารสูงกวา่เพศชายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติส่วนทศันคติ
และพฤติกรรมไม่แตกต่างกนั ความรู้และทศันคติเก่ียวกบั การบริโภคอาหารของนกัศึกษาแตกต่าง
กนั อยา่งชดัเจนตามปัจจยั พื้นฐาน ไดแ้ก่เพศ ชั้น ปีท่ีศึกษา คณะท่ีศึกษา บุคคลท่ีอาศยั อยูด่ว้ย 
การศึกษาของบิดา/มาดา/ผูป้กครอง อาชีพของบิดา/มาดา/ผูป้กครองภูมิล าเนาและภาวะโภชนาการ 
ยกเวน้ ปัจจยัรายไดข้องนกัศึกษา พฤติกรรมการบริโภคอาหารแตกต่างกนัตาม การศึกษาสูงสุด
และอาชีพของผูป้กครอง ชั้นปีและคณะของกนัศึกษาการศึกษาความสมัพนัธ์ ระหวา่งความรู้ 
ทศันคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนกัศึกษาพบวา่ พฤติกรรมและ ทศันคติต่อการ
บริโภคอาหารมีความสัมพนัธ์กนั ทางบวก ความรู้กบั ทศันคติและกบั พฤติกรรมมี ความสัมพนัธ์
กนัทางบวกอยา่งชดัเจน 
 

จากการศึกษางานวิจยั แนวคิด ทฤษฎีและบทความท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวขา้งตน้ เน้ือหาท่ีมี 
ความสัมพนัธ์กบัประเด็นปัญหาของงานวิจยัในคร้ังน้ีนั้นสามารถน ามาประยุกตใ์ชก้บัการจดัตั้ง
โครงการ ได้ทั้ งในเร่ืองส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ของ
ผูบ้ริโภค ทั้งเร่ืองการ จดัการบริหาร กลยทุธ์ต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจ ดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์
รวมถึงการวิเคราะห์ ความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งโครงการ และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจะมีส่วนในการชวย
ส่งเสริมการบริการใหมี้ ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที ่3 
 
 

วธีิการด าเนินการตามหลกัการทางบัญชี 
 

3.1  การวางแผนองค์กร 
 

โครงสร้างขององค์กร 
 

 

 

 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

                                                         (ภาพท่ี 1) 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
เลขานุการคณะกรรมการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 

เลขานุการบริษทั ฝ่ายตรวจสอบภายใน  

 

ฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายผลิต ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

คณะกรรมการ

บริษทั 

ฝ่ายสารสนเทศ 

ฝ่ายวิจยัและพฒันา 

ฝ่ายจดัซ้ือ 

ฝ่ายการตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

เลขานุการคณะกรรมการ 

ฝ่ายซ่อมบ ารุง ฝ่ายคลงัสินคา้และโลจิสติกส์ ฝ่ายพฒันาโครงการ 
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                                     จ 

 

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                        

                                                                                

                                                                                  

                                                                                       

                                                                                        

                                                                                      

                                                 ลิ   ณ                

 

 พนัธกจิ 
 1.  รักษาคุณภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ ทางดา้นอาหาร เบเกอร์ร่ีและเคร่ืองด่ืม
เพื่อสุขภาพ มุ่งมัน่สร้างและรักษาความนิยมของผูบ้ริโภค ในสินคา้ของ  อาฟเตอร์ ยู  ให้ให้มีความ
ต่อเน่ือง อีกทั้งใหค้วามส าคญักบัการผลิตสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐาน มีการจดัการดา้นสุขลกัษณะท่ีดี 
 2.  เลือกวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพปลอดภยัและสร้างความพึงพอใจสูงสุด แก่ลูกคา้ เพื่อให้
ไดรั้บการยอมรับ จากทั้งตลาดภายในประเทศและ ต่างประเทศ 
 3.  ปรับปรุงกระบวนการผลิตอยา่งต่อเน่ือง  โดยการน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  มาใชใ้น
กระบวนการผลิต  การวจิยั  และการพฒันาผลิตภณัฑ ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการแข่งขนั
ในดา้นราคาและดา้นสุขภาพ  กบัคู่แข่งขนั  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วย
ผลกัดนั  ใหเ้ศรษฐกิจของประเทศไทย  มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

  
 นโยบายบริษัท 

                      คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนร่วมได้เสียแต่ละกลุ่ม  
โดยค านึกถึงสิทธิของ  ผูมี้ส่วนร่วมได้เสียดงักล่าวตามกฎหมาย  หรือตามขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทั  
และไม่กระท าการใดๆ  ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียเหล่านั้นคณะกรรมการบริษทัมี
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ความตั้งใจในการท่ีจะพฒันากลไกลการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้างเสริม  ผลการ
ด าเนินงานของบริษทั  เพื่อสร้างความมัน่คงอยา่งย ัน่ยนืใหก้บักิจการ  และควรเปิดเผยขอ้มูลส าคญั 
                      เก่ียวขอ้งใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียเหล่านั้นไดรั้บทราบอยา่งเพียงพอ  เพื่อให้สามารถไหนา้ท่ี
ในการมีส่วนร่วมดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
                      บริษทัตระหนักดีว่า  ผลการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพของบริษทัเกิดข้ึนจากการ
ได้รับสนับสนุนท่ีดีจากผูมี้ส่วนได้เสีย  (Stackholders)  กลุ่มต่างๆ  จึงได้ก าหนดนโยบายท่ีจะ
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษทักับผูท่ี้มีส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์
ร่วมกนั  และดูแลใหค้วามนั้นใจวา่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกรายจะไดรับการคุม้ครอง  และปฏิบติัดว้ยดี 
 

 
 ภารกจิหลกัของบริษัท 

 1.  น าเสนอส่ิงท่ีดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพใหก้บัผูบ้ริโภค 
 2.  ท าใหมี้ความพึงพอใจสินคา้ 

 
 วตัถุประสงค์ของบริษัท 
 1.  เพื่อความมัง่คงของกิจการ และความเจริญเติบโตของธุรกิจ 
 2.  เพื่อความตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ืองดว้ยไม่มีท่ีส้ินสุด 
 3.  เพื่อแสวงหาผลตอบแทนสูงสุด นั้นคือ  ก าไร  
 4.  ตอ้งการใหลู้กคา้มีความพึงพอใจ 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
                 
                                                                     

  
       

 

2559 

        

 
              
                            2558  2557  

                                                            

                                

 

1.                   
           597.83  98.26 406.53  97.99 305.42  98.02 

 2.                             8.55  1.41 7.74  1.87 5.72  1.83 

                                

                           

       จ               606.38  99.67 414.27  99.86 311.14  99.85 

               2.01  0.33 0.58  0.14 0.46  0.15 

        608.39  100.00 414.86  100.00 311.60  100.00 

 
หมายเหตุ:   รายไดอ่ื้นประกอบดว้ยดอกเบ้ียรับรายไดจ้ากการขายเศษวสัดุรายไดค้่าฝากขาย
หนงัสือรายไดจ้ากบตัรของขวญัท่ีหมดอายแุละลูกคา้ไม่ไดน้ ามาใชแ้ละเงินชดเชยค่าความเสียหาย
จากการก่อสร้างล่าชา้หนงัสือ 

                            

                   
 บริษทัฯ เป็นผูป้ระกอบการร้านขนมหวานภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ อาฟเตอร์ ย ูยงัมีแนว
การตกแต่งร้านท่ีใหบ้รรยากาศอบอุ่นเหมือนอยูก่บัครอบครัวและดว้ยแนวคิดของร้านท่ีดูสบายเป็น
กนัเองและสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้าย 
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                                                                                      นั้น
           มี                                                                            
   น้ี 

-                                                                             

         ย ่         กคา้                ม             อก                             

                                     ศ                    

                     ล                        หรับ                              

   -                                                  

-               ช่                                                         

ตัวอย่างสินค้าหรือบริการ   

          ชิบูย่า ฮันน่ีโทส        สตอวร์เบอร์ร่ี ชีสเค้ก                   ลาเต้ร้อน                   บานาน่ามฟัฟิน 

 
         ช็อคโกแลตลาวา       แพนเค้กไส้กรอกไข่ดาว          สตอวร์เบอร์ร่ีป่ัน                 ของท่ีระลึก 

(ภาพท่ี 2) 
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     จ       า จ                        จ        
บริษัทฯ ไดมี้การขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้สู่บริการจดังานเล้ียงนอกสถานท่ี 

เช่น งานสังสรรคง์านแต่งงาน งานจดักิจกรรมต่างๆ ซ่ึงมีผลิตภณัฑห์ลกัท่ีใหไ้ดบ้ริการ ไดแ้ก่ ชิบูยา่ 
ฮนัน่ีโทส ช็อคโกแลตลาวา สตอวร์เบอร์ร่ี รัมเบิ้ล และอ่ืนๆ นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดมี้การรับจา้ง
ผลิตสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัฯ ใหก้บัลูกคา้กลุ่มต่าง  ๆ เช่น ผูป้ระกอบการสาย
การบิน และร้านอาหาร ซ่ึงผลิตภณัฑห์ลกัท่ีจ  าหน่าย อาทิ คุกก้ี ขนมปัง  

 
3.2  วเิคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน 
  การวเิคราะห์  SWOT  บริษัท  อาฟเตอร์ ยู  จ ากดั  (มหาชน)  

 Strengths (จุดเด่น) 
1. เปิดตวัสาขาแรกของร้านขนมหวานและเบเกอรร่ี ท าใหมี้แบรนดท่ี์เขม็แขง็  

2. การน าเสนอและสร้างสรรคเ์มนูใหม่ๆออกมาอยา่งต่อเน่ือง รวมไปถึงแนวคิด 

ของร้านท่ีดูสบายเป็นกนัเอง 

3. มีนโยบายมุ่งเนน้ในเร่ืองการคิดคน้ผลิตภณัฑท่ี์มีความแปลกใหม่ข้ึนมาอยา่ง 

ต่อเน่ืองและน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์มีความแตกต่างจากคู่แข่งใหก้บัผูบ้ริโภค 

4. คุณภาพของสินคา้ ความสดใหม่ของวตัถุดิบท่ีน ามาใช ้และความหลากหลาย 

ของผลิตภณัฑ ์

 Weaknesses  (จุดด้อย) 
1. วตัถุดิบหลกัในการผลิตขนมหวานและเคร่ืองด่ืมของบริษทัฯ ประกอบดว้ย แป้ง  

ไข่ไก่ เนย นม น ้า ตาล ผลไมต่้างๆ อาทิ สตอวเ์บอร์ร่ี กลว้ย เป็นตน้ ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีอาจมีความผนั

ผวนในดา้นราคาและปริมาณท่ีสามารถจดัหาได ้  

2. มีสินคา้ทดแทนไดห้ลายแบบ ขนมหวาน บิงซูเร่ิมอ่ิมตวั 

3. มีแบรนดใ์หม่ๆ เกิดข้ึนมามาก คนอาจไปสนใจแบรนด์ใหม่ๆได ้  

4. ความใส่ใจในสุขภาพของผูบ้ริโภคท่ีอาจลดหรือหลีกเล่ียงการรับประทานขนม 

หวาน ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในเร่ืองดงักล่าวเป็นจ านวนมาก 
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 Opportumities  (โอกาส) 
1. ตลาดขนมหวานท่ีมุ่งเนน้ใหค้วามส าคญัทางดา้นค่าทางโภชนาการ 

2.ไม่มีขนมหวานตั้งอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง โอกาสท่ีคนบริโภคมากข้ึน 

3. เพิ่มโอกาสทางการขายสามารถรับจดัชุดอาหารวา่งส าหรับงานประชุม 

4. การเขา้มาของเคร่ืองด่ืมรูปแบบใหม่ กดดนัใหบ้ริษทัตอ้งพฒันาเสมอ 

 Threats  (อุปสรรค) 
1. ภาวะเศรษฐกิจตกต ่าส่งผลใหผู้บ้ริโภคใชจ่้ายนอ้ยลง 

2. คู่แข่งเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ซ่ึงมีความไดเ้ปรียบทางดา้นการเงิน 

3. สภาพอากาศในประเทศ สนบัสนุนการด่ืมเคร่ืองด่ืมเยน็มากข้ึน 

 3.3  การวเิคราะห์โครงสร้างองค์กร   
 การวเิคราะห์ PDCA บริษัท  อาฟเตอร์ ยู  จ ากดั  (มหาชน) 
 จากการศึกษาจุดดอ้ย  Weaknesses   ของบริษทั  อาฟเตอร์ ย ู กลุ่มของเราไดเ้ลือกท่ีจะ
วเิคราะห์จุดดอ้ยในเร่ือง  ความใส่ใจในสุขภาพของผูบ้ริโภคท่ีอาจลดหรือหลีกเล่ียงการรับประทาน
ขนมหวาน ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในเร่ืองดงักล่าวเป็นจ านวนมากเพื่อ
น ามาวเิคราะห์  PDCA  เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

 
 การวเิคราะห์  PDCA 
 P=Plan คือ บริษทัมีการออกแบบเมนูใหม่ๆ เน้นในเร่ืองการใส่ใจสุขภาพมากข้ึน 
จะตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูบ้ริโภควา่เราท ามากจากวตัถุดิบสดใหม่และไดคุ้ณภาพ ใชว้ตัถุดิบ
ท่ีช่วยควบคุมในปริมาณแคลอร่ีหรือน ้ าหนกั แต่ในขณะเดียวกนัตอ้งมีรสชาติท่ีดีดว้ย ออกแบบให้
โดนใจกบัเป้าหมายท่ีเราจะขายให้แปลกใหม่มากข้ึน เมนูขนมหวานในร้านตอ้งมีความสะอาด 
ปลอดภยัมากท่ีสุด และ ตอ้งค านึงถึงราคาท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือ 
 D=DO คือ บริษทัไดมี้การจดัท าแบบส ารวจและลงพื้นท่ีเพื่อหาขอ้มูลเก่ียวกบัแบบ
ส ารอง ให้ผูบ้ริโภคแนะน าว่าตอ้งการสินคา้เป็นแบบไหนเพื่อท าการตลาดไว ้ท าการออกแบบเมนู
ใหม่ๆได้แนวคิดมาจากความตอ้งการของผูบ้ริโภค จดัท าโฆษณาหรือท าการตลาดโดยให้ลูกคา้
สะสมแตม้ในการบริโภคแต่ละคร้ังแลว้น ามาแลกของรางวลัเป็นเมนูท่ีทางร้านก าหนดไวใ้ห้เป็น
เมนูพิเศษ 
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 C=Check คือ ท าการประเมินการตรวจสอบผลการปฎิบติังานในระยะท่ีวางแผนเร่ิมท า
การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์แบบใหม่จากยอดจ าหน่ายท่ีจ าหน่ายไดว้่ามากน้อยเพียงใด เป็นท่ีสนใจต่อ
ผูบ้ริโภคไหม 
 A=Act คือ การปรับปรุง แกไ้ขงาน ตวัสินคา้ เพื่อให้ดีข้ึน เพื่อท าตามเป้าหมายท่ีเราได้
ตั้งไว ้โดยพยายามหาสาเหตุวา่ผูบ้ริโภคไม่ชอบสินคา้ตวัไหน หาขอ้บกพร่องแลว้ท าให้ผลิตภณัฑ์
ตวัใหม่ดีกว่าเดิม และปฎิบติังานต่อไปให้อยู่ในระบบวงจรของ PDCA เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ี
ตั้งใจ หากปรับปรุงแกไ้ขแล้วยงัไม่บรรลุผลให้ท าการปรับปรุงแกไ้ขไปเร่ือยๆ หรือ ถา้หากการ
ปรับปรุงแกไ้ขบรรลุผลแลว้ท าการปฎิบติังานตามปกติต่อไป 
 สรุปการวิเคราะห์  PDCA  จุดประสงค์ก็คือเพื่อพฒันาองค์กรหรือบริษทัให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนและเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการด าเนินงานไดท้นัทีและ
ยงัเป็นการลดเวลาท่ีจะเกิดผลเสียไดดี้กบักิจการและท าให้น ามาซ่ึงคุณภาพและสินคา้และบริการ 
แก่ลูกคา้ใหดี้ท่ีสุด 
 
 3.4  วเิคราะห์หลกัการบัญชีธุรกจิ 

3.3.1 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 

การน าเสนองบการเงินท่ีจดัท าข้ึนเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไปเพื่อใหม้ัน่ใจวา่งบ 
การเงินดงักล่าวจะสามารถเปรียบเทียบไดก้บังบการเงินในงวดก่อนๆ ของ กิจการและงบการเงิน
ของกิจการอ่ืน มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีครอบคลุมถึงขอ้ก าหนดโดยรวม ของการน าเสนองบ
การเงิน แนวปฏิบติัเก่ียวกบัโครงสร้างและขอ้ก าหนดขั้นต ่าส า หรับเน้ือหา ท่ีตอ้งแสดงในงบ
การเงิน  
 
  3.3.2 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
 ตน้ทุนของสินคา้คงเหลืออาจจะไม่ไดรั้บคืน  ถ้าสินคา้คงเท่านั้น  เกิดความเสียหาย
หรือเกิดความลา้สมยับางส่วนหรือทั้งหมด  ราคาขายลดลงตน้ทุนของสินคา้คงเหลืออาจจะไม่ไดรั้บ
คืน  หากประมาณการตน้ทุนในการท าต่อให้เสร็จหรือปริมาณการตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน  เพื่อท าให้สินคา้
ขายไดเ้พิ่มข้ึน  การตีราคาคงเหลือจากราคาทุน  ให้เท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ  และสอดคลอ้งกบั
แนวความคิดท่ีว่าสินทรัพยไ์ม่ควรแสดงมูลค่าตามบญัชีท่ีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับ  จากการ
ขายหรือประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการใช ้
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3.3.3 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
ท่ีถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายรวมถึงการน าเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลของการด าเนินงานท่ี
ยกเลิก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีตอ้งการให้ วดัมูลค่าของ
สินทรัพยท่ี์เขา้เกณฑ์การจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายโดยใช้ มูลค่าท่ีต ่ากว่าระหว่าง
มูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย และหยุด คิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์
ดงักล่าว  

 3.3.4 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
 งบกระแสเงินสด  เม่ือใช้ประกอบกบัส่วนท่ีเหลือของบการเงิน  จะให้ขอ้มูลท่ีท าให้
ผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการโครงสร้างทางการเงิน
ของกิจการ  และความสามารถของกิจการในการจดัการเก่ียวกบัจ านวนเงินและจงัหวะเวลาของ
กระแสเงินสด  เพื่อปรับใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และโอกาสขอ้มูลกระแสเงินสด
ใหป้ระโยชน์ในการประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดหรือรายการเทียบเท่า
เงินสด  และท าใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถน าไปสร้างแบบจ าลองเพื่อประเมินและเปรียบเทียบมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการท่ีต่างกนั 
  
  3.3.5 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
 การรวมตน้ทุนการก็ยืม  เป็นราคาของสินทรัพยต์อ้งส้ินสุด  เม่ือการไดเ้นินการส่วน
ใหญ่ท่ีจ าเป็นในการเตรียมสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ียนไขใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงค ์ หรือ
พร้อมท่ีจะขายไดเ้สร็จส้ินลง  ส าหรับสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขท่ีสร้างเสร็จเป็นบางส่วนและสามารถ
ใช้งานไดข้ณะท่ีสินทรัพยส่์วนอ่ืนๆ  ยงัอยู่ในระหว่างการก่อสร้างกิจการตอ้งหยุดรวมตน้ทุนการ
กู้ยืมเป็นราคาทุนสินทรัพยส่์วนท่ีสร้างเสร็จหากการด าเนินการส่วนใหญ่ท่ีจ าเป็นในการเตรียม
สินทรัพยส้ิ์นสุดลง 
 
 
  

 
 



 
 

บทที่ 4 

 

การวิเคราะห์งบการเงิน 

 

4.1 งบการเงิน 

 การจดัท าโครงการคร้ังน้ีเพื่อศึกษาการปฏิบติังานจริงทางดา้นบญัชีของผูป้ระกอบการ

ธุรกิจ ประเภทบริการ คณะผูจ้ดัท าได้ศึกษาในการวิเคราะห์งบการเงินในอตัราส่วนต่างๆ ไว้

ดงัต่อไปน้ี 

4.1 งบการเงินของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) 

  4.1.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน 

  4.1.2 งบก าไรขาดทุน 

  4.2 การวิเคราะห์งบการเงินอตัราร้อยละตามแนวตั้ง 

  4.3 การวิเคราะห์งบการเงินอตัราร้อยละตามแนวนอน 

  4.4 การวิเคราะห์งบการเงินอตัราส่วนทางการเงิน 

 การวิเคราะห์งบการเงิน คือ การวิเคราะห์งบการเงินเป็นการน าขอ้มูลจากงบการเงินมา

เปรียบเทียบหาความสัมพนัธ์เพื่อให้ ได้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ 

วตัถุประสงคใ์นการวิเคราะห์งบการเงินข้ึนอยูก่บั ความตอ้งการขอ้มูลของผูใ้ชง้บการเงิน เคร่ืองมือ

ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์งบการเงินประกอบดว้ยการ วิเคราะห์อตัราส่วน การวิเคราะห์แบบแนวนอน 

การวิเคราะห์แบบแนวตั้ ง โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์งบการเงิน คือ การก าหนดจุดหมาย 

รวบรวมขอ้มูล ปรับสภาพขอ้มูล เลือก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ และแปลความหมาย การ

จดัท างบการเงินเป็นการอาศยัขอ้มูลตวัเลขในอดีต เพื่อคาดคะเนอนาคต ตวัเลขบางรายการไดจ้าก

การประมาณการ นโยบายทางบญัชีท่ีแตกต่างกนั อาจท าให้ไม่สามารถเปรียบเทียบกนัได ้หรือ

ขอ้มูลท่ีไดอ้าจไม่ไดเ้ป็นขอ้มูลจริง  
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กลุ่มผูใ้ชป้ระโยชน์จากการวิเคราะห์งบการเงิน 

1. เจา้หน้ี หมายถึง บุคคลภายนอกท่ีใหกิ้จดการกูเ้งินมาใชใ้นการด าเนินธุรกิจ เจา้หน้ีจะ

วิเคราะห์งบการเงินของลูกหน้ีเพื่อพิจารณาความสารถในการช าระหน้ี ความสามารถในการหา

ก าไรและลกัษณะการไดม้าและการใชไ้ปของเงินทุน 

 2. ผูล้งทุนทัว่ไป หมายถึง ผูท่ี้มีเงินออมและพร้อมท่ีจะลงทุนในธุรกิจ จะวเิคราะห์

ความสามารถในการหาก าไรทั้งปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคตอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง

จากการลงทุน 

ต่อไปจะเป็นการแสดงขั้นตอนในการค านวณในวิธีต่าง ๆ และผลค าอธิบายจากการค านวณดงัน้ี 
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4.1 งบการเงิน 
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4.2 การวิเคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง 

บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน วธีิแนวตั้ง 

โดยใชไ้ตรมาสท่ี 1,2 และ 3 ปี 2561 

         (หน่วย : ร้อยบาท ) 

       % ต่อยอดรวม 

 ไตรมาสท่ี 1   ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3 

 31-มี.ค.-61  30-มิ.ย.-61  30-ก.ย.-61  31-มี.ค.-61  30-มิ.ย.-61  30-ก.ย.-61 
 

สินทรัพย์ 
            
สินทรัพย์หมุนเวยีน            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 30,631  42,976  65,050  2.92  4.49  6.56 

เงินลงทุนชัว่คราว 484,204  364,501  365,298  46.20  38.08  36.85 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 7,844  3,894  8,981  0.75  0.41  0.91 

สินคา้คงเหลือ 23,958  26,204  23,144  2.29  2.74  2.33 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,316  8,818  9,078  0.51  0.92  0.92 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 551,953  4,463,993  471,551  52.67  466.36  47.57 
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บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน วธีิแนวตั้ง 

โดยใชไ้ตรมาสท่ี 1,2 และ 3 ปี 2561 

         (หน่วย : ร้อยบาท ) 

       % ต่อยอดรวม 

 ไตรมาสท่ี 1   ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3 

 31-มี.ค.-61  30-มิ.ย.-61  30-ก.ย.-61  31-มี.ค.-61  30-มิ.ย.-61  30-ก.ย.-61 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน            
เงินฝากธนาคารท่ีมีการค ้าประกนั 3,681  3,681  200  0.35  0.38  0.02 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,000  1,999  1,999  0.10  0.21  0.20 

ท่ีดิน อาคาร 442,571  454,134  466,562  42.23  47.44  47.07 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13,682  15,252  14,866  1.31  1.59  1.50 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย ์ 1,009  2,387  1,212  0.10  0.25  0.12 

เงินประกนัการเช่า 31,708  29,662  30,962  3.03  3.10  3.12 

สินทรัพยภ์าษีเงินได ้รอการตดับญัชี 2,390  3,681  3,931  0.23  0.38  0.40 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 496,041  510,796  519,696  47.33  53.36  52.43 

รวมสินทรัพย ์ 1,047,994  957,189  991,247  100  100  100 
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บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน วธีิแนวตั้ง 

โดยใชไ้ตรมาสท่ี 1,2 และ 3 ปี 2561 

         (หน่วย : ร้อยบาท ) 

       % ต่อยอดรวม 

 ไตรมาสท่ี 1   ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3 

 31-มี.ค.-61  30-มิ.ย.-61  30-ก.ย.-61  31-มี.ค.-61  30-มิ.ย.-61  30-ก.ย.-61 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น            
หน้ีสินหมุนเวยีน            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 35,635  46,335  44,780  3.40  4.48  4.52 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน            
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในปี 200  203  205  0.02  0.02  0.02 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 20,256  13,220  7,076  1.93  1.28  0.71 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 10,943  9,924  13,192  1.04  0.96  1.33 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 67,034  68,988  65,253  6.40  6.67  6.58 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน            
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 104  53  -  0.01  0.01  - 

ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน 9,537  10,046  10,331  0.91  0.97  1.04 
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บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน วธีิแนวตั้ง 

โดยใชไ้ตรมาสท่ี 1,2 และ 3 ปี 2561 

         (หน่วย : ร้อยบาท ) 

       % ต่อยอดรวม 

 ไตรมาสท่ี 1   ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3 

 31-มี.ค.-61  30-มิ.ย.-61  30-ก.ย.-61  31-มี.ค.-61  30-มิ.ย.-61  30-ก.ย.-61 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน            
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 104  53  -  0.01  0.01  - 

ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน 9,537  10,046  10,331  0.91  0.97  1.04 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6,419  7,085  7,751  0.61  0.69  0.78 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,932  3,261  3,504  0.28  0.32  0.35 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 18,992  20,445  21,586  1.81  1.98  2.18 

รวมหน้ีสิน 86,026  89,443  86,839  8.21  8.65  8.76 

ส่วนของผู้ถือหุ้น            
ทุนเรือนหุน้            
ทุนจดทะเบียน            
หุน้สามญั 815,625,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 81,563  81,536  81,536  7.78  7.89  8.23 
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บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน วธีิแนวตั้ง 

โดยใชไ้ตรมาสท่ี 1,2 และ 3 ปี 2561 

         (หน่วย : ร้อยบาท ) 

       % ต่อยอดรวม 

 ไตรมาสท่ี 1   ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3 

 31-มี.ค.-61  30-มิ.ย.-61  30-ก.ย.-61  31-มี.ค.-61  30-มิ.ย.-61  30-ก.ย.-61 

ทุนทีอ่อกช าระแล้ว            
หุน้สามญั 815,625,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 81,562  81,562  81,562  7.78  7.89  8.23 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 709,576  709,576  709,576  67.71  68.64  71.58 

ก าไรสะสม            
     จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย –  บริษทัฯ 8,156  8,156  8,156  0.78  0.79  0.82 

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 162,674  133,004  105,114  15.52  12.87  10.60 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 961,988  932,298  904,408  91.79  90.18  91.24 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,047,994  1,033,812  991,247  100  100  100 
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บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบงบก าไรขาดทุน วธีิแนวตั้ง 

โดยใชไ้ตรมาสท่ี 1,2 และ 3 ปี 2561 

         (หน่วย : ร้อยบาท ) 

       % ต่อยอดรวม 

 ไตรมาสท่ี 1   ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3 

 31-มี.ค.-61  30-มิ.ย.-61  30-ก.ย.-61  31-มี.ค.-61  30-มิ.ย.-61  30-ก.ย.-61 

ก าไรขาดทุน            
รายได้            
รายไดจ้ากการขาย 199,431  205,979  215,128  98.94  98.49  99.42 

รายไดอ่ื้น 2,137  3,165  1,265  1.06  1.51  0.58 

รวมรายได้ 201,568  209,144  216,393  100  100  100 

ค่าใช้จ่าย            
ตน้ทุนขาย 65,954  69,009  69,637  32.72  33.00  32.18 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 66,345  67,681  66,857  32.91  32.36  30.90 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 32,941  38,542  34,946  16.34  18.43  16.15 

รวมค่าใช้จ่าย 165,240  175,232  171,440  81.98  83.79  79.23 
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บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบงบก าไรขาดทุน วธีิแนวตั้ง ( ต่อ ) 

โดยใชไ้ตรมาสท่ี 1,2 และ 3 ปี 2561 

         (หน่วย : ร้อยบาท ) 

       % ต่อยอดรวม 

 ไตรมาสท่ี 1   ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3 

 31-มี.ค.-61  30-มิ.ย.-61  30-ก.ย.-61  31-มี.ค.-61  30-มิ.ย.-61  30-ก.ย.-61 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน และค่าใชจ่้าย
ภาษีเงินได ้ 36,328  33,912  44,953  18.02  16.21  20.77 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (69)  (53)  (53)  -0.03  -0.03  -0.02 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 36,259  33,859  44,900  17.99  16.19  20.75 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (6,116)  (5,944)  (8,032)  -3.03  -2.84  -3.71 

ก าไรส าหรับงวด 30,143  27,915  36,868  14.95  13.35  17.04 
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การอธิบายผลการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีแนวตั้งบริษทั อาฟเตอร์ย ูจ  ากดั (มหาชน)  

 จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั  อาฟเตอร์ยู จ  ากดั(มหาชน) ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม, 30 มิถุนายน, 30 กนัยายนปี 2561 ดว้ยการวิเคราะห์แนวตั้งหรือวิธีร้อยละของยอด      รวมซ่ึง

เป็นการเปรียบเทียบขอ้มูล  3 ปีพบวา่  

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 2.92% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน     4.49% 

ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 6.56% เงินลงทุนชั่วคราว ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 46.20% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 

38.08% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 36.85% ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.75% ไตรมาส

ท่ี 2 ลดลง 0.41% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.91% สินคา้คงเหลือ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 2.92% ไตรมาสท่ี 2 

เพิ่มข้ึน 2.74% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 2.33% สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.51% ไตรมาส

ท่ี 2 เพิ่มข้ึน 0.92% ไตรมาสท่ี 3 คงท่ี0.92% รวมสินทรัพยห์มุนเวียน ไตรมาสคงท่ี 1 คิดเป็น52.67% 

ไตรมาสท่ี2 เพิ่มข้ึน466.36 ไตรมาสท่ี3ลดลง 47.57 เงินฝากธนาคารท่ีมีการค ้าประกนั ไตรมาสท่ี 1 คิด

เป็น 0.35% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 0.38% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.02% เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ไตรมาสท่ี 

1 คิดเป็น 0.10%     ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 0.21% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.20% ท่ีดิน อาคาร ไตรมาสท่ี 1 

คิดเป็น 42.23% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 47.44% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 47.07% สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 1.31%  ไตมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 1.59% ไตมาสท่ี 3 ลดลง 1.50% เงินจ่ายล่วงหนา้  

ค่าสินทรัพย ์    ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.10% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 0.25% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.12%  

เงินประกัน  การเช่า ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 3.03% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 3.10% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 

3.12% สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.23% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 0.38% 

ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.40% รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น47.33 ไตรมาสท่ี2 เพิ่มข้ึน 

53.36 ไตรมาสท่ี3 ลดลง 52.43 รวมสินทรัพย ์ทั้ง 3     ไตรมาสคงท่ีเจา้หน้ีการคา้ และ เจา้หน้ีอ่ืน  

ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 3.40%  ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 3.48% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 3.52%  หน้ีสินตาม

สัญญาเช่าการเงิน ท่ีถึงก าหนดช าระภายในปี  ไตรมาสท่ี 1    คิดเป็น 0.2% ไตรมาสท่ี 2 คงท่ี 0.2% 

ไตรมาสท่ี 3 คงท่ี 0.2%  ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย ไตรมาสท่ี 1    คิดเป็น 1.93%  ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 1.28% 

ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.71%  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน    ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 1.04% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 

0.96% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 1.33%  รวมหน้ีสินหมุนเวียน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 6.40% ไตรมาสท่ี2 
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เพิ่มข้ึน6.67% ไตรมาสท่ี3 ลดลง 6.58% หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.01%  

ไตรมาสท่ี 2 คงท่ี 0.01%  ไตรมาสท่ี 3 ไม่มียอด ประมาณหน้ีสินในการร้ือถอน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 

0.91%ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 0.97% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 1.04%  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาว ของ

พนกังาน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.61% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 0.69% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.78%  หน้ีสิน

ไม่หมุนเวียนอ่ืน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.28% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 0.32%  ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.35% 

รวมหน้ีสิน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 1.81% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 1.98% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 2.18% รวม

หน้ีสิน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 8.21% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 8.65% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 8.76% ทุนจด

ทะเบียนหุน้สามญั 815,625,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10  บาท ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 7.78%  ไตรมาสท่ี 2 

เพิ่มข้ึน 7.89% ไตรมาสท่ี  3 เพิ่มข้ึน 8.23%  ทุนท่ีออกช าระแลว้          หุ้นสามญั 815,625,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 0.10  บาท ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 7.78%  ไตรมาสมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 7.89% ไตรมาสท่ี  3 

เพิ่มข้ึน 8.23%  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 67.71%  ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 68.64% 

ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน71.58%  ส ารองตามกฎหมายของบริษทัฯ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.78% ไตรมาสท่ี2 

เพิ่มข้ึน 0.79% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.82%  ยงัไม่จดัสรร ไตรมาส ท่ี 1 คิดเป็น 15.52%  ไตรมาสท่ี 2 

ลดลง 12.87% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 10.60%  รวมส่วนของผูถื้อหุน้ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 91.79%  

ไตรมาสท่ี2 ลดลง 90.18% ไตรมาสท่ี3 เพิ่มข้ึน 91.24% รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น ทั้ง 3 ไตร

มาสคงท่ี 
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การอธิบายผลการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนตามวิธีแนวตั้ง บริษทั อาฟเตอร์ย ูจ  ากดั (มหาชน)   จากการ

วิเคราะห์ก าไรขาดทุนของบริษทั อาฟเตอร์ย ูจ  ากดั (มหาชน)  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม      30 มิถุนายน 30 

กนัยายน 2561 ไตรมาส 1-3 ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวตั้ง   ซ่ึงแสดงเก่ียวกบัจ านวนเงินและร้อยละ

เปรียบเทียบขอ้มูล 3 ไตรมาส พบวา่ 

รายไดจ้ากการขายไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 98.94%  ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 98.49% ไตรมาสท่ี3 เพิ่มข้ึน 

99.42%  รายไดอ่ื้นไตรมาสท่ี 1คิดเป็น1.06% ไตรมาสท่ี 2เพิ่มข้ึน 1.51%  ไตรมาสท่ี3 ลดลง 0.58 รวม

รายไดท้ั้ง3ไตรมาสคงท่ี ตน้ทุนขายไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 32.72ไตรมาสท่ี  2 เพิ่มข้ึน 33.00%   

ไตรมาสท่ี3 ลดลง 32.18% ค่าใชจ่้ายในการขาย ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 32.91%  ไตรมาสท่ี  2 ลดลง 

32.36% ไตรมาสท่ี3 ลดลง 30.90% ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 16.34%   

ไตรมาสท่ี  2 เพิ่มข้ึน 18.43%  ไตรมาสท่ี3 ลดลง16.15% รวมค่าใชจ่้าย ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 81.98% 

ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 3.79%  ไตรมาสท่ี3 ลดลง 79.23% ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน และ ค่าใชจ่้าย

ภาษีเงินได ้  ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 18.02% ไตรมาสท่ี  2 ลดลง 16.21% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 20.77% 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน ไตรมาสท่ี1 คิดเป็น 0.03% ไตรมาสท่ี2 คงท่ี ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.02% ก าไร

ส าหรับงวด ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 17.99% ไตรมาสท่ี  2ลดลง  16.19%  ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 20.75% 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ไตรมาสท่ี1 คิดเป็น -3.03% ไตรมาสท่ี2 ลดลง -2.84% ไตรมาสท่ี3 เพิ่มข้ึน 3.71%  

ก าไรส าหรับงวด ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 14.95% ไตมาสท่ี 2 ลดลง13.35% ไตมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 17.04% 
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4.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม 

บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน วิธีแนวนอน 

โดยใชไ้ตรมาสท่ี 1,2 และ 3 ปี 2561 

           (หน่วย : พนับาท ) 

 ไตรมาสท่ี 1   ไตรมาสท่ี 2  เพิ่ม/ลด  เปอร์เซ็นต ์  ไตรมาสท่ี 3  เพิ่ม/ลด  เปอร์เซ็นต ์

 31-มี.ค.-61  30-มิ.ย.-61      30-ก.ย.-61     
 

สินทรัพย์ 
              
สินทรัพย์หมุนเวยีน              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 30,631  42,976  12,345  40.30  65,050  22,074  51.36 
เงินลงทุนชัว่คราว 484,204  364,501  -119,703  -24.72  365,298  797  0.22 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7,844  3,894 

 
-3,950 

 
-50.36 

 
8,981 

 
5,087 

 
130.64 

สินคา้คงเหลือ 23,958  26,204 
 

2,246 
 

9.37 
 

23,144 
 

-3,060 
 

-11.68 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 5,316  8,818 

 
3,502 

 
65.88 

 
9,078 

 
260 

 
2.95 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 
551,953  4,463,993 

 
3,912,040 

 
708.76 

 
471,551 

 

-
3,992,442 

 
-89.44 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน              
เงินฝากธนาคารท่ีมีการค ้าประกนั 3,681  3,681 

 
0 

 
0.00 

 
200 

 
-3,481 

 
-94.57 



97 
 

 

 
 
 

 
บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน วิธีแนวนอน 

โดยใชไ้ตรมาสท่ี 1,2 และ 3 ปี 2561 

           (หน่วย : พนับาท ) 

 ไตรมาสท่ี 1   ไตรมาสท่ี 2  เพิ่ม/ลด  เปอร์เซ็นต ์  ไตรมาสท่ี 3  เพิ่ม/ลด  เปอร์เซ็นต ์

 31-มี.ค.-61  30-มิ.ย.-61      30-ก.ย.-61     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,000  1,999 

 
999 

 
99.90 

 
1,999 

 
0 

 
0.00 

ท่ีดิน อาคาร 442,571  454,134 
 

11,563 
 

2.61 
 

466,562 
 

12,428 
 

2.74 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13,682  15,252 

 
1,570 

 
11.47 

 
14,866 

 
-386 

 
-2.53 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย ์ 1,009  2,387 
 

1,378 
 

136.57 
 

1,212 
 

-1,175 
 

-49.22 
เงินประกนัการเช่า 31,708  29,662 

 
-2,046 

 
-6.45 

 
30,962 

 
1,300 

 
4.38 

สินทรัพยภ์าษีเงินได ้รอการตดับญัชี 2,390  3,681 
 

1,291 
 

54.02 
 

3,931 
 

250 
 

6.79 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 496,041  510,796 
 

14,755 
 

2.97 
 

519,696 
 

8,900 
 

1.74 

รวมสินทรัพย ์ 1,047,994  957,189 
 

-90,805 
 

-8.66 
 

991,247 
 

34,058 
 

3.56 
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                                                                                        บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน วิธีแนวนอน 

โดยใชไ้ตรมาสท่ี 1,2 และ 3 ปี 2561 

           (หน่วย : พนับาท ) 

 

ไตรมาสท่ี 
1   

ไตรมาสท่ี 
2  

เพิ่ม/
ลด  เปอร์เซ็นต ์  

ไตรมาสท่ี 
3  

เพิ่ม/
ลด  เปอร์เซ็นต ์

 31-มี.ค.-61  30-มิ.ย.-61      30-ก.ย.-61     
 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
              
หน้ีสินหมุนเวยีน              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 35,635  46,335 

 
10,700 

 
30.03 

 
44,780 

 
-1,555 

 
-3.36 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน              
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในปี 200  203 

 
3 

 
1.50 

 
205 

 
2 

 
0.99 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 20,256  13,220 
 

-7,036 
 

-34.74 
 

7,076 
 

-6,144 
 

-46.48 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 10,943  9,924 

 
-1,019 

 
-9.31 

 
13,192 

 
3,268 

 
32.93 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 67,034  68,988 
 

1,954 
 

2.91 
 

65,253 
 

-3,735 
 

-5.41 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน              
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 104  53 

 
-51 

 
-49.04 

 
- 

 
- 

 
- 

ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน 9,537  10,046 
 

509 
 

5.34 
 

10,331 
 

285 
 

2.84 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6,419  7,085 

 
666 

 
10.38 

 
7,751 

 
666 

 
9.40 
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                                                                           บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน วิธีแนวนอน 

โดยใชไ้ตรมาสท่ี 1,2 และ 3 ปี 2561 

           (หน่วย : พนับาท ) 

 ไตรมาสท่ี 1   ไตรมาสท่ี 2  เพิ่ม/ลด  เปอร์เซ็นต ์  ไตรมาสท่ี 3  เพิ่ม/ลด  เปอร์เซ็นต ์

 31-มี.ค.-61  30-มิ.ย.-61      30-ก.ย.-61     
              
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,932  3,261 

 
329 

 
11.22 

 
3,504 

 
243 

 
7.45 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 18,992  20,445 
 

1,453 
 

7.65 
 

21,586 
 

1,141 
 

5.58 
รวมหน้ีสิน 86,026  89,443 

 
3,417 

 
3.97 

 
86,839 

 
-2,604 

 
-2.91 

ส่วนของผู้ถือหุ้น              
ทุนเรือนหุน้              
ทุนจดทะเบียน              
หุน้สามญั 815,625,000 หุน้ มูลค่าหุน้
ละ 0.10 บาท 81,563  81,536 

 
-27 

 
-0.03 

 
81,536 

 
0 

 
0.00 

ทุนทีอ่อกช าระแล้ว              
หุน้สามญั 815,625,000 หุน้ มูลค่าหุน้
ละ 0.10 บาท 81,562  81,562 

 
0 

 
0.00 

 
81,562 

 
0 

 
0.00 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 709,576  709,576 
 

0 
 

0.00 
 

709,576 
 

0 
 

0.00 
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บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน วิธีแนวนอน 
โดยใชไ้ตรมาสท่ี 1,2 และ 3 ปี 2561 

           (หน่วย : พนับาท ) 

 ไตรมาสท่ี 1   ไตรมาสท่ี 2  เพิ่ม/ลด  เปอร์เซ็นต ์  ไตรมาสท่ี 3  เพิ่ม/ลด  เปอร์เซ็นต ์

 31-มี.ค.-61  30-มิ.ย.-61      30-ก.ย.-61     
ก าไรสะสม              
     จดัสรรแลว้ - ส ารองตาม
กฎหมาย –  บริษทัฯ 8,156  8,156 

 
0 

 
0.00 

 
8,156 

 
0 

 
0.00 

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 162,674  133,004 
 

-29,670 
 

-18.24 
 

105,114 
 

-27,890 
 

-20.97 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 961,988  932,298 

 
-29,690 

 
-3.09 

 
904,408 

 
-27,890 

 
-2.99 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,047,994  1,033,812 
 

-14,182 
 

-1.35 
 

991,247 
 

-42,565 
 

-4.12 
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บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบงบก าไรขาดทุน วิธีแนวนอน 

โดยใชไ้ตรมาสท่ี 1,2 และ 3 ปี 2561 

           (หน่วย : พนับาท ) 

 
ไตรมาสท่ี 1   ไตรมาสท่ี 2  เพิ่ม/ลด  เปอร์เซ็นต ์  ไตรมาสท่ี 3  เพิ่ม/ลด  เปอร์เซ็นต ์

 
31-มี.ค.-61  30-มิ.ย.-61      30-ก.ย.-61     

              

ก าไรขาดทุน 
             

รายได้ 
             

รายไดจ้ากการขาย 199,431  205,979 
 

6,548 
 

3.28 
 

215,128 
 

9,149 
 

4.44 
รายไดอ่ื้น 2,137  3,165 

 
1,028 

 
48.10 

 
1,265 

 
-1,900 

 
-60.03 

รวมรายได้ 201,568  209,144 
 

7,576 
 

3.76 
 

216,393 
 

7,249 
 

3.47 
ค่าใช้จ่าย              
ตน้ทุนขาย 65,954  69,009 

 
3,055 

 
4.63 

 
69,637 

 
628 

 
0.91 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 66,345  67,681 
 

1,336 
 

2.01 
 

66,857 
 

-824 
 

-1.22 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 32,941  38,542 

 
5,601 

 
17.00 

 
34,946 

 
-3,596 

 
-9.33 

รวมค่าใช้จ่าย 165,240  175,232 
 

9,992 
 

6.05 
 

171,440 
 

-3,792 
 

-2.16 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการ
เงิน และค่าใชจ่้ายภาษีเงิน 36,328  33,912 

 
-2,416 

 
-6.65 

 
44,953 

 
11,041 

 
32.56 
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                                                                                     บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบงบก าไรขาดทุน วิธีแนวนอน ( ต่อ ) 

โดยใชไ้ตรมาสท่ี 1,2 และ 3 ปี 2561 

           (หน่วย : พนับาท ) 

 
ไตรมาสท่ี 1   ไตรมาสท่ี 2  เพิ่ม/ลด  เปอร์เซ็นต ์  ไตรมาสท่ี 3  เพิ่ม/ลด  เปอร์เซ็นต ์

 
31-มี.ค.-61  30-มิ.ย.-61      30-ก.ย.-61     

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (69)  (53) 
 

16 
 

-23.19 
 

(53) 
 

0 
 

0.00 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 36,259  33,859 

 
-2,400 

 
-6.62 

 
44,900 

 
11,041 

 
32.61 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (6,116)  (5,944) 
 

172 
 

-2.81 
 

(8,032) 
 

-2,088 
 

35.13 
ก าไรส าหรับงวด 30,143  27,915 

 
-2,228 

 
-7.39 

 
36,868 

 
8,953 

 
32.07 
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การอธิบายผลการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีแนวนอนบริษทั อาฟเตอร์ย ูจ  ากดั 

(มหาชน) จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั อาฟเตอร์ย ูจ  ากดั (มหาชน) ไตรมาสท่ี 

1-3 ดว้ยวิธีแนวนอน เปรียบเทียบเป็นร้อยละแบ่งเป็น2กลุ่ม พบวา่  

กลุ่มท่ี1 เปรียบเทียบระหว่างไตรมาสท่ี 1 และ ไตรมาสท่ี 2 แปลความดงัน้ี กิจการมี เงิน

สดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มข้ึน 12,345 คิดเป็นร้อยละ 40.30 เงินลงทุนชัว่คราว ลดลง -

119,703 คิดเป็นร้อยละ -24.72 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ลดลง -3,950 คิดเป็นร้อยละ -59.36 

สินคา้คงเหลือเพิ่มข้ึน 2,246 คิดเป็นร้อยละ 9.37สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 3,502 คิดเป็นร้อย

ละ 65.88 รวมสินทรัพยห์มุนเวียน ลดลง -105,560 คิดเป็นร้อยละ -19.12 เงินฝากธนาคารท่ีมีการ

ค ้าประกนัไม่มียอดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เพิ่มข้ึน 999 คิดเป็นร้อยละ 99.90 ท่ีดิน อาคาร เพิ่มข้ึน 

11,563 คิดเป็นร้อยละ 2.16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพิ่มข้ึน 1,520 คิดเป็นร้อยละ11.47 เงินจ่าย

ล่วงหนา้ ค่าสินทรัพย ์เงินประกนัการเช่า เพิ่มข้ึน 1,378 คิดเป็นร้อยละ 136.58 ยอดสินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อการตดับญัชี ลดลง -2,046 คิดเป็นร้อยละ -6.45 รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เพิ่มข้ึน 1,291 

คิดเป็นร้อยละ 54.02 รวมสินทรัพย ์เพิ่มข้ึน 14,755 คิดเป็นร้อยละ 2.97 เจา้หน้ีการคา้ และ เจา้หน้ี

อ่ืน ลดลง-90,805 คิดเป็นร้อยละ -8.66 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ท่ีถึงก าหนดช าระภายในปีไม่

มียอด ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย เพิ่มข้ึน 10,700คิดเป็นร้อยละ30.03 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 3 คิด

เป็นร้อยละ 1.50 รวมหน้ีสินหมุนเวียน ลดลง -7,036 คิดเป็นร้อยละ -34.74 หน้ีสินตามสัญญาเช่า

การเงิน ลดลง-51 คิดเป็นร้อยละ -49.04 ประมาณหน้ีสินในการร้ือถอนเพิ่มข้ึน 509 คิดเป็นร้อยละ 

5.34 ส ารองผลประโยชน์ระยะยาว ของพนักงาน เพิ่มข้ึน 666 คิดเป็นร้อยละ 10.38 หน้ีสินไม่

หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 329 คิดเป็นร้อยละ 11.22 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียนเพิ่มข้ึน 1,453 คิดเป็นร้อย

ละ 7.65 รวมหน้ีสินเพิ่มข้ึน 3,417 คิดเป็นร้อยละ 3.97 ทุนจดทะเบียนหุ้นสามญั 815,625,000 หุ้น 

มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท ลดลง -27 คิดเป็นร้อยละ -0.03 ทุนท่ีออกช าระแลว้ หุน้สามญั 815,625,000 

หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาทยอด 0.00 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั ยอด 0.00 ส ารองตามกฎหมายของ

บริษทัฯ ยอด 0.00 ยงัไม่จดัสรรลดลง -29,670 คิดเป็นร้อยละ -18.24 รวมส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง -

29,690 คิดเป็นร้อยละ -3.09 รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง -14,182 คิดเป็นร้อยละ -1.35 

กลุ่มท่ี2 เปรียบเทียบระหวา่งไตรมาสท่ี 2และ ไตรมาสท่ี 3 แปลความดงัน้ี กิจการมี เงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มข้ึน 22,074 คิดเป็นร้อยละ 51.36 เงินลงทุนชัว่คราว เพิ่มข้ึน 797 
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คิดเป็นร้อยละ 0.22 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน เพิ่มข้ึน 5,087 คิดเป็นร้อยละ 130.64 สินค้า

คงเหลือลดลง -3,060 คิดเป็นร้อยละ -11.68 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 260 คิดเป็นร้อยละ 

2.95 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มข้ึน 25,158 คิดเป็นร้อยละ 5.64 เงินฝากธนาคารท่ีมีการค ้ า

ประกนัลดลง -3,481 คิดเป็นร้อยละ 94.57 เงินลงทุนในบริษทัย่อย ไม่มียอดท่ีดิน อาคาร เพิ่มข้ึน 

12,428 คิดเป็นร้อยละ 2.74 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ลดลง -386 คิดเป็นร้อยละ-2.53 เงินจ่ายล่วงหน้า 

ค่าสินทรัพยล์ดลง -1,175 คิดเป็นร้อยละ -49.22 เงินประกนัการเช่า เพิ่มข้ึน 1,300 คิดเป็นร้อยละ 

4.38 ยอดสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน 250 คิดเป็นร้อยละ 6.79 รวมสินทรัพยไ์ม่

หมุนเวียน เพิ่มข้ึน 8,900 คิดเป็นร้อยละ 1.74รวมสินทรัพย ์เพิ่มข้ึน 34,058 คิดเป็นร้อยละ 3.56 

เจา้หน้ีการคา้ และ เจา้หน้ีอ่ืน เพิ่มข้ึน 2 คิดเป็นร้อยละ 0.99 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ท่ีถึง

ก าหนดช าระภายในปีลดลง -6,144 คิดเป็นร้อยละ -46.48 ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย เพิ่มข้ึน 3,268 คิดเป็น

ร้อยละ32.93 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนลดลง -3,735 คิดเป็นร้อยละ -5.41 รวมหน้ีสินหมุนเวียนไม่มี

ยอด หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน เพิ่มข้ึน 285 คิดเป็นร้อยละ 2.84 ประมาณหน้ีสินในการร้ือถอน

เพิ่มข้ึน 666 คิดเป็นร้อยละ 9.40 ส ารองผลประโยชน์ระยะยาว ของพนักงาน เพิ่มข้ึน 243 คิดเป็น

ร้อยละ 7.45 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 1,141 คิดเป็นร้อยละ 5.58 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน

ลดลง -2,694 คิดเป็นร้อยละ -2.91 รวมหน้ีสินเพิ่มข้ึน 3,417 คิดเป็นร้อยละ 3.97 ทุนจดทะเบียนหุน้

สามญั 815,625,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท ลดลง -27 คิดเป็นร้อยละ -0.03 ทุนท่ีออกช าระแลว้ 

หุ้นสามญั 815,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาทยอด 0.00 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั ยอด 0.00 

ส ารองตามกฎหมายของบริษทัฯ ยอด 0.00 ยงัไม่จดัสรรลดลง -27,890 คิดเป็นร้อยละ -20.97 รวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง -27,890 คิดเป็นร้อยละ -2.99 รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง -

42,565 คิดเป็นร้อยละ -4.12 
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การอธิบายผลการวิเคราะห์ บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) วิธีแนวนอน งบก าไรขาดทุน 

 จากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนของ บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) ไตรมาสท่ี 1-3 

ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวนอน เปรียบเทียบเป็นร้อยละ แบ่งเป็น 2 กลุ่มพบวา่ 

กลุ่มท่ี 1 เปรียบเทียบระหวา่ง ไตรมาสท่ี  1 และ ไตรมาสท่ี 2 แปลความหมายดงัน้ี กิจการมี 

รายไดจ้ากการขาย  เพิ่มข้ึน 6,548  บาท  คิดเป็นร้อยละ 3.28 

รายไดอ่ื้น   เพิ่มข้ึน 1,028  บาท  คิดเป็นร้อยละ 48.10 

รวมรายได ้   เพิ่มข้ึน 7,576  บาท  คิดเป็นร้อยละ 3.76 

ตน้ทุนขาย   เพิ่มข้ึน 3,055  บาท  คิดเป็นร้อยละ 4.63 

ค่าใชจ่้ายในการขาย  เพิ่มข้ึน 1,336  บาท  คิดเป็นร้อยละ 2.01 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  เพิ่มข้ึน 5,601  บาท  คิดเป็นร้อยละ 17.00 

รวมค่าใชจ่้าย   เพิ่มข้ึน   9,992  บาท  คิดเป็นร้อยละ 6.05 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน ลดลง -2,416  บาท  คิดเป็นร้อยละ -6.65 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  เพิ่มข้ึน 16       บาท  คิดเป็นร้อยละ -23.19                              

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ ลดลง -2,400  บาท  คิดเป็นร้อยละ -6.62 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  เพิ่มข้ึน   172      บาท       คิดเป็นร้อยละ -2.81                       

ก าไรส าหรับงวด   ลดลง -2,228  บาท  คิดเป็นร้อยละ -7.39 
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กลุ่มท่ี 2 เปรียบเทียบระหวา่ง ไตรมาสท่ี  2 และ ไตรมาสท่ี 3 แปลความหมายดงัน้ี กิจการมี 

รายไดจ้ากการขาย  เพิ่มข้ีน 9,149  บาท  คิดเป็นร้อยละ 4.44 

รายไดอ่ื้น   ลดลง -1,900  บาท  คิดเป็นร้อยละ -60.03 

รวมรายได ้   เพิ่มข้ึน 7,249  บาท  คิดเป็นร้อยละ 3.47 

ตน้ทุนขาย   เพิ่มข้ึน 628  บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.91 

ค่าใชจ่้ายในการขาย  ลดลง -824  บาท  คิดเป็นร้อยละ -1.22 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  ลดลง -3,596  บาท  คิดเป็นร้อยละ -9.33 

รวมค่าใชจ่้าย   ลดลง   -3,792  บาท  คิดเป็นร้อยละ -2.16 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน เพิ่มข้ึน 11,041  บาท  คิดเป็นร้อยละ 32.56 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  เพิ่มข้ึน 16       บาท  คิดเป็นร้อยละ -23.19                              

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ เพิ่มข้ึน 11,041  บาท  คิดเป็นร้อยละ 32.61 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  ลดลง   -2,088    บาท       คิดเป็นร้อยละ 35.13                       

ก าไรส าหรับงวด   เพิ่มข้ึน 8,953  บาท  คิดเป็นร้อยละ 32.07 

สรุปจากการเปรียบเทียบกลุ่มท่ี 1 ไตรมาสท่ี 1 กบั 2 และกลุ่มท่ี 2 ไตรมาสท่ี 2 กบั  3 พบวา่กลุ่มท่ี 

2 ท าก าไรเพิ่มข้ึนไดม้ากกวา่กลุ่มท่ี 1 ซ่ึงดูจากก าไรร้อยละของกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ก าไรส าหรับ

งวดของกลุ่มท่ี 2 เพิ่มข้ึน แต่กลุ่มท่ี 2 ลดลง 
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4.3 การเปรียบเทยีบบริษัทคู่แข่ง 

งบการเงินของบริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ติง้ 

จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย บริษทั เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เกต็ต้ิง จ  ากดั

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

31-มี.ค.-61 30-มิ.ย.-61 30-ก.ย.-61 31-มี.ค.-61 30-มิ.ย.-61 30-ก.ย.-61

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 30,631 42,976 65,050 187,312           132,396           192,846           

เงินลงทนุชัว่คราว 484,204 364,501 365,298 412,633           3,205                1,305                

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7,844 3,894 8,981 612,957           666,565           783,381           

สินคา้คงเหลือ 23,958 26,204 23,144 824,508           1,634,669        1,605,679        

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 5,316 8,818 9,078 204,746           133,816           264,408           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 551,953 446,393 471,551 2,242,156        2,570,651        2,847,619        

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีการค ้าประกนั 3,681 3,681 200 3,129                10,134 9,960                

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 1,000 1,999 1,999 108,690           121,120 121,120           

ท่ีดิน อาคาร 442,571 454,134 466,562 992,493           1,014,533 1,025,585        

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 13,682 15,252 14,866 22,045             23,385 32,846             

เงินจ่ายล่วงหน้าคา่สินทรัพย์ 1,009 2,387 1,212 - - -

เงินประกนัการเช่า 31,708 29,662 30,962 - - -

สินทรัพยภ์าษีเงินได ้รอการตดับญัชี 2,390 3,681 3,931 15,583             15,002 15,700             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 496,041 510,796 519,696 1,141,940        1,184,174 1,205,211        

รวมสินทรัพย์ 1,047,994 957,189 991,247 3,384,096        3,754,825 4,052,830        

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 35,635 46,335 44,780 462,106           543,739 650,321           

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในปี 200 203 205 - - -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 20,256 13,220 7,076 105,619           47,797             21,920             

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 10,943 9,924 13,192 16,290             16,758             19,717             

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 67,034 68,988 65,253 584,015           608,294           691,958           

หน้ีสินไมห่มนุเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 104 53 - - - -

ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน 9,537 10,046 10,331 - - -

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 6,419 7,085 7,751 15,467             15,317             16,167             

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 2,932 3,261 3,504 - - -

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 18,992 20,445 21,586 15,467             15,317             16,167             

รวมหน้ีสิน 86,026 89,443 86,839 599,482           623,611           708,125           
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน

หุ้นสามญั 815,625,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.10 บาท 81,563 81,536 81,536 345,000              345,000              345,000              

ทุนที่ออกช ำระแล้ว

หุ้นสามญั 815,625,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.10 บาท 81,562 81,562 81,562 345,000              345,000              345,000              

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 709,576 709,576 709,576 1,315,440           1,315,440           1,315,440           

ก าไรสะสม

     จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย –  บริษทัฯ 8,156 8,156 8,156 34,500                34,500                34,500                

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 162,674 133,004 105,114 601,373              524,030              450601.00

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 961,988 932,298 904,408 2,641,313           2,563,970           2,490,541           

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,047,994 1,033,812 991,247 3,240,795           3,187,581           3,198,666           

งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561
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บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย บริษทั เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เกต็ต้ิง จ  ากดั

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

31-มี.ค.-61 30-มิ.ย.-61 30-ก.ย.-61 31-มี.ค.-61 30-มิ.ย.-61 30-ก.ย.-61

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน

หุ้นสามญั 815,625,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.10 บาท 81,563 81,536 81,536 345,000              345,000              345,000              

ทุนที่ออกช ำระแล้ว

หุ้นสามญั 815,625,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.10 บาท 81,562 81,562 81,562 345,000              345,000              345,000              

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 709,576 709,576 709,576 1,315,440           1,315,440           1,315,440           

ก าไรสะสม

     จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย –  บริษทัฯ 8,156 8,156 8,156 34,500                34,500                34,500                

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 162,674 133,004 105,114 601,373              524,030              450601.00

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 961,988 932,298 904,408 2,641,313           2,563,970           2,490,541           

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,047,994 1,033,812 991,247 2,663,684           2,586,432           2,513,095           

งบแสดงฐานะการเงิน ( ต่อ ) งบแสดงฐานะการเงิน ( ต่อ )

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561
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ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

31-มี.ค.-61 30-มิ.ย.-61 30-ก.ย.-61 31-มี.ค.-61 30-มิ.ย.-61 30-ก.ย.-61

ก ำไรหรือขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 199,431 205,979 215,128 1,284,838        1,288,280        1,453,353        

รายไดอ่ื้น 2,137 3,165 1,265 7,334                7,224                8,881                

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                        -                        -                        10,167             -                        

รวมรำยได้ 201,568 209,144 216,393 1,292,172        1,305,671        1,462,234        

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทนุขาย 65,954 69,009 69,637 923,194           873,968           992,116           

คา่ใช้จ่ายในการขาย 66,345 67,681 66,857 144,396           190,548           225,893           

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 32,941 38,542 34,946 56,923             54,641             78,928             

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน -                        -                        -                        8,567                4,263                

รวมค่ำใช้จ่ำย 165,240 175,232 171,440 1,133,080        1,119,157        1,301,200        

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ

    ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 36,328 33,912 44,953 159,092           186,514           161,034           

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ -                        -                        -                        -                        -                        -                        

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 36,328 33,912 44,953 159,092           186,514           161,034           

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (69) (53) (53) (2,254)              (4,181)              (5,841)              

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 36,259 33,859 44,900 156,838           182,333           155,193           

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (6,116) (5,944) (8,032) (3,054)              (25,843)            (21,248)            

ก ำไรส ำหรับงวด 30,143 27,915 36,868 153,784           156,490           133,945           

โดยใช้ไตรมาสท่ี 1,2 และ 3 ปี 2561

 งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย บริษทั เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เกต็ต้ิง จ  ากดั
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ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

31-มี.ค.-61 30-มิ.ย.-61 30-ก.ย.-61 31-มี.ค.-61 30-มิ.ย.-61 30-ก.ย.-61

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 2.92 4.49 6.56 5.54 3.53 4.76

เงินลงทนุชัว่คราว 46.20 38.08 36.85 12.19 0.09 0.03

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 0.75 0.41 0.91 18.11 17.75 19.33

สินคา้คงเหลือ 2.29 2.74 2.33 24.36 43.54 39.62

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 0.51 0.92 0.92 6.05 3.56 6.52

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 52.67 46.64 47.57 66.26 68.46 70.26

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีการค ้าประกนั 0.35 0.38 0.02 0.09 0.27 0.25

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 0.10 0.21 0.20 3.21 3.23 2.99

ท่ีดิน อาคาร 42.23 47.44 47.07 29.33 27.02 25.31

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 1.31 1.59 1.50 0.65 0.62 0.81

เงินจ่ายล่วงหน้าคา่สินทรัพย์ 0.10 0.25 0.12 - - -

เงินประกนัการเช่า 3.03 3.10 3.12 - - -

สินทรัพยภ์าษีเงินได ้รอการตดับญัชี 0.23 0.38 0.40 0.46 0.40 0.39

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 47.33 53.36 52.43 33.74 31.54 29.74

รวมสินทรัพย์ 100 100 100 100 100 100

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3.40 4.48 4.52 14.26 17.06 20.33

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในปี 0.02 0.02 0.02 - - -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1.93 1.28 0.71 3.26 1.50 0.69

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 1.04 0.96 1.33 0.50 0.53 0.62

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 6.40 6.67 6.58 18.02 19.08 21.63

หน้ีสินไมห่มนุเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 0.01 0.01 - - - -

ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน 0.91 0.97 1.04 - - -

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 0.61 0.69 0.78 0.48 0.48 0.51

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 0.28 0.32 0.35 - - -

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1.81 1.98 2.18 0.48 0.48 0.51

รวมหน้ีสิน 8.21 8.65 8.76 18.50 19.56 22.14

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน

หุ้นสามญั 815,625,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท 7.78 7.89 8.23 10.65 10.82 10.79

ทุนทีอ่อกช ำระแล้ว

หุ้นสามญั 815,625,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท 7.78 7.89 8.23 10.65 10.82 10.79

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 67.71 68.64 71.58 40.59 41.27 41.12

ก าไรสะสม

     จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย –  บริษทัฯ 0.78 0.79 0.82 1.06 1.08 1.08

     ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 15.52 12.87 10.60 18.56 16.44 14.09

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 91.79 90.18 91.24 81.50 80.44 77.86

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 100 100 100 100 100 100

บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย บริษทั เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เกต็ต้ิง จ  ากดั

ตารางเปรียบเทียบตามแนวตั้ง งบแสดงฐานะการเงิน

โดยใช้ไตรมาสท่ี 1,2 และ 3 ปี 2561

การวเิคราะห์ ของบริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ติง้ 

จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย วธีิแนวตั้ง งบแสดงฐานะการเงิน 
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ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

31-มี.ค.-61 30-มิ.ย.-61 30-ก.ย.-61 31-มี.ค.-61 30-มิ.ย.-61 30-ก.ย.-61

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน

หุ้นสามญั 815,625,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท 7.78 7.89 8.23 10.65 10.82 10.79

ทุนทีอ่อกช ำระแล้ว

หุ้นสามญั 815,625,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท 7.78 7.89 8.23 10.65 10.82 10.79

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 67.71 68.64 71.58 40.59 41.27 41.12

ก าไรสะสม

     จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย –  บริษทัฯ 0.78 0.79 0.82 1.06 1.08 1.08

     ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 15.52 12.87 10.60 18.56 16.44 14.09

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 91.79 90.18 91.24 81.50 80.44 77.86

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 100 100 100 100 100 100

ตารางเปรียบเทียบตามแนวตั้ง งบแสดงฐานะการเงิน

โดยใช้ไตรมาสท่ี 1,2 และ 3 ปี 2561

บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย บริษทั เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เกต็ต้ิง จ  ากดั 
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การอธิบายผลการวเิคราะห์ บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน)  และ บริษัท เถ้าแก่น้อย 

ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย วิธีแนวตั้ง งบแสดงฐานะการเงิน 

จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน)  และ 

บริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เกต็ต้ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ดว้ยวิธีวิเคราะห์แนวตั้งซ่ึง

เป็นการเปรียบเทียบ 3 ไตรมาส พบวา่ 

การอธิบายผลการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีแนวตั้งบริษทั เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มา

เก็ตต๊ิง จ ากดั จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั  เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง 

จ ากดั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม, 30 มิถุนายน, 30 กนัยายนปี 2561 ดว้ยการวิเคราะห์แนวตั้งหรือวิธีร้อย

ละของยอด รวมซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ไตรมาสพบวา่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 5.54% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 3.53% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 4.76% เงินลงทุน

ชัว่คราว ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 12.19% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.09% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.03% ลูกหน้ี

การคา้และลูกหน้ีอ่ืน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 18.11% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 17.75% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 

19.33% สินคา้คงเหลือ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 24.36% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 43.54% ไตรมาสท่ี 3 

ลดลง 39.62% สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 6.05% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 3.56%  

ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 6.52% รวมสินทรัพยห์มุนเวียน ไตรมาสคงท่ี 1 คิดเป็น66.26% ไตรมาสท่ี2 

เพิ่มข้ึน68.46% ไตรมาสท่ี3เพิ่มข้ึน 70.26% เงินฝากธนาคารท่ีมีการค ้าประกนั ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 

0.09% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 0.27% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.25% เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ไตรมาสท่ี 1 

คิดเป็น 3.21% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 2.23% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 2.99% ท่ีดิน อาคาร ไตรมาสท่ี 1 คิด

เป็น 29.33% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 27.02% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 20.31% สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไตรมาส

ท่ี 1 คิดเป็น 0.65% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.62% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.81% เงินจ่ายล่วงหน้า ค่า

สินทรัพย ์เงินประกนัการเช่า ทั้ง 3 ไตรมาสไม่มียอด สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ไตรมาส

ท่ี 1 คิดเป็น 0.46% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง0.40% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.39% รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น33.74% ไตรมาสท่ี2 ลดลง 31.54% ไตรมาสท่ี3 ลดลง 29.74 รวมสินทรัพย ์ทั้ง 

3 ไตรมาสคงท่ี เจา้หน้ีการคา้ และ เจา้หน้ีอ่ืน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 14.26% ไตมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 

17.06% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 20.33% หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ท่ีถึงก าหนดช าระภายในปี ทั้ง 

3 ไตรมาสไม่มียอด ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 3.26% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 1.50%  
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ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 0.69% หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.30% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 

0.53% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.62% รวมหน้ีสินหมุนเวียน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 18.02% ไตรมาสท่ี2 

เพิ่มข้ึน 19.08% ไตรมาสท่ี3 เพิ่มข้ึน 21.63% หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ทั้ง 3 ไตรมาสไม่มียอด

ประมาณหน้ีสินในการร้ือถอน ทั้ง 3 ไตมาส ไม่มียอดส ารองผลประโยชน์ระยะยาว ของพนกังาน 

ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.48% ไตรมาสท่ี 2 คงท่ี 0.48% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.51% หน้ีสินไม่

หมุนเวียนอ่ืนทั้ง 3 ไตรมาส ไม่มียอด รวมหน้ีสิน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.48% ไตรมาสท่ี 2 คงท่ี 

0.48% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 0.51% รวมหน้ีสิน ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 18.50 ไตรมาสท่ี2 เพิ่มข้ึน 

19.56% ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 22.14% ทุนจดทะเบียนหุน้สามญั 815,625,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 

บาท ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 10.65% ไตรมาสมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 10.82% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 10.79% 

ทุนท่ีออกช าระแล้ว  หุ้นสามัญ 815,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 

10.65% ไตรมาสมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 10.82% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 10.79% ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 

ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 40.59% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 41.27% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 41.12% ส ารองตาม

กฎหมายของบริษทัฯ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 1.06% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 1.08% ไตรมาสท่ี 3 คงท่ี 

1.08% ยงัไม่จดัสรร ไตรมาส ท่ี 1 คิดเป็น 18.56% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 16.44% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง 

14.09% รวมส่วนของผูถื้อหุ้น ไตรมาสท่ี1 คิดเป็น 81.50% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 80.44% ไตรมาสท่ี 

3 ลดลง 77.86% รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ ทั้ง 3 ไตรมาสคงท่ี  
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จากการเปรียบเทียบงบแสดฐานะทางการเงินแนวตั้ง ระหว่าง บริษทัอาฟเตอร์ ยู จ  ากดั 

(มหาชน) และ บริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เกต็ต้ิง จ ากดั ประจ าปี 2561 ไตรมาสท่ี  1 -3  

- บริษทั อาฟเตอร์ย ูจ  ากดั (มหาชน) รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,469,897 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 146.88 รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพิ่มข้ึน 1,526,533 บาท คิดเป็นร้อยละ 153.12 รวมหน้ีสิน

หมุนเวียน 201,275 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.65 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 61,023 บาท คิดเป็นร้อยละ 

5.77 รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 2,801,694 บาท คิดเป็นร้อยละ 273.71  

ส่วนบริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนด ์มาร์เก็ตต้ิง รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 7,660,426 บาท คิด

เป็นร้อยละ 204.98 รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพิ่มข้ึน 3,531,325 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.02 รวม

หน้ีสินหมุนเวียน 1,884,267 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.73 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 46,751 บาท คิด

เป็นร้อยละ 1.47 รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 7,695,824 บาท คิดเป็นร้อยละ 239.80  

สรุปการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจ าปี 2561ไตรมาสท่ี 1 - 3 ระหว่าง 

บริษทั อาฟเตอร์ย ูจ ากดั (มหาชน) และ บริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนด ์มาร์เก็ตต้ิง พบว่า บริษทั อาฟ

เตอร์ย ูจ  ากดั (มหาชน) มีฐานะทางการเงินท่ีดีกวา่ บริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนด ์มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั 
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ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

31-มี.ค.-61 30-มิ.ย.-61 30-ก.ย.-61 31-มี.ค.-61 30-มิ.ย.-61 30-ก.ย.-61

ก ำไรหรือขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 98.94 98.49 99.42 99.43 98.67 99.39

รายไดอ่ื้น 1.06 1.51 0.58 0.57 0.55 0.61

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                        -                        -                        0.78

รวมรำยได้ 100 100 100 100 100 100

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทนุขาย 32.72 33.00 32.18 71.45 66.94 67.85

คา่ใช้จ่ายในการขาย 32.91 32.36 30.90 11.17 14.59 15.45

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 16.34 18.43 16.15 4.41 4.18 5.40

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน -                        -                        -                        0.66 0.29

รวมค่ำใช้จ่ำย 81.98 83.79 79.23 87.69 85.72 88.99

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ

    ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 18.02 16.21 20.77 12.31 14.28 11.01

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ -                        -                        -                        -                        -                        -                        

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 18.02 16.21 20.77 12.31 14.28 11.01

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน -0.03 -0.03 -0.02 -0.17 -0.32 -0.40

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 17.99 16.19 20.75 12.14 13.96 10.61

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ -3.03 -2.84 -3.71 -0.24 -1.98 -1.45

ก ำไรส ำหรับงวด 14.95 13.35 17.04 11.90 11.99 9.16

ตารางเปรียบเทียบตามแนวตั้ง งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

โดยใช้ไตรมาสท่ี 1,2 และ 3 ปี 2561

บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย บริษทั เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เกต็ต้ิง จ  ากดั

การอธิบายผลการวเิคราะห์ ของบริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท เถ้าแก่

น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย วธีิแนวตั้ง งบก าไรขาดทุน 
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การอธิบายผลการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนตามวิธีแนวตั้งบริษทั อาฟเตอร์ย ู จ  ากดั 

(มหาชน)   จากการวิเคราะห์ก าไรขาดทุนของบริษทั อาฟเตอร์ย ู จ  ากดั (มหาชน)  ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม      30 มิถุนายน 30 กนัยายน 2561 ไตรมาส 1-3 ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวตั้ง   ซ่ึงแสดง

เก่ียวกบัจ านวนเงินและร้อยละเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ไตรมาส พบวา่ 

รายไดจ้ากการขายไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 98.94%  ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 98.49% ไตรมาสท่ี3 เพิ่มข้ึน 

99.42%  รายไดอ่ื้นไตรมาสท่ี 1คิดเป็น1.06% ไตรมาสท่ี 2เพิ่มข้ึน 1.51%  ไตรมาสท่ี3 ลดลง 0.58 

รวมรายไดท้ั้ง3ไตรมาสคงท่ี ตน้ทุนขายไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 32.72ไตรมาสท่ี  2 เพิ่มข้ึน 33.00%   

ไตรมาสท่ี3 ลดลง 32.18% ค่าใชจ่้ายในการขาย ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 32.91%  ไตรมาสท่ี  2 ลดลง 

32.36% ไตรมาสท่ี3 ลดลง 30.90% ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 16.34%   

ไตรมาสท่ี  2 เพิ่มข้ึน 18.43%  ไตรมาสท่ี3 ลดลง16.15% รวมค่าใชจ่้าย ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 

81.98% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 3.79%  ไตรมาสท่ี3 ลดลง 79.23% ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน 

และ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 18.02% ไตรมาสท่ี  2 ลดลง 16.21% ไตรมาสท่ี 3 

เพิ่มข้ึน 20.77% ค่าใชจ่้ายทางการเงิน ไตรมาสท่ี1 คิดเป็น 0.03% ไตรมาสท่ี2 คงท่ี ไตรมาสท่ี 3 

ลดลง 0.02% ก าไรส าหรับงวด ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 17.99% ไตรมาสท่ี  2ลดลง  16.19%  ไตรมาส

ท่ี 3 เพิ่มข้ึน 20.75% ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ไตรมาสท่ี1 คิดเป็น -3.03% ไตรมาสท่ี2 ลดลง -2.84% 

ไตรมาสท่ี3 เพิ่มข้ึน 3.71% ก าไรส าหรับงวด ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 14.95% ไตมาสท่ี 2 ลดลง

13.35% ไตมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึน 17.04% 

 

การอธิบายผลการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนตามวิธีแนวตั้งบริษทั เถา้แก่นอ้ย จ ากดั จากการ

วิเคราะห์ก าไรขาดทุนของบริษทั เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากดั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 30 

มิถุนายน 30 กนัยายน 2561 ไตรมาส 1-3 ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวนอน ซ่ึงแสดงเก่ียวกบัจ านวน

เงินและร้อยละเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ไตรมาส พบวา่ รายไดจ้ากการขายไตรมาสท่ี 1คิดเป็น 99.43% 

ไตรมาสท่ี 2ลดลง 98.67% ไตรมาสท่ี3 เพิ่มข้ึน 99.39% รายไดอ่ื้นไตรมาสท่ี 1คิดเป็น1.07%  

ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 0.55% ไตรมาสท่ี3 เพิ่มข้ึน 0.61% รวมรายได ้ไตรมาสท่ี 1 3 คงตน้ ไตรมาสท่ี 

2 0.78% ทุนขายทั้ง 3 ไตรมาส คงท่ี ค่าใชจ่้ายในการขาย ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 71.45% ไตรมาสท่ี 2 

ลดลง 66.94% ไตรมาสท่ี3 เพิ่มข้ึน 67.85% ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 11.17% 
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ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 14.59% ไตรมาสท่ี3 เพิ่มข้ึน 15.45% รวมค่าใช้จ่าย ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 

4.41% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง 4.18% ไตรมาสท่ี3 เพิ่มข้ึน 5.40% ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน และ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 0.66% ไตรมาสท่ี 2 ลดลง ไม่มียอด ไตรมาสท่ี3 ลดลง 

0.29% ค่าใชจ่้ายทางการเงิน ไตรมาสท่ี1 คิดเป็น 87.69% ไตรมาสท่ี2 ลดลง 85.72% ไตรมาสท่ี3 

เพิ่มข้ึน 88.99% ก าไรส าหรับงวด ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น 12.31% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 14.28%  

ไตรมาสท่ี3 ลดลง 11.01% ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ไตมาสท่ี1 คิดเป็น -0.17% ไตมาสท่ี 2 ลดลง 

0.32% ไตรมาสท่ี 3 ลดลง -0.41% ก าไรส าหรับงวด ไตรมาสท่ี1 คิดเป็น 12.14% ไตรมาสท่ี2 

เพิ่มข้ึน 13.96% ไตรมาสท่ี3 ลดลง 10.61% ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ไตรมาสท่ี1 คิดเป็น -0.24%  

ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน -1.98% ไตรมาสท่ี3 ลดลง -1.95% ก าไรส าหรับงวด ไตรมาสท่ี1 คิดเป็น 

11.90% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 11.99% ไตรมาสท่ี3 ลดลง 9.16% 

 

สรุปการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจ าปี 2561ไตรมาสท่ี 1 - 3 ระหวา่ง บริษทั อาฟ

เตอร์ยู จ  ากัด (มหาชน) และ บริษทั เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์ มาร์เก็ตต้ิง พบว่า บริษทั อาฟเตอร์ย ู

จ  ากดั (มหาชน) มีก าไรส าหรับงวด บริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนด ์มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั ก าไรส าหรับงวด 

ไตรมาสท่ี1 คิดเป็น 11.90% ไตรมาสท่ี 2 เพิ่มข้ึน 11.99% ไตรมาสท่ี3 ลดลง 9.16% 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

ไตรมาสท่ี 1-2 % ไตรมาสท่ี 2-3 % ไตรมาสท่ี 1-2 % ไตรมาสท่ี 2-3 %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 12,345 40.30 22,074 51.36 (54,916)            -29.32 60,450             45.66

เงินลงทนุชัว่คราว -119,703 -24.72 797 0.22 (409,428)         -99.22 (1,900)              -59.28

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -3,950 -50.36 5,087 130.64 53,608             8.75 116,816           17.53

สินคา้คงเหลือ 2,246 9.37 -3,060 -11.68 810,161           98.26 (28,990)            -1.77

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 3,502 65.88 260 2.95 (70,930)            -34.64 130,592           97.59

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน -105,560 -19.12 25,158 5.64 328,495           14.65 276,968           10.77

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีการค ้าประกนั 0 0.00 -3,481 -94.57 7,005                223.87 (174)                 -1.72

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 999 99.90 0 0.00 12,430             11.44 -                        0.00

ท่ีดิน อาคาร 11,563 2.61 12,428 2.74 22,040             2.22 11,052             1.09

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 1,570 11.47 -386 -2.53 1,340                6.08 9,461                40.46

เงินจ่ายล่วงหน้าคา่สินทรัพย์ 1,378 136.57 -1,175 -49.22 - - - -

เงินประกนัการเช่า -2,046 -6.45 1,300 4.38 - - - -

สินทรัพยภ์าษีเงินได ้รอการตดับญัชี 1,291 54.02 250 6.79 (581)                 -3.73 698                   4.65

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14,755 2.97 8,900 1.74 42,234             3.70 21,037             1.78

รวมสินทรัพย์ -90,805 -8.66 34,058 3.56 370,729           10.96 298,005           7.94

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10,700 30.03 -1,555 -3.36 81,633             17.67 106,582           19.60

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในปี 3 1.50 2 0.99 - - - -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -7,036 -34.74 -6,144 -46.48 (57,822)            -54.75 (25,877)            -54.14

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน -1,019 -9.31 3,268 32.93 468                   2.87 2,959                17.66

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,954 2.91 -3,735 -5.41 24,279             4.16 83,664             13.75

หน้ีสินไมห่มนุเวียน -

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน -51 -49.04 - - - - - -

ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน 509 5.34 285 2.84 - - - -

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 666 10.38 666 9.40 (150)                 -0.97 850                   5.55

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 329 11.22 243 7.45 - - - -

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,453 7.65 1,141 5.58 (150)                 -0.97 850                   5.55

รวมหน้ีสิน 3,417 3.97 -2,604 -2.91 24,129             4.02 84,514             13.55

ตารางเปรียบเทียบตามแนวนอน งบแสดงฐานะการเงิน

โดยใช้ไตรมาสท่ี 1,2 และ 3 ปี 2561

บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เกต็ต้ิง จ  ากดั

การวเิคราะห์ ของบริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ติง้ 

จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย วิธีแนวนอน งบแสดงฐานะการเงิน 
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ไตรมาสท่ี 1-2 % ไตรมาสท่ี 2-3 % ไตรมาสท่ี 1-2 % ไตรมาสท่ี 2-3 %

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน

หุ้นสามญั 815,625,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท -27 -0.03 0 0.00 -                        0.00 -                        0.00

ทุนทีอ่อกช ำระแล้ว -                        

หุ้นสามญั 815,625,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท 0 0.00 0 0.00 -                        0.00 -                        0.00

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 0 0.00 0 0.00 -                        0.00 -                        0.00

ก าไรสะสม

     จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย –  บริษทัฯ 0 0.00 0 0.00 -                        0.00 -                        0.00

     ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร -29,670 -18.24 -27,890 -20.97 (77,343)            -12.86 (73,429)            -14.01

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น -29,690 -3.09 -27,890 -2.99 (77,343)            -2.93 (73,429)            -2.86

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น -14,182 -1.35 -42,565 -4.12 (53,214)            -1.64 11,085             0.35

บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เกต็ต้ิง จ  ากดั

ตารางเปรียบเทียบตามแนวนอน งบแสดงฐานะการเงิน ( ต่อ )

โดยใช้ไตรมาสท่ี 1,2 และ 3 ปี 2561
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การอธิบายผลการวเิคราะห์ ของบริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ด

แอนด์มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย วธีิแนวนอน งบแสดงฐานะการเงนิ 

การอธิบายผลการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีแนวนอนบริษทั เถา้อาฟเตอร์ย ู

จ  ากดั (มหาชน) จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั อาฟเตอร์ย ูจ  ากดั (มหาชน) ไตร

มาสท่ี 1-3 ดว้ยวิธีแนวนอน เปรียบเทียบเป็นร้อยละแบ่งเป็น2กลุ่ม พบวา่  

กลุ่มท่ี1 เปรียบเทียบระหว่างไตรมาสท่ี 1 และ ไตรมาสท่ี 2 แปลความดงัน้ี กิจการมี เงิน

สดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มข้ึน 12,345 คิดเป็นร้อยละ 40.30 เงินลงทุนชัว่คราว ลดลง -

119,703 คิดเป็นร้อยละ -24.72 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ลดลง -3,950 คิดเป็นร้อยละ -59.36 

สินคา้คงเหลือเพิ่มข้ึน 2,246 คิดเป็นร้อยละ 9.37สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 3,502 คิดเป็นร้อย

ละ 65.88 รวมสินทรัพยห์มุนเวียน ลดลง -105,560 คิดเป็นร้อยละ -19.12 เงินฝากธนาคารท่ีมีการ

ค ้าประกนัไม่มียอดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เพิ่มข้ึน 999 คิดเป็นร้อยละ 99.90 ท่ีดิน อาคาร เพิ่มข้ึน 

11,563 คิดเป็นร้อยละ 2.16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพิ่มข้ึน 1,520 คิดเป็นร้อยละ11.47 เงินจ่าย

ล่วงหนา้ ค่าสินทรัพย ์เงินประกนัการเช่า เพิ่มข้ึน 1,378 คิดเป็นร้อยละ 136.58 ยอดสินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อการตดับญัชี ลดลง -2,046 คิดเป็นร้อยละ -6.45 รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เพิ่มข้ึน 1,291 

คิดเป็นร้อยละ 54.02 รวมสินทรัพย ์เพิ่มข้ึน 14,755 คิดเป็นร้อยละ 2.97 เจา้หน้ีการคา้ และ เจา้หน้ี

อ่ืน ลดลง-90,805 คิดเป็นร้อยละ -8.66 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ท่ีถึงก าหนดช าระภายในปีไม่

มียอด ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย เพิ่มข้ึน 10,700คิดเป็นร้อยละ30.03 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 3 คิด

เป็นร้อยละ 1.50 รวมหน้ีสินหมุนเวียน ลดลง -7,036 คิดเป็นร้อยละ -34.74 หน้ีสินตามสัญญาเช่า

การเงิน ลดลง-51 คิดเป็นร้อยละ -49.04 ประมาณหน้ีสินในการร้ือถอนเพิ่มข้ึน 509 คิดเป็นร้อยละ 

5.34 ส ารองผลประโยชน์ระยะยาว ของพนักงาน เพิ่มข้ึน 666 คิดเป็นร้อยละ 10.38 หน้ีสินไม่

หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 329 คิดเป็นร้อยละ 11.22 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียนเพิ่มข้ึน 1,453 คิดเป็นร้อย

ละ 7.65 รวมหน้ีสินเพิ่มข้ึน 3,417 คิดเป็นร้อยละ 3.97 ทุนจดทะเบียนหุ้นสามญั 815,625,000 หุ้น 

มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท ลดลง -27 คิดเป็นร้อยละ -0.03 ทุนท่ีออกช าระแลว้ หุน้สามญั 815,625,000 

หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาทยอด 0.00 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั ยอด 0.00 ส ารองตามกฎหมายของ

บริษทัฯ ยอด 0.00 ยงัไม่จดัสรรลดลง -29,670 คิดเป็นร้อยละ -18.24 รวมส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง -

29,690 คิดเป็นร้อยละ -3.09 รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง -14,182 คิดเป็นร้อยละ -1.35 
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กลุ่มท่ี2 เปรียบเทียบระหวา่งไตรมาสท่ี 2และ ไตรมาสท่ี 3 แปลความดงัน้ี กิจการมี เงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มข้ึน 22,074 คิดเป็นร้อยละ 51.36 เงินลงทุนชัว่คราว เพิ่มข้ึน 797 

คิดเป็นร้อยละ 0.22 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน เพิ่มข้ึน 5,087 คิดเป็นร้อยละ 130.64 สินค้า

คงเหลือลดลง -3,060 คิดเป็นร้อยละ -11.68 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 260 คิดเป็นร้อยละ 

2.95 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มข้ึน 25,158 คิดเป็นร้อยละ 5.64 เงินฝากธนาคารท่ีมีการค ้ า

ประกนัลดลง -3,481 คิดเป็นร้อยละ 94.57 เงินลงทุนในบริษทัย่อย ไม่มียอดท่ีดิน อาคาร เพิ่มข้ึน 

12,428 คิดเป็นร้อยละ 2.74 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ลดลง -386 คิดเป็นร้อยละ-2.53 เงินจ่ายล่วงหน้า 

ค่าสินทรัพยล์ดลง -1,175 คิดเป็นร้อยละ -49.22 เงินประกนัการเช่า เพิ่มข้ึน 1,300 คิดเป็นร้อยละ 

4.38 ยอดสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน 250 คิดเป็นร้อยละ 6.79 รวมสินทรัพยไ์ม่

หมุนเวียน เพิ่มข้ึน 8,900 คิดเป็นร้อยละ 1.74รวมสินทรัพย ์เพิ่มข้ึน 34,058 คิดเป็นร้อยละ 3.56 

เจา้หน้ีการคา้ และ เจา้หน้ีอ่ืน เพิ่มข้ึน 2 คิดเป็นร้อยละ 0.99 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ท่ีถึง

ก าหนดช าระภายในปีลดลง -6,144 คิดเป็นร้อยละ -46.48 ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย เพิ่มข้ึน 3,268 คิดเป็น

ร้อยละ32.93 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนลดลง -3,735 คิดเป็นร้อยละ -5.41 รวมหน้ีสินหมุนเวียนไม่มี

ยอด หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน เพิ่มข้ึน 285 คิดเป็นร้อยละ 2.84 ประมาณหน้ีสินในการร้ือถอน

เพิ่มข้ึน 666 คิดเป็นร้อยละ 9.40 ส ารองผลประโยชน์ระยะยาว ของพนักงาน เพิ่มข้ึน 243 คิดเป็น

ร้อยละ 7.45 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 1,141 คิดเป็นร้อยละ 5.58 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน

ลดลง -2,694 คิดเป็นร้อยละ -2.91 รวมหน้ีสินเพิ่มข้ึน 3,417 คิดเป็นร้อยละ 3.97 ทุนจดทะเบียนหุน้

สามญั 815,625,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท ลดลง -27 คิดเป็นร้อยละ -0.03 ทุนท่ีออกช าระแลว้ 

หุ้นสามญั 815,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาทยอด 0.00 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั ยอด 0.00 

ส ารองตามกฎหมายของบริษทัฯ ยอด 0.00 ยงัไม่จดัสรรลดลง -27,890 คิดเป็นร้อยละ -20.97 รวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง -27,890 คิดเป็นร้อยละ -2.99 รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง -

42,565 คิดเป็นร้อยละ -4.12 
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การอธิบายผลการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีแนวนอนบริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ด

แอนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากดั จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั  เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์

มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั ไตมาสท่ี 1-3  

กลุ่มท่ี1 เปรียบเทียบระหว่างไตมาสท่ี 1 และ ไตมาสท่ี 2 แปลความดงัน้ี กิจการมี เงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง -54,916 คิดเป็นร้อยละ -29.32 เงินลงทุนชั่วคราว ลดลง -

409,428 คิดเป็นร้อยละ -99.22 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เพิ่มข้ึน 53,608 คิดเป็นร้อยละ 8.75 

สินคา้คงเหลือ เพิ่มข้ึน 810,161 คิดเป็นร้อยละ 98.26 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ลดลง -70,930 คิด

เป็นร้อยละ -34.64 รวมสินทรัพยห์มุนเวียน เพิ่มข้ึน 382,495 คิดเป็นร้อยละ 14.65 เงินฝากธนาคาร

ท่ีมีการค ้าประกนั เพิ่มข้ึน 7,005 คิดเป็นร้อยละ 223.87 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เพิ่มข้ึน 12,430 คิด

เป็นร้อยละ 11.44 ท่ีดิน อาคาร เพิ่มข้ึน 22,040 คิดเป็นร้อยละ 2.22 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เพิ่มข้ึน 

1,340 คิดเป็นร้อยละ 6.08 เงินจ่ายล่วงหนา้ ค่าสินทรัพยไ์ม่มียอด เงินประกนัการเช่าไม่มียอด ยอด

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง -581 คิดเป็นร้อยละ -3.73 รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

เพิ่มข้ึน 42,234 คิดเป็นร้อยละ 3.70 รวมสินทรัพย ์เพิ่มข้ึน 370,729 คิดเป็นร้อยละ 10.96 เจา้หน้ี

การคา้ และ เจา้หน้ีอ่ืน เพิ่มข้ึน 81,633 คิดเป็นร้อยละ 17.67 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ท่ีถึง

ก าหนดช าระภายในปีไม่มียอด ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย ลดลง -57,822 คิดเป็นร้อยละ-54.75 หน้ีสิน

หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 468 คิดเป็นร้อยละ 2.87 รวมหน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มข้ึน 468 คิดเป็นร้อยละ 

4.16 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินไม่มียอด ประมาณหน้ีสินในการร้ือถอนเพิ่มข้ึนไม่มียอด ส ารอง

ผลประโยชน์ระยะยาว ของพนกังาน ลดลง -150 คิดเป็นร้อยละ -0.97 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนไม่มี

ยอด รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียนลดลง -150 คิดเป็นร้อยละ -0.97 รวมหน้ีสินเพิ่มข้ึน 24,129 คิดเป็น

ร้อยละ 4.32 ทุนจดทะเบียนหุ้นสามญั 815,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท ลดลง -27 คิดเป็น

ร้อยละ -0.03 ทุนท่ีออกช าระแลว้ หุ้นสามญั 815,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาทยอด 0.00 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั ยอด 0.00 ส ารองตามกฎหมายของบริษทัฯ ยอด 0.00 ยงัไม่จดัสรรลดลง -

77,343 คิดเป็นร้อยละ -12.86 รวมส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง -77,343 คิดเป็นร้อยละ -2.93 รวมหน้ีสิน

และส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง -53,214 คิดเป็น -1.64  

กลุ่มท่ี2 เปรียบเทียบระหว่างไตมาสท่ี 2 และ ไตมาสท่ี 3 แปลความดงัน้ี กิจการมี เงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มข้ึน 60,450 คิดเป็นร้อยละ 45.66 เงินลงทุนชัว่คราว ลดลง -1,900 
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คิดเป็นร้อยละ -59.28 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เพิ่มข้ึน 116,896 คิดเป็นร้อยละ 17.53 สินคา้

คงเหลือ ลดลง -28,930 คิดเป็นร้อยละ -1.77 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน เพิ่มข้ึน 130,592 คิดเป็นร้อย

ละ 97.59 รวมสินทรัพยห์มุนเวียน เพิ่มข้ึน 267,968 คิดเป็นร้อยละ 10.77 เงินฝากธนาคารท่ีมีการค ้า

ประกนั ลดลง -174 คิดเป็นร้อยละ -1.72 เงินลงทุนในบริษทัย่อยไม่มียอด ท่ีดิน อาคาร เพิ่มข้ึน 

11,052 คิดเป็นร้อยละ 1.09 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพิ่มข้ึน 9,461 คิดเป็นร้อยละ 40.46 เงินจ่าย

ล่วงหน้า ค่าสินทรัพยไม่มียอด เงินประกนัการเช่าไม่มียอด ยอดสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีเพิ่มข้ึน 698 คิดเป็นร้อยละ 4.65 รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เพิ่มข้ึน 21,037 คิดเป็นร้อยละ 

1.78 รวมสินทรัพย ์เพิ่มข้ึน 298,005 คิดเป็นร้อยละ 7.94 เจา้หน้ีการคา้ และ เจา้หน้ีอ่ืน เพิ่มข้ึน 

106,582 คิดเป็นร้อยละ 19.60 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ท่ีถึงก าหนดช าระภายในปีไม่มียอด 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย ลดลง -25,877 คิดเป็นร้อยละ-54.14 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 2,959 คิดเป็น

ร้อยละ 17.66 รวมหน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มข้ึน 83,664 คิดเป็นร้อยละ 13.75 หน้ีสินตามสัญญาเช่า

การเงินไม่มียอด ประมาณหน้ีสินในการร้ือถอนเพิ่มข้ึนไม่มียอด ส ารองผลประโยชน์ระยะยาว 

ของพนักงาน เพิ่มข้ึน 850 คิดเป็นร้อยละ 5.55 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนไม่มียอด รวมหน้ีสินไม่

หมุนเวียนเพิ่มข้ึน 84,514 คิดเป็นร้อยละ 13.55 รวมหน้ีสินเพิ่มข้ึน 84,514 คิดเป็นร้อยละ 13.55 ทุน

จดทะเบียนหุ้นสามญั 815,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท ลดลง -27 คิดเป็นร้อยละ -0.03 ทุน

ท่ีออกช าระแลว้ หุ้นสามญั 815,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาทยอด 0.00 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

สามญั ยอด 0.00 ส ารองตามกฎหมายของบริษทัฯ ยอด 0.00 ยงัไม่จดัสรรลดลง -73,429 คิดเป็น

ร้อยละ -14.01 รวมส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง -73,429 คิดเป็นร้อยละ -2.86 รวมหน้ีสินและส่วนของผู ้

ถือหุน้เพิ่มข้ึน 11,085 คิดเป็นร้อยละ 0.35  

สรุปการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจ าปี 2561 ระหว่าง บริษทั อาฟเตอร์ย ู

จ  ากัด (มหาชน) และ บริษัท เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์ มาร์เก็ตต้ิง พบว่า บริษัท อาฟเตอร์ยู จ  ากัด 

(มหาชน) มีฐานะทางการเงินท่ีดีกวา่ บริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนด ์มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั 
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การวเิคราะห์ ของบริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ติง้ 

จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย วธีิแนวนอน งบก าไรขาดทุน 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาสท่ี 1-2 % ไตรมาสท่ี 2-3 % ไตรมาสท่ี 1-2 % ไตรมาสท่ี 2-3 %

ก ำไรหรือขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 6,548 3.28 9,149 4.44 3,442                0.27 165,073           12.81

รายไดอ่ื้น 1,028 48.10 -1,900 -60.03 (110)                 -1.50 1,657                22.94

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 10,167             (10,167)            -100.00

รวมรำยได้ 7,576 3.76 7,249 3.47 13,499             1.04 156,563           11.99

ค่ำใช้จ่ำย 0 0

ตน้ทนุขาย 3,055 4.63 628 0.91 (49,226)            -5.33 118,148           13.52

คา่ใช้จ่ายในการขาย 1,336 2.01 -824 -1.22 46,152             31.96 35,345             18.55

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 5,601 17.00 -3,596 -9.33 (2,282)              -4.01 24,287             44.45

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน (8,567)              -100.00 4,263                

รวมค่ำใช้จ่ำย 9,992 6.05 -3,792 -2.16 (13,923)            -1.23 182,043           16.27

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ

    ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ -2,416 -6.65 11,041 32.56 27,422             17.24 (25,480)            -13.66

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมคา้

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ -2,416 -6.65 11,041 32.56 27,422             17.24 (25,480)            -13.66

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 16 -23.19 0 0.00 (1,927)              85.49 (1,660)              39.70

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ -2,400 -6.62 11,041 32.61 25,495             16.26 (27,140)            -14.88

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 172 -2.81 -2,088 35.13 (22,789)            746.20 4,595                -17.78

ก ำไรส ำหรับงวด -2,228 -7.39 8,953 32.07 2,706                1.76 (22,545)            -14.41

ตารางเปรียบเทียบตามแนวนอน งบก าไรขาดทนุ

โดยใช้ไตรมาสท่ี 1,2 และ 3 ปี 2561

บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เกต็ต้ิง จ  ากดั
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การอธิบายผลการวเิคราะห์ ของบริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ด

แอนด์มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย วธีิแนวนอน งบก าไรขาดทุน 

การอธิบายผลการวิเคราะห์ บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) วิธีแนวนอน งบก าไรขาดทุน 

 จากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนของ บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) ไตรมาสท่ี 1-3 

ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวนอน เปรียบเทียบเป็นร้อยละ แบ่งเป็น 2 กลุ่มพบวา่ 

กลุ่มท่ี 1 เปรียบเทียบระหวา่ง ไตรมาสท่ี  1 และ ไตรมาสท่ี 2 แปลความหมายดงัน้ี กิจการมี 

รายไดจ้ากการขาย  เพิม่ข้ึน 6,548  บาท  คิดเป็นร้อยละ 3.28 

รายไดอ่ื้น   เพิ่มข้ึน 1,028  บาท  คิดเป็นร้อยละ 48.10 

รวมรายได ้   เพิ่มข้ึน 7,576  บาท  คิดเป็นร้อยละ 3.76 

ตน้ทุนขาย   เพิ่มข้ึน 3,055  บาท  คิดเป็นร้อยละ 4.63 

ค่าใชจ่้ายในการขาย  เพิ่มข้ึน 1,336  บาท  คิดเป็นร้อยละ 2.01 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  เพิ่มข้ึน 5,601  บาท  คิดเป็นร้อยละ 17.00 

รวมค่าใชจ่้าย   เพิ่มข้ึน   9,992  บาท  คิดเป็นร้อยละ 6.05 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน ลดลง -2,416  บาท  คิดเป็นร้อยละ -6.65 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  เพิ่มข้ึน 16       บาท  คิดเป็นร้อยละ -23.19                              

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ ลดลง -2,400  บาท  คิดเป็นร้อยละ -6.62 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  เพิ่มข้ึน   172      บาท       คิดเป็นร้อยละ -2.81                       

ก าไรส าหรับงวด   ลดลง -2,228  บาท  คิดเป็นร้อยละ -7.39 
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กลุ่มท่ี 2 เปรียบเทียบระหวา่ง ไตรมาสท่ี  2 และ ไตรมาสท่ี 3 แปลความหมายดงัน้ี กิจการมี 

รายไดจ้ากการขาย  เพิ่มข้ึน 9,149  บาท  คิดเป็นร้อยละ 4.44 

รายไดอ่ื้น   ลดลง -1,900  บาท  คิดเป็นร้อยละ -60.03 

รวมรายได ้   เพิ่มข้ึน 7,249  บาท  คิดเป็นร้อยละ 3.47 

ตน้ทุนขาย   เพิ่มข้ึน 628  บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.91 

ค่าใชจ่้ายในการขาย  ลดลง -824  บาท  คิดเป็นร้อยละ -1.22 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  ลดลง -3,596  บาท  คิดเป็นร้อยละ -9.33 

รวมค่าใชจ่้าย   ลดลง   -3,792  บาท  คิดเป็นร้อยละ -2.16 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน เพิ่มข้ึน 11,041  บาท  คิดเป็นร้อยละ 32.56 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  เพิ่มข้ึน 16       บาท  คิดเป็นร้อยละ -23.19                              

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ เพิ่มข้ึน 11,041  บาท  คิดเป็นร้อยละ 32.61 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  ลดลง   -2,088    บาท       คิดเป็นร้อยละ 35.13                       

ก าไรส าหรับงวด   เพิ่มข้ึน 8,953  บาท  คิดเป็นร้อยละ 32.07 
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การอธิบายผลการวิเคราะห์ บริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เกต็ต้ิง จ ากดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย วิธีแนวนอน งบก าไรขาดทุน 

 จากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนของ บริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เกต็ต้ิง จ ากดั 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ยไตรมาสท่ี 1-3 ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวนอน เปรียบเทียบเป็นร้อยละ 

แบ่งเป็น 2 กลุ่มพบวา่ 

กลุ่มท่ี 1 เปรียบเทียบระหวา่ง ไตรมาสท่ี  1 และ ไตรมาสท่ี 2 แปลความหมายดงัน้ี กิจการมี 

รายไดจ้ากการขาย  เพิ่มข้ึน   3,442   บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.27 

รายไดอ่ื้น   ลดลง      110  บาท  คิดเป็นร้อยละ -1.50 

รวมรายได ้   เพิ่มข้ึน 13,499  บาท  คิดเป็นร้อยละ 1.04 

ตน้ทุนขาย   ลดลง   49,226 บาท  คิดเป็นร้อยละ -5.33 

ค่าใชจ่้ายในการขาย  เพิ่มข้ึน   46,152  บาท  คิดเป็นร้อยละ 31.96 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  ลดลง    2,282  บาท  คิดเป็นร้อยละ -4.01 

รวมค่าใชจ่้าย   ลดลง      13,923 บาท  คิดเป็นร้อยละ -1.23 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน เพิ่มข้ึน   27,422 บาท  คิดเป็นร้อยละ 17.24 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  ลดลง     1,927       บาท  คิดเป็นร้อยละ 85.49                              

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ เพิ่มข้ึน     25,495  บาท  คิดเป็นร้อยละ 16.26 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  ลดลง      22,789  บาท       คิดเป็นร้อยละ 746.20                       

ก าไรส าหรับงวด   เพิ่มข้ึน        2,706   บาท  คิดเป็นร้อยละ 1.76 
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กลุ่มท่ี 2 เปรียบเทียบระหวา่ง ไตรมาสท่ี  2 และ ไตรมาสท่ี 3 แปลความหมายดงัน้ี กิจการมี 

รายไดจ้ากการขาย  เพิ่มข้ึน 165,073   บาท  คิดเป็นร้อยละ 12.81 

รายไดอ่ื้น   เพิ่มข้ึน     1,657 บาท  คิดเป็นร้อยละ 22.94 

รวมรายได ้   เพิ่มข้ึน     156,563   บาท  คิดเป็นร้อยละ 11.99 

ตน้ทุนขาย   เพิ่มข้ึน    118,148   บาท  คิดเป็นร้อยละ 13.52 

ค่าใชจ่้ายในการขาย  เพิ่มข้ึน   35,345 บาท  คิดเป็นร้อยละ 18.55 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  เพิ่มข้ึน   24,287 บาท  คิดเป็นร้อยละ 44.45 

รวมค่าใชจ่้าย   เพิ่มข้ึน      182,043  บาท  คิดเป็นร้อยละ 16.27 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน ลดลง   25,480 บาท  คิดเป็นร้อยละ -13.66 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  ลดลง  1,660  บาท  คิดเป็นร้อยละ 39.70                             

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ ลดลง    27,140  บาท  คิดเป็นร้อยละ -14.88 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  เพิ่มข้ึน       4,595     บาท       คิดเป็นร้อยละ -17.78 

ก าไรส าหรับงวด   ลดลง   22,545 บาท  คิดเป็นร้อยละ -14.41 

สรุป เม่ือเปรียบเทียบร้อยละของงบก าไรขาดทุน 3 ไตรมาส ของทั้งสองบริษทัพบวา่ 

บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) มีก าไรส าหรับงวด กลุ่มท่ี 1 ลดลง 2,228  บาทคิดเป็นร้อยละ

7.39 และกลุ่มท่ี 2 เพิ่มข้ึน 8,953  บาท คิดเป็นร้อยละ 32.07 ส่วนบริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์

เกต็ต้ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย มีก าไรส าหรับงวด เพิ่มข้ึน 2,706   บาท คิดเป็นร้อยละ1.76 

และกลุ่มท่ี 2 ลดลง 22,545 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.41 บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) มีก าไร

ส าหรับงวดกลุ่มท่ี 2 เพิ่มข้ึนจาก กลุ่มท่ี 1 ซ่ึงดีกวา่บริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เกต็ต้ิง จ ากดั 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย มีก าไรส าหรับงวด กลุ่มท่ี 2 ลดลงจากกลุ่มท่ี 1 
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4.4 การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

1.อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 1. อตัราส่วนเงนิทุนเงินเวยีน คอือตัราส่วนระหว่างสินทรัพย์หมุนเวยีนและ 

หนีสิ้นหมุนเวยีน ซ่ึงบ่งบอกถึงสภาพคล่อง 

 สูตร                      =               สินทรัพย์หมุนเวยีน            =      …   เท่า 

                                                              หนีสิ้นหมุนเวยีน 

 ไตรมาสที ่1          =  551,953          =    8.23   เท่า 

      67,043 

ไตรมาสที ่2          =  446,393         =    6.45 เท่า 

 69,204 

ไตรมาสที ่3          =  471,551         =       7.23    เท่า 

 65,253 

อธิบายผลการวเิคราะห์ 

          ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอตัราการหมุนเวียน 8.23 เท่า แสดงวา่กิจการมีสภาพคล่องสูงมาก 

          ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราการหมุนเวียน 6.45 เท่า แสดงวา่กิจการมีสภาพคล่องสูงมาก 

          ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราการหมุนเวียน 7.23 เท่า แสดงวา่กิจการมีสภาพคล่องสูงมาก 
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 2.อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน อตัราส่วนนีเ้ป็นตัวทีว่ดัสภาพคล่องสูงโดยลบสินค้าตงเหลอื

และค่าใช้จ่ายล่วงหน้าออกแล้ว 

 สูตร = สินทรัพย์หมุนเวยีน – สินค้าคงเหลอื – ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 

     หนีสิ้นหมุนเวยีน 

 ไตรมาสที ่1          =  551,953   - 23,958     =     7.88    เท่า 

                 67,043 

ไตรมาสที ่2          =  446,393  - 26,204       =     6.07    เท่า 

            69,204 

ไตรมาสที ่3          =  471,551  - 23,144                              =    6.87    เท่า 

             65,253 

อธิบายผลการวเิคราะห์ 

          ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 7.88 เท่า แสดงวา่กิจการมีสภาพคล่องสูงมาก 

          ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 6.07 เท่า แสดงวา่กิจการมีสภาพคล่องสูงมาก           

          ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 6.87 เท่า แสดงวา่กิจการมีสภาพคล่องสูงมาก 
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2.อตัราส่วนวเิคราะห์ความสามารถในการใช้สินทรัพย์ 

 1. อตัราการหมุนเวยีนของลูกหนี ้อตัราส่วนนีบ้อกให้ทราบว่ากจิการบริหารลูกหนีว่้ามี

ประสิทธิภาพหรือไม่ 

 สูตร = ขายสุทธิ              =          …     รอบ 

           ลูกหน้ีถวัเฉล่ีย 

ไม่มีบญัชีขายสินคา้ 

  

 2. อตัราการหมุนเวยีนของสินค้าคงเหลอื 

 สูตร = ตน้ทุนขาย  =        …    รอบ    

             ลูกหน้ีถวัเฉล่ีย 

 ไตรมาสท่ี  2 =  69,009   =       10.72           รอบ 

    6,437.50 

 ไตรมาสท่ี  3 =   69,637   =       10.82   รอบ   

6,437.50 

อธิบายผลการวเิคราะห์ 

 ไตรมาสท่ี  2   กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 10.72 รอบ 

 ไตรมาสท่ี  3  กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 10.82 รอบ 
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 3. อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย์ถาวร 

สูตร =          ขายสุทธิ               =      …    รอบ 

  สินทรัพย์ถาวรถัวเฉลีย่ 

ไม่มีบญัชีขายสินคา้ 

 4. อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย์รวม 

 สูตร =          ขายสุทธิ               =       …    รอบ 

   สินทรัพย์รวมถัวเฉลีย่ 

ไม่มีบญัชีขายสินคา้ 

 5. ระยะเวลาถัวเฉลีย่ในการเกบ็หนี ้

 สูตร =      จ านวนวนัในรอบปีบัญชี       = …     วนั / รอบ 

   อตัราการหมุนเวยีนของลูกหนี ้

ไตรมาสท่ี  2 =       365   =     11.41   วนั/รอบ   

   32 

 ไตรมาสท่ี  3 =       365   =     10.92   วนั/รอบ 

     34.42 

อธิบายผลการวเิคราะห์ 

 ไตรมาสท่ี  2   กิจการมีระยะเวลาถวัเฉล่ียในการเกบ็หน้ี  11.41 วนั/รอบ 

 ไตรมาสท่ี  3   กิจการมีระยะเวลาถวัเฉล่ียในการเกบ็หน้ี  10.92 วนั/รอบ 
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 6. ระยะเวลาถัวเฉลีย่ในการขายสินค้า 

 สูตร =      จ านวนวนัในรอบปีบัญชี       = …     วนั / รอบ 

   อตัราการหมุนเวยีนของสินค้า 

ไตรมาสท่ี  2 =       365   =     34.05   วนั/รอบ   

                    10.72 

 ไตรมาสท่ี  3 =       365   =     33.74   วนั/รอบ 

     10.82 

อธิบายผลการวเิคราะห์ 

 ไตรมาสท่ี  2   กิจการมีระยะเวลาถวัเฉล่ียในการขายสินคา้ 34.05 วนั/รอบ 

 ไตรมาสท่ี  3   กิจการมีระยะเวลาถวัเฉล่ียในการขายสินคา้ 33.74  วนั/รอบ 

  

7. อตัราการหมุนเวยีนของเจ้าหนี ้

สูตร =       ซ้ือสุทธิ  =    …     รอบ 

  เจ้าหนีถ้ัวเฉลีย่ 

  

ไม่มีบญัชีซ้ือสุทธิ 
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8. วงจรการด าเนิน 

 สูตร =   ระยะเวลาในการรับช าระหนี ้ +  ระยะเวลาในการขายสินค้า   =     …    วนั 

ไตรมาสท่ี  2 = 11.41 + 34.05      =   45.46  วนั/รอบ   

   

 ไตรมาสท่ี  3 = 10.92 + 33.74  =    44.66  วนั/รอบ      

อธิบายผลการวเิคราะห์ 

 ไตรมาสท่ี  2   กิจการมีวงจรการด าเนินงาน 45.46 วนั/รอบ 

 ไตรมาสท่ี  3   กิจการมีวงจรการด าเนินงาน 44.66 วนั/รอบ  

 
อตัราส่วนวเิคราะห์สภาพความเส่ียง 

1. อตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อสินทรัพย์รวม 

สูตร =      หนีสิ้นรวม       = …     เท่า 

      สินทรัพย์รวม 

ไตรมาสท่ี  2 =      89,649  =     0.09   เท่า  

                     957,189 

 ไตรมาสท่ี  3 =     86,839  =     0.09   เท่า 

          991,247 

อธิบายผลการวเิคราะห์ 

 ไตรมาสท่ี  2   กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม 0.09   เท่า มีความเส่ียงนอ้ย 

 ไตรมาสท่ี  3   กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม 0.09   เท่า มีความเส่ียงนอ้ย 
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2. อตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

สูตร =         หนีสิ้นรวม       = …     เท่า 

      ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ไตรมาสท่ี  2 =      89,649  =     0.10   เท่า  

                    867,540 

ไตรมาสท่ี  3 =     86,839  =     0.10   เท่า 

                     904,408 

อธิบายผลการวเิคราะห์ 

 ไตรมาสท่ี 2  กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.10 เท่ามีความเส่ียงนอ้ย 

 ไตรมาสท่ี 3  กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.10 เท่ามีความเส่ียงนอ้ย 

  

3. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ 

สูตร = ก าไรจากการด าเนินงาน  = … เท่า 

          ดอกเบีย้จ่าย 

ไม่มีบญัชีขายสินคา้ 
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อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 

1. อตัราก าไรขั้นต้น เป็นอตัราทีว่ดัความสามารถของฝ่ายบริหารงานในการท าก าไรว่ามี 

ประสิทธิภาพหรือไม่ 

สูตร =   ก าไรขั้นตน้  X  100     =    …    % 

            ขายสุทธิ 

2. อตัราก าไรจากการด าเนินงาน อตัรานีบ้อกให้ทราบว่าสินทรัพย์รวมถัวเฉลีย่ทั้งหมด 

ก่อให้เกดิก าไรสุทธิหลงัหักภาษีมากน้อยเพยีงใด 

สูตร =   ก าไรจากการด าเนินงาน  X  100    =    …    % 

             ขายสุทธิ 

 

3. อตัราก าไรสุทธิ  อตัรานีแ้สดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานของฝ่ายบริหารว่ามี 

ประสิทธิภาพหรือไม่ 

สูตร =  ก าไรสุทธิของผูถื้อหุน้สามญั X  100    =    …    % 

             ขายสุทธิ 

ไม่มีบญัชีขายสินคา้ 

4. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 

สูตร =         ก าไรก่อนหกัภาษี X  100        =    …    % 

   สินทรัพยร์วมเฉล่ีย 

ไม่มีบญัชีขายสินคา้ 
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5. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

สูตร = ก าไรสุทธิของผู้ถือหุ้นสามัญ  X  100 =        …   % 

        ส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญเฉลีย่ 

ไตรมาสท่ี  2 = 27,915 x 100  =     3   เท่า  

                    885,974 

ไตรมาสท่ี  3 = 36,868 x 100  =     4   เท่า 

          885,974 

อธิบายผลการวเิคราะห์ 

 ไตรมาสท่ี 2  กิจการมีอตัราส่วนผลตอบแทนต่อหุน้สามญั 3 % แสดงวา่กิจการมีหุน้สามญั 

100 สามารถรับผลตอบแทนจากผลก าไร 3 บาท 

 ไตรมาสท่ี 3  กิจการมีอตัราส่วนผลตอบแทนต่อหุน้สามญั 3 % แสดงวา่กิจการมีหุน้สามญั 

100 สามารถรับผลตอบแทนจากผลก าไร 4 บาท 
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อตัราส่วนวเิคราะห์มูลค่าทางการตลาดหุ้น 

1. ก าไรสุทธิต่อหุ้น 

สูตร  =       ก าไรสุทธิ          =     …      บาท 

  จ านวนหุ้นสามัญ 

ไตรมาสท่ี  2 =     27,915  =     0.0034  บาท  

                    8,156,250 

ไตรมาสท่ี  3 =    36,868  =     0.0045  บาท 

       8,156,250 

อธิบายผลการวเิคราะห์ 

 ไตรมาสท่ี 2  กิจการมีก าไรสุทธิต่อหุน้สามญั 0.0034 บาท แสดงวา่กิจการมีหุน้สามญัใน

ราคา 100 สามารถรับผลตอบแทนจากผลก าไร 0.0034  บาท 

 ไตรมาสท่ี 3  กิจการมีก าไรสุทธิต่อหุน้สามญั 0.0045 บาท แสดงวา่กิจการมีหุน้สามญัใน

ราคา 100 สามารถรับผลตอบแทนจากผลก าไร 0.0045  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 5 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
 
 การจดัท าบญัชีโครงการในคร้ังน้ี ทางผูจ้ดัท าไดเ้ลือกบริษทั อาฟเตอร์ ยู จ  ากดั(มหาชน)      
ไตรมาส 1-3 ประจ าปี 2561 เป็นตน้แบบในการศึกษาเรียนรู้ซ่ึงเป็นธุรกิจประเภทอาหาร เพื่อศึกษา
การจดัท าอตัราส่วนทางการเงิน อตัราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่อง อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถ
ในการใชสิ้นทรัพย ์อตัราส่วนวิเคราะห์สภาพความเส่ียง อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท า
ก าไร อตัราส่วนวิเคราะห์มูลค่าทางการตลาดของหน้ี พร้อมรายงานการวิเคราะห์ของบริษทัพร้อม
ทั้งไดศึ้กษาและไดเ้รียนรู้งบการเงินของบริษทัดว้ย แลว้น าขอ้มูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และเรียบ
เรียง จากนั้นก็น าขอ้มูลมาจดัการน าเสนอและสรุปเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ 
แนวทางการแกไ้ขปัญหา และการสรุปการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆจนถึงขั้นตอนสุดทา้ย   ท่ี
กิจการประสบความส าเร็จ นอกจากน้ีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลต่างๆยงัท าให้ทราบถึงแนวทางการ
จดัท าบญัชี การดูแลรักษาระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพให้ประสบความส าเร็จ และช่วยให้
ทราบผลการด าเนินการของบริษทัฯในช่วงระยะเวลาหน่ึง ช่วยให้ทราบในการก าหนดนโยบายใน
การวางแผนและการตดัสินใจต่าง ๆ ใหบ้ริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการท าโครงการ 
  1. เวลาในการท าโครงการและเวลาในการเรียนวิชาโครงการค่อนขา้งนอ้ย 
  2. ค านวณตวัเลขผดิ และยงัไม่แม่นย  ากบัสูตร 
  3. การส่งงานล่าชา้ ไม่ตรงตามก าหนด 
  4. การวิเคราะห์ขอ้มูลมีความแปลกใหม่ ท าให้ยงัไม่มีความช านาญ จึงท าให้การ
วิเคราะห์ขอ้มูลเกิดความผดิพลาดบ่อยคร้ัง และตอ้งเสียเวลาในการแกไ้ข  
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5.3 แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
  1. สมาชิกในกลุ่มควรศึกษาขอ้มูลการจดัท าโครงการมาก่อน 
  2. ควรศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัเร่ืองของการใชสู้ตรก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติั 
  3. สมาชิกในกลุ่มทุกคนตอ้งแบ่งหนา้ท่ีกนัท า และตอ้งรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ี
ตนเองไดรั้บมอบหมาย 
  4. ตอ้งมีการศึกษาคน้ควา้ความรู้ท่ีเก่ียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยแจกแจงให้
สมาชิกไดรั้บทราบโดยทัว่กนั 
 
5.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการท าโครงการ 

1. เกิดความรู้ความเขา้ใจในการจดัท างบการเงินและกระบวนการประกอบธุรกิจ 
2. เกิดความรู้ความเขา้ใจในขั้นตอนการวิเคราะห์งบการเงินสามารถน ามาใชใ้น 

ชีวิตประจ าวนัและการประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. เกิดความรู้ความเขา้ใจและสามารถน ามาพฒันางานในดา้นการปฏิบติัรวมถึง 

หลกัการและวธีิการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์งบการเงิน 
4.เกิดการฝึกฝนใหมี้ความอดทนความสามคัคีความมีน ้าใจในการท างานเป็นหมู่ 

คณะ 
 
5.5 ข้อเสนอแนะ 
  1. การจดัท าเอกสารต่างๆจะตอ้งมีความถูกตอ้ง เพราะฉะนั้นจะตอ้งอาศยัความ
รอบคอบและความมีระเบียบในการจดัท าเอกสาร 
  2. การวิเคราะห์ขอ้มูลบางอยา่งจะตอ้งใชแ้นวคิดท่ีกวา้งขวาง เพราะฉะนั้นจะตอ้ง
มีความเป็นกลางในการตดัสินใจวิเคราะห์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเหมาะสม 
  3. ตอ้งมีการวางแผนในการท างาน เพื่อให้เกิดความผิดพลาดนอ้ยลง และเพื่อให้
สมาชิกในกลุ่มทุกคนจะไดมี้ส่วนร่วมในการท างาน 
  4. ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการจดัท าโครงการจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ียดึหลกัความเป็นจริง
เป็นขอ้มูลท่ีมีแหล่งท่ีมา และสามารถหาหลกัฐานมาแสดงเพื่อเป็นการพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงได ้
  5. สมาชิกในกลุ่มทุกคนตอ้งมีความสามคัคีกัน รู้จกัอดทน รู้จกัมีน ้ าใจ และมี
ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีตนเองไดรั้บมอบหมาย 
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วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณชิยการ 
โครงการ Project of Account 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

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

1.  ช่ือโครงการ    การศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของ บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) 
                  ไตรมาสท่ี 1-3 ประจ าปี 2561 
     ประเภทธุรกจิ   ธุรกิจอาหาร 

2.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

                                 1.  นางสาว   ปภสัรา   อุตส่าห์        ชั้น  ปวส.2/25   เลขท่ี  7 

                                 2.  นางสาว   ขนิษฐา   ดิษฐการ      ชั้น  ปวส.2/25   เลขท่ี  11 

3. หลกัการและเหตุผล 

เน่ืองจากในปัจจุบนัมีสถานประกอบการ   และธุรกิจประเภทต่าง ๆ  เกิดข้ึนอยา่งมากมาย  
ซ่ึงในการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ   นั้น   ต่างกมี็วตัถุประสงคเ์พื่อมุ่งหวงัผลก าไร  บริษทั อาฟ
เตอร์ ย ู จ  ากดั ใหด้ าเนินการใหบ้ริการดา้นขนมหวาน และเคร่ืองด่ืมต่างๆ ท่ีประกอบกิจการ
มากกวา่ 10 ปี โดยเร่ิมตน้จากกชความคิดและความฝันตั้งแต่วยัเยาวท่ี์อยากจะเปิดร้านขนมเป็นของ
ตวัเอง คุณกลุพชัร์ กนกวฒันาวรรณ หรือคุณเม ท่ีช่ืนชอบการออกเดินทางเพื่อสัง่สมประสบการณ์
และชิมขนมหวานจากทัว่โลก น่ีคือหน่ึงในแรงบนัดาลใจในการต่อยอดสูตรขนมหวานในแบบ
ฉบบัของตนเองโดยมี คุณแม่ทพั ต.สุวรรณ หรือคุณหมิง เป็นผูด้  าเนินธุรกิจ และขยายกิจการใหก้บั
บริษทัอยา่งต่อเน่ือง ทั้ง 2 ท่านเคยร่วมด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัร้านอาหารมาแลว้คร้ังหน่ึงแต่ไม่
ประสบผลส าเร็จ จึงไดน้ าประสบการณ์จากธุรกิจเดิมมาปรับใชก้บัร้าน After you 
  แมว้า่ในช่วงแรกธุรกิจของ อาฟเตอร์ ย ู จะตอ้งพบกบัอุปสรรคอยูบ่า้งแต่ความรักท่ีมีต่อ
ขนมหวาน และความฝันท่ีอยากจะเปิดร้านขนมหวานแบรนดไ์ทยเป็นของตนเองใหไ้ดก้ท็  าให ้คุณ
เม ยงัคงยนืหยดัท่ีจะคิดคน้และสร้างสรรคเ์มนูขนมหวานออกมาอยา่งไม่หยดุย ั้ง รวมถึงความ
ซ่ือสัตยแ์ละจริงใจท่ีมีต่อลูกคา้ท่ี อาฟเตอร์ ย ู มีไม่เคยเปล่ียน กท็  าให ้ อาฟเตอร์ ย ู กลายเป็นร้าน
ขนมท่ีไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ ทั้งจากชาวไทย รวมถึงชาวต่างชาติท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวในเมืองไทยอีกดว้ย 
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  อาฟเตอร์ ย ู เร่ิมเปิดสาขาแรกท่ี เจ อเวนิว ทองหล่อ ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2550 จวบจน
ปัจจุบนัมีเมนูท่ีกลายเป็นท่ีรู้จกัมากมาย อาทิ ชิบูยา ฮนัน่ีโทสต,์ ช็อคโกแลตลาวา, คาคิโกริ ฯลฯ 
วนัน้ี บริษทั อาฟเตอร์ ย ู จ  ากดั มหาชน แขง็แกร่งและมัน่คงดว้ยโรงงานผลิตท่ีไดม้าตรฐาน ใน
นิคมอุตสาหกรรม จงัหวดั สมุทรสงคราม รวมถึงขยายสาขาในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั 
รวมทั้งส้ิน 36 สาขา ทางบริษทัมีนโยบายชดัเจนในการด าเนินงาน โดยเป็นผูใ้หบ้ริการ อนัดบั 1 
ดา้นขนมหวานและเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ ปัจจุบนัทางบริษทัมีแผนท่ีจะขยายงานในส่วนต่าง ๆ อยา่ง
ต่อเน่ือง เช่นการพฒันาทีมงาน และบุคลากรใหมี้มาตรฐานระดบัการขยายจ านวนสาขา ในเขตชาน
เมือง และต่างจงัหวดั รวมถึงการคิดคน้วิธีผลิตขนมหวานท่ีอร่อย และไดม้าตรฐาน  

บริษทั อาฟเตอร์ ย ู มีนโยบายหลกัขอ้เดียวท่ีผลกัดนังาน และขยายธุรกิจมาตั้งแต่วนัแรก
ถึงปัจจุบนั คือมอบความสุขผา่นรสชาติขนมและบริการใหก้บัลูกคา้ทุกท่านท่ีไดม้าร้านของเรา 
และทางบริษทัจะคงยดึหลกัการท างานน้ีเป็นแรงผลกัดนัใหเ้ราสร้างสรรคส่ิ์งดี ๆ เพื่อลูกคา้ทุกคน
ต่อไป 
4.วตัถุประสงค์   
    ในการจดัท าโครงการคร้ังน้ี  คณะผูจ้ดัท าไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการจดัท า
โครงการไวด้งัต่อไปน้ี 

1. เพื่อศึกษาการจดัท างบการเงินและกระบวนการประกอบธุรกิจ 
2. เพื่อศึกษาถึงขั้นตอนการวิเคราะห์งบการเงิน 
3. เพื่อศึกษาพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานรวมถึงหลกัและวิธีการ 

เก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์งบการเงิน 

4. เพื่อฝึกฝนใหมี้ความอดทน ความสามคัคี ความมีน ้าใจในการท างานเป็นหมู่คณะ 
5.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการท าโครงการ 

1.2.1 เกิดความรู้ความเขา้ใจในการจดัท างบการเงินและกระบวนการประกอบธุรกิจ 
1.2.2 เกิดความรู้ความเขา้ใจในขั้นตอนการวิเคราะห์งบการเงินสามารถน ามาใชใ้น 

ชีวิตประจ าวนัและการประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
1.2.3 เกิดความรู้ความเขา้ใจและสามารถน ามาพฒันางานในดา้นการปฏิบติัรวมถึง 

หลกัการและวธีิการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์งบการเงิน 
1.2.4 เกิดการฝึกฝนใหมี้ความอดทนความสามคัคีความมีน ้าใจในการท างานเป็นหมู่ 

คณะ 
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6.  เป้าหมาย 
 นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีท่ี  2  หอ้ง 1  สาขาวิชาการบญัชี  
วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ  จ านวน 2 คน 
7.ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 

 7.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน 
  7.1.1 ช่ือโครงงาน 
  7.1.2 ช่ือผูท้  าโครงงานผูรั้บผดิชอบโครงการน้ี 
  7.1.3 เหตุผลและความคาดหวงั 
 7.2  ขั้นตอนการด าเนินการ 
  7.2.1 ขั้นตอนการท างาน เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ สถานท่ี 
  7.2.2 ส่ิงท่ีคาดวา่จะเกิดเม่ือส้ินสุดการท าโครงการ 
  7.2.3 ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดเม่ือส้ินสุดการท าโครงการ 
  7.2.4 ลงมือปฏิบติังานตามแผนท่ีวางไว ้
 7.3  ขั้นตอนสรุป 
  7.3.1 วนั เวลา และกิจกรรมด าเนินงานต่างๆตั้งแต่ตน้จนเสร็จ 
  7.3.2 สภาพของผลท่ีตอ้งการใหเ้กิดทั้งท่ีเป็นผลผลิตกระบวนการ และผลกระทบ 
  7.3.3 ช่ือเอกสารขอ้มูล ท่ีไดจ้ากแหล่งต่างๆ 

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 4 มิถุนายน 2562   ถึง 28 กมุภาพนัธ์ 2563 

9.  สถานที่ด าเนินการ วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
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10. งบประมาณด าเนินการ 
 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 
1 กระดาษ A4 2 รีม 240.00 480.00 
2 แผน่ซีดี 1 แผน่ 35.00 35.00 
3 ปากกา 2 แท่ง 35.00 70.00 
4 หมึกเคร่ืองปร้ิน 2 ตลบั 780.00 780.00 
5 ปกโครงการ 1 เล่ม 200.00 200.00 
6 กล่องส าหรับใส่แผน่ซีดี 1 กล่อง 10.00 10.00 

รวม 1,575.00 
 
11.  ที่ปรึกษาโครงการ อาจารยอ์าจารยป์ระเสริฐศรี สุขรักษ ์   
 

ลงช่ือ........................................ผูน้ าเสนอโครงการ 
              ( นางสาวขนิษฐา  ดิษฐการ ) 
 
 

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

        อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
 
 

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

      อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบโครงการ 
 
 

ลงช่ือ..........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
          ( นางสาวบุญผอ่ง  พงศพ์นัเทา ) 
               หวัหนา้สาขาวิชาการบญัชี 
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ภาคผนวก ข 
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บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

ไตรมาสที ่1-3  ประจ าปี 2561 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 

ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่เสนอ ค่าช้าจ่ายตามการด าเนินงานจริง 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
1. กระดาษ A4 480.00 1. กระดาษ A4 600.00 
2. แผน่ซีดี 35.00 2. แผน่ซีดี 35.00 
3. ปากกา 70.00 3. ปากกา 70.00 
4. หมึกเคร่ืองปร้ิน 780.00 4. หมึกเคร่ืองปร้ิน 820.00 
5. ปกโครงการ 200.00 5. ปกโครงการ 200.00 
6. กล่องส าหรับใส่แผน่ซีดี 10.00 6. กล่องส าหรับใส่แผน่ซีดี 10.00 
รวม 1,575.00 รวม 1,735.00 
 
 

สรุป ค่าใชจ่้ายตามด าเนินการจริงมากกวา่ค่าใชจ่้ายตามงบประมาณท่ีเสนอ จ านวน  160 บาท 
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ภาคผนวก ค 
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รูปภาพการด าเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 สมาชิกในกลุ่มด าเนินการสืบคน้ขอ้มูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 สมาชิกในกลุ่มวางแผนงาน แบ่งหนา้ท่ีในการจดัท าโครงการ 
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ภาพที ่3 ขอค าปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 สมาชิกในกลุ่มวางแผนงาน แบ่งหนา้ท่ีในการแกไ้ขโครงการ 



180 
 

ประวตัิคณะผู้จัดท า 
 
 
 

ช่ือ – สกลุ  นางสาวขนิษฐา  ดิษฐการ 
                                                                      

รหัสนักศึกษา 37775 
  
 วนั / เดือน / ปีเกดิ  4 เมษายน 2543 
      

 ประวัติการศึกษา 
 

      ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเซนตแ์มร่ี 
 
     ระดับอุดมศึกษา วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
 

 

ช่ือ – สกลุ  นางสาวปภสัรา  อุตส่าห์ 
                                                                      

รหัสนักศึกษา 37283 
  
 วนั / เดือน / ปีเกดิ 14 กนัยายน  2542 
      

 ประวัติการศึกษา 
 

      ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบา้นเมก้ด า 
 
     ระดับอุดมศึกษา วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
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ลายมือช่ือผู้จัดท าโครงการ 

ล าดับที ่ ช่ือ-นามสกลุ ลายเซ็นผู้จัดท าโครงการ 

1. นางสาวขนิษฐา  ดิษฐการ  

2. นางสาวปภัสรา  อุตส่าห์  
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