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บทที ่1 
  
  

บทน า 
  
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

 
 การประกนัภยั คือ การบริหารความเส่ียงภยัวธีิหน่ึง ซ่ึงจะโอนความเส่ียงภยัของ    ผูเ้อาประกนัภยั
ไปสู่บริษทัประกนัภยั เม่ือเกิดความเสียหายข้ึน บริษทัประกนัภยัจะชดใช ้ ค่าสินไหมทดแทนตามท่ีไดรั้บ
ความคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งเสียเบ้ียประกนัภยั
ใหแ้ก่บริษทัประกนัภยัตามท่ีไดต้กลงกนัไว ้การประกนั (Insurance) คือการบริหารจดัการความเส่ียงรูปแบบ
หน่ึง โดยมีองคป์ระกอบสามส่วน คือ ผูรั้บประกนั (Insurer)  ผูเ้อาประกนั (Insured) หรือผูถื้อกรมธรรม ์
(Policy Holder) ผูรั้บผลประโยชน์ (Beneficiary) การประกนัจกัตอ้งผา่นกระบวนการพิจารณารับประกนั 
(Underwriting) เพื่อผูรั้บประกนั จกัประเมินความเส่ียงล่วงหนา้ของบุคคล    กลุ่มบุคคล หรือ ทรัพยสิ์น นั้น 
ๆ พร้อมก าหนด รายละเอียดความคุม้ครอง และค่าเบ้ียประกนั ผูรั้บประกนัอาจรับประกนั โดยแบ่งความ
เส่ียงมาส่วนหน่ึง หรือ ปฏิเสธ หาก  ความเส่ียงนั้นไม่อาจรับได ้หรือ ผูรั้บประกนัอาจรับประกนัโดยเพิ่ม
อตัราเบ้ียพิเศษ เพื่อใหส้ามารถครอบคลุมความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต  
 

การท าประกนั เป็นสัญญาต่างตอบแทนท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยคู่สัญญาต่างมีหนา้ท่ี ท่ีตอ้ง
รับผดิชอบต่อกนั ผูรั้บประกนัจกัตอ้งคุม้ครองผูเ้อาประกนัตามรายละเอียดในสัญญาเม่ือมีความสูญเสีย 
เสียหายเกิดข้ึน โดยชดเชยตามรายละเอียดความคุม้ครอง             ผูเ้อาประกนัก็มีหนา้ท่ีช าระเบ้ียประกนั
ตามท่ีระบุในสัญญาเพื่อใหค้วามคุม้ครองเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง การท าประกนัจุดประสงคแ์ทจ้ริงเพื่อแบ่งเบา
ความเส่ียงจากบุคคล กลุ่มบุคคล หรือ ทรัพยสิ์นนั้น ๆ ออกเป็นส่วนโดยร่วมกนัชดเชยเม่ือมีความสูญเสีย 
เสียหายเกิดข้ึน โดยยดึหลกัสุจริตเป็นส าคญั และการท าประกนัมิใช่สัญญาเพื่อคา้ก าไร 

 
บริษทั ศรีอยธุยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (AYUD) ถือวา่ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”     (CSR: 
Corporate Social Responsibility) เป็นภารกิจ /พนัธะสัญญาของบริษทั ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคมไทย ก็ควรจะมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มไทยใหเ้จริญกา้วหนา้ไปพร้อม ๆ 
กนั ธุรกิจประกนัภยันั้นเป็นธุรกิจของการใหค้วามช่วยเหลือทางการบริหารและจดัการความเส่ียงใหก้บั
ลูกคา้จึงท าใหบ้ริษทัฯตระหนกัถึงภารกิจท่ีตอ้งการท า เพื่อสังคมการท าธุรกิจเพื่อผลตอบแทนเป็นเพียงส่วน
หน่ึงขององคธุ์รกิจโดยรวมเพราะภารกิจของบริษทัจะเสร็จสมบูรณ์ไดก้็ต่อเม่ือบริษทัฯสามารถสร้างสรรค์
ส่ิงดี ๆ เป็นการตอบแทนให้กบัสังคมท่ีเราอาศยัและใหก้ารสนบัสนุนบริษทัฯมาโดยตลอดในฐานะท่ีบริษทั
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ฯ เป็นองคก์รหน่ึงของสังคมไทยท่ีเนน้ความส าคญัของการใหเ้พื่อตอบแทนสังคมบริษทัฯมีเจตนารมณ์ท่ีจะ
แสดงความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการใหค้วามช่วยเหลือพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มผา่นทาง
โครงการต่าง ๆ ท่ีมีโครงการเหล่าน้ีลว้นเป็นโครงการท่ีพนกังานของบริษทัฯ ไดริ้เร่ิมอาสาท ากิจกรรมเพื่อ
ประโยชน์ดา้นสังคมบริษทัฯ ใหก้ารสนบัสนุนในทุก ระดบัส าหรับผูท่ี้มีความสนใจ และตอ้งการมีส่วนร่วม
ในโครงการเหล่าน้ีบริษทัฯ มุ่งเนน้การมีส่วนร่วม และการมีความรับผดิชอบอนัเกิดข้ึนจากความร่วมมือร่วม
ใจของทุก ๆ ฝ่าย เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ส่ิงท่ีเราท าข้ึนนั้นมีคุณค่าต่อทุกฝ่ายและส่ิงแวดลอ้มในทางท่ีดีข้ึนไม่วา่
จะมีผลลพัธ์ในเชิงรูปธรรมมากหรือนอ้ยก็ตามถึงความเหมาะสมของโครงการ เป้าหมายและความตอ้งการท่ี
แทจ้ริง 
 

ดว้ยเหตุผลขา้งตน้จึงขอเสนอกิจกรรมวเิคราะห์ถึงการวางแผนการท างานและงบการเงินของ บริษทั 
ศรีอยธุยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) เพื่อใหท้ราบถึงการบริหารจดัการอยา่งไรจึงท าใหเ้กิดความส าเร็จใน
การด าเนินธุรกิจ   
  
1.2 วตัถุประสงค์ของการจัดท าโครงการ 

1.2.1  เพื่อศึกษาการจดัท างบการเงินและกระบวนการประกอบธุรกิจโครงการวเิคราะห์งบการเงิน
บริษทั ศรีอยธุยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

1.2.2 เพื่อศึกษาถึงขั้นตอนการวเิคราะห์งบการเงิน 
1.2.3 เพื่อศึกษาพฒันาความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานรวมถึงหลกัและวธีิการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การวเิคราะห์งบการเงิน 
1.2.4 เพื่อฝึกฝนใหมี้ความอดทน ความสามคัคี ความมีน ้าใจในการท างานเป็น 

หมู่คณะ 
  
 
1.3 ขอบเขตของการด าเนินงาน 

1.3.1 บริษทัท่ีศึกษา 
1.3.1.1  บริษทั ศรีอยธุยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

1.3.2  ประเภทธุรกิจ 
1.3.2.1  ประกนัภยัและประกนัชีวติ 

1.3.3  ประเภทสินคา้หรือบริการ 
1.3.3.1  การประกนัภยัอคัคีภยั 
1.3.3.2  การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง 
1.3.3.3  การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด 
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1.3.3.4  การประกนัภยัรถยนต ์
1.3.4 งบการเงินท่ีใช ้

1.3.4.1  งบแสดงฐานะการเงิน 
1.3.4.2  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
1.3.4.3  หมายเหตุประกอบงบการเงิน (น าเสนอแบบยอ่) 

  
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีใช้ 

เร่ิมตั้งแต่ 1 มกราคม  -  31 ธนัวาคม พ.ศ 2559 
เร่ิมตั้งแต่ 1 มกราคม  -  31 ธนัวาคม พ.ศ 2560 
เร่ิมตั้งแต่ 1 มกราคม  -  31 ธนัวาคม พ.ศ 2561 
  
1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1 เกิดความรู้ความเขา้ใจการจดัท างบการเงินและกระบวนการประกอบธุรกิจ 
1.4.2 เกิดความรู้ความเขา้ใจถึงขั้นตอนการวิเคราะห์งบการเงิน สามารถน ามาใชใ้น  ชีวิตประจ าวนั

และ การประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
1.4.3 เกิดความรู้ความเขา้ใจและสามารถน ามาพฒันางานในดา้นการปฏิบติั รวมถึง           หลกัการ 

และ วธีิการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวเิคราะห์งบการเงิน 
1.4.4 เกิดการฝึกฝนใหมี้ความอดทน ความสามคัคี ความมีน ้าใจและการช่วยเหลือกนัในการท างาน

เป็นหมู่คณะ 
  
  
 
 
1.5 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.5.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน 
1.5.1.1 รับสมคัรสมาชิกเขา้ร่วมโครงการ 
1.5.1.2 หารายช่ือบริษทัท่ีตอ้งการท าการวเิคราะห์งบ 
1.5.1.3 เสนอโครงการต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 

1.5.2 ขั้นตอนการด าเนินการ 
1.5.2.1 จดัเตรียมเอกสารงบการเงินบริษทั ศรีอยธุยา แคปปิตอล จ ากดั(มหาชน) 
1.5.2.2 จดัเตรียมเอกสารงบการเงินบริษทั กรุงเทพ ประกนัชีวติ  จ  ากดั (มหาชน) 
1.5.2.3 ท าการเปรียบเทียบงบการเงินของแต่ละบริษทั 
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1.5.2.4 ท าการวเิคราะห์งบการเงินตามหลกัการและวธีิการทางบญัชี 
1.5.3 ขั้นตอนการสรุป 

1.5.3.1 รวบรวมเอกสารของโครงการและแฟ้มเอกสารเพื่อน าเสนอ 
1.5.3.2 ด าเนินการประเมินโครงการ 
1.5.3.3 สรุปผลการด าเนินงานการวเิคราะห์งบการเงินต่อคณะกรรมการโครงการ 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่2 
  
  

แนวคิด และทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัการบัญชี 
  

การจดัท าโครงการคร้ังน้ีเพื่อศึกษาวเิคราะห์งบการเงินของบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์คือ บริษทั ศรี
อยธุยา แคปปิตอล (จ ากดั) ของผูป้ระกอบการธุรกิจ ซ่ึงไดน้ าความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาวชิา หรือรายวชิาท่ี
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัท าโครงการคือ วชิาการบญัชีเบ้ืองตน้  1 วชิาการบญัชีเบ้ืองตน้  2   วชิาโปรแกรมการ
บญัชีเพื่องานอาชีพ  วชิาการบญัชีภาษีอากร  วชิาวางระบบบญัชี  วชิาการบญัชีชั้นสูง 1 ทั้งน้ีคณะผูจ้ดัท าได้
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีไวด้งัต่อไปน้ี 

2.1 ความหมายทีเ่กีย่วกบัการบัญชี 
2.1.1  ความหมายของการบญัชี 
2.1.2  ความหมายของงบการเงิน 
2.1.3  ความหมายของการวเิคราะห์งบการเงิน 
2.1.4  ความหมายเก่ียวกบัธุรกิจ 
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2.2  แนวคิดเกีย่วกบัการวเิคราะห์องค์กร 
2.2.1  แนวคิดของ SWOT 
2.2.2  แนวคิดของหลกั PDCA 

2.3  ทฤษฎีทีเ่กี่ยวกบัการบัญชี 
2.3.1  มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี  12 
2.3.2  มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี  16 
2.3.3  มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี  17 
2.3.4  มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี  19 
2.3.5  มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี  38 

2.4  งานโครงการทีเ่กีย่วข้อง 
2.1  แนวคิดเกีย่วกบัการบัญชี 

  
2.1.1  ความหมายของการบัญชี 
การบญัชี หมายถึง กระบวนการจดัการในส่วนของบนัทึกรายการทางการคา้ ไดแ้ก่ การเขียนบนัทึก

รายการทางการคา้ การจ าแนกแยกประเภทหมวดหมู่ทางการคา้การสรุปผลการด าเนิน งานรวมไปถึง การ
วเิคราะห์และการแปลความหมายขอ้มูลของนกับญัชี 
  
ค าจ ากดัความของการบญัชีนั้นมีผูใ้หค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนั ดงัต่อไปน้ี 

สุกลัยา ปรีชา (2553 : 4-1) ไดใ้หค้วามหมายของการบญัชีการเงินไวว้า่ เป็นการบญัชีท่ีจดัท าข้ึน 
เพื่อใหบุ้คคลภายนอกน าไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจ โดยถือปฏิบติัตามหลกัการบญัชีท่ีรองรับ
โดยทัว่ไป ซ่ึงประกอบดว้ย งบการเงินท่ีส าคญั คือ งบก าไรขาดทุนและงบดุลซ่ึงงบก าไรขาดทุนจะแสดง
ขอ้มูลเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ส่วนงบดุลจะแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะทาง
การเงินของกิจการโดยแสดงใหเ้ห็นถึง สินทรัพย ์หน้ีสินและจ านวนเงินทุนในเวลาใดเวลาหน่ึง ผูใ้ชข้อ้มูล
ลกัษณะน้ี ไดแ้ก่ เจา้ของกิจการ ผูล้งทุน เจา้หน้ี หน่วยงานรัฐบาล ผูส้อบบญัชี 

สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ (2552 : 16) ไดใ้หค้วามหมายของการบญัชีการเงินไวว้า่เป็นการ
จดัท าบญัชีเพื่อบนัทึกรายการจดัท างบการเงิน แสดงการเปล่ียนแปลงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน
ของกิจการเพื่อรายงานต่อผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ บุคคลภายนอก 

ยพุดี  ศิริวรรณ (2553 : 1-1) ไดใ้หค้วามหมายของการบญัชีการเงินไวว้า่ การจดัท าบญัชีและการ
น าเสนองบการเงินของธุรกิจตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน 

นริศา  ประมวลสุข (2554 : 3) ไดใ้หค้วามหมายของการบญัชีไวว้า่ การรวบรวมขอ้มุลการบญัชี
(Accounting)ทางการเงิน การจดบนัทึก การจดัประเภทเป็นหมวดหมู่ การเรียบเรียง และด าเนินงานและการ
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เปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ เสนอต่อผูใ้ชง้บการเงิน ทั้งภายในและภายนอกกิจการ เพื่อใช้
ประโยชน์ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

สุพาดา   สิริกุตตา (2553 : 1-2) ไดใ้หค้วามหมายของการบญัชีไวว้า่ ศิลปะของการจดบนัทึกการ
จ าแนกใหเ้ป็นหมวดหมู่และการสรุปผลส่ิงส าคญัในรูปตวัเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
ทางดา้นการเงิน รวมทั้งการแปลความหมายของผลการปฏิบติัดงักล่าวดว้ย 
 

จากความหมายของการบญัชีท่ีมีนกัวชิาการใหนิ้ยามไวแ้ลว้นั้น สามารถน ามาสรุปไดว้า่ การบญัชี
นั้นหมายถึง การจดบนัทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ  เก่ียวกบัการ รับ-จ่ายเงินหรือท่ีก าหนดมูลค่าเป็นเงินไวเ้ป็น
หลกัฐานในสมุดบญัชีอยา่งสม ่าเสมอ โดยจดัแยกประเภทต่าง ๆ ใหเ้ป็นระเบียบถูกตอ้งตามหลกัการและ
แสดงผลการด าเนินงานตลอดจนวิเคราะห์ผลการด าเนินงานนั้น 
  

2.1.2  ความหมายของงบการเงิน 
งบการเงิน ( Financial Statement ) เป็นรายงานทางการเงินท่ีน าเสนอขอ้มูลเพื่อแสดงฐานะทาง

การเงินผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในแต่ละงวดบญัชีใดบญัชีหน่ึง
หรือระหวา่งงวดบญัชีก็ได ้งบการเงินจะแสดงขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรก็ต่อเม่ือกิจการไดป้ฏิบติัตาม
มาตรฐานการบญัชีอยา่งเหมาะสม รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเม่ือจ าเป็น งบการเงินดงักล่าวจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจและ สามารถแสดงถึงผลการบริหารงานของฝ่าย
บริหาร ซ่ึงไดรั้บความไวว้างใจใหดู้แลทรัพยากรของกิจการ งบการเงินตอ้งจดัท าอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และ
ตอ้งน าเสนอขอ้มูลดงัต่อไปน้ี คือ สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได ้ค่าใชจ่้าย และกระแสเงินสด 
ประกอบดว้ย 

2.1.2.1  งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบแสดงฐานะการเงิน หมายถึง รายงานท่ีแสดงใหท้ราบถึงฐานะทาง 

การเงินของบุคคลหรือกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึงวา่มีสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของเป็นจ านวนเท่าใด 
  สมการบญัชี (Accounting Equation) สินทรัพย ์= หน้ีสิน + ส่วนของเจา้ของ 
โครงสร้างของงบแสดงฐานะการเงิน โดยทัว่ไปจะแยกแสดงรายการต่าง ๆ ดงัน้ี 

-  สินทรัพยจ์ะแสดงรายการเรียงล าดบัจากสินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสุดไปยงัสภาพคล่อง
ต ่าสุด 

-  หน้ีสิน จะแสดงรายการเรียงล าดบัจากหน้ีสินท่ีครบก าหนดช าระคืนก่อนไปยงัหน้ีสิน
ระยะยาว 

-  ส่วนของผูถื้อหุน้จะแสดงรายการเรียงล าดบัจากทุนเรือนหุน้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นและก าไร
สะสม 
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1.  สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยูใ่นความควบคุมของกิจการเป็นทรัพยากรในอดีตซ่ึงกิจการคาดวา่จะ
ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต 

1.1  สินทรัพย์หมุนเวยีน หมายถึง เงินสดหรือสินทรัพยอ่ื์นท่ีกิจการคาดวา่ขายหรือใชไ้ปในรอบ
ระยะเวลาการด าเนินงานของกิจการ 
  

 สินทรัพยห์มุนเวยีนมีรายละเอียดในแต่ละรายการดงัน้ี 

➢  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

➢  หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 

➢   ลูกหน้ี 

➢  สินคา้คงเหลือ 

➢  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ๆ 
1.2  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนเงินลงทุนระยะยาว , เงินลงทุนในบริษทัร่วม, ท่ีดิน, อาคาร, อุปกรณ์, 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
2. หนีสิ้น คือ ภาระผกูพนัเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงท าใหกิ้จการสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์ แบ่ง
ได ้2 ประเภทคือ หน้ีสินหมุนเวยีนและหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
 
 2.1  หนีสิ้นหมุนเวียน เป็นหน้ีสินท่ีจะตอ้งช าระภายในเวลา 12 เดือน นบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
 
 2.2  หนีสิ้นไม่หมุนเวียน เป็นหน้ีสินท่ีมีระยะเวลาครบก าหนดช าระหน้ีเกินกวา่ 12 เดือน นบัจาก
วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
3. ส่วนของผู้ถือหุ้น คือ เงินทุนท่ีเป็นส่วนของเจา้ของโดยในกรณีท่ีมีการเลิกกิจการและมีการช าระบญัชีผูถื้อ
หุน้จะมีสิทธิในการเรียกร้องในทรัพยสิ์นภายหลงัท่ีบริษทัจ่ายช าระหน้ีสินใหแ้ก่เจา้หน้ีทั้งหมดของบริษทั 
แลว้ประกอบดว้ย 2 รายการคือ ทุนท่ีน ามาลงเองและก าไรสะสม 
 
  2.1.2.2 งบก าไรขาดทุน ( Income Statement ) เป็นรายงานท่ีจดัท าข้ึนเพื่อแสดงผลการ
ด าเนินงานของกิจการในระหวา่งงวดบญัชี หรือส้ินงวดบญัชีใดบญัชีหน่ึงงบก าไรขาดทุนแบบชั้นเดียวจะ
แยกแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย จากนั้นจึงค่อยน ารายไดท้ั้งหมดหกัดว้ยค่าใชจ่้ายทั้งหมดทีเดียว แสดงเป็น
ก าไรหรือขาดทุนสุทธิในบรรทดัสุดทา้ย ขอ้ดีของวธีิน้ีคือง่าย แต่บางทีเราอาจตอ้งการดูความสามารถในการ
ท าก าไรอยา่งอ่ืนของกิจการนอกเหนือจากก าไรสุทธิเพียงอยา่งเดียว 
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 ตัวอย่างงบก าไรขาดทุนแบบช้ันเดียว 

บริษทั มีดี จ  ากดั (มหาชน) 
         งบก าไรขาดทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25xx 

        รายได ้
รายไดจ้ากการขาย      xx 
รายไดอ่ื้น       xx 

         ค่าใชจ่้าย 
  ตน้ทุนขาย       xx 
  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร     xx 
  ดอกเบ้ียจ่าย       xx 
  ภาษีเงินได ้       xx 
  ก าไร หรือ ขาดทุนสุทธิ      xx 
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งบก าไรขาดทุนแบบหลายช้ัน 

งบก าไรขาดทุนแบบหลายชั้นจะแสดงรายไดจ้ากการขายหกัดว้ยค่าใชจ่้ายเป็นชั้น ๆ ซ่ึงจะใหข้อ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์มากกวา่เน่ืองจากแยกผลจากการด าเนินงานปกติและไม่ปกติของกิจการท าให้ประเมิน
ความสามารถในการท าก าไรของกิจการไดดี้กวา่ 
 
ตวัอยา่งงบก าไรขาดทุนแบบหลายชั้น 

บริษทั มีดี จ  ากดั (มหาชน) 
         งบก าไรขาดทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25xx 

รายได ้
      รายไดจ้ากการขาย        xx 
      รายไดอ่ื้น        xx 
      รวมรายได ้        xx 
ค่าใชจ่้าย 
      หกั ตน้ทุนขาย       xx 
      ก าไรขั้นตน้        xx 
      หกั ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร     xx 
ก าไรจากการด าเนินงาน       xx 
      บวก รายไดอ่ื้น       xx 
      หกั ค่าใชจ่้ายอ่ืน       xx 
ก าไรก่อนหกัภาษีเงินได ้       xx 
      หกั ภาษีเงินได ้       xx 
ก าไร หรือ ขาดทุนสุทธิ       xx 

 
  
 

 
2.1.2.3 งบแสดงฐานะของผู้ถือหุ้น 
 

การแสดงส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะทางการเงินดงัน้ี 
ส่วนผูถื้อหุน้ 
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      ทุนเรือนหุน้         xx 
      ทุนจดทะเบียน       xx 
      ทุนท่ีช าระแลว้      xx 
      ส่วนเกินมูลค่าหุน้      xx 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม      xx 
จดัสรรแลว้       xx 
      ทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมาย    xx 
      อ่ืน ๆ       xx xx 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร        xx 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้     xx 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น       xx 

  
                            2.1.2.4 งบกระแสเงินสด ( Cash flow Statement ) เป็นรายงานท่ีแสดงถึงการไดม้าและใช้
ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
วธีิทางตรง 
 วธีิน้ีจะค านวณเงินสดรับ ‟ จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานโดยตรง กล่าวคือ ดา้นเงินสดรับจะเป็น
เงินสดรับจากากรขายสินคา้หรือเงินสดรับอ่ืนท่ีเกิดจากการด าเนินงานปกติ ส่วนดา้นเงินจ่ายจะเป็นเงินสด
จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน เช่น เงินสดจ่ายซ้ือสินคา้ เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
วธีิทางออ้ม 
 วธีิน้ีจะเร่ิมจากก าไรหรือขาดทุนสุทธิ จากนั้นจึงปรับปรุงดว้ยรายการท่ีไม่ใช่เงินสด เช่น   ค่าเส่ือม
ราคาและค่าตดัจ าหน่าย เป็นตน้ จากนั้นจะปรับดว้ยรายการท่ีไม่ใช่กิจกรรมด าเนินงานแต่ถูกรวมค านวณ
ก าไรสุทธิตามหลกัการบญัชีจากนั้นจะปรับปรุงดว้ยการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินงานปกติ เช่น ลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ เจา้หน้ีการคา้ ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย เป็นตน้ 
  
ตัวอย่างงบกระแสเงินสดโดยทัว่ไป 

บริษทั มีดี จ  ากดั (มหาชน) 
       งบกระแสเงินสด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25xx 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      xx 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      xx 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน     xx 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสุทธิ     xx 
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บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี    xx 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี    xx 

  
 

2.1.2.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
              หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นส่วนประกอบสุดทา้ยท่ีคนส่วนมากไม่ทราบวา่เป็นส่วน

หน่ึงของ “งบการเงิน” และจดัไดว้า่เป็นส่วนส าคญัของงบการเงินท่ีคนจ านวนมากไม่คอ่ยใหค้วามสนใจท่ี
จะอ่านและมองขา้มไป 
                หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประกอบดว้ย ขอ้มูลท่ีแสดงเพิ่มเติมจากขอ้มูลท่ีแสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสดเงิน
สด เป็นการอธิบายหรือการแยกแสดงของรายการท่ีน าเสนอในงบการเงิน เพื่อขยายความหรือให้ขอ้มูล
เพิม่เติมในส่วนท่ีตวัเลขท่ีแสดงไวใ้นงบชนิดต่าง ๆ นั้นไม่ไดใ้หร้ายละเอียดไว ้
ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
มาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 
  
 1)  ขอ้ความระบุวา่งบการเงินจดัท าข้ึนตาม TFRS For NPAEs 
 2)  สรุปนโยบายการบญัชีท่ีเลือกใช ้
 3)  ขอ้มูลท่ี TFRS For NPAEs ก าหนดใหเ้ปิดเผยเป็นการเฉพาะ 
 4)  ขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
มาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณ (TFRSs) ไดแ้ก่ 
 1)  ขอ้ความระบุวา่งบการเงินจดัท าข้ึนตาม TFRSs 
 2)  สรุปนโยบายการบญัชีส าคญัท่ีกิจการใช ้
 3)  ขอ้มูลประกอบท่ีแต่ละรายการท่ีแสดงในงบการเงิน 
 4)  ขอ้มูลอ่ืน ๆ 
 ผลงานของนกับญัชีท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะ คือ “งบการเงิน” ซ่ึงเป็นผลจากการประมวลธุรกรรม
ทางธุรกิจ ในช่วงเวลาหน่ึงเขา้ดว้ยกนัตามลกัษณะของรายการนั้น ๆ โดยแสดงเป็นรายการแต่ละบรรทดัใน
งบการเงินหรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการรายงาน
ทางการเงินและจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานของกิจการ
อนัเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินหลายกลุ่มในการน าไปใชต้ดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

2.1.3 ความหมายของการวเิคราะห์งบการเงิน 
2.1.3.1 การวเิคราะห์งบการเงิน 
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              การวเิคราะห์งบการเงิน หมายถึง การคน้หาขอ้เท็จจริงจากงบการเงินโดยการคน้หา
ขอ้เทจ็จริงดงักล่าวตอ้งอาศยัเคร่ืองมือต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์แนวตั้ง การวเิคราะห์ แนวนอน และการ
วเิคราะห์อตัราส่วน เป็นตน้ การวเิคราะห์งบการเงินสามารถวเิคราะห์ได ้เป็น 2 ลกัษณะ คือ 
 1) การน างบการเงินงบใดงบหน่ึงมาแปลความหมาย เช่น การน างบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 
หรืองบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (งบก าไรขาดทุน) มาวเิคราะห์ตามแนวตั้งหรือวเิคราะห์โครงสร้าง ซ่ึงจะท าให้
ทราบรายละเอียดของแต่ละรายการในงบการเงินนั้นวา่มีมากนอ้ยเพียงใดและท าใหส้ามารถเปรียบเทียบกบั
กิจการอ่ืนได ้การน างบแสดงฐานะการเงินหรืองบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จมาวเิคราะห์ตามแนวนอนหรือการ
วเิคราะห์การเปล่ียนแปลง จะท าใหท้ราบวา่แต่ละรายการในงบการเงินนั้นเพิ่มข้ึนหรือลดลง หรือการ
วเิคราะห์งบกระแสเงินสด จะท าใหท้ราบวา่ในระหวา่งปีกิจการไดเ้งินมาและใชเ้งินไปในกิจกรรมใดบา้ง 
 2) การน างบการเงินมากกวา่หน่ึงงบมาวเิคราะห์รวมกนั เช่น การน ารายการในงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จมาหาอตัราส่วน ซ่ึงจะท าใหท้ราบถึงความสามารถในการด าเนินงาน
และความสามารถในการท าก าไร เป็นตน้ 
 

2.1.3.2 การวเิคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง 
              การวเิคราะห์รายงานทางการเงินโดยเปรียบเทียบรายการต่าง ๆ ในรายงานทางการเงินของ

งวดเดียวกนั โดยก าหนดใหร้ายการใดรายการหน่ึงในรายงานทางการเงินนั้นเป็นตวัฐานและพิจารณาวา่
รายการอ่ืน ๆ ในรายงานทางการเงินเดียวกนัมีค่าเป็นอตัราร้อยละเท่าไรของตวัฐานท่ีใชเ้ปรียบเทียบวธีิการ
วเิคราะห์รายงานทางการเงินแนวตั้ง 
การวเิคราะห์โครงสร้างรายการทั้งงบการเงินโดยก าหนดใหย้อดท่ีเป็นรายการหลกัหรือยอดรวมท่ีมีค่าสูงสุด
ในงบการเงินนั้นเป็นฐาน มีค่าเป็นร้อยละ 100 ไดแ้ก่ 

1)  งบก าไรขาดทุน 
-  การวเิคราะห์งบก าไรขาดทุนแสดงยอดหลายชั้นใหใ้ชย้อดขายสุทธิเป็นตวัฐานก าหนด

เป็นร้อยละ 100 และวเิคราะห์วา่รายการต่าง ๆ เป็นสัดส่วนเท่าไรของยอด ขายสุทธิ 
-  การวเิคราะห์งบก าไรขาดทุนแสดงยอดขั้นเดียวใหใ้ชย้อดรายไดร้วมเป็น 

ตวัฐานก าหนดเป็นร้อยละ 100 และวเิคราะห์วา่รายการต่าง ๆ เป็นสัดส่วนเท่าไรของยอด รายได้
รวม 
2) งบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงินใชสิ้นทรัพยร์วม หรือ หน้ีสินและส่วนผูถื้อหุน้ 

เป็นฐาน 
3)  ก าหนดให้เป็นร้อยละ 100 

-  การวเิคราะห์ดา้นสินทรัพย ์ใหใ้ชสิ้นทรัพยร์วมก าหนดเป็นร้อยละ100 และพิจารณา วา่
รายการสินทรัพยต่์าง ๆ เป็นสัดส่วนเท่าไรต่อสินทรัพยร์วม 
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-  การวเิคราะห์ดา้นหน้ีสินและทุนใหใ้ชห้น้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นก าหนดเป็นร้อยละ 
100 และพิจารณาวา่รายการหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นในแต่ละรายการเป็นสัดส่วนเท่าไร 
4)  งบกระแสเงินสดจะแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ดา้นคือ 

-  กิจกรรมด าเนินงานกิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงิน 
-  ก าหนดใหย้อดเงินสุทธิของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเป็นร้อยละ 100 และ 

พิจารณา วา่ยอดกระแสเงินสดจากกิจกรรมแต่ละรายการเป็นร้อยละเท่าใดสูตรการค านวณอตัรา
ร้อยละของรายการต่าง ๆ 

1)  งบก าไรขาดทุน 
      รายการในงบก าไรขาดทุนแสดงยอดหลายขั้น 
               % = ยอดเงินของรายการนั้น / ยอดขายสุทธิ 
     รายการในงบก าไรขาดทุนแสดงยอดขั้นเดียว 
               % = ยอดเงินของรายการนั้น / ยอดรายไดร้วม 
2)  งบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน 
      รายการในงบดา้นสินทรัพย ์
                % = ยอดเงินของรายการนั้น / ยอดสินทรัพยร์วม 
    รายการในงบดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
               % = ยอดเงินของรายการนั้น / ยอดหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 
สูตรการค านวณอตัราร้อยละของรายการต่าง ๆ กรณีวิเคราะห์โครงสร้างเฉพาะส่วน 
1) งบก าไรขาดทุน เช่น วิเคราะห์เฉพาะค่าใชจ่้าย 
               % = ยอดค่าใชจ่้ายแต่ละรายการ / ยอดค่าใชจ่้ายรวม 
2) งบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน เช่น วิเคราะห์เฉพาะสินทรัพยห์มุนเวยีน 
                % = ยอดสินทรัพยห์มุนเวยีนแต่ละรายการ / ยอดสินทรัพยสิ์นทรัพยห์มุนเวยีนรวม 

2.1.3.3 การวเิคราะห์เปรียบเทยีบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม 
เป็นการเปรียบเทียบตวัเลขในงบการเงินตั้งแต่สองงวดบญัชีข้ึนไปเพื่อดูวา่รายการในแต่ละงวดมีการ
เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งไรเพิ่มข้ึนหรือลดลงหรือไม่เปล่ียนแปลงและเพื่อใหเ้ห็นความหมายท่ีชดัเจนจึงจดัท า
เป็นอตัราร้อยละของการเปล่ียนแปลง 
วธีิการวเิคราะห์งบการเงินแนวนอนมี 2 วธีิคือ 
1) วธีิวเิคราะห์แบบฐานเคล่ือนท่ี เป็นการวเิคราะห์โดยเปรียบเทียบกบังวดก่อน 

สูตร = (ยอดขายปีปัจจุบนั ‟ ยอดขายปีก่อนหนา้) / ยอดขายปีก่อนหนา้ 
2) วธีิวเิคราะห์แบบฐานคงท่ี เป็นการวิเคราะห์โดยก าหนดใหย้อดขายของปีใดปีหน่ึงเป็นปีฐานในการ
เปรียบเทียบกบัปีอ่ืน ๆ และสูตรค านวณ ดงัน้ี 

สูตร = (ยอดขายปีท่ีวิเคราะห์ ‟ ยอดขายปีฐาน) / ยอดขายปีฐาน 
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2.1.3.4 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 
คือการน าขอ้มูลทางการเงินจากงบการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์กนัหรือเก่ียวขอ้งกนัมา เปรียบเทียบในรูปของ
อตัราส่วนเพื่อใหก้ารวิเคราะห์มีความหมายมากข้ึน ซ่ึงอาจเป็นรายการทางการเงินประเภทเดียวกนัหรือ
รายการทางการเงินต่างประเภทกนัโดยเปรียบเทียบได ้3 ลกัษณะ 

-  เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนทางการเงินของกิจการในปีท่ีผา่นมาในอดีต 
-  เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนทางการเงินของคู่แข่งขนั 
-  เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ียของอุตสาหกรรมเดียวกนักบักิจการ 

ประเภทของอตัราส่วนทางการเงิน 
1) การวเิคราะห์สภาพคล่อง 

1.1) อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) = CA/CL 
1.2) อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) = (CA- Inventory) /CL 

2) การวเิคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการสินทรัพย์ 
2.1) อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ = CGS/AV.Inventory 
2.2) ระยะเวลาการเก็บหน้ีโดยเฉล่ีย = AV.Act.Receivable/Sales per day 
2.3) อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน = Net Sales /Non CA(net) 
2.4) อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม = Net Sales/Tatal Asset 

3) การวเิคราะห์ความเส่ียงในการก่อหนี้ 
3.1) อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์= Tatal Dcbt/Total Asset 
3.2) อตัราส่วนก าไรต่อดอกเบ้ียจ่าย = EBIT/I 
3.3) อตัราส่วนรายไดต่้อค่าใชจ่้ายประจ า = EBFcT/Fc 

4) การวเิคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 
การเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งก าไรกบัยอดขาย 

4.1) อตัราก าไรขั้นตน้ = Gross Profit/Net Sales 
4.2) อตัราก าไรสุทธิ = Net Profit of Common Stock/Net Sales การเปรียบเทียบความสัมพนัธ์

ระหวา่งก าไรกบัเงินลงทุน 
4.3) อตัราผลตอบแทนจากการด าเนินงาน = EBIT/TA 
4.4) อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์= Net Profit of Common Stock/TA 
4.5) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ = Net Profit of Common Stock/Common Stock การ

เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งก าไรกบัจ านวนหุน้ 
4.6) ก าไรต่อหุน้ = Net Profit of Com Stock/No Of O 

      2.1.4 ความหมายเกีย่วกบัธุรกจิ 
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การประกนัภยั คือ การบริหารความเส่ียงภยัวธีิหน่ึง ซ่ึงจะโอนความเส่ียงภยัของผูเ้อาประกนัภยัไปสู่
บริษทัประกนัภยั เม่ือเกิดความเสียหายข้ึน บริษทัประกนัภยัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามท่ีไดรั้บความ
คุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งเสียเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่
บริษทัประกนัภยัตามท่ีไดต้กลงกนัไว ้การประกนั (Insurance) คือการบริหารจดัการความเส่ียงรูปแบบหน่ึง 
โดยมีองคป์ระกอบสามส่วน คือ ผูรั้บประกนั (Insurer)  ผูเ้อาประกนั (Insured) หรือผูถื้อกรมธรรม ์(Policy 
Holder) ผูรั้บผลประโยชน์ (Beneficiary) การประกนัจกัตอ้งผา่นกระบวนการพิจารณารับประกนั 
(Underwriting) เพื่อผูรั้บประกนัจกัประเมินความเส่ียงล่วงหนา้ของบุคคล     กลุ่มบุคคล หรือ ทรัพยสิ์น นั้น 
ๆ พร้อมก าหนด รายละเอียดความคุม้ครอง และค่าเบ้ียประกนั ผูรั้บประกนัอาจรับประกนั โดยแบ่งความ
เส่ียงมาส่วนหน่ึง หรือ ปฏิเสธ หากความเส่ียงนั้นไม่อาจรับได ้หรือ ผูรั้บประกนัอาจรับประกนัโดยเพิ่ม
อตัราเบ้ียพิเศษ เพื่อใหส้ามารถครอบคลุมความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

การท าประกนั เป็นสัญญาต่างตอบแทนท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยคู่สัญญาต่างมีหนา้ท่ี ท่ีตอ้ง
รับผดิชอบต่อกนั ผูรั้บประกนัจกัตอ้งคุม้ครองผูเ้อาประกนัตามรายละเอียดในสัญญาเม่ือมีความสูญเสีย 
เสียหายเกิดข้ึน โดยชดเชยตามรายละเอียดความคุม้ครอง ผูเ้อาประกนัก็มีหนา้ท่ีช าระเบ้ียประกนัตามท่ีระบุ
ในสัญญาเพื่อใหค้วามคุม้ครองเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง การท าประกนัจุดประสงคแ์ทจ้ริงเพื่อแบ่งเบาความเส่ียง 
จากบุคคล, กลุ่มบุคคล หรือ ทรัพยสิ์นนั้น ๆ ออกเป็นส่วนโดยร่วมกนัชดเชยเม่ือมีความสูญเสีย เสียหาย
เกิดข้ึน โดยยดึหลกัสุจริตเป็นส าคญั และการท าประกนัมิใช่สัญญาเพื่อคา้ก าไร 

บริษทั ศรีอยธุยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (AYUD) ถือวา่ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” (CSR: 
Corporate Social Responsibility) เป็นภารกิจ /พนัธะสัญญาของบริษทั ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคมไทย ก็ควรจะมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มไทยใหเ้จริญกา้วหนา้ไปพร้อม ๆ 
กนั ธุรกิจประกนัภยันั้นเป็นธุรกิจของการใหค้วามช่วยเหลือทางการบริหารและจดัการความเส่ียงใหก้บั
ลูกคา้จึงท าใหบ้ริษทัฯตระหนกัถึงภารกิจท่ีตอ้งการท า เพื่อสังคมการท าธุรกิจเพื่อผลตอบแทนเป็นเพียงส่วน
หน่ึงขององคธุ์รกิจโดยรวมเพราะภารกิจของบริษทัจะเสร็จสมบูรณ์ไดก้็ต่อเม่ือบริษทัฯสามารถ สร้างสรรค์
ส่ิงดี ๆ เป็นการตอบแทนให้กบัสังคมท่ีเราอาศยัและใหก้ารสนบัสนุนบริษทัฯมาโดยตลอดในฐานะท่ีบริษทั
ฯ เป็นองคก์รหน่ึงของสังคมไทยท่ีเนน้ความส าคญัของการใหเ้พื่อตอบแทนสังคมบริษทัฯมีเจตนารมณ์ท่ีจะ
แสดงความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการใหค้วามช่วยเหลือพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มผา่นทาง
โครงการต่าง ๆ ท่ีมีโครงการเหล่าน้ีลว้นเป็นโครงการท่ีพนกังานของบริษทัฯ ไดริ้เร่ิมอาสาท ากิจกรรมเพื่อ
ประโยชน์ดา้นสังคมบริษทัฯ ใหก้ารสนบัสนุนในทุก ระดบัส าหรับผูท่ี้มีความสนใจ และตอ้งการมีส่วนร่วม
ในโครงการเหล่าน้ีบริษทัฯ มุ่งเนน้การมีส่วนร่วม และการมีความรับผดิชอบอนัเกิดข้ึนจากความร่วมมือร่วม
ใจของทุก ๆ ฝ่าย เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ส่ิงท่ีเราท าข้ึนนั้นมีคุณค่าต่อทุกฝ่ายและส่ิงแวดลอ้มในทางท่ีดีข้ึนไม่วา่
จะมีผลลพัธ์ในเชิงรูปธรรมมากหรือนอ้ยก็ตามถึงความเหมาะสมของโครงการ เป้าหมายและความตอ้งการท่ี
แทจ้ริง 
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ดว้ยเหตุผลขา้งตน้จึงขอเสนอกิจกรรมวเิคราะห์ถึงการวางแผนการท างานและงบการเงินของ บริษทั 
ศรีอยธุยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) เพื่อใหท้ราบถึงการบริหารจดัการอยา่งไรจึงท าใหเ้กิดความส าเร็จใน
การด าเนินธุรกิจ  2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการวเิคราะห์องคก์ร 

2.2.1 แนวคิดของ SWOT 
SWOT Analysis เป็นการวเิคราะห์สภาพองคก์าร หรือหน่วยงานในปัจจุบนั เพื่อคน้หาจุดแขง็ 

จุดเด่น จุดดอ้ย หรือส่ิงท่ีอาจเป็นโอกาส หรือ ปัญหาส าคญัในการด าเนินงานสู่สภาพท่ีตอ้งการในอนาคต 
SWOT เป็นตวัยอ่ท่ีมีความหมายดงัน้ี 

Strengths--จุดแขง็หรือขอ้ไดเ้ปรียบ 
Weaknesses-จุดอ่อนหรือขอ้เสียเปรียบ 
Opportunities-โอกาสท่ีจะด าเนินการได ้
Threats-อุปสรรค ขอ้จ ากดัหรือปัจจยัท่ีคุกคามการด าเนินงานขององคก์าร 
หลกัการส าคญัของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ดา้น คือ 

สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดงันั้นการวเิคราะห์ SWOT จึงเรียกไดว้า่เป็น การวเิคราะห์ 
สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง      (รู้เรา) รู้จกั 
สภาพแวดลอ้ม (รู้เขา) ชดัเจน และวเิคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวเิคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ทั้งภายนอกและ
ภายในองคก์ร ซ่ึงจะช่วยใหผู้บ้ริหารขององคก์รทราบถึงการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายนอก องคก์ร 
ทั้งส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนแลว้และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปล่ียนแปลง 
เหล่าน้ีท่ีมีต่อองคก์รธุรกิจ และจุดแขง็ จุดอ่อน และความสามารถ ดา้นต่าง ๆ ท่ีองคก์รมีอยู ่ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ี 
จะเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อการก าหนดวสิัยทศัน์ การก าหนดกลยทุธ์และการด าเนินตามกลยทุธ์ของ
องคก์รระดบัองคก์รท่ีเหมาะสมต่อไป 

2.2.2 แนวคิดของหลกั PDCA 
PDCA คือ วงจรท่ีพฒันามาจากวงจรท่ีคิดคน้โดย วอลท์เตอร์   ซิวฮาร์ท (Walter Shewhart) ผู้

บุกเบิกการใชส้ถิติส าหรับวงการอุตสาหกรรมและต่อมาวงจรน้ีเร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัมากข้ึนเม่ือ เอดวาร์ด เดมม่ิง 
(W.Edwards Deming) ปรมาจารยด์า้นการบริหารคุณภาพเผยแพร่ใหเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับการปรับปรุง
กระบวนการท างานของพนกังานภายในโรงงานใหดี้ยิง่ข้ึน และช่วยคน้หาปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอน
การผลิตโดยพนกังานเอง จนวงจรน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัในอีกช่ือวา่ “วงจรเดมม่ิง”ต่อมาพบวา่แนวคิดในการใช้
วงจร PDCA นั้นสามารถน ามาใชไ้ดก้บัทุกกิจกรรมจึงท าใหเ้ป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายมากข้ึนทัว่โลก 
PDCA เป็นอกัษรน าของศพัทภ์าษาองักฤษ 4 ค าคือ 

P : Plan=วางแผน 
D : DO=ปฏิบติัตามแผน 
C : Check=ตรวจสอบ/ประเมินผลแนะน าผลประเมินมาวเิคราะห์ 
A : Action=ปรับปรุงด าเนินการใหเ้หมาะสมตามผลการประเมิน 
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1.  การวางแผน (Plan : P)  เป็นส่วนประกอบของวงจรท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากกาวางแผน เป็น
จุดเร่ิมตน้ของงานและเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าใหก้ารท างานในส่วนอ่ืนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล การ
วางแผนในวงจร เดมม่ิง เป็นการหาองคป์ระกอบของปัญหาโดยวธีิการระดมความคิดการหาสาเหตุของ
ปัญหา การหาวธีิการแกปั้ญหา การจดัท าตารางการปฏิบติังานการก าหนด วธีิด าเนินการ การก าหนดวธีิการ
ตรวจสอบ และประเมินผลในขั้นตอนน้ี มีการด าเนินการดงัน้ี 

   1.1  ตระหนกัและก าหนดปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขหรือปรับปรุงใหดี้ข้ึนโดยสมาชิกแต่ละ
คนร่วมมือ และประสานงานกนัอยา่งใกลชิ้ดในการระบุปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินงานเพื่อท่ีจะ
ร่วมกนัท าการศึกษาและวเิคราะห์หาแนวทางแกไ้ขต่อไป 

  1.2  เก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวิเคราะห์และตรวจสอบการด าเนินงานหรือหาสาเหตุ
ของปัญหาเพื่อใชใ้นการปรับปรุง หรือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนซ่ึงควรจะวางแผนและด าเนินการเก็บ
ขอ้มูลใหเ้ป็นระบบระเบียบเขา้ใจง่าย และสะดวกต่อการใชง้าน เช่นตารางตรวจสอบ แผนภูมิ 
แผนภาพ หรือ แบบสองถาม เป็นตน้ 

  1.3  อธิบายปัญหาและก าหนดทางเลือก วิเคราะห์ปัญหาเพื่อใชก้ าหนดสาเหตุของความ
บกพร่องตลอดจนแสดงสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงนิยมใชว้ธีิการเขียนและวเิคราะห์แผนภูมิหรือ
แผนภาพ เช่น แผนภูมิกา้งปลา แผนภูมิพาเรโต และแผนภูมิการควบคุม เป็นตน้ เพื่อให้สมาชิกทุก
คน ในทีมงานคุณภาพเกิดความเขา้ใจในสาเหตุและปัญหาอยา่งชดัเจน แลว้ร่วมกนัระดมความคิด 
(Brainstorm)  
ในการแกปั้ญหา โดยสร้างทางเลือกต่าง ๆ ท่ีเป็นไปได ้ในการตดัสินใจแกปั้ญหาเพื่อมาท าการ
วเิคราะห์และตดัสินใจเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาด าเนินงาน 
                  1.4  เลือกวธีิการแกไ้ขปัญหา หรือปรับปรุงการด าเนินงานโดยร่วมกนัวเิคราะห์ และ
วจิารณ์ทางเลือกต่าง  ๆ ผา่นการระดมความคิด และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของสมาชิก เพื่อ
ตดัสินใจเลือกวธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการด าเนินงานใหส้ามารถบรรลุตามเป้าหมาย
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจจะตอ้งท าวจิยัและหาขอ้มูลเพิ่มเติมหรือก าหนดทางเลือกใหม่ท่ีมี
ความน่าจะเป็นในการแกปั้ญหาไดม้ากกวา่เดิม 

 2.  การปฏิบัติตามแผน (Do : D) เป็นการลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนดไวใ้นตารางการปฏิบติังาน 
ทั้งน้ีสมาชิกกลุ่มตอ้งมีความเขา้ใจถึงความส าคญัและความจ าเป็นในแผนนั้น ๆ ความส าเร็จของการน าแผน
มาปฏิบติัตอ้งอาศยัการท างานดว้ยความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากสมาชิก ตลอดจนการจดัการทรัพยากรท่ี
จ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานตามแผนนั้น ๆ ในขั้นตอนน้ี ขณะท่ีลงมือปฏิบติัจะมีการตรวจสอบไปดว้ย
หากไม่เป็นไปตามแผนอาจจะตอ้งมีการปรับแผนใหม่และเม่ือแผนนั้นใชง้านไดก้็น าไปใชเ้ป็นแผนและถือ
ปฏิบติัต่อไป 
 3.  การตรวจสอบ (Check : C) หมายถึง การตรวจสอบดูวา่เม่ือปฏิบติังานตามแผน หรือการ
แกปั้ญหางานตามแผนแลว้ ผลลพัธ์เป็นอยา่งไรสภาพปัญหาไดรั้บการแกไ้ขตรงตามเป้าหมายท่ีกลุ่มตั้งใจ
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หรือไม่การไม่ประสบผลส าเร็จอาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ไม่ปฏิบติัตามแผนความไม่
เหมาะสมของแผนการเลือกใชเ้ทคนิคท่ีไม่เหมาะสม เป็นตน้ 
 4.  การด าเนินการให้เหมาะสม (Action : A) เป็นการกระท าภายหลงัท่ีกระบวนการ 3ขั้นตอนตาม
วงจรไดด้ าเนินการเสร็จแลว้ขั้นตอนน้ีเป็นการน าเอาผลจากขั้นการตรวจสอบ (C) มาด าเนินการใหเ้หมาะสม
ต่อไป 
 
  
2.3 ทฤษฎีเกีย่วกบัการบัญชี 
 2.3.1 หลกัการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 หลกัการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป หมายถึง แนวทางท่ีไดรั้บการรับรองและ
ยอมรับเป็นส่วนใหญ่จากผูท่ี้มีอ านาจหนา้ท่ีในวชิาการบญัชี เพื่อใหน้กับญัชียดึถือเป็นหลกัปฏิบติัในการ
รวบรวมจดบนัทึก จ าแนก สรุป และจดัท างบการเงินอยา่งมีหลกัเกณฑมี์มาตรฐานโดยกระท าข้ึนอยา่ง
สม ่าเสมอ และสามารถเขา้ไดง่้าย 
 สาระส าคญั ๆ ของหลกัการบญัชีท่ีรับรองกนัทัว่ไปหลกัการบญัชี 
หลกัการบญัชีท่ีท่ีรับรองกนัทัว่ไป ครอบคลุมถึงประเพณีท่ีนิยมเกณฑ ์และวธีิการต่าง ๆ ซ่ึงอธิบายใหท้ราบ
ถึงหลกัในการปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองกนั ณ เวลาใดเวลาหน่ึงหรือหมายถึงการเห็นพอ้งตอ้งกนั ณ เวลา
หน่ึงเวลาใดเก่ียวกบัเร่ืองดงัน้ีคือ 
  1)  ทรัพยากร และภาระหน้ีสินทางเศรษฐกิจใดบา้งท่ีควรบนัทึกจะไดเ้ป็นสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินกาเปล่ียนแปลงในทรัพยากรและภาระหน้ีสินทางเศรษฐกิจใดบา้งท่ีควรบนัทึกไวใ้นบญัชีในตอน
ไหนสมควรท่ีจะบนัทึกลงเม่ือใด 
(การเลือกรายการเพื่อบนัทึกบญัชี) 
  2)   ควรจะวดัค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินได ้
  3)  ขอ้มูลใดบา้งท่ีควรจะไดรั้บการเปิดเผยได ้ดงันั้นหลกัการบญัชีท่ียอมรับทัว่ไป จึงเป็น
แนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดบนัทึกในวธีิการต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินเพื่อเสนอใหแ้ก่
บุคคลทั้งภายในและภายนอกกิจการขอ้สมมุติขั้นมูลฐานของการบญัชีเป็นหลกัเกณฑท่ี์จดัไดว้า่มี
ความส าคญัในการจดัท างบการ เงินเพราะเหตุน้ีถา้การจดัท างบการเงินไม่ได ้ก็สามารถใชข้อ้สมมติดงักล่าว   
ขา้งตน้  กิจการคา้ตอ้งเปิดเผยใหท้ราบดว้ยเป็นเพราะอะไรมีเหตุผลอะไรท่ีกิจการท างบการเงินแบบน้ี 
 ขอ้สมมติขั้นมูลฐานของการบญัชีนั้นไดมี้การก าหนดขอ้หลกัเกณฑไ์วไ้ดโ้ดยประมวลมาจากหลกั
และวธีิปฏิบติัท่ีต่างกนั และท าไดซ่ึ้งมีหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงในแต่ละรูปแบบนั้นก็จะมีจ านวนขอ้ท่ีตั้ง
สมมติต่าง ๆ กนัขอ้สมมติขั้นมูลฐานของการบญัชีท่ีสมาคมนกัการบญัชีและผูส้อบบญัชีนั้นจะตอ้งไดรั้บ
อนุญาตแห่งประเทศไทยไดเ้สนอไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ีหน่ึงมีเน้ือหาของหลกัการต่าง ๆ กนัไป
หลากหลายรูปแบบ ดงัน้ี 
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1) หลกัการใชห้น่วยเงินตราท่ีใชใ้นการบญัชีการบญัชีจะใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ ให้แก่ผู ้

ท่ีเก่ียวขอ้งนั้นไปขอ้มูลทางการบญัชีน้ีอาจเป็นแค่พรรณนาโวหารแต่ขอ้มูลขอ้มูลดงักล่าวมาจะให้
ความหมายไม่ชดัเจนเท่ากบัขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขเน่ืองจาก หน่วยเงินตราใชใ้นการวดัผลการ
ด าเนินงานฐานะทางการเงินและใชใ้นการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ 

2) หลกัความเป็นหน่วยงานของกิจการขอ้มูลทางการบญัชีเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัหน่วยงาน
หน่ึง ๆ ซ่ึงแยกต่างหากจากเจา้ของกิจการ และกิจการอ่ืนหน่วยงานในท่ีน้ีไดแ้ก่ หน่วยธุรกิจซ่ึงอาจ
เป็นในรูปของบริษทัจ ากดั ห้างหุน้ส่วนบุคคล เจา้ของคนเดียว เป็นตน้ดงันั้นจึงตอ้งวางระบบหน่วย
ของกิจการไวใ้นงบนั้น ๆ ความเป็นหน่วยงานตามขอ้สมมติของการบญัชีน้ีอาจจะไม่เหมือน
ความหมายของความเป็นหน่วยงานตามกฎหมาย 

 
3) หลกัการใชห้ลกัฐานอนัเท่ียงตรง เน่ืองจากงบการเงินน้ีท าข้ึนเพื่อประโยชน์ของบุคคล

หลายฝ่าย ซ่ึงอยูใ่นสถานะต่าง ๆ กนัน้ี นกับญัชีผูท้  างบการเงินก็จะอยูอี่กสถานะหน่ึง ดงันั้นเพื่อให้
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ใจงบการเงินของกิจการนั้นจะไดถู้กตอ้งใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด
การบนัทึกและการท างบการเงินจึงตอ้งจดัท าข้ึนโดยอาศยัหลกัฐาน และขอ้เทจ็จริงอนัเท่ียงธรรมท่ี
บุคคลต่าง ๆ ยอมรับและเช่ือถือไดห้ลกัฐานดงักล่าวจะตอ้งปราศจากความล าเอียงหรือไม่มีอคติต่อ  
บุคคลใดโดยเฉพาะพยายามหลีกเล่ียงความคิดเห็นส่วนบุคคลใหม้ากท่ีสุด 

4) หลกัรอบเวลากระบวนการบญัชีการเงิน ให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจการทางดา้นเศรษฐกิจของ
กิจการส าหรับรอบเวลา หรือรอบบญัชีท่ีระบุไวส่้วนของผูใ้ชง้บการเงินท าการประเมินผลและ
ตดัสินใจเก่ียวกบักิจการตามวาระและเวลาต่าง ๆ กนัตลอดอายขุองกิจการดงันั้นจึงตอ้งแบ่งการ
ท างานออกเป็นรอบเวลาสั้น ๆ เพื่อจดัท าขอ้มูลไวเ้พื่อประโยชน์ในการตดัสินใจโดยกติการอบเวลา
มกัก าหนดไวเ้ท่ากนัเพื่อประโยชน์ในการหาเปรียบเทียบและมีระบุไวช้ดัการเงิน 

 
              5) หลกัความด ารงอยูข่องกิจการท่ีจดัตั้งข้ึนมายอ่มมีวตัถุประสงคท่ี์จะด ารงอยูโ่ดยไม่มี
ก าหนด กล่าวคือหากไม่มีเหตุท่ีช้ีเป็นอยา่งอ่ืนแลว้นั้นกิจการท่ีตั้งข้ึนมายอ่มจะด าเนินงาน
ต่อเน่ืองกนัไปอยา่งนอ้ยก็นานพอท่ีจะด าเนินงานตามแผนและขอ้ผกูพนัท่ีไดท้  าไวจ้นส าเร็จนกั
บญัชีจึงมีขอ้สมมติขั้นมูลฐานวา่กิจการไม่ตั้งใจท่ีจะเลิกด าเนินงานหรือไม่จ  าเป็นตอ้งเลิกงานหรือ
ตอ้งลดปริมาณการด าเนินงานลงอยา่งมากหากมีเหตุอ่ืนใดช้ีใหเ้ห็นวา่เหตุการณ์ในภายหนา้จะไม่
เป็นไปตามขอ้สมมติดงักล่าวก็จะตอ้งใชส้มมติฐานการบญัชีไวส้ าหรับเหตุการณ์นั้น ๆ 
               6) หลกัราคาทุนเก่ียวโยงกบัหลกัความด ารงอยูข่องกิจการตามหลกัราคาทุนการบนัทึก
สินทรัพย ์และหน้ีสินถือเกณฑร์าคาทุนเดิมซ่ึงจะหมายถึงราคาอนัเกิดจากการเปล่ียนราคาทุนเป็น
ราคาท่ีเหมาะสมกวา่ราคาอ่ืน ๆ เพราะราคาทุนเป็นราคาท่ีแน่นอนและสามารถค านวณไดอ้ยา่ง
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ตรงไปตรงมาไม่ข้ึนอยูก่บัความเห็นของแต่ละคนซ่ึงอาจแตกต่างกนัไดอ้ยา่งไรก็ตามการใชร้าคาทุน
เป็นเกณฑก์็มีขอ้เสียหลายประการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีท่ีระดบัราคาสินคา้เปล่ียนแปลงไป
อยา่งมากในกรณีท่ีมีการใชร้าคาอ่ืนท่ีมิใช่ราคาทุนควรเปิดเผยใหท้ราบดว้ย 
 

7) หลกัการเกิดข้ึนของรายไดห้ลกัการเกิดข้ึนของรายไดเ้ป็นหลกัเก่ียวกบัการบนัทึกรายได้
จากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการ ควรจะถือวา่รายไดเ้กิดข้ึนเม่ือใดและในจ านวนเงินเท่าใด 
โดยทัว่ไปนกับญัชีจะลงบนัทึกวา่รายไดไ้ดเ้กิดข้ึนแลว้เม่ือมีเง่ือนไข 2 อยา่งต่อไปน้ีคือ 

1. กระบวนการท่ีก่อใหเ้กิดรายไดส้ าเร็จแลว้ หรือ ถือวา่ส าเร็จแลว้ 
2. การแลกเปล่ียนไดเ้กิดข้ึนแลว้กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ รายได ้
 

               8) หลกัการจบัคู่ค่าใชจ่้ายกบัรายได ้หนา้ท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของการบญัชีคือการจบัคู่ผล
ความส าเร็จ (ตามท่ีวดัดว้ยรายได)้ กบัความพยายาม (ตามท่ีวดัดว้ยค่าใชจ่้าย)หลกัการจบัคู่ค่าใชจ่้าย
กบัรายไดเ้ป็นแนวทางส าหรับตดัสินวา่รายการใดบา้งท่ีจะเป็นค่าใชจ่้ายในงวดบญัชีนั้น ๆ วธีิการ
คือจะมีการบนัทึกรายไดต้ามหลกัการเกิดข้ึนของรายไดก่้อนถดัจากนั้นจึงเอาค่าใชจ่้ายไปจบัคู่กบั
รายไดเ้ม่ือพิจารณาหลกัการข้ึนของรายไดคู้่กนัไปกบัหลกัการจบัคู่ค่าใชจ่้ายกบัรายไดน้ั้น 
เราก็จะสามารถหาหลกัการท่ีบุคคลนิยมเรียกกนัโดยทัว่ไปกนัวา่หลกัเงินคา้ง 

  
 2.3.2 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีก าหนดใหกิ้จการตอ้งรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กิจการจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใช้
ประโยชน์ได ้หากกิจการเคยมีขาดทุนทางภาษีในอดีตการกิจการจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ไดเ้พียงเท่าท่ีมีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีมากพอ หรือมีหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือวา่กิจการจะมีก าไรท่ีตอ้ง
เสียภาษีมากพอ 

ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีภาษีเงินไดห้มายถึง ภาษีทั้งหลายของกิจการทั้งภายใน ประเทศ และ
ต่างประเทศท่ีค านวณจากก าไรทางภาษีรวมทั้งภาษีซ่ึง บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมการงานตอ้งจ่าย 
เน่ืองจากการจ าหน่ายเงินก าไรใหแ้ก่กิจการ 
ท่ีเสนอรายงานเช่นภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดวธีิการปฏิบติัทางบญัชีส าหรับภาษีเงินได้
ประเด็นหลกัของการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินไดอ้ยูท่ี่การรับรู้ผลกระทบทางภาษีทั้งในงวดปัจจุบนัและอนาคต
จาก 

ก. การไดรั้บประโยชน์ในอนาคตซ่ึงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละการจ่ายช าระในอนาคตซ่ึง
มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการและ 
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ข. รายการและเหตุการณ์อ่ืนของงวดปัจจุบนัท่ีรับรู้ในงบการเงินของกจิการหลกัการพื้นฐานของ
การรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน คือกิจการท่ีเสนอรายงานคาด 
วา่ตนจะไดรั้บประโยชน์จากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือจ่ายช าระมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสิน 
หากมี ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่การไดรั้บประโยชน์จากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือการ
จ่าย ช าระมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินดงักล่าวจะมีผลท าให้กิจการตอ้งจ่ายภาษีเงินไดใ้นอนาคต 
เพิ่มข้ึน (หรือลดลง) จากจ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายหากการรับประโยชน์จากสินทรัพยห์รือ การช าระ
หน้ีสินนั้นไม่มีผลกระทบทางภาษี มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีก าหนดใหกิ้จการตอ้ง รับรู้หน้ีสินภาษี
เงินไดร้อการตดับญัชี    (หรือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี)    โดยมีขอ้ยกเวน้บางประการ 

 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี ก าหนดใหกิ้จการตอ้งบนัทึกผลกระทบทางภาษีของรายการและ 

เหตุการณ์อ่ืน ในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีบนัทึกรายการและเหตุการณ์อ่ืนนั้น ดงันั้นหากกิจการ รับรู้รายการ
และเหตุการณ์อ่ืนในก าไรหรือขาดทุน กิจการจะตอ้งรับรู้ผลกระทบทางภาษี ท่ีเก่ียวขอ้งในก าไรหรือขาดทุน
ดว้ยเช่นกนั ส่วนรายการและเหตุการณ์อ่ืนท่ีไม่ไดรั้บรู้ในก าไร หรือขาดทุน (รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนหรือรับรู้ตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ) กิจการตอ้ง บนัทึกรายการภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไม่ไดรั้บรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุนนั้น (รับรู้ในก าไร ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือรับรู้ตรงไปยงัส่วนของเจา้ของเช่นกนั) ใน
ท านองเดียวกนั การรับรู้ สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ท่ีเกิดจาก
การรวมธุรกิจ จะส่งผลต่อมูลค่าของค่าความนิยมหรือจ านวนผลก าไรท่ีรับรู้จากการต่อรองราคาซ้ือธุรกิจ 
ค านิยาม 
ค าศพัทท่ี์ใชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีความหมายโดยเฉพาะ ดงัน้ี 

➢ก าไรทางบญัชี หมายถึง ก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด ก่อนหกัค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

➢ก าไร (ขาดทุน) ทางภาษี หมายถึง ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดซ่ึงค านวณตาม เกณฑท่ี์ก าหนด
โดยหน่วยงานจดัเก็บ ภาษี เพื่อใชค้  านวณภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งช าระ (หรือ ไดรั้บคืน) 

➢ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้หมายถึง ผลรวมของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้
รอการตดับญัชีท่ีใชใ้น การค านวณก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด 

➢ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั หมายถึง จ  านวนภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งช าระหรือสามารถ ขอคืนไดซ่ึ้งเกิด
จากก าไร (ขาดทุน) ทางภาษีส าหรับงวด 

➢หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั บญัชี หมายถึง จ านวนภาษีเงินไดท่ี้กิจการตอ้งจ่ายใน อนาคตซ่ึงเกิด
จากผลแตกต่างชัว่คราว ท่ีตอ้งเสียภาษี 
 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดวธีิปฏิบติัทางบญัชีส าหรับรายการท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์เพื่อใหผู้ใ้ชง้บการเงินจะไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนของกิจการในรายการ ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนดงักล่าว ประเด็นหลกัใน ทางบญัชีส าหรับรายการ
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไดแ้ก่ การรับรู้รายการสินทรัพยก์ารก าหนด มูลค่าตามบญัชีการคิดค่าเส่ือมราคา 
และการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี ตอ้งถือปฏิบติักบัการบญัชีส าหรับ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ยกเวน้ กรณีท่ี
มาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืนก าหนดหรืออนุญาตใหใ้ชว้ธีิปฏิบติัทางบญัชีท่ีแตกต่างไป 
  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่ครอบคลุมถึง 

1.  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ท่ีจดัเป็นประเภทถือไวเ้พื่อขายตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐาน การ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไว ้เพื่อขายและการ
ด าเนินงานท่ียกเลิก (เม่ือมีการประกาศใช)้ 

2.  สินทรัพยชี์วภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางการเกษตร นอกเหนือจากพืชเพื่อการให้ผลิตผล (ดู
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เกษตรกรรม(เม่ือมีการประกาศใช)้) มาตรฐานการบญัชี
ฉบบัน้ีใหถื้อปฏิบติักบัพืชเพื่อการใหผ้ลิตผล แต่ไม่ถือปฏิบติักบัผลิตผลท่ีเจริญเติบโตจากพืชเพื่อการให้
ผลิตผลดงักล่าว 

3. การรับรู้และวดัมูลค่าสินทรัพยท่ี์เกิดจากการส ารวจและการประเมินค่า(ดูมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ (เม่ือมีการ
ประกาศใช)้) 

4. สัมปทานเหมืองแร่ และแหล่งทรัพยากรแร่ เช่น น ้ามนั ก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากรท่ีไม่ 
สามารถสร้างข้ึนใหม่ได ้ซ่ึงคลา้ยคลึงกนั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใหถื้อปฏิบติักบัท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการพฒันาหรือรักษาสภาพของสินทรัพยท่ี์กล่าวไว ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืนอาจก าหนดใหกิ้จการรับรู้รายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยใชว้ธีิ ซ่ึง
แตกต่างไปจากท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีเช่น มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) 
เร่ือง สัญญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช)้ ก าหนดใหกิ้จการพิจารณารับรู้รายการ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ตาม
สัญญาเช่าโดยใช ้เกณฑก์ารโอนความเส่ียงและผลตอบแทนในสินทรัพยน์ั้น อยา่งไรก็ตาม ในกรณีดงักล่าว
การปฏิบติัทางบญัชีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์นั้นรวมทั้งการคิดค่าเส่ือมราคา
ยงัคงตอ้งถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี 
ค านิยาม 
ค าศพัทท่ี์ใชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีความหมายโดยเฉพาะ ดงัน้ี 

➢พืชเพื่อการใหผ้ลิตผล หมายถึง พืชท่ีมีชีวติซ่ึง 
1) ใชใ้นกระบวนการผลิตหรือเพื่อจดัหาซ่ึงผลิตผลทางการเกษตร 
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2) คาดวา่จะใหผ้ลิตผลมากกวา่หน่ึงรอบระยะเวลาและ 
3) มีความเป็นไปไดท่ี้ยากยิง่ท่ีจะขายเป็นผลิตผลทางการเกษตร เวน้แต่เป็นการขายเศษซาก
ท่ีเป็นผลพลอยได ้

➢มูลค่าตามบญัชี หมายถึง จ านวนเงินของสินทรัพยท่ี์รับรู้หลงัจากหกัค่าเส่ือม ราคาสะสมและผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมของ สินทรัพย ์ราคาทุน หมายถึง จ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดท่ี
กิจการ จ่ายไป หรือมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนอ่ืนท่ี กิจการมอบให้เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ณ เวลาท่ี
ได ้สินทรัพยน์ั้นมา หรือ ณ เวลาท่ีก่อสร้างสินทรัพยน์ั้น หรือในกรณีท่ีเก่ียวขอ้ง ให้รวมถึงจ านวนท่ีแบ่งมา
เป็น ราคาทุนของสินทรัพยท่ี์รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามท่ีก าหนด ไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน 
เช่นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี2(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ(์เม่ือมีการ
ประกาศใช)้ 

➢สินทรัพย ์ค่าเส่ือมราคา หมายถึง การปันส่วนจ านวนท่ีคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย ์อยา่งมี
ระบบตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น 

➢มูลค่าเฉพาะกิจการ หมายถึง มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดซ่ึงกิจการคาดวา่จะ ไดรั้บจากการ
ใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ือง และจากการจ าหน่ายสินทรัพยน์ั้นเม่ือส้ินอายกุารให ้ประโยชน์หรือ
ท่ีคาดวา่จะเกิดเม่ือมีการโอนสินทรัพย ์นั้นเพื่อช าระหน้ีสิน 

➢ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ หมายถึง สินทรัพยท่ี์มีตวัตนซ่ึงเขา้เง่ือนไขทุกขอ้ต่อไปน้ี 
 1) มีไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์ในการผลิต ในการจ าหน่าย สินคา้หรือใหบ้ริการเพื่อให้เช่า หรือ

เพื่อใชใ้นการบริหารงาน  
2) คาดวา่จะใชป้ระโยชน์มากกวา่หน่ึงรอบระยะเวลา 

  
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่า 

โดยมีเน้ือหาสาระไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ืองสัญญาเช่า (ปรับปรุง 2558) และมีการ
แกไ้ขปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่ง ประเทศฉบบั Bound Volume 2016 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดนโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูล ท่ี
เหมาะสมทั้งทางดา้นผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า เพื่อน าไปปฏิบติักบัสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่า ด าเนินงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี ตอ้งถือปฏิบติักบัการบญัชีส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการ ยกเวน้ รายการ
ต่อไปน้ี 

1) สัญญาเช่าเพื่อการส ารวจหรือการใชท้รัพยากรแร่ น ้ามนั ก๊าซธรรมชาติและ ทรัพยากรท่ี
ไม่สามารถสร้างข้ึนใหม่ไดซ่ึ้งคลา้ยคลึงกนัและ 
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2) ขอ้ตกลงในการใหใ้ชสิ้ทธิของรายการประเภทฟิลม์ภาพยนตร์การบนัทึก วดีีทศัน์ ละคร 
บทประพนัธ์สิทธิบตัร และลิขสิทธ์ิอยา่งไรก็ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่ใชก้บัการวดัมูลค่า
ของรายการต่อไปน้ี 
               3) อสังหาริมทรัพยท่ี์ผูเ้ช่าถือครองอยูแ่ละบนัทึกเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (ดู
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (เม่ือมีการ
ประกาศใช)้) 

4) อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีผูใ้หเ้ช่าบนัทึกเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน (ดูมาตรฐาน 
การบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

5) สินทรัพยชี์วภาพท่ีผูเ้ช่าถือครองภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (ดูมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เกษตรกรรม (เม่ือมีการประกาศใช)้) หรือ 
               6) สินทรัพยชี์วภาพท่ีผูใ้หเ้ช่าบนัทึกเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน (ดูมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เกษตรกรรม (เม่ือมีการประกาศใช)้) 

              มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี ใหถื้อปฏิบติักบัขอ้ตกลงท่ีมีการโอนสิทธิการใชสิ้นทรัพย ์แมว้า่ ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงใหบ้ริการส่วนใหญ่ในการด าเนินงานหรือซ่อมบ ารุงสินทรัพยเ์หล่านั้น ในทางกลบักนั มาตรฐานการ
บญัชีฉบบัน้ีไม่น ามาถือปฏิบติักบัขอ้ตกลงในการใหบ้ริการท่ีไม่ไดโ้อนสิทธิการใช ้สินทรัพยจ์ากคู่สัญญา
ฝ่ายหน่ึงไปยงัคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง 
ค านิยาม 
ค าศพัทท่ี์ใชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีความหมายโดยเฉพาะ ดงัน้ี 

➢สัญญาเช่า หมายถึง สัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีผูใ้ห้เช่าใหสิ้ทธิแก่ผูเ้ช่าในการใชสิ้นทรัพยส์ าหรับ
ช่วงเวลาท่ีตกลงกนัเพื่อแลกเปล่ียนกบัค่าตอบแทน ซ่ึงไดรั้บช าระในงวดเดียวหรือหลายงวด 

➢สัญญาเช่าการเงิน หมายถึง สัญญาเช่าท่ีท าให้เกิดการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมด
หรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยใ์หแ้ก่ผูเ้ช่า ไม่วา่ในท่ีสุดการโอนกรรมสิทธ์ิจะ
เกิดข้ึนหรือไม่ 

➢สัญญาเช่าด าเนินงานหมายถึง สัญญาเช่าท่ีมิใช่สัญญาเช่าการเงิน 

➢สัญญาเช่าทีบอกเลิกไม่ไดห้มายถึงสัญญาเช่าท่ีจะบอกเลิกไดก้็ต่อเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไข 
ขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 

1) เม่ือเกิดเหตุการณ์บางอยา่งซ่ึงโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนนอ้ยมาก 
2) เม่ือไดรั้บความยนิยอมจากผูใ้หเ้ช่า 
3) เม่ือผูเ้ช่าท าสัญญาเช่าใหม่กบัผูใ้หเ้ช่ารายเดิมเพื่อเช่าสินทรัพยเ์ดิมหรือสินทรัพยท่ี์เทียบเท่า

ของเดิม หรือ 
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4) เม่ือผูเ้ช่าจ่ายเงินเพิม่โดยท่ี ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าเป็นท่ีเช่ือถือไดอ้ยา่งสม เหตุสมผลวา่
สัญญาเช่าจะด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง 

➢วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหมายถึง วนัท่ีท าสัญญาเช่า หรือวนัท่ีคู่สัญญาไดก่้อให้เกิดผลผกูพนั
ตามเง่ือนไขหลกัของสัญญาเช่า แลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน ซ่ึง ณ วนัน้ี 

1) สัญญาเช่าจะถูกจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน 
2) ในกรณีของสัญญาเช่าการเงิน กิจการก าหนดจ านวนเงินท่ีจะรับรู้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

➢วนัทีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหมายถึง วนัท่ีผูเ้ช่าสามารถใชสิ้ทธิตามสัญญาเช่าในสินทรัพยท่ี์เช่าอนั
เป็นผลมาจากสัญญาเช่า) 

➢อายสุัญญาเช่า หมายถึง ระยะเวลาเช่าสินทรัพยท่ี์ผูเ้ช่าท าสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ไดท้ั้งน้ีใหร้วม ถึง
ระยะเวลาท่ีผูเ้ช่ามีสิทธิท่ีจะเลือกต่ออายสุัญญาเช่าสินทรัพยน์ั้นออกไปอีกไม่วา่จะมีการจ่ายเงินเพิ่มอีก
หรือไม่ หาก ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าสามารถเช่ือไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่ผูเ้ช่าจะเลือกใชสิ้ทธิเพื่อต่ออายุ
สัญญาเช่า 
 
สัญญาเช่าการเงิน การรับรู้เร่ิมแรก 
 ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ี สินใน งบแสดง
ฐานะการเงินของผูเ้ช่าดว้ยจ านวนเงินเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือ มูลค่าปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ซ่ึงพิจารณา ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า อตัราคิดลด
ในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ี ตอ้งจ่ายคือ อตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหาก
สามารถก าหนดไดใ้นทางปฏิบติั หากในทางปฏิบติัไม่สามารถก าหนดได ้ใหใ้ชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วน
เพิ่มของผูเ้ช่าเป็น อตัราคิดลด ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกของผูเ้ช่าตอ้งรวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพยท่ี์
รับรู้ 21 รายการและเหตุการณ์อ่ืน ๆ ตอ้งบนัทึกและน าเสนอตามเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจและสาระความเป็นจริง 
ทางการเงินไม่ใช่ตามรูปแบบของกฎหมาย แมว้า่รูปแบบของกฎหมายของขอ้ตกลงในสัญญาเช่า จะ
ก าหนดใหผู้เ้ช่าไม่มีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าตามกฎหมาย แต่ในความเป็นจริงแลว้ เน้ือหา เชิงเศรษฐกิจ
และสาระความเป็นจริงทางการเงินของสัญญาเช่าการเงินคือ ผูเ้ช่าไดรั้บประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในการใช้
สินทรัพยท่ี์เช่าตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ ของสินทรัพยน์ั้นโดยแลกเปล่ียนกบัภาระ
ผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายเพื่อการไดสิ้ทธิดงักล่าวดว้ยจ านวน ท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยร์วมกบั
ค่าใชจ่้ายทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน ก าหนด วธีิการบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลโดยนายจา้งส าหรับผลประโยชน์ของพนกังาน มาตรฐาน การบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดใ้ชก้บัการ
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รายงานของโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน (ดูมาตรฐาน การบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 
การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ เม่ือออกจากงาน (เม่ือมีการประกาศใช)้) 
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีแบ่งผลประโยชน์ของพนกังานออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1. ผลประโยชน์ระยะสั้นส าหรับพนกังาน (หากคาดวา่จะจ่ายช าระทั้งจ  านวนก่อน 12 เดือน
หลงัวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานประจ าปีท่ีพนกังานไดใ้ห้บริการ ท่ีเก่ียว ขอ้ง) เช่น ค่าจา้ง 
เงินเดือนและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเงินท่ีจ่ายส าหรับ การลาหยดุพกัผอ่นประจ าปี และการ
ลาป่วย ส่วนแบ่งก าไรและโบนสั และผลประโยชน์ท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีจ่ายใหแ้ก่พนกังานปัจจุบนั 
(เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าท่ีพกัอาศยั ค่ายานพาหนะ และสินคา้หรือบริการท่ีใหเ้ปล่าหรือในลกัษณะ
อุดหนุน)   

2. ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน เช่น ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน (เช่น บ านาญ และ
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายคร้ังเดียวเม่ือออกจากงาน) ประกนัชีวติหลงัออกจากงาน และค่ารักษาพยาบาล
หลงัออกจากงาน 

3. ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน ๆ ของพนกังานประกอบดว้ย ผลประโยชน์ท่ีจ่ายจากการ
ท างานเป็นระยะเวลานาน ผลประโยชน์ท่ีจ่ายส าหรับการลาในปีท่ีไดรั้บยกเวน้การท างาน
ผลประโยชน์จากการท างานครบ 50 ปีหรือผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ายจากการท างานเป็นระยะเวลานาน 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายจากการทุพพลภาพเป็นระยะเวลานาน 

4. ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดวธีิการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของ

ผลประโยชน์ของพนกังาน มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีก าหนดใหกิ้จการตอ้งรับรู้   
1. หน้ีสิน เม่ือพนกังานไดใ้ห้บริการเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์ของ พนกังานท่ีบริษทั

จะจ่ายในอนาคต 
2. ค่าใชจ่้าย เม่ือกิจการไดรั้บผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการใหบ้ริการของพนกังานเป็น

การแลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์ของพนกังาน 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน เช่น ผลประโยชน์ดงัต่อไปน้ีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระทั้งจ  านวนก่อน 12 
เดือนหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานประจ าปีท่ีพนกังานได ้ใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. ค่าจา้ง เงินเดือน และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 
2. เงินท่ีจ่ายส าหรับการลาหยดุพกัผอ่นประจ าปี และการลาป่วย 
3. ส่วนแบ่งก าไรและโบนสั และ 
4. ผลประโยชน์ท่ีไม่เป็นตวัเงิน (เช่นค่ารักษาพยาบาล ค่าท่ีพกัอาศยั ค่ายานพาหนะและสินคา้หรือ

บริการท่ีใหเ้ปล่าหรือในลกัษณะอุดหนุน) ส าหรับพนกังานปัจจุบนั 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน เช่น ผลประโยชน์ดงัต่อไปน้ี 

1. ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน (เช่น บ านาญ ผลประโยชน์ท่ีจ่ายคร้ังเดียว เม่ือออกจากงาน) และ 
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2. ผลประโยชน์อ่ืนหลงัออกจากงาน เช่น ประกนัชีวติหลงัออกจากงาน และ ค่ารักษาพยาบาลหลงั
ออกจากงาน 
  
 
 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน เช่น ผลประโยชน์ดงัต่อไปน้ี 

1. การลางานระยะยาวท่ียงัไดรั้บผลตอบแทน เช่น การใหล้างานระยะยาว หลงัจากท างานเป็นระยะ
เวลานาน หรือการลาในปี ท่ีไดรั้บยกเวน้การท างาน 

2. ผลประโยชน์ท่ีจ่ายจากการท างานครบ 50 ปีหรือผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ายจาก การท างานเป็นระยะ
เวลานาน 

3. ผลประโยชน์ท่ีจ่ายจากการทุพพลภาพเป็นระยะเวลานาน 
4. ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 

ผลประโยชน์ของพนกังานใหร้วมถึงผลประโยชน์ท่ีจ่ายใหพ้นกังาน หรือผูท่ี้พนกังานให ้การอุปการะ หรือ
ผูรั้บผลประโยชน์ และอาจจ่ายช าระเป็นเงิน (หรือเป็นการใหสิ้นคา้หรือ บริการ) โดยตรงใหแ้ก่พนกังาน คู่
สมรส บุตร หรือผูอ่ื้นท่ีพนกังานใหก้ารอุปการะหรือจ่ายใหบุ้คคลอ่ืน เช่น บริษทัประกนัภยั พนกังานอาจ
ใหบ้ริการแก่กิจการในลกัษณะเตม็เวลาไม่เตม็เวลาถาวรไม่เป็นกรรมการบริษทัและบุคลากรระดบับริหาร
อ่ืนดว้ย 
  
ค านิยาม 
ค าศพัทท่ี์ใชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีความหมายเฉพาะดงัน้ี 

➢ผลประโยชน์ของพนกังาน หมายถึง ส่ิงตอบแทนทุกรูปแบบท่ีกิจการใหเ้พื่อแลกเปล่ียนกบั
บริการท่ีไดรั้บจากพนกังานหรือการเลิกจา้ง 

➢ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน หมายถึง ผลประโยชน์ของพนกังาน (ท่ีมิใช่ผล ประโยชน์
เม่ือเลิกจา้ง) ซ่ึงคาดวา่จะจ่ายช าระทั้งจ  านวนก่อน 12 เดือนหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานประจ าปี ท่ี
พนกังานไดใ้หบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

➢ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน หมายถึง ผลประโยชน์ของพนกังาน (ท่ีมิใช่ผลประโยชน์ เม่ือ
เลิกจา้งและผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน) ซ่ึงมีการจ่ายหลงัจากการจา้งงานส้ินสุดลง 

➢ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน หมายถึง ผลประโยชน์ทั้งหมดของพนกังาน ท่ีมิใช่
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน ผลประโยชน์ หลงัออกจากงาน และผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 

➢ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง หมายถึง ผลประโยชน์ของพนกังานท่ีใหเ้พื่อแลกเปล่ียนกบัการเลิกจา้ง
งานของพนกังาน ซ่ึงเป็นผลจากขอ้ใด ขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี 
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1) การตดัสินใจของกิจการท่ีจะเลิกจา้งพนกังานก่อนวนัออกจากงานตามปกติ 
              2) การตดัสินใจของพนกังานท่ีจะยอมรับขอ้เสนอของผลประโยชน์เพื่อแลกเปล่ียนกบัการ
เลิกจา้ง 

 2.3.5  มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดวธีิปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนท่ีไม่ไดมี้การก าหนดไวโ้ดยเฉพาะในมาตรฐานฉบบัอ่ืน มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีก าหนดใหกิ้จการ
ตอ้งรับรู้สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนถา้เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวโ้ดยเฉพาะรวมทั้งก าหนดวธีิการวดัมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยเฉพาะ 
 1.มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติัส าหรับการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ยกเวน้ 
  1.1 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีก าหนดไวใ้นขอบเขตของมาตรฐานฉบบัอ่ืน 
  1.2 สินทรัพยท์างการเงินตามค านิยามท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 เร่ืองการ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

1.3 การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าของการส ารวจและการประเมินค่าสินทรัพย ์(ดู
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2559) เร่ืองการส ารวจและการประเมินค่า
แหล่งทรัพยากรแร่ (เม่ือมีการประกาศใช)้) 

1.4รายจ่ายในการพฒันาและขดุแร่น ้ามนัก๊าดธรรมชาติและทรัพยากรท่ีไม่สามารถสร้างข้ึน
ใหม่ไดซ่ึ้งคลา้ยคลึงกนั 
2.หากมาตรฐานฉบบัอ่ืนไดก้ าหนดวธีิปฏิบติัทางบญัชีส าหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประเภทใดไว้

โดยเฉพะกิจการตอ้งน ามาตรฐานฉบบันั้นมาถือปฏิบติัแทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี 
ตวัอยา่ง ของรายการท่ีไม่ตอ้งน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัมีดงัต่อไปน้ี 

2.1 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ท่ีกิจการถือไวเ้พื่อขายตามลกัษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ (ดู
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินคา้คงเหลือ (เม่ือมีการ ประกาศใช)้ และ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (เม่ือมีการประกาศใช)้) 

2.2 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ดูมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี12 (ปรับปรุง2559) 
เร่ือง ภาษีเงินได ้(เม่ือมีการประกาศใช)้) 

2.3 สัญญาเช่าท่ีอยูภ่ายใตข้อบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี17(ปรับปรุง2559) เร่ือง
สัญญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช)้ 

2.4 สินทรัพยท่ี์เกิดจากผลประโยชน์ของพนกังาน (ดูมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี19 
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน (เม่ือมีการประกาศใช)้) 

2.5 ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เม่ือมีการประกาศใช)้) 
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ค านิยาม 
ค าศพัท ์ท่ีใชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีความหมายโดยเฉพาะ ดงัน้ี 

➢การตดัจ าหน่าย หมายถึง การปันส่วนจ านวนเงินท่ีคิดค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอยา่ง
เป็นระบบตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น 

➢ มูลค่าตามบญัชี หมายถึง จ านวนเงินของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินหลงั จากหกั
ค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมของสินทรัพย ์

➢จ านวนท่ีคิดค่าตดัจ าหน่าย  หมายถึง  ราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนเงินอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคา
ทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์

➢การพฒันา หมายถึง การน าผลของการวิจยัหรือความรู้อ่ืนมาใชใ้นแผนงานหรือการออกแบบ
เพื่อการผลิตส่ิงใหม่หรือส่ิงท่ีดีข้ึนกวา่เดิมอยา่งมากก่อนท่ีจะเร่ิมการผลิตหรือการใชใ้นเชิงพาณิชยไ์ม่วา่ส่ิง
นั้นจะเป็นวตัถุดิบช้ินส่วนอุปกรณ์ผลิตภณัฑ ์กระบวนการระบบหรือบริการ 

➢มูลค่าเฉพาะกิจการ  หมายถึง  มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บ จากการ
ใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ือง และ จากการจ าหน่ายสินทรัพยน์ั้นเม่ือส้ินสุดอายกุารให้ประโยชน์หรือกิจการคาด
วา่จะเกิดข้ึนเม่ือมีการโอนเพื่อช าระหน้ีสิน 
  
ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคต 

 ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีกิจการจะไดรั้บจากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน อาจรวมถึงรายไดจ้าก
การขายผลิตภณัฑห์รือการใหบ้ริการ ตน้ทุนท่ีประหยดัไดห้รือประโยชน์อ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการใชสิ้นทรัพยไ์ม่
มีตวัตนนั้นโดยกิจการ เช่น สินทรัพยท์างปัญญาท่ีน า มาใชก้บักระบวนการผลิตอาจลดตน้ทุนการผลิตใน
อนาคตมากกวา่ท าให้รายไดใ้นอนาคตเพิ่มข้ึน 
สรุปสาระส าคญัท่ีเปล่ียนแปลง 
มีการปรับปรุงในส่วนของการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดย 
„ ใหมี้การสันนิษฐานวา่การตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยอา้งอิงจากรายได ้ของกิจกรรมท่ีเกิดจาก
การใชท้รัพยสิ์นไม่มีตวัตนไม่เหมาะสม (บางกรณีอาจเหมาะสม เช่น การใหส้ัมปทานการขดุแร่โดยไม่ได้
ระบุอายแุต่ก าหนดโดยระบุยอดขายท่ีก าหนดไว)้ 
„ การพิจารณาเลือกวธีิการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนใหพ้ิจารณาจากปัจจยัท่ีมีอ านาจเหนือกวา่ท่ีมีอยู่
เป็นปกติวสิัยในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้น (เช่น สัญญาทีให้ใชสิ้ทธ์ิตามระยะเวลาท่ีก าหนด) 
„ การปรับปรุงดงักล่าวโดยใชว้ธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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2.4  งานโครงการทีเ่กีย่วข้อง 

สาวติรี เสถียรเสพย ์(2540) ศึกษาเร่ือง การวเิคราะห์เปรียบเทียบอตัราส่วน ทางการเงินของกลุ่ม
บริษทัพฒันาท่ีอยูอ่าศยัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย ท าการรวบรวมงบการเงิน และขอ้มูลใน
ดา้นการด าเนินงานจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง ประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534-2538 เพื่อประกอบการ
วเิคราะห์ โดยไดแ้บ่งกลุ่ม บริษทัพฒันาท่ีอยูอ่าศยัทั้งส้ิน 23 บริษทั ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามทุนจดทะเบียน คือ 
บริษทัขนาดใหญ่ เป็นกลุ่มท่ีมีทุนจดทะเบียนมากกวา่ 2,000 ลา้นบาท บริษทัขนาด กลาง เป็นกลุ่มท่ีมีทุนจด
ทะเบียนระหวา่ง 501  ‟ 2,000 ลา้นบาท และบริษทัขนาดเล็ก เป็นกลุ่มท่ีมีทุนจดทะเบียนต ่ากวา่ 500 ลา้น
บาท แลว้น ามาค านวณและวเิคราะห์ อตัราส่วนทางการเงินทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสภาพคล่อง (Liquidity) 
ดา้นสัดส่วน เงินทุน (Leverage) ดา้นกิจกรรม (Activity) และดา้นความสามารถท าก าไร (Profitability) ผล
จากการค านวณวเิคราะห์และทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ 426 วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และ
การบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม ‟ธนัวาคม 2556) ANOVA ไดผ้ลสรุปดงัน้ี คือ บริษทัแต่ละขนาดมี
อตัราส่วนทางการเงินไม่แตกต่างกนั ยกเวน้อตัราส่วนดา้นจ านวนเท่าของผลตอบแทนต่อดอกเบ้ียและ
ค่าใชจ่้ายประจ า อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น ท่ี
ขนาดของบริษทัมีผลต่ออตัราส่วนดงักล่าว นอกจากน้ี การวเิคราะห์พบวา่ บริษทัขนาดใหญ่มีสภาพคล่องดี 
มีการหมุนเวยีนสินคา้ในระดบัสูง แต่อยา่งไรก็ตามมี ความสามารถดา้นการบริหารสินทรัพยต์  ่า และท าก าไร
ต ่ายอดขายไดต้ ่า ส าหรับ บริษทัขนาดกลาง มีสภาพคล่องในระดบัปานกลาง และความเส่ียงในดา้นหน้ีสูง 

ศิริวรรณ   ล้ิมสมบติัอนนัต ์การวเิคราะห์งบการเงิน บริษทั เบตเตอร์ เวลิดก์รีน จ ากดั (มหาชน) 
2556 ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวเิคราะห์งบการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจบริการเฉพาะกิจ กรณีศึกษาบริษทั เบตเตอร์ เวลิด ์กรีน จ ากดั (มหาชน)  
“ในช่วง 5 ปี ยอ้นหลงัโดยศึกษาขอ้มูลตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 ‟ 2555 ซ่ึงผูว้จิยัไดก้  าหนดวตัถุประสงคเ์พื่อ 
1. ศึกษาฐานะทางการเงินและผลด าเนินงานของ บริษทั เบตเตอร์ เวลิด ์กรีน จ ากดั (มหาชน)  
2. วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน ในการด าเนินงานของ บริษทั เบตเตอร์ เวลิด ์กรีน จ ากดั (มหาชน)”จาก
การศึกษาจะไดรั้บประโยชน์ ดงัน้ี   

➢ ท  าใหท้ราบถึงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ บริษทั เบตเตอร์ เวลิด ์กรีน จ ากดั (มหาชน)    

➢เป็นขอ้มูลพื้นฐานใหผู้ส้นใจน าขอ้มูลดงักล่าวไปประกอบการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ ตามแต่
วตัถุประสงคข์องผูใ้ชง้บการเงินผลการศึกษาสรุปวา การศึกษาขอ้มูลในแนวด่ิงและแนวโนม้พบวา่ บริษทัฯ 
มี แนวโนม้ในการท ารายไดแ้ละก าไรเพิ่มข้ึนจากสภาพเศรษฐกิจท่ีการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มข้ึน 
ซ่ึงเป็นผลมาจากการลงทุนสินทรัพยเ์พิ่มในส่วนท่ีหลุมกลบขยะ ส่วนการวเิคราะห์อตัราสภาพคล่องของ
บริษทัฯ อยูใ่นเกณฑป์กติ แต่มีระยะเวลาในการเก็บหน้ีมีจ านวนมากกวา่ระยะเวลาการช าระหน้ี อาจมี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษทัฯในภายหลงัได ้อตัราส่วนวเิคราะห์ความสามารถในการหากาไรของ
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บริษทั ฯ เป็นอตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการใชเ้งินทุนทั้งหมด หรือเงินทุนจากส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับ
บริษทัฯน้ี ผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั(Return on Equity) ก็ไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 

อนิรุธ    บุญลอย (2553) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจ สกดัน ้ามนัปาลม์ในประเทศ
ไทย โดยท าการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน ระหวา่งปี พ.ศ.2548-2552 ของธุรกิจน ้ามนัปาลม์ในประเทศ
ไทยท่ีเป็นนิติ บุคคล จ านวน 63 แห่ง โดยใชง้บการเงิน คือ งบดุล และงบก าไรขาดทุน และ สร้างอตัราส่วน
เฉล่ียอุตสาหกรรมธุรกิจสกดัน ้ามนัปาลม์ในประเทศไทยโดย ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excelผล
การศึกษาพบวา่ธุรกิจสกดัน ้ามนั ปาลม์ในประเทศไทยมีอตัราส่วนความสามารถในการท ากาไร อตัราส่วน
วดั สภาพคล่อง อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการท างาน และอตัราส่วนวดัภาระ หน้ีสินอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีข้ึน
เร่ือย ๆ แต่ปัญหาดา้นภยัแลง้ท าใหเ้กิดการขาดแคลน วตัถุดิบปาลม์น ้ามนัส่งผลใหก้ารผลิตน ้ามนัปาลม์
ลดลง ยอดขายลดลง และ ก าไรลดลงในท่ีสุด ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควรวางแผนการจดัการเพื่อรองรับ 
ปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบ อนัจะส่งผลใหธุ้รกิจมีผลการด าเนินงานท่ีลดลง ในท่ีสุด จากการทบทวน
ทฤษฏีแนวคิด และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถ น ามาใชใ้นการศึกษาการวเิคราะห์งบการเงินของบริษทั เสริม
สุข จ ากดั (มหาชน) ในเร่ืองของการวิเคราะห์อตัราส่วนต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นการวิเคราะห์ อตัราส่วนแสดงถึง
สภาพคล่องของกิจการ อตัราส่วนแสดงความสามารถใน การบริ หารสินทรัพยอ์ตัราส่วนแสดง
ความสามารถในการก่อหน้ีและ อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท ากาไร ในส่วนของงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ก็สามารถน าหลกัการวเิคราะห์ของแต่ละงานวจิยัมาเปรียบเทียบเพื่อท่ีจะได ้การวเิคราะห์ท่ีชดัเจน
มากท่ีสุด 
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บทที ่3 
 
 

การด าเนินโครงการ 
 

3.1  วเิคราะห์โครงสร้างองค์กร 
ประวตัิของบริษัท 

บริษทั ศรีอยธุยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) เดิมช่ือ บริษทั ศรีอยุธยา ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึง
เป็นบริษทัประกนัภยัชั้นน าของประเทศถือก าเนิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2493 ดว้ยทุนจดทะเบียน 2 ลา้นบาท 
เพื่อด าเนินธุรกิจรับประกนัวินาศภยัทุกประเภท ได้แก่ การประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัทางทะเลและ
ขนส่ง การประกนัภยัเบด็เตล็ด และการประกนัภยัรถยนต ์

ส านกังานใหญ่ของบริษทัตั้งอยู่ท่ีชั้น 7 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ เลขท่ี 898 ถนนเพลินจิตแขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ (662) 657 -2970 โทรสาร (662) 657-2971 Website 
:www.ayud.co.th E-mail : info@ayud.co.th 

ปัจจุบนับริษทัมีทุนทะเบียนจ านวน 500 ลา้นบาท ช าระแลว้ 250 ลา้นบาท เป็นบริษทั จ ากดั (มหาชน) 
ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ตลอดระยะเวลากวา 63 ปี ท่ีรับใช้สังคมไทย บริษทัได้ยึดมัน่นโยบายในการท าธุรกิจด้วยความ
ระมดัระวงั เพื่อสร้างความมัน่คงและเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้แก่ลูกคา้ โดยยึดหลกัความ
ซ่ือสัตย ์ยติุธรรมและจริงใจ 

บริษทัมีธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัใหญ่โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีออก
และช าระแลว้ บริษทัใหญ่และบริษทัใหญ่ล าดบัสูงสุดของธนาคารคือ ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ 
จ ากดั และบริษทั Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. ทั้งสองบริษทัจดทะเบียนในประเทศญ่ีปุ่น บริษทั
ไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงพาณิชยใ์ห้ประกอบธุรกิจตามพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว 
พ.ศ. 2542 เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2557 

เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการท าสัญญาให้หรือรับบริการ
ด้านบริหารจัดการส าหรับธุรกิจสินเช่ือยานยนต์กับธนาคารผูถื้อหุ้นใหญ่ โดยบริษทัจะได้รับหรือจ่าย
ค่าธรรมเนียมและค่าบริหารจดัการตามท่ีก าหนดในสัญญา ซ่ึงสัญญามีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 ส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 นอกจากนั้นในเดือนตุลาคม 2557 พนกังานบางส่วนของบริษทัไดย้า้ยไปสังกดัเป็น
พนกังานของธนาคารซ่ึงเป็นบริษทัผูถื้อหุน้ใหญ่ และบริษทัไดข้ยายอายุสัญญาให้หรือรับบริการดา้นบริหาร
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จดัการส าหรับธุรกิจสินเช่ือยานยนตก์บัธนาคารผูถื้อหุ้นใหญ่ต่อไปอีก 3 ปี มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  และ 2558 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมแห่งหน่ึง คือ บริษทั กรุงศรี
บริการเช่าสินเช่ือ จ ากดั ซ่ึงจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 
2557 และมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อประกอบธุรกิจให้สินเช่ือเช่าซ้ือ ลีสซ่ิงและสินเช่ือผอ่นช าระ ทั้งน้ีในเดือน
พฤศจิกายน 2557 ธนาคารแห่ง สปป. ลาวไดอ้นุมติัในการประกอบธุรกิจให้กบับริษทัร่วมดงักล่าว โดย
บริษทัไดช้ าระค่าหุน้ใหบ้ริษทัร่วมเม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2557 

 
นโยบายบริษทั 

นโยบายการแจง้ขอ้มูลท่ีอาจเป็นช่องเปิดของความเส่ียงจากการทุจริต บริษทั ศรีอยุธยา แคปปิตอล 
จ ากดั (มหาชน) 

ในโยบายน้ี “บริษทั” หมายถึง บริษทั ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากดั(มหาชน) “ผูแ้จง้” หมายถึง 
กรรมการบริษทั เจา้หนา้ท่ี และลูกจา้งทุกคนของบริษทั ศรีอยุธยา  แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) และรวมถึง
บุคคลภายนอก ซ่ึงแจง้ขอ้มูลหรือให้เบาะแสเก่ียวกบัการทุจริต หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
จรรยาบรรณ และขอ้บงัคบัของบริษทั ศรีอยธุยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  

กรรมการบริษทั เจา้หนา้ท่ี และลูกจา้งของบริษทั มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการรายงานกิจกรรมใด ๆ หรือ
กิจกรรมท่ีตอ้งสงสัยใด ๆ ท่ีทราบเก่ียวกบัการทุจริตหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณ 
และขอ้บงัคบัของบริษทั หรือท่ีอาจถือวา่มีความอ่อนไหวต่อการรักษาช่ือเสียงของบริษทั นโยบายน้ีนอกจาก
จะตอ้งการใหมี้การรายงานถึงกิจกรรมใด ๆ หรือกิจกรรมท่ีตอ้งสงสัยใด ๆ ท่ีทราบเก่ียวกบัการทุจริตหรือไม่
ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และขอ้บงัคบัของบริษทั 

  
วตัถุประสงค์ 
 เพื่อการแจง้ขอ้มูลหรือใหเ้บาะแสเก่ียวกบัการทุจริตหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณ 
และขอ้บงัคบัของบริษทั 
  เพื่อการละเมิดแทจ้ริงชดัเจนหรือดูเหมือนว่าละเมิดต่อนโยบายวา่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลและ การคา้
ภายใน (Inside Trading) ของบริษทั 
  เพื่อการร้องเรียนใด ๆ เก่ียวกบัการบญัชี การควบคุมภายใน การควบคุมเก่ียวกบัการเปิดเผย หรือเร่ือง
เก่ียวกบัการตรวจสอบบญัชี 
 
วสิัยทศัน์ (Vision) 

จะเป็นหน่ึงในผูน้ าบริษทัเพื่อการลงทุนทางดา้นธุรกิจประกนัภยั โดยใชป้ระโยชน์จากประสบการณ์ 
ความเช่ียวชาญ และเครือข่ายพนัธมิตรท่ีมีอยู ่เพื่อการเจริญเติบโตท่ีมัน่คง 
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พนัธ์กิจ 

  มีบุคลากรท่ีมีความสามารถ มีจิตวญิญาณเป็นเจา้ของธุรกิจ 
  สามารถมอบบริการท่ีเป็นเลิศ 
  มุ่งมัน่สร้างความเจริญเติบโตใหอ้งคก์รอยา่งย ัง่ยนื 
  สร้างผลตอบแทนท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง 
  พนัธ์สัญญาท่ีจะปรับปรุง เปล่ียนแปลงและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

ค่านิยมองคก์ร 
  ความรับผดิชอบ 
  ความโปร่งใส 

    ความเคารพต่อกนั 
   ความเท่ียงธรรม 
  ความซ่ือสัตย ์
  ความเช่ือถือไวว้างใจ 

กลยทุธ์ 
 สร้างคุณค่าใหก้บองคก์รโดยการมอบผลตอบแทนท่ีดีใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้ผา่นแนวทางต่อไปน้ี 

„ ด าเนินงานการลงทุน รวมถึงผลตอบแทนและเงินปันผล โดยใชห้ลกัการวางแผนแบบระยะ
ยาว 
„ สรรหา และคดัสรรการลงทุนในองคก์รต่าง ๆ ท่ีมีภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีแข็งแกร่งหรือจาก
องค์กร ท่ีมีสินทรัพยอ์ยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์การประเมินความเส่ียงและการลงทุนท่ีบริษทั
ก าหนด 
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โครงสร้างองค์กร 

 
 
 
 
 

ภาพที ่1 โครงสร้างองค์กร 
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3.2 วเิคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน 
 SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก โดยมี
จุดหมายเพื่อใหท้ราบถึง จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อช่วยในการ ก าหนดกลยุทธ์ การวิเคราะห์ 
SWOT จะท าให้เกิดความเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการท างาน โดยการวิเคราะห์จุดแข็งขององคก์รเป็น
การวเิคราะห์วา่มีอะไรเป็นจุดแขง็หรือไดเ้ปรียบเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย ในขณะท่ีจุดอ่อนเป็นการวิเคราะห์จุด
ดอ้ยขององค์กรท่ีตอ้งแก้ไข โอกาสเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ซ่ึงมีศกัยภาพท่ีจะท าให้ส าเร็จได้ ส่วน
อุปสรรคเป็นปัญหาวกิฤตท่ีจะท าใหบ้ริษทัไม่สามารถท างานไดส้ าเร็จและบรรลุเป้าหมาย 
 
การวเิคราะห์ SWOT ของบริษทั ศรีอยธุยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
จุดแข็ง(Strength)  

1. ช่ือเสียงของบริษทัฯ เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายและเป็นท่ียอมรับของประชาชนผูท้  าประกนั 
2. มีผูบ้ริหารท่ีเป็นคนไทย มีประสบการณ์ มีความรู้ และความตอ้งการของลูกคา้ 
3. มีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย เขา้ถึงลูกคา้โดยง่าย 
4. เป็นบริษทัท่ีมีความมัน่คงเร่ืองการเงินสามารถเบิกจ่ายไดท้นัทีรวดเร็ว 
5. พนกังานมีทกัษะดีและแกไ้ขปัญหาได ้มีความรู้เร่ืองของการประกนัภยั 

6. พนักงานพูดจาสุภาพอ่อนโยน มีการฝึกอบรมพนักงานเร่ืองการเจรจาและบุคลิกภาพอย่าง
สม ่าเสมอ 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. รูปแบบกรมธรรมป์ระกนัภยั สามารถลอกเลียนแบบไดง่้าย 

2. ภาพลกัษณ์ของบริษทัผูบ้ริโภครู้จกัไปในดา้นการประกนัชีวติมากกวา่การประกนัภยั 
3. การส่งเสริมการตลาดท าไดค้่อนขา้งยาก เพราะแข่งขนัทางดา้นราคากรมธรรม์ประกนัภยัท าให้
กระทบต่อตน้ทุนในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
4. บริษทัฯ ตอ้งท าตามข้อก าหนดของ คปภ. ซ่ึงเป็นกฎข้อบงัคบัไม่สามารถท าตามเป้าหมายท่ี
องคก์รก าหนดข้ึนได ้
5. ไม่สามารถสร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่ลูกคา้ไดใ้นเร่ืองการรับประกนัภยัจึงเกิดการร้องเรียน
ของลูกคา้ 

 
โอกาส (Opportunities)  

1. จากการท่ีปัจจุบนัมีอีโคคาร์หรือรถเล็กหรือรถประหยดัพลงังาน ในตลาดเติบโตอย่างต่อเน่ือง
ผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจมาใชอี้โคคาร์ เป็นจ านวนมากซ่ึงมีทุนประกนัต ่า 
2. อตัราการเติบโตของอุตสาหกรรมประกนัภยัและอุตสาหกรรมรถยนตเ์ติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

3. ภาครัฐมีการสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง 
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4. มีเทคโนโลยสีมยัใหม่ เพื่อการประยกุตใ์ชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. มีธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีเป็นพนัธมิตรกนัจึงสามารถขยาย 

ช่องทางการขายประกนัประกนัภยัรถยนตไ์ดอี้กช่องทางหน่ึง 
อุปสรรค (Threats) 

1. คู่แข่งขนัมีการทางการตลาดท่ีหลากหลายและสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ไดต้รงตามความตอ้งการ 

2. มีคู่แข่งขนัทางการตลาดจ านวนมากรายในอุตสาหกรรม 
3. คู่แข่งขนัมีฐานลูกคา้เป็นจ านวนมาก 
4. การเมืองไม่มัน่คงส่งผลท าใหเ้ศรษฐกิจเกิดการชะลอตวั 
5. เศรษฐกิจไม่แน่นอนส่งผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
6. ความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

7. เน่ืองจากภาวะ การจราจรท่ีติดขดั และคบัคัง่เม่ือเกิดอุบติัเหตุจึงไม่สามารถท่ีจะไปถึงจุดเกิดเหตุ
ไดต้ามก าหนดเวลาเกิดความล่าชา้ 
8. เน่ืองจากมีขอ้บงัคบัทางกฎหมาย คปภ. จึงไม่สามารถด าเนินเป้าหมายในการประหยดัค่าใชจ่้าย
ในการซ่อมรถของผูท้  าประกนัได ้

 
การวเิคราะห์ PDCA 
 การน า PDCA cycle มาใชใ้นกระบวนการปฏิบติังานจะท าอยา่งไรเพื่อให้ไดผ้ลและมีประสิทธิภาพ 
ท าอยา่งไรใหบุ้คคลในองคก์รมีความเขา้ใจและตระหนกัในการน า PDCA cycle มาใชข้บัเคล่ือนส าหรับการ
ปฏิบติังานของตน ดั้งนั้นจึงขออธิบายนิยามของ PDCA cycle ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี   
 
การน า PDCA มาใชใ้นการวิเคราะห์องคก์ร ท่ีไม่สามารถสร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่ลูกคา้ไดใ้นเร่ืองการ
รับประกนัภยัจึงเกิดการร้องเรียนของลูกคา้ 
 P = Plan (การวางแผน) 
 สมาชิกทุกคนในกลุ่มแต่ละสายงานได้ประชุมปรึกษาหารือกนัถึงการวางแผนในการท่ีจะลงไป
ปฏิบติังานตามท่ีไดว้างแผนไวซ่ึ้งในแผนก็มี  

1. แต่งตั้งพนกังานงานฝ่ายขายศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
2. ศึกษารายละเอียดการด าเนินงาน 
3. การลงไปนดัหมายกบัชุมชน (กลุ่มลูกคา้) และการจดัท าตารางวนั เวลา ท่ีลงท ากิจกรรมในการ
เสนอขายประกนั 

D = Do (การปฏิบัติตามแผน) 
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 เม่ือประชุมกบัสมาชิกไดข้อ้สรุปและนดัหมายกบัชุมชน และจดัท าตารางการท า กิจกรรมและ
แจง้ให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มทราบแลว้ ก็ถึงเวลาลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีไดว้างไวโ้ดยการส่งตวัแทนของ
บริษทัลงไปพบปะพูดคุยถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับและขอ้ดีของการท าประกนัภยั สิทธิการคุม้ครองต่าง ๆ 
ใหก้บัลูกคา้ไดเ้ขา้ใจและรับทราบ 
 

 C = Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 
เม่ือปฏิบติังานตามแผนแลว้หากเกิดปัญหาระหว่างการปฏิบติังาน ก็มีการประชุมกบัสมาชิกภายใน

กลุ่ม ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
1. ศึกษารายละเอียดการประเมินผล 

2. ก าหนดแผนการติดตามด าเนินผลการพฒันาความรู้ และทกัษะการขายของพนกังานและความรู้
ความเขา้ใจท่ีกลุ่มลูกคา้ไดรั้บจากการลงพื้นท่ีปฏิบติังานขายของพนกังาน 

3. ติดตามผลความพึงพอใจของกลุ่มลูกคา้ 
 

A = Act (ปรับปรุงแก้ไข) 
1. ศึกษารายละเอียดการปรับปรุงงาน 
2. รวบรวมรายละเอียดผลการด าเนินงาน 
3. วเิคราะห์และสรุปผลการด าเนินงาน 
4. จดัประชุมเสนอรายงานผลการด าเนินงาน 
เม่ือประชุมกบัสมาชิกภายในกลุ่มไดข้อ้สรุปถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้ก็ได้หาทางแกไ้ขปัญหา และ
น าไปปรับใช้ในการปฏิบติังานในคร้ังต่อ ๆ ไปหากการปรับปรุงไม่ลุล่วงด้วยดีควรพิจารณาใน
ขั้นตอนการวางแผนใหม่หากเก่ียวกบัการปฏิบติังานล่าชา้ควรวางแผนแกไ้ขดว้ยวิธีอ่ืน ตามปัญหาท่ี
เกิดข้ึน หากแต่วา่แกไ้ขไดผ้ลดีแลว้ก็ใชแ้ผนเดิมต่อไป 

  
3.3 วเิคราะห์หลกัการบัญชีของธุรกจิ 

 
3.3.1 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้าย  )รายได้  (ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยจ านวนรวมของภาษีเงินไดใ้น งวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้

รอการตดับญัชี 
  ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 

ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั คือ จ านวนภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งช าระโดยค านวณจากก าไรทางภาษีส าหรับปี 
ก าไรทางภาษีแตกต่างจากก าไรท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเน่ืองจากก าไรทาง
ภาษีไม่ไดร้วมรายการท่ีสามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีในปีอ่ืน ๆ และไม่ไดร้วมรายการท่ีไม่
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สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัค านวณโดยใชอ้ตัราภาษี ณ วนัท่ีใน
งบการเงิน 
  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใช้ในการค านวณก าไรทางภาษี  )ฐานภาษี  (บริษทั
รับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวทุกรายแลและรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ก าไรทางภาษีจะมีจ านวนเพียง
พอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ได ้โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดง
ฐานะการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกปรับลดลง เม่ือก าไรทางภาษีท่ีจะน ามาใชป้ระโยชน์
ลดลง การกลบัรายการจะท าเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน า
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใชป้ระโยชน์ได ้

บริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีส าหรับงวดท่ีบริษทัคาด
วา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในงวดท่ีบริษทัคาดวา่จะจ่ายช าระหน้ีสิน
ภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือ ท่ีคาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้ภายในส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 

รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัและยอดคงเหลือสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีจะหกักลบกนัไดเ้ม่ือบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายในการน าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวมา
หกักลบกนัและบริษทัตั้งใจจะช าระหน้ีสินดงักล่าวดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับช าระสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ในเวลาเดียวกนัและทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบั
หน่วยงานการจดัเก็บภาษีเดียวกนั 

3.3.2 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 เร่ืองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดินแสดงในราคาท่ีตีใหม่ อาคารแสดงในราคาท่ีตีใหม่หกัค่าเส่ือมราคาสะสมและอุปกรณ์แสดงใน

ราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม 
การตีราคาสินทรัพยใ์หม่ 
ท่ีดินและอาคารไดมี้การตีราคาใหม่โดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีราคาตลาดส าหรับท่ีดินและ

ราคาเปล่ียนแทนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมส าหรับอาคาร บริษทัไดบ้นัทึกส่วนเพิ่มจากการ         ตีราคาท่ีดิน
และอาคารไวใ้นบญัชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและส่วนเกินทุนจากการ ตีราคาอาคาร ส าหรับมูลค่า
ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่แต่สูงกวา่ราคาทุนเดิมไดบ้นัทึกหักออกจากส่วนเกินทุนดงักล่าว ส่วนท่ีต ่า
กวา่ราคาทุนเดิมบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ในระหวา่งท่ีบริษทัใชง้านสินทรัพยท่ี์มีการตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาจะถูกทยอยโอนไป
ยงัก าไรสะสมโดยตรงเท่ากบัผลต่างระหวา่งค่าเส่ือมราคาท่ีค านวณจากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ตีราคา
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ใหม่กบัค่าเส่ือมราคาท่ีค านวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพยน์ั้นโดยส่วนเกิน ทุนคงเหลือดงักล่าวจะตอ้งถูก
โอนไปยงัก าไรสะสมทั้งหมด เม่ือบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากงบการเงิน 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตดัจ าหน่ายสะสม ค่าตดัจ าหน่ายค านวณตาม
ระยะเวลาเช่าหรืออายุการใช้งานของส่วนปรับปรุงอาคารเช่า แล้วแต่อย่างใดจะสั้ นกว่า อายุการใช้งาน
โดยประมาณของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าไม่เกิน 3 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์ส านกังาน และยานพาหนะ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเส่ือมราคาสะสมและ
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย์
ซ่ึงอยูร่ะหวา่ง 3 - 5 ปี  

3.3.3 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ืองสัญญาเช่า 
สัญญาเช่าซ่ึงความเส่ียงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจา้ของสินทรัพยย์งัคงอยู่กบัผูใ้ห้เช่า

บนัทึกเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาเช่าดงักล่าวรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย          ในงบก าไร
ขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

สัญญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าท่ีบริษทัได้รับโอนผลตอบแทนและความเส่ียงส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของสินทรัพย ์

ยกเวน้กรรมสิทธ์ิทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน บริษทับนัทึกสินทรัพยท่ี์เช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วนั
เร่ิมตน้ของสัญญาเช่าพร้อมกบัภาระหน้ีสิน ท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย ์ ท่ีเช่าค านวณโดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย์ ดอกเบ้ียหรือค่าใชจ่้ายทางการเงิน และค่าเส่ือมราคา
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ อ่ืน 

3.3.4 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน 
ผลประโยชน์ของพนกังานมี 3 ประเภทดงัน้ี 
1. เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
บริษทับนัทึกเงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน

และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
2. ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานระยะยาว เงินชดเชยตามกฎหมาย 
พนกังานทุกคนจะไดรั้บเงินชดเชยเม่ือออกจากงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานภาระผกูพนั

โครงการผลประโยชน์น้ีไดถู้กพิจารณาเป็นโครงการผลประโยชน์ ท่ีก าหนดไวโ้ดยมิไดจ้ดัตั้งเป็นกองทุน 
และแยกค านวณโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณไว ้ (The 
Projected Unit Credit Method) เพื่อค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ท่ีคาดว่า
จะตอ้งจ่ายในอนาคต โดยการค านวณน้ีไดป้ฏิบติัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงรวมถึงประมาณการ
เงินเดือนพนกังาน อตัราการลาออก อตัราการข้ึนเงินเดือน อตัราการตาย อตัราคิด ลดอายุงาน และปัจจยัอ่ืน 
ๆ บริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายโครงการผลประโยชน์เป็นค่าใชจ่้าย เก่ียวกบัพนกังานในงบก าไรขาดทุนและก าไร
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ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัรับรู้ในรายการ
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 

3. ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงานระยะสั้ น ผลประโยชน์จากวนัลาพกัร้อนสะสม บริษทัรับรู้
ผลประโยชน์จากวนัลาพกัผ่อนสะสมของพนักงานท่ีไดป้ฏิบติังานเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
 3.3.5  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ทราบไดแ้น่นอนแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสม 
และค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
 ค่าตดัจ าหน่าย 
ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ ์
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยเ์ป็นเวลา 5 ปี 

ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน เช่น ขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่ายรถยนต ์ค านวณโดยการประมาณการกระแส
เงินสดสุทธิท่ีจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้น ตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพยน์ั้นเป็นเวลา 12 ปีค่าตดัจ าหน่ายท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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บทที ่ 4 
 
 

รานงานทางการเงิน และการวเิคราะห์งบการเงิน 
 

4.1.  งบการเงิน 
ความหมายของการวเิคราะห์งบการเงิน 
 การวิเคราะห์งบการเงิน  หมายถึง กระบวนการประเมินผลการด าเนินงาน (งบก าไรขาดทุน) และ
ฐานะการเงินของกิจการ (งบดุล) เพื่อให้รู้ถึงสภาพการเงินท่ีแทจ้ริงของธุรกิจ และน าขอมูลท่ีไดม้าใช ้เป็น
ขอ้มูลในการวางแผน ควบคุมและตดัสินใจต่อไป กชกร  เฉลิมกาญจนา (2544: 333) เนน้ย  ้าวา่การวิเคราะห์
งบการเงินจะละเอียดและถูกตอ้งมากเพียงใดข้ึนอยูก่บัความสามารถและประสบการณ์ของผูว้เิคราะห์ดว้ย 
 
ผู้ใช้ประโยชน์จากการวเิคราะห์งบการเงิน 
 สุภาดา  สิริกุตตา (2545: 364-365) ให้ทศันะถึงผูใ้ช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์งบการเงินว่ามี
ประโยชน์กบัผูใ้ชห้ลากหลายกลุ่มดว้ยกนั ซ่ึงแบ่งไดด้งัน้ี 
1.  ผูถื้อหุ้นหรือเจา้ของกิจการ หมายถึง ผูถื้อหุ้นสามญั หรือเจา้ของกิจการ (Owner or Stockholder) ในทาง
การเงินถือว่าผูถื้อหุ้นสามญัเป็นเจา้ของกิจการอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงจะไดรั้บการตอบแทนจากกการลงทุนในรูป
ของเงินปันผลหรือสิทธิอ่ืน ๆ ดงันั้นจะตอ้งพิจารณาผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษทัอยู่
ตลอดเวลา 
2.  เจา้หน้ี หรือผูใ้หกู้ ้หมายถึง ผูป้ล่อยสินเช่ือ (Creditor) ซ่ึงจะไดรั้บผลตอบแทนคือดอกเบ้ียจ่ายและเงินตน้
เม่ือถึงก าหนดระยะเวลา ดงันั้น จะตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบถึงความสามารถในการช าระหน้ี 
3.  ผูบ้ริหาร หมายถึงผูรั้บผดิชอบการวางแผน ควบคุม และตดัสินใจให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิ- ภาพ ดงันั้น
ผูบ้ริหาร (Management) จะตอ้งใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ ในการด าเนินผลการด าเนินการและฐานะการเงินเพื่อท่ีจะ
ทราบถึงสภาพปัญหาแนวทางการแกไ้ข 
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งบการเงนิ 
บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล 

จ ากดั (มหาชน) 
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4.2 การวิเคราะห์อตัราร้อยละของยอดรวมหรือวิธีแนวตั้ง

สินทรัพย์ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

บริษทั ศรีอยธุยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

                                                                                                     ส าหรับ 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561                                                                            หน่วย : บาท

4.2  การวิเคราะห์อตัตราร้อยละของยอดรวมหรือวิธีแนวตั้ง

                    บริษทั ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

                                          งบแสดงฐานะการเงิน

                       ส าหรับ 3 ปี ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559 หน่วย : บาท

สินทรัพย์ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,368,953,462           1,065,246,654           1,417,050,104           12.44353797             10.02158736             13.34743096             

รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ 15,071,761                 13,632,688                 10,048,246                 0.13699957               0.12825309               0.09464610               

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 305,664,100              293,825,093              217,433,184              2.77843107               2.76423665               2.04803938               

สินทรัพยจ์ากการประกนัต่อ 1,426,546,757           1,140,298,468           1,050,275,918           12.96705055             10.72765699             9.89272381               

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ 58,568,876                 -                               -                               0.55167000               

สินทรัพยล์งทนุ -                               -                               -                               

    เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ -                               -                               -                               

        เงินลงทนุเผ่ือขาย 3,033,717,399           2,745,335,693           27.57593935             25.82746577             -                               

        เงินลงทนุท่ีจะถือจนครบก าหนด 1,613,549,652           1,877,906,514           14.66687285             17.66689820             -                               

        เงินลงทนุทัว่ไป 19,489,832                 19,489,832                 0.17715903               0.18335571               -                               

               รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 4,666,756,883           4,642,732,039           4,594,202,619           42.41997123             43.67771967             43.27355969             

เงินให้กูย้มื 1,377,588                   578,950                      129,317                      0.01252202               0.00544662               0.00121806               

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 2,717,156,173           2,944,763,813           2,830,474,645           24.69845539             27.70363813             26.66071213             

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                               -                               -                               -                               -                               -                               

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 55,125,177                 75,310,578                 60,533,749                 0.50107783               0.70850402               0.57017746               

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 88,236,871                 83,673,860                 75,159,081                 0.80205711               0.78718379               0.70793590               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 225,365,499              232,338,985              185,959,305              2.04853139               2.18578996               1.75158167               

คา่นายหน้าจ่ายรอการตดับญัชี 59,835,673                 55,617,612                 63,040,173                 0.54389538               0.52323728               0.59378589               

สินทรัพยอ่ื์น 71,230,301                 81,501,468                 53,411,348                 0.64747048               0.76674644               0.50309038               

รวมสินทรัพย์ 11,001,320,245         10,629,520,208         10,616,650,565         100                              100                              100                              

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 268,870,380              20,061,141                 688,099                      2.44398285               0.18873045               0.00648132               

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 795,480,417              633,352,069              705,692,485              7.23077230               5.95842575               6.64703506               

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 2,249,888,625           -                               -                               21.19207570             

      ส ารองคา่สินไหมทดแทนและ -                               -                               -                               

      คา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย 1,090,155,681           890,684,263              9.90931685               8.37934587               -                               

      ส ารองเบ้ียประกนัภยั 1,451,942,098           1,472,282,393           13.19788958             13.85088286             -                               

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 60,974,363                 72,833,452                 79,070,596                 0.55424587               0.68519981               0.74477911               

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14,137,491                 6,418,458                   0.12850722               0.06038333               -                               

เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหน้า 334,883,105              305,256,265              337,983,016              3.04402651               2.87177840               3.18351832               

คา่นายหน้าคา้งจ่าย 62,710,173                 61,578,286                 50,978,828                 0.57002407               0.57931388               0.48017807               

คา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย 85,376,901                 66,405,303                 62,103,825                 0.77606050               0.62472531               0.58496627               

หน้ีสินอ่ืน 60,049,814                 70,980,819                 87,932,079                 0.54584189               0.66777068               0.82824690               

                  รวมหนีสิ้น 4,224,580,423           3,599,861,449           3,574,337,553           38.40066764             33.86664100             33.66728076             

ส่วนของเจ้าของ

              หุ้นสามญั 500,000,000

                    มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท 500,000,000              500,000,000              500,000,000              

    ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว

         หุ้นสามญั 250,000,000

              มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท 250,000,000              250,000,000              250,000,000              

     ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 3,512,183,950           3,512,183,950           3,512,183,950           

ก าไรสะสม

     จดัสรรแลว้

         ทนุส ารองตามกฎหมาย 50,000,000                 50,000,000                 50,000,000                 0.45449091               0.47038812               0.47095833               

         ทนุส ารองอ่ืน -                               -                               -                               -                               

     ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 2,466,340,393           2,519,162,651           2,630,187,905           22.41858557             23.69968354             24.77417797             

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ -                               -                               -                               

     การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยติุธรรมของ -                               -                               -                               

         หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 36,793,867                 115,308,475-              87,984,993-                 0.33444956               1.08479473-               0.82874530-               

    ส่วนแบง่ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 461,421,612              813,620,633              687,926,150              4.19423853               7.65434956               6.47969099               

         รวมส่วนของเจ้าของ 6,776,739,822           7,029,658,759           7,042,313,012           61.59933236             66.13335900             66.33271924             

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 11,001,320,245         10,629,520,208         10,616,650,565         100                              100                              100                              

                                                                                                         ตารางที ่ 1 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินอตัราร้อยละของยอดรวมหรือวิธีแนวตั้ง 
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การอภิปรายผลการวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินวธีิแนวตั้ง 
 

4.2 การวิเคราะห์อตัราร้อยละของยอดรวมหรือวิธีแนวตั้ง

สินทรัพย์ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

บริษทั ศรีอยธุยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน ( ต่อ )

                                                                                                   ส าหรับ 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561                                                                            หน่วย : บาท

4.2  การวิเคราะห์อตัตราร้อยละของยอดรวมหรือวิธีแนวตั้ง

                    บริษทั ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

                                          งบแสดงฐานะการเงิน

                       ส าหรับ 3 ปี ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559 หน่วย : บาท

สินทรัพย์ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,368,953,462           1,065,246,654           1,417,050,104           12.44353797             10.02158736             13.34743096             

รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ 15,071,761                 13,632,688                 10,048,246                 0.13699957               0.12825309               0.09464610               

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 305,664,100              293,825,093              217,433,184              2.77843107               2.76423665               2.04803938               

สินทรัพยจ์ากการประกนัต่อ 1,426,546,757           1,140,298,468           1,050,275,918           12.96705055             10.72765699             9.89272381               

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ 58,568,876                 -                               -                               0.55167000               

สินทรัพยล์งทนุ -                               -                               -                               

    เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ -                               -                               -                               

        เงินลงทนุเผ่ือขาย 3,033,717,399           2,745,335,693           27.57593935             25.82746577             -                               

        เงินลงทนุท่ีจะถือจนครบก าหนด 1,613,549,652           1,877,906,514           14.66687285             17.66689820             -                               

        เงินลงทนุทัว่ไป 19,489,832                 19,489,832                 0.17715903               0.18335571               -                               

               รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 4,666,756,883           4,642,732,039           4,594,202,619           42.41997123             43.67771967             43.27355969             

เงินให้กูย้มื 1,377,588                   578,950                      129,317                      0.01252202               0.00544662               0.00121806               

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 2,717,156,173           2,944,763,813           2,830,474,645           24.69845539             27.70363813             26.66071213             

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                               -                               -                               -                               -                               -                               

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 55,125,177                 75,310,578                 60,533,749                 0.50107783               0.70850402               0.57017746               

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 88,236,871                 83,673,860                 75,159,081                 0.80205711               0.78718379               0.70793590               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 225,365,499              232,338,985              185,959,305              2.04853139               2.18578996               1.75158167               

คา่นายหน้าจ่ายรอการตดับญัชี 59,835,673                 55,617,612                 63,040,173                 0.54389538               0.52323728               0.59378589               

สินทรัพยอ่ื์น 71,230,301                 81,501,468                 53,411,348                 0.64747048               0.76674644               0.50309038               

รวมสินทรัพย์ 11,001,320,245         10,629,520,208         10,616,650,565         100                              100                              100                              

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 268,870,380              20,061,141                 688,099                      2.44398285               0.18873045               0.00648132               

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 795,480,417              633,352,069              705,692,485              7.23077230               5.95842575               6.64703506               

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 2,249,888,625           -                               -                               21.19207570             

      ส ารองคา่สินไหมทดแทนและ -                               -                               -                               

      คา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย 1,090,155,681           890,684,263              9.90931685               8.37934587               -                               

      ส ารองเบ้ียประกนัภยั 1,451,942,098           1,472,282,393           13.19788958             13.85088286             -                               

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 60,974,363                 72,833,452                 79,070,596                 0.55424587               0.68519981               0.74477911               

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14,137,491                 6,418,458                   0.12850722               0.06038333               -                               

เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหน้า 334,883,105              305,256,265              337,983,016              3.04402651               2.87177840               3.18351832               

คา่นายหน้าคา้งจ่าย 62,710,173                 61,578,286                 50,978,828                 0.57002407               0.57931388               0.48017807               

คา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย 85,376,901                 66,405,303                 62,103,825                 0.77606050               0.62472531               0.58496627               

หน้ีสินอ่ืน 60,049,814                 70,980,819                 87,932,079                 0.54584189               0.66777068               0.82824690               

                  รวมหนีสิ้น 4,224,580,423           3,599,861,449           3,574,337,553           38.40066764             33.86664100             33.66728076             

ส่วนของเจ้าของ

              หุ้นสามญั 500,000,000

                    มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท 500,000,000              500,000,000              500,000,000              

    ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว

         หุ้นสามญั 250,000,000

              มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท 250,000,000              250,000,000              250,000,000              

     ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 3,512,183,950           3,512,183,950           3,512,183,950           

ก าไรสะสม

     จดัสรรแลว้

         ทนุส ารองตามกฎหมาย 50,000,000                 50,000,000                 50,000,000                 0.45449091               0.47038812               0.47095833               

         ทนุส ารองอ่ืน -                               -                               -                               -                               

     ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 2,466,340,393           2,519,162,651           2,630,187,905           22.41858557             23.69968354             24.77417797             

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ -                               -                               -                               

     การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยติุธรรมของ -                               -                               -                               

         หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 36,793,867                 115,308,475-              87,984,993-                 0.33444956               1.08479473-               0.82874530-               

    ส่วนแบง่ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 461,421,612              813,620,633              687,926,150              4.19423853               7.65434956               6.47969099               

         รวมส่วนของเจ้าของ 6,776,739,822           7,029,658,759           7,042,313,012           61.59933236             66.13335900             66.33271924             

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 11,001,320,245         10,629,520,208         10,616,650,565         100                              100                              100                              

                                                                                                         ตารางที ่ 1 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินอตัราร้อยละของยอดรวมหรือวิธีแนวตั้ง 
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 จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของ บริษทั ศรีอยุธยา แคปปิตอล(มหาชน) ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559, 2560, 2561 ดว้ยวธีิการวเิคราะห์แนวตั้ง ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ปี พบวา่ 
  บริษทัมีสินทรัพย์รวมทั้งส้ิน 100% และมียอดเพิ่มข้ึนทุกปี ซ่ึงประกอบด้วยรวมสินทรัพย์
หมุนเวยีนเพิ่มข้ึนทุกปี คือปี 2559 เท่ากบั 42.41997123% ปี 2560 เท่ากบั 43.67771967% และปี 2561 เท่ากบั 
43.27355969% เม่ือพิจารณารายละเอียดพบวา่บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีเพิ่มข้ึนคือ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ปี 2559 และปี 2561, เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด,เงินลงทุนทัว่ไป  ส่วนดา้นสินทรัพย์
หมุนเวียนท่ีลดลงคือรายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ, เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ, สินทรัพยจ์ากการาประกนัต่อ,
ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ, เงินลงทุนเผือ่ขาย, เงินใหกู้ย้มื และสินคา้และพสัดุคงเหลือ แสดงวา่บริษทัมี
นโยบายการใช้สินเช่ือน้อยลงจึงทาให้ยอดเงินสดเพิ่มข้ึน และมีการก าหนดนโยบายในการบริหารสินคา้
คงเหลือดา้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ซ่ึงบริษทัมียอดสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีเพิ่มข้ึนคือ เงินลงทุนในบริษทั
ร่วม, ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ๆ  ดา้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีลดลงคือ 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน,สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี, ค่านายหนา้จ่ายรอตดับญัชี แสดงวา่บริษทัขายท่ีดินใน
ส่วนของผูร่้วมลงทุนและน าเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย,์ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่ม จึงท าให้เงินสด
เพิ่มเพราะบริษทัไดรั้บเงินจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์  
 ด้านหน้ีสินบริษทัมีหน้ีสินทั้งหมดลดลงคือ ปี 2559 เท่ากบั 38.40066764% ปี 2560 เท่ากับ 
33.86664100% และปี 2561 เท่ากบั 3.66728076% ซ่ึงจะประกอบดว้ย หน้ีสินหมุนเวียนรวมลดลงคือ ภาษี
เงินไดค้า้งจ่าย, เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อปี 2560, หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั, ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย, 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี, ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย, เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ปี 2560, ค่านายหนา้คา้งจ่ายปี 
2561 ซ่ึงพิจารณาจากรายละเอียดและพบว่าหน้ีสินหมุนเวียนท่ีเพิ่มข้ึนคือ เจา้หน้ีประกนัภยัต่อ ปี 2561, 
ส ารองเบ้ียประกนัภยั, ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน, เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ปี 2561, ค่านายหนา้คา้ง
จ่าย ปี2560,  หน้ีสินอ่ืน ๆ เพื่อน ามาพิจารณารายตวัผลปรากฏพบวา่ในดา้นส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเพิ่มคือ ทุน-
หุ้นสามญั, ทุนส ารองตามกฎหมาย, ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร, หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  และรวมส่วนแบ่ง
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม ก าไรสะสมมียอดเพิ่มข้ึนทุกปี ดงันั้นจะเห็นไดว้า่บริษทัไดมี้การใช้เงินทุน
จากแหล่งหน้ีสินมากกว่าการใช้เงินทุนจากส่วนของผูถื้อหุ้น จึงท าให้บริษทัมีความเส่ียงมากกว่าการใช้
เงินทุนจากสินทรัพยห์รือเงินทุนในส่วนของผูถื้อหุ้น 
 
 
 
 
 



87 
 

 

 

สินทรัพย์ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

บริษทั ศรีอยธุยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบก าไรขาดทุน

                                                                                                   ส าหรับ 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561                                                                            หน่วย : บาท

 บริษทั ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

                                                                                                                                                                       งบก าไรขาดทุน 

                                                                     ส าหรับ 3 ปี ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559 หน่วย : บาท

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

รายได้

    เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 1,821,693,495         1,872,675,769        3,082,931,856       83.10967063         82.82670549          107.71615021         

    หัก เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ  -    -   1,286,529,458        -    -   44.95071796            

    เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ  -    -   1,795,862,398        -    -   62.74656491            

    หัก ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไมถื่อเป็นรายไดเ้พ่ิม (ลด)จากปีก่อน  -    -   96,622,982-             -    -   3.37596033-              

   เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ  -    -   1,892,485,380        -    -   66.12252524            

   รายไดค้า่จา้งและคา่บ าเหน็จ 370,221,695            388,280,716           323,319,252          16.89032937         17.17329451          11.29661852            

   รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ  -    -   104,804,190           -    -   3.66180779              

   ผลก าไรจากเงินลงทนุ  -    -   48,689,209             -    -   1.70117745              

  ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  -    -   388,469,209           -    -   14                               

   รายได้อืน่  -     -               104,321,506  -     -                                       4

       รวมรายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 2,191,915,190         2,260,956,485        2,862,088,786       100.00000000       100.00000000        100.00000000         

คา่ใช้จ่าย

   คา่สินไหมทดแทน 689,132,488            852,818,512           1,413,350,138       36.78184283         40.92362602          64.19183996            

   หัก คา่สินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัต่อ  -    -   498,263,026           -    -   22.63021707            

   คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ 454,613,502            466,289,931           455,696,848          24.26459740         22.37554003          20.69693726            

   ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยัอืน่ 362,463,110            407,840,538           473,318,278          19                             20                              21                               

   คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน 367,357,951            356,978,068           357,657,579          19.60740881         17.13006548          16.24416870            

       รวมคา่ใช้จ่ายการรับประกนัภยั 1,873,567,051         2,083,927,049        2,201,759,817       100.00000000       100.00000000        100.00000000         

ก าไร (ขาดทนุ) จากการรับประกนัภยั 18,348,139              177,029,436           18,467,300            0.98546064            26.15245381          3.00200757              

รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 128,130,899            120,723,338           126,794,379          6.88178556            17.83438727          20.61144216            

ก าไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 1,396,213,806         58,858,355             6,789,534               74.98928118         8.69510995             1.10369315              

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 387,313,841            392,747,092           87,653,490            20.80224848         58.02029546          14.24877706            

รายไดอ่ื้น 2,689,254                 5,123,063                78,005,478            0.14443721            0.75682706             12.68041542            

ก าไรจากการด าเนินงาน 2,232,695,939         754,481,284           78,943,578            119.91592036       111.45907355        12.83291109            

เงินสมทบส านักคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม  -    -    -    -    -    -   

     การประกอบธุรกิจประกนัภยั 8,135,400                 8,277,476                785,670                  0.43694440            1.22282663             0.12771695              

     เงินสมทบกองทนุประกนัวินาศภยั 7,635,400                 7,777,476                7,853,690               0.41008988            1.14896193             1.27668023              

     เงินสมทบกองทนุทดแทนผูป้ระสบภยัรถยนต์ 377,922                    474,194                   765,309                  0.02029782            0.07005240             0.12440711              

    ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 2,216,547,217         737,952,138           660,328,969          119                           109                            107                             

    ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 354,662,713            61,038,846 45,163,965 19.04858826 9.01723259 7.34176436

      ก  าไรสุทธิ 1,861,884,504         676,913,292.0        615,165,004.0       100 100 100

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน

   ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน  -    -   1,665,722.0-           0 0 -0.324921132

 -สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,741,232-                  -    -   -0.074938659 0 0

   ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม  -   1,136,207.0            3,508,966.0-           0 0.129420491 -0.68447028

   ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัการจดัรายการท่ีตอ้งไมจ่ดัประเภทรายการ  -    -    -   0 0 0

      ใหมภ่ายหลงั  -   227,241.0-                1,034,938.0           0 -0.025884053 0.20187836

 -   908,966.0                4,139,750.0-           0 0.103536438 -0.807513051

   การเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พ่ือขาย  -   190,127,928.0-         -   0 -21.656661 0

   ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเพ่ือขาย  -    -   34,154,353.0         0 0 6.662258784

   ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม  -   440,248,776.0        157,629,211.0-       0 50.14685952 -30.74766474

   ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัท่ีตอ้งจดัประเภทรายการใหมภ่ายหลงั  -   50,024,169.0          25,103,857.0         0 5.698039636 4.896839703

 -   200,096,679.0        98,371,001.0-         0 22.79215888 -19.18856626

   มูลค่าเงินลงทุน - สุทธิจากภาษเีงินได้ 7,763,754                  -    -   0.334134287 0 0

   ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปีสุทธิจากภาษเีงินได้ 455,636,023.00      201,005,645.00 -102,510,751.00 19.60953653 22.89569532 -19.99607931

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2,323,543,049         877,918,937.00 512,654,253.00 100 100 100

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 7                                 2.71 2.46

                                                            ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์งบก าไรขาดทนุอตัราร้อยละของยอดรวมหรือวิธีแนวตั้ง
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การอภิปรายผลการวเิคราะห์งบก าไรขาดทุนวธีิแนวตั้ง  
 
 จากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนของ บริษทั ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559, 2560, 2561 ดว้ยวธีิการวเิคราะห์แนวตั้ง ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ปี พบวา่  
 จากการเปรียบเทียบร้อยละของบริษทั ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) งบก าไรขาดทุนของ
บริษทัมียอดรายไดเ้พิ่มข้ึนทุกปี แต่บริษทัมีก าไร(ขาดทุน) สุทธิ ในปี 2559 เท่ากบั 83.10967063% และลดลง
ในปี 2560 เท่ากบั 82.82670549%  และเพิ่มข้ึนในปี 2561 เท่ากบั107.71615021% อีกคร้ังหน่ึง เน่ืองจาก
บริษทัมีตน้ทุนการใหบ้ริการเพิ่มข้ึนจากปี 2559 และบริษทัมียอดค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนดงัน้ี ค่าสินไหมทดแทนปี 
2559 เท่ากบั 36.78184283% ปี2560 เท่ากบั 40.92362602% และปี2561 เท่ากบั 64.19183996% ,ค่าใชจ่้ายใน
การรับประกันภยัอ่ืน ปี2559 เท่ากับ 19.34615096% ปี2560 เท่ากับ 19.57076848% และปี2561 เท่ากับ 
21.49727115% จากการวเิคราะห์เบ้ืองตน้โดยรวมแลว้ ซ่ึงมียอดค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนทุกปี  จึงท าให้บริษทัมีก าไร
สุทธิหลงัหกัภาษีลดลงในทุก ๆ ปี ถึงแมบ้ริษทัจะมีรายไดม้ากข้ึนก็ท าให้ก าไรสุทธิไม่เปล่ียนแปลง เพราะ
บริษทัมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายบางตวัท่ีมีจ  านวนมากข้ึนตาม แต่เม่ือน าขอ้มูลมาเปรียบเทียบกนั 3 ปี จะท าให้ทราบ
ถึงผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีแทจ้ริงคือมีจ านวนลดลง ดงันั้นบริษทัควรท าการปรับปรุงเร่ืองค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ใหมี้จ านวนนอ้ยลง เพื่อท่ีจะท าใหมี้ก าไรสุทธิเพิ่มมากข้ึน  
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ตารางท่ี 3 การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามแนวนอนหรือแนวโนม้ 

%

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

สินทรัพย์ บาท % บาท %

บริษทั ศรีอยธุยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

ปี 2560 - 2561 ปี 2559 - 2560

เพ่ิม ( ลด )
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การอภิปรายผลการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน (วธีิแนวนอน) 
 
บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
             กลุ่มท่ี 1 เปรียบเทียบระหว่างปี 2559-2560 แปลความดงัน้ีคือ บริษทัมีสินทรัพยร์วมลดลงคือ 
(1,368,953,462) บาท เท่ากบั (12.44353797%) ซ่ึงประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวียนลดลง (71,230,301) 
บาท เท่ากับ (0.64747048%) ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนซ่ึงประกอบด้วย เงินลงทุนเผื่อขายลดลง 
(36,793,867) บาท เท่ากับ (0.33444956%) เงินทุนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึน 461,421,612 บาท เท่ากับ 
4.19423853% เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเพิ่มข้ึน 1,613,549,652 บาท เท่ากบั  14.66687285% ดา้นหน้ีสินรวม
ลดลง (60,049,814) บาท เท่ากบั (0.54584189%) ซ่ึงประกอบดว้ยหน้ีสินหมุนเวียนลดลง (795,480,417) 
บาท เท่ากบั (7.23077230%) หน้ีสินไม่หมุนเวียนคือ เงินกูย้ืมระยะยาวลดลง (1,377,588) บาท เท่ากบั 
(0.01252202%) หน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานลดลง (60,974,363) บาท เท่ากบั (0.55424587%) และดา้น
ส่วนของผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบด้วย ทุน-หุ้นสามญัซ่ึงไม่มียอดการเปล่ียนแปลงคือ  2,717,156,173 บาท 
เท่ากบั 24.69845539% ก าไรสะสมท่ีจดัสรรแลว้ ซ่ึงไม่มียอดเปล่ียนแปลง ส่วนก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร
ลดลง (2,466,340,393) บาท เท่ากบั (22.41858557%) 
  
 กลุ่มท่ี 2 เปรียบเทียบระหว่างปี 2560-2561 แปลความคือ บริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลง 
(1,417,050,104) บาท เท่ากบั (13.34743096%) ซ่ึงประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวียนลดลง (1,877,906,514) 
บาท เท่ากบั (17.66689820%) ดา้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ซ่ึงประกอบดว้ย เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึน 
2,830,474,645 บาท เท่ากบั 0% เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเพิ่มข้ึน 2,745,335,693 บาท เท่ากบั  25.82746577% 
ดา้นหน้ีสินรวมลดลง (87,932,079) บาท เท่ากบั (0.82824690%) ซ่ึงประกอบดว้ยหน้ีสินหมุนเวียนลดลง 
(53,411,348) บาท เท่ากบั (0.50309038%) หน้ีสินไม่หมุนเวียนคือ หน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานลดลง 
(79,070,596) บาท เท่ากบั (0.74477911%) ดา้นส่วนของผูถื้อหุน้ ซ่ึงประกอบดว้ย ทุน-หุ้นสามญัซ่ึงไม่มียอด
เปล่ียนแปลงคือ 687 ,926 ,150 บาท ก าไรสะสมท่ีจัดสรรแล้วเพิ่มข้ึน 2,630 ,187,905 บาท เท่ากับ  
24.77417797% ส่วนก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรลงลง (2,519,162,651) บาท เท่ากบั (23.69968354%) 
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%

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายได้ บาท % บาท %

บริษทั ศรีอยธุยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบก าไรขาดทุน

ปี 2560 - 2561 ปี 2559 - 2560

เพ่ิม ( ลด )

                    บริษทั ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  

                                           งบก าไรขาดทุน

                       ส าหรับ 3 ปี ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559                              เพิม่ (ลด)

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

รายได้ บาท % บาท %

    เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 1,821,693,495           1,872,675,769           3,082,931,856           1,210,256,087           42.28576321 50,982,274              2.254898506

    หัก เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ -                               -                               1,286,529,458           1,286,529,458           44.95071796 -                            0

    เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ -                               -                               1,795,862,398           1,795,862,398           62.74656491 -                            0

    หัก ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไมถื่อเป็นรายไดเ้พ่ิม(ลด)จากปีก่อน -                               -                               96,622,982-                 96,622,982-                 -3.375960329 -                            0

   เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ -                               -                               1,892,485,380           1,892,485,380           66.12252524 -                            0

   รายไดค้า่จา้งและคา่บ าเหน็จ 370,221,695              388,280,716              323,319,252              64,961,464-                 -2.26972218 18,059,021              0.798733683

   รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ -                               -                               104,804,190              104,804,190              3.661807786 -                            0

   ผลก าไรจากเงินลงทนุ -                               -                               48,689,209                 48,689,209                 1.701177449 -                            0

  ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม -                               -                               388,469,209              388,469,209              13.57292656 -                            0

   รายไดอ่ื้น -                               -                               104,321,506              104,321,506              3.64494304 -                            0

       รวมรายได้จากการลงทุนสุทธิ 2,191,915,190           2,260,956,485           2,862,088,786           601,132,301              21.00327229 69,041,295              3.053632189

ค่าใช้จ่าย

   คา่สินไหมทดแทน 689,132,488              852,818,512              1,413,350,138           560,531,626              25.45834571             163,686,024           7.854690695

   หัก คา่สินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัต่อ -                               -                               498,263,026              498,263,026              22.63021707             -                            0

   คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ 454,613,502              466,289,931              455,696,848              10,593,083-                 0.48111892-               11,676,429              0.560308913

   คา่ใช้จ่ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 362,463,110              407,840,538              473,318,278              65,477,740                 2.97388205               45,377,428              2.177495994

   คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน 367,357,951              356,978,068              357,657,579              679,511                      0.03086218               10,379,883-              -0.498092436

       รวมค่าใช้จ่ายการรับประกนัภยั 1,873,567,051           2,083,927,049           2,201,759,817           117,832,768              5.35175395               210,359,998           10.09440317

ก าไร (ขาดทนุ) จากการรับประกนัภยั 18,348,139                 177,029,436              18,467,300                 158,562,136-              25.77554558-             158,681,297           23.44189409

รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 128,130,899              120,723,338              126,794,379              6,071,041                   0.98689635               7,407,561-                -1.094314602

ก าไรจากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 1,396,213,806           58,858,355                 6,789,534                   52,068,821-                 8.46420402-               1,337,355,451-        -197.5667293

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 387,313,841              392,747,092              87,653,490                 305,093,602-              49.59540936-             5,433,251                0.802650955

รายได้อืน่ 2,689,254                   5,123,063                   78,005,478                 72,882,415                 11.84762048             2,433,809                0.359545163

ก าไรจากการด าเนินงาน 2,232,695,939           754,481,284              78,943,578                 675,537,706-              109.81406641-           1,478,214,655-        -218.3757761

เงินสมทบส านักคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม -                               -                               -                               -                               -                               -                            0

     การประกอบธุรกิจประกนัภยั 8,135,400                   8,277,476                   785,670                      7,491,806-                   1.21785309-               142,076                   0.020988803

     เงินสมทบกองทนุประกนัวินาศภยั 7,635,400                   7,777,476                   7,853,690                   76,214                         0.01238920               142,076                   0.020988803

     เงินสมทบกองทนุทดแทนผูป้ระสภยัรถยนต์ 377,922                      474,194                      765,309                      291,115                      0.04732308               96,272                      0.014222206

    ก  าไรก่อนภาษีเงินได้ 2,216,547,217           737,952,138              660,328,969              77,623,169-                 12.61826802-             1,478,595,079-        -218.4319759

    คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 354,662,713              61,038,846                 45,163,965                 15,874,881-                 2.58058909-               293,623,867-           -43.37688009

      ก าไรสุทธิ 1,861,884,504           676,913,292              615,165,004              61,748,288-                 10.03767893-             1,184,971,212-        -175.0550958

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่

   ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน -                               -                               1,665,722.0-                1,665,722-                   0.32492113-               -                            0

 -สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,741,232-                   -                               -                               -                               -                               1,741,232                0.19833631

   ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม -                               1,136,207.0                3,508,966.0-                4,645,173-                   0.90610250-               1,136,207                0.12942049

   ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัการจดัรายการท่ีตอ้งไมจ่ดัประเภทรายการ -                               -                               -                               -                               -                               -                            0.00000000

      ใหมภ่ายหลงั -                               227,241.0-                   1,034,938.0                1,262,179                   0.24620473               227,241-                   -0.02588405

-                               908,966.0                   4,139,750.0-                5,048,716-                   0.98481890-               908,966                   0.10353644

   การเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พ่ือขาย -                               190,127,928.0-           -                               190,127,928              37.08696980             190,127,928-           -21.65666100

   ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเพ่ือขาย -                               -                               34,154,353.0             34,154,353                 6.66225878               -                            0

   ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม -                               440,248,776.0           157,629,211.0-           597,877,987-              116.62401775-           440,248,776           50.14685952

   ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัท่ีตอ้งจดัประเภทรายการใหมภ่ายหลงั -                               50,024,169.0             25,103,857.0             24,920,312-                 4.86103682-               50,024,169              5.69803964

-                               200,096,679.0           98,371,001.0-             298,467,680-              58.22007293-             200,096,679           22.79215888

   มลูคา่เงินลงทนุ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 7,763,754                   -                               -                               -                               -                               7,763,754-                -0.88433609

   ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีสุทธิจากภาษีเงินได้ 455,636,023              201,005,645.0           102,510,751.0-           303,516,396-              59.20489184-             254,630,378-           -29.00385984

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2,323,543,049           877,918,937.0           512,654,253.0           365,264,684-              71.24971301-             1,445,624,112-        -164.66487406

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 7.45 2.71 2.46

ปี 2558 - 2559 ปี 2557 - 2558
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ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนตามแนวนอนหรือแนวโนม้ 

 
การอภิปรายผลการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุน (วธีิแนวนอน) 
 
บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  
 
 กลุ่มท่ี 1 เปรียบเทียบระหวา่งปี 2559-2560 แปลความดงัน้ีคือ บริษทัมียอดรายไดจ้ากการให้บริการ
โทรคมนาคมลดลง (1,821,693,495) บาท เท่ากบั (83.10967063%) รายได้จากการร่วมการงานและร่วม
ลงทุนลดลงคือ (388,469,209) บาท เท่ากบั (13.57292656%) รายไดจ้ากส่วนแบ่งรายไดล้ดลง (387,313,841) 
บาท เท่ากบั (20.80224848%) รายไดร้อตดับญัชีสินทรัพยท่ี์รับมอบจากการร่วมการงานและร่วมลงทุนตดั
จ าหน่ายลดลง (7,763,754) บาท เท่ากบั (0.334134287%) และรายไดจ้ากการให้บริการอ่ืนเพิ่มข้ึน 8,135,400 
บาท เท่ากบั  0.43694440 % เม่ือน ามาหักตน้ทุนการให้บริการซ่ึงมียอดลดลง (48,689,209) บาท เท่ากบั 
(1.70117745%) และเม่ือหักค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดลดลง (367,357,951)บาท เท่ากบั (19.60740881%) ซ่ึง
ค่าใช้จ่ายน้ีประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มข้ึน 362,463,110 บาท เท่ากบั  19.34615096% และ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มข้ึน 367,357,951 บาท เท่ากบั  19.60740881% เม่ือน ามาบวกรายไดอ่ื้นลดลง 
(18,348,139) บาท เท่ากับ (0.98546064%) และหักค่าใช้จ่ายอ่ืนเพิ่มข้ึน 2,689,254  บาท เท่ากับ  
0.14443721% ท าให้บริษทัมีก าไรก่อนหกัภาษีลดลง (2,216,547,217) บาท เท่ากบั (119.04858826%) เม่ือ
บริษทัหกัภาษี 30% ท าใหบ้ริษทัมีก าไรสุทธิลดลง (354,662,713) บาท เท่ากบั (19.04858826%) 
 กลุ่มท่ี 2 เปรียบเทียบระหวา่งปี 2560-2561 แปลความดงัน้ีคือ บริษทัมียอดรายไดจ้ากการให้บริการ
โทรคมนาคมเพิ่มข้ึน  1,872,675,769 บาท เท่ากบั  82.82670549% รายไดจ้ากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
ลดลง (48,689,209) บาท เท่ากบั (1.70117745%) รายได้จากส่วนแบ่งรายได้ลดลง (388,469,209) บาท 
เท่ากับ (13.57292656%) รายได้รอตดับัญชีสินทรัพย์ท่ีรับมอบจากการร่วมการงานและร่วมลงทุนตัด
จ าหน่ายลดลง (157,629,211.0) บาท เท่ากับ (30.74766474%) และรายได้จากการให้บริการอ่ืนลดลง 
(765,309) บาท เท่ากบั (0.12440711%) เม่ือน ามาหกัตน้ทุนการให้บริการซ่ึงมียอดเพิ่มข้ึน 104,804,190 บาท 
เท่ากบั  3.66180779% และเม่ือหกัค่าใชจ่้ายรวมทั้งหมดลดลง (18,467,300) บาท เท่ากบั (3.00200757%) ซ่ึง
ค่าใช้จ่ายน้ีประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง(190,127,928.0) บาท เท่ากับ (21.656661%) และ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง (357,657,579) บาท เท่ากบั  16.24416870% เม่ือน ามาบวกรายไดอ่ื้นเพิ่มข้ึน 
78 ,005 ,478 บาท เท่ากับ  12.68041542% และหักค่าใช้จ่าย อ่ืนลดลง (473,318,278) บาท เท่ากับ 
(21.49727115%) ท  าให้บริษทัมีก าไรก่อนหักภาษีเพิ่มข้ึน 660,328,969 บาท เท่ากบั  107.34176436% เม่ือ
บริษทัหกัภาษี 30% ท าใหบ้ริษทัมีก าไรสุทธิเพิ่มข้ึน 102,510,751.0 บาท เท่ากบั 19.99607931% 
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4.4  การวเิคราะห์อัตราส่วนท างบการเงิน 
1.  อัตราส่วนท างบการเงินด้านสภาพคล่อง 

 
ตารางท่ี 5  อตัราส่วนท างบการเงินดา้นสภาพคล่อง 

การอภิปรายผลการวเิคราะห์ตามอตัราส่วนทางการเงิน 
1.  อตัราส่วนทางการเงินด้านสภาพคล่อง 
 1.1 อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน 
 ปี 2559 บริษทั ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเท่ากบั 3.38เท่า 
แสดงวา่บริษทัมีสภาพคล่องแต่นอ้ยลง ในขณะเดียวกนัยงัสามารถช าระหน้ีสินหมุนเวยีนได ้
  ปี 2560 บริษทั ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเท่ากบั 8.03 เท่า 
แสดงว่าบริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนมากกว่าหน้ีสินหมุนเวียน สามารถท าให้ช าระหน้ีระยะสั้นไดดี้ เพราะ
บริษทัมีสภาพคล่องสูงกวา่ 
  สรุป จากผลการวเิคราะห์ในปี 2560 ดีกวา่ในปี 2559  เพราะมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนมากกวา่และ
มีสภาพคล่องสูงกวา่ 
 1.2 อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนอยา่งถึงแก่น 
 การวิเคราะห์ปี 2559 บริษทั ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุน เวียนอยา่ง
ถึงแก่นเท่ากบั 0.99 เท่า แสดงวา่บริษทัมีสินทรัพยส์ภาพคล่องสูงมากกวา่หน้ีสินหมุนเวียนคือ มีเงินพอท่ีจะ
สามารถช าระหน้ีสินหมุนเวยีนได ้
 การวิเคราะห์ปี 2560  บริษทั ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนอยา่ง
ถึงแก่นเท่ากบั 1.84 เท่า แสดงวา่บริษทัมีสินทรัพยส์ภาพคล่องสูงมากกวา่หน้ีสินหมุน เวียนคือ มีเงินพอท่ีจะ
สามารถช าระหน้ีสินหมุนเวยีนได ้
 สรุป ปี 2560 ดีกวา่ ปี 2559 เพราะมีค่ามากกวา่ แต่ทั้งสองปีน้ีมีสภาพคล่อง เพราะบริษทัมีสินทรัพย์
หมุนเวยีนอยา่งถึงแก่นพอท่ีจะสามารถช าระหน้ีสินหมุนเวยีนได ้

ปี 2557 ปี 2558

สินทรัพยห์มนุเวียน 4,666,756,887 4,642,732,039

1,377,588 578,950

= 3.38 เทา่ = 8.03 เทา่

       สินทรัพยส์ภาพคล่องสูง 1,368,953,462 1,065,246,654

1,377,588 578,950

= 0.99 เทา่ = 1.84 เทา่

สูตรค านวณ
บริษทั ศรีอยธุยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)

จ านวน (พนับาท)

1.อตัราส่วนทนุหมนุเวียน

2.อตัราส่วนทนุหมนุเวียนอยา่ง

ถึงแก่น

หน้ีสินหมนุเวียน

หน้ีสินหมนุเวียน

อตัราส่วน

ปี     ปี    0
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2.  อตัราส่วนทางการเงินด้านสภาพความเส่ียง 

 
ตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินดา้นสภาพเส่ียง 

2.  อตัราส่วนทางการเงินด้านสภาพเส่ียง 
 2.1 อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์
 ปี2559 บริษทั ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพย ์รวม
เท่ากบั 3.84 เท่า หรือ 3.84% แสดงวา่บริษทัมีการใชเ้งินทุนจากแหล่งหน้ีสิน 3.84% ท่ีเหลือทั้งหมด 96.16% 
บริษทัไดใ้ชเ้งินทุนจากแหล่งสินทรัพย ์แสดงวา่บริษทัมีความสามารถในการช าระหน้ีสิน 
 ปี 2560 บริษทั ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพย ์รวม
เท่ากบั 3.38 เท่า หรือ 3.38% แสดงวา่บริษทัมีการใชเ้งินทุนจากแหล่งหน้ีสิน 3.38% ท่ีเหลือทั้งหมด 96.62% 
บริษทัไดใ้ชเ้งินทุนจากแหล่งสินทรัพย ์แสดงวา่บริษทัมีความสามารถในการช าระหน้ีสิน 
 สรุป จากผลการวิเคราะห์ในปี 2560  ดีกว่าปี 2559 เพราะบริษทันั้นไดมี้การใช้เงินทุนจากแหล่ง
สินทรัพยม์ากกวา่แหล่งหน้ีสิน จึงท าใหบ้ริษทัเกิดความเส่ียงต ่าในดา้นความสามารถของการช าระหน้ี 
 2.2 อตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวยีนต่อสินทรัพย ์
  ปี 2559 บริษทั ศรีอยธุยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม
เท่ากบั 1.25 เท่า หรือ 1.25% แสดงวา่บริษทันั้นมีการใชเ้งินทุนจากแหล่งหน้ีสินหมุนเวียน 1.25% ท่ีเหลือ
ทั้งหมด 98.75% บริษทัไดใ้ชเ้งินทุนจากแหล่งหน้ีสินระยะยาว และส่วนของผูถื้อหุน้ 
 ปี 2560 บริษทั ศรีอยธุยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม
เท่ากบั 0.54 เท่า หรือ 0.54% แสดงวา่บริษทันั้นมีการใชเ้งินทุนจากแหล่งหน้ีสินหมุนเวียน 0.54% ท่ีเหลือ
ทั้งหมด 99.46% บริษทัไดใ้ชเ้งินทุนจากแหล่งหน้ีสินระยะยาวและส่วนของผูถื้อหุน้ 

                        ปี 2557 ปี 2558

หน้ีสิน 4,224,580,423 3,599,861,449

10,629,520,208 11,001,320,245

= 3.97 เทา่ = 3.27 เทา่

หน้ีสินหมนุเวียน 1,377,588 578,950

10,629,520,208 11,001,320,245

= 1.29 เทา่ = 5.26 เทา่

หน้ีสินระยะยาว 795,480,417 633,352,069

10,629,520,208 11,001,320,245

= 7.48 เทา่ = 5.75 เทา่

สินทรัพย์

สูตรค านวณ
บริษทั ศรีอยธุยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)

จ านวน (พนับาท)

1.อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์

2.อตัราส่วนหน้ีสินหมนุเวียน

ต่อสินทรัพย์

3.อตัราส่วนหน้ีสินระยะยาว

อตัราส่วน

สินทรัพย์

สินทรัพย์

ปี     ปี    0
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 สรุป จากผลการวิเคราะห์ในปี 2559 ดีกว่าปี 2560 เพราะบริษทันั้นไดมี้การใช้เงินทุนจากแหล่ง
หน้ีสินหมุนเวยีนมาลงทุนในสินทรัพยน์อ้ยกวา่ จึงสรุปไดว้า่บริษทั ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) มี
ความเส่ียงต ่า 
 2.3 อตัราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อสินทรัพย ์
  ปี 2559 บริษทั ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) มีหน้ีสินระยะยาวต่อสินทรัพยเ์ท่ากบั 0.72 
เท่า 0.72% แสดงว่าบริษทัไดใ้ช้เงินทุนจากแหล่งหน้ีสินระยะยาวเท่ากบั 0.72% ท่ีเหลือ 99.28% มาจาก
หน้ีสินหมุนเวยีนหรือส่วนของผูถื้อหุน้ 
 ปี 2560 บริษทั ศรีอยธุยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) มีหน้ีสินระยะยาวต่อสินทรัพยเ์ท่ากบั 0.59 เท่า 
0.59% แสดงวา่บริษทัไดใ้ชเ้งินทุนจากแหล่งหน้ีสินระยะยาวเท่ากบั 0.59% ท่ีเหลือ 99.41% มาจากหน้ีสิน
หมุนเวยีนหรือส่วนของผูถื้อหุน้ 
 สรุป จากผลการวเิคราะห์ในปี 2560  ดีกวา่ปี 2559 เพราะ บริษทัไดใ้ชเ้งินทุนจากแหล่งหน้ีสินระยะ
ยาวนอ้ยกวา่ ท าใหบ้ริษทัเกิดความเส่ียงต ่า 
 
3.  อตัราส่วนท างบการเงินด้านประสิทธิภาพในการหาก าไร 
 

 
ตารางท่ี 7  อตัราส่วนท างบการเงินดา้นประสิทธิภาพในการหาก าไร 

3.  อตัราส่วนทางการเงินด้านประสิทธิภาพในการหาก าไร 
 3.1 อตัราก าไรขั้นตน้ 

จะเห็นไดว้า่ใน ปี 2559 บริษทั ศรีอยธุยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนก าไรขั้นตน้ต่อหน่วยขาย 
เท่ากบั 1.37% ส่วน บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนก าไรขั้นตน้ต่อหน่วยขายเท่ากบั 
0.81 % แสดงวา่ บริษทัคู่แข่งมีความสามารถในการท าก าไรขั้นตน้ไดน้อ้ยกวา่ 

อตัราส่วน

ปี 2557 ปี 2558

ก าไรขั้นตน้ X 100 318,348,139 177,029,436

2,323,543,049 877,918,937
 = 1.37 %  = 0.2 %

ก าไรสุทธิ X 100 1,861,884,504 676,913,292

2,323,543,049 877,918,436
 = 0.8%  = 0.77 %

ก าไรสุทธิ X 100 1,861,884,504 676,913,292

10,409,019,672 4,642,732,039
 = 1.78 %  = 1.45 %

ก าไรสุทธิ X 100 1,861,884,504 676,913,292

19,365,692 22, 012,438

 = 0.96 %  = 3.07 %

บริษทั ศรีอยธุยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)

จ านวน (พนับาท)

1.อตัราก าไรขั้นตน้

2.อตัราก าไรสุทธิ

3.อตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย์

4.อตัราผลตอบแทนต่อส่วน

ของผูถื้อหุ้น

สินทรัพยร์วมเฉล่ีย

ขายสุทธิ

ขายสุทธิ

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมเฉล่ีย

สูตรค านวณ

ปี     ปี    0
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ส่วนใน ปี 2560 บริษทั ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  มีอตัราส่วนก าไรขั้นตน้ต่อหน่วยขาย
เท่ากบั 0.20 % ส่วนบริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนก าไรขั้นตน้ต่อหน่วยขายเท่ากบั 
0.21% แสดงวา่ บริษทัคู่แข่งมีความสามารถในการท าก าไรขั้นตน้ไดน้อ้ยกวา่ 3.2 อตัราก าไรสุทธิ 

จะเห็นไดว้า่ใน ปี 2559 บริษทั ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหน่วย
ขาย เท่ากบั 0.80% ส่วน บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากัด (มหาชน) มีอตัราส่วนก าไรขั้นตน้ต่อหน่วยขาย
เท่ากบั 1.41% แสดงวา่ บริษทัคู่แข่งมีความสามารถในการท าก าไรสุทธิไดน้อ้ยกวา่ 

ปี 2560 บริษทั ศรีอยธุยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหน่วยขาย เท่ากบั 0.77 
% ส่วน บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนก าไรขั้นตน้ต่อหน่วยขายเท่ากบั 0.75 % 
แสดงวา่ บริษทัคู่แข่งมีความสามารถในการท าก าไรสุทธิไดน้อ้ยกวา่ 
3.3 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์

จะเห็นได้ว่าใน ปี 2559 บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) มีอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์เท่ากบั 1.78% ส่วน บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
เท่ากบั 0.30% แสดงวา่ บริษทั ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการให้ผลตอบแทน
จากสินทรัพยไ์ดดี้กวา่ 

จะเห็นได้ว่าใน ปี 2560 บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) มีอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์เท่ากบั 6.26% ส่วน บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
เท่ากบั 4.03% แสดงวา่ บริษทั ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการให้ผลตอบแทน
จากสินทรัพยไ์ดดี้กวา่  
3.4 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

จะเห็นไดว้า่ใน ปี 2559 บริษทั ศรีอยธุยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของ
ผูถื้อหุ้น เท่ากบั 0.96% ส่วน บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์
เท่ากบั 2.07% แสดงวา่ บริษทัคู่แข่ง มีความสามารถในการใหผ้ลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไดน้อ้ยกวา่ 

จะเห็นไดว้า่ใน ปี 2560 บริษทั ศรีอยธุยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของ
ผูถื้อหุ้น เท่ากบั 3.07% ส่วน บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์
เท่ากบั 3.04% แสดงวา่ บริษทัคู่แข่ง มีความสามารถในการใหผ้ลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไดน้อ้ยกวา่ 
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4.  อตัราส่วนทางการเงินด้านประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

 
ตารางท่ี 8 การเปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินดา้นประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

4.  อตัราส่วนทางการเงินด้านประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 4.1  อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร 

ปี 2559 บริษทั ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยมี์ค่าเท่ากบั 
39.43 เท่า ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ปี 2560 บริษทั ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรมีค่า
เท่ากบั 34.66 เท่า ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

สรุป จากผลการวิเคราะห์ใน ปี 2559 ดีกว่า ปี 2560 เพราะ บริษทัมีการหมุนเวียนสินทรัพยถ์าวร
เท่ากบั 39.43 เท่า แสดงวา่สินทรัพยถ์าวรท่ีมีค่าอยู ่1 ก่อให้เกิดค่าขายเท่ากบั 34.66 เท่าของสินทรัพยถ์าวร
นั้น 
 4.2 อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม 

ปี 2559 บริษทั ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมมีค่า
เท่ากบั 0.21  เท่า ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพในการจดัการดา้นสินคา้ของทางบริษทั 

ปี 2560 บริษทั ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมมีค่า
เท่ากบั 0.20 เท่า ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพในการจดัการดา้นสินคา้ของทางบริษทั 

สรุป จากผลการวเิคราะห์ ปี 2559 ดีกวา่ ปี 2560 เพราะ บริษทัมีประสิทธิภาพในการจดัการดา้นสินคา้
มากกวา่ แสดงถึงสภาพคล่องท่ีสูงกวา่เพราะขายสินคา้ไดเ้ร็วกวา่ 

 
 

ปี 2557 ปี 2558

ขายเช่ือ(สุทธิ) 2,191,951,190 2,260,956,485

55,577,853 65,217,877.50

= 39.43 เทา่ = 34.66 เทา่

ขายเช่ือ(สุทธิ) 2,191,951,190 2,191,951,190

10,409,019,672 10,815,420,226.50

= 0.21 เทา่ = 0.20 เทา่

ก าไรสุทธิหลงัหักภาษี X 100 2,323,543,049 x100 877,918,937 x 100

10,409,019,672 10,815, 420,226.5

 = 22.32 %  = 8.11 %

3.อตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทนุ

สินทรัพยถ์าวรโดยเฉล่ีย

สินทรัพยร์วมเฉล่ีย

สินทรัพยร์วมเฉล่ีย

อตัราส่วน สูตรค านวณ
บริษทั ศรีอยธุยา แคปปิตอล  จ  ากดั (มหาชน)

จ านวน (พนับาท)

1.อตัราการหมนุเวียนของ

สินทรัพยถ์าวร

2.อตัราการหมนุเวียนของ

สินทรัพยร์วม

ปี     ปี    0
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          4.3 อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 
ปี 2559 บริษทั ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนมีค่าเท่ากบั 

22.32 % แสดงวา่สินทรัพยท์ั้งหมดของบริษทันั้นก่อใหเ้กิดผลก าไรคือ  22.32 % ของสินทรัพยร์วมหรือเงินท่ี
น ามาลงทุนซ้ือสินทรัพย ์100 บาท จะท าใหบ้ริษทัมีผลก าไรเท่ากบั 22.32 % 

ปี 2560 บริษทั ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนมีค่าเท่ากบั  
8.11 % แสดงวา่สินทรัพยท์ั้งหมดของบริษทันั้นก่อให้เกิดผลก าไรคือ 8.11 % ของสินทรัพยร์วมหรือเงินท่ี
น ามาลงทุนซ้ือสินทรัพย ์100 บาท จะท าใหบ้ริษทัมีผลก าไรเท่ากบั 1 บาท 

สรุป จากผลการวเิคราะห์ ปี 2559  ดีกวา่ ปี 2560 เพราะ บริษทัไดรั้บผลตอบแทนมากกวา่ซ่ึงหมายถึง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานสูงข้ึน 
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บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

5.1  สรุปผลการด าเนินงาน 
การจดัท าโครงการคร้ังน้ีเพื่อเป็นการศึกษาการปฏิบติังานจริงของทางดา้นกาบญัชีทาง  คณะผูจ้ดัท า

ไดเ้ลือก บริษทั ศรีอยธุยา แคปปิตอล จ ากดั(มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัธุรกิจประเภทบริการหรือการประกนัภยั 
เพื่อการศึกษาหรือเรียนรู้เก่ียวกบั รายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน ประกอบดว้ย 3 ประเภท 
คือ การวิเคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโนม้ การวิเคราะห์
อตัราส่วนทางการเงิน เช่น อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนความสามารถในการด าเนินงาน อตัราส่วนสภาพ
ความเส่ียงทางกรเงิน อตัราส่วนสมรรถภาพในการหาก าไร แล้วน าขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีได้มาวิเคราะห์ โดยมี
ขอ้มูลงบการเงินของบริษทั จ านวน 3 รอบระยะเวลาบญัชี  ซ่ึงไดศึ้กษาและเรียนรู้งบการเงินของบริษทัดว้ย 

จากการศึกษาและเรียนรู้ขอ้มูลทางการเงินของบริษัทในคร้ังน้ีช่วยให้ทราบผลการด าเนิน งานของ
กิจการในระยะเวลาใดเวลาหน่ึงว่ามีผลก าไรหรือขาดทุนและเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารในการก าหนด
นโยบายในการวางแผนและการตดัสินใจต่าง ๆ ใหบ้ริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

การจดัท าโครงการคร้ังน้ีคณะผูจ้ดัท าได้เรียนรู้ถึงความ อดทน เสียสละ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่กนัในกลุ่ม
ความสามคัคีของสมาชิกในกลุ่มท่ีมีความพยายามความมีน ้ าใจต่อกนัและสมาชิกช่วยกนัในการแกไ้ขปัญหา
ต่าง ๆ ตลอดจนประสบความส าเร็จในการจดัท าโครงการเป็นไปดว้ยดี 

 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 ควรจะมีการจดัท าโครงการขน้ทุกปี เพราะเป็นประโยชน์แก่นกัศึกษามาก 
 5.2.2 ควรมีการจดัรายวชิาโครงการเพิ่มข้ึนจากการเรียน 2 คาบ ใหเ้ป็น 3-4 คาบ เน่ืองจากมี คาบ
เรียนนอ้ยจึงท าใหเ้วลาในการจดัท าและพบอาจารยป์ระจ าวชิาไม่เพียงพอ   
 
5.3  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
 5.3.1 เกิดความรู้ความเขา้ใจการจดัท างบการเงินและกระบวนการประกอบธุรกิจ 
 5.3.2 เกิดความรู้ความเขา้ใจถึงขั้นตอนการวเิคราะห์งบการเงินสารถน ามาใชใ้นชีวติ  ป ร ะ จ า ว ั น
และการประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 5.3.3 เกิดความรู้ความเขา้ใจและสามารถน ามาพฒันางานในดา้นการปฏิบติั รวมถึงหลกัการ และ
วธีิการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวเิคราะห์งบการเงิน 
 5.3.4 เกิดการฝึกฝนให้มีความอดทน ความสามัคคี ความมีน ้ าใจและการช่วยเหลือกันในการ
 ท างานเป็นหมู่คณะ 
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5.4  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ  
 5.4.1 เวลาในช่วงหลังเลิกเรียน หรือในช่วงวนัหยุดไม่ตรงกันเพราะต่างคนต่างมีหน้าท่ีและ
 ธุรกิจท่ีตอ้งท าจึงท าใหก้ารรวมกลุ่มท างานค่อนขา้งยาก 
 5.4.2 การมอบหมายงานของสมาชิกในกลุ่มไม่ละเอียดและความเขา้ใจไม่ตรงกนัจึงท าให ้ เ ม่ื อ
สมาชิกท างานออกมาไม่ถูกตอ้งหรือเป็นไปตามท่ีตอ้งการจึงท าใหต้อ้งปรับหรือท าใหม่ 
 5.4.3 ท างานล่าชา้และเสร็จไม่ทนัตามท่ีก าหนด เม่ือส่งงานจึงไม่ผา่นตอ้งน ากลบัมาแกไ้ข ใหม่ 
มีการประมาท ชะล่าใจ ไม่กระตือรือร้นในการท างานเท่าท่ีควร 
 
5.5  แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
 5.5.1 ใหแ้ต่ละคนจดัแบ่งเวลาใหต้รงกนัเพื่อใหท้  างานพร้อมกนั 
 5.5.2 มีการท าความเขา้ใจและอธิบายงานใหต้รงเพื่องานถูกตอ้งแต่ไม่ล่าชา้ 
 5.5.3 ตั้งใจ สนใจ ท างานใหม้ากข้ึน มีระเบียบวนิยัเพื่อใหง้านเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
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วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ                                 

การศึกษาการจดัท าบญัชีตามโครงการ Project of Account 
ปีการศึกษา  2562 

   ******************************************* 
1.  ช่ือโครงการ  การศึกษาวเิคราะห์งบการเงินของ บริษทั ศรีอยธุยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
                          ประจ าปี 2559- 2561 
   ประเภทธุรกจิ ประกนัภยัและประกนัชีวติ  
2.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 2.1  นางสาว ในฝัน        มาเอ่ียม        ปวส.2/30            เลขท่ี 2 
 2.2  นางสาว สุนนัทา     ถิตน์กิจ        ปวส.2/30            เลขท่ี 23  
3.  หลกัการและเหตุผล   

การประกนัภยั คือ การบริหารความเส่ียงภยัวิธีหน่ึง ซ่ึงจะโอนความเส่ียงภยัของผูเ้อาประกนัภยัไปสู่
บริษทัประกนัภยั เม่ือเกิดความเสียหายข้ึน บริษทัประกนัภยัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามท่ีไดรั้บความ
คุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งเสียเบ้ียประกนัภยัให้แก่
บริษทัประกนัภยัตามท่ีไดต้กลงกนัไว ้

การประกนั (Insurance) คือการบริหารจดัการความเส่ียงรูปแบบหน่ึง โดยมีองคป์ระกอบสามส่วน คือ
ผูรั้บประกัน (Insurer)ผูเ้อาประกัน (Insured) หรือผูถื้อกรมธรรม์ (Policy Holder)ผูรั้บผลประโยชน์ 
(Beneficiary) 

การประกนัจกัตอ้งผา่นกระบวนการพิจารณารับประกนั (Underwriting) เพื่อผูรั้บประกนัจกัประเมิน
ความเส่ียงล่วงหนา้ของ บุคคล, กลุ่มบุคคล หรือ ทรัพยสิ์น นั้น ๆ พร้อมก าหนด รายละเอียดความคุม้ครอง 
และค่าเบ้ียประกนั ผูรั้บประกนัอาจรับประกนั โดยแบ่งความเส่ียงมาส่วนหน่ึง หรือปฏิเสธ หากความเส่ียง
นั้นไม่อาจรับได ้หรือ ผูรั้บประกนัอาจรับประกนัโดยเพิ่มอตัราเบ้ียพิเศษ เพื่อให้สามารถครอบคลุมความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
การท าประกนั เป็นสัญญาต่างตอบแทนท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยคู่สัญญาต่างมีหนา้ท่ี ท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อ

กนั ผูรั้บประกนัจกัตอ้งคุม้ครองผูเ้อาประกนัตามรายละเอียดในสัญญาเม่ือมีความสูญเสีย เสียหายเกิดข้ึน โดย
ชดเชยตามรายละเอียดความคุม้ครอง ผูเ้อาประกนัก็มีหน้าท่ีช าระเบ้ียประกนัตามท่ีระบุในสัญญาเพื่อให้ความ
คุม้ครองเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

การท าประกนัจุดประสงค์แท้จริงเพื่อแบ่งเบาความเส่ียง จากบุคคล, กลุ่มบุคคล หรือ ทรัพย์สินนั้นๆ 
ออกเป็นส่วนโดยร่วมกนัชดเชยเม่ือมีความสูญเสีย เสียหายเกิดข้ึน โดยยึดหลกัสุจริตเป็นส าคญั และการท าประกนั
มิใช่สัญญาเพื่อคา้ก าไร บริษทั ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (AYUD) ถือวา่ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” 
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(CSR: Corporate Social Responsibility) เป็นภารกิจ /พนัธะสัญญาของบริษทั ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคมไทย ก็ควรจะมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มไทยให้เจริญกา้วหน้าไปพร้อม ๆ กนั 
ธุรกิจประกนัภยันั้นเป็นธุรกิจของการให้ความช่วยเหลือทางการบริหารและจดัการความเส่ียงให้กบัลูกคา้จึงท าให้
บริษทัฯตระหนกัถึงภารกิจท่ีตอ้งการท าเพื่อสังคมการท าธุรกิจเพื่อผลตอบแทนเป็นเพียงส่วนหน่ึงขององค์ธุรกิจ
โดยรวมเพราะภารกิจของบริษทัจะเสร็จสมบูรณ์ไดก้็ต่อเม่ือบริษทัฯสามารถสร้างสรรคส่ิ์งดี ๆ เป็นการตอบแทน
ให้กับสังคมท่ีเราอาศยัและให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอดในฐานะท่ีบริษัทฯ เป็นองค์กรหน่ึงของ
สังคมไทยท่ีเนน้ความส าคญัของการให้เพื่อตอบแทนสังคมบริษทัฯมีเจตนารมณ์ท่ีจะแสดงความรับผิดชอบและมี
ส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มผ่านทางโครงการต่าง ๆ ท่ีมีโครงการเหล่าน้ีลว้น
เป็นโครงการท่ีพนกังานของบริษทัฯ ไดริ้เร่ิมอาสาท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ดา้นสังคม บริษทัฯ ให้การสนบัสนุน
ในทุกระดบัส าหรับผูท่ี้มีความสนใจ และตอ้งการมีส่วนร่วมในโครงการเหล่าน้ีบริษทัฯ มุ่งเนน้การมีส่วนร่วม และ
การมีความรับผดิชอบอนัเกิดข้ึนจากความร่วมมือร่วมใจของทุก ๆ ฝ่าย เพื่อให้มัน่ใจไดว้า่ส่ิงท่ีเราท าข้ึนนั้นมีคุณค่า
ต่อทุกฝ่ายและส่ิงแวดลอ้มในทางท่ีดีข้ึนไม่วา่จะมีผลลพัธ์ในเชิงรูปธรรมมากหรือนอ้ยก็ตามถึงความเหมาะสมของ
โครงการ เป้าหมายและความตอ้งการท่ีแทจ้ริง         

ดว้ยเหตุผลขา้งตน้จึงขอเสนอกิจกรรมวิเคราะห์ถึงการวางแผนการท างานและงบการเงินของ บริษทั ศรี
อยธุยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) เพื่อใหท้ราบถึงการบริหารจดัการอยา่งไรจึงท าให้เกิดความส าเร็จในการด าเนิน
ธุรกิจ   

 
4.  วตัถุประสงค์ 

4.1 เพื่อศึกษาการจดัท างบการเงินและกระบวนการประกอบธุรกิจ 
4.2 เพื่อศึกษาถึงขั้นตอนการวเิคราะห์งบการเงิน 
4.3 เพื่อศึกษาพฒันาความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานรวมถึงหลกัและวธีิการท่ี  เก่ียวข้องกับ

การวเิคราะห์งบการเงิน 
4.4 เพื่อฝึกฝนใหมี้ความอดทน ความสามคัคี ความมีน ้าใจในการท างานเป็นหมู่คณะ 

  
5.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 5.1 เกิดความรู้ความเขา้ใจการจดัท างบการเงินและกระบวนการประกอบธุรกิจ 

5.2 เกิดความรู้ความเขา้ใจถึงขั้นตอนการวเิคราะห์งบการเงิน สารถน ามาใชใ้นชีวติ  ป ร ะ จ า ว ั น
และการประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.3 เกิดความรู้ความเขา้ใจ และสามารถน ามาพฒันางานในดา้นการปฏิบติัรวมถึงหลกัการ และ
วธีิการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวเิคราะห์งบการเงิน 

5.4 เกิดการฝึกฝนให้มีความอดทน ความสามัคคี ความมีน ้ าใจและการช่วยเหลือกันในการ
 ท างานเป็นหมู่คณะ 
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6.  เป้าหมาย  

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ชั้นปวส.2 สาขาวชิาการบญัชี  
วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ จ านวน 2 คน 
 
7.  ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินงาน 
 7.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน 
  7.1.1 รับสมคัรสมาชิกเขา้ร่วมโครงการ 
  7.1.2 สรรหาช่ือบริษทัท่ีตอ้งท าการวเิคราะห์งบ 
  7.1.3 เสนอโครงการต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
 7.2 ขั้นตอนการด าเนินการ 
  7.2.1 คน้หาเอกสารงบการเงิน บริษทั ศรีอยธุยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)   
  7.2.2 คน้หาเอกสารงบการเงิน บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)   
  7.2.3 ท  าการเปรียบเทียบงบการเงินของแต่ละบริษทั 
  7.2.4 ท าการวเิคราะห์รายกการงบการเงินตามวธีิการบญัชี 
 7.3 ขั้นตอนการสรุป 
  7.3.1 รวบรวมเอกสารโครงการและแฟ้มเอกสารเพื่อน าเสนอ 
  7.3.2 ด าเนินการประเมินโครงการ 
  7.3.3 สรุปผลการด าเนินงานวเิคราะห์งบการเงินต่อคณะกรรมการโครงการ 
 
8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน            4  มิถุนายน-28 กุมภาพนั 
 
9.  สถานทีด่ าเนินการ                           วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวทิยพ์ณิชยการ 
 
10.  งบประมาณด าเนินการ 
ล าดบัท่ี รายการ จ านวน/หน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

1 กระดาษ A4 1 แพค็ (5 รีม) 109.00 545.00 

2 ค่าเขา้เล่ม 1 เล่ม 200.00 200.00 

3 ค่าหมึกปร้ินท ์ 2 ตลบั 500.00 1000.00 

5 ค่าแผน่CD 1 แผน่ 30.00 30.00 

รวม 1,775.00 
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11.  ทีป่รึกษาโครงการ    อาจารยป์ระเสริฐศรี  สุขรักษ ์
 

ลงช่ือ.................................................ผูเ้สนอโครงการ 
    (นางสาวในฝัน  มาเอ่ียม) 

 
 
ลงช่ือ.................................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

    (นางประเสริฐศรี  สุขรักษ)์ 
    อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 

 
 
ลงช่ือ.................................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

    (นางปนิตา  ตุม้เจริญ) 
    อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบโครงการ 

 
 
ลงช่ือ.................................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

         (นางสาวบุญผอ่ง  พงศพ์นัเทา) 
        หวัหนา้สาขาวชิาการบญัชี 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 

ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณทีเ่สนอ ค่าใช้จ่ายตามการด าเนินการจริง 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 

1.  ค่ากระดาษเอ4 
2.  ค่าหมึกเคร่ืองปร้ินท ์
3.  ค่าเขา้เล่ม 
4.  ค่าแผน่ซีดี 

545.00 
1,000.00 

200.00 
30.00 

 

1.  ค่ากระดาษเอ4 
2.  ค่าหมึกเคร่ืองปร้ินท ์
3.  ค่าเขา้เล่ม 
4.  ค่าแผน่ซีดี 

218.00 
850.00 
200.00 
30.00 

 

รวม 1,775.00 รวม 1,298.00 
 

สรุป ค่าใชจ่้ายตามการด าเนินการจริงต ่ากวา่ท่ีเสนอ จ านวน 477 บาท 
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ภาคผนวก ข 
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ภาคผนวก  ค 
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ประวตัิคณะผู้จัดท า      
    
ช่ือ-สกุล                     นางสาว  ในฝัน  มาเอีย่ม 
รหัสนักศึกษา             38957 
วนั/เดือน/ปี เกดิ          25 ตุลาคม  2539                                         
ประวตัิการศึกษา  
ระดับประถมศึกษา      โรงเรียนวดับางกอบัว 
ระดับมัธยมศึกษา        โรงเรียนวสุิธิกษัตรี 
ระดับอุดมศึก               วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทพาณชิยการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
สกุล               นางสาว สุนันทา ถิตย์กจิ  
รหัสนักศึกษา        40988      
วนั/เดือน/ปี เกดิ    13    ตุลาคม  2539        
ประวตัิการศึกษา    
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนปราณเีนาวบุตร      
ระดับมัธยมศึกษา   โรงเรียนหาดอมราอกัษรลักษณ์วทิยา     
ระดับอุดมศึก  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทพาณชิยการ          
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