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ท่านคณะกรรมการทุกท่าน ที่คอยให้ค าปรึกษาที่มีประโยชน์ทั้งยังคอยกระตุ้นและเป็นก าลังใจ

ผลักดันจนโครงการฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ คณะผู้จัดท าขอกราบความพระคุณอาจารย์ทุกท่านเป็น

อย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

 กราบขอบพระคุณ ดร.สมศักดิ์รุ่งเรือง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชการ

ที่ให้โอกาสในการศึกษา คณาจารย์ทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความรู้ให้ และค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์

ตลอดจนให้ความห่วงใยแก่คณะผู้จัดท าตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถ

วิทย์พณิชยการแห่งนี้ 

 สุดท้ายคณะผู้จัดท าขอน้อมร าลึกถึง พระคุณบิดามารดา ครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้กรุณา

อบรมสั่งสอน รวมทั้งบุคคลภายในครอบครัวทุกคนเละเพื่อนๆที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จในคร้ังนี้ 

           

                                   คณะผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                                                       

ค าน า 

โครงการที่จัดท าขึ้นในคร้ังนี้เป็นการวิเคราะห์งบกานเงินของ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ 

จ ากัด (มหาชน)ซึ่งเป็นธุรกิจประเภท ฝากถอน โอน จ่ายช าระค่าบริการต่างๆโดยค านึงถึงคุณภาพ

ของการบริการด้านการเงินและการให้บริการ เป็นส าคัญจัดท าโดย นางสาวชีวาพร ทิมทองและ

นางสาวกมลชนก แก้วเทศ นักศึกษาชั้น ปวส .2/30มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลของธนาคาร

กระบวนการจัดท าบัญชีของธนาคาร และน าหลักการทางการบัญชีรวมถึงสิ่งที่ศึกษามาใช้ให้เกิด

ประโยชน ์

 สิ่งที่ได้รับภายในโครงการฉบับนี้คือความรู้ทางหลักการบัญชี การน างบการเงินต่าง เช่น 

งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด เป็นต้น มาใช้เปรียบเทียบว่ามีรายรับ

รายจ่ายเป็นอย่างไร ช่วงไหนมียอดใช้บริการที่ดีที่สุด ซึ่งสามารถน ามาพัฒนาธุรกิจเราได้ หากเรามี

ธุรกิจหรือบริษัทเป็นของตนเอง 

นักศึกษาจะมีทักษะที่พร้อมส าหรับการวิเคราะห์งบการเงินในรูปแบบต่างๆ รู้จัก     

เปรียบเทียบข้อมูลงบการเงินรู้จักโครงสร้างองค์กร และข้อดีข้อเสียของธนาคาร คณะผู้จัดท าหวัง

ว่าโครงการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใดใน

การจัดท าโครงการฉบับนี้ คณะผู้จัดท าขอน้อมรับเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป และ

ขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วย 

                      คณะผู้จัดท า 
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บทท่ี 1 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

         รถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทยด าเนินการโดยบริษัท ระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542 ใน 2
เส้นทาง คือสายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กม.ได้รับชื่อพระราชทานว่า "รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 
๖ รอบพระชนมพรรษา สาย ๑" และเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554 ได้เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย 
สายสุขุมวิทอย่างเป็นทางการ ระยะทาง 5.25 กม.จากสถานีอ่อนนุชถึงสถานีแบริ่งและสายสี
ลม ระยะทาง 6.5 กม.ซึ่งได้รับชื่อพระราชทานว่า "รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระ
ชนมพรรษา สาย ๒" วันที่23 สิงหาคม 2552ได้เปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีลมอย่างเป็น
ทางการระยะทาง 2.2 กม.จากสถานีสะพานตากสินถึงสถานีวงเวียนใหญ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2556ได้เปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีลมเพิ่มขึ้นอีก 2 สถานี ระยะทาง 2.17 กม. คือสถานี
โพธิ์นิมิตรและสถานีตลาดพลูวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ได้เปิดเพิ่มขึ้นอีก 2 สถานี คือสถานีวุฒา
กาศและสถานีบางหว้า ระยะทาง 3.8 กม.วันที่ 3 เมษายน 2560 ได้เปิดให้บริการรถไฟฟ้าส่วน
ต่อขยายสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง– ส าโรง อีก 1 สถานี คือสถานีส าโรงระยะทาง 1.8 กม. วันที่ 6 
ธันวาคม 2561 เปิดบริการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวช่วงแบริ่ง -สมุทรปราการ อีก 9 
สถานี คือ สถานีส าโรง สถานีปู่เจ้า สถานีช้างเอราวัณ สถานีโรงเรียนนายเรือ สถานีปากน้ า
สถานีศรีนครินทร์ สถานีแพรกษา สถานีสายลวด สถานีเคหะฯ ระยะทาง 11 กม.และล่าสุดเมื่อ
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เปิดให้บริการ 1 สถานี สถานีห้าแยกลาดพร้าว รวมระยะทางให้บริการ
ทั้งหมด 50.85 กม. ใน 44 สถานี  

          ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นระบบขนส่งมวลชนความจุสูงแบบมาตรฐาน ที ่ใช้ก ัน
แพร่หลายในเมืองใหญ่ทั่วไป ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน วิ่งบนรางคู่ยกระดับ แยก
ทิศทางไปและกลับ โดยมีรางป้อนกระแสไฟฟ้าอยู่ด้านข้าง (Third Rail System) สามารถ
ให้บริการแก่ผู้โดยสารได้มากกว่า 1,000 คน ต่อขบวน ในขณะที่การเดินทางโดยรถยนต์ ต้อง
ใช้รถยนต์จ านวนมากถึง 250 คันเพื่อขนส่งผู้โดยสารในจ านวนที่เท่ากันรถไฟฟ้าจึงสามารถ
ประหยัดและลดเวลาในการเด ินทางได้ด ีกว ่ารถส ่วนตัวเพราะจะช ่วยลดปัญหารถติด   
 



                                                                                                                                                                                                       

  
1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
      1. เพื่อน าความรู้จากรายวิชาต่างๆและทักษะวิชาชีพ มาประยุกต์ใช้ในการท าโครงการและ  

บริการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

      2. เพื่อได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ จากแหล่งเรียนรู้ที่เลือก

ศึกษาและแหล่งเรียนรู้ภายนอกอื่นๆ 

      3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้สามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานด้านบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 ขอบเขตของการด าเนินงาน 

      1.3.1. บริษัทที่ศึกษา บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

      1.3.2.ประเภทธุรกิจ สถาบันการเงิน 

      1.3.3. งบการเงินที่ใช้ 

                1.งบการเงินระหว่างกาล 

                2.งบแสดงฐานะการเงิน 

                3.งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

                4.หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างการ      

4.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

   1.ได้น าความรู้จากรายงานวิชาต่างๆและทักษะวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการท าโครงการและ

บริการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

   2. ได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจจากแหล่งเรียนรู้ที่เลือกศึกษาและแหล่งเรียนรู้

ภายนอก 

   3.ผู้เรียนสามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                                                       

1.5 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

   1.5.1ขั้นตอนการเตรียมงาน 

      1.5.1.1 ก าหนดชื่อ บริษัท ที่ต้องการท าการวิเคราะห์ 

      1.5.1.2หาข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์งบการเงิน 

      1.5.1.3 รับสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมโครงการ 

      1.5.1.4 เสนอโครงการต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

   1.5.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

      1.5.2.1 เลือกบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 

      1.5.2.2 จัดท าใบเสนอโครงการให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิจารณา 

      1.5.2.3 ศึกษาข้อมูลต่างๆของบริษัทและน าการเงินมาท าการวิเคราะห์ 

   1.5.3  ขั้นตอนสรุป 

      1.5.3.1 ตรวจสอบเอกสารโครงการทั้งหมดเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

      1.5.3.2 จัดเรียงรูปแบบโครงการ 

      1.5.3.3 ด าเนินการประเมินโครงการ 

      1.5.3.4 น าเสนอโครงการและสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       

บทท่ี 2 

แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการบัญชี 

 

         การจัดท าโครงการคร้ังนี้เพื่อศึกษาการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ของ

ผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งได้น าความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา หรือรายวิชาที่ประยุกต์ใช้ในการจัดท า

โครงการคือ    วิชาระบบบัญชีวิชาบัญชีชั้นกลาง วิชาบัญชีต้นทุน วิชาวิเคราะห์รายงานทางการเงิน  

ทั้งนี้คณะผู้จัดท าได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีไว้ดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบัญชี 

      2.1.1. ความหมายของการบัญชีเบื้องต้น 

      2.1.2. ความหมายของงบการเงิน 

      2.1.3. ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 

      2.1.4. ความหมายเกี่ยวกับธุรกิจ 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์กร 

     2.2.1 แนวคิดSWOT 

     2.2.2 แนวคิดของหลัก PDCA 

2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบัญชี 

      2.3.1 หลักการจัดท าบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

      2.3.2 มาตรฐานบัญชีฉบับที่1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 

      2.3.3 มาตรฐานบัญชีฉบับที่7 เรือง งบกระแสเงินสด 

      2.3.4 มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 12 เร่ืองภาษีเงินได้ 

      2.3.5.มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 15 เร่ืองรายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 

     2.3.6. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 เร่ืองรายได้ 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       

2.1แนวคิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับการบัญชี 

      2.1.1 ความหมายของบัญชี 

         ศาสตราจารย์  W.A. Paton แห่งมหาวิทยาลัยมิซิแกนได้ให้ค าจ ากัดความ “การ

บัญชี” (Accounting) ว่าการบัญชี คือ “การช่วยอ านวยให้การบริหารงานเศรษฐกิจด าเนินไปได้

อย่างราบร่ืน”นักบัญชีจึงมีหน้าที่บันทึกรายการซึ่งเกิดขึ้นได้กับหน่วยธุรกิจเฉพาะที่สามารถตีค่า

เป็นตัวเงินได้รวมทั้งเรียบเรียงจัดแยกประเภทวิเคราะห์และรายงานผลสรุปของรายการที่เกิดขึ้น 

         การบัญชี หมายถึง กระบวนการจัดการในส่วนของบันทึกรายการทางการค้า ได้แก่ การ

เขียนบันทึกรายการทางการค้า การจ าแนกแยกประเภทหมวดหมู่ทางการค้า การสรุปผลการ

ด าเนินงาน รวมไปถึงการวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูลของนักบัญชีค าก าจัดความของ

การบัญชีนั้นมีผู้ให้ความหมายไว้แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้(อาจารย์ชรินทร ศรีฑูรย์) ได้ให้

ความหมายของการบัญชีคือเป็นศิลปะของการรวบรวม บันทึก จ าแนก และท าสรุปข้อมูลอัน

เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงินผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชี การให้ข้อมูลทาง

การเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผู้ที่สนใจในแต่ละกิจกรรมมาลี ไชยกุล (2532:2) 

ได้ให้ความหมายของการบัญชี คือ เป็นการบันทึกข้อมูลทางการเงิน ซึ่งจัดท าเป็นหมวดหมู่ แยก

ประเภท สามารถน ามาแสดงผลเพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน (นริศา ประมวลสุข) (2554:3)  ได้ให้

ความหมายของการบัญชีคือ การรวบรวมข้อมูลทางการบัญชีทางการเงิน การจดบันทึก การจัดเป็น

ประเภทหมวดหมู่ การเรียบเรียงและการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงิน เงิน

เสนอต่อผู้ใช้งบการเงินเพื่อ ใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในเชิงเศรษฐกิจ จากความหมายของ

การบัญชีที่มีนักวิชาการให้นิยามไว้นั้น สามารถน ามาสรุปได้ว่าการบัญชีนั้นหมายถึงการเก็บ

รวบรวมการจดบันทึกการจ าแนกและการสรุปผลรายการทางการเงินที่เกิดขึ้นในรูปของตัวเงิน

รวมทั้งการวิเคราะห์และแปลความหมายผลสรุปนั้นด้วย  

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       

2.1.2 ความหมายของงบการเงิน  

   งบการเงินหมายถึงเป็นรายงานทางการเงินที่น าเสนอข้อมูลเพื่อแสดงฐานะทางการเงินผล

การด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการโดยถูกต้องตามที่ควรในแต่ละงวดบัญชีใดบัญชีหนึ่ง

หรือระหว่างงวดบัญชีก็ได้งบการเงินจะแสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรก็ต่อเมื่อกิจการได้ปฏิบัติ

ตามมาตรฐาน การบัญชีอย่างเหมาะสมรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อจ าเป็นงบการเงิน

ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ งบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจและสามารถแสดงถึงผล 

การบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งได้รับความไว้วางใจให้ดูแลทรัพยากรของกิจการ งบการเงินต้อง

จัดท าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและต้องน าเสนอข้อมูลดังต่อไปนี้คือ  

2.1.2.1 งบแสดง ฐานะทางการเงิน  

         หมายถึงการรายงานทางการเงินที่ท าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อแสดงให้เห็น

ฐานะการเงินของกิจการณวันสิ้นงวด องค์ประกอบของ งบแสดงฐานะการเงินจึงเป็นรายการที่

เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัดฐานะการเงินของกิจการซึ่งได้แก่สินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของ  

 งบแสดงฐานะทางการเงิน หรือ งบดุล  

คืองบที่จะแสดงข้อมูลฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหน่ึงของรอบบัญชี โดยจะแสดง 

สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆของ งบแสดง

ฐานะทางการเงิน ได้จาก สมการ 

  

                  สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ 

         

สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรที่กิจการครอบครองอยู่และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 

ซึ่งสินทรัพย์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

         1.สินทรัพย์หมุนเวียน หมายถึง สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว 

หรือสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้ใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี 

         2.สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หมายถึง สินทรัพย์ที่กิจการต้องถือไว้ยาวนานมากกว่า 1 ไม่ เป็น

สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องน้อย เช่น ที่ดิน อาคาร เป็นต้น 



                                                                                                                                                                                                       

         หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันของกิจการในปัจจุบัน เป็นภาระที่จะส่งผลให้กิจการเสีย

ผลประโยชน์ทางทรัพยากรที่มีประโยชน์ในอนาคต แต่หนี้สินบางประเภทก็มีผลดีกับกิจการเช่น 

หนี้สินการค้า เพราะเป็นหนี้สินระยะสั้นไม่มีดอกเบี้ย ส่งผลท าให้กิจการมีประแสเงินสดหมุนเวียน

ในกิจการมากขึ้น  

โดยหนี้สินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

1.หนี้สินหมุนเวียน หมายถึง หนี้สินระยะสั้นที่ต้องช าระภายใน 1 ป ี

2.หนี้สินไม่หมุนเวียน หมายถึง หนี้สินระยะยาวที่ต้องใช้เวลาในหารช าระมากกว่า 1 ปีส่วนของ

เจ้าของ หมายถึง ส่วนของเจ้าของกิจการที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหัก

หนี้สินแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       

รายงานของงบการเงิน แบบฟอร์ม และส่วนประกอบ 

งบการเงินขิง บริษัทจ ากัด 

………………………………………… 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

        หน่วย:บาท 

หมายเหตุ 25x1     25x0    

สินทรัพย์ 

1. สินทรัพย์หมุนเวียน 

1.1 เงินสดและรายการเทียบเงินสด    XX XX 

1.2 เงินลงทุนชั่วคราว      XX     XX 

1.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น     XX XX 

1.4 เงินกู้ให้กู้ยืมระยะสั้น      XX XX 

1.5 สินค้าคงเหลือ      XX XX 

1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน     XX XX 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

2.1 เงินลงทุนเผื่อขาย      XX XX 

2.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม     XX XX 

2.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อย     XX XX 

2.4 เงินลงทุนในการร่วมค้า     XX XX 

2.5 เงินลงทุนระยะยาวอื่น     XX XX 

2.6 เงินให้กู้ระยะยาวอื่น      XX XX 

2.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน     XX XX 

2.8 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย    XX XX 

2.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์     XX XX 



                                                                                                                                                                                                       

2.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน      XX XX 

       หน่วย:บาท 

      หมายเหตุ 25x1 25x0 

 

2.11 สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี    XX       XX 

2.12 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     XX XX 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

รวมสินทรัพย์       

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

3.หนี้สินหมุนเวียน 

 3.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน XX XX 

 3.2 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน     XX XX 

 3.3 ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  XX XX 

 3.4 เงินกู้ยืมระยะสั้น      XX XX 

 3.5 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย      XX XX 

 3.6 ประกอบการหนี้สินระยะสั้น     XX XX 

 3.7 หนี้สินหมุนเวียนอื่น      XX XX 

 รวมหนี้สินหมุนเวียน 

4.หนี้สินไม่หมุนเวียน  

 4.1 เงินกู้ยืมระยะยาว      XX XX                                                         

4.2        หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    XX XX 

 4.3 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน    XX XX 

 4.4 ประมาณการหนี้สินระยะยาว     XX XX 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 

รวมหนี้สิน 

 



                                                                                                                                                                                                       

หน่วย:บาท 

        หมายเหตุ           25x1 25x0 

5. ส่วนของผู้ถือหุ้น 

     5.1 ทุนเรือนหุ้น       XX        XX 

          5.1.1 หุ้นบุริมสิทธิ                                 XX XX 

          5.1.2 หุ้นสามัญ                     XX XX 

           5.1.2 ทุนที่ช าระแล้ว      XX XX 

           5.2.1 หุ้นบุริมสิทธิ                                XX XX 

           5.2.2 หุ้นสามัญ      XX XX 

      5.2 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น      XX XX 

           5.2.1 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ    XX XX 

           5.2.2 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ    XX XX 

       5.3 ก าไร         

             5.3.1 จัดสรรแล้ว                   XX XX 

              5.3.2 ยังไม่ได้จัดสรร     XX XX 

5.4 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น    XX XX 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

2.1.2.2 งบก าไรขาดทุน  

เป็นงบการเงินที่แสดงผลการด าเนินงานของกิจการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น รอบปีบัญชี โดย
จะแสดงรายได้ ค่าใช้จ่าย และ ก าไรหรือขาดทุนสุทธิ ช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่าผลก าไรหรือขาดทุนของ
กิจการน้ันมาส่วนใด เพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน และ คาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคต 

โดยรูปแบบการน าเสนองบก าไรขาดทุนนั้นมี 2 ลักษณะ 

1. งบก าไรขาดทุน ที่จ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

2. งบก าไรขาดทุน ที่จ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ 

 



                                                                                                                                                                                                       

ตัวอย่างงบก าไรขาดทุนแบบชั้นเดียว 

บริษัท กขค จ ากัด (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25XX 

รายได้   

รายได้จากการขาย   XX 

รายได้อื่น    XX 

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนขาย    XX 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  XX 

ดอกเบี้ยจ่าย    XX 

ภาษีเงินได้    XX 

ก าไร หรือ ขาดทุนสุทธิ    XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89&action=edit&redlink=1


                                                                                                                                                                                                       

ตัวอย่างงบก าไรขาดทุนแบบหลายชั้น 

บริษัท กขค จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25XX 

รายได้ : 

รายได้จากการขาย   XX 
รายได้อื่น    XX 
รวมรายได้    XX 

ค่าใช้จ่าย : หัก ต้นทุนขาย   XX 
ก าไรขั้นต้น      XX 
หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   XX 
ก าไรจากการด าเนินงาน    XX 
บวก รายได้อื่น     XX 
หัก ค่าใช้จ่ายอื่น     XX 
ก าไรก่อนหักภาษีเงินได้    XX 
หัก ภาษีเงินได้     XX 
ก าไร หรือ ขาดทุนสุทธิ    XX 

 



                                                                                                                                                                                                       

2.1.2.3  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้า หมายถึงงบการเงินที่แสดงรายละเอียดของการ
เปลี่ยนแปลงในรายการที่เป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ของเจ้าของ จากต้นงวดบัญชีไปถึงสิ้นงวดบัญชี
โดยแยกแสดงแต่ละรายการตามประเภทของรายการ 
การแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของมาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่ 1 
(ปรับปรุง 2552) เร่ืองการน าเสนองบการเงินก าหนดไว้ว่า งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
เจ้าของจากการกระทบยอดระหว่างยอดยกมา ณ วันต้นงวดและวันสิ้นงวด โดยให้เปิดเผยการ
เปลี่ยนซึ่งเป็นผลมาจากดังต่อไปนี้ (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2552 ) 
        1.    ก าไรหรือขาดทุน 
        2.    แต่ละรายการของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และ 
        3.    รายการกับผู้เป็นเจ้าของจากความสามารถในการเป็นเจ้าของ ซึ่งแสดงเงินทุนที่ได้รับจาก
ผู้เป็นเจ้าของและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้เป็นเจ้าของและการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียของความ
เป็นเจ้าของในบริษัทย่อยที่ไม่ได้ส่งผลให้สูญเสียการควบคุมประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับ
ที่ 20/2554 เร่ือง มาตรฐานการายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (สภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2554) ได้ก าหนดให้กิจการต้องน าเสนองบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงของเจ้าของโดยน าเสนอรายการต่อไปนี้ 
        1.    เงินทุนที่ได้รับจากเจ้าของและจ่ายคืนให้แก่เจ้าของ รวมทั้งส่วนแบ่งก าไร 
        2.    ก าไรหรือขาดทุนสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาของการรายงาน 
        3.    ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด ของก าไร (ขาดทุน) สะสม และรายการต่าง ๆ ในส่วนของ
เจ้าของ การเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ระหว่างงวดและยอดคงเหลือของรายการนั้น ๆ ณ วันสิ้น
งวด 
        4.    รายการซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ก าหนดให้กิจการต้องรับรู้โดยตรงไป
ยังส่วนของเจ้าของ 

2.1.2.4 งบกระแสเงินสด  คือ งบการเงินที่แสดงถึงได้มาและจ่ายไปของ เงินสดหรือรายการ
เทียบเท่าเงินสด ของกิจการในรอบบัญชี โดยงบกระแสเงินสดจะบ่งบอกถึงสภาพคล่องทาง
การ เ งินของกิ จก าร  โดย งบกระแส เ งิ นสดจะ เกี่ ย วข้ อ งกั บ  3 กิ จกรรม  ดั งนี้ 
 คือ กระแสเงินสดที่เกิดจากการด าเนินงานปกติของกิจการ เช่น การขายสินค้าและบริการ ซึ่งเป็น
กระแสเงินสดที่จะสะท้อนให้ เห็นผลการด า เนินงานที่แท้จริงของกิจกรรมด า เนินงาน  
 

 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4822343984358010217
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4822343984358010217


                                                                                                                                                                                                       

ตัวอย่างรายการกระแสเงินสดจากจากกิจกรรมด าเนินงาน 
         กระแสเงินสดเข้า 
         -เงินสดรับจากการขายสินค้าและบริการ 
         -เงินสดรับจากลูกหนี้ 
 กระแสเงินสดออก 
         -เงินสดจ่ายเจ้าหนี้การค้า 
         -เงินสดจ่าย ค่าใช้จ่ายในการขายสินค้าและบริการ 

2.กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
คือ กระแสเงินสดที่เกิดจากการได้มาและจ่ายไปจากสินทรัพย์ระยะยาว ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานปกติ 
ตัวอย่างรายการกระแสเงินสดจากจากกิจกรรมลงทุน 
         กระแสเงินสดเข้า 
         - เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร 
         กระแสเงินสดออก 
         - เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ ที่ดินและอาคาร 
3.กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหา 
         คือ กิจกรรมการได้มาและจ่ายไปของเงินสดที่มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
เจ้าของและส่วนของการกู้ยืม 
ตัวอย่างรายการกระแสเงินสดจากจากกิจกรรมจัดหา 
         กระแสเงินสดเข้า 
         -เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาว 
         -เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหรือจ าน่ายหุ้นกู้ 
         กระแสเงินสดออก 
         -เงินสดจ่ายปันผล 
         -เงินสดจ่ายช าระเงินกู้ยืม 
         -เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ 
 

 



                                                                                                                                                                                                       

ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด 
  1.งบกระแสเงินสดท าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการเพื่อประเมิน
ความเสี่ยงของกิจการได้ 

  2.ท าให้ทราบว่ากิจการมีการ กู้ยืมเงิน ช าระหนี้ จ่ายปันผลอย่างไรบ้าง 
  3.ท าให้ทราบว่ากิจการมีสภาพคล่องทางการเงินดีหรือไม่  

       วิธีทางตรง วิธีนี้จะค านวณเงินสดรับ-จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโดยตรง กล่าวคือด้าน

เงินสดรับจะเป็นเงินสดรับจากการขายสินค้าหรือเงินสดรับอ่ืนที่จากการด าเนินงานปกติส่วนด้าน

เงินสดจ่ายเป็นสดจ่ายที่เกี่ยวการด าเนินงาน 

       วิธีทางอ้อมวิธีนี้จะเร่ิมจากก าไรหรือขาดทุนสุทธิ และปรับปรุงด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด 

จากนั้นจะปรับปรุง ด้วยรายการที่ไม่ใช่กิจกรรมด าเนินงานแต่ถูกค านวณด้วยก าไรสุทธิตามหลัก

บัญชี และปรับปรุงด้วยการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้อง 

จุดประสงค์ของงบการเงิน 

  1. เพื่อน าเสนอฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินของกิจการ 

  2. ทราบถึงผลการบริหารของฝ่ายบริหารว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด บรรลุเป้าหมาย 

ที่วางไว้หรือไม่ 

  3. ให้ข้อมูลแสดงผลกระทบทางการเงินจากเหตุการณ์ในอดีตและผลกระทบที่จะเกิดในอนาคต 

งบการเงินประกอบด้วย 

   1.งบแสดงฐานะทางการเงิน หรือ งบดุล เป็นงบการเงินส่วนที่จะแสดงถึง ฐานะทางการเงินของ
กิจการ โดยจะบอกเกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ 
   2 .งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือ งบก าไรขาดทุน เป็นงบการเงินที่แสดงถึงผลการด าเนินงานของ
กิจการว่ามีรายได้และค่าใช้จ่ายเท่าไร ยังสามารถท าก าไรได้หรือไม่ 
   3.งบกระแสเงินสด เป็นงบการเงินส่วนที่จะแสดงถึงการรับมาและจ่ายไปของเงินสด โดย งกระ
แสเงินสด จะเกิดขึ้นจาก 3 กิจกรรมคือกิจกรรมด าเนินงานกิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน 
   4.งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของ เป็นงบการเงินส่วนที่จะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงใน
ส่วนของเจ้าของ ในรอบบัญชี 
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  5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน จะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงิน และ เกณฑ์
การจัดท างบการเงิน 

       2.1.2.5 หมายเหตุประกอบการเงินคือ รายการที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงิน เช่น 
นโยบายการท าบัญชีและเกณฑ์การจัดท างบการเงิน ข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงิน  
นโยบายการท าบัญชี เป็นสิ่งที่ท าให้งบการเงินของแต่ล่ะกิจการมีความแตกต่างกันดังนั้นผู้ใช้งาน
งบการเงินจะต้องอ่านก่อนว่ากิจการนั้น ใช้เกณฑ์การจัดท างบการเงิน แบบใดก่อนที่จะอ่านงบ
การเงิน 

  2.1.3 ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 
        2.1.3.1 การวิเคราะห์งบการเงินคือกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน
และผลการด าเนินงานของกิจการใดกิจการหนึ่งจากงบการเงินของกิจการนั้น พร้อมทั้งน า
ข้อเท็จจริงดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจ การวิเคราะห์งบการเงินมีจุดประสงค์ 2 ประการดังนี ้
  1. การหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ 
  2. การน าข้อเท็จจริงที่ได้มาใช้ประกอบการตัดสินใจหรือเสนอแนะแนวทางการตัดสินใจ  
การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) 
อัตราส่วนทางการเงินเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์งบการเงิน  ซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบโดยการ
น ารายการที่ปรากฏในงบการเงินส าหรับระยะเวลาหนึ่งมาสัมพันธ์กันในรูปสัดส่วนหรืออัตราร้อย
ละ 
2.1.3.4 การวิเคราะห์อัตราส่วน อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลใน
งบการเงิน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของรายการ 2 รายการ ในงบการเงินโดยน ารายการ
หนึ่งไปหารอีกรายการหนึ่ง โดยอาจเป็นรายการใน งบแสดงฐานะการเงิน หรืองบก าไรขาดทุน 
หรือทั้งสองงบ โดยจะแสดงในรูปร้อยละอัตราส่วนหรือสัดส่วน ผลลัพธ์ที่ได้จะสามารถบอกให้
ทราบได้ดีกว่าการอ่านตัวเลขในงบการเงินทั้งจ านวนการหาความสัมพันธ์นั้นอาจจะหา
ความสัมพันธ์ของแต่ละรายการในงบเดียวกันหรือจะหาความสัมพันธ์ของรายการหนึ่งที่อยู่ในงบ
แสดงฐานะการเงินและอีกรายงานหนึ่งอยู่ในงบก าไรขาดทุนก็ได้เช่น  - อัตราส่วนที่แสดง
ความสัมพันธ์ในงบเดียวกัน เช่นอัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) การค านวณจะน ารายการ
ที่อยู่ในงบเดียวกันคือสินทรัพย์หมุนเวียน และหนี้สินหมุนเวียนจากงบแสดงฐานะการเงินมา
ค านวณ โดยน าสินทรัพย์หมุนเวียนมาเป็นตัวตั้งและหนี้สินหมุนเวียนเป็นตัวหารก็จะได้อัตราส่วน
ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน  - อัตราส่วนที่แสดง
ความสัมพันธ์ของรายการต่าง ๆ ในงบการเงินอ่ืน เช่น อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (Account 
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receivable Turnover) จะน ายอดขายเชื่อจากงบก าไรขาดทุน และยอดลูกหนี้จากงบแสดงฐานะ
การเงินมาใช้ในการค านวณโดยให้รายการหนึ่งเป็นตัวตั้งอีกรายการหนึ่งเป็นตัวหาร ปัญหาในการ
ค านวณและการวิเคราะห์อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ คือ ยอดขายที่น ามาค านวณเป็นยอดขายที่
เกิดขึ้นตลอดงวดบัญชีที่แสดงในงบก าไรขาดทุน แต่ลูกหนี้เป็นตัวเลขที่ปรากฏ ณ เวลาใดเวลา
หนึ่งที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินจึงควรใช้ลูกหนี้ในราคาถัวเฉลี่ย โดยใช้ยอดลูกหนี้ต้นปีบวก
ยอดลูกหนี้ปลายปีแล้วหารด้วย 

  2 1.2 ข้อจ ากัดในการวิเคราะห์อัตราส่วน 
  1.2.1 การเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินควรใช้ในการเปรียบเทียบกิจการที่ด าเนินงานเพียง
ประเภทเดียว บริษัทที่มีขนาดใหญ่มากและมีโครงสร้างธุรกิจหลายประเภทที่ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันอยู่ในกิจการเดียวกัน บางคร้ังก็เป็นเร่ืองยากที่จะทราบว่าบริษัทนั้นอยู่ในอุตสาหกรรมใด การ
น าเอาตัวเลขโดยรวมของทั้งบริษัทมาค านวณอัตราส่วนอาจจะไม่มีความหมาย เพราะเกิดจาก
องค์ประกอบของธุรกิจหลายด้านประกอบกัน ดังนั้นการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินจึงมักจะ
เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์บริษัทที่มีขนาดเล็ก และขอบเขตธุรกิจจ ากัดอยู่เฉพาะด้านมากกว่า
บริษัทขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติ 
  1.2.2 การเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของกิจการกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม การที่
อัตราส่วนออกมาดีกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอาจจะไม่ได้หมายความว่า กิจการนั้นดีกว่ากิจการ
อ่ืน ๆ 124 ค่าเฉลี่ยของกิจการอุตสาหกรรม อาจไม่ได้สะท้อนผลการด าเนินงานที่ดีเสมอไป 
อัตราส่วนค่าเฉลี่ยมาตรฐานของอุตสาหกรรมเป็นเพียงค่าเฉลี่ยเท่านั้น การที่อัตราส่วนของกิจการ
ดีกว่าอัตราส่วนเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ก็ไม่ได้หมายถึงกิจการมีประสิทธิภาพในการบริหารงานดี
เช่นกัน โดยปกติแล้วค่าเฉลี่ยมาตรฐานของอุตสาหกรรมจะเป็นแนวทางประเมินสถานะทาง
การเงินโดยเฉลี่ยของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้น ๆ แต่ไม่ได้หมายความว่า อัตราส่วนค่าเฉลี่ย
มาตรฐานของอุตสาหกรรมจะเป็นอัตราส่วนที่บริษัทต้องยึดถือเป็นเกณฑ์ในการประเมินสถานะ
ทางการเงินเสมอไป 
1.2.3 ปัจจัยเกี่ยวกับฤดูกาล เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
อาจมีผลท าให้อัตราส่วนเบี่ยงเบนไป เช่น สินค้าชนิดเคร่ืองกันหนาว จะขายได้มากในช่วงฤดู
หนาว อัตราการหมุนเวียนของสินค้าในช่วงฤดูหนาวจะสูงกว่าในช่วงฤดูอ่ืน ๆ ผู้วิเคราะห์อาจจะ
ต้องอาศัยการหาค่าเฉลี่ยตามวงจรของฤดูกาลเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ส่วนของรายได้อย่าง
ครบถ้วน 



                                                                                                                                                                                                       

   1.2.4 การตกแต่งบัญชี (Window Dressing) โดยฝ่ายบริหาร เพื่อให้งบการเงินดูดีกว่าที่ควรจะเป็น 
จะท าให้ผลการวิเคราะห์ต่างไปจากความเป็นจริงและไม่ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ เช่น กรณีของ  
Enron และ WorldCom 
  1.2.5 การใช้มาตรฐานและวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่แตกต่างกัน อาจจะบิดเบือนหากน าเอามา
เปรียบเทียบกันด้วย อัตราส่วนโดยตรง เช่น การบันทึกสินค้าคงคลัง หรือวิธีการตัดค่าเสื่อมราคา 
หรือการใช้วิธีเช่าซื้อในจ านวนสูงจะท าให้มูลค่าของสินทรัพย์ของกิจการต่ ากว่าความเป็นจริง 
เทียบกับกิจการที่ใช้สินทรัพย์แบบเดียวกันแต่ไม่ได้เช่าซื้อและใช้การจัดซื้อโดยตรง  
  1.2.6 เป็นไปได้ยากที่จะมีกิจการใดมีอัตราส่วนทางการเงินดีทั้งหมด หรือ ไม่ดีทั้งหมด ส่วนใหญ่
มักจะมีอัตราส่วนทางการเงินที่ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง ผสมกันไป จึงยากที่จะบอกได้ว่าโดยภาพรวมแล้ว
กิจการดีหรือไม่ดี ยกเว้นจะก าหนดน้ าหนักความส าคัญของสัดส่วนทางการใดมากกว่าอัตราส่วน
อ่ืน ๆ 
  1.2.7 ในบางสถานการณ์การที่จะระบุบทสรุปว่า อัตราส่วนลักษณะใดที่ถือว่าดีและลักษณะใดที่
ถือว่าไม่ดีก็ไม่อาจจะกระท าได้แบบชัดเจน เช่น สภาพคล่องที่สูงมากอาจจะมองว่าดีในด้านสภาพ
คล่องแต่ถ้ามากเกินไปก็แสดงถึงการมีสินทรัพย์ที่ไม่ท ารายได้สูงด้วย หรือการหมุนเวียนของ
สินทรัพย์ถาวรที่สูงอาจจะสะท้อนว่าการใช้สินทรัพย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรืออาจจะมอง
ว่ากิจการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรน้อยไปก็ได้ 
  1.2.8 อัตราเงินเฟ้อมีส่วนในการบิดเบือนตัวเลขหรือมูลค่าของรายการในงบการเงิน ท าให้มูลค่า
ตามงบการเงินไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง (True Values) ของกิจการ โดยอัตราเงินเฟ้อกระทบต่อค่า
เสื่อมราคา ต้นทุนสินค้าคงคลัง ก าไรของกิจการด้วย ในการพิจารณาผลการด าเนินงานของกิจการ
ใด ๆในช่วงเวลาที่ยาวต่อเนื่องอาจจะต้องน าเอาอัตราเงินเฟ้อมาร่วมพิจารณาด้วย  1.3 การ
เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงิน (Comparative Ratios) 125 เพื่อให้วิเคราะห์อัตราส่วนต่าง ๆ 
ข้างต้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ข้อมูลมากที่สุดในการวิเคราะห์แต่ละอัตราส่วนจะแยกการวิเคราะห์
ได้ดังนี ้
  1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบภายในกิจการ (Intra company Comparisons) เป็นการน าข้อมูลงบ
การเงินของกิจการในอดีตของกิจการเอง อย่างน้อย 2 ปี มาค านวณหาอัตราส่วน แล้วน าอัตราส่วน
มาแต่ละปีมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาความเปลี่ยนแปลง ท าให้ทราบการเปลี่ยนแปลงสถานะการเงิน
ของกิจการ เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องต่าง ๆ 
  2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับอัตราส่วนมาตรฐาน (Standard Ratio) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
อัตราส่วนเฉลี่ยของอุตสาหกรรม (Industrial Average Ratios) จะเป็นการเปรียบเทียบอัตราส่วน
ของกิจการกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมกลุ่มเดียวกัน 



                                                                                                                                                                                                       

  3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืน (Intercompany Comparisons) จะเป็นการเปรียบเทียบ
กับอัตราส่วนของกิจการกับอัตราส่วนของกิจการอ่ืน ซึ่งเป็นบริษัทคู่แข่ง หรือบริษัทที่มีลักษณะ
การด าเนินงานใกล้เคียงกัน เพื่อให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของกิจการเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 2. 
ประเภทของอัตราส่วนทางการเงินการวิเคราะห์อัตราส่วน แบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ เพื่อให้ผู้
วิเคราะห์งบการเงินวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งบการเงินแต่ละกลุ่มตามความต้องการ
ดังต่อไปนี้ 
 
  1. อัตราส่วนเพื่อการวิเคราะห์สภาพคล่อง  
  2. อัตราส่วนเพื่อการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระหนี้ 
  3. อัตราส่วนเพื่อการวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 
  4. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
  2.1.4.ความหมายของธุรกิจ 

ธุรกิจเป็นองค์การที่เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือทั้งสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภค ธุรกิจ
นั้นโดดเด่นในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซึ่งธุรกิจส่วนมากมีเอกชนเป็นเจ้าของ และบริหาร
จัดการเพื่อให้ได้ก าไร และเพิ่มความมั่งคั่งแก่เจา้ของธุรกิจ ธุรกิจยังอาจเป็นประเภทไม่แสวงหาผล
ก าไรหรือมีรัฐเป็นเจ้าของก็ได้ ธุรกิจที่มีหลายปัจเจกบุคคลเป็นเจ้าของอาจเรียกว่า  บริษัท แม้ค าว่า 
"บริษัท" จะมีความหมายที่เจาะจงกว่านั้น ค าว่า "ธุรกิจ" มีความหมายครอบคลุมเร่ืองเกี่ยวกับ
การค้าอย่างน้อย 3 เร่ือง คือ 

1. ตัวองค์กรการค้า, อุตสาหกรรม หรือบริษัท หรือที่เรียกกันว่า "องค์กรธุรกิจ" 

2. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการค้า, อาชีพ และอุตสาหกรรม เช่นในค าพูด "ธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป
เร่ือย ๆ ตามสภาพตลาด" 

3. ส่วนของกิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์ เช่น "ธุรกิจเพลง" หรือ "ธุรกิจคอมพิวเตอร์" 
(ดู อุตสาหกรรม) 

บทความนี้จะเน้นไปที่ความหมายอันแรก แต่ก็จะมีลิงก์ไปยังหัวข้ออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ
และการบริหารจัดการตามความหมายที่สองด้วยเช่นกัน 

ประเภทของธุรกิจ 

มีวิธีการแยกแยะประเภทขององค์กรธุรกิจได้หลากหลายแบบ วิธีหนึ่งที่ใช้กันโดยทั่วไป 
คือ ดูจากกิจกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้กับองค์กรธุรกิจนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1


                                                                                                                                                                                                       

 ผู้ผลิต - ผลิตสินค้าจากวัตถุดิบหรือชิ้นส่วน เช่น ผลิตกระดาษ, เหล็กกล้า หรือการประกอบ
รถยนต์จากชิ้นส่วนต่าง ๆ 

 ธุรกิจบริการ - ให้บริการแรงงาน, ความรู้ หรือสินค้าที่จับต้องไม่ได้ มีรายได้จากการคิด
ค่าแรงงานหรือค่าบริการ เช่น การทาสีบ้าน, ให้ค าปรึกษา และร้านอาหาร 

 ร้านค้าปลีกและผู้จัดจ าหน่าย - เป็นพ่อค้าคนกลางที่รับสินค้าจากผู้ผลิตมาจัดจ าหน่ายให้กับ
ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะด้วยการจ าหน่ายหน้าร้าน , คลังสินค้า หรือผ่าน
แค็ตตาล็อกก็ตาม 

 ธุรกิจเกษตรกรรมและเหมืองแร่ - ผลิตวัตถุดิบต้นน้ า เช่น พืชพรรณธรรมชาติ และแร่ต่าง ๆ 
 สถาบันการเงิน - รวมถึงธนาคาร และบริษัทที่สร้างผลก าไรผ่านการลงทุน และการบริหาร

เงินทุน 
 ธุรกิจสารสนเทศ - มีรายได้จากการขายสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  รวมถึง ผู้ผลิต

ภาพยนตร์, ส านักพิมพ์ และบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 สาธารณูปโภค - ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ประปา , ไฟฟ้า, ก าจัดขยะ 

โดยมากจะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือสัมปทาน 
 อสังหาริมทรัพย์ - สร้างรายได้จากการขาย, ให้เช่า, พัฒนา และบริหาร ที่ดิน, บ้าน และ

อาคารต่าง ๆ 
 ธุรกิจขนส่ง - บริการน าส่งสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง มีรายได้จากค่าขนส่ง 
 ธุรกิจรถยนต์ - องค์กรธุรกิจที่ด าเนินการเกี่ยวกับรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นการน าเข้า การขาย 

การซ่อม และการบริการ ก่อต้ังขึ้นมาเพื่อมุ่งเน้นในการแสวงหาผลก าไร 
 ธุรกิจที่ปรึกษาธุรกิจ - ให้บริการที่ปรึกษาธุรกิจ โดยมีรูปแบบการคิดค่าบริการเป็นแบบราย

เดือนหรือคิดตามมูลค่างาน เช่น ที่ปรึกษาด้านการเงิน ที่ปรึกษาด้านการตลาด ที่ปรึกษาการ
วางแผนธุรกิจ 

2.2. แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์กร 
       2.2.1. แนวคิดของ SWOT 
         SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหาจุด
แข็งจุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต 
SWOT เป็นตัวย่อของข้อความที่มีความหมายดังนี้ Strengths หมายถึง จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 
Weaknesses หมายถึงจุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ Opportunities หมายถึง โอกาสที่จะด าเนินการได้ 
Threats หมายถึงอุปสรรค ข้อจ ากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการด าเนินงานขององค์การ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88


                                                                                                                                                                                                       

  1.หลักการส าคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจสภาพแวดล้อม 2 ด้าน ได้แก่
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน เพื่อให้รู้
ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัย
ต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กรทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่จะมีผลต่อองค์กร และจุดแข็ง จุดอ่อน และ
ความสามารถด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนด
วิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์และกิจกรรมด าเนินการขององค์กรที่เหมาะสมต่อไป 
   2. ประโยชน์ของการวิเคราะห์SWOTจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุ
เป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายใน ที่อาจจะท าลายผลการด าเนินงาน 
โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพื่อการบรรลุเป้าหมายองค์กรในทาง
กลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้จะใช้เป็นแนวทางในการก ก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ 
เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม 
  3. ขั้นตอนวิธีการด าเนินการท า SWOT Analysisการวิเคราะห์SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของ
ปัจจัยที่กว้าง ด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์กร ท าให้มีข้อมูล ในการ
ก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่จะถูกสร้างขึ้นมาบนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จาก
โอกาสทางสภาพแวดล้อม และสามารถ ก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อม
หรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยที่สุดได้ ภายใต้การวิเคราะห์SWOT นั้น จะต้องวิเคราะห์ทั้ง
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก องค์กร 
S มาจาก  Strengths หมายถึง  จุด เด่นหรือจุดแข็ งหรือข้อได้ เป รียบ    เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากร
บุ ค ค ล  บ ริษั ท จ ะ ต้ อ ง ใ ช้ ป ร ะ โ ย ชน์ จ า ก จุ ด แ ข็ ง ใ นก า รก า หนดก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ตล า ด 
    W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ ที่เกิดจากสภาพแวดล้อม 
ภายในต่างๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้นสถานการณ์ภายในองค์กร 

 มาจาก  Opportunities หมายถึง โอกาส  การที่สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเอ้ือ
ประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาส
นั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม
ภายในนักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่ เสมอและใช้ประโยชน์จาก
โอกาศ             

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1


                                                                                                                                                                                                       

   T มาจ าก  Threats หมาย ถึ ง  อุ ปสรรค  ข้ อ จ า กั ด  ซึ่ ง เ กิ ด  จ า กสภาพแวดล้ อ ม
ภายนอก บางคร้ังการจ าแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก เพราะทั้งสองสิ่งนี้
สามารถเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจท าให้สถานการณ์ที่เคยเป็นโอกาสกลับ
กลายเป็นอุปสรรคได้ เช่น ค่าเงินบาท คู่แข่ง เป็นต้น 

 

2.2.2. แนวคิดขิงหลักPDCA 
PDCA คือ วงจรที่พัฒนามาจากวงจรที่คิดค้นโดยวอล์ทเตอร์  ซิวฮาร์ท(Walter Shewhart )ผู้บุกเบิก
การใช้สถิติส าหรับวงการอุตสาหกรรมและต่อมาวงจรนี้เร่ิมเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเมื่อ เอดวาร์ดเดม
มิ่ง (W.Edwards Deming) ปรมาจารย์ด้านการบริหารคุณภาพเผยแพร่ให้เป็นเคร่ืองมือส าหรับการ
ปรับปรุงกระบวนการท างานของพนักงานภายในโรงงานให้ดียิ่งขึ้น และช่วยค้นหาปัญหาอุปสรรค
ในแต่ละขั้นตอนการผลิตโดยพนักงานเอง จนวงจรนี้ เป็นที่ รู้จักกันในอีกชื่อว่า  “วงจรเด็ม
มิ่ง” ต่อมาพบว่า แนวคิดในการใช้วงจร PDCA นั้นสามารถน ามาใช้ได้กับทุกกิจกรรม     จึงท าให้
เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นทั่วโลก   PDCA เป็นอักษรน าของศัพท์ภาษาอังกฤษ   4  ค าคือ 
P:Plan  =  วางแผน 
D:DO  =    ปฏิบัติตามแผน 
 C:Check  = ตรวจสอบ / ประเมินผลและน าผลประเมินมาวิเคราะห์ 
 A : Action  =  ปรับปรุงด าเนินการให้เหมาะสมตามผลการประเมิน 

  2.3.ทฤษฎีเกี่ยวกับการบัญชี 
2.3.1 หลักการจัดท าบัญชีมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป หมายถึงแนวทางที่ได้รับรอง 

เละยอมรับเป็นส่วนใหญ่จากผู้อ านาจหน้าที่ในวิชาชีพการบัญชีเพื่อให้นักบัญชียึดถือ 
2.3.2 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี1(ปรับปรุง2561)เร่ือง การน าเสนองบการเงินงบการเงิน 

ต้องแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานทางการเงินและกระแสเงินสดของกิการโดยถูกต้อง
ตามที่ควรการแสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรคือการเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของผลกระทบ
ของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ก าหนดไว้ในกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน(ปรับปรุง
2558)กาน าเสนองบการเงินซึ่งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผย
ข้อมูลเพิ่มเติมให้ เหมาะสมแก่กรณีถือว่างบการเงินนั้นน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร 
          
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84


                                                                                                                                                                                                       

2.3.3มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7(ปรับปรุง2561) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
กิจการต้องน าเสนอกระแสเงินสดของกิจการที่เกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และ
กิจกรรมจัดหาเงินในลักษณะที่เหมาะสมกับธุรกิจของกิจการมากที่สุด การจ าแนกตามกิจกรรมจะ
ให้ข้อมูลที่ ท าให้ ผู้ ใช้ งบการเงินสามารถประเมินผลกระทบของกิจกรรมเหล่านั้นที่มีต่อฐานะ
การเงินของกิจการ และจ านวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการได้ข้อมูลนี้ยังอาจใช้
เพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมเหล่านั้นได้ด้วย 

     2.3.4.มาตรฐานาการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ืองภาษีเงินได้ 

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ภาษีเงินได้หมายถึง ภาษีทั้งหลายของกิจการทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศที่ ค านวณจากก าไรทางภาษีรวมทั้งภาษีซึ่งบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมการงาน
ต้องจ่าย เนื่องจากการจ าหน่ายเงินก าไรให้แก่กิจการที่เสนอรายงาน เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3 (ย่อ
หน้านี้ไม่ใช้) 4 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ก าหนดวิธีการบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(ดูมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เมื่อมีการประกาศใช้)) หรือเครดิตภาษี
จากการลงทุน อย่างไรก็ดีมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก าหนดวิธีการบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราว
ที่อาจเกิดจากเงินอุดหนุนหรือเครดิตภาษีจากการลงทุนดังกล่าว 
2.3.5. มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 15 เร่ืองรายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 

จากการที่สภาวิชาชีพบัญชีได้มีแผนการประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่คาดว่าจะมีผล

บังคับใช้ในประเทศไทยในปี2562 หนึ่งในมาตรฐานการบัญชีที่คาดว่าจะมีผลกระทบเป็นอย่างมาก

ต่อหลายกิจการ คือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท าก ากับ

ลูกค้า (TFRS 15) เน่ืองจากรายได้เป็นรายการส าคัญที่ผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ 

หลายท่านคงสงสัยว่าท าไมถึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้ วันนี้เรา

จะมาพูดคุยถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ฉบับนี้และผลกระทบที่

คาดว่าจะเกิดขึ้น 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       

2.3.6. มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 เร่ืองรายได้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่18 เร่ือง รายได้ ได้ให้ค านิยามที่ส าคัญ ดังนี้รายได้หมายถึง กระแสรับ

ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรม

ตามปกติของกิจการ เมื่อกระแสรับนั้นส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินทุนที่

ได้รับจากผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของ เช่น รายได้จากการขายสินค้า รายได้จากการให้บริการ 

รายได้ดอกเบี้ย รายได้ค่าสิทธิ รายได้เงินปันผล เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       

บทท่ี 3 

โครงสร้างขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดท าโครงการครั้งนี้เพื่อการศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) คณะ

ผู้จัดท าได้เลือกบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)ซึ่งประกอบการธุรกิจประเภทการเงิน การบัญชีโดยท า

การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร เพื่อน ามาวางแผนแก้ไขปัญหา ตลอดจนวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท โดยมี

งบการเงิน ระยะยาว 3ไตรมาส/รอบบัญชีคืองบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนพร้อม

ทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่งที่มีธุรกิจประเภทเดียวกัน 



                                                                                                                                                                                                       

คณะผู้จัดท าได้ด าเนินการจัดตั้งบริษัทจ าลองและบันทึกรายการค้าตามวงจรบัญชีโดยมีขั้นตอน

ดังนี้ 

  3.1 บริษัท และระยะเวลา 

  3.2 วิเคราะห์โครงสร้างองค์กร 

  3.3 วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน 

  3.4 วิเคราะห์หลักการบัญชีของธุรกิจ 

 

3.1 บริษัท และระยะเวลา  

บริษัท 

        บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)(Case study in financial analysis of Bangkok Metro 
Company Lmited ) 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

ระยะเวลา 
งบการเงิน คืองบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน มีทั้ง 3ไตรมาส 
ไตรมาสที่ 1ระยะเวลามกราคม 2561 –มีนาคม 2561 
ไตรมาสที่ 2 ระยะเวลา เมษายน 2561-มิถุนายน 2561 
ไตรมาสที่ 3 ระยะเวลา กรกฎาคม 2561-กันยายน 2561 

วิสัยทัศน์ 
       เป็นผู้น าด้านการให้บริการระบบคมนาคมขนส่งที่ครบวงจรของประเทศและในภูมิภาค
อาเซียน 

พันธกิจ 
บริษัทมุ่งมั่นที่จะ: 
1. ให้บริการระบบทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าที่มีความปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว เชื่อถือได้ ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งที่ทันสมัยและครบวงจร 
เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาจราจร ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสังคมและประเทศชาต ิ



                                                                                                                                                                                                       

  3. สร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานของความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย 
    3.2 การวิเคราะห์โครงสร้างขององค์กร 
บริษัท ในฐานะผู้ให้บริการทางพิเศษ และรถไฟฟ้า ด้วยความมุ่งมั่นด าเนินงานตามเจตนารมณ์ที่จะ
มีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการเชื่อมต่อระบบ
ขนส่งมวลชนและคมนาคมแบบครบวงจรในกิจกรรมรวมทั้งรับมือกับการบริหารความเสี่ยงต่างๆ 
ที่อาจจะเกิดในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงในด้านการด าเนินธุรกิจหรือองค์กร จึงต้องมีการ
รับมือกับปัญหาโดยการวิเคราะห์ SWOT 

การวิเคราะห์ SWOT บริษัท รถไฟฟ้าฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
จุดแข็ง (S) ของบริษัท  
จุดแข็ง (Strength) เป็นปัจจัยภายในบริษัทที่เป็นข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน ซึ่ง บริษัทสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานธุรกิจ เพื่อสร้างความเป็นต่อในตลาด หรือใน อุตสาหกรรม
ได้แก่ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
  1.1 การมีทรัพยากรทางการเงินที่ดีและมั่นคง 
  1.2.มีตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
  1.3ส่วนครองตลาดสูง เป็นผู้น าอุตสาหกรรม 
  1.4 มีทีมงานบริหารที่มีความสามารถ ประสบการณ์สูงและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
  1.5 การมีเทคโนโลยีที่โดดเด่นและเป็นเจ้าของ 
  1.6 มีความได้เปรียบทางด้านต้นทุน อันเกิดจากการประหยัดจากขนาด 
  1.7 การมีทักษะทางด้านการตลาดดีกว่าคู่แข่งขัน  

จุดอ่อน (W) ของบริษัท  
จุดอ่อน (Weakness) เป็นปัจจัยภายในบริษัทที่เป็นข้อเสียเปรียบ หรือด้อยกว่าคู่ แข่งขัน อันเป็น
ปัญหาหรืออุปสรรคต่อการด าเนินงาน ซึ่งได้แก่ปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้ 
  2.1 การขาดทิศทางเชิงกลยุทธ์ในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
  2.2 การขาดประสบการณ์ด้านการบริหารในอุตสาหกรรมนั้น 
  2.3 การมีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยกว่า  
  2.4 พนักงานไม่ได้รับการอบรมฝึกฝนอย่างเพียงพอ 
  2.5 การมีช่องการจัดจ าหน่ายที่จากัด  

 



                                                                                                                                                                                                       

โอกาส (O) ของบริษัท  
        โอกาส (Opportunity) เป็นปัจจัยภายนอกบริษัทที่บริษัทสามารถน ามาใช้ ประโยชน์หรือมี
ส่วนช่วยให้บริษัทสามารถใช้ความพยายาม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ส าหรับปัจจัยที่เป็น
โอกาสที่เป็นไปได้มีดังนี้คือ  
  3.1 การเจริญเติบโตของตลาดอย่างรวดเร็ว 
  3.2 รสนิยมและความต้องการของลูกค้ากาลังเปลี่ยนแปลง  
  3.3 การเปิดตลาดต่างประเทศ  
  3.4 การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ  
  3.5 การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์  

อุปสรรค (T) ของบริษัท  
         อุปสรรค (Threat) เป็นปัจจัยภายนอกบริษัท อันอาจจะเป็นอุปสรรค หรือภัย คุกคามที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท ท าให้บริษัทประสบความล้มเหลว หรือไม่ บรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ส าหรับปัจจัยที่เป็นอุปสรรค หรือภัยคุกคามที่อาจ เกิดขึ้นได้มีดังต่อไปนี้  
  4.1 การเข้ามาของคู่แข่งจากต่างประเทศ  
  4.2 การเจริญเติบโตของตลาดมีอัตราชะลอตัวลง  
  4.3 การเกิดสินค้าทดแทนชนิดใหม่  
  4.4 การกีดกันทางด้านการค้าในต่างประเทศ  
  4.5 การเปลี่ยนแปลงทางลบของอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
  4.6 การออกกฎระเบียบใหม่เพิ่มขึ้นของรัฐบาล  

จุดอ่อนของ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)ที่น ามาวิเคราะห์ปรับใช้กับ PDCAคือ 
3.3 การวิเคราะห์PDCA 
  Plan คือ การวางแผน 
  Do ปฏิบัติตามแผน 
  Cheek คือการตรวจสอบ 

Act คือการปรับปรุงด าเนินงานอย่างเหมาะสม หรือ การจัดมาตรฐานใหม่ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของ
การยกระดับคุณภาพ ทุกคร้ังที่ด าเนินงานตามวงจร PDCA หมุนครบรอบ ก็จะเป็นแรงส่งส าหรับ
การด าเนินการในรอบต่อไป และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

เมื่อได้วางแผนงาน (P) น าไปปฎิบัติ (D) ระหว่างการปฏิบัติก็ด าเนินการตรวจสอบ   



                                                                                                                                                                                                       

(D) พบปัญหาก็ท าการแก้ไขหรือปรับปรุง (A) การปรับปรุงก็เร่ิมจากการวางแผนก่อน วนไปได้
เร่ือยๆจึงเรียกวงจร PDCA 
จุดอ่อนของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)ที่น ามาวิเคราะห์ ปรับใช้กับ PCDA คือ 
  1. การขาดทิศทางเชิงกลยุทธ์ในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
  2. การขาดประสบการณ์ด้านการบริหารในอุตสาหกรรมนั้น 
  3. การมีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยกว่า  
  4. พนักงานไม่ได้รับการอบรมฝึกฝนอย่างเพียงพอ 
  5. การมีช่องการจัดจ าหน่ายที่จ ากัด  

  1. การวางแผน (Plan) มีกลยุทธ์ในการด าเนินงานที่ชัดมีการรวบรวมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและ
น ามาพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมาย  

  2. การปฏิบัติตามขั้นตอน (Do) เมื่อวางแผนแล้วขั้นตอนส าคัญ คือการปฏิบัติให้เกิดผลผลส าเร็จ
ตรงตามแผนที่วางไว้โดยมีการประชุม คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมารับทราบ
แผนการปฏิบัติการโดยน าไปปฏิบัติจริงทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ ไปตามกลุ่มที่เป้าหมายที่ต้องการ 

  3.  การตรวจสอบ (Cheek) ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้และมีการตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ตามที่เป้าหมายไว้หรือไม่ กลุ่มเป้าหมายให้ความส าคัญมากน้อยเพียงใดและมีการตรวจสอบจาก
บุคคลที่ทุกฝ่ายยอมรับ เพื่อให้ได้ความก้าวหน้าและเชื่อถือ  

  4. การปรับปรุงแก้ไข (Act) เมื่อทางฝ่ายตรวจสอบได้มีการตรวจสอบเสดเรียบร้อยแล้ว จะเห็นสิ่ง
ผิดพลาดและน ากับมาปรับปรุงแก้ไข และน าไปจัดท าเป็นมาตรฐานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานคร้ัง
ต่อไป 

3.4การวิเคราะห์หลักการบัญชีของธุรกิจ 

     3.4.1. หลักการจัดท าบัญชีมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป หมายถึงแนวทางที่ได้รับรองเละ
ยอมรับเป็นส่วนใหญ่จากผู้อ านาจหน้าที่ในวิชาชีพการบัญชีเพื่อให้นักบัญชียึดถือ 
      
 
 
 



                                                                                                                                                                                                       

         3.4.2. มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี1(ปรับปรุง2561)เร่ือง การน าเสนองบการเงินงบการเงิน 
ต้องแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานทางการเงินและกระแสเงินสดของกิการโดยถูกต้อง
ตามที่ควรการแสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรคือการเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของผลกระทบ
ของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ก าหนดไว้ในกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน(ปรับปรุง
2558)กาน าเสนองบการเงินซึ่งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผย
ข้อมูลเพิ่มเติมให้ เหมาะสมแก่กรณีถือว่างบการเงินนั้นน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร 

3.4.3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7(ปรับปรุง2561) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
กิจการต้องน าเสนอกระแสเงินสดของกิจการที่เกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และ
กิจกรรมจัดหาเงินในลักษณะที่เหมาะสมกับธุรกิจของกิจการมากที่สุด การจ าแนกตามกิจกรรมจะ
ให้ข้อมูลที่ ท าให้ ผู้ ใช้ งบการเงินสามารถประเมินผลกระทบของกิจกรรมเหล่านั้นที่มีต่อฐานะ
การเงินของกิจการ และจ านวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการได้ข้อมูลนี้ยังอาจใช้
เพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมเหล่านั้นได้ด้วย 

3.4.4. มาตรฐานาการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ืองภาษีเงินได้ 
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ภาษีเงินได้หมายถึง ภาษีทั้งหลายของกิจการทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศที่ ค านวณจากก าไรทางภาษีรวมทั้งภาษีซึ่งบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมการงาน
ต้องจ่าย เนื่องจากการจ าหน่ายเงินก าไรให้แก่กิจการที่เสนอรายงาน เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3 (ย่อ
หน้านี้ไม่ใช้) 4 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ก าหนดวิธีการบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(ดูมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เมื่อมีการประกาศใช้)) หรือเครดิตภาษี
จากการลงทุน อย่างไรก็ดีมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก าหนดวิธีการบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราว
ที่อาจเกิดจากเงินอุดหนุนหรือเครดิตภาษีจากการลงทุนดังกล่าว 

3.4.5. มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 15 เร่ืองรายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 

จากการที่สภาวิชาชีพบัญชีได้มีแผนการประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่คาดว่าจะมีผล

บังคับใช้ในประเทศไทยในปี2562 หนึ่งในมาตรฐานการบัญชีที่คาดว่าจะมีผลกระทบเป็นอย่างมาก

ต่อหลายกิจการ คือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท าก ากับ

ลูกค้า (TFRS 15) เน่ืองจากรายได้เป็นรายการส าคัญที่ผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ 

หลายท่านคงสงสัยว่าท าไมถึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้ วันนี้เรา

จะมาพูดคุยถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ฉบับนี้และผลกระทบที่

คาดว่าจะเกิดขึ้น 



                                                                                                                                                                                                       

3.4.6. มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 เร่ืองรายได้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่18 เร่ือง รายได้ ได้ให้ค านิยามที่ส าคัญ ดังนี้รายได้หมายถึง กระแสรับ

ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรม

ตามปกติของกิจการ เมื่อกระแสรับนั้นส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงเงินทุนที่

ได้รับจากผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของ เช่น รายได้จากการขายสินค้า รายได้จากการให้บริการ 

รายได้ดอกเบี้ย รายได้ค่าสิทธิ รายได้เงินปันผล เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       

บทท่ี 4 

ผลการด าเนินงาน 

 

ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 

รัตนา วงศ์รัศมีเดือน (2550:7-1) ได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงินว่า “การวิเคราะห์งบ

การเงิน หมายถึง การใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ มาประเมินผลการด าเนินงานขององค์การ โดยพิจารณา

ข้อมูลจากงบการเงิน เพื่อทราบถึงฐานะ และความมั่นคงของกิจการ เพื่อประกอบการตัดสินใจ 

แล้วจัดท าผลการวิเคราะห์ขึ้นใหม่ เรียกกว่ารายงานการวิเคราะห์งบการเงิน” 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550:320) ได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงินว่า “การ

วิเคราะห์งบการเงิน หมายถึง การประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของกิจการ โดยจะเป็นการ

แสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะ และการด าเนินงาน ของกิจการ กระบวนการวิเคราะห์งบการเงิน

ประกอบด้วย การพิจารณารายการแต่ลายการ และน ามาเปรียบเทียบความส าคัญของรายการต่าง ๆ 

ทางการเงิน การวิเคราะห์จะแสดงถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนของกิจการ ซึ่งจะช่วยในการวางแผน 

ควบคุมและตัดสินใจตลอดจนช่วยพยากรณ์สถานการณ์ในอนาคต” 

เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ (2554:74) ได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงินว่า “การวิเคราะห์

งบการเงินเป็นกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของ

ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งจากงบการเงินของธุรกิจนั้น พร้อมทั้งน าข้อเท็จจริงดังกล่าวมาประกอบการ

ตัดสินใจในการด าเนินงานต่อไปในอนาคต” จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การวิเคราะห์งบ

การเงิน หมายถึง กระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงาน

ของกิจการโดยใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ มาท าการประเมินผล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจหรือการ

วางแผน การควบคุม การตัดสินใจ รวมถึงช่วยพยากรณ์สถานการณ์ทางธุรกิจของกิจการในอนาคต 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       

การวิเคราะห์งบการเงินมีจุดประสงค์ดังนี้ 

  1.การหาข้อมูลเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ 

  2.การน าข้อเท็จจริงที่ได้มาใช้ประกอบการตัดสินใจหรือเสนอแนะแนวทางการตัดสินใจ 

การวิเคราะห์งบการเงินมีจุดมุ่งหมายพอสรุปได้ดังนี้ 

   1.เพื่อเป็นเคร่ืองมือกลั่นกรองเบื้องต้นส าหรับการตัดสินใจโดยเฉพาะเร่ืองการลงทุน 

   2.เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวินิจฉัยปัญหาในการบริหารงานฐานะการเงินและปัญหาอ่ืนๆ 

   3.เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละฝ่าย 

   4.เป็นเคร่ืองมือช่วยพยากรณ์ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานในอนาคตและการเปลี่ยนแปลงที่

อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบต่างๆ 

การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน 

       อัตราส่วนทางการเงินเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์การเงินซึ่งเกิดจากเปรียบเทียบโดยการน า

รายการที่ปรากฎในงบการเงินส าหรับระยะเวลาหนึ่งมาสัมพันธ์กันในรูปสัดส่วนหรืออัตราร้อยละ 

กลุ่มใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์งบการเงิน 

  1.เจ้าหนี้ หมายถึงบุคคลภายนอกที่ให้กิจการกู้ยืมเงินมาใช้ในการด าเนินธุรกิจเจ้าหนี้จะวิเคราะห์
งบการเงินของลูกหนี้เพื่อพิจารณาความสามารถในการช าระหนี้ ความสามารถในการหาก าไรและ
การได้มาและการใช้ไปของเงินทุน 

  2.ผู้ลงทุนท่ัวไป หมายถึงการซื้อขายอนุพันธ์มีขั้นตอนหรือกระบวนการซื้อขายที่คล้ายกับการซื้อ
ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์คือ ผู้ลงทุนจะท าการส่งค าสั่งซื้อหรือขายผ่านโบรกเกอร์ โดยโบรก
เกอร์นี้ต้องเป็น บริษัทสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อผู้ลงทุนส่งค าสั่งซื้อขายผ่านโบ
รกเกอร์แล้ว โบรกเกอร์จะส่งค าสั่งซื้อขายต่อมายังระบบซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เพื่อให้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางคอยจับคู่ค าสั่งซื้อ -ขายด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  3.ผู้บริหารหมายถึง ปัจจัยความส าเร็จของการท างานภายในองค์กร ส่วนหนึ่งเกิดจากการ
บริหารงานของผู้น าหรือผู้บริหาร ที่มีทักษะ มีความรู้ความสามารถในการน าพาองค์กรให้บรรลุ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งผู้บริหารที่มีความสามารถจะต้องเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง และรู้ความหมายของค าว่า “ผู้บริหาร”อย่างเข้าใจ 

https://www.tfex.co.th/th/member/list.html


                                                                                                                                                                                                       

  4.หน่วยงานรัฐบาล หมายถึงกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมี
ฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกาและให้หมายความรวมถึงหน่วยงาน อ่ืนของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติน้ีด้วย 
  5.นักวิชาการ หมายถึง การวิเคราะห์งบการเงินของกิจการเพื่อน ามาศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ
ตลอดจัดท าข้อมูลที่ส าคัญๆเพื่อการศึกษาและงานวิจัยซึ่งเป็นประโยชน์แก่วงการการศึกษาและ
วงการธุรกิจ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินมี 5ประเภท 
  1.การวิเคราะห์อัตราร้อยละตามแนวต้ัง 
  2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม 
  3.การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
  4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่ง 
    4.1 งบการเงิน  
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
รายงานการสอบทานและงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับ งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31มีนาคม 2561 
ส าหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
ส าหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 
รายการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาตเสนอคณะกรรมการ 
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
         ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)
และงบการเงินของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่30 กันยายน 2561และงบก าไร
ขาดทุนก าไรเสร็จเสร็จอ่ืนรวมและงบกระแสเงินสดรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ
ซึ่งผู้บริหารของบริษัทบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและ
น าเสนอข้อมูลระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่34 เร่ือง การรายงานเงินระหว่างกาล
ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการให้ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                       

ขอบเขตการสอบทาน 
         ข้าพเจ้าปฏิบัติสอบทานงานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 การสอบทานข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวโดยใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการเคราะห์เปรียบเทียบ
และวิธีการสอบทานอ่ืนการสอบทานนี้ขอบมีขอบเขตจ ากัดว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการ
บัญชีท าให้ข้าพเจ้าไม่สามาตรได้ความเชื่อม่นว่าจะพบเร่ืองที่มีวินัยส าคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จาก
การตรวจสอบดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่แสกดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้ 
ข้อสรุป 
          ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคัญจากการสอบ
ทานของข้าพเจ้า 
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี31มีนาคม2561 
ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
1.ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรไทย189 ถนน
พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประธุรกิจเชิงพาณิชย์กิจกรรมโดยมีการ
ให้บ ริการในหลายสายในเขตกรุง เทพมหานครและปริมณฑล บ ริษัท เกี่ ย วกับรถไฟ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                       

งบแสดงฐานะการเงิน 
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
         (หน่วย : บาท) 
 งบการเงิน 
งบการเงินรวม เฉพาะกจิการ 
                  31 ธ.ค . 2558    31 ธ.ค2557    1 ม.ค. 2557         31ธ.ค 2558 
สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด                    4,483,374,825    2,377,047,712    3,032,604,787   4,459,058,285 
เงินลงทุนช่ัวคราว                                              497,356,702 2,347,869,300 774,541,118 479,973,938 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่                               84,628,359            101,814,657        82,722,563        85,056,434  
ลูกหนี้จากการขายเงนิลงทนุที่ถึงก าหนด 
ช าระภายในหนึ่งป ี                                          564,014,862                 -                           -                  564,014,862  
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า                                         57,426,591           57,376,433           61,134,755       54,068,788  
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวจ่ายล่วงหน้า -                              -                                        78,429,452              –  
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                                      182,457,849         140,888,740          57,941,343     163,946,159  
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน                                5,869,259,188      5,024,996,842     4,087,374,018   5,806,118,466 
 
ลูกหนี้จากการขายเงนิลงทนุ - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนด 
ช าระภายในหนึ่งป ี                                              756,834,379             -                           -                  756,834,379  
เงินลงทุนในบรษิัทร่วม                                     9,836,588,559   8,893,834,811   9,464,970,540     7,525,674,114  
เงินลงทุนในบรษิัทย่อย                                                 -                          -                           -              303,585,600  
เงินลงทุนระยะยาวอื่น                                            913,087,490    699,337,490      434,231,240        913,087,490  
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ย 
ค้างรับบริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน                                            -                        -                           -            6,854,496,436 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 120,357,493          120,357,493      120,357,493       120,357,493  
อาคารและอุปกรณ์                                             154,365,572          152,078,567      146,756,553      150,637,870  
งานระหว่างก่อสร้าง                                      19,625,830,369    10,744,375,635   2,901,838,672  19,625,830,369 
สิทธิในการใช้ประโยชนบ์นงาน 
ก่อสร้างที่เสร็จแล้ว                                        20,327,463,226   23,146,990,149  25,564,276,311  13,069,901,132  
สิทธิในการใช้พ้ืนที่ก่อสร้างทางดว่น               1,320,193,685     1,611,877,302    1,894,676,285   1,320,193,685 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สญัญาสัมปทาน 
โครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล16,987,640,143   17,245,678,953  17,554,959,814  16,654,147,858 เงินจ่าย
ล่วงหน้าตามสัญญา 



                                                                                                                                                                                                       

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558         
         (หน่วย : บาท) 
 
 งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกจิการ 
 
                                                                             31 ธ.ค . 2561     31 ธ.ค2560     1 ม.ค. 2560         31ธ.ค 2561 
 
ก่อสร้างทางด่วน                                                 398,250,000   1,235,250,000      2,031,750,000       398,250,000  
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง   271,396,970      136,820,680         330,658,461     271,396,970 
ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้ารอตัดจ่าย             942,249,276         308,832,264             -                 942,249,276  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี                    474,860,502          622,207,992     728,329,896      472,107,377 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                                             36,236,800             34,591,734       35,528,516       36,165,371  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                                      85,418,857             48,734,082        64,908,679     50,907,716  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                          72,250,773,321    65,000,967,152  61,273,242,460   69,465,823,136 
รวมสินทรัพย์                                              78,120,032,509    70,025,963,994   65,360,616,478  75,271,941,602 
 
หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
หนี้สินหมุนเวียน 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน                 22,410,000,000   2,000,000,000         -                22,400,000,000  
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่                                 2,579,553,648   2,009,237,107  1,495,095,749   2,538,958,973  
เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุนที่ถึง 
ก าหนดช าระภายในหนึง่ป ี                                        -                      313,695,000   400,000,000            –  
รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า                              89,973,896         86,935,236       77,466,533          89,973,896  
เงินมัดจ าค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า           34,738,933         35,474,683        32,360,581          34,738,933 
ส่วนของเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี                           118,500,000       40,500,000      843,323,512         75,000,000 
หุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ป ี-                3,000,000,000     2,700,000,000               –                    - 
ภาษีเงินไดค้้างจ่าย                                                 306,735,926    308,734,049       203,546,236        306,735,926  
ส ารองค่าทดแทนการจัดหาพ้ืนทีก่่อสร้างทางด่วน 
ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี                          1,500,000,000   1,500,000,000   1,200,000,000   1,500,000,000 
หนี้สินหมนุเวียนอื่นเงินประกันผลงาน                 161,068,581     208,666,119       126,296,914     158,402,109 



                                                                                                                                                                                                       

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558         
         (หน่วย : บาท) 
 
 งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกจิการ 
 
                                                                            31 ธ.ค . 2561     31 ธ.ค2560     1 ม.ค. 2560         31ธ.ค 2561 
 
อื่นๆ                                                                14,148,191            133,895,027        103,734,914      99,468,810 
รวมหนี้สินหมุนเวียน                                      27,314,719,175    9,637,137,221  7,181,824,439  27,203,278,647 

 
หนี้สินไม่หมนุเวียนเจ้าหนี้ค่างาน 
ก่อสร้างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน                                  -                          -                       60,185,781              –  
เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน – 
สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี            -                        -                      313,695,000            – 
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนด 
ช าระภายในหนึ่งป ี                                           17,354,495,949 12,089,017,683 11,076,068,859 17,241,310,168 
หุ้นกู้ – สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนด 
ช าระภายในหนึ่งป ี                                                   -                     16,384,594,851 15,386,250,59  6 – 
ส ารองค่าทดแทนการจัดหาพ้ืนทีก่่อสร้างทางด่วน 
 - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี4,066,671,698 5,262,381,698 6,419,521,698 4,066,671,698 
รายได้รับล่วงหน้าค่าสิทธิในการบริหารส่ือโฆษณา -- - 15,610,482 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน         237,842,102     211,263,100          168,465,057   230,180,611 
หนี้สินไม่หมนุเวียนอื่นดอกเบี้ยคา้งจ่ายส่วนที ่
ถึงก าหนดช าระเกินกว่าหนึง่ป ี-                          209,707,933             -                 -  
อื่นๆ                                                                      16,269,432            23,274,255         1,010,292         1,429,421  
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน                             21,675,279,181   34,180,239,520   33,465,197,283   21,555,202,380 
รวมหนี้สิน                                                  48,989,998,356   43,817,376,741   40,647,021,722    48,758,481,027 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                       

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558         
         (หน่วย : บาท) 
 
 งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกจิการ 
 
31 ธ.ค . 2561     31 ธ.ค2560     1 ม.ค. 2560         31ธ.ค 2561 
 
ส่วนของผูถ้ือหุ้น 
ทุนเรือนหุน้ 
ทุนจดทะเบียน 
หุ้นสามัญหุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท             15,285,000,000 28,500,000,000 28,500,000,000   15,285,000,000 
ทุนที่ออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูค่าแล้ว 
หุ้นสามัญหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท            15,285,000,000      28,200,000,000   28,200,000,000   15,285,000,000 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ                            5,816,938,084       5,816,938,084      5,816,938,084     5,816,938,084  
เงินลงทุนก่อนการควบบรษิัท -                    (2,340,328,827)      (2,340,328,827)           - 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม 
จัดสรรแล้ว – ส ารองตามกฎหมาย            800,490,000         800,000,000        800,000,000             800,490,000  
ยังไม่ได้จัดสรร                                         7,254,261,049      (6,390,591,344)   (7,821,444,677)      4,611,032,491  
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น (113,097,160)        (34,442,517)       (32,687,712)                   –  
ส่วนของผู้ถือหุน้ของบรษิัทฯ                   29,043,591,973     26,051,575,396   24,622,476,868    26,513,460,575  
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ม ี
อ านาจควบคุมของบรษิัทย่อย                   86,442,180            157,011,857       91,117,888                      –  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                              29,130,034,153      26,208,587,253   24,713,594,756    26,513,460,575 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น           78,120,032,509      70,025,963,994    65,360,616,478    75,271,941,602 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                       

งบก าไรขาดทนุ 
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัยอ่ย                                         (หนว่ย : บาท) 
งบการเงิน 
งบการเงินรวมเฉพาะกิจการ 
 
ส าหรับรอบระยะ 
ส าหรับปีส าหรบัปีเวลาตั้งแต่วันที่ 
                                                                       ส้ินสุดวันที่ส้ินสุดวันที ่30 ธันวาคม 2561ถึง 
                                                                        31 ธันวาคม 2561    31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 2561 
 
รายได้ 
รายได้ค่าผ่านทาง                                           8,814,588,007                8,485,017,698                  33,722,296  
รายได้ค่าโดยสาร                                            2,373,562,621                2,247,826,551                  9,289,325 
รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์                   549,431,372                    501,051,472                    1,888,328 
รายได้อื่นดอกเบี้ยรับ                                    57,843,948                      43,267,448                       1,574,453  
ก าไรจากเงินลงทนุ                                        1,297,749,105                 536,651,350                     94,782  
อื่นๆ                                                               11,636,374                     69,584,458                       708,582 
รวมรายได ้                                                    13,104,811,42               11,883,398,977                  47,277,766 
ค่าใช้จ่ายต้นทุนค่าผ่านทาง                          1,239,604,475               1,101,541,468                    3,142,785 
ต้นทุนค่าโดยสาร                                        1,444,542,770               1,369,850,563                    6,916,308  
ต้นทุนค่าพัฒนาเชิงพาณิชย์                          210,151,434                  185,867,601                      574,190 
ค่าตัดจ าหน่ายสิทธิในการใชป้ระโยชน์ 
บนงานก่อสร้างทีเ่สร็จแล้ว 
และค่าทดแทนการจดัหาพ้ืนที่ก่อสร้างทางด่วน  3,422,566,022         3,326,864,677                 11,342,032  
ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการ 
รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล 
และค่าตอบแทนผูใ้ห้สัมปทาน                            777,584,371           572,317,474                     3,404,574 
ค่าใช้จ่ายในการขาย                                           79,252,582             54,459,803                       20,179  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                                   1,035,883,873         868,993,631                     6,197,896  
รวมค่าใช้จ่าย                                                    8,209,585,527        7,479,895,217                  31,597,964 
 
 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบรษิัทร่วม 
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้        4,895,225,900         4,403,503,760           15,679,802  



                                                                                                                                                                                                       

งบก าไรขาดทนุ 
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัยอ่ย                                         (หนว่ย : บาท) 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน             
เฉพาะกิจ 

 
ส าหรับรอบระยะ 
ส าหรับปีส าหรบัปีเวลาตั้งแต่วันที่ 
                                                                       ส้ินสุดวันที่ส้ินสุดวันที ่30 ธันวาคม 2561 ถึง 
                                                                        31 ธันวาคม 2561    31   ธันวาคม 2560    31 ธันวาคม 2561 
 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม                              461,212,789       546,426,651              – 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                                                        5,356,438,689      4,949,930,411      15,679,802  
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน                                                             (1,934,186,129)   (1,437,191,010)     (3,583,095) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                                                3,422,252,560       3,512,739,401     12,096,707  
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้                                                              (721,234,596)         (702,302,531)    (2,417,217) 
ก าไรส าหรับปี/งวด                                                                2,701,017,964      2,810,436,870          9,679,490  
การแบ่งปันก าไร 
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ                                       2,649,736,343       2,744,542,901          9,679,490  
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย                                      51,281,621             65,893,969           2,701,017,964  
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน 
ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ                                  0.173                       0.180                        0.001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                       

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัยอ่ย                                             (หน่วย : บาท) 
งบการเงิน 
งบการเงินรวม เฉพาะกจิการ 

ส าหรับรอบระยะ 
ส าหรับปีส าหรบัปีเวลาตั้งแต่วันที่ 
ส้ินสุดวันที่ส้ินสดุวันที ่30 ธันวาคม 2561ถึง 
                                                                             31 ธันวาคม 2561      31 ธันวาคม 2560            31ธันวาคม 2561 
ก าไรส าหรับปงีวด                                                  2,701,017,964                   2,810,436,870            9,679,490 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก าไร 
หรือขาดทุนในภายหลังขาดทุนทีย่ัง 
ไม่เกิดขึ้นจากการป้องกันความเสี่ยง 
ในกระแสเงินสดของบริษทัร่วม                                 (46,505,941)                     (1,754,805)                            -           
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วน 
ของก าไรหรือขาดทุน 
ในภายหลัง – สุทธิจากภาษีเงินได้                                (46,505,941)                     (1,754,805)                         – 
รายการที่จะไม่ถูกบันทึก 
ในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง 
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ 
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย                                   5,606,050                          (4,689,568)                          -        
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วน 
ของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง – สุทธ ิ
จากภาษีเงินได ้                                                             5,606,050                      (4,689,568)                            –  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรบัปี/งวด                     (40,899,891)                  (6,444,373)                              –  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี/งวด                2,660,118,073                2,803,992,497               9,679,490 
บ่งปนัก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม 
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ                        2,608,836,452                2,738,098,528               9,679,490  
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย                              51,281,621                    65,893,969           2,660,118,073                    
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                       

การวิเคราะห์โดยการย่อส่วนตามแนวตั้ง 

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560และ2561 
                                                                                                      (หน่วย : บาท)          อัตราย่อส่วนตามแนวตั้ง 
                                                               หมายเหต ุ
สินทรัพย์ 2561                       2560              2561          2560 
สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด              2                     19,794,013.47        25,616,836.10      36.83        45.37 
ลูกหนี้ระยะสั้น                                                                       3,213,684.17       3,084,2885.42      5.98           5.37 
รายได้ค้างรับ                                                                                 -                             -                     -                 - 
เงินลงทุนระยะส้ัน                                      3                                  -                            -                     -                - 
สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                                     4,302,637.66            5,793,756.59         8.01        10.26 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                                                                  -                             -                    -                - 
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน                                                   27,310,335.30           34,721,592.61       50.82      61.49 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 
ลูกหนี้ระยะยาว                                                                             -                             -                    -                - 
เงินลงทุนระยะยาว                                     4                                 -                            -                     -                - 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (สุทธิ)                 5                        26,166,675.40         21,744,401          48.69      38.51 
สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน(สุทธิ)            6                                 -                            -                      -                - 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ)                                                       7263,816.67                -                  0.49              - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  -                              -                     -                 - 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                                                  26,430,492.07           21,744,401.86      49.18     38.51 
                                                                                        53,740,827.37          56,465,994.47       100.00    100.00 
หนี้สิน 
หนี้สินหมนุเวียน 
เจ้าหนี้ระยะสั้น                                                           12,633,141.62              6,313,900.96       23.51       12.95 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                                        7,667,143.69               11,327,612.87     14.27       20.06    
รายได้รับล่วงหน้า                                                          330,456,18                  23,978.18             0.61         0.04 
รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง                     18                             -                                 -                     -                - 
เงินทดรองราชกาลรับจากคลังระยะส้ัน   8 -                                  -                     -              - 
เงินรบัฝากระยะส้ัน     2,713,788.98 3,199,389.27 5.05 5.6 
เงินกู้ระยะส้ัน   9                                   -                                -                          -            - 
หนี้สินหมนุเวียนอื่น                                       -                                  -                       -                - 



                                                                                                                                                                                                       

รวมหนี้สินหมุนเวียน    2,3344,530.472,186,881.2843.44       38.72หนี้สิน
ไม่หมุนเวียน  
เจ้าหนี้ระยะยาว                                                                               -                             -                  -                    -
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว   127,777.76  1,61,111.10 0.24       0.29 
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว    -  -   
เงินรบัฝากระยะยาว    -  - 
เงินกู้ระยะยาว   10  -  - 
หนี้สินไม่หมนุเวียนอื่น    -  - 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   127,777.66               161,111.10           0.24          0.29 
รวมหนี้สิน    23,472,308.23              22,025,992.38       43.68       39.01 
สินทรัพย์สุทธ ิ    3,068,519.44              34,440,002.09       56.32       60.99 
รวมหนี้สินและสินทรัพย์                                    53,740,827.37                        5,646,594.47        100.00  100.00
           
           
        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                       

การวิเคราะห์โดยการย่อส่วนตามแนวนอน 
 

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) 
งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560และ 2561(หน่วย:บาท) 
เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

สินทัรพย์                                                  ป ี2560          ป ี2561            ผลต่าง            เปอร์เซ็น 
สินทรัพย์หมุนเวียน: 
เงินสด                                                      100,000           130,000         (30,000)         (-23.08) 
หลักทรัพย์ในความ 
ต้องการของตลาด                                     250,000          350,000       (100,000)          (28.57) 
ลูกหนี้(สุทธิ)                                             400,000          310,000           90,000            29.09 
สินค้าคงเหลือ                                           460,000          540,000          (80,000)         (14.81) 
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า                                        50,000           70,000           (20,000)         (28.57) 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                          1,260,000      1,400,000         (140,000)        (10.00)   
เงินลงทุนระยะยาว                                      850,000        850,000                0                    0 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ที่ดิน                                                         3,000,000      2,000,000         1,000,000          50.00 
อาคาร (สุทธิ)                                              650,000          500,000           150,000          30.00 
อุปกรณ์ (สุทธิ)                                            240,000         260,000            (20,000)        (7.69) 
รวมสินทรัพย์                                           6,000,000       5,010,000           990,000         19.76 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                                       

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด(มหาชน)และบริษัทย่อย 
งบดุลรวม 

หมายเหตุ   30กันยายน  31ธันวาคม 
                                                                                       2561                     2560 
( ไม่ได้ตรวจสอบ ) 
สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                                22,039,902                28,937,114 
เงินลงทุนชั่วคราว                                                             3,500,000                       - 
ลูกหนี้และตั๋วรับเงินการค้า 
-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                                                       2,750,836                  3,406,356 
-บริษัททั่วไป                                                                         24,444                19,651,879 
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมระยะสั้น 
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                                                       964,766                 1,019,229 
สินค้าคงเหลือ                                                                 34,507,467               31,103,906    
สินทรัพย์หมุนเวียน                                                          7,472,886                 5,987,814 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                                                 96,027,301               90,106,298 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
เงินลงทุนในบริษัทร่วม                                                 63,951,800                57,618,240   
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน                                  962,410                 1,071,782 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น                                                      3,251,268                 3,227,938 
เงินให้กู้ยืมในระยะยาวแก่ 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                                                           413,515                    436,129 
เงินให้กู้ระยะยาวแก่บริษัทอื่น                                          1,589,857                 1,569,430 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                                               150,562,053             150,152,015 
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน                                                       4,829,997                  4,038,263   
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                                  2,907,292                  3,211,563 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน                                                 4,259,823                  4,560,012 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                                            232,728,015              225,885,572 
รวมสินทรัพย์                                                                 328,755,316              315,991,870 
 
 



                                                                                                                                                                                                       

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด(มหาชน)และบริษัทย่อย 
งบดุลรวม(ต่อ) 

หมายเหตุ            30กันยายน  31ธันวาคม 
                                                                                                      2561                      2560 
 ( ไม่ได้ตรวจสอบ ) 
หนี้สินหมุนเวียน 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัญการเงิน                   5,280,9992        2,165,542 
เจ้าหนี้การค้า    
-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                                                                              1,985,247       2,014,047 
- บริษัททั่วไป                                                                                         19,401,122     15,174,640 
หนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในปี                                       7,764,955       2,611,636 
หุ้นกู้ส่วนช าระภายในหนึ่งปี                                                                 19,899,100     14,959,863 
เจ้าหนี้และเงินกู้ระยะสั้นจาก 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                                                                                 831,263           774,275 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                                                                     8,656,944        6,981,964 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                                                                                  1,777,185         2,713,815 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                                                               3,280,674         4,846,832 
รวมหนี้สินหมุนเวียน                                                                           68,877,482       52,242,6614 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 
เงินทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน                                                                 415,464             415,503 
หนี้สินระยะยาว                                                                                     28,464,316        35,695,519 
หุ้นกู้                                                                                                       89,820,053        94,749,874 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                                                                664,047            387,726 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                                                                                939,791         1,079,180 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน                                                                        120,303,671    132,327,802 
รวมหนีส้ิน                                                                                            189,181,153     184,570,416 
ส่วนของผู้ถือหุ้น                                                                                       1,600,000         1,600,000 
ทุนที่ออกและช าระแล้ว                                                                             1,200,000         1,200,000 
ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ยุติณธรรมของเงินลงทุน                                          (750)                  (895) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน                                                        (2,022,226)         (1,246,238)   



                                                                                                                                                                                                       

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด(มหาชน)และบริษัทย่อย 
งบดุลรวม(ต่อ) 

หมายเหตุ            30กันยายน  31ธันวาคม 
                                                                                                   2561                      2560 
 ( ไม่ได้ตรวจสอบ ) 
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วม                                                                (36,754)                  (143,637) 
สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ด้อยสิทธิของบริษัทย่อย 
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย                                                          3,923                       3,946 
ก าไรสะสม 
จัดสรรแล้ว 
ทุนส ารองตามกฏหมาย                                                                    160,000                    160,000 
ทุนส ารองทั่วไป                                                                             10,516,00             10,516,0000     
ยังไม่ได้จัดสรร 
จากการด าเนินงานของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม               10354,846             94,020,811 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท                                                         113,175,039           104,509,987    
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย     
จากทุน ผลการด าเนินงานและอ่ืนๆ                                                26,399,124               26,911,47 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                                                                     139,574,163           131,421,454 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                                                    328,755,316                 315,991 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                       

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด(มหาชน)และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่30 กันยายน 2561 และ 2560(ไม่ได้ตรวจสอบ) 
                                                                 หมายเหตุ                2561                  2560 

ขายสุทธิ                                                                      4                      79,060,460          64,543,433 
ต้นทุนขาย                                                                   4                      65,218,148          49,448,508 
ก าไรขั้นต้น                                                                                         13,842,312          15,094,925 
รายได้อื่น                                                                     4                          823,122                867,235 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย                                                                              14,665,434          15,962,160 
ค่าใช้จ่ายในการขาย                                                                               3,664,486             3,027,153 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                                                                          3,904,961            3,809,770 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร                                                                                  81,144                  74,587 
รวมค่าใช้จ่าย                                                                                          7,650,591            6,911,510 
ก าไรจากการด าเนินงาน                                                                          7,014,843           9,050,650 
ก าไรจากการขายลงทุนและสินทรัพย์ในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนและอ่ืนๆ                                                     49,196              127,879 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน                                                                    2,381,733           2,086,459 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้                                            9,445,772        11,264,988 
ต้นทุนทางการเงิน                                                                                    1,353,934          1,351,003 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้                                                                                8,091,838          9,913,985 
ภาษีเงินได้                                                                                                1,575,001          1,469,773 
ก าไรสุทธิ                                                                                                 6,516,837          8,444,212 
การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน) 
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่                                                           6,557,650           6,988376 
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย                                                                 (40,813)         1,455,836 
                                                                                                                  6,516,837         8,444,312 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท) 
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่10                                                                 5.46                5.82 
 
 



                                                                                                                                                                                                       

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด(มหาชน)และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่30 กันยายน 2561 และ 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
                                                                หมายเหตุ            2561             2560 

ขายสุทธ ิ                                                                         4                225,070,881     176,634016 
ต้นทุนขาย                                                                       4                183,319,542     103,577,423 
ก าไรขั้นต้น                                                                                         41,751,339        41,056,593 
รายได้อื่น                                                                        4                     3,595,524       3,287,0063 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย                                                                              45,346,863       44,343,656 
ค่าใช้จ่ายในการขาย                                                                             10,325,204         8,570,483 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                                                                        11,867,011        10,421,039 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร                                                                                 217,968             174,749 
รวมค่าใช้จ่าย                                                                                         22,410,183        19,166,271 
ก าไรจากการด าเนินงาน                                                                        22,936,680         25,177,285 
ก าไร(ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนและสินทรัพย์ในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนอ่ืนๆ                                                             44,736            (51,905) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน   6,513,195         5,301,278 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้                                           29,494,611       30,426,758 
ต้นทุนทางการเงิน                                                                                     3,325,209         4,318,348  
ก าไรก่อนภาษีเงินได้                                                                                26,169,402      26,108,410 
ภาษีเงินได้                                                                                                  5,118,294        4,018,468 
ก าไรสุทธิ                                                                                                  21,051,108     22,089,942 
การแบ่งก าไร 
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่                                                            20,709,187     19,013,407 
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย                                                                     341,921       3,076535 
                                                                                                                   21,051,108    22,089,942 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่10                                                                 17.26              15.84 
 
 



                                                                                                                                                                                                       

 
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด(มหาชน)และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสดรวม 
                                                                                   หมายเหตุ              2561                2560 

กระแสเงินสดจากกิจการด าเนินงาน 
ก าไรสุทธิ                                                                                                 21,051,108    22,089,942 
ก าไรปรับปรุง 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย                                                                9,106,320      9,303,772 
ดอกเบี้ยรับ                                                                                                 (315,897)       (338,703) 
ดอกเบี้ยจ่าย                                                                                              4,672,898       4,548,512 
ขาดทุน(ก าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
ในต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น                                                                    (755,639)         185,367 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                                                                                   21,721           46,318 
กลับรายการค่ามูลค่าสินทรัพย์ลดลง  
สินทรัพย์ล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า                                                           (123,091)         (219,187) 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                                             -                      63,046 
ขาดทุน(ก าไร) จากการขายลงทุนสินทรัพย์ในการปรับโครงสร้างทาธุระกิจ 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนและอ่ืนๆ                                                     (44,736)             51,905 
ก าไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                                                (138,804)          (22,856) 
รายได้เงินปันผล                                                                                         (993,440)        (843,246) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน                                                                    (6,513,195)     (5,301,278) 
ภาษีเงินได้                                                                                                 5,118,294       4,018,468 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลง 
ในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน                                                            31,175,519    33,582,020 
สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น) 
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าง                                                                   (4,418,769)      (3,159,693) 
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                                                                         121,081            228,146 
สินค้าคงเหลือ                                                                                         (4,468,387)            584,142 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน                                                                           (1,547,472)         (556,725) 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน                                                                           (61,466)          (752,774) 



                                                                                                                                                                                                       

 
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด(มหาชน)และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสดรวม(ต่อ) 
ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่30 กันยายน 2561 และ 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

                                                                            2561                       2560 
กระเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินกู้ยืม 
จ่ายดอกเบี้ย                                                                            (5,380,672)           (5,489,026) 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้น 
จากสถาบัญการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)                                            2,826,579           (7,204,169) 
เงินสดรับ(จ่าย) จากเงินกู้ระยะสั้นจาสกกิจการที่เกี่ยวข้องกัน      442,924                (26,556) 
เงินสดรับจากหนี้สินระยะยาว                                                  1,190,7844            6,951,584 
เงินสดจ่ายช าระหนี้สินระยะยาว                                              (2,809,763)          (6,290,644) 
เงินสดรับ(จ่าย) จากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน                        637,231              (210,946) 
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้                                                       9,999,364           20,000,000 
เงินจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้                                                    (9,990,363)        (14,999,460) 
เงินสดรับ(จ่าย) การถือหุ้นกู้โดยบริษัทย่อย                                        (568)             109,500 
เงินกู้ยืมลดลง-สุทธิ                                                                   (3,084,524)        (7,159,717) 
จ่ายเงินปันผล 
เงินปันผลจ่ายของบริษัทใหญ่                                                 ( 11,375,152)       (6,585,220) 
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย                        (722,287)          (870,601) 
รวมจ่ายเงินปันผล                                                                    (12,097,439)        (7,455,821) 
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน                             -                        54,000 
เงินสด-สุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน                                  (15,181,963)          (7,455,821) 
เงินสดและรายกรเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ                           (6,897,212)           (3,960,064) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด                     28,937,114            26,713,731 
เงินสดละรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด                        22,039,902           22,753,667 
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 
รายการที่ไม่ใช่เงินสด 
เจ้าหนี้การซื้อสินทรัพย์คงค้าง                                                        482,865             1,120,604 
4.2 การวิเคราะห์อัตราร้อยละตามแนวตั้ง (งบแสดงฐานะทางการเงิน) 



                                                                                                                                                                                                       

บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ(จ ากัด) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

    

 ไตรมาสที่ 1 

 

ไตรมาสที่ 2 

 

ไตรมาสที่ 3 

 

ไตรมาสที่ 2 

ไตรมาสที่ 3 

สินทรัพย์      

เงินสด 33,64,083 31,752,174 30,138,543 1.51 144 

รายการระหว่างธนาคารและตลาค

เงินสุทธิ 
393,281,649 260,023,816 238,955,442 12.38 11,42 

สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ 41,812,779 14,251,174 8,881,466 0.68 0.42 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 19,084,446 24,120,296 16,330,714 1.15 0.78 

เงินลงทุนสุทธิ  77,725,502 109,032,545 115,471,746 5.19 5.52 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการ 

ร่วมค้าสุทธิ 
2,334,631 2,441,077 2,537,747 0.12 0.12 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 1,646,440,996   1,719,575,510 1,745,473,970    81.85   83.38 

คอกเบี้ยค้างรับ 4,145,655 4,006,679 4,509,041 0.19 0.22 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ 

ดอกเบี้ยค้างรับ 
1,650,589,651 1,723,582,189 1,749,983,011 82.04 83.60 

หักรายได้รอตัดบัญชี (73,391,344) (77,277,84) (78,594,934) (3.68) (3.75) 

หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (57,204,231) (58,658,270) (61,110,860) (2.79) (2.92) 



                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หักค่าเพื่อการปรับมูลค่าจากการ 

ปรับโครงสร้างหนี้ 
(1,295,264) (1,329,006) (1,565, 128) (0.06) (0.07) 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ 

ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 
1,518,698,812 1,586,317,109 1,608,712,039 75.51 76.85 

ภาระของลูกค้าจากการรับรอง 689,272 590,070 584,054 0.03 0.03 

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 3,519,982 3,679,173 3,686,646 0.18 0.18 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 26,107,777 25,953,177 25,775,909 1.24 1.23 

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มี 

ตัวตนอ่ืนสุทธิ 
16,560,681 16,673,987   16,631,320 0.79 0.79 



                                                                                                                                                                                                       

บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ(จ ากัด) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) 

ส าหรับไตรมาส 1-3 เดือนมีนาคม มิถุนายน และกันยายน ปี 2561 

    % ต่อยอดรวม 

 ไตรมาสที่ 1 

 

ไตรมาสที่ 2 

 

ไตรมาสที่ 3 

 

ไตรมาสที่ 1 

ไตรมาสที่ 2 

ไตรมาสที่ 3 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัด 

บัญชี 
4,854,481 4,856,223 4,939,369 0.22 0.23 0.24 

ลูกหนี้เงินลงทุนใน

หลักทรัพย์ 
1,652,776 526,794 1,294,773 0.08 0.03 0.06 

สินทรัพย์อ่ืนสุทธิ 20,301,457 20,723,339 19,344,328 0.94 0.99 0.92 

รวมสินทรัพย์ 
2,160,228,328 2,100,940,954 

2,093,284,09

6 
100.00 100.00 100.00 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ       

เงินรับฝาก 
1,369,427,276 1,367,531,128 

1,376,585,20

5 
63.39 65.09 65.76 

รายการระหว่างธนาคาร

และ ตลาดเงินสุทธิ 
268,410,634 243,980,007 209,197,329 12.43 11.61 9.99 

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 6,749,753 6,685,631 6,583,903 0.31 0.32 0.31 

ภาระในการส่งคืน

หลักทรัพย์ 
41,812,779 14,251,174 8,881,466 1.94 0.68 0.42 



                                                                                                                                                                                                       

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 20,867,953 16,795,092 16,349,011 0.97 0.80 0.78 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงิน

กู้ยืม 
171,258,939 165,329,243 185,082,548 7.93 7.87 8.84 

ภาระของธนาคารจากการ 

รับรอง 
689,272 590,070 584,054 0.03 0.03 0.03 

ประมาณการหนี้สิน 7,592,213 7,720,328 7,833,321 0.35 0.37 0.38 

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัด

บัญชี 
186,359 3,540 108,307 0.01 0.00 0.01 

เจ้าหนี้เงินลงทุนใน

หลักทรัพย์ 
896, 774 60,002 580,995 0.04 0.03 0.03 

หนี้สินอื่น 40.244.236 42,812,127 43,670,530 1.86 2.04 2.09 

รวมหนี้สิน 
1,923,136,188 1,866,378,342 

1,855,506,66

9 
89.26 88.84 88.64 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ  

(ต่อ) 
      

ส่วนของเจ้าของ       

ทุนเรือนหุ้น       

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       

บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ(จ ากัด) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) 

ส าหรับไตรมาส 1-3 เดือนมีนาคม มิถุนายน และกันยายน ปี 2561 

    % ต่อยอดรวม 

 ไตรมาสที่ 1 

 

ไตรมาสที่ 2 

 

ไตรมาสที่ 3 

 

ไตรมาสที่ 1 

ไตรมาสที่ 2 

ไตรมาสที่ 3 

ทุนจดทะเบียน       

หุ้นสามัญ 7,574, 

143,747 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว 

75,741,437 75,741,437 75,741,437 3.51 3.61 3.62 

หุ้นสามัญ 

7,355,761,773 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

73,557,618 73,557,618 73,557,618 3.41 3.50 3.51 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

สามัญ 
52,878, 749 52,878,749 52,878,749 2.45 2.52 2.53 

องค์ประกอบอ่ืนของ

ส่วนของ เจ้าของ 
3,250, 169 2,754,682 2,532,183 0.15 0.13 0.12 

ก าไรสะสม       

จัดสรรแล้ว       

ทุนส ารองตามกฎหมาย 5,006,800 5,006,800 5,006,800 0.23 0.24 0.24 



                                                                                                                                                                                                       

ยังไม่ได้จัดสรร 96,469,340 99,478,34 102,811,051 4.47 4.73 4.91 

รวมส่วนของธนาคาร 231,162,676 233,676,153 236,786,401 10.70 11.12 11.31 

ส่วนได้เสียที่ไม่มี

อ านาจ ควบคุม 
929,464 886,459 991,026 0.04 0.04 0.05 

รวมส่วนของเจ้าของ 232,092,140 234,562,612 237,777,427 10.74 11.16 11.36 

รวมหนี้สินและส่วน

ของ เจ้าของ 
2,160,228,328 2,100,940,954 2,093,284,096 100.00 100.00 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       

4.3 การวิเคราะห์อัตราร้อยละตามแนวนอนหรือแนวโน้ม (งบแสดงฐานะทางการเงิน) 

 

บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ(จ ากัด) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) 

ส าหรับไตรมาส 1-3 เดือนมีนาคม มิถุนายน และกันยายนปี 2561 

    % ต่อยอดรวม 

 ไตรมาสที่ 1 

 

ไตรมาสที่ 2 

 

ไตรมาสที่ 3 

 

ไตรมาสที่ 1 

ไตรมาสที่ 2 

ไตรมาสที่ 3 

สินทรัพย์    

   

รายได้ดอกเบี้ย 25,524,733 26,365,103 27,150,969 418.10 442.52 440.97 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 7,502,260 7,877,250 3,067,787 122.89 132 21 131.03 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 18,022,473 18,487,853 19,083,182 295.21 310.31 309.94 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 7,206, 74 7,044,707 7,046,906 118.05 118.24 114.45 

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 1,886,748 1,358,252 1,924,463 30.91 31.19 31.26 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ สุทธิ 5,320,036 5,186,455 5,127,443 87.14 87.05 83.20 

ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและ 

ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 
1,314,310 1,129,477 1,066,750 21.53 18.96 17.33 

ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน  228,008 105,650 44,327 3.73 1.77 0.72 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนได้เสีย 
112,200 106,446 96, 671 1.84 1.79 1.57 

รายได้จากเงินปันผล 50,384 58,499 69, 08 0.83 0.98 1.13 



                                                                                                                                                                                                       

หนี้สูญรับคืน 1,442,412 1,453,249 1,548,739 23.63 24.39 25.15 

ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์สินรอ 

การขาย 
195,330 141,815 (45,937) 3.20 2.38 (0.75) 

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 201,651 246,613 306,803 3.30 4.14 4.98 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 26,886,804 26,916,057 27,292,786 440.41 451.77 443.27 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ       

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 6,538,612 6,456,379 6,611,561 107.10 108.37 107.38 

ค่าตอบแทนกรรมการ 15,372 14,889 13,5440 0.25 0.25 0.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       

บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ(จ ากัด) 

งบก าไรขาดทุน (ต่อ)  

ส าหรับไตรมาส 1-3 เดือนมีนาคม มิถุนายน และกันยายน ปี 2561 

    % ต่อยอดรวม 

 ไตรมาสที่ 1 

 

ไตรมาสที่ 2 

 

ไตรมาสที่ 3 

 

ไตรมาสที่ 1 

ไตรมาสที่ 2 

ไตรมาสที่ 3 

สินทรัพย์    

   

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่ 

และอุปกรณ์ 
2,096,584 2,101,796 2,037,011 34.34 35 28 33.08 

ค่าภาษีอากร 685,552 680,504 693,771 11.23 11.42 11.27 

อ่ืน ๆ 3,062,682 3,324,493 3,532,193 50.17 55.80 57.37 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน

อ่ืนๆ 
12,398,802 12,578,061 12,888,080 203.10 211.12 209.32 

หนี้สูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และ 

ขาดทุนจากการด้อยค่า 
6,683,021 6,403,944 6,302,976 109.47 107.49 102.37 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อน 

ภาษีเงินได้ 
7,804,931 7,934,052 8,101,730 127.85 133.17 131.58 

ภาษีเงินได้ 1,516,167 1,551,099 1,782,553 24.4 26.03 28.95 

ก าไรสุทธิ 6,283,314 6,382,953 6,319,177 103.01 107.13 102.63 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน       



                                                                                                                                                                                                       

รายการที่จัดประเภทรายการ 

ใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือ 

ขาดทุนในภายหลัง 

      

ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า 

เงินลงทุนเพื่อขาย 
111,979 (938,733) 11,598 1.83 (15.76) 0.19 

ขาดทุนจากการแปลงค่างบ 

การเงินจากการด าเนินงานใน 

ต่างประเทศ 

(333,113) 401,288 (211,102) (5.54) 6.74 (3.43) 

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบ 

ของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 
42 238 112,404 37,447 0.69 1.89 0.61 

รวมก าไร (ขาดทุน)       

เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิ (183,896) (425,041) (162,057) (3.01) (7.13) (2.63) 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 6,104,918 5,957,912 6,157,120 100.00 100.00 100.00 

การแบ่งปันก าไรสุทธิ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       

บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ(จ ากัด) 

งบก าไรขาดทุน (ต่อ)  

ส าหรับไตรมาส 1-3 เดือนมีนาคม มิถุนายน และกันยายน ปี 2561 

    % ต่อยอดรวม 

 ไตรมาสที่ 1 

 

ไตรมาสที่ 2 

 

ไตรมาสที่ 3 

 

ไตรมาสที่ 1 

ไตรมาสที่ 2 

ไตรมาสที่ 3 

ส่วนที่เป็นของธนาคาร 6,273,330 6,214569 6214,610 101.80 105.29 100.93 

ส่วนที่เป็นขอส่วนได้เสียที่ไม่มี

อ านาจควบคุม 
74,245 109,623 104,567 1.22 1.84 1.70 

 
6,382,953 6,288,814 6,319,177 103.01 107.13 

102.63 

 

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม    0.00 0.00 0.00 

ส่วนที่เป็นของธนาคาร 6,032,167 5,846,795 6,052,553 98.30 98.81 98.13 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี

อ านาจควบคุม 
72,751 111,117 104,567 1.19 1.87 1.70 

 6,104,918 5,957,912 6,157,120 100.00 100.00 100.00 

       

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       

         การอธิบายผลการวิเคระห์บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ(จ ากัด)วิธีแนวตั้งงบก าไรขาดทุนจากการ

วิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ(จ ากัด)ส าหรับไตรมาสที่  

1 - 3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน ปี 2560 ด้วยวิธีการวิเคราะห์แนวตั้งหรือวิเคราะห์ยอดรวม

เป็นการเปรียบเทียบยอดรวมของไตรมาส 1-3 พบว่ากิจการเปรียบเทียบข้อมูล 3 ไตรมาส พบว่า

กิจการมีรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส คือ ไตรมาส ที่ 1 = 418.10% ไตรมาสที่ 2 = 442.52% 

ไตรมาสที่ 3 = 440.97% ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 = 122.89% ไตร

มาสที่ 2 = 132.21% ไตรมาสที่ 3 = 131.03% รายได้ดอกเบี้ย สุทธิเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส คือ ไตรมาส

ที่ 1 = 295.21% ไตรมาสที่ 2 = 310.31% ไตรมาสที่ 3 = 309.94% รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

เพิ่มขึ้นทุกไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 = 118.05% ไตรมาส ที่ 2 = 118.24% ไตรมาสที่ 3 = 14.45% 

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 = 30.91% ไตรมาสที่ 2 = 

31.19% ไตรมาสที่ 3 = 31.26%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       

บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ(จ ากัด) 

งบก าไรขาดทุน (ต่อ) 

ส าหรับไตรมาส 1-3 เดือนมีนาคม มิถุนายน และกันยายน ปี 2561 

 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 

2 

ไตรมาสที่ 

3 

ไตรมาสที่

2.1 

ไตรมาสที่

3-2 

ร้อยละ 

 
   เพิ่ม/ลด เพิ่ม/ลด 

ไต
รม

าส
ที่2

-

1 ไต
รม

าส
ที่3

-

2 

สินทรัพย์        

ส่วนแบ่งก าไรจากเงิน

ลงทุนลามวิธีส่วนได้เสีย 
112,200 106,446 96,671 (5,754) (9,775) (5.13) (9.18) 

รายได้จากเงินปันผล 50,384 58,499 69.808 8,115 11,309 16.11 19.33 

หนี้สูญรับคืน 1,442,412 1,453,249 1,548,739 10,837 95,490 0.75 6.57 

ก าไรจากการจ าหน่าย

ทรัพย์สินรอการขาย 
195,330 141,815 (45,937) (53,515) (187,752) (27.40) 

(132.

39) 

รายได้จากการด าเนินงาน

อ่ืน ๆ 
201,651 246,613 306,803 44.962 60,190 22.30 24.41 

รวมรายได้จากการ

ด าเนินงาน 
26,886,804 

26,916,05

7 

27,292,78

6 
29,253 376,729 0.11 1.40 

ค่าใช้จ่ายจากการ

ด าเนินงานอ่ืน ๆ 
       

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 6,538,612 6,456,379 6,611,561 (82,233) 155,182 (1.258) 2.40 

ค่าตอบแทนกรรมการ 15,372 14,889 13,544 (483) (1,345) (3.14) (9.03) 



                                                                                                                                                                                                       

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร

สถานที่และอุปกรณ์ 
2,096,584 2,101,796 2,037,011 5,212 (64,785) 0.25 (3.08) 

ค่าภาษีอากร 685,552 680,504 693,771 (5,048) 13,267 (0.74) 1.95 

อ่ืนๆ 3,062,682 3,324,493 3,532,193 261,811 207,700 8.55 6.25 

รวมค่าใช้จ่ายจากการ

ด าเนินงานอ่ืนๆ 
12,398,802 

12,578,06

1 

12,888,08

0 
179,259 310,019  1.45 2.46 

หนี้สูญหน้ีสงสัยจะสูญและ

ขาดทุนจากการด้อยค่า 
6,683,021 6,403,944 6,302,976 (279,077) (100,968) (4.18) (1.58) 

ก าไรจากการค าเนินงาน

ก่อนภาษีเงินได้ 
7,804,981 7,934,052 8,101,730 129,071 167,678 1.65 2.11 

ภาษีเงินได้ 1,516,167 1,551,099 1,782553 34,932 231,454 2.30  14.92 

ก าไรสุทธิ 6,288,814  6,382,953 6,319,177 94,139 (63,776) 1.50 (1.00) 

 

   4.6 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน  

        4.6.1 อัตราส่วนสภาพคล่อง 

                  1. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน คือ อัตราส่วนระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนและ หนี้สิน

หมุนเวียน ซึ่งบ่งบอกถึงสภาพคล่อง  

สูตร =
สินทรัพย์หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน
= .. เท่า  

ไตรมาสที่ 1 =
             

            
  = 3.12 เท่า 

ไตรมาสที่ 2 =
             

             
  = 3.27 เท่า 

ไตรมาสที่ 3  =
             

             
= 3.36 เท่า  

อธิบายผลการวิเคราะห์ 



                                                                                                                                                                                                       

ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอัตราการหมุนเวียน 3.12 เท่า แสดงว่ากิจการมีสภาพคล่องดี 

ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราการหมุนเวียน 3.27 เท่า มีสภาพคล่องสูง มีสินทรัพย์หมุนเวียน มากกว่า

หนี้สินหมุนเวียน สามารถช าระหนี้สินได้ ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตราการหมุนเวียน 3.36 เท่า มี

สภาพคล่องสูง 

2. อัตราส่วนทุนหมุนเวียนอย่างถึงแก่น อัตราส่วนนี้เป็นตัวที่วัดสภาพคล่องสูงสุดโดย ลบสินค้า

คงเหลือและค่าใช้จ่ายจ่ายล่งหน้าออกแล้ว 

สูตร =
สินทรัพย์หมุนเวียน   สินค้าคงเหลือ   ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

หนี้สินหมุนเวียน
 

ไม่มีบัญชีสินค้าคงเหลือ  

3. อัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหนี้ อัตราส่วนนี้บอกให้ทราบว่ากิจการบริหาร ลูกหนี้

ประสิทธิภาพหรือไม่ 

สูตร =
ขายเชื่อ สุทธิ 

ลูกหนี้โดยเฉลี่ย
 = …รอบ 

ไม่มีบัญชีขายสินค้า 

ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้ หมายถึง กิจการมีการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อแล้วให้เวลากี่วัน ในการ

เก็บหนี้ได้ครบถือว่าดี 

สูตร = 
   

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี
 ้= …วัน 

ไม่มีบัญชีหมุนเวียนลูกหนี้ 

4. อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ อัตรานี้บอกให้ทราบว่ากิจการมีเครดิตในการก่อหนี้ มากน้อย

เพียงใดและกิจการมีความสามารถเพียงใดในการจ่ายช าระหนี้ 

สูตร=
ขายเชื่อ สุทธิ 

เจ้าหนี้โดยเฉลี่ย
 =…รอบ 

ไม่มีบัญชีซื้อสิ้นค้า  

ระยะเวลาในการช าระหนี้ 

 สูตร =  
   

อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้
 = …รอบ 

ไม่มีอัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้  

5. อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ อัตราส่วนนี้แสดงถึงการบริหารงานของ สินค้าคงเหลือ

ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ 



                                                                                                                                                                                                       

สูตร =
ต้นทุนขาย 

สินค้าคงเหลือ โดยเฉลี่ย
 = …รอบ 

ไม่มีบัญชีต้นทุนขาย 

6. ระยะเวลาในการเก็บสินค้าไว้รอขาย 

สูตร =
   

อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ
 = …วัน 

ไม่มีอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ 

7. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร อัตรานี้บอกว่าเมื่อน าเงินไปลงทุนในสินทรัพย์แล้ว 

สินทรัพย์ดังกล่าวก่อเกิดประโยชน์เต็มที่หรือไม่ 

สูตร =
ขายสุทธิ  

สินทรัพย์ถาวรเฉลี่ย
=... เท่า 

 

ไม่มีบัญชีขายสุทธิ  

8. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม อัตรานี้บอกให้ทราบว่ากิจการน าเงินไป ลงทุนใน

สินทรัพย์ทั้งหมดดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใด 

สูตร =
ขายสุทธิ  

สินทรัพย์ถาวรเฉลี่ย
=... เท่า 

 

ไม่มีบัญชีขายสุทธิ 

9. อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ อัตราหนี้บอกให้ทราบว่ากิจการมีเครดิตในการก่อ หนี้มากน้อย

เพียงใดและกิจการมีความสามารถในการจ่ายช าระหนี้มากน้อยเพียงใด 

สูตร =
ซื้อเชื่อ สุทธิ    

เจ้าหนี้โดยเฉลี่ย
=... รอบ 

 

ไม่มีบัญชีเจ้าหน้ีโดยเฉลี่ย 

10. ระยะเวลาในการช าระหนี้ 

สูตร =  
   

อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้
 = …วัน 

ไม่มีบัญชีอัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ 

   



                                                                                                                                                                                                       

  4.6.2 อัตราส่วนความสามารถในการดด าเนินงาน 

อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย อัตราส่วนนี้ดูความสามารถในการ ช าระดอกเบี้ยของ

ก าไรว่าสามารถจ่ายได้หรือไม่ 

สูตร =  
ก าไรก่อนหักภาษี   ดอกเบี้ยจ่าย 

ดอกเบี้ยจ่าย
 = …เท่า 

 

4.6.3 อัตราส่วนสภาพความเสี่ยงทางการเงิน  

  1. การวิเคราะห์สภาพเสียง อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ อัตราส่วนนี้บอกให้ทราบว่า สินทรัพย์

ที่มีทั้งหมดได้มาจากการเป็นหนี้หรือการกู้ยืมมากน้อยเพียงใด 

สูตร =  
หนี้สิน

สินทรัพย
 ์= …เท่า 

 

ไตรมาสที่ 2 =
             

             
  = 0.89เท่า 

ไตรมาสที่ 3 =
             

             
  = 0.89เท่า 

 

ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์ 0.89 % แสดงว่ากิจการใช้เงินจาก หนี้สิน 10% 

ที่เหลือ 90% กิจการใช้เงินทุนจากสินทรัพย์แสดงว่ากิจการมีความสามารถในการ ช าระหนี้ 

ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ 0.89% แสดงว่ากิจการใช้เงินจาก หนี้สิน 10% 

ที่เหลือ 90% กิจการใช้เงินทุนจากสินทรัพย์แสดงว่ากิจการมีความสามารถช าระ หนี้สิน 

  2. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ อัตราส่วนนี้บอกให้ทราบว่ากิจการใช้เงิน ลงทุนจาก

หนี้สินเป็นกี่เท่าของส่วนของเจ้าของ หนี้สิน 

สูตร =  
หนี้สิน

ส่วนของเจ้าของ
 = …เท่า 

ไตรมาสที่ 2 =
             

           
  = 7.96เท่า 

ไตรมาสที่ 3 =
             

           
  = 7.80เท่า 

 



                                                                                                                                                                                                       

ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ 16.40 เท่า แสดงว่ากิจการ ใช้เงินทุน

จากหนี้สิน 7.96 เมื่อเทียบเท่ากับส่วนของแสดงว่ากิจการไม่มีความเสี่ยงเพราะ ใช้เงินลงทุนจาก

ส่วนของเจ้าของมากกว่าหนี้สิน 

ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของ 7.80 เท่า แสดงว่ากิจการ ไม่มีความเสี่ยง

เพราะใช้เงินลงทุนส่วนของเจ้าของมากกว่าหนี้สิน 

4.6.4 อัตราส่วนสมรรถภาพในการหาก าไร 

ด้านประสิทธิภาพในการหาก าไร อัตราก าไรขั้นต้นเป็นอัตราที่วัดความสามารถของ ฝ่าย

บริหารงานในการท าก าไรมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

สูตร =  
ขาย   ต้นทุนขาย      

ขายสุทธิ
 = …% 

ไม่มีบัญชีขายสินค้า 

 

 

 

4.7 การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่ง  

4.1.1 การเปรียบเทียบวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินตามแนวต้ัง 

ส าหรับไตรมาส 1-3 เดือนมีนาคม มิถุนายน และกันยายน ปี 2561 

 บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ(จ ากัด)

มหาชน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

บริษัท รถไฟฟ้า BTSจ ากัด (มหาชน)  

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 % ต่อยอดรวม % ต่อยอดรวม 

 ไตรมาส

ที่ 1 

ไตรมาส

ที่ 2 

ไตรมาส

ที่ 3 

ไตรมาสที่ 

1 

ไตรมาส

ที่ 2 

ไตรมาสที่ 

3 

สินทรัพย์       



                                                                                                                                                                                                       

เงินสด 1.56 1.51 1.44 1.68 1.47 1.38 

รายการระหว่างธนาคารและตลาด 

เงินสุทธิ 
18.21 12.38 11.42 

12.83 12.40 13.45 

สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ 1.94 0.68 0.42    

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 0.88 1.15  0.78 1.45 1.51 1.04 

เงินลงทุนสุทธิ 3.60 5.19 5.52 6.16 7.32 8.21 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วม

ค้าสุทธ ิ
0.11 0.12 0.12 

0.00 0.00 0.52 

เงินให้สินเชื่อเก่ลูกหนี้ 78.22 81.85 83.38 77.96 76.90 76.44 

ดอกเบี้ยค้างรับ 0.19 0.19 0.22 0.12 0.15 0.15 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ถูกหนี้และ

ดอกเบี้ยค้างรับ 
76.41 82.04 83.60 

78.08 77.05 76.59 

หักรายได้รอตัดบัญชี (3.40) (3.68) (3.75) (0.698) (0.006) (0.005) 

หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2.65) (2.79) (2.92) (298.271) (2.828) (3.653) 

หักค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับ

โครงสร้างหนี้ 
(0.06) (0.06) (0.07) (6.845) (0.089) (0.101) 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ

ดอกเบี้ยคงรับสุทธิ 
70.30 75.51 76.85 75.02 74.13 72.83 

ภาระของลูกค้าจากการรับรอง 0.03 0.03 0.03    

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 0.16 0.18 0.18 0.27 0.27 0.36 



                                                                                                                                                                                                       

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1.21 1.24 1.23 1.43 1.38 1.31 

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

อ่ืนสุทธิ 
0.77 0.79 0.79 0.26 0.27 0.27 

สินหรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 0.22 0.23 0.24 0.07 0.08 0.03 

ลูกหนี้เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 0.08 0.03 0.06 0.19 0.13 0.15 

สินทรัพย์อ่ืนสุทธิ 0.94 0.99 0.92 0.64 1.04 0.52 

 

 

 

 

 

 บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ(จ ากัด) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) 

บริษัทรถไฟฟ้า BTSจ ากัด (มหาชน)  

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) 

 % ต่อยอดรวม % ต่อยอดรวม 

 ไตรมาส

ที่ 1 

ไตรมาส

ที่ 2 

ไตรมาส

ที่ 3 

ไตรมาสที่ 

1 

ไตรมาส

ที่ 2 

ไตรมาสที่ 

3 

รวมสินทรัพย์ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ       

เงินรับฝาก 63.39 65.09 65.76 75.19 74.37 73.17 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

สุทธ ิ
12.43 11.61 9.99 3.83 5.31 6.83 



                                                                                                                                                                                                       

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 0.31 0.32 0.31 0.63 0.49 0.44 

ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ 1.94 0.68 0.42 0.05 0.05 0.04 

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 0.97 0.80 0.78 1.39 1.62 1.02 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 7.93 7.87 8.84 3.61 3.82 3.69 

ภาระของธนาคารจากการรับรอง 0.03 0.03 0.03 0.17 0.14 0.13 

ประมาณการหนี้สิน 0.35 0.37 0.38 0.06 0.06 0.07 

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 0.01 0.00 0.01 2.25 2.15 2.05 

เจ้าหนี้เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 0.04 0.03 0.03    

หนี้สินอื่น 1.56 2.04 2.09 1.81 1.23 1.45 

รวมหนี้สิน 89.26 88.84 88.64 88.89 89.24 88.89 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)       

ส่วนของเจ้าของ       

ทุนเรือนหุ้น       

ทุนจดทะเบียน       

หุ้นสามัญ 7,574, 143,747 หุ้น       

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 3.51 3.61 3.62 5.05 4.93 4.80 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว       

หุ้นสามัญ 7,355,761,773 หุ้น       

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 3.41 3.50 3.51 5.02 4.90 4.77 



                                                                                                                                                                                                       

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 2.45 2.52 2.53 0.05 0.05 0.05 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 0.15 0.15 0.12 0.61 0.58 0.55 

ก าไรสะสม       

จัดสรรแล้ว       

ทุนส ารองตามกฎหมาย 0.23 0.24 0.24 0.31 0.30 0.29 

ยังไม่ได้จัดสรร 4.47 4.73 4.91 5.12 4.94 5.45 

รวมส่วนของธนาคาร 10.70 11.12 11.31 11.11 10.76 11.11 

 

 

 บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ(จ ากัด) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) 

บริษัทรถไฟฟ้า BTSจ ากัด (มหาชน)  

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) 

 % ต่อยอดรวม % ต่อยอดรวม 

 ไตรมาส

ที่ 1 

ไตรมาส

ที่ 2 

ไตรมาส

ที่ 3 

ไตรมาสที่ 

1 

ไตรมาส

ที่ 2 

ไตรมาสที่ 

3 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 0.04 0.04 0.05    

รวมส่วนของเจ้าของ 10.74 11.16 11.36 11.11 10.76 11.11 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

4.7.2 การเปรียบเทียบวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินตามแนวนอนหรือแนวโน้ม  

ส าหรับไตรมาส 1-3 เดือนมีนาคม มิถุนายน และกันยายน ปี 2561 



                                                                                                                                                                                                       

 บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ

(จ ากัด) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

เพิ่ม/ลด 

บริษัทรถไฟฟ้า BTSจ ากัด 

(มหาชน)  

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

เพิ่ม/ลด 

 ไตรมาสที่ 2-1 ไตรมาสที่ 

3-2 

ไตรมาสที่2-

1 

ไตรมาสที่3-2 

สินทรัพย์     

เงินสด (5.51) (5.08) (10.53) (3.30) 

รายการระหว่างธนาคารและ ตลาดเงินสุทธิ (33.88) (8.10) (0.90) 11.5 

สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ (65.92) (37.68)   

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 26.4 (32.29) 7.2 (29.44) 

เงินลงทุนสุทธิ 40.3 5.9 21.8 15.2 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการ ร่วมค้า

สุทธ ิ
4.6 4.0   

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 4.4 1.5 1.1 2.1 

ดอกเบี้ยค้างรับ (3.42) 12.5 29.0 3.1 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ ดอกเบี้ย

ค้างรับ 
4.4 1.5 1.2 2.1 

หักรายได้รอตัดบัญชี 5.3 1.7 (11.21) (6.61) 

หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2.5 4.2 (2.78) 32.7 



                                                                                                                                                                                                       

หักค่าเพื่อการปรับมูลค่าจากการ ปรับ

โครงสร้างหนี้ 
2.6 17.8 33.1 16.9 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ ดอกเบี้ย

ค้างรับสุทธิ 
4.5 1.4 1.3 0.9 

ภาระของลูกค้าจากการรับรอง (14.39) (1.02)   

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 4.5 0.2 2.5 11.7 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (0.59) (0.68) (1.11) (2.89) 

 

 

 

 บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ
(จ ากัด) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
(ต่อ)  

เพิ่ม/ลด 

บริษัทรถไฟฟ้า BTSจ ากัด 
(มหาชน)  

งบแสดงฐานะทางการเงิน(ต่อ) 

เพิ่ม/ลด 

 ไตรมาสที่ 2-1 ไตรมาสที่ 

3-2 

ไตรมาสที่2-

1 

ไตรมาสที่3-2 

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มี ตัวตนอ่ืน

สุทธ ิ
0.7 (0.26) 8.8 1.2 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 0.0 1.7 12.2 (57.89) 

ลูกหนี้เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (68.13) 145.8 (28.38) 15.2 

สินทรัพย์อ่ืนสุทธิ 2.1 (6.65) 66.4 (48.16) 



                                                                                                                                                                                                       

รวมสินทรัพย์ (2.74) (0.36) 2.5 2.7 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ     

เงินรับฝาก (2.74) (0.36) 2.5 2.7 

รายการระหว่างธนาคารและ ตลาดเงินสุทธิ (9.10) (14.26) 42.3 32.0 

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม (0.95) (1.52) (4.79) (7.87) 

ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ (65.92) (37.68) 0.0 0.1 

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ (19.52) (2.66) 19.4 (35.18) 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม (3.46) 11.9 8.6 (0.85) 

ภาระของธนาคารจากการ รับรอง (14.39) (1.02) (17.09) (0.48) 

ประมาณการหนี้สิน 1.7 2.1 (4.25) 14.1 

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (98.10) 2959.5 (1.98) (1.84) 

เจ้าหนี้เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (24.17) (14.56)   

หนี้สินอื่น 6.4 2.0 (30.21) 20.9 

รวมหนี้สิน (3.20) (0.58) 2.9 2.3 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)     

ส่วนของเจ้าของ     

ทุนเรือนหุ้น     

ทุนจดทะเบียน     

หุ้นสามัญ 7,574, 143,747 หุ้น     



                                                                                                                                                                                                       

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 0.0 0.0 0.0 0.0 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว     

หุ้นสามัญ 7,355,761,773 หุ้น     

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 0.0 0.0 0.0 0.0 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 0.0 0.0 6.5 0.0 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของ เจ้าของ (15.24) (8.08) (3.38) (2.14) 

ก าไรสะสม     

จัดสรรแล้ว     

 บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ
(จ ากัด) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
(ต่อ)  

เพิ่ม/ลด 

บริษัทรถไฟฟ้า BTSจ ากัด 
(มหาชน)  

งบแสดงฐานะทางการเงิน(ต่อ) 

เพิ่ม/ลด 

 ไตรมาสที่ 2-1 ไตรมาสที่ 
3-2 

ไตรมาสที่2-
1 

ไตรมาสที่3-2 

ทุนส ารองตามกฎหมาย 0.0 0.0 0.0 0.0 

ยังไม่ได้จัดสรร 3.1 3.4 (1.16) 13.4 

รวมส่วนของธนาคาร 1.1 1.3 (0.68) 6.0 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ     

ควบคุม     



                                                                                                                                                                                                       

รวมส่วนของเจ้าของ 1.1 1.4 (0.68) 6.0 

รวมหนี้สินและส่วนของ เจ้าของ (2.74) (0.36) 2.5  

 

 

 

 

 

 

 

4.7.3 การเปรียบเทียบอัตราส่วนสภาพคล่อง 

การเปรียบเทียบอัตราส่วนสภาพคล่อง 

 บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ(จ ากัด) บริษัทรถไฟฟ้า BTSจ ากัด 
(มหาชน) 

 ไตรมาส
ที่ 1 

ไตรมาส
ที่ 2 

ไตรมาส
ที่ 3 

ไตรมาสที่ 

1 

ไตรมาส
ที่ 2 

ไตรมาส
ที่ 3 

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 3.12 3.27 3.36 3.15 3.09 3.07 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       

ผลการวิเคราะห์: การเปรียบเทียบอัตราส่วนสภาพคล่อง 

จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนทุนหมุนเวียนในไตรมาสที่ 1 ปรากฎว่าอัตราส่วน ทุน

หมุนเวียนของ บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ(จ ากัด) มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนต่ ากว่า บริษัท ทหารไทย 

จ ากัด (มหาชน) โดยมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน 3.12 เท่าในขณะที่ บริษัท ทหารไทยจ ากัด (มหาชน) 

มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน 3.15 เท่าแสดงว่า บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ(จ ากัด)มีความสามารถในการ

ช าระหนี้สินระยะสั้นได้น้อยกว่า บริษัททหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนทุนหมุนเวียนในไตรมาสที่ 2 ปรากฎว่าอัตราส่วน ทุน

หมุนเวียนของ บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ(จ ากัด)มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนสูงกว่า บริษัท ทหารไทย 

จ ากัด (มหาชน) โดยมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน 3.27 เท่าในขณะที่ บริษัท ทหารไทยจ ากัด(มหาชน) 

มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน 3.09 เท่าแสดงว่า บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ(จ ากัด)มีความสามารถในการ

ช าระหนี้สินระยะสั้นได้มากกว่า บริษัททหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                       

บทท่ี5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 
  5.1สรุปผลการด าเนินงาน 
          การจัดท าโครงการในคร้ังนี้ คณะผู้จัดท าได้เลือก บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) 
พ.ศ.2561 เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทบริการ เพื่อศึกษาจัดท าอัตราส่วน
ทางการเงิน อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่อง อัตราส่วนการวิเคราะห์สภาพเสี่ยง อัตราส่วนการ
วิเคราะห์ด้านประสิทธิภาพในการท าก าไร อัตราส่วนการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  

  5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
        5.2.1สมาชิกในกลุ่มมีเวลาว่างไม่ตรงกัน 
       5.2.2มีปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ท าให้ท างานล้าช้า 
       5.2.3สมาชิกในกลุ่มอยู่ห่างไกลกันท าให้ปรึกษากันยากขึ้น 
       5.2.4มีการแบ่งหน้าที่การท างานอย่างไม่ชัดเจนจึงมีการขัดแย้งกัน 
       5.2.5 ไฟล์งานมีการสูญหายระหว่างมีการซ่อมคอม 

  5.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
       5.3.1ให้สมาชิกในกลุ่มนัดวันที่ว่างพร้อมกันเพื่อท างาน 
       5.3.2ให้สมาชิกส่งไฟล์งานเพื่อแก้ไขระหว่างรอซ่อมคอม 
       5.3.3หาเวลาว่างช่วงพักเที่ยงเพื่อปรึกษาหารือกัน 
       5.3.4จับกลุ่มและแบ่งหน้าที่กันท าตามความถนัดของแต่ละคน 
       5.3.5 จัดการเก็บไฟล์งานไว้ในหลายๆๆที่ 

  5.4 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการท าโครงการ  
        5.4.1สามารถวางการท าระบบบัญชีได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
        5.4.2 รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
        5.4.3 เข้าใจถึงระบบโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) 
        5.4.4 ได้รับความรู้จากการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
   
 
 



                                                                                                                                                                                                       

5.5 ข้อเสนอแนะ 
        5.5.1 เน้ือหาที่จัดท าโครงการน่าจะมีการที่ควบคุมและชัดเจนมากกว่านี้ 
        5.5.2 การขยายเวลาในการส่งงานมากขึ้น 
        5.5.3การเปิดใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนวิชาโครงการ 
        5.5.4 การท าความเข้าใจในปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 
        5.5.5 มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่รอบคอบและละเอียดก่อนการด าเนินงานเพื่อลด
ข้อผิดพลาด 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
โครงการ Project of Account 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
*********************************************************** 

1.ชื่อโครงการ  การศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของ บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ(จ ากัด)ไตรมาสที่ 1-3 
ประเภทธุรกิจสถาบันการเงิน 
2.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  2.1  นางสาวกมลชนก แก้วเทศปวส.2/30 เลขที่25 
  2.2  นางสาวชีวาพร ทิมทองปวส.2/30 เลขที่15 
3 หลักการและเหตุผล 
          การบัญชีมีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันของแต่ละบุคคลรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเนื่องจาก
สามารถใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจของการด าเนินธุรกิจแต่ละแขนงของทั้งภาครัฐและ
เอกชนโดยพื้นฐานแล้วบัญชีการเงินเป็นกระบวนการส่วนหนึ่งของการบริหารบริษัทเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังซึ ่งออกมาในรูปแบบเอกสารงบนอกจากนี ้บัญชีการเงินยัง
สามารถบ่งชี้ข้อมูลต่างๆได้อาทิเช่นรายงานประจ าเดือนยอดก าไรประจ าปีรายรับรายจ่ายแต่ละ
เดือนและสถิติการเงินประจ าปี 
รถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทยด าเนินการโดยบริษัท ระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542 ใน 2 
เส้นทาง คือสายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กม.ได้รับชื่อพระราชทานว่า "รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 
๖ รอบพระชนมพรรษา สาย ๑" และเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554 ได้เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย 
สายสุขุมวิทอย่างเป็นทางการ ระยะทาง 5.25 กม.จากสถานีอ่อนนุชถึงสถานีแบริ่งและสายสี
ลม ระยะทาง 6.5 กม.ซึ่งได้รับชื่อพระราชทานว่า "รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระ
ชนมพรรษา สาย ๒" วันที่23 สิงหาคม 2552ได้เปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีลมอย่างเป็น
ทางการระยะทาง 2.2 กม.จากสถานีสะพานตากสินถึงสถานีวงเวียนใหญ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2556ได้เปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีลมเพิ่มขึ้นอีก 2 สถานี ระยะทาง 2.17 กม. คือสถานี
โพธิ์นิมิตรและสถานีตลาดพลูวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ได้เปิดเพิ่มขึ้นอีก 2 สถานี คือสถานีวุฒา
กาศและสถานีบางหว้า ระยะทาง 3.8 กม.วันที่ 3 เมษายน 2560 ได้เปิดให้บริการรถไฟฟ้าส่วน
ต่อขยายสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง– ส าโรง อีก 1 สถานี คือสถานีส าโรงระยะทาง 1.8 กม. วันที่ 6 
ธันวาคม 2561 เปิดบริการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวช่วงแบริ่ง -สมุทรปราการ อีก 9 
สถานี คือ สถานีส าโรง สถานีปู่เจ้า สถานีช้างเอราวัณ สถานีโรงเรียนนายเรือ สถานีปากน้ า



                                                                                                                                                                                                       

สถานีศรีนครินทร์ สถานีแพรกษา สถานีสายลวด สถานีเคหะฯ ระยะทาง 11 กม.และล่าสุดเมื่อ
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เปิดให้บริการ 1 สถานี สถานีห้าแยกลาดพร้าว รวมระยะทางให้บริการ
ทั้งหมด 50.85 กม. ใน 44 สถานี ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นระบบขนส่งมวลชนความจุสูง
แบบมาตรฐาน ที่ใช้กันแพร่หลายในเมืองใหญ่ทั่วไป ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน วิ่งบน
รางคู่ยกระดับ แยกทิศทางไปและกลับ โดยมีรางป้อนกระแสไฟฟ้าอยู่ด้านข้าง (Third Rail 
System) สามารถให้บริการแก่ผู้โดยสารได้มากกว่า 1,000 คน ต่อขบวน ในขณะที่การเดินทาง
โดยรถยนต์ ต้องใช้รถยนต์จ านวนมากถึง 250 คัน เพื่อขนส่งผู้โดยสารในจ านวนที่เท่ากัน นับ
ได้ว่าการ 
ให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นการพลิกโฉมรูปแบบการเดินทางและเป็นการปฏิว ัต
มาตรฐานการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน  
4.วัตถุประสงค์ 
  4.1เพื่อวางแผนการใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
  4.2เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรรคที่เกิดขึ้นระหว่างปฎิบัติงาน  
  4.3เพื่อศึกษาระบบโครงสร้างการบริหาร 
  4.4เพื่อศึกษาและวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ(จ ากัด)  
 
5.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  5.1สามารถท าการวางแผนการท าบัญชีในชีวิตประจ าวันได้  
  5.2สามารถเข้าใจโครงสร้างการบริหารในบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ(จ ากัด)  
  5.3สามารสทราบการวิเคราะห์งบของบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ(จ ากัด)  
6.เป้าหมาย 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชืพชั ้นสูงชั ้นปีที ่2ห้อง30สาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ จ านวน2คน 
7.ขั้นตอนระยะเวลาด าเนินการ 
  7.1ขั้นตอนการเตรียมงาน 
    7.1.1จัดตั้งกลุ่มจ านวน2คน 
    7.1.2เลือกบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่จะน างบการเงินมาวิเคราะห์  
    7.1.3จัดหาข้อมูลบริษัทที่เลือกมาวิเคราะห์งบ 
    7.1.4เสนอโครงการต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
  7.2ขั้นตอนการด าเนินการ 
    7.2.1จัดท าใบเสนอโครงการต่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิจจารณา  



                                                                                                                                                                                                       

    7.2.2น าข้อมูลบริษัทที่ต้องการศึกษามาวิเคราะห์ข้อมูล  
   7.2.3น างบการเงินของบริษัทมาวิเคราะห์ 
    7.2.4ข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงาน 
  7.3ขั้นตอนการสรุป 
    7.3.1เก็บข้อมูลที่วิเคราะห์และสรุปปรนะเมินผลการด าเนินการตามหลักการของโครงการ  
    7.3.2ตรวจสอบละรายละเอียดและประเมินผลโครงการ 
    7.3.3น าเสนอโครงการและสรุปผลการด าเนินงาน 
8.ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
เร่ิมตั้งแต่4มิถุนายน ถึง28กุมภาพันธ์2563 
9.สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
10.งบประมาณการด าเนินงาน 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่เสนอ ค่าใช้จ่ายตามการด าเนินการจริง 
รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 

1.กระดาษA4 
2.ค่าหมึกเคร่ืองพิมพ์ 
3.ค่าเข้าเล่ม 
4.ค่าแผ่นซีดี 

500.00 
1,300.00 
200.00 
30.00 

1.กระดาษA4 
2.ค่าหมึกเคร่ืองพิมพ์ 
3.ค่าเข้าเล่ม 
4.ค่าแผ่นซีดี 

480.00 
1,089.00 
200.00 
40.00 

รวม 2,030.00 รวม 1,809.00 
 

สรุป ค่าใช้จ่ายตามการด าเนินงานจริงต่ ากว่าที่เสนอจ านวน 221บาท 
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บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560และ2561 

                                                                                                      (หน่วย : บาท)          อัตราย่อส่วน

ตามแนวตั้ง 

                                                  หมายเหตุ 

สินทรัพย์                                                           2561                       2560               2561          2560 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด       2     19,794,013.47        25,616,836.10      36.83        45.37 

ลูกหนี้ระยะสั้น                                            3,213,684.17          3,084,2885.42      5.98           5.37 

รายได้ค้างรับ                                                   -                             -                     -                 - 

เงินลงทุนระยะสั้น                                 3        -                            -                     -                - 

สินค้าและวัสดุคงเหลือ                               4,302,637.66            5,793,756.59         8.01        10.26 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน                               -                             -                    -                - 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                             27,310,335.30           34,721,592.61       50.82      61.49 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ลูกหนี้ระยะยาว                                              -                             -                    -                - 

เงินลงทุนระยะยาว                                     4                                 -                            -                     -                

- 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)                 5                    26,166,675.40           21,744,401          

48.69      38.51 



                                                                                                                                                                                                       

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน(สุทธิ)            6                                 -                            -                      

-                - 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ)                        7263,816.67                        -                  0.49              - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน                                                            -                              -                     

-                 - 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                                                  26,430,492.07           21,744,401.86         

49.18     38.51 

53,740,827.37                                                                   56,465,994.47       100.00    100.00 

หนี้สิน 

หนี้สินหมุนเวียน 

เจ้าหนี้ระยะสั้น                                                           12,633,141.62              6,313,900.96       

23.51       12.95 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                                        7,667,143.69               11,327,612.87     14.27       

20.06    

รายได้รับล่วงหน้า                                                          330,456,18                  23,978.18             

0.61         0.04 

รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง                     18                             -                                 -                     -                

- 

เงินทดรองราชกาลรับจากคลังระยะสั้น   8 -                                  -                     -              - 

เงินรับฝากระยะสั้น     2,713,788.98 3,199,389.27

 5.05 5.6 



                                                                                                                                                                                                       

เงินกู้ระยะสั้น   9                                   -                                -                          -            

- 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                       -                                  -                       -                

- 

รวมหนี้สินหมุนเวียน    2,3344,530.472,186,881.2843.44       38.72

หนี้สินไม่หมุนเวียน  

เจ้าหนี้ระยะยาว                                                                               -                             -                  -                    

-รายได้รอการรับรู้ระยะยาว   127,777.76  1,61,111.10  

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว    -  -   

เงินรับฝากระยะยาว    -  - 

เงินกู้ระยะยาว   10  -  - 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น    -  - 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   127,777.66 161,111.10       0.24          0.29 

รวมหนี้สิน     23,472,308.23 22,025,992.3843.68       

39.01 

สินทรัพย์สุทธิ     3,068,519.44 34,440,002.0956.32     60.99

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ 53,740,827.37       5,646,594.47     100.00   

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) 

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 (หน่วย:บาท) 

เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

สินทัรพย์                                      ปี 2560                     ปี 2561                ผลต่าง               เปอร์เซ็น 

สินทรัพย์หมุนเวียน: 

เงินสด                                           100,000                 130,000               (30,000)              (-23.08) 

หลักทรัพย์ในความ 

ต้องการของตลาด                         250,000                 350,000               (100,000)              (28.57) 

ลูกหนี้(สุทธิ)                                 400,000                 310,000                90,000                    29.09 

สินค้าคงเหลือ                               460,000                  540,000                (80,000)(14.81) 

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า                           50,000                   70,000                   (20,000)              (28.57) 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน             1,260,000              1,400,000              (140,000)(10.00)   

เงินลงทุนระยะยาว                        850,000                  850,000                      0                          0 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ที่ดิน                                           3,000,000               2,000,000               1,000,000              50.00 

อาคาร (สุทธิ)                                650,000                  500,000                  150,000               30.00 

อุปกรณ์ (สุทธิ)                              240,000                 260,000                   (20,000)              (7.69) 

รวมสินทรัพย์                             6,000,000           5,010,000                       990,000             19.76

   

 



                                                                                                                                                                                                       

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) 

งบก าไรขาดทุน 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                         

(หน่วย : บาท) 

                                                                                                                                                                 

งบการเงิน 

                                                                                         งบการเงินรวม                                         

เฉพาะกิจการ 

 

                                                                                                                                                      

ส าหรับรอบระยะ 

                                                                       ส าหรับปีส าหรับปี                         เวลาตั้งแต่วันที่ 

                                                                       สิ้นสุดวันที่              สิ้นสุด            วันที่ 30 ธันวาคม 

2561 ถึง 

                                                            31 ธันวาคม 2561    31   ธันวาคม 2560    31 ธันวาคม 2561 

 

รายได้ 

รายได้ค่าผ่านทาง                            8,814,588,007                8,485,017,698                  33,722,296  

รายได้ค่าโดยสาร                              2,373,562,621                2,247,826,551                  9,289,325 

รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์        549,431,372                    501,051,472                    1,888,328 

รายได้อื่นดอกเบี้ยรับ                         57,843,948                      43,267,448                       1,574,453  



                                                                                                                                                                                                       

ก าไรจากเงินลงทุน                            1,297,749,105                 536,651,350                     94,782  

อ่ืนๆ                                                     11,636,374               69,584,458                       708,582 

รวมรายได้                                       13,104,811,42               11,883,398,977                  47,277,766 

ค่าใช้จ่ายต้นทุนค่าผ่านทาง               1,239,604,475               1,101,541,468                    3,142,785 

ต้นทุนค่าโดยสาร                              1,444,542,770               1,369,850,563                    6,916,308  

ต้นทุนค่าพัฒนาเชิงพาณิชย์                 210,151,434                  185,867,601                      574,190 

ค่าตัดจ าหน่ายสิทธิในการใช้ประโยชน์ 

บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้ว 

และค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน  3,422,566,022    3,326,864,677     11,342,032  

ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการ 

รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล 

และค่าตอบแทนผู้ให้สัมปทาน                777,584,371           572,317,474                     3,404,574 

ค่าใช้จ่ายในการขาย                               79,252,582             54,459,803                       20,179  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร              1,035,883,873         868,993,631                     6,197,896  

รวมค่าใช้จ่าย                               8,209,585,527        7,479,895,217                  31,597,964 

 

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้    4,895,225,900     4,403,503,760     15,679,802  

 

 



                                                                                                                                                                                                       

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                         

(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม                                                                                                                                                                                                                                   

งบการเงิน             

เฉพาะกิจ 

                                                                                                                                                      

ส าหรับรอบระยะ 

                                                                       ส าหรับปีส าหรับปี                         เวลาตั้งแต่วันที่ 

                                                                       สิ้นสุดวันที่              สิ้นสุด            วันที่ 30 ธันวาคม 

2561 ถึง 

                                                            31 ธันวาคม 2561    31   ธันวาคม 2560    31 ธันวาคม 2561 

 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม     461,212,789           546,426,651                               –  

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                            5,356,438,689         4,949,930,411               15,679,802  

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน                                 (1,934,186,129)       (1,437,191,010)            (3,583,095) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                  3,422,252,560          3,512,739,401               12,096,707  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                                 (721,234,596)           (702,302,531)                (2,417,217) 

ก าไรส าหรับปี/งวด                                 2,701,017,964          2,810,436,870                 9,679,490  

การแบ่งปันก าไร 

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ          2,649,736,343          2,744,542,901                 9,679,490  



                                                                                                                                                                                                       

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสีย 

ที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย         51,281,621         65,893,969                      2,701,017,964   

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  0.173                               0.180                              0.001 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  (หน่วย : บาท) 

งบการเงิน                                                                                                                                                       

                                                                                        งบการเงินรวม                                        

เฉพาะกิจการ 

                                                                                                                                                     

ส าหรับรอบระยะ      

                                                                    ส าหรับปีส าหรับปีเวลาตั้งแต่วันที่ 

                                                                    สิ้นสุดวันที่                      สิ้นสุดวันที่               30 

ธันวาคม 2561 ถึง 

                                                              31 ธันวาคม 2561       31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

ก าไรส าหรับปีงวด                                2,701,017,964                   2,810,436,870            9,679,490 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก าไร 

หรือขาดทุนในภายหลังขาดทุนที่ยัง 

ไม่เกิดขึ้นจากการป้องกันความเสี่ยง 

ในกระแสเงินสดของบริษัทร่วม               (46,505,941)                     (1,754,805)                           -           



                                                                                                                                                                                                       

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วน 

ของก าไรหรือขาดทุน 

ในภายหลัง – สุทธิจากภาษีเงินได้               (46,505,941)                     (1,754,805)                         –  

รายการที่จะไม่ถูกบันทึก 

ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ 

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย                   5,606,050                        (4,689,568)                          -        

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วน 

ของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง – สุทธ ิ

จากภาษีเงินได้                                                5,606,050                      (4,689,568)                         –  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี/งวด         (40,899,891)                  (6,444,373)                         –  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี/งวด       2,660,118,073                2,803,992,497     9,679,490  

บ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ               2,608,836,452                2,738,098,528      9,679,490  

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสีย 

ที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย             51,281,621                       65,893,969   2,660,118,073                    
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นางสาวชีวาพร ทิมทอง

แนะน าสมาชิก

นางสาว กมลชนก แกว้เทศ

 

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

ประวตัิ

• บริษทัก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2541 โดยมีกลุ่มบริษทั ช.การช่าง 
จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ เพ่ือเขา้ร่วมประมูลสมัปทานโครงการระบบ
ขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้าใตดิ้นรายแรกของประเทศไทย ในฐานะผูอ้อกแบบ, 
ผลิต, จดัหา, ติดตั้ง, ทดสอบ และใชง้านอุปกรณ์งานระบบ เพื่อด าเนินการ และ
บ ารุงรักษาระบบรถไฟฟ้า โดยบริษทัไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือ
วนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2543 และวนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ตามล าดบั
ใหเ้ป็นผูไ้ดรั้บสมัปทานดงักล่าวแต่เพียงผูเ้ดียว

 
 



                                                                                                                                                                                                       

    เป นผู้น าด้านการ ห้บริการระบบคมนาคมขนส งท่ีครบวงจรของประเทศ
และ นภมูิภาคอาเซียน

          

 
นโยบายของบริษทั

• คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบาย ห้มีการป ิบตัติ อผู้ มีส วนได้เสีย
แต ละกลุ ม โดยค านงึถึงสิทธิของผู้ มีส วนได้ส วนเสียดงักล าวตาม
ก หมายหรือตามข้อตกลงท่ีมีกบับริษัทและไม กระท าการ ด ท่ีเป นการ
ละเมิดสิทธิ ผู้ มีส วนได้เสียเหล านัน้ คณะกรรมการบริษัทมีความตัง้ จ น
การท่ีจะพ ันากลไก การมีส วนร วมของผู้ มีส วนได้เสีย นการสร้างเสริม
ผลการด าเนินงานของบริษัทเพ่ือสร้างความมัน่คงอย างยัง่ยืน ห้กบั
กิจการและควรเปิดเผยข้อมลูส าคญัท่ีเก่ียวข้อง ห้ผู้ มีส วนได้เสีย
เหล านัน้ได้รับทราบอย างเพียงพอเพ่ือ ห้สามารถท าหน้าท่ี นการมีส วน
ร วมดงักล าวได้อย างมีประสิทธิภาพ

 
 



                                                                                                                                                                                                       

1.S(Strength) จดุแข ง คือ การมีทรัพยากร
ทางการเงินที่ดีและมัน่คงมีตราสินค้าทีเ่ป นที่
รู้จกัอย างแพร หลายส วนครองตลาดสงู เป น

ผู้น าอตุสาหกรรมมีทีมงานบริหารที่มี
ความสามารถ ประสบการณ์สงูและมีวสิยัทศัน์
กว้างไกการมีเทคโนโลยีที่โดดเด นมีทกัษะ

ทางด้านการตลาดดีกว าคู แข งขนั

2.W(Weakness) จดุอ อน คือ การขาด
ทิศทางเชิงกลยทุธ์ นการด าเนินงานทีช่ดัเจน  
การขาดประสบการณ์ด้านการบริหาร น

อตุสาหกรรมนัน้ การมีส วนแบ งทางการตลาด
น้อยกว าพนกังานไม ได้รับการอบรม ึก น
อย างเพียงพอ  การมีช องการจดัจ าหน ายที่

จ ากดั

4.T(Threats) อปุสรรค คือ การเข้ามาของ
คู แข งจากต างประเทศการเจริญเติบโตของ

ตลาดมีอตัราชะลอตวัลงการเกิดสินค้าทดแทน
ชนิด หม การกีดกนัทางด้านการค้า น

ต างประเทศการเปลี่ยนแปลงทางลบของอตัรา
การแลกเปลี่ยนเงินตราต างประเทศการออก

ก ระเบียบ หม เพ่ิมขึน้ของรั บาล

3.O(Opportunity) โอกาส คือการ
เจริญเติบโตของตลาดอย างรวดเร ว  รสนิยม
และความต้องการของลกูค้ากาลงัเปลี่ยนแปลง
การเปิดตลาดต างประเทศการเจริญเติบโตของ

เศรษ กิจการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ประชากรศาสตร์ 

SWOT

 
          SWOT

จดุแข ง (S) ของบริษัท

จดุแข ง (Strength) เป นปัจจยัภาย นบริษัทที่เป นข้อได้เปรียบเหนือคู แข งขนั ซึง่ บริษัท
สามารถน ามา ช้ประโยชน์ นการด าเนินงานธุรกิจ เพ่ือสร้างความเป นต อ นตลาด หรือ น 
อตุสาหกรรมได้แก ปัจจยัต าง   ดงันี ้
     การมีทรัพยากรทางการเงินที่ดีและมัน่คง
   มีตราสินค้าที่เป นที่รู้จกัอย างแพร หลาย
    ส วนครองตลาดสงู เป นผู้น าอตุสาหกรรม
     มีทีมงานบริหารที่มีความสามารถ ประสบการณ์สงูและมีวสิยัทศัน์กว้างไกล
   5 การมีเทคโนโลยีที่โดดเด นและเป นเจ้าของ
     มีความได้เปรียบทางด้านต้นทนุ อนัเกิดจากการประหยดัจากขนาด
     การมีทกัษะทางด้านการตลาดดีกว าคู แข งขนั

 
 



                                                                                                                                                                                                       

         W           

จดุอ อน (Weakness) เป นปัจจยัภาย นบริษัทที่เป นข้อเสียเปรียบ หรือด้อยกว าคู  แข งขนั 
อนัเป นปัญหาหรืออปุสรรคต อการด าเนินงาน ซึง่ได้แก ปัจจยัต าง  ต อไปนี ้
     การขาดทิศทางเชิงกลยทุธ์ นการด าเนินงานที่ชดัเจน
     การขาดประสบการณ์ด้านการบริหาร นอตุสาหกรรมนัน้
     การมีส วนแบ งทางการตลาดน้อยกว า 
    พนกังานไม ได้รับการอบรม ึก นอย างเพียงพอ
     การมีช องการจดัจ าหน ายที่จากดั 

 

โอกาส (O) ของบริษัท

โอกาส (Opportunity) เป นปัจจยัภายนอกบริษัทที่บริษัทสามารถน ามา ช้ 
ประโยชน์หรือมีส วนช วย ห้บริษัทสามารถ ช้ความพยายาม เพื่อ ห้บรรลวุตัถปุระสงค์ที่
วางไว้ ส าหรับปัจจยัที่เป นโอกาสที่เป นไปได้มีดงันีค้ือ     การเจริญเติบโตของตลาด
อย างรวดเร ว
    รสนิยมและความต้องการของลกูค้ากาลงัเปลี่ยนแปลง 
    การเปิดตลาดต างประเทศ 
    การเจริญเติบโตของเศรษ กิจ 
    การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์

 
 



                                                                                                                                                                                                       

อปุสรรค (T) ของบริษัท

อปุสรรค (Threat) เป นปัจจยัภายนอกบริษัท อนัอาจจะเป นอปุสรรค หรือภยั 
คกุคามที่มีผลกระทบต อการด าเนินงานของบริษัท ท า ห้บริษัทประสบความล้มเหลว 
หรือไม  บรรลผุลส าเร จตามวตัถปุระสงค์ที่วางไว้ ส าหรับปัจจยัที่เป นอปุสรรค หรือภยั
คกุคามที่อาจ เกิดขึน้ได้มีดงัต อไปนี ้
    การเข้ามาของคู แข งจากต างประเทศ 
    การเจริญเติบโตของตลาดมีอตัราชะลอตวัลง 
    การเกิดสินค้าทดแทนชนิด หม  
    การกีดกนัทางด้านการค้า นต างประเทศ 
    การเปลี่ยนแปลงทางลบของอตัราการแลกเปลี่ยนเงินตราต างประเทศ
     การออกก ระเบียบ หม เพ่ิมขึน้ของรั บาล 

 

หลกัการวเิคราะห์ PDCA

PDCA คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ยอ่มาจาก 4 ค  า ไดแ้ก่ Plan (วางแผน), Do 
(ปฏิบติั), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) ซ่ึงวงจร PDCA 
สามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัทุกๆ เร่ือง นบัตั้งแต่กิจกรรมส่วนตวั เช่น การปรุงอาหาร การ
เดินทางไปท างานในแต่ละวนั การตั้งเป้าหมายชีวิต และการด าเนินงานในระดบับริษทั ซ่ึง
รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนมีดงัน้ี

 
 



                                                                                                                                                                                                       

วิเคราะห์PDCA

จดุด้อยท่ีจะท าการแก้ไขคือ การท่ีผู้ ช้บริการไม มีท่ีนัง่ ท า ห้ผู้ ช้บริการหนั
ไป ช้ สิ่งอ่ืนแทนการ ช้รถไฟฟ้า

Plan(การวางแผน)
บริษัทมีการออกแบบการ ห้บริการแบบสะดวก รวดเร วตลอดเวลาท่ี ช้
บริการและความปลอดภยัของผู้ โดยสารจ าหน ายบตัรท่ีเหมาะสมกบั
ระยะทางและเพิ่มเส้นทางการเดนิทางโดยรถไฟฟ้า

 

DO (การป ิบตัิตามแผน)
บริษัทได้จดัท าแบบส ารวจและลงพืน้ท่ีเพ่ือหาข้อมลูเก่ียวกบัการ ห้บริการ
 ห้ผู้บริโภคแนะน าว าต้องการ การ ห้บริการแบบ ดเพ่ือท าการเก บ
ข้อมลูไว้

 
 



                                                                                                                                                                                                       

Check(การตรวจการป ิบตังิาน)
ท าการประเมินการตรวจสอบผลการป ิบตั ินระยะท่ีวางแผนเร่ิมท าการ
ตรวจสอบการ ห้บริการและการ ช้บริการท่ีผู้ โดยสาร ช้บริการแบบ หม 
ว าได้รับความพงึพอ จจากผู้ โดยสารมากน้อยเพียง ด

 

Action(การปรับปรุงแก้ไข)
การปรับปรุงแก้ไข การ ห้บริการเพ่ือ ห้ดีขึน้เพ่ือท าตามเป้าหมายท่ีเราวาง
ไว้โดยพยายามหาสาเหตวุ าผู้ ช้บริการพงึพอ จ นการ ห้บริการแบ หม 
หรือแบบเก ามากกว ากนั หาข้อบกพร องแล้วท า ห้การบริการแบบ หม 
 ห้ดีกว าเดมิ

 
 



                                                                                                                                                                                                       

ความหมายของงบการเงนิ

  �      คือรายงานทางการเงินและบญัชีท่ีมีแบบแผน 
เพื่อแสดงภาวะต าง ของบริษัทหรือกิจการนัน้ โดย งบการเงิน
ประกอบด้วย งบแยกย อยอีกหลายประเภทซึง่จะแสดงถึง 
 านะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ของ
บริษัทนัน้  นแต ล ะรอบบญัชี

 

               �             �      

1.เพื่อ ห้ผู้ ช้งานงบการเงินทราบถึง คณุภาพการบริหารงานของผู้บริหาร ว า
มีประสทิธิภาพมากน้อยเพียง ด
2.เพื่อ ห้ผู้ ช้งานงบการเงินทราบถึง ผลการด าเนินงานของกิจการ และ  านะ
ทางการเงินของกิจการว าอยู  นเกณ ์ที่ดีหรือไม 
3.เพื่อ ห้ผู้ ช้งานงบการเงิน ศกึษาข้อมลูผลกระทบต าง  จากเหตกุารณ์ น
อดีต เพื่อประยกุต์ ช้กบัสถานการณ์ปัจจบุนัโดยจดุประสงค์ต าง จะเป น
ประโยชน์ต าง ของผู้ ช้งาน  นกลุ ม นกัลงทนุ เจ้าหนี ้หรือแม้แต ตวัผู้บริหาร
เอง เพื่อปรับปรุงกลยทุธการลงทนุต าง   ห้เข้ากบัสถานการณ์ปัจจบุนั

 
 



                                                                                                                                                                                                       

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวเิคราะห์งบการเงนิ

• การวิเคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตัง้

• การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอน

• การวิเคราะห์โดย ช้อตัราส วนทางการเงิน

 

ความหมายของมาตรฐานการบญัชี

มาตร านการบญัชี หรือ Accounting standard คือก เกณ ์และ
วิธีป ิบตัทิางการบญัชีท่ีได้ท าการศกึษาและพ ันาภาย ต้สภาวะ
แวดล้อมทางเศรษ กิจ ตามหลกัก หมายของแต ละประเทศอย าง
เหมาะสมและมีเหตผุล จนเป นท่ียอมรับกนัทัว่ไป แล้วน ามาเป นหลกั น
การป ิบตังิานทางบญัชี ห้เป นไป นแนวทางทางเดียวกนั

 
 



                                                                                                                                                                                                       

หลกัการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป

1.       �               

มาตร านการบญัชีก าหนดเกณ ์ การน าเสนองบการเงินที่จดัทา ขึน้เพ่ือวตัถปุระสงค์ทัว่ไป เพื่อ จ
มัน่ จว างบการเงินดงักล าวจะสามารถเปรียบเทียบได้กบังบการเงิน นงวดก อน  ของกิจการ
และงบการเงินของกิจการอ่ืน

              �          �                               

บริษัทได้น าเสนอข้อมลูทางการเงินจ าแนกตามส วนงานด าเนินงานเป นรูปแบบหลกั

•  นการรายงาน ส วนงานด าเนินงานพิจารณาจากระบบการบริหารจดัการและโครงสร้างการ
รายงานทางการเงินภาย นที่ได้ รายงานต อผู้ มีอ านาจตดัสิน จสงูสดุด้านการด าเนินงานของ
บริษัทเป นเกณ ์ นการก าหนดส วนงาน

 

2  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่    งบกระแสเงนิสด
ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสด ของกิจการมีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน เพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการ

ประเมิน ความสามารถของกิจการ ในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และความ
ตอ้งการใชก้ระแสเงินสด ของกิจการในการตดัสินใจ เชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน จะตอ้งมี
การประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จงัหวะ
เวลาและความแน่นอน ของการก่อให้เกิดเงินสดดงักล่าว

บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ได้จัดท าตรงตารางคอื

บริษทัไดจ้ดัท างบกระแสเงินสด เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ท่ีก  าหนดเก่ียวกบัเงิน ท่ียอมรับในงบ
กระแสเงินสด ตอ้งมาจากการประกอบกิจการ เกิดเป็นรายไดอ้งคก์ร

 
 



                                                                                                                                                                                                       

3.มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ืองภาษีเงินได้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือก าหนด วิธีการปฏิบติัทางบญัชี ส าหรับภาษีเงินได ้

ประเด็นหลกัของการบญัชี เก่ียวกบัภาษีเงินได ้อยูท่ี่การรับรู้ผลกระทบทางภาษี ทั้งในงวด
ปัจจุบนัและอนาคต

              �          �                               

บริษัทบนัทกึภาษีเงินได้ตามจ านวนที่จะต้องจ าย ค านวณตามหลกัเกณ ์แห งประมวลรัษ ากร
 น อตัราภาษีเงินได้ร้อยละ    ของก าไรก อนภาษีเงินได้ หลงัจากปรับปรุงบวกกลบัด้วย
ค า ช้จ ายต าง  ซึง่ไม สามารถถือเป นรายจ าย นการค านวณภาษีและหกัออกด้วยรายการที่ได้รับ
ยกเว้นหรือไม ถือเป น รายได้ นการค านวณภาษี ซึง่รวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคล
ส าหรับกาไรที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส งเสริมการลงทนุ 

 
4.       �                                     �   
มาตร านการบญัชี บบันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือก าหนด วิธีการป ิบตัิทางบญัชี ส าหรับภาษีเงินได้ 

ประเด นหลกัของการบญัชี เก่ียวกบัภาษีเงินได้ อยู ที่การรับรู้ผลกระทบทางภาษี ทัง้ นงวด
ปัจจบุนัและอนาคต

ที่ดินแสดงด้วยมลูค ายตุิธรรมตามราคาประเมิน ซึง่ผู้ประเมินอิสระภายนอกได้ประมาณการไว้ และ
บริษัทมีนโยบายที่จะทบทวนมลูค าของสินทรัพย์ที่ประเมินราคาทกุ    ปี 

บริษัทมีการทบทวนมลูค าคงเหลือของสินทรัพย์ อายกุาร ห้ประโยชน์ของสินทรัพย์และ วิธีการคิดค า
เสื่อมราคาอย างน้อยทกุสิน้ปี

 
 



                                                                                                                                                                                                       

5. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ก าไรต่อหุ้น

บริษัทคดิก าไรต อหุ้นขัน้พืน้ านค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปี ด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเ ลี่ยที่
ถ วงน า้หนกัที่ออกและเรียกช าระแล้ว นระหว างปี

              �          �   

 

การวเิคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง

การวเิคราะห์ตวัเลข นงบการเงินโดยมีการก าหนด ห้ยอดรวมของหมวด ด
หมวดหนึง่ นงบการเงินเป นร้อยล ะ 100 และเทียบยอดรายการอื่น เป นร้อย
ล ะเท า ดของยอดรวม นหมวดเดยีวกนัเพื่อ ห้ตวัเลขแสดงความหมายที่ชดัเจน

และสามารถเปรียบเทยีบกนัได้
สตูรการ ช้ค านวณ

 %=ยอดแต ละรายการ นหมวดสนิทรัพย์x100
ยอดสนิทรัพย์รวม

%=ยอดแต ละรายการ นหมวดหนีส้นิและส วนของผู้ ถือหุ้นx 100
ยอดหนีส้นิและส วนของผู้ ถือหุ้น

 
 



                                                                                                                                                                                                       

                                       

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

%

สินทรพัย์

สินทรพัย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 35,279.00                   25,431.00                   23,792.00                   1.35                         

เงินลงทุนช่ัวคราว 259,344.00                 189,568.00                 190,372.00                 9.92                         

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 567,391.00                 546,163.00                 516,583.00                 21.70                      

สนิค้าคงเหลือ 950,125.00                 949,447.00                 995,205.00                 36.34                      

บรษัิท รถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรบังวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เพ่ิม-ลด

31 มนีาคม 2561 30 มถิุนายน 2561 30 กันยายน 2561

 
การวเิคราะห์เปรียบเทยีบตามแนวนอน

ท า ห้เห นแนวโน้มหรือทิศทางของรายการต าง  นงบการเงินว ามแีนวโน้มเพิ่มขึน้ 
ลดลง หรือไม เปลีย่นแปลง

อตัราร้อยละของปี าน = ข้อมลูปีที่วิเคราะห์x 100 
                                          ข้อมลูปี าน

 
 



                                                                                                                                                                                                       

                                      

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

บาท %

สินทรพัย์

สินทรพัย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 35,279.00                25,431.00                23,792.00                (9,848.00)        (27.91)          

เงินลงทุนช่ัวคราว 259,344.00              189,568.00              190,372.00              (69,776.00)      (26.90)          

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 567,391.00              546,163.00              516,583.00              (21,228.00)      (3.74)            

สนิค้าคงเหลือ 950,125.00              949,447.00              995,205.00              (678.00)           (0.07)            

สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 636.00                     1,392.00                  1,669.00                  756.00            118.87          

รวมสินทรพัย์หมนุเวียน 1,812,777.00           1,712,003.00           1,727,623.00           (100,774.00)    (5.56)            

บรษัิท รถไฟฟ้ากรงุเทพ  จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรบังวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เพ่ิม-ลด

31 มนีาคม 2561 30 มถิุนายน 2561 30 กันยายน 2561
ไตรมาส 2-1

 

อตัราส่วนทางการเงิน(Financial Ratio)

• อตัราส วนวิเคราะห์สภาพคล องทางเงิน

• อตัราส วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพ นการด าเนินงาน

• อตัราส วนวิเคราะห์ความสามารถ นการท าก าไร

• อตัราส วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน

 
 



                                                                                                                                                                                                       

                
เงินท่ีกิจการตอ้งมีส ารองไวใ้ชห้มุนเวียนตั้งแต่กิจการเร่ิมจ่ายเงินสดในการช าระค่าสินคา้และจ่าย

ค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่างๆจนกวา่กิจการจะไดรั้บเงินสดจากการขายสินคา้หรือบริการ

       เงินทนุหมนุเวียน   สินทรัพย์หมนุเวียน – หนีส้ินหมนุเวียน

ตวัอย่าง

ไตรมาสที ่1 1,812,777,240.33 – 306,036,267.44  =  1,506,740,972.89 

ไตรมาสที ่2 1,712,003,209.81– 256,196,699.47  =  1,455,806,510.34 

ไตรมาสที ่3 1,727,623,993.52 – 301,076,876.84 =  1,426,547,116.68

 
อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน

อตัราส วนเงินทนุหมนุเวียนหรืออตัราส วนสภาพคล องตวั คือ เป นเคร่ืองชีว้ดั านะทาง
การเงินระยะสัน้ของธรุะกิจถ้าอตัราส วนมีค ายิง่สงูแสดงว ามีสภาพคล องมากมี

โอกาส นการช าระหนีส้งู

                             =                    

                                                                      

ตัวอย่าง

   
  ไตรมาสที่ 1  

  
   1  12     24 .33

 306,036,267.44
   
  5.92 เท่า

   
  ไตรมาสที่ 2  
 

 
   1  12   3 2  . 1

 256 1 6 6  .4 
   
  6.68 เท่า

   

  ไตรมาสที่  3  
 

 
1,727,623,993.52

 301,076,876.84
   
  5.74 เท่า

 
 



                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

วางแผนการด าเนินงานแลแบ่งขั้นตอนการท างานกัน  

 

ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเพื่อน ามาแก้ไข 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       

ประวัติผู้จัดท า 

ชื่อ-สกุล   นางสาวกมลชนก แก้วเทศ 

รหัสนักศึกษา 41215 

วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่22 กุมภาพันธ์  2542 

ประวัติการศึกษา ประถมศึกษา รร.อนุบาลสว่าง 

มัธยมศึกษา สว่างอารมณ์วิทยาคม 

 

 

ชื่อ-สกุล   นางสาวชีวาพร ทิมทอง 

รหัสนักศึกษา 40825 

วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่20ธันวาคม2542 

ประวัติการศึกษาประถมศึกษา รร.บ้านเขาทอง 

มัธยมศึกษารร.เทศบาลเมืองสวรรคโลก 

 

 
 

 



                                                                                                                                                                                                       

นางสาวชีวาพร ทิมทอง 

(                                  ) 

นางสาวกมลชนก แก้วเทศ 

(                                      )  

 

 

 

 

 


