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บทคัดย่อ 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท ทีโอที จ ากัด(มหาชน) มี
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การวิเคราะห์คร้ังน้ี ผูว้ิเคราะห์ไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากขอ้มูลทุติยภูมิ โดยศึกษา

เก่ียวกบัขอ้สมมติฐานทางการบญัชี แนวคิดทางการบญัชี มาตรฐานการบญัชี และงบการเงินของ
บริษทั ทีโอที จ ากดั(มหาชน) ประจ าปี 2555-2560 

 
จากผลการศึกษาการวิเคราะห์งบการเงินบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) มีสภาพคล่องอยูใ่น

ระดบัดี มีความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์หน้ีสินไดอ้ย่างเหมาะสม และมีความสามารถใน
การท าก าไร ถึงแมว้า่จะไดรั้บผลกระทบจากการผนัแปรของสภาพอากาศ เช่น ฝนตกหนกัท าใหไ้ม่
มีสัญญาณ ลมพายพุดัโหมกระหน ่า ซ่ึงส่งผลใหผู้บ้ริโภคเกิดความหนกัใจในการใชสิ้นคา้ แต่ก็ยงัมี
ผลประกอบท่ีดีมากอยา่งต่อเน่ือง 
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การ  ท่ีให้โอกาสในการศึกษา   คณาจารยทุ์กท่านท่ีได้กรุณาให้ความรู้   และค าแนะน าท่ีเป็น
ประโยชน์   ตลอดจนให้ความห่วงใยแก่คณะผูจ้ ัดท าตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ในวิทยาลัย
เทคโนโลยอีรรถวิทยพณิชยก์ารแห่งน้ี 
 
 สุดทา้ยน้ีคณะผูจ้ดัท าขอนอ้มร าลึกถึง  พระคุณบิดา  มารดา  ครูอาจารยทุ์กท่านท่ีไดก้รุณา
อบรมสัง่สอน   รวมทั้งบุคคลในครอบครัวทุกคน และเพื่อน ๆ  ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความส าเร็จในคร้ังน้ี 
 

        คณะผูจ้ดัท า 
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ค าน า 

 

หนังสือ การวิเคราะห์งบการเงินเล่มน้ี มีวตัถุประสงค์ เพื่อให้ผูอ่้านไดศึ้กษางบการเงิน 
ขอ้มูล และจุดบกพร่องของบริษทั ทีโอที จ ากดั(มหาชน) เพื่อทราบถึงผลการด าเนินงานและก าไร
ขดทุนของบริษทั 

 
ประการแรกท าใหท้ราบถึงคุณภาพของก าไรท่ีหามาได ้ โดยพิจารณาความสามารถในการ

ท าก าไรในอดีต ประการท่ีสอง ท าใหท้ราบถึงสภาพคล่องของกิจการ ประการต่อมา ท าใหท้ราบถึง
ประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย ์และประการสุดทา้ย เพื่อวิเคราะห์ความถูกตอ้งของโครงการท่ี
จดัท าข้ึน 
 

การวิเคราะห์งบการเงิน สามารถจดัท าไดห้ลายวิธี แต่ละวิธีจะให้ประโยชน์แตกต่างกนั 
เช่น ช่วยให้มองเห็นถึงความเหมาะสมของตัวเลข หรือแสดงความสัมพนัธ์ของข้อมูล ซ่ึงการ
วิเคราะห์งบการเงินอาจท าการวิเคราะห์แต่ละงบ เช่น วิเคราะห์เฉพาะขอ้มูลจากงบแสดงฐานะ
การเงิน หรือ เฉพาะงบก าไรขาดทุน 

 

คณะผูจ้ดัท า 
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บทที่ 1 

 

บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของโครงการ 

 เน่ืองจากในปัจจุบนัมีสถานประกอบการ และธุรกิจประเภทต่าง ๆ เกิดข้ึนอยา่งมากมาย ซ่ึง

ในการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ นั้น ต่างก็มีวตัถุประสงคเ์พื่อมุ่งหวงัผลก าไร สภาพแวดลอ้มมี

การเปล่ียนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั ดงันั้นแลว้นักบญัชีจึงควรปรับตวัและศึกษา

ขอ้มูลข่าวสารใหม่อยูต่ลอดเวลาใหท้นัต่อความเปล่ียนแปลงท่ีทนัสมยัต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมและ

เทคโนโลยต่ีาง ๆ 

 งบการเงินมีความส าคญัเน่ืองจากงบการเงินช่วยใหน้กัลงทุนและเจา้หน้ีสามารถตดัสินใจ 

เชิงเศรษฐกิจไดดี้ยิง่ข้ึน หนงัสือเล่มน้ีจึงมีวตัถุประสงคท่ี์จะสร้างความเขา้ใจในรายงานทางการเงิน

ของผูใ้ชง้บการเงินให้มีมากข้ึน เพื่อช่วยใหส้ามารถท าการตดัสินใจไดดี้ยิง่ข้ึน โดยหนงัสือเล่มน้ีจะ

แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการใชว้ิธีการทางบญัชีและวิธีประมาณการท่ีแตกต่างกนัท่ีมีต่องบ

การเงิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลกระทบของทางเลือกวิธีการทางบญัชี (accounting choices) ท่ีมีต่อผล

ก าไร ส่วนของผูถื้อหุ้น กระแสเงินสด และตวัวดั (measures) ผลการด าเนินงานอ่ืน ๆ ของกิจการ 

(ซ่ึงรวมถึงอตัราส่วนทางการเงินต่าง ๆ ดว้ย) หนงัสือเล่มน้ีเนน้การใชก้ารวิเคราะห์กระแสเงินสดใน

การประเมินศกัยภาพและความเขม้แขง็ทางการเงินของกิจการ 

 อย่างไรก็ตาม งบการเงินเป็นเพียงการแสดงค่าโดยประมาณของความเป็นจริงในทาง

เศรษฐกิจ(economic reality) เท่านั้น เน่ืองจากงบการเงินจดัท าข้ึนบนฐานของการเลือกรายงาน

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจเพียงบางรายการโดยระบบบญัชีรวมถึงการมีทางเลือกของวิธีการทางบญัชี

และวิธีประมาณการ นอกจากน้ี การรับรู้รายการทางบัญชีในจังหวะเวลาท่ีไม่ถูกต้องและการ

เปล่ียนแปลงในการวดัมูลค่าจะส่งผลให้ขอ้มูลในงบการเงินไม่อาจสะทอ้นภาพความเป็นจริงได้

อยา่งสมบูรณ์ 
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1.2  วตัถุประสงค์ของการจัดท าโครงการ 

 ในการจดัท าโครงการคร้ังน้ี คณะผูจ้ดัท าไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการจดัท าโครงการไว ้  
ดงัต่อไปน้ี 
 1.2.1  เพื่อวิเคราะห์งบการเงินของ บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน)  
 1.2.2  เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลของ บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 
 1.2.3  เพื่อวิเคราะห์จุดบกพร่องการท าบญัชีของ บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 
 1.2.4  เพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและผลก าไรขาดทุนของ บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) 
 
1.3  ขอบเขตของการด าเนินงาน  
 1.3.1  บริษัทท่ีศึกษา    บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน)     
 1.3.2  ประเภทธุรกจิ    ส่ือสารโทรคมนาคม 
 1.3.3  ประเภทสินค้าหรือบริการ  บริการส่ือสารโทรคมนาคมทุกประเภท 
 1.3.4  งบการเงินท่ีใช้      งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนปี 2560 
 
1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการท าโครงการ 

1.4.1  สามารถอธิบายงบการเงินของ บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 
 1.4.2  ไดรั้บความรู้ขอ้มูลทางบญัชีของ บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน)  
 1.4.3  ทราบถึงจุดบกพร่องของงบการเงิน บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 
 1.4.4  สามารถรับรู้ผลการด าเนินงานและผลก าไรขาดทุนของ บริษทั ทีโอที จ ากดั 

           (มหาชน)     
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1.5  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
 1.5.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน 
  1.5.1.1  คน้หาช่ือบริษทัท่ีจะท าการวิเคราะห์งบการเงิน 
  1.5.1.2  เลือกบริษทัท่ีตอ้งการวิเคราะห์ 
  1.5.1.3  น าเสนอโครงการ Project of Account เพื่อขออนุมติั 

 
 1.5.2 ขั้นตอนการด าเนินการ 
  1.5.2.1  ศึกษางบการเงินของ บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน)     
  1.5.2.2  วิเคราะห์งบการเงินของ บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 
  1.5.2.3  จดัท าเน้ือหาเพื่อเขา้รูปเล่ม 
  1.5.2.4  น าขอ้มูลทั้งหมดมาสรุป เพื่อน าเสนอโครงการ 

 
 1.5.3 ขั้นตอนสรุป 
  1.5.3.1 ตรวจสอบเอกสารโครงการเพื่อความถูกตอ้ง 
  1.5.3.2 รวบรวมเอกสารเพื่อเขา้เป็นรูปเล่มรายงาน 
  1.5.3.3 น าขอ้มูลทั้งหมดใส่ลงแผน่ CD และเพื่อน าเสนอ 
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บทที่  2 
 
 

แนวคดิ  และทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัการบญัชี 
 

    การจัดท าโครงการคร้ังน้ีเพื่อศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทในตลาด
หลกัทรัพย ์ ของผูป้ระกอบการธุรกิจ ซ่ึงไดน้ าความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาวิชา หรือรายวิชาท่ีประยกุตใ์ช้
ในการจดัท าโครงการคือ วิชา การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน วิชา วางแผนและควบคุมโดย
งบประมาณ ทั้งน้ีคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีไวด้งัต่อไปน้ี 

2.1 ความหมายที่เกีย่วกบัการบัญชี 
2.1.1 ความหมายของการบญัชี 
2.1.2 ความหมายของงบการเงิน 
2.1.3 ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 
2.1.4 ความหมายเก่ียวกบัธุรกิจ 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการวิเคราะห์องค์กร 
2.2.1    แนวคิดของ SWOT 
2.2.2    แนวคิดของหลกั PDCA 

2.3 ทฤษฎีเกีย่วกบัการบัญชี 
2.3.1    มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี  10 
2.3.2    มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี  17 
2.3.3    มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี  23 
2.3.4    มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี  34 
2.3.5    มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี  37 

2.4 งานโครงการที่เกีย่วข้อง 
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2.1  แนวคดิเกีย่วกบัการบัญชี 
 

2.1.1  ความหมายของการบัญชี 
การบญัชี (Accounting) หมายถึงงานศิลปะของการน ารายงานและเหตุการณ์ทางการเงินมา

จดบนัทึก จดัหมวดหมู่ สรุปผลและวิเคราะห์ ตีความอยา่งมีหลกัเกณฑ ์
 
ค าจ ากดัความของการบัญชีน้ันมีผู้ให้ความหมายไว้แตกต่างกนั ดงัต่อไปน้ี 

สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ซ่ึงเรียกย่อว่า ส.บช. (The 
Institute of Ceritfied Accountants and Auditor of Thailand : ICAAT) ได้ให้ความหมายของการ
บญัชีไวด้งัน้ี การบญัชี (Accounting) หมายถึง ศิลปะของการเก็บรวบรวม บนัทึก จ าแนก และท า
สรุปขอ้มูลอนัเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน ผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชีก็คือการ
ใหข้อ้มูลทางการเงิน ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผูท่ี้สนใจในกิจกรรมของกิจการ 

สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศสหรัฐอเมริกา ( The American Institute of 
Certified Public Accountants : AICPA) ไดใ้หค้วามหมายของการบญัชีไวด้งัน้ี 
" Accounting is the art of recording, classifying and หsummarizing in a significant manner and in 
terms of money, transactions and events which are, in part at least, of financial character and 
interpreting the results thereof." 

สภาวิชาชีพ (Federation of accounting professions : FAP) ไดก้ าหนดความหมายของค า
ว่า การบญัชี ไวด้งัน้ี การบญัชี (Accounting) คือ ศิลปะของการเก็บรวบรวม บนัทึก จ าแนก และ
สรุปขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน ผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชี คือ การให้
ขอ้มูลทางการเงินซ่ึง เป็นประโยชน์ต่อบุคคลหลายฝ่ายในกิจกรรมของกิจการ 

ศาสตราจารย์ W.A. PATON แห่งมหาวิทยาลัยมิซิแกน ไดใ้ห้ค  าจ ากดัความ “ การบญัชี ” 
(Accounting) ว่า การบัญชี คือ “การช่วยอ านวยให้การบริหารงานเศรษฐกิจด าเนินไปได้อย่าง
ราบร่ืน” นกับญัชีจึงมีหนา้ท่ีบนัทึกรายการ ซ่ึงเกิดข้ึนไดก้บัหน่วยงานธุรกิจเฉพาะท่ี สามารถตีค่า
เป็นตวัเงินไดร้วมทั้งเรียบเรียงจดัแยกประเภท วิเคราะห์ และรายงานผลสรุปของรายการท่ีเกิดข้ึน 
  ศาสตราจารย์โรเบิร์ต เอ็น แอนโทนี (Anthony, 1999) ให้ความหมายของการบญัชีไวด้งัน้ี 
“Accounting is a system that provides information about the amounts of organization’s resources, 
the means of financing them, and the results achieved through using them.” ผูเ้ขียนขออนุญาตแปล
เป็นภาษาไทยดงัน้ี “การบญัชีเป็นระบบท่ีให้สารสนเทศเก่ียวกบัจ านวนเงิน ของทรัพยากรของ
องคก์าร วิธีการของการจดัหาเงิน และ ผลลพัธท่ี์บรรลุผลโดยการใชท้รัพยากรนั้น” 
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จากความหมายของการบญัชีท่ีมีนกัวิชาการให้นิยามไวแ้ลว้นั้น สามารถน ามาสรุปไดว้่า การบญัชี
นั้น หมายถึง ศิลปะของการจดบนัทึก การจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ และการสรุปผลส่ิงส าคญัในรูป
ตวัเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัทางดา้นการเงิน รวมทั้งการแปลความหมาย
ของผลการปฏิบติัดงักล่าวดว้ย 
 

การบัญชีมีความหมายที่ส าคญั 2 ประการ คือ 
1. การท าบัญชี (Bookkeeping) เป็นหน้าท่ีของผูท้  าบญัชี (Bookkeeper) ซ่ึงมีขั้นตอนการ

ปฏิบติัดงัน้ี 
1.1 การรวบรวม (Collecting) หมายถึง การรวบรวมขอ้มูลหรือรายการคา้ท่ีเกิดข้ึน 

ประจ าวนัและหลกัฐานขอ้มูลท่ีเก่ียว กบัการด าเนินธุรกิจ เช่น หลกัฐานการซ้ือเช่ือและ    ขายเช่ือ 
หลกัฐานการับและจ่ายเงิน เป็นตน้ 

1.2 การบันทึก (Recording) หมายถึง การจดบนัทึกรายการคา้ท่ีเกิดข้ึนแต่ละคร้ัง 
ใหถู้กตอ้งตามหลกัการบญัชีท่ี รับรองทัว่ไป พร้อมกบับนัทึกขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปของหน่วยเงินตรา 

1.3 การจ าแนก (Classifying) หมายถึง การน าขอ้มูลท่ีจดบนัทึกไวแ้ลว้ มาจ าแนก 
ให้เป็นหมวดหมู่ของบญัชีประเภทต่างๆ เช่น หมวดสินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้าย 

1.4 การสรุปข้อมูล (Summarizing) เป็นการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ าแนกใหเ้ป็นหมวดหมู่
ดงักล่าวมาแลว้มาสรุปเป็นรายงาน ทางการเงิน (Accounting report) ซ่ึงแสดงถึงผลการด าเนินงาน
และฐานะการเงินของธุรกิจตลอดจนการไดม้าและใชไ้ป ของเงินสดในรอบระยะเวลาบญัชีหน่ึง 

2. การให้ข้อมูลทางการเงิน เพื่อประโยชน์แก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหลายฝ่าย เช่น ฝ่ายบริหาร 
ผูใ้ห้กู ้เจา้หน้ี ตวัแทนรัฐบาล นักลงทุน เป็นตน้ นอกจากน้ีขอ้มูลทางการเงินยงัสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางดา้น การเงิน การจดัท างบประมาณ การปรับปรุงระบบบญัชี เป็นตน้ 
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2.1.2  ความหมายของงบการเงิน 
งบการเงิน หมายถึง เป็นรายงาน ทางการเงินท่ีน าเสนอขอ้มูลเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผล

การด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในแต่ละงวดบญัชีใดบญัชีหน่ึง 
หรือระหวา่งงวดบญัชีก็ไดง้บการเงินจะแสดงขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรก็ต่อ เม่ือกิจการไดป้ฏิบติั
ตามมาตรฐานการบญัชีอย่างเหมาะสม รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเม่ือจ าเป็น งบการเงิน
ดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินในการตดัสินใจเชิง เศรษฐกิจ และสามารถแสดงถึงผล
การปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ซ่ึงไดรั้บความไวว้างใจใหดู้แลทรัพยากรของกิจการ งบการเงินตอ้ง
จดัท าอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และจะตอ้งน าเสนอขอ้มูลดงัต่อไปน้ี คือ สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของ
เจา้ของ รายได ้ค่าใชจ่้าย และกระแสเงินสด 
 

ส่วนประกอบของงบการเงินท่ีสมบูรณ์ ประกอบดว้ย 
2.1.2.1  งบแสดงฐานะการเงิน (Balance sheet) คืองบท่ีจะแสดงขอ้มูลฐานะทาง

การเงินของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึงของรอบบญัชี โดยจะแสดง สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของ
เจา้ของ สามารถอธิบายความสมัพนัธ์ของส่วนต่างๆของ งบแสดงฐานะทางการเงิน ไดจ้าก สมการ 
  

สินทรัพย ์= หน้ีสิน + ส่วนของเจา้ของ 
         

สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรท่ีกิจการครอบครองอยูแ่ละสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดใ้น
อนาคต ซ่ึงสินทรัพย ์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1.  สินทรัพยห์มุนเวียน หมายถึง สินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูงสามารถเปล่ียนเป็นเงิน 
สดไดเ้ร็ว หรือสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดใ้ชป้ระโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี 

2.  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน หมายถึง สินทรัพยท่ี์กิจการตอ้งถือไวย้าวนานมากกวา่ 1  
ไม่ เป็นสินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องนอ้ย เช่น ท่ีดิน อาคาร เป็นตน้ 

หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพนัของกิจการในปัจจุบัน เป็นภาระท่ีจะส่งผลให้กิจการเสีย
ผลประโยชน์ทางทรัพยากรท่ีมีประโยชน์ในอนาคต แต่หน้ีสินบางประเภทก็มีผลดีกบักิจการเช่น 
หน้ีสินการคา้ เพราะเป็นหน้ีสินระยะสั้นไม่มีดอกเบ้ีย ส่งผลท าใหกิ้จการมีประแสเงินสดหมุนเวียน
ในกิจการมากข้ึน โดยหน้ีสินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

1.  หน้ีสินหมุนเวียน หมายถึง หน้ีสินระยะสั้นท่ีตอ้งช าระภายใน 1 ปี 
2.  หน้ีสินไม่หมุนเวียน หมายถึง หน้ีสินระยะยาวท่ีตอ้งใชเ้วลาในหารช าระมากกวา่ 1 ปี 
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ส่วนของเจ้าของ หมายถึง ส่วนของเจา้ของกิจการท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียกบัสินทรัพยข์อง
กิจการหลงัจากหกัหน้ีสินแลว้ 

 
2.1.2.2  งบก าไรขาดทุน (Income Statement) เป็นงบการเงินท่ีแสดงผลการ 

ด าเนินงานของกิจการในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง เช่น รอบปีบญัชี โดยจะแสดงรายได ้ค่าใชจ่้าย และ 
ก าไรหรือขาดทุนสุทธิ ช่วยให้ผูใ้ช้ทราบว่าผลก าไรหรือขาดทุนของกิจการนั้นมาส่วนใด เพื่อ
ปรับปรุงการด าเนินงาน และ คาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคตโดยรูปแบบการน าเสนองบ
ก าไรขาดทุนนั้นมี 2 ลกัษณะ 

1.  งบก าไรขาดทุน ท่ีจ าแนกค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
2.  งบก าไรขาดทุน ท่ีจ าแนกค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี 

 
โครงสร้างของงบก าไรขาดทุน 

งบก าไรขาดทุนแบบช้ันเดยีว 
งบก าไรขาดทุนแบบชั้นเดียวจะแยกแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย จากนั้นจึงค่อยน ารายไดท้ั้งหมดหกั
ดว้ยค่าใชจ่้ายทั้งหมดทีเดียว แสดงเป็นก าไรหรือขาดทุนสุทธิในบรรทดัสุดทา้ย ขอ้ดีของวิธีน้ีคือง่าย 
แต่บางทีเราอาจตอ้งการดูความสามารถในการท าก าไรอยา่งอ่ืนของกิจการนอกเหนือจากก าไรสุทธิ
เพียงอยา่งเดียว 

งบก าไรขาดทุนแบบหลายช้ัน 
งบก าไรขาดทุนแบบหลายชั้นจะแสดงรายไดจ้ากการขายหกัดว้ยค่าใชจ่้ายเป็นชั้น ๆ ซ่ึงจะใหข้อ้มูล
ท่ีเป็นประโยชน์มากกว่าเน่ืองจากแยกผลจากการด าเนินงานปรกติ และ ไม่ปรกติของกิจการ ท าให้
ประเมินความสามารถในการท าก าไรของกิจการไดดี้กวา่ 
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2.1.2.3  งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของ (Statement of changes in  
owners’equity) หมายถึง งบการเงินท่ีแสดงรายละเอียดของการเปล่ียนแปลงในรายการท่ีเป็น
องคป์ระกอบต่าง ๆ ของเจา้ของ จากตน้งวดบญัชีไปถึงส้ินงวดบญัชีโดยแยกแสดงแต่ละรายการ
ตามประเภทของรายการ 

การแสดงรายการในงบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของมาตรฐานการบญัชี   
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการน าเสนองบการเงินก าหนดไวว้่า งบแสดงการเปล่ียนแปลงใน
ส่วนของเจา้ของจากการกระทบยอดระหวา่งยอดยกมา ณ วนัตน้งวดและวนัส้ินงวด โดยใหเ้ปิดเผย
การเปล่ียนซ่ึงเป็นผลมาจากดงัต่อไปน้ี (สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2552 ก) 
      1.    ก าไรหรือขาดทุน 
      2.    แต่ละรายการของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และ 
     3.    รายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของจากความสามารถในการเป็นเจา้ของ ซ่ึงแสดงเงินทุนท่ีไดรั้บ
จากผูเ้ป็นเจา้ของและการจดัสรรส่วนทุนให้ผูเ้ป็นเจา้ของและการเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียของ
ความเป็นเจา้ของในบริษทัยอ่ยท่ีไม่ไดส่้งผลใหสู้ญเสียการควบคุม 

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 20/2554 เร่ือง มาตรฐานการายงานทางการเงินส าหรับ
กิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ (สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2554) ไดก้ าหนดให้
กิจการตอ้งน าเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลงของเจา้ของโดยน าเสนอรายการต่อไปน้ี 

   1)  เงินทุนท่ีไดรั้บจากเจา้ของและจ่ายคืนใหแ้ก่เจา้ของ รวมทั้งส่วนแบ่งก าไร 
   2)  ก าไรหรือขาดทุนสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาของการรายงาน 
   3)  ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด ของก าไร (ขาดทุน) สะสม และรายการต่าง ๆ ในส่วนของ

เจา้ของ การเปล่ียนแปลงรายการต่าง ๆ ระหว่างงวดและยอดคงเหลือของรายการนั้น ๆ ณ วนัส้ิน
งวด 

4.    รายการซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีก าหนดให้กิจการตอ้งรับรู้โดยตรง
ไปยงัส่วนของเจา้ของ 
 

2.2.2.4  งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) งบกระแสเงินสด แสดงถึงการ 
ไดม้าและการใชไ้ปของเงินสด ท าใหน้กัลงทุนทราบถึงสภาพคล่องของกิจการ และกระแสเงินสดท่ี
ไหนเวียนในกิจการ แบ่งเป็น 3 กิจกรรม 

งบกระแสเงินสดกิจกรรมด าเนินงาน (Operating Activities) หมายถึง กิจกรรม
หลกัท่ีก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกิจการ 
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งบกระแสเงินสดกิจกรรมลงทุน (Investing Activities) หมายถึง การได้มาและ
จ าหน่ายสินทรัพยร์ะยะยาวและเงินลงทุนอ่ืนๆ ท่ีไม่กระทบการด าเนินงาน 

งบกระแสเงินสดกจิกรรมการจัดหา (Financing Activities) หมายถึง กิจกรรมท่ีเกิด
การเปล่ียนแปลงรายการในส่วนของเจา้ของและส่วนของการกูย้มื 
 

2.1.2.5  หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Note of Financial Statement)ประกอบดว้ย 
การอธิบายและการวิเคราะห์รายละเอียดของจ านวนเงินท่ีแสดงในงบดุล งบก าไรขาดทุน งบกระแส
เงินสดและงบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ โดยแสดงในรูปของงบย่อย หรืองบ
ประกอบต่างๆ รวมทั้งขอ้มูลเพิ่มเติม ขอ้มูลท่ีมาตรฐานการบญัชีก าหนดให้ตอ้งเปิดเผย และการ
เปิดเผยขอ้มูลอ่ืนท่ีท าให้งบการเงินแสดงโดยถูกตอ้งตามท่ีควร ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบ
การเงินในการตดัสินใจไดถู้กตอ้ง 
 

ประโยชน์ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
            -  ใชดู้จ านวนลูกหน้ีการคา้ หลายคนคงมีค าถามวา่ท าไมตอ้งดูเพราะวา่มีลูกหน้ีการคา้มากก็
แสดงว่ากิจการขายสินคา้และบริการได้ดี แต่ก็ไม่เสมอไปลูกหน้ีการคา้หากมีมากจนผิดสังเกต
อาจจะเกิดจากกิจการมีลูกหน้ีการคา้ท่ีขาดสภาพคล่องท าให้ไม่มีความสามารถในการช าระหน้ี ท า
ให้เกิดผลเสียต่อกิจการ ดงันั้นผูใ้ชง้บการเงินควรสังเกตตรงจุดน้ีให้ดีว่า ลูกหน้ีการคา้เป็นอยา่งไร 
ขายสินคา้อะไร มีความสามารถในการจ่ายหน้ีหรือไม่ 
            -  ใชดู้การตดัค่าเส่ือมราคา เพราะบางทีอาจมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการตดัค่าเส่ือมราคา
ท าให้กิจการมีก าไรโตข้ึนมากในรอบบญัชีนั้น ท าให้นกัลงทุนเขา้ใจผิดว่าก าไรท่ีไดน้ั้นมาจากการ
ด าเนินงาน 
            -  เม่ือผูใ้ชง้บการเงินเปรียบเทียบอตัราการท าก าไรกบักิจการคู่แข่งแลว้พบวา่ กิจการสามารถ
ท าอตัราก าไรไดม้ากวา่หรือแตกต่างมากๆ อาจจะมีผลมาจากทั้งสองกิจการมีนโยบายการท าบญัชีท่ี
แตกต่างกนั 
            - เม่ือพบว่ากิจการมีรายไดโ้ตข้ึนมากๆ ผูใ้ชง้บการเงินตอ้งตรวจดูว่ากิจการมีนโยบายการ
รับรู้รายไดแ้บบใด 
            - รายการอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดแ้สดงในงบการเงิน 
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เดบิต 
เดบิต (Debit) ใชอ้กัษรยอ่วา่ “Dr” หมายถึง จ านวนเงินท่ีแสดงทางดา้นซา้ยของบญัชี 

การลงรายการทางด้านซ้ายของบัญชี หรือการผ่านบัญชีอนักระท าให้สินทรัพย ์หรือค่าใช้จ่าย
เพิ่มข้ึน การลงรายการทางดา้นซา้ยของบญัชี หรือการผา่นบญัชีอนักระท าใหห้น้ีสิน รายการเงินทุน 
หรือรายไดล้ดลง 
 

เครดิต 
เครดิต (Credit) ใชอ้กัษรยอ่วา่ “Cr” หมายถึง จ านวนเงินท่ีแสดงทางดา้นขวาของบญัชี 

การลงรายการทางดา้นขวาของบญัชี หรือการผา่นบญัชีอนักระท าใหสิ้นทรัพย ์หรือค่าใชจ่้ายลดลง 
การลงรายการทางดา้นขวาของบญัชี หรือการผ่านบญัชีอนักระท าให้หน้ีสิน รายการเงินทุน หรือ
รายไดเ้พิ่มข้ึน 

จากความหมายดงักล่าว เดบิตจะใช้บนัทึกรายการพร้อมกบัจ านวนเงินทางดา้นซ้ายของ
บญัชี ในการบนัทึกรายการจะมีผลท าใหบ้ญัชีสินทรัพยห์รือบญัชีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน ส่วนบญัชีหน้ีสิน 
ทุน หรือบญัชีรายไดจ้ะลดลง ส าหรับเครดิตจะใชบ้นัทึกรายการพร้อมกบัจ านวนเงินทางดา้นขวา
ของบญัชี ในการบนัทึกรายการจะมีผลท าให้บญัชีหน้ีสิน ทุน หรือบญัชีรายไดเ้พิ่มข้ึน ส่วนบญัชี
สินทรัพย ์หรือบญัชีค่าใชจ่้ายจะลดลง ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินรวมดา้นเดบิต และจ านวนเงินรวม
ดา้นเครดิตของแต่ละบญัชีเรียกวา่ยอดคงเหลือในบญัชีหรือยอด ดุลบญัชี (Account balance) ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 2 ชนิด คือ 

ยอดดุลเดบิต (Debit balance) หมายถึง ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินรวมท่ีมากกวา่จ านวนเงิน
รวมดา้นเครดิต 

ยอดดุลเครดิต (Credit balance) หมายถึง ผลต่างระหว่างจ านวนเงินรวมท่ีมากกว่าจ านวน
เงินรวมดา้นเดบิต 
 

2.1.3  ความหมายของการวเิคราะห์งบการเงิน 
รายงานผลประกอบการทางการเงินของบริษทั ซ่ึงจดัท าข้ึนตามวิธีการบญัชี โดยเป็นการรายงาน
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชีหน่ึง ๆ อาจจะเป็น 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือ 12 
เดือน การวิเคราะห์งบการเงิน เป็นการใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ มาประเมินผลการด าเนินงานของบริษทั
โดยพิจารณาจากงบการเงิน ให้ทราบถึงฐานะและความมัน่คงของบริษทันั้น ๆ เพื่อประกอบการ
ตดัสินใจลงทุน 
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2.1.3.1  การวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึง การวิเคราะห์งบการเงิน คือกระบวนการ 
คน้หาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการใดกิจการหน่ึงจากงบ
การเงินของกิจการนั้น  พร้อมทั้งน าขอ้เทจ็จริงดงักล่าวมาประกอบการตดัสินใจการท่ีจะวเิคราะห์งบ
การเงิน กิจการควรมีงบการเงินอย่างน้อย 2 ปีข้ึนไป เพื่อท่ีจะไดเ้ปรียบเทียบและดูแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลง เม่ือรวบรวมขอ้มูลงบการเงินมาไดแ้ลว้ก็สามารถจะเร่ิมวิเคราะห์งบการเงินไดโ้ดยมี
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1)      จดัวางขอ้มูลรายงานงบการเงินในงบการเงินของปีต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบเดียวกนั 
เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ 

2)      เลือกเคร่ืองมือท่ีจะใชว้ิเคราะห์ ซ่ึงไดแ้ก่    
     -          การยอ่ส่วนตามแนวด่ิง (Common – size) 
     -          การวิเคราะห์แนวโนม้ (Trend  Analysis) 
     -          การวิเคราะห์งบแสดงการเคล่ือนไหวของเงินทุน (Fund Flow Analysis) 
     -          การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Ratio  Analysis) 

3)      การอ่านและแปลความ 
4)      การจดัท ารายงานและการใชป้ระโยชน์ 

 
  2.1.3.2  การวิเคราะห์อัตราร้อยละตามแนวตั้ง คือ การเปรียบเทียบตวัเลขแต่ละ
รายการกบัยอดรวมในงบการเงินเดียวกนั เช่น การเปรียบเทียบรายการแต่ละรายการในงบดุลโดย
คิดเป็นร้อยละของยอดสินทรัพยร์วม  การเปรียบเทียบรายการแต่ละรายการในงบก าไรขาดทุนโดย
คิดเป็นร้อยละของยอดขายช่วยใหเ้ห็นโครงสร้างของสินทรัพย ์โครงสร้างหน้ีสินและส่วนของผูถื้อ
หุน้ และโครงสร้างตน้ทุนและค่าใชจ่้ายชดัเจนยิง่ข้ึน 
การย่อส่วนตามแนวด่ิง (Common Size) เป็นการแปลงค่าตวัเลขของรายการต่างๆ ให้อยู่ในรูป
เปอร์เซ็นต์ของรายการส าคัญในงบการเงิน ท่ีต้องท าก็เพราะการดูเป็นตัวเลขเม็ดเงินท าให้เรา
เปรียบเทียบยากวา่ในน้ีเทียบกบัปีท่ีแลว้โครงสร้างทางการเงินในงบดุล หรือโครงสร้างการท าก าไร
ในงบก าไรขาดทุนเปล่ียนแปลงไปหรือไม่ 
           วิธีการท า Common  - size อาจสรุปไดด้งัน้ี 

- ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการต่างๆ จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต ์เม่ือเทียบกบัสินทรัพย์
รวม หรือเทียบกบัหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 

- ในงบก าไรขาดทุน รายการต่างๆ จะคิดเป็นเปอร์เซ็นตเ์ม่ือเทียบกบัยอดขาย 
 



20 
 

2.1.3.3  การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม คือ การวิเคราะห์ 
แนวนอนเป็นการวิเคราะห์ผลการการด าเนินงานฐานะการเงินของกิจการ อาจจะแสดงให้เห็น
หลายๆ ปี ท่ีแสดงให้เห็นการเปล่ียนแปลงในอตัราร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลง บางคร้ังเรียกว่า การ
วิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) เพื่อแสดงให้เห็นถึงการขยายตวัหรือความเจริญเติบโตของ
กิจการวา่เป็นอยา่งไร โดยมีสูตรการค านวณดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์แนวโนม้เป็นการวิเคราะห์ตามแนวนอน วตัถุประสงคก์็เพื่อท าให้เห็นการเจริญเติบ
หรืออตัราการเพิ่ม การลดของรายการท่ีเราสนใจ วิธีการค านวณเราอาจดูการเปล่ียนแปลงเทียบกนัปี
ต่อปี หรือใชเ้ป็นหน่ึงเป็นปีฐาน แลว้ดูว่าในปีอ่ืนๆ เปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบัปีฐาน เป็นตน้ ในท่ีน้ี
จะลองน าเสนอวิธีการค านวณแบบปีฐาน ดงัวิธีการและตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 
วิธีใชแ้ละอ่าน Trend  Analysis 

1)  ไม่จ าเป็นตอ้งท าการวิเคราะห์ทั้งงบเหมือน Common – size เลือกเฉพาะรายการท่ีสนใจ
เช่น    
    ·          กรณีสงสยัวา่ท าไมก าไรนอ้ย อาจน ารายการขายและค่าใชจ่้ายมาท า Trend เปรียบเทียบ 
    ·         กรณีสงสยัวา่สินทรัพยท่ี์มีอยู ่ถูกใชง้านท าใหเ้กิดรายได ้ไดม้ากนอ้ยเพียงใด การเติบโตของ
ขายกบัสินทรัพยถ์าวร สินทรัพยห์มุนเวียนและสินทรัพยร์วมมาเปรียบเทียบ 

2)  การอ่าน Trend ควรท าหลงัจากอ่าน Common – size แลว้ เห็นปัญหาเป็นจุดๆ ซ่ึงเรา
สงสัยอยู่แลว้จึง ดึงรายการท่ีสงสัยมาวิเคราะห์ดว้ย Trend เพื่อยืนยนัว่าเป็นปัญหาจริง เช่นถา้ท า 
Common – size  แลว้เราพบว่า สัดส่วนของตน้ทุนขายเทียบกบัยอดขายสูงมาก ในขณะท่ีบริษทัยงั
เพิ่มยอดขายไดสู้ง ท าไมจึงยงัท าก าไรขั้นตน้ไดไ้ม่มากข้ึน เราอาจเร่ิมสงสัยประสิทธิภาพในการ
ควบคุมตน้ทุน อย่างน้ีเราอาจน า Trend ของยอดขายกบัตน้ทุนขายมาเปรียบเทียบกนั ว่าอตัราการ
เพิ่มของตน้ทุนขายเร็วกวา่ยอดขายหรือไม่ 
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2.1.3.4  การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน คือ เคร่ืองมือในการวิเคราะห์งบ 
การเงินซ่ึงเกิดจากการเปรียบเทียบโดยการน ารายการท่ีปรากฏในงบการเงินส าหรับระยะเวลาหน่ึง
มาสมัพนัธ์กนัในรูปสดัส่วนหรืออตัราร้อยละ อตัราส่วนทางการเงินแบ่งออกได ้5 ประเภท คือ 
 

1.  อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
เป็นอตัราส่วนใชว้ดัความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้น หรือวดัสภาพคล่องของกิจการ 

     1.1  อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เป็นอตัราส่วนใชว้ดัสภาพคล่องของ

กิจการแสดงความสามารถท่ีกิจการน าสินทรัพยห์มุนเวียนไปช าระหน้ีสินหมุนเวียนไดก่ี้เท่า และ

สามารถช าระไดท้นัเวลาหรือไม่ 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน  =   
สินทรัพยห์มุนเวยีน

หนีสินหมุนเวียน
 = .......... เท่า 

ผลลพัธ์บอกให้ทราบว่า ณ วนัท่ีวิเคราะห์งบการเงิน  กิจการมีสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นก่ีเท่าของ

หน้ีสินหมุนเวียน นัน่คือ เม่ือกิจการจ่ายช าระหน้ีสินระยะสั้นแลว้ ยงัมีสินทรัพยห์มุนเวียนเหลืออยู่

หรือไม่  ซ่ึงบอกใหท้ราบวา่ธุรกิจมีสภาพคล่องสูงหรือต ่า                                                                                                                    

  1.2 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio or Acid-test Ratio) เป็นอตัราส่วนท่ี

ใชว้ดัสภาพคล่องของกิจการอีกประเภทหน่ึงแสดงความสามารถท่ีกิจการจะน าสินทรัพยห์มุนเวียน

ท่ีเปล่ียนเป็นเงินสดไดเ้ร็ว มาจ่ายช าระหน้ีสินระยะสั้นไดท้นัเวลาหรือไม่                

 อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว  = 
เงินสด+เงินลงทุนระยะสั้น+ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ

หน้ีสินหมุนเวียน   
= ……เท่า 

  ผลลพัธ์บอกใหท้ราบวา่ ณ วนัท่ีวิเคราะห์งบการเงิน กิจการมีสินทรัพยท่ี์เปล่ียนเป็นเงินสด

ไดเ้ร็วเป็นก่ีเท่าของหน้ีสินหมุนเวียน เพื่อจะใชช้ าระหน้ีสินหมุนเวียนไดท้นัเวลาหรือไม่ 

 

 



22 
 

2.  อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ (Activity Ratio) 

  เป็นอตัราส่วนท่ีใช้วดัประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพยท่ี์มีอยู่ของกิจการ อตัราส่วนน้ี

เก่ียวขอ้งกบัการเปรียบเทียบระหวา่งยอดขายกบัการลงทุนในสินทรัพยต่์าง ๆ ของกิจการ 

2.1. อตัราการหมุนเวยีนของสินค้า (Inventory Turnover) 

อตัราการหมุนเวียนของสินคา้  =    
ตน้ทุนขาย 

  สินคา้คงเหลือเฉล่ีย
     =…….คร้ัง 

สินคา้คงเหลือเฉล่ีย  =  
สินคา้คงเหลือตน้งวด + สินคา้คงเหลือปลายงวด 

2
 

ผลลพัธ์จากการค านวณอตัราการหมุนเวียนของสินคา้บอกใหท้ราบวา่ธุรกิจไดข้ายสินคา้จนกระทัง่

เกบ็เงินไดมี้จ านวนก่ีคร้ัง ถา้อตัราการหมุนเวียนของสินคา้ มีจ านวนมากคร้ัง แสดงถึงประสิทธิภาพ

ดา้นการขายอยูใ่นเกณฑดี์และสินคา้เป็นท่ีตอ้งการของตลาดท าใหข้ายสินคา้ไดเ้ร็ว 

 ระยะเวลาในการเกบ็รักษาสินค้า (Average Day Inventory in Stock) 

 ระยะเวลาในการเกบ็รักษาสินคา้  = 
จ านวนวนัใน 1 ปี     

อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ
   =……วนั 

ผลลพัธ์บอกใหท้ราบวา่ การวิเคราะห์เงินทุนท่ีไดล้งทุนในสินคา้นั้นกวา่จะเปล่ียนสภาพเป็นลูกหน้ี

หรือเงินสดใชเ้วลาก่ีวนั 

  2.2. อตัราส่วนหมุนเวยีนของลูกหนี ้(Receivables Turnover) 

อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี = 
ยอดขายเช่ือ  

ลูกหน้ีเฉล่ีย 
  =……คร้ัง 

ลูกหน้ีเฉล่ีย  =  
ลูกหน้ีการคา้ตน้งวด + ลูกหน้ีการคา้ปลายงวด

2
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ผลลพัธ์บอกให้ทราบว่า ช่วงเวลาท่ีท าการวิเคราะห์ ธุรกิจขายสินคา้เป็นเงินเช่ือและสามารถเรียก

เก็บหน้ีไดก่ี้คร้ัง ถา้อตัราส่วนการหมุนเวียนของลูกหน้ีสูงยิ่งดี แสดงว่า ในช่วงท่ีวิเคราะห์ธุรกิจมี

การขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ และเกบ็หน้ีจากลูกหน้ีไดเ้ร็ว คือลูกหน้ีของกิจการมีความคล่องตวัสูง                       

 ระยะเวลาในการเกบ็หนีถ้ัวเฉลีย่ (Average Collection Period) 

ระยะเวลาในการเกบ็หน้ีถวัเฉล่ีย    = 
จ านวนวนัในหน่ึงปี    

อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี   
   =…….วนั 

ผลลพัธ์บอกใหท้ราบวา่ ในช่วงเวลาการวิเคราะห์ กิจการสามารถเกบ็เงินจากลูกหน้ีใชเ้วลาก่ีวนั 

จ านวนวนัท่ีใชใ้นการเกบ็เงินจากลูกหน้ียิง่นอ้ยวนัยิง่ดี ถา้จ านวนวนัมากจะท าใหเ้ส่ียงต่อการเกิด

หน้ีสูญ 

  2.3 อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) 

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม =   
ยอดขาย 

สินทรัพยร์วมเฉล่ีย
   =…..คร้ัง 

ผลลพัธ์บอกใหท้ราบวา่ ความสามารถของกิจการในการใชสิ้นทรัพยน์ั้น ๆ มีประสิทธิภาพเพยีงใด 

 
 
3.  อตัราส่วนวดัสภาพหนีสิ้น (Leverage Ratio) 

เป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดัความสามารถในการก่อหน้ีของกิจการ 

      3.1 อตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อสินทรัพย์รวม (Debt Ratio) 

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม  =   
  หน้ีสินรวม      

สินทรัพยร์วม
    = ……..% 

                                                                                                             

 ผลลพัธ์บอกให้ทราบว่ากิจการมีการกูย้ืมเงินมาลงทุนเป็นอตัราร้อยละเท่าไรของสินทรัพยร์วม  

ฝ่ายเจา้หน้ีจะพอใจในอตัราส่วนท่ีปานกลางจนถึงต ่า แสดงวา่กิจการมีสินทรัพยร์วมมากกวา่หน้ีสิน
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รวม  ฝ่ายเจา้ของกิจการ จะพอใจในอตัราส่วนท่ีสูงเน่ืองจาก   1. เจา้ของกิจการหลีกเล่ียงการเพิ่มทุน

ของกิจการ  2. เป็นการน าเงินของเจา้หน้ีมาลงทุนซ่ึงมีตน้ทุนต ่า  3. เป็นการลดความเส่ียงในเงิน

ลงทุนของเจา้ของกิจการ      

     3.2 อัตราส่วนวัดความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Time Interest Earned or Interest 

Coverage Ratio) 

อตัราส่วนวดัความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย =  
ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได ้ 

ดอกเบ้ียจ่าย  
    =…….เท่า 

ผลลพัธ์บอกใหท้ราบวา่ กิจการมีผลก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษีเงินไดเ้ป็นก่ีเท่าของดอกเบ้ียจ่าย 

แสดงถึงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียและแสดงใหเ้ห็นวา่กิจการจะตอ้งท าก าไรเท่าใด จึงจะ

เพียงพอต่อการจ่ายดอกเบ้ีย 

  3.3 อัตราส่วนวัดความสามารถในการจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าทางการเงิน (Fixed Charge 

Coverage Ratio) 

 ค่าใชจ่้ายประจ าทางการเงิน คือ ดอกเบ้ียจ่าย ค่าเช่าระยะยาว และจ่ายเงินกองทุนจม (Sinking Fund) 

ซ่ึงเงินกองทุนจมจ่ายจากก าไรหลงัหกัภาษีตอ้งปรับปรุงโดยหาร (1 – อตัราภาษี) เพื่อเป็นก าไรก่อน

หกัภาษี 

อตัราส่วนวดัความสามารถในการจ่ายค่าใชจ่้ายประจ าทางการเงิน  =  

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษีเงินได ้

ดอกเบ้ีย+ค่าเช่า+เงินกองทุนจม (1−อตัราภาษีเงินได)้ 
   =   ……เท่า 

ผลลพัธ์ท่ีไดบ้อกใหท้ราบวา่กิจการมีก าไรเพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใชจ่้ายประจ าทางการเงินไดเ้พยีงใด 

 
4. อตัราส่วนวดัความสามารถในการท าก าไร (Profitability  Ratio) 

เป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดัความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจ 

   4.1  อัตราก าไรขั้นต้น  (Gross  Profit  Margin) เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงว่าขาย 100  บาท  

ไดก้ าไรขั้นตน้เท่าไร 
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อตัราก าไรขั้นตน้   = 
ก าไรขั้นตน้   

ยอดขายสุทธิ
    × 100  =  ……………..% 

ผลลพัธ์บอกใหท้ราบวา่กิจการมีก าไรขั้นตน้เป็นร้อยละเท่าใดของยอดขาย  อตัราส่วนน้ียิง่สูงยิง่ดี

แสดงความสามารถในการท าก าไรขั้นตน้ 

     4.2  อัตราก าไรสุทธิ  (Net  Profit  Margin)  เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงว่าขาย  100  บาท  มี

ก าไรสุทธิเท่าไร            

อตัราก าไรสุทธิ  = 
ก าไรสุทธิหลงัภาษี

ยอดขายสุทธิ 
 × 100  =……………% 

ผลลพัธ์บอกใหท้ราบวา่  กิจการมีก าไรสุทธิเป็นร้อยละเท่าไรของยอดขาย  อตัราส่วนน้ียิง่สูงยิง่ดี

แสดงความสามารถในการท าก าไรสุทธิ 

     4.3 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Asset หรือ  ROA)  แสดงให้เห็นถึง  

ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยร์วมท่ีกิจการมีอยูว่่าก่อให้เกิดผลตอบแทนในรูปก าไรให้กบั

ธุรกิจมากหรือนอ้ยอยา่งไร  บางคร้ังเรียกอตัราส่วนน้ีวา่  อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน  (Return  

on  Investment  หรือ  ROI)            

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม  =  
ก าไรสุทธิหลงัภาษี  

สินทรัพยร์วม 
 × 100  = ………% 

                                                                                                                          

 ผลลพัธ์ท่ีไดแ้สดงว่ากิจการใช้สินทรัพยไ์ดมี้ประสิทธิภาพเพียงใด หรืออาจเป็นท่ีสินทรัพยใ์ช้

ประโยชน์ได้น้อยเน่ืองจากเส่ือมคุณภาพ  ถ้าอตัราส่วนน้ีสูง  แสดงว่ากิจการใช้สินทรัพยแ์ลว้

ก่อใหเ้กิดก าไรสูง  ถา้อตัราส่วนน้ีต ่า  แสดงวา่  การใชสิ้นทรัพยแ์ลว้ก่อใหเ้กิดก าไรนอ้ย    
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  4.4  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity)หรือ ROE  เป็นอตัราส่วนท่ีแสดง

ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่จะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนมากนอ้ยเพียงใด   

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  = 
ก าไรสุทธิหลงัภาษี  

   ส่วนของถือหุน้         
 × 100  = ……% 

ผลลพัธ์ท่ีไดแ้สดงวา่กิจการน าส่วนของผูถื้อหุน้มาลงทุนแลว้ก่อใหเ้กิดก าไรมากนอ้ยเพยีงใด 

         5.  อตัรามูลค่าตลาด (Market Value Ratio) 

  5.1 อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุ้น  (Price – Earning  Ratio  or  P/E  Ratio) 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุน้  =  
ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญั  

ก าไรต่อหุน้    
  =  .......เท่า 

ผลลพัธ์แสดงวา่เพื่อใหไ้ดก้ าไร  1  บาทต่อหุน้  ผูล้งทุนจะตอ้งลงทุนเท่าใด  หรือราคาตลาดเป็นก่ี

เท่าของก าไรต่อหุน้  ถา้  P/E  Ratio  สูง  แสดงวา่นกัลงทุนยนิดีลงทุน ซ้ือหุน้ในราคาตลาดสูงเม่ือ

เทียบกบัก าไรต่อหุน้  สะทอ้นวา่นกัลงทุนมีความเช่ือมัน่ในความสามารถในการท าก าไรในอนาคต

ของกิจการ 

    5.2 อตัราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น (Price/Cash Flow Ratio) 

อตัราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุน้  =  
ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญั  

   กระแสเงินสดต่อหุน้
  = .......เท่า 

ในบางอุตสาหกรรม ราคาหุน้สามญัจะมีความสมัพนัธ์กบักระแสเงินสดมากกวา่ก าไรสุทธิ การ

ค านวณหากระแสเงินสดต่อหุน้ จะค านวณดงัน้ี 

กระแสเงินสดต่อหุน้   = 
ก าไรสุทธิ + ค่าเส่ือม และรายการตดับญัชี

จ านวนหุน้สามญั
 

ผลลพัธ์แสดงถึงแนวโน้มในการเจริญเติบโต ถา้บริษทัมีอตัราส่วนตวัน้ีต ่า แสดงว่าแนวโน้มการ

เจริญเติบโตของบริษทัต ่ากว่าบริษทัอ่ืนโดยเฉล่ีย หรือความเส่ียงของบริษทัสูงกว่าค่าเฉล่ีย หรือทั้ง

สองประการ 
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    5.3 อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price/Book Value Ratio or P/BV Ratio) 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้  =  
ส่วนของเจา้ของ

 จ านวนหุน้สามญั
 

อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี   =   
ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญั

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้
  = .......เท่า 

ผลลพัธ์แสดงวา่ นกัลงทุนมองบริษทัวา่เป็นเช่นไร ถา้บริษทัมีอตัราส่วนตวัน้ีต ่า แสดงวา่นกัลงทุน

เตม็ใจท่ีจะจ่ายนอ้ยกวา่ส าหรับทุกๆบาทของมูลค่าตามบญัชีของบริษทั 

 
2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการวิเคราะห์องค์กร 
 

2.2.1    แนวคดิของ SWOT 
SWOT เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินสถานการณ์ เพื่อช่วยให้ผูบ้ริหารก าหนดจุดแขง็และจุดอ่อนจาก
สภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและปัญหาอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกตลอดจนถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อศกัยภาพในการท างานขององคก์ร ค าวา่ SWOTเป็นตวัยอ่ท่ีมีความหมาย ดงัน้ี 
 

S มาจาก ค าวา่ Strengths หมายถึง จุดแขง็หรือขอ้ไดเ้ปรียบ เป็นปัจจยัภายในท่ีมีผลดีต่อการ
ด าเนินงานขององคก์ร ซ่ึงองคก์รจะตอ้งคน้หาความสามารถท่ีโดดเด่น เพื่อน ามาก าหนดเป็นกลยทุธ์
ให้เหมาะสมกบัลกัษณะการบริหารงานขององค์กร เช่น องค์กรภาครัฐน ามากลยุทธ์เพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายหรือตามแผนท่ีวางไว ้ส่วนองคก์รธุรกิจน าจุดแขง็มาก าหนดเป็น
กลยทุธ์เพื่อใหมี้ความสามารถโดดเด่นเหนือคู่แขง็ทางดา้นการตลาด 
 

W มาจาก ค าว่า Weaknesses หมายถึง จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ เป็นปัจจัยภายในท่ีมี
ผลกระทบหรือส่งผลเสียต่อการบริหารงานขององคก์ร เช่น ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
เฉพาะดา้น เคร่ืองมือเคร่ืองใชข้าดคุณภาพหรือไม่ไดม้าตรฐาน ท าใหอ้งคก์รไม่สามารถน ามาใชใ้ห้
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน 
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O มาจาก ค าว่า Opportunities หมายถึง โอกาสหรือปัจจัยภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยให้การ
ท างานขององคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์ซ่ึงไดแ้ก่สภาพแวดลอ้มท่ีน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่การ
ด าเนินงาน 
 

T มาจาก ค าว่า Threats หมายถึง อุปสรรคหรือขอ้จ ากดั ท่ีเป็นภยัคุกคามต่อการด าเนินงาน
ขององค์กร เป็นปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถแก้ไขเปล่ียนแปลงได้ นอกจากการควบคุมาและ
วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางป้องกนัใหไ้ดรั้บผลกระทบหรือมีความเสียหายนอ้ยลง 
 
กรอบและขั้นตอนใน การวเิคราะห์ SWOT 

ส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งค านึงถึงส าหรับการวิเคราะห์ SWOT ก็คือ การก าหนดกรอบหรือก าหนด
ประเด็น เพื่อให้การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคไดอ้ย่างถูกตอ้ง หลกัในการ
ก าหนดกรอบหรือก าหนดประเด็นวิเคราะห์ SWOT  ตอ้งข้ึนอยูก่บัลกัษณะธุรกิจหรือธรรมชาติของ
องค์กรนั้นๆซ่ึงมีความแตกต่างกนัหลายรูปแบบ เช่น กรอบหรือประเด็นการวิเคราะห์หน่วยงาน
หรือองคก์รภาครัฐ และองคก์รภาคธุรกิจ 
 
ประเด็นส าหรับการวิเคราะห์ 

1.  เอกลกัษณ์ขององคก์ร 
2.  ขอบเขตของธุรกิจ 
3.  แนวโนม้และสภาพแวดลอ้มท่ีจะกลายเป็นโอกาสและอุปสรรค 
4.  โครงสร้างของธุรกิจ 
5.  รูปแบบการเติมโตตามท่ีคาดหวงั 

  
ข้อควรค านึง 

1.  องคก์รตอ้งก าหนดก่อนวา่ องคก์รตอ้งการท่ีจะท าอะไร 
2  .การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคตอ้งกระท าในช่วงเวลาขณะนั้น 
3.  องคก์รตอ้งก าหนดปัจจยัหลกั (key success factors) ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานใหถู้กตอ้ง 
4.  องคก์รตอ้งประเมินความสามารถของตนใหถู้กตอ้ง 

 
 
 



29 
 

ข้อควรระวงั 
1.  การระบุจุดอ่อนตอ้งวิเคราะห์อยา่งซ่ือสตัย ์
2.  การจดัการกบักลไกการป้องกนัตนเองตอ้งกระท าอยา่งรอบคอบ 
3.  แนวโนม้การขยายจุดแขง็ท่ีเกินความเป็นจริง 
4.  ความใกลชิ้ดกบัสถานการณ์ท าใหม้องสถานการณ์ขององคก์รไม่ชดัเจน 
5.  การก าหนดบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวบรวมขอ้มูลตอ้งระบุใหช้ดัเจน 
6.  ขอ้มูลไม่เพียงพอ นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มภายนอกอาจเป็นโอกาส    

    หรือ อุปสรรคกไ็ด ้
 
ขั้นตอนและกระบวน 

การวิเคราะห์SWOT เพื่อก าหนดกลยุทธ์ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค ตลอดจน
สามารถสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนัให้กบัองค์กรธุรกิจ และช่วยให้การบริหารงานบรรลุ
ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไวส้ าหรับองคก์รหรือหน่วยงานภาครัฐ ไดแ้ก่ 
 
 

1. การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
เป็นการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในองคก์รทุก ๆ ดา้น ทั้งใน

ดา้นโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบติังาน บรรยากาศในการทางานและทรัพยากรในการบริหาร 
เช่น คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการจดัการ รวมถึงการพิจารณาผลการดาเนินงานท่ีผ่านมา เพื่อระบุ
จุดแขง็และจุดอ่อนขององคก์ร 
 

2. การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 
การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รนั้นสามารถคน้หาโอกาสและอุปสรรคในการ

การดาเนินงานขององคก์รท่ีไดรั้บผลกระทบ เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจยัใดท่ีสามารถส่งผลกระทบ
ประโยชน์ทั้ งทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินการขององค์กร และสามารถฉกฉวยข้อดีมา
เสริมสร้างให้หน่วยงานเข็มแข็ง ข้ึนได ้ส าหรับอุปสรรคทางสภาพแวดลอ้ม เป็นการวิเคราะห์ว่า
ปัจจัยภายนอกองค์กรใดท่ีสามารถส่งผลกระทบ ท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรง และ
ทางออ้ม ซ่ึงองคก์ร จาตอ้งหลีกเล่ียงหรือปรับสภาพองคก์รใหมี้ความแขง็แกร่งพร้อมท่ีจะเผชิญ แรง
กระทบดงักล่าวได ้
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3. วเิคราะห์สถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อม 
เม่ือไดข้อ้มูลเก่ียวกบั จุดแขง็-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจยัภายในและ

ปัจจยัภายนอกนอกแลว้ ใหน้ า จุดแขง็-จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกบั โอกาส-อุปสรรค จากปัจจยั
ภายนอกเพื่อดูว่าองคก์รก าลงัเผชิญสถานการณ์ เช่น สถานการณ์ท่ีเลวร้าย  สถานการณ์ท่ีองคก์รมี
โอกาสเป็นข้อได้เปรียบ เป็นสถานการณ์ท่ีพึ่ งปรารถนา  หรือสถานการณ์น้ีเกิดข้ึนจากการท่ี
สภาพแวดลอ้มไม่เอ้ืออ านวยต่อการ ด าเนินงาน แต่ตวัองค์กรมีขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเป็นจุดแข็งหลาย
ประการ เม่ือทราบสถานการณ์ท่ีองคก์รก าลงัเผชิญอยู ่ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดๆ ก็สามารถท่ีจะ
น าสถานการณ์นั้นมาก าหนดเป็นกลยทุธ์ในการบริหารเพื่อใหอ้งคก์รเกิดการไดเ้ปรียบ ท าใหอ้งคก์ร
บรรลุผลส าเร็จ หรือลดผลกระทบท าใหเ้กิดความเสียหายนอ้ยลง 
 

ประโยชน์ของการวเิคราะห์ SWOT 
วิเคราะห์SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองคก์ร ซ่ึง

ปัจจยัแต่ละดา้นจะช่วยใหเ้ขา้ใจไดว้า่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององคก์รอยา่งไร เช่น 
จุดแข็งขององค์กร จะเป็นความสามารถภายในท่ีถูกใชป้ระโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมาย
จุดอ่อนขององค์กร จะเป็นคุณลกัษณะภายในท่ีอาจจะท าลายผลการด าเนินงาน 
โอกาสทางสภาพแวดล้อม จะเป็นสถานการณ์ท่ีให้โอกาสเพื่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร
อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม จะเป็นสถานการณ์ท่ีขดัขวางการบรรลุเป้าหมาย ขององคก์ร 

 
ความส าคญั กระบวนการและผลจากการวิเคราะห์ SWOT น้ีจะใช้เป็นแนวทางในการ

ก าหนดวิสัยทศัน์การก าหนดกลยุทธ์ เพื่อให้องค์กรเกิดการพฒันาไปในทางท่ีเหมาะสมสามารถ
บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้หรือท าให้มีขอ้ไดเ้ปรียบในเชิงธุรกิจสามารถเป็นผูน้ า
ทางดา้นการตลาดได ้นั้นเอง 
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2.2.2    แนวคดิของหลกั PDCA 
PDCA มาจากค าภาษาองักฤษ 4 ค า ไดแ้ก่ Plan (วางแผน) Do (ปฏิบติั) Check (ตรวจสอบ) 

Act (ด าเนินการใหเ้หมาะสม) 
              แนวคิดเก่ียวกับวงจร PDCA เร่ิมข้ึนเป็นคร้ังแรกโดยนักสถิติ Walter Shewhart ซ่ึงได้
พฒันาจากการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติท่ี Bell Laboratories ในสหรัฐอเมริกาเม่ือทศวรรษ 1930 
ในระยะเร่ิมแรก วงจรดงักล่าวเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือ “วงจร Shewhart” จนกระทัง่ราวทศวรรษท่ี 1950 
ไดมี้การเผยแพร่อย่าง กวา้งขวางโดย W.Edwards Deming ปรมาจารยท์างดา้นการบริหารคุณภาพ 
หลายคนจึงเรียกวงจรน้ีวา่ ” วงจร Deming ” เม่ือเร่ิมแรก Deming ไดเ้นน้ถึงความสัมพนัธ์ 4 ฝ่าย ใน
การด าเนินธุรกิจเพื่อให้ไดม้าซ่ึงคุณภาพ และความพึงพอใจของลูกคา้ ซ่ึงไดแ้ก่ ฝ่ายออกแบบ ฝ่าย
ผลิต ฝ่ายขาย และฝ่ายวิจัย ความสัมพนัธ์องทั้ ง 4 ฝ่ายนั้น จะต้องด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง เพื่อ
ยกระดบัคุณภาพของสินคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอด เวลา โดยให้ถือว่า
คุณภาพจะตอ้งมาก่อนส่ิงอ่ืนใดต่อมาแนวคิดเก่ียวกบักบัวงจร Deming ไดถู้กดดัแปลงให้เขา้กบั
วงจรการบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ย ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบติั ขั้นตอนการตรวจสอบ 
และขั้นตอนการด าเนินการใหเ้หมาะสม (ซ่ึงในระยะเร่ิมแรกหมายถึงการปรับปรุงแกไ้ข) แต่ยงัไม่
สามารถใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิผล เพราะแต่ละขั้นตอนถูกมอบหมายให้เป็นหน้าท่ีรับผิดชอบ
ของแต่ละฝ่าย ขณะท่ีฝ่ายบริหารก าหนดแผนงานและตั้งเป้าหมายส าหรับพนกังาน พนกังานก็ตอ้ง
ลงมือปฏิบติัใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีฝ่ายบริหารไดก้ าหนดข้ึน ในขณะท่ีผูต้รวจสอบคอยตรวจสอบ
ผลการปฏิบติังานของพนกังานเป็นระยะๆและรายงาน ผลให้ผูบ้ริหารทราบ หากการปฏิบติังานมี
ความผดิพลาดหรือเบ่ียงเบนไปจากเป้าหมายกจ็ะไดแ้กไ้ขได ้ทนัที พนกังานท่ีสามารถปฏิบติังานได้
ตามเป้าหมายก็จะได้รางวลัเป็นการตอบแทน แต่ถ้าไม่สามารถท าได้ตามเป้าหมายก็จะถูก
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีต ่า การด าเนินงานในลกัษณะน้ีจะเห็นได้ว่าค่อนข้างแข็งกระด้าง 
นอกจากผูบ้ริหารจะไม่ประเมินศกัยภาพของพนักงานซ่ึงเป็นผูท่ี้รู้ดีท่ีสุด เก่ียวกบักระบวนการ
ท างานแลว้ ยงัขาดวิสัยทศัน์ท่ีดีในเร่ืองของการประสานงานภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผนและแกไ้ขปรับ ปรุงใหดี้ข้ึน 
อย่างไรก็ตาม วงจร Deming ได้พัฒนาไปในทิศทางท่ีนุ่มนวลข้ึน ในประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงได้ให้
ความส าคญักบัพื้นฐานการบริหารงาน 2 อยา่ง นั้นก็คือ การส่ือสารและความร่วมมือร่วมใจจากทุก
คนในหน่วยงาน โดยผูบ้ริหารยงัคงเป็นผูก้  าหนดแผนงาน แต่จะส่ือสารผ่านช่องทางหัวหน้างาน
และพนกังานตามล าดบัขั้นเป้าหมายถูกก าหนด ข้ึนตามความเหมาะสมเป็นไปได ้เราใชว้งจร PDCA 
เพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง ทุกคร้ังท่ีวงจรหมุนครบรอบก็จะเป็นแรงส่งให้หมุนในรอบ
ต่อไป วิธีการใหม่ ๆ ท่ีท าใหเ้กิดการปรับปรุงกจ็ะถูกจดัท าเป็นมาตรฐานการท างาน ซ่ึงจะท าใหก้าร



32 
 

ท างานมีการพฒันาอยา่งไม่ส้ินสุด เราอาจเร่ิมดว้ยการปรับปรุงเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ก่อนท่ีจะกา้วไปสู่การ
ปรับปรุงท่ีมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึนวงจร PDCA สามารถประยุกต์ใชไ้ดก้บัทุก ๆ เร่ือง นับตั้งแต่
กิจกรรมส่วนตวั เช่น การปรุงอาหาร การเดินทางไปท างานในแต่ละวนั การตั้งเป้าหมายชีวิต การ
ด าเนินงานในระดบับริษทั จนกระทัง่ในระดบัสถาบนัการศึกษา หรือท่ีน ามาใชใ้นระบบประกนั
คุณภาพการศึกษา 
 
โครงสร้างของวงจร PDCA 
  ขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอนของวงจร PDCA ประกอบดว้ย “การวางแผน” อยา่งรอบคอบ    เพื่อ  
 “การปฏิบติั” อยา่งค่อยเป็นค่อยไป แลว้จึง “ตรวจสอบ” ผลท่ีเกิดข้ึนวธีิการปฏิบติัใดมีประสิทธิผล
ท่ีสุด กจ็ะจดัใหเ้ป็นมาตรฐาน หากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายไดก้ต็อ้งมองหาวิธีการปฏิบติัใหม่หรือ
ใชค้วามพยายามใหม้ากข้ึนกวา่เดิม 
 
ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
 ขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการก าหนดกรอบหวัขอ้ท่ีตอ้งการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
ซ่ึงรวมถึงการพฒันาส่ิงใหม่ ๆ การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน ฯลฯ พร้อมกบัพิจารณาวา่
มีความจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลใดบา้งเพื่อการปรับปรุงเปล่ียน แปลงนั้น โดยระบุวิธีการเก็บขอ้มูลให้
ชัดเจน นอกจากน้ี จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ แล้วก าหนดทางเลือกในการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงดงักล่าวการวางแผนยงัช่วยให ้เราสามารถคาดการณ์ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต และช่วยลด
ความสูญเสียต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งในดา้นแรงงาน วตัถุดิบ ชัว่โมงการท างาน เงิน เวลา ฯลฯ 
โดยสรุปแลว้ การวางแผนช่วยใหรั้บรู้สภาพปัจจุบนั พร้อมกบัก าหนดสภาพท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนใน
อนาคต ด้วยการผสานประสบการณ์ ความรู้ และทกัษะอย่างลงตวั โดยทัว่ไปการวางแผนมีอยู่
ดว้ยกนั 2ประเภทหลกั ๆ ดงัน้ี 

ประเภทที่1 การวางแผนเพือ่อนาคต เป็นการวางแผนส าหรับส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตหรือ
ก าลงัจะเกิดข้ึน บางอย่างเราไม่สามารถควบคุมส่ิงนั้นไดเ้ลย แต่เป็นการเตรียมความพร้อมของเรา
ส าหรับส่ิงนั้น 

ประเภทที่ 2 การวางแผนเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เป็นการวางแผนเพื่อเปล่ียนแปลง
สภาพท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัเพื่อสภาพท่ีดีข้ึน ซ่ึงเราสามารถควบคุมผลท่ีเกิดในอนาคตไดด้ว้ยการ
เร่ิมตน้เปล่ียนแปลงตั้งแต่ ปัจจุบนั 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (DO) 
ขั้นตอนการปฏิบติั คือ การลงมือปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามทางเลือกท่ีไดก้ าหนดไวใ้น

ขั้นตอนการ วางแผน ในขั้นน้ีตอ้งตรวจสอบระหวา่งการปฏิบติัดว้ยวา่ไดด้ าเนินไปในทิศทางท่ีตั้งใจ 
หรือไม่ พร้อมกบัส่ือสารให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบดว้ย เราไม่ควรปล่อยให้ถึงวินาทีสุดทา้ยเพื่อดู
ความคืบหนา้ท่ีเกิดข้ึน หากเป็นการปรับปรุงในหน่วยงานผูบ้ริหารยอ่มตอ้งการทราบความคืบหนา้
อยา่งแน่ นอน เพื่อจะไดม้ัน่ใจวา่โครงการปรับปรุงเกิดความผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 
 
ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) 

ขั้นตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลท่ีไดรั้บจากการปรับปรุงเปล่ียนแปลง แต่ขั้น
ตอนน้ีมกัจะถูกมองขา้มเสมอการตรวจสอบท าใหเ้ราทราบวา่การปฏิบติัใน ขั้นท่ีสองสามารถบรรลุ
เป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไวห้รือไม่ ส่ิงส าคญัก็คือ เราตอ้งรู้วา่จะตรวจสอบอะไรบา้ง
และบ่อยคร้ังแค่ไหน ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ส าหรับขั้นตอนถดัไป 
 
ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสม (Act) 

ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณาผลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบ ซ่ึงมีอยู่ 2 กรณี คือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้หรือไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้หากเป็นกรณีแรก ก็ให้น า
แนวทางหรือกระบวนการปฏิบติันั้นมาจดัท าใหเ้ป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการท่ีจะปรับปรุงใหดี้
ยิ่งข้ึนไปอีก ซ่ึงอาจหมายถึงสามารถบรรลุเป้าหมายไดเ้ร็วกว่าเดิม หรือเสียค่าใชจ่้ายน้อยกว่าเดิม 
หรือท าให้คุณภาพดียิ่งข้ึนก็ไดแ้ต่ถา้หากเป็นกรณีท่ีสอง ซ่ึงก็คือผลท่ีไดไ้ม่บรรลุวตัถุประสงคต์าม
แผนท่ีวางไว ้เราควรน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไวม้าวิเคราะห์ และพิจารณาว่าควรจะด าเนินการอย่างไร 
ต่อไปน้ี 

- มองหาทางเลือกใหม่ท่ีน่าจะเป็นไปได ้
- ใชค้วามพยายามใหม้ากข้ึนกวา่เดิม 
- ขอความช่วยเหลือจากผูรู้้ 
- เปล่ียนเป้าหมายใหม่ 

การวางแผนการด าเนินงานเราตอ้งก าหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการบรรลุผลส าเร็จ อาจจะเป็นเป้าหมาย
ระยะสั้น หรือเป้าหมายระยะยาวกไ็ดแ้ต่เป้าหมายท่ีดีจะตอ้งSMARTER ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

Specific – เฉพาะเจาะจง มีความชดัเจน 
Measurable – สามารถวดัและประเมินผลได ้
Acceptable – เป็นท่ียอมรับไดข้องผูป้ฏิบติั 
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Realistic – ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความเป็นจริง 
Time Frame – มีกรอบเวลาก าหนด 
Extending – ทา้ทาย และเพิ่มศกัยภาพของผูป้ฏิบติั 
Rewarding – คุม้ค่ากบัการปฏิบติั 

 
 
2.3  ทฤษฎีเกีย่วกบัการบัญชี 
 

2.3.1. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง งบการเงินรวม  
วตัถุประสงค์ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดหลกัการในการ

น าเสนอและการจดัท างบการเงินรวม เม่ือกิจการควบคุมกิจการอ่ืนอีกกิจการหน่ึงหรือมากกวา่
นั้น 

 
ขอบเขต  
กิจการท่ีเป็นบริษทัใหญ่ตอ้งน าเสนองบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัน้ี ใชก้บัทุกกิจการ ยกเวน้ 
          1 บริษทัใหญ่ไม่จ าเป็นตอ้งน าเสนองบการเงินรวมในกรณีท่ีเขา้เง่ือนไขทุกขอ้ต่อไปน้ี  

1.1 บริษทัใหญ่มีฐานะเป็นบริษทัยอ่ยซ่ึงกิจการอ่ืนควบคุมส่วนไดเ้สียทั้งหมด หรือ
บางส่วนโดยท่ีผูถื้อหุ้นอ่ืนของบริษทัใหญ่ รวมทั้งผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีสิทธิ ออกเสียงไดรั้บแจง้เก่ียวกบั
เร่ือง ซ่ึงในสถานการณ์อ่ืนจะไม่มีสิทธิออกเสียง และไม่คดัคา้นในการท่ีบริษทัใหญ่จะไม่น าเสนอ
งบการเงินรวม 
   1.2 ตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของบริษทัใหญ่ไม่มีการซ้ือขายในตลาดสาธารณะ 
(ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศหรือต่างประเทศหรือการซ้ือขาย นอกตลาดหลกัทรัพย์
(over-the-counter market) รวมทั้งตลาดในทอ้งถ่ิน และในภูมิภาค) 

 1.3 บริษทัใหญ่ไม่ไดน้ าส่งหรืออยู่ในกระบวนการของการน าส่งงบการเงินของ 
บริษทัให้แก่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือหน่วยงานก ากบั
ดูแลอ่ืนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการออกขายหลกัทรัพยใ์ดๆ ในตลาดสาธารณะ และ 
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1.4 บริษทัใหญ่ในล าดับสูงสุดหรือบริษทัใหญ่ในล าดับระหว่างกลางจัดท างบ
การเงินและเผยแพร่เป็นขอ้มูลสาธารณะ ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน โดยได้
รวมบริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินหรือวดัมูลค่า บริษทัยอ่ยดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนซ่ึง
เป็นไปตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน 
 

        ค านิยาม  
        งบการเงินรวม หมายถึง งบการเงินของกลุ่มกิจการท่ีมีการน าเสนอสินทรัพยห์น้ี สิน 
ส่วนของ เจา้ของ รายไดค่้าใชจ่้าย และกระแสเงินสดของบริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ย เสมือน
วา่เป็นของหน่วยงานทางเศรษฐกิจหน่วยงานเดียว  
        การควบคุมผู้ ได้รับ การลงทุน หมายถึง ผู ้ลงทุนควบคุมผู ้ได้ รับการลงทุนเม่ือผู ้

ลงทุนมีฐานะเปิดต่อหรือ มีสิทธิในผลตอบแทนท่ีผนัแปรจากการเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการ 
ลงทุน และมีความสามารถท่ีจะท าให้เกิดผลตอบแทนดงักล่าวจากการมีอ านาจเหนือผูไ้ดรั้บการ
ลงทุน  

        ผู้ตัดสินใจ หมายถึง กิจการท่ีมีสิทธิในการตดัสินใจไม่ว่าจะเป็นตวัการหรือตวัแทน
ของกิจการ อ่ืน  

        กลุ่มกจิการ หมายถึง บริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ย  
        กจิการท่ีด าเนิน ธุรกจิด้านการ ลงทุน หมายถึง กิจการซ่ึง  
        1) ไดรั้บเงินทุนจากผูล้งทุนหน่ึงรายหรือมากกว่าเพื่อวตัถุประสงค ์ในการให้บริการ

ดา้นการบริหารเงินลงทุนแก่ผูล้งทุนเหล่านั้น 
                      2) ใหค้  ามัน่สัญญากบัผูล้งทุนวา่วตัถุประสงคใ์นทางธุรกิจคือ การน าเงินทุนไปลงทุน
เพื่อใหไ้ดม้าเฉพาะเพียงผลตอบแทน จากการเพิ่มมูลค่าของเงินทุน รายไดจ้ากการลงทุน  

        3) วดัและประเมินผลการด าเนินงานจากเงินลงทุนเกือบจะ ทั้งหมดดว้ยเกณฑ์มูลค่า
ยติุธรรม 

        ส่วนได้เสียที่ไม่มี อ านาจควบคุม หมายถึง ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยท่ีไม่ไดเ้ป็นของ
บริษทัใหญ่ทั้งโดยทางตรงหรือ ทางออ้ม  

        บริษัทใหญ่ หมายถึง กิจการซ่ึงควบคุมกิจการอ่ืนหน่ึงแห่งหรือมากกวา่นั้น  
        อ านาจ หมายถึง สิทธิท่ีมีอยูท่ี่ท าใหมี้ความสามารถในปัจจุบนัในการสัง่การกิจกรรมท่ี 

เก่ียวขอ้ง 
        สิทธิเพือ่การ คุ้มครอง หมายถึง สิทธิท่ีมีการออกแบบเพื่อคุม้ครองส่วนไดเ้สียของผู ้

ท่ีถือสิทธินั้นโดย ปราศจากการใหอ้ านาจเหนือกิจการท่ีสิทธินั้นเก่ียวขอ้ง 
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        กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ส าหรับวตัถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับน้ี กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องเป็นกิจกรรมของผูไ้ด้รับ การลงทุนท่ีส่ง ผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่อผลตอบแทนของผูไ้ดรั้บการลงทุน  

        สิทธิในการถอด ถอน หมายถึง สิทธิในการถอดถอนผูต้ดัสินใจจากอ านาจตดัสินใจ  
        บริษัทย่อย หมายถึง กิจการท่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของอีกกิจการหน่ึง 

 
                      ความสัมพนัธ์กบักจิการอืน่  

         1. ในการประเมินการควบคุม ผูล้งทุนตอ้งพิจารณาลกัษณะความสัมพนัธ์กบักิจการ
อ่ืนและกิจการอ่ืน เหล่านั้นกระท าการแทนผูล้งทุนหรือไม่ (คือ กิจการอ่ืนเป็นตวัแทนโดยพฤตินยั 
(de facto agent)) ในการก าหนดว่ากิจการอ่ืนเป็นตวัแทนโดยพฤตินัยหรือไม่ ไม่เพียงแต่พิจารณา
ลกัษณะ ของความสมัพนัธ์แต่ตอ้งดูลกัษณะการท่ีกิจการเหล่านั้นปฏิบติัต่อกนัและต่อผูล้งทุน  

         2. ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่จ าเป็นตอ้งมีขอ้ตกลงตามสัญญา กิจการนั้นเป็นตวัแทน
โดยพฤตินยัเม่ือ ผูล้งทุนหรือผูท่ี้สั่งการกิจกรรมของผูล้งทุนมีความสามารถในการสั่งการกิจการนั้น
ให้กระท าการ แทนผูล้งทุน ในสถานการณ์เหล่าน้ีผูล้งทุนตอ้งพิจารณาสิทธิในการตดัสินใจของ
ตวัแทนโดยพฤตินยั และฐานะเปิดทางออ้มต่อ หรือสิทธิในผลตอบแทนท่ีผนัแปรของผูล้งทุนผ่าน
ตวัแทน โดยพฤตินยัรวมกบัสิทธิของผูล้งทุนในการประเมินเร่ืองการควบคุมในผูไ้ดรั้บการลงทุน 

         3. ตวัอย่างของกิจการอ่ืน ซ่ึงโดยลกัษณะความสัมพนัธ์อาจจะเป็นตวัแทนโดยพฤติ
นยัของผูล้งทุน  

3.1 บุคคลหรือกจิการท่ีเก่ียวขอ้งของผูล้งทุน  
3.2 กิจการท่ีไดรั้บส่วนไดเ้สียในผูไ้ดรั้บการลงทุนหรือไดรั้บเงินกูย้มืจากผูล้งทุน  
3.3 กิจการท่ีตกลงท่ีจะไม่ขาย โอน หรือก่อให้เกิดภาระส าหรับส่วนไดเ้สียในผู ้

ไดรั้บ การลงทุน หากไม่ไดรั้บการอนุมติัจากผูล้งทุนก่อน (ยกเวน้ในสถานการณ์ท่ีผูล้งทุน หรือ
กิจการอ่ืนมีสิทธิท่ีจะใหก้ารอนุมติัก่อนและสิทธินั้นเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลง อยา่งเต็มใจของทั้ง
สองฝ่ายท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั) 

3.4 กิจการท่ีไม่สามารถจดัหาทุนเพื่อการด าเนินงานหากไม่ไดรั้บการสนับสนุน
ทางการเงิน จากผูล้งทุน  

3.5 ผูไ้ดรั้บการลงทุนซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่ในการก ากบัดูแลหรือผูบ้ริหารส าคญัเป็น
บุคคล เดียวกบัผูล้งทุน  

3.6 กิจการท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจอย่างใกลชิ้ดกบัผูล้งทุน เช่น ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง ผูใ้หก้ารบริการทางวิชาชีพและลูกคา้รายท่ีมีนยัส าคญั 
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ลกัษณะปกติของกิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน  
ในการก าหนดว่ากิจการเป็นไปตามค านิยามของกิจการท่ีด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน

หรือไม่ กิจการตอ้งพิจารณาวา่กิจการมีการแสดงถึงลกัษณะปกติของกิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการ
ลงทุน หรือไม่ (ดูยอ่หนา้ท่ี28) การขาดหายไปของลกัษณะปกติดงักล่าวขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือมากกวา่ 
ไม่จ าเป็นท่ีจะท าให้กิจการไม่เขา้เง่ือนไขท่ีจะไดรั้บการจดัประเภทเป็นกิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้น
การลงทุนแต่เป็นการบ่งช้ีว่าตอ้งใชดุ้ลยพินิจเพิ่มเติมในการก าหนดว่ากิจการเป็นกิจการท่ีด า เนิน
ธุรกิจดา้นการลงทุนหรือไม่ 
 

      2.3.2.    มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560)  
                      เร่ือง สัญญาเช่า  
                      วตัถุประสงค์  

         มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดนโยบายการบัญชีและการ
เปิดเผยขอ้มูล ท่ีเหมาะสมทั้งทางดา้นผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่า เพื่อน าไปปฏิบติักบัสัญญาเช่าการเงินและ
สัญญาเช่า ด าเนินงาน ขอบเขต มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติักบัการบญัชีส าหรับสัญญา
เช่าทุกรายการ ยกเวน้รายการ ต่อไปน้ี 

        1. สัญญาเช่าเพื่อการส ารวจหรือการใช้ทรัพยากรแร่ น ้ ามัน ก๊าซธรรมชาติและ 
ทรัพยากรท่ีไม่สามารถสร้างข้ึนใหม่ไดซ่ึ้งคลา้ยคลึงกนั และ  

        2. ขอ้ตกลงในการให้ใชสิ้ทธิของรายการประเภทฟิล์มภาพยนตร์การบนัทึกวีดีทศัน์  
ละคร บทประพนัธ์สิทธิบตัร และลิขสิทธ์ิอย่างไรก็ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่ใชก้บัการวดั
มูลค่าของรายการต่อไปน้ี  

2.1) อสังหาริมทรัพยท่ี์ผูเ้ช่าถือครองอยู่และบนัทึกเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุน (ดูมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี40 (ปรับปรุง 2560)เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (เม่ือมี
การประกาศใช)้)  

2.2) อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีผูใ้ห้เช่าบนัทึกเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน (ดู
มาตรฐาน การบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2560)เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (เม่ือมี การ
ประกาศใช)้) 

 2.3) สินทรัพยชี์วภาพท่ีผูเ้ช่าถือครองภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (ดูมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เกษตรกรรม (เม่ือมีการประกาศใช)้) หรือ 

2.4) สินทรัพยชี์วภาพท่ีผูใ้ห้เช่าบนัทึกเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน (ดูมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เกษตรกรรม (เม่ือมีการประกาศใช)้) 
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          3.  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏิบัติกับข้อตกลงท่ีมีการโอนสิทธิการใช้
สินทรัพยแ์มว้า่ ผูใ้หเ้ช่ายงัคงใหบ้ริการส่วนใหญ่ในการด าเนินงานหรือซ่อมบ ารุงสินทรัพยเ์หล่านั้น 
ในทางกลบักนั มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่นา มาถือปฏิบติักบัขอ้ตกลงในการให้บริการท่ีไม่ได้
โอนสิทธิการใช ้สินทรัพยจ์ากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง 
 
                      ค านิยาม ค าศพัทท่ี์ใชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีความหมายโดยเฉพาะ ดงัน้ี  

        สัญญาเช่า หมายถึง สัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีผูใ้หเ้ช่าใหสิ้ทธิแก่ผูเ้ช่าในการใช ้สินทรัพย์
ส าหรับช่วงเวลาท่ีตกลงกนัเพื่อแลกเปล่ียนกบั ค่าตอบแทน ซ่ึงไดรั้บช าระในงวดเดียวหรือหลาย
งวด  

        สัญญาเช่าการเงิน หมายถึง สัญญาเช่าท่ีท าใหเ้กิดการโอนความเส่ียงและผลตอบแทน 
ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจาก สินทรัพยใ์ห้แก่ผูเ้ช่า ไม่ว่าในท่ีสุดการโอน
กรรมสิทธ์ิจะเกิดข้ึนหรือไม่ 

        สัญญาเช่า ด าเนินงาน หมายถึง สญัญาเช่าท่ีมิใช่สญัญาเช่าการเงิน 
                      สัญญาเช่าที่บอกเลิก ไม่ได้ หมายถึง สัญญาเช่าท่ีจะบอกเลิกไดก้็ต่อเม่ือเป็นไปตาม
เง่ือนไข ขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี  

        1) เม่ือเกิดเหตุการณ์บางอยา่งซ่ึงโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน นอ้ยมาก  
        2) เม่ือไดรั้บความยนิยอมจากผูใ้หเ้ช่า  
        3) เม่ือผูเ้ช่าท าสญัญาเช่าใหม่กบัผูใ้หเ้ช่ารายเดิม เพื่อเช่าสินทรัพยเ์ดิมหรือ 

     สินทรัพยท่ี์เทียบเท่า ของเดิม หรือ 
          4) เม่ือผูเ้ช่าจ่ายเงินเพิ่มโดยท่ี ณ วนัเร่ิมตน้ของ สญัญาเช่าเป็นท่ีเช่ือถือไดอ้ยา่ง 
      สมเหตุสมผลวา่สญัญาเช่าด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง 

        วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่า หมายถึง วนัท่ีท าสัญญาเช่า หรือวนัท่ีคู่สัญญาไดก่้อให้เกิด 
ผลผกูพนัตามเง่ือนไขหลกัของสญัญาเช่า แลว้แต่ วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน ซ่ึง ณ วนัน้ี 

        1) สญัญาเช่าจะถูกจดัประเภทเป็นสญัญาเช่า ด าเนินงานหรือสญัญาเช่าการเงิน  
        2) ในกรณีของสญัญาเช่าการเงิน กิจการก าหนดจ านวนเงินท่ีจะรับรู้ ณ วนัท่ีสญัญา 

เช่าเร่ิมมีผล  
        วนัที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล หมายถึง วนัท่ีผูเ้ช่าสามารถใชสิ้ทธิตามสญัญาเช่าในสินทรัพย ์

ท่ีเช่า ซ่ึงคือวนัรับรู้รายการเร่ิมแรกตามสัญญาเช่า (กล่าวคือ การรับรู้สินทรัพยห์น้ีสิน รายไดห้รือ
ค่าใชจ่้าย อนัเป็นผลมาจากสญัญาเช่า) 
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        อายุสัญญาเช่า หมายถึง ระยะเวลาเช่าสินทรัพยท่ี์ผูเ้ช่าท าสัญญาท่ีบอกเลิก ไม่ไดท้ั้งน้ี 
ใหร้วมถึงระยะเวลาท่ีผูเ้ช่ามีสิทธิท่ีจะเลือก ต่ออายสุัญญาเช่าสินทรัพยน์ั้นออกไปอีก ไม่วา่จะมี การ
จ่ายเงินเพิ่มอีกหรือไม่ หาก ณ วนัเร่ิมตน้ของ สัญญาเช่าสามารถเช่ือไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่ผูเ้ช่าจะ 
เลือกใชสิ้ทธิเพื่อต่ออายสุญัญาเช่า 

        จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่าย หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูเ้ช่าตอ้งจ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า 
โดย ไม่รวมค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตน้ทุนการให้บริการ และ ภาษีท่ีผูใ้ห้เช่าจ่ายและจ่ายคืนให้กบัผูใ้ห้
เช่า แต่รวม รายการต่อไปน้ี  

        1) ทางดา้นผูเ้ช่า – จ านวนเงินใดๆ ท่ีผูเ้ช่าหรือ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้ช่าประกนัวา่ตอ้ง
จ่าย 
ใหก้บั ผูใ้หเ้ช่าตามท่ีประกนั หรือ  

        2) ทางดา้นผูใ้หเ้ช่า – มูลค่าคงเหลือท่ีไดรั้บ ประกนัจาก  
2.1) ผูเ้ช่า 
2.2) บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้ช่า หรือ 
2.3) บุคคลท่ีสามท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัผูใ้หเ้ช่าและ มีฐานะการเงินท่ีสามารถใหก้าร 

ประกันแก่ ผูใ้ห้เช่าได้ อย่างไรก็ตาม ณ วนัเร่ิมต้นของสัญญาเช่า ถ้าผูเ้ช่า มีสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือ
สินทรัพยด์ว้ยราคาท่ีคาดว่าจะต ่ากว่า มูลค่ายุติธรรมอยา่งเป็นสาระส าคญั ณ วนัท่ีสามารถใช ้สิทธิ
เลือกดงักล่าวและเช่ือไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่ ผูเ้ช่า จะใชสิ้ทธิเลือกนั้น ในกรณีน้ี จ านวนเงินขั้นต ่า
ท่ีตอ้งจ่าย ประกอบดว้ยจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตลอดอายขุอง สัญญาเช่าจนถึงวนัท่ีคาดว่าจะใช้
สิทธิเลือกซ้ือและ จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายเม่ือใชสิ้ทธิเลือกซ้ือสินทรัพยท่ี์เช่า ดว้ย 

        มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย ์หรือ
จ่ายช าระหน้ี กันในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปล่ียน และสามารถ
ต่อรอง ราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มี ความเก่ียวขอ้งกนั อายกุารใหป้ระโยชน์ 

        เชิงเศรษฐกจิ หมายถึง ขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี  
        1) ระยะเวลาท่ีคาดว่าสินทรัพยจ์ะให้ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจกบัผูใ้ช้รายเดียวหรือ

หลายราย หรือ  
        2) จ านวนผลผลิตหรือจ านวนหน่วยในลกัษณะอ่ืนท่ี คลา้ยคลึงกนัซ่ึงผูใ้ชร้ายเดียวหรือ

หลายรายคาดวา่ จะไดรั้บจากการใชสิ้นทรัพย ์ 
        อายุการใช้ประโยชน์ หมายถึง ระยะเวลาท่ีเหลืออยูโ่ดยประมาณนบัจากวนัท่ีสญัญาเช่า 

เร่ิมมีผล ซ่ึงกิจการคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ จากสินทรัพยโ์ดยไม่ค านึงถึงอายุสัญญา
เช่า 
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        มูลค่าคงเหลอืท่ีได้รับการประกนั หมายถึง  
        1) ทางด้านผูเ้ช่า – ส่วนของมูลค่าคงเหลือท่ีผูเ้ช่า หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับผูเ้ช่า

รับประกนัท่ีจะ จ่ายให้แก่ผูใ้ห้เช่า (จ านวนท่ีรับประกนัคือ จ านวนเงินสูงสุดท่ีจะตอ้งจ่ายไม่ว่าใน
กรณีใด กต็าม) และ 
          2) ทางดา้นผูใ้ห้เช่า – ส่วนของมูลค่าคงเหลือท่ี ผูเ้ช่าหรือบุคคลท่ีสามรับประกนัท่ีจะ
จ่ายใหแ้ก่ ผูใ้หเ้ช่า บุคคลท่ีสามท่ีรับประกนัน้ี ตอ้งไม่ เก่ียวขอ้งกบัผูใ้หเ้ช่าและบุคคลดงักล่าวตอ้งมี 
ความสามารถทางการเงินท่ีจะรับผดิชอบต่อ ภาระผกูพนัท่ีรับประกนัไว ้ 

        มูลค่าคงเหลอืท่ี ไม่ได้รับการประกนั หมายถึง ส่วนของมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยท่ี์
ใหเ้ช่า ซ่ึงผูใ้หเ้ช่า อาจไม่ไดรั้บคืน หรือส่วนของมูลค่าคงเหลือของ สินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่า ซ่ึงไดรั้บการ
ประกนัจากบุคคลท่ี เก่ียวขอ้งกบัผูใ้หเ้ช่าเท่านั้น 

        ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรก หมายถึง ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากการต่อรองและ 
การท สัญญาเช่า ตน้ทุนดงักล่าวน้ี ไม่รวมถึงตน้ทุนใน ส่วนของผูใ้ห้เช่าท่ีเป็นผูผ้ลิตหรือผูแ้ทน
จ าหน่าย 
          เงินลงทุนขั้นต้นตาม สัญญาเช่า หมายถึง ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายใหก้บั
ผูใ้หเ้ช่า ตามสญัญาเช่าการเงินกบัมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บ การประกนัใหก้บัผูใ้หเ้ช่า  

        เงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช่า หมายถึง เงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่าคิดลดดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียตามนยัของสญัญาเช่า  

        รายได้ทางการเงิน รอการรับรู้ หมายถึง ผลต่างระหวา่งเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่า
กบั เงินลงทุนสุทธิตามสญัญาเช่า 
 
                      สัญญาเช่าด าเนินงาน 
          ผูใ้หเ้ช่าตอ้งแสดงสินทรัพยท่ี์อยูภ่ายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานในงบแสดงฐานะการเงิน
ตาม ลกัษณะของสินทรัพย ์ผูใ้ห้เช่าตอ้งรับรู้รายไดค่้าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุสัญญาเช่า เวน้แต่จะมีเกณฑ์อ่ืนท่ีเป็นระบบซ่ึงสะท้อนถึงระยะเวลาท่ีผูใ้ห้เช่าได้รับ
ประโยชน์ท่ีลดลงจาก สินทรัพยท่ี์ให้เช่าท่ีดีกว่าผูใ้ห้เช่ารับรู้ตน้ทุน (ซ่ึงรวมถึงค่าเส่ือมราคา) ท่ี
เกิดข้ึนเน่ืองจากการไดรั้บรายไดค่้าเช่าเป็น ค่าใชจ่้าย และรับรู้รายไดค่้าเช่า (ไม่รวมเงินรับจากการ
ใหบ้ริการ เช่น การประกนัภยัและ การบ ารุงรักษา) ตามเกณฑเ์ส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่าแมว้า่การ
รับเงินจะไม่เป็นไปตามเกณฑด์งักล่าว เวน้แต่จะมีเกณฑอ่ื์นท่ีเป็นระบบซ่ึงสะทอ้นถึงระยะเวลาท่ี
ผูใ้ห้เช่าไดรั้บประโยชน์ ท่ีลดลงจากสินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าท่ีดีกวา่ ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกของผูใ้หเ้ช่าท่ี
เกิดข้ึนในการต่อรองหรือการท าสัญญาเช่าด าเนินงาน จะรวมเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของ
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สินทรัพยท่ี์เช่า และจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอาย ุสัญญาเช่าตามเกณฑเ์ช่นเดียวกบัการรับรู้รายได้
จากสัญญาเช่า  ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าตอ้งบนัทึกโดยใชเ้กณฑท่ี์สอดคลอ้งกบันโยบาย
การคิด ค่าเส่ือมราคาตามปกติของสินทรัพยท่ี์คลา้ยคลึงของผูใ้ห้เช่า และค่าเส่ือมราคาตอ้งค านวณ 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์(เม่ือมีการประกาศใช)้ และมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์
ไม่มีตวัตน (เม่ือมีการประกาศใช)้ 
                     ในการพิจารณาว่าสินทรัพย์ท่ีเช่าเกิดการด้อยค่าหรือไม่ กิจการถือปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดของ มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย(์เม่ือมี 
การประกาศใช)้ 55 ผูใ้ห้เช่าท่ีเป็นผูผ้ลิตหรือผูแ้ทนจา หน่ายเม่ือไดมี้การทา สัญญาเช่าดา เนินงาน 
ไม่รับรู้เป็นก าไรจาก การขาย เน่ืองจากการท า สญัญาเช่นนั้นไม่ถือวา่เป็นการขาย 
 
         2.3.3.    มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 
                      เร่ือง ต้นทุนการกู้ยมื 

        บทน า  
        มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี23 เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดข้ึนโดย

มาตรฐาน การบญัชีระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 23 เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื ทั้งน้ี มาตรฐานการบญัชีฉบบั
น้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อก าหนดแนวทางการบญัชีส าหรับตน้ทุนการกู้ยืมท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัหา
สินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะ เวลานานในการเตรียมความพร้อมเพื่อการขายหรือเพื่อการใชง้าน  
 
                     ขอบเขต 

         กิจการตอ้งถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกบัการบญัชีส าหรับตน้ทุนการ
กูย้ืม โดยไม่ ครอบคลุมถึงตน้ทุนของตราสารประเภททุน รวมทั้งหุ้นบุริมสิทธิท่ีไม่ไดจ้ดัประเภท
เป็นหน้ีสิน นอกจากน้ี มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่ใช้บงัคบัสา หรับตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขท่ีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
เช่น สินทรัพยชี์วภาพ หรือสินคา้คงเหลือท่ีผลิตเป็นจ านวนมากโดยมีขั้นตอนการผลิตซ ้าๆ เป็นตน้ 
 
 
          
 
 



42 
 

    ค านิยาม ค าศัพท์ และค าอธิบายรายการหรือธุรกรรมท่ีส าคญั  
        มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื ไดใ้หค้  านิยามท่ีส าคญั ดงัน้ี 

ตน้ทุนการกูย้ืม (Borrowing Costs) หมายถึง ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนท่ีเก่ียวเน่ืองจาก การ
กูย้ืมของกิจการ เช่น ดอกเบ้ียท่ีค านวณโดยวิธีอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงซ่ึงเกิดจากเงินเบิกเกิน
บญัชี และจากเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาว จ านวนท่ีตดับญัชีของส่วนลดหรือส่วนเกินท่ีเก่ียวกบั
การกูย้มื ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการกูย้มืเงินตราต่างประเทศส่วนท่ีน ามาปรับปรุงกบั
ตน้ทุนของ ดอกเบ้ีย ค่าใชจ่้ายทางการเงินท่ีเกิดจากสัญญาเช่าการเงินท่ีมีการรับรู้ตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี17 สญัญาเช่าเป็นตน้  
 

        สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข (A Qualifying Asset) หมายถึง สินทรัพยท่ี์จ าเป็นตอ้งใชร้ะยะ
เวลานาน ใน 

        การเตรียมพร้อมเพื่อให้สามารถน าสินทรัพยน์ั้นมาใชไ้ดต้ามประสงคห์รือน าไปขาย 
เช่น อาคาร ส านักงานท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง โรงงานผลิตท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง เงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่ง ก่อสร้าง สินคา้ท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพใหพ้ร้อมท่ี
จะขาย เป็นตน้ ส่วนตวัอย่างของสินทรัพยท่ี์ไม่เขา้เง่ือนไข เช่น ท่ีดินท่ีไดม้าถือไวโ้ดยไม่มีการ
ด าเนินการพฒันา ใด ๆ สินคา้คงเหลือท่ีผลิตเป็นจ านวนมากโดยมีขั้นตอนการผลิตซ ้ า ๆในช่วง
ระยะเวลาสั้น ๆ สินทรัพยท์าง การเงิน เป็นตน้ 
 

        การรับรู้รายการ  
        มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 เร่ือง ตน้ทุนการกูย้ืม ก าหนดให้กิจการตอ้งรวมตน้ทุน

การกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขเป็นส่วน
หน่ึงของราคาทุน ของสินทรัพยน์ั้น เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าตน้ทุนการกูย้ืมดงักล่าวจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจแก่กิจการในอนาคตและกิจการสามารถประมาณจ านวนตน้ทุน
การกูย้มืไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ซ่ึงสามารถแสดงการบนัทึกรายการบญัชีได ้ดงัน้ี 
 

        เดบิต สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง    xx 
  เครดิต เงินสด / ดอกเบ้ียคา้งจ่าย     xx 

 
ทั้งน้ี เม่ือกิจการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ ท่ี
เงินเฟ้อรุนแรงมาถือปฏิบติักิจการตอ้งรับรู้ตน้ทุนการกูย้มืในส่วนท่ีชดเชยเงินเฟ้อในรอบระยะเวลา 
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เดียวกนัเป็นค่าใช้จ่ายตามท่ีระบุไวใ้นย่อหน้าท่ี 21 ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว ขณะท่ี
กิจการ ตอ้งรับรู้ตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนเป็นค่าใชจ่้ายในงวดบญัชีท่ีตน้ทุนนั้นเกิดข้ึน ซ่ึงสามารถแสดง
การบนัทึกรายการ บญัชีได ้ดงัน้ี 
  

        เดบิต ดอกเบ้ียจ่าย     xx 
               เครดิต เงินสด / ดอกเบ้ียคา้งจ่าย     xx 

 
   ต้นทุนการกู้ยมืท่ีอนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 
        ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์

เขา้เง่ือนไขซ่ึง รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยน์ั้นตอ้งเป็นตน้ทุนท่ีสามารถหลีกเล่ียงได(้Avoidable 
Costs) หากกิจการไม่ ก่อรายจ่ายข้ึนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข ดงันั้น ในกรณีท่ีกิจการ
กูย้มืเงินมาโดยเฉพาะ (Specific Loans) เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข กิจการตอ้งน าตน้ทุน
การกู้ยืมนั้นมารวมเป็นราคา ทุนของสินทรัพยเ์น่ืองจากหากกิจการตดัสินใจไม่สร้างสินทรัพย ์
กิจการก็ไม่จ าเป็นตอ้งกูย้ืมเงิน ในกรณีน้ี ตน้ทุนการกูย้ืมจึงมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า
ของสินทรัพย ์อยา่งไรก็ตาม หากกิจการไดน้ าเงินกูส่้วนท่ียงัไม่ไดใ้ชไ้ปลงทุนเป็นการชัว่คราว ใน
กรณีน้ี กิจการตอ้งน ารายไดท่ี้เกิดจากการนา เงินกูย้มืดงักล่าว ไปลงทุนเป็นการชัว่คราวหกัออกจาก
ตน้ทุนการกูย้ืมนั้นท่ีจะบนัทึกเป็นราคาทุนของสินทรัพยไ์ด ้ทั้งน้ี การ ค านวณหาตน้ทุนการกูย้ืมท่ี
น ามารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยส์า หรับเงินท่ีกูม้าโดยเฉพาะเพื่อจดัหา สินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข
สามารถแสดงไดด้งัน้ี  
 

 

ตน้ทุนการกูย้มืท่ีน ามารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์
= ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดข้ึนจริงในระหวา่งงวด – รายไดท่ี้เกิดจากการน าเงินกูไ้ปลงทุนเป็นการชัว่คราว 

 
 

 
 
 
 
 



44 
 

2.3.4. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) 
          เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
                     วตัถุประสงค์  

        มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะก าหนดเน้ือหาขั้นต ่าในรายงานทางการ
เงิน ระหว่างกาล รวมทั้งหลกัเกณฑ์ในการรับรู้และวดัมูลค่ารายการท่ีน าเสนอในงบการเงินแบบ 
สมบูรณ์หรือแบบย่อส าหรับงวดระหว่างกาล การรายงานทางการเงินระหว่างกาลท่ีเช่ือถือไดแ้ละ 
ทนัต่อเวลาจะช่วยให้ผูล้งทุน เจา้หน้ี และผูใ้ชง้บการเงินอ่ืนเขา้ใจถึงความสามารถของกิจการ ใน
การก่อใหเ้กิดก าไรและกระแสเงินสด รวมถึงเง่ือนไขและสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ 
 

        ขอบเขต  
        1. มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมิไดก้ าหนดว่ากิจการใดควรเผยแพร่รายงานทางการเงิน

ระหว่างกาลและ มิไดก้ าหนดว่ากิจการควรเผยแพร่รายงานทางการเงินระหว่างกาลบ่อยเพียงใด 
หรือควรเผยแพร่ให้เสร็จภายในระยะเวลาเท่าใดหลงัจากวนัส้ินงวดระหว่างกาล อย่างไรก็ตาม 
รัฐบาล หน่วยงาน ก ากบัดูแลดา้นหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ละหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นบญัชีอ่ืน 
มกัจะ ก าหนดให้กิจการท่ีออกตราสารหน้ีหรือตราสารทุนเสนอขายต่อสาธารณชน ตอ้งจดัท า
รายงาน ทางการเงินระหว่างกาล มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใชป้ฏิบติักบักิจการท่ีตอ้งเผยแพร่หรือ
เลือกท่ีจะเผยแพร่รายงานทางการเงินระหว่างกาลตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีสนับสนุนให้กิจการท่ีมีหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพย์
จดัท ารายงานทางการเงินระหว่างกาลท่ีเป็นไปตามหลกัการ รับรู้รายการ การวดัมูลค่า และการ
เปิดเผยขอ้มูล ท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีและสนบัสนุนให้กิจการท่ีมีหลกัทรัพยซ้ื์อ
ขายใน ตลาดหลกัทรัพยป์ฏิบติัดงัน้ี  

1.1 จดัท ารายงานทางการเงินระหวา่งกาลอยา่งนอ้ย ณ วนัส้ินสุดงวดคร่ึงปี 
1.2 จดัท ารายงานทางการเงินใหพ้ร้อมใชภ้ายใน 60 วนันบัจากวนัส้ินงวด                       

        2. ในการพิจารณาว่ารายงานทางการเงินประจ าปี หรือระหว่างกาลเป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงาน ทางการเงินหรือไม่ กิจการท่ีอาจ ไม่ไดน้ าเสนอรายงานทางการเงินระหว่าง
กาลในบางปี บญัชีหรือ อาจน าเสนอรายงานทางการเงินระหวา่งกาลซ่ึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัน้ียงัคง ตอ้งจดัท างบการเงินประจ าปี ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

        3. หากรายงานทางการเงินระหว่างกาลของกิจการระบุว่าไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การรายงาน ทางการเงิน รายงานทางการเงินระหว่างกาลนั้นตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดทุกขอ้ใน
มาตรฐาน การบญัชีฉบบัน้ีและตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตามขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นยอ่หนา้ท่ี19 ค า
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นิยาม 4 ค าศพัท์ท่ีใช้ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีความหมายโดยเฉพาะ ดงัน้ี งวดระหว่างกาล 
หมายถึง รอบระยะเวลารายงานทางการเงินท่ีสั้นกว่างวดเต็มปี บญัชี รายงานทางการเงิน ระหว่าง
กาล หมายถึง รายงานทางการเงินท่ีเป็นงบการเงินแบบสมบูรณ์(ตามท่ี  ระบุในมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้) หรือ งบการเงินแบบ
ยอ่ (ตามท่ีระบุในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัน้ี) ส าหรับงวดระหวา่งกาล 

        การรับรู้รายการและการวดัมูลค่า 
        การใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนักบังบการเงินประจ าปี  
        1.กิจการต้องใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันส าหรับงบการเงินระหว่างกาลและงบ

การเงินประจ าปี เวน้แต่นโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินประจ าปี ล่าสุด
นั้นจะใชใ้น งบการเงินประจ าปี ถดัไป อยา่งไรกต็าม ความถ่ีในการรายงานของกิจการ (ไม่วา่กิจการ
จะ น าเสนองบการเงินเป็นรายปีทุกงวดคร่ึงปีหรือทุกไตรมาส) ตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการวดัผล 
การด าเนินงานประจ าปีเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ดังกล่าว การวดัมูลค่าเพื่อจัดท างบการเงิน 
ระหวา่งกาลตอ้งจดัท าตามเกณฑย์อดสะสมจากตน้ปี บญัชีถึงปัจจุบนั  

        2.ขอ้ก าหนดท่ีว่ากิจการตอ้งใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัส าหรับงบการเงินระหว่าง
กาลและ งบการเงินประจ าปี อาจท าให้ ดูเหมือนว่าการวดัมูลค่าในงวดระหว่างกาลเป็นอิสระจาก
รอบระยะเวลารายงานอ่ืน ๆ แต่ขอ้ก าหนดในย่อหน้าท่ี 1 ท่ีว่าความถ่ีในการน าเสนองบการเงิน 
ระหวา่งกาลตอ้งไม่มีผลต่อการวดัมูลค่าของผลการด า เนินงานประจ าปี ช้ีใหเ้ห็นวา่งวดระหวา่งกาล 
เป็นส่วนหน่ึงของงวดปี บญัชีเกณฑ์การวดัมูลค่าตามเกณฑ์ยอดสะสมจากตน้ปี บญัชีถึงปัจจุบนั 
อาจท าให้กิจการตอ้งค านึงถึงการเปล่ียนแปลงประมาณการของจ านวนท่ีได้รายงานไวใ้นงวด 
ระหว่างกาลก่อนๆ ในรอบปี บญัชีปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม หลกัเกณฑใ์นการรับรู้รายการสินทรัพย ์
หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายส าหรับงวดระหว่างกาลยงัคงเป็นหลกัเกณฑ์เดียวกนักบัท่ีใช้ใน งบ
การเงินประจ าปี  

       3. ตวัอย่างการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าของรายงานทางการเงินระหว่างกาล มี
ดงัต่อไปน้ี  

3.1 หลกัเกณฑ์ในการรับรู้และวดัมูลค่าผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้
คงเหลือ ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้าง หรือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ในงวด
ระหว่างกาลเป็นหลกัเกณฑเ์ดียวกนักบัท่ีกิจการใชใ้นการจดัท างบการเงิน ประจ าปี ไม่ว่ากิจการจะ
จดัท ารายงานระหว่างกาลหรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากกิจการรับรู้ และวดัมูลค่ารายการดงักล่าวใน
งวดระหว่างกาลงวดหน่ึงและเปล่ียนแปลงประมาณการ ในงวดระหว่างกาลต่อมาในรอบปี บญัชี
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เดียวกนั กิจการตอ้งท าการเปล่ียนแปลง ประมาณการนั้นในงวดระหวา่งกาลท่ีมีการเปล่ียนแปลงไม่
วา่จะเป็นการบนัทึกเพิ่มหรือกลบับญัชีรายการขาดทุนท่ีไดบ้นัทึกไปแลว้ 

3.2 รายจ่ายท่ีไม่ถือเป็นสินทรัพยต์ามค านิยาม ณ วนัส้ินงวดระหว่างกาล ตอ้งไม่
บนัทึกเป็น รายการรอการตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน ดว้ยเหตุผลท่ีว่ากิจการตอ้งรอขอ้มูล 
เพิ่มเติมในอนาคตก่อนท่ีจะก าหนดไดว้า่รายจ่ายดงักล่าวจะเป็นสินทรัพยต์าม ค านิยามหรือไม่ หรือ
ดว้ยเหตุผลท่ีว่าจ านวนก าไรสุทธิของงวดระหว่างกาลแต่ละงวดใน รอบปี บญัชีเดียวกนัจะไดไ้ม่
แตกต่างกนัเกินไป และ  

3.3 กิจการตอ้งรับรู้ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัภาษีเงินไดใ้นงวดระหว่างกาลแต่ละงวดดว้ย
ประมาณการ ท่ีดีท่ีสุด โดยอตัราท่ีใชใ้นการค านวณตอ้งเป็นอตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัทั้ง
ปี ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของรอบปี บญัชีนั้น กิจการอาจปรับปรุงจ านวนภาษีเงินไดค้า้งจ่ายในงวด 
ระหว่างกาลต่อมาของรอบปี บญัชีเดียวกนัหากการประมาณการของอตัราภาษีเงินได  ้ประจ าปี
เปล่ียนแปลงไป  

        4. กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ระบุว่าการรับรู้
รายการ หมายถึง การรวมรายการเขา้เป็นส่วนหน่ึงของงบดุลหรืองบก าไรขาดทุน หากรายการนั้น
เป็นไปตาม ค านิยามขององคป์ระกอบและเขา้เกณฑก์ารรับรู้รายการ ค านิยามของสินทรัพยห์น้ีสิน 
รายได้และ ค่าใช้จ่าย เป็นหลักการพื้นฐานของการรับรู้รายการในงบการเงิน ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน ทั้งงวดประจ าปีและงวดระหวา่งกาล  

        5. กิจการตอ้งทดสอบถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีจะไดรั้บจากสินทรัพย ์ณ 
วนัส้ินงวด ระหว่างกาลและวนัส้ินงวดปี บัญชีรายจ่ายซ่ึงโดยลักษณะแล้วไม่เข้าเง่ือนไขเป็น
สินทรัพย ์ตามค านิยาม ณ วนัส้ินงวดปีบญัชีจะไม่บนัทึกเป็นสินทรัพย ์ณ วนัส้ินงวดระหว่างกาล 
ในท านองเดียวกนั หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานระหวา่งกาลตอ้งเป็นภาระผกูพนัท่ีกิจการ
มีอยู ่ณ วนันั้น ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีถือปฏิบติัเช่นเดียวกบัการรับรู้หน้ีสิน ณ ส้ินรอบ ระยะเวลารายงาน
ประจ าปี  

        6. ลกัษณะส าคญัของการเกิดรายการรายได้และค่าใช้จ่ายคือการมีกระแสเข้าและ
กระแสออกของ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดเ้กิดข้ึนแลว้ ดงันั้นกิจการจะสามารถรับรู้รายการเป็น
รายไดแ้ละ ค่าใชจ่้ายก็ต่อเม่ือกระแสเขา้หรือกระแสออกดงักล่าวเกิดข้ึนแลว้ ในทางกลบักนักิจการ
ตอ้งไม่ รับรู้รายการเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายหากกระแสเขา้หรือกระแสออกนั้นยงัไม่เกิดข้ึน กรอบ
แนวคิด ส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ระบุวา่กิจการควรรับรู้ค่าใชจ่้ายในงบก าไร
ขาดทุน เม่ือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตลดลงเน่ืองจากมีการลดลงของสินทรัพยห์รือการ
เพิ่มข้ึนของหน้ีสิน และเม่ือกิจการสามารถวดัมูลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตไดอ้ยา่ง 
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น่าเช่ือถือ อยา่งไรก็ตาม กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ไม่อนุญาต 
ให้กิจการรับรู้รายการเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินในงบดุลหากรายการนั้นไม่เป็นสินทรัพยห์รือ 
หน้ีสินตามค านิยาม  

        7. ในการวดัมูลค่ารายการต่าง ๆ เช่น สินทรัพยห์น้ี สิน รายไดค่้าใชจ่้าย และกระแส
เงินสด ท่ีรายงานในงบการเงิน กิจการท่ีน าเสนอเฉพาะงบการเงินประจ าปีสามารถใช้ขอ้มูลทาง
บญัชี ทั้งหมดท่ีมีอยูต่ลอดงวดปีบญัชีการวดัมูลค่าดงักล่าวเป็นการท่ีกิจการนา เกณฑย์อดสะสมจาก 
ตน้ปี บญัชีถึงปัจจุบนัมาใชน้ัน่เอง 

        8. กิจการท่ีน าเสนองบการเงินรายคร่ึงปีสามารถใช้ขอ้มูลท่ีมีอยู่จนถึงกลางปีหรือ
หลงัจากนั้นใน ช่วงสั้น ๆ เพื่อการวดัมูลค่าของงบการเงินส าหรับงวดหกเดือนแรก และใชข้อ้มูลท่ีมี
อยูจ่นถึง วนัส้ินงวดปีบญัชีหรือหลงัจากนั้นในช่วงสั้นๆ เพื่อการวดัมูลค่าของงบการเงินส าหรับงวด 
สิบสองเดือน การวดัมูลค่าส าหรับสิบสองเดือนจะรวมถึงการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีอาจ 
เป็นไปไดข้องจ านวนเงินท่ีเคยประมาณไวส้า หรับงวดหกเดือนแรก โดยไม่ปรับยอ้นหลงัรายงาน 
ทางการเงินระหวา่งกาลของงวดดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม ยอ่หนา้ท่ี16ก.4 และยอ่หนา้ท่ี26 ก าหนดให้
มีการเปิดเผยเก่ียวกบัลกัษณะและจ านวนเงินของการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีมี นยัส าคญั  

        9. กิจการท่ีน าเสนองบการเงินบ่อยคร้ังกว่ารายคร่ึงปี ตอ้งวดัมูลค่าของรายได้และ
ค่าใชจ่้ายส าหรับงวดระหว่างกาลแต่ละงวดโดยใชเ้กณฑย์อดสะสมจากตน้ปี บญัชีถึงปัจจุบนั โดย
ใชข้อ้มูลท่ีมีอยู ่ขณะท่ีจดัทา งบการเงินแต่ละงวดนั้นจ านวนของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีแสดงในงวด
ระหว่างกาล ปัจจุบนัตอ้งรวมการเปล่ียนแปลงประมาณการของจ านวนท่ีแสดงไวใ้นงวดระหว่าง
กาลงวดก่อน ของปี บญัชีเดียวกนัโดยไม่ตอ้งปรับยอ้นหลงังบการเงินระหวา่งกาลงวดก่อน อยา่งไร
กต็าม ยอ่หนา้ท่ี 16 ก.4 และยอ่หนา้ท่ี26 ก าหนดใหมี้การเปิดเผยเก่ียวกบัลกัษณะและจ านวนเงินของ 
การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีมีนยัส าคญั 
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2.3.5. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) 
          เร่ือง ประมาณการหนีสิ้น หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ และสินทรัพย์ทีอ่าจเกดิขึน้  

        วตัถุประสงค์  
        มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้แน่ใจว่ากิจการไดน้ าเกณฑก์ารรับรู้

รายการและ การวดัมูลค่ามาถือปฏิบติักบัประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์
อาจเกิดข้ึน อย่างเหมาะสม และมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายการดงักล่าวในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อช่วยให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถเขา้ใจถึงลกัษณะ จงัหวะเวลา และ 
จ านวนเงินท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินนั้น 
 

        ขอบเขต  
        1. มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติักบักิจการทุกกิจการในการบนัทึกบญัชี

เก่ียวกบั ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน ยกเวน้รายการต่อไปน้ี  
1.1 รายการท่ีเป็นผลจากสัญญาท่ีมีผลบังคบัแลว้ ยกเวน้สัญญาท่ีสร้างภาระแก่

กิจการ  
1.2 รายการท่ีครอบคลุมโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน 

          2. มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่ให้ถือปฏิบติักบัเคร่ืองมือทางการเงิน (รวมถึงการค ้า
ประกนั) ท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี39 เร่ือง การรับรู้รายการและการวดัมูลค่า 
เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้  

        3. สัญญาท่ีมีผลบงัคบัแลว้ คือ สัญญาท่ีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยงัไม่ไดป้ฏิบติัตามภาระ
ผูกพนั ท่ีให้ไวห้รือไดป้ฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีให้ไวเ้พียงบางส่วนอย่างเท่าเทียมกนั กิจการไม่น า
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาปฏิบติักบัสัญญาท่ีมีผลบงัคบัแลว้ เวน้แต่สัญญานั้นเป็นสัญญาท่ีสร้าง
ภาระแก่กิจการ  

        4. กิจการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืนมาปฏิบติัแทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีหาก
มาตรฐาน การบญัชีฉบบัอ่ืนครอบคลุมถึงการปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัประเภทใดประเภทหน่ึง
โดยเฉพาะของประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน ตวัอยา่งประเภท
ของ ประมาณการหน้ีสินท่ีครอบคลุมโดยมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มีดงัต่อไปน้ี  

4.1 สัญญาก่อสร้าง (ดูมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี11 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองสัญญา
ก่อสร้าง (เม่ือมีการประกาศใช)้  

4.2 ภาษีเงินได ้(ดูมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได้ 
(เม่ือมีการประกาศใช)้  
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4.3 สัญญาเช่า (ดูมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า 
(เม่ือมี การประกาศใช)้ อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า 
(เม่ือมีการประกาศใช้) ไม่ไดใ้ห้ขอ้ก าหนดท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกบัสัญญาเช่า ด าเนินงานท่ีสร้าง
ภาระแก่กิจการ ดงันั้น กิจการตอ้งน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี มาปฏิบติักบัสญัญาดงักล่าว  

4.4 ผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี19 (ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน (เม่ือมีการประกาศใช)้ 

4.5 สัญญาประกันภยั (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี4 (ปรับปรุง 
2560) เร่ือง สญัญาประกนัภยั (เม่ือมีการประกาศใช)้ อยา่งไรกต็าม มาตรฐานการบญัชี ฉบบัน้ีใชก้บั
การประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ท่ีอาจเกิดข้ึนของ  ผู ้รับประกัน 
นอกเหนือจากประมาณการหน้ี สิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย  ์ท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงเกิดจาก
ภาระผูกพนัของผู ้รับประกนัตามสัญญาและสิทธิของ ผูรั้บประกนัภายใต ้สัญญาประกนัภยัซ่ึงอยู่
ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน ฉบบัท่ี4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาประกนัภยั 
(เม่ือมีการประกาศใช)้  

4.6 ส่งตอบแทนท่ีผูซ้ื้อคาดวา่จะตอ้งจ่ายในการรวมธุรกิจ (ดูมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เม่ือมีการประกาศใช)้ 

        5. จ านวนท่ีรับรู้เป็นประมาณการหน้ี สินอาจสัมพนัธ์กบัการรับรู้ รายได ้เช่น เม่ือ
กิจการ ให้การค ้าประกนัเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัค่าธรรมเนียม มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี ไม่
ครอบคลุมถึงการรับรู้รายไดม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้(เม่ือมีการ
ประกาศใช)้ ไดร้ะบุถึงสถานการณ์ท่ีเขา้เกณฑ์การรับรู้รายไดแ้ละให้แนวปฏิบติั เก่ียวกบัการน า
เกณฑก์ารรับรู้รายไดม้าปฏิบติัมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดเ้ปล่ียนแปลง ขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้น
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้(เม่ือมีการ ประกาศใช)้  

        6. มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใหค้  านิยามส าหรับค าวา่ “ประมาณการหน้ีสิน” หมายถึง 
หน้ีสิน ท่ีมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัจงัหวะเวลาหรือจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระ ในบางประเทศ ค า
ว่า ประมาณการหน้ีสินใช้ ในบริบทของรายการอ่ืน เช่น ค่าเส่ือมราคา ค่าเผื่อการด้อยค่า ของ
สินทรัพยแ์ละค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีใชป้รับปรุงมูลค่า ตามบญัชี
ของสินทรัพยด์งันั้น มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีจึงไม่ครอบคลุมถึงการปฏิบติัทางบญัชี เก่ียวกบั
รายการดงักล่าว 

        7. มาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืนก าหนดวา่รายจ่ายใดถือเป็นสินทรัพยแ์ละรายจ่ายใดถือ
เป็นค่าใชจ่้าย ดงันั้น มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี ไม่ไดห้า้มหรือก าหนดใหน้ าตน้ทุนท่ีรับรู้เม่ือกิจการ
รับรู้ ประมาณการหน้ีสินมารวมเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์ 
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        8. มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีให้ถือปฏิบติักบัประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัการปรับ
โครงสร้าง ซ่ึงรวมถึงการด าเนินงานท่ียกเลิก เม่ือการปรับโครงสร้างเป็นไปตามค านิยามการ
ด าเนินงาน ท่ียกเลิก กิจการอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตามขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการ
รายงาน ทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและ การ
ด าเนินงานท่ียกเลิก (เม่ือมีการประกาศใช)้ 
 
 

        ค านิยาม  
                 10 ค าศพัทท่ี์ใชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีความหมายโดยเฉพาะ ดงัน้ี  

        ประมาณการหนีสิ้น หมายถึง หน้ีสินท่ีมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัจงัหวะเวลาหรือ 
จ านวนท่ีตอ้งจ่ายช าระ  

        หนีสิ้น หมายถึง ภาระผกูพนัในปัจจุบนัของกิจการ ซ่ึงเป็นผลจาก เหตุการณ์ในอดีตท่ี
การช าระภาระผกูพนันั้นคาดวา่ จะส่งผลใหกิ้จการตอ้งสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ  

        เหตุการณ์ท่ีก่อให้เกดิ ภาระผูกพนั หมายถึง เหตุการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัตาม
กฎหมายหรือภาระ ผกูพนัจากการอนุมานซ่ึงเป็นผลใหกิ้จการตอ้งจ่ายช าระ ภาระผกูพนันั้นโดยไม่มี
ทางเลือกอ่ืนท่ีเป็นไปได ้

        ภาระผูกพนัตาม หมายถึง ภาระผกูพนัท่ีเกิดจากรายการใดรายการหน่ึงต่อไปน้ี 
กฎหมาย  

        1) สญัญา (ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวอ้ยา่งชดัแจง้หรือ โดยนยั)  
        2) กฎหมายท่ีใชบ้งัคบั หรือ 

          3) กระบวนการตามกฎหมายอ่ืน 
        ภาระผูกพนัจากการ อนุมาน หมายถึง ภาระผกูพนัท่ีเกิดจากการกระท าของกิจการเม่ือ 

เป็นไปตามขอ้ก าหนดทุกขอ้ต่อไปน้ี 
          1) กิจการแสดงออกใหฝ่้ายอ่ืนๆ เห็นวา่กิจการ จะยอมรับผิดชอบบางประการ โดยการ
ปฏิบติัในอดีตจนถือเป็นแบบแผน โดยนโยบายท่ี ประกาศใชห้รือโดยค าแถลงการณ์ในปัจจุบนัท่ีมี 
ความเฉพาะเจาะจงอยา่งเพียงพอ  

        2) การกระท าตาม ขอ้ 1) ของกิจการสร้าง ความคาดหมายท่ีมีมูลความจริงใหก้บัฝ่าย
อ่ืนๆ วา่กิจการจะรับผดิชอบบางประการดงักล่าวนั้น 
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    หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ หมายถึง รายการขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 
          1) ภาระผกูพนัท่ีเป็นไปไดอ้นัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ ในอดีต ซ่ึงความมีอยูจ่ริงของ
ภาระผกูพนันั้น จะไดรั้บการยนืยนัต่อเม่ือเหตุการณ์ในอนาคต ซ่ึงยงัมีความไม่แน่นอนเหตุการณ์
หน่ึงหรือ มากกวา่หน่ึงเหตุการณ์เกิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึน โดยเหตุการณ์ดงักล่าวไม่อยูใ่นความควบคุม 
ทั้งหมดของกิจการ หรือ 
          2) ภาระผกูพนัในปัจจุบนัซ่ึงเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ ในอดีต แต่ไม่รับรู้เป็นหน้ี สิน
เน่ืองจากเป็นไปตาม ขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี  

         (2.1) ไม่มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะ สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายช าระภาระผกูพนัหรือ 
    (2.2) จ านวนของภาระผกูพนัไม่สามารถวดัมูลค่า ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือเพียงพอ 

        สินทรัพย์ทีอ่าจเกดิขึน้ หมายถึง สินทรัพยท่ี์อาจมีอยูอ่นัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต 
ซ่ึงความมีอยูจ่ริงของสินทรัพยน์ั้นจะไดรั้บการยนืยนั ต่อเม่ือเหตุการณ์ในอนาคตท่ียงัไม่แน่นอน
เหตุการณ์หน่ึง หรือมากกวา่หน่ึงเหตุการณ์เกิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึน โดยเหตุการณ์ดงักล่าวไม่อยูใ่น
ความควบคุมทั้งหมด ของกิจการ  

        สัญญาที่สร้างภาระ หมายถึง สญัญาท่ีก่อใหเ้กิดตน้ทุนท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงไดจ้าก การ
ปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีระบุไวภ้ายใตส้ญัญาซ่ึงตน้ทุนดงักล่าวมีจ านวนสูงกวา่ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากสญัญานั้น 

        การปรับโครงสร้าง หมายถึง แผนงานท่ีอยูภ่ายใตก้ารวางแผนและควบคุมของ ฝ่าย
บริหารของกิจการซ่ึงท าใหร้ายการใดรายการหน่ึง ต่อไปน้ีเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั  

1) ขอบเขตในการด าเนินธุรกิจของกิจการ หรือ  
2) ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ   
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 การรับรู้รายการ 
        ประมาณการหนีสิ้น 
        ประมาณการหน้ีสินตอ้งรับรู้กต่็อเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้ต่อไปน้ี  
        1. กิจการมีภาระผกูพนัในปัจจุบนั (ภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนั จากการ

อนุมาน) ซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต  
        2. มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจของกิจการเพื่อจ่ายช าระภาระผกูพนัดงักล่าว  
        3. สามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หากไม่เป็นไปตาม

เง่ือนไขดงักล่าว ตอ้งไม่มีการรับรู้ประมาณการหน้ีสิน 
 
                     ภาระผูกพนัในปัจจุบัน  

        1.ในกรณีท่ียากยิ่งท่ีจะเกิด เม่ือมีความไม่ชัดเจนว่ากิจการมีภาระผูกพนัในปัจจุบนั
หรือไม่ ในกรณีดงักล่าวให้ถือว่าเหตุการณ์ในอดีตมีผลท าให้เกิดภาระผูกพนัในปัจจุบนั ถา้จาก 
หลกัฐานทั้งหมดท่ีมีอยูพ่ิจารณาไดว้่ามีความเป็นไปไดม้ากกว่าท่ีจะเป็นไปไม่ไดท่ี้ ภาระผกูพนัใน
ปัจจุบนัมีอยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

        2.ในเกือบทุกกรณีจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์ในอดีตมีผลท าให้เกิดภาระ
ผกูพนัในปัจจุบนั หรือไม่ แต่ในกรณีท่ียากยิง่ท่ีจะเกิด ตวัอยา่งเช่น การฟ้องร้องตามกฎหมาย อาจมี
การโตแ้ยง้กนัวา่เหตุการณ์บางเหตุการณ์ไดเ้กิดข้ึนแลว้ หรือยงัไม่เกิด หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท าให้
กิจการ มีภาระผกูพนัในปัจจุบนัหรือมีในกรณีดงักล่าว กิจการตอ้งพิจารณาหลกัฐานทั้งหมดท่ีมี ซ่ึง
รวมถึงความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อก าหนดว่ากิจการมีภาระผูกพนัในปัจจุบัน ณ วนัส้ินรอบ 
ระยะเวลารายงานหรือไม่ หลกัฐานท่ีพิจารณารวมถึงหลกัฐานเพิ่มเติมท่ีไดรั้บจากหลกัฐาน ดงักล่าว
กิจการตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทุกขอ้ต่อไปน้ี 

2.1 ในกรณีมีความเป็นไปไดม้ากกว่าท่ีจะเป็นไปไม่ไดท่ี้กิจการมีภาระผูกพนัใน
ปัจจุบนั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการตอ้งรับรู้ประมาณการหน้ีสิน (หากเขา้เกณฑ ์การ
รับรู้รายการ) และ  

2.2 ในกรณีมีความเป็นไปไดม้ากกว่าท่ีจะเป็นไปไม่ไดท่ี้กิจการไม่มีภาระผูกพนั 
ในปัจจุบนั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการตอ้งเปิดเผยหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน เวน้แต่ความ
เป็นไปไดท่ี้จะสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอยู่ในระดบัท่ี ไม่น่าเป็นไปได ้(ดูย่อ
หนา้ท่ี86) 
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   เหตุการณ์ในอดตี 
        1. เหตุการณ์ในอดีตท่ีมีผลทา ให้ภาระผูกพนัในปัจจุบนัเกิดข้ึน เรียกว่าเหตุการณ์ท่ี

ก่อให้เกิดภาระ ผูกพนั เหตุการณ์ในอดีตจะถือเป็นเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดภาระผูกพนัไดก้็ต่อเม่ือ
เหตุการณ์นั้น เป็นเหตุให้กิจการต้องจ่ายช าระภาระผูกพนัโดยไม่มีทางเลือกก่อนท่ีเป็นไปได้
สถานการณ์ดงักล่าว เกิดข้ึนไดเ้ฉพาะต่อเม่ือเป็นไปตามขอ้ก าหนดขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี  

1.1 เม่ือการจ่ายช าระภาระผูพ้นัสามารถบงัคบัไดต้ามกฎหมาย หรือ  
1.2 ในกรณีของภาระผกูพนัจากการอนุมาน เม่ือเหตุการณ์ (ซ่ึงอาจเป็นการกระท า 

ของกิจการ) ไดส้ร้างความคาดหมายอย่างมีมูลความจริงกบัฝ่ายอ่ืนๆ ว่ากิจการ จะรับผิดชอบต่อ
ภาระผกูพนัท่ีเกิดข้ึน 

        งบการเงินมีวตัถุประสงคท่ี์จะแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน ไม่ใช่ฐานะการเงินท่ีอาจเป็นไปไดใ้นอนาคต ดงันั้น กิจการไม่รับรู้ประมาณการหน้ีสิน
ส าหรับ ตน้ทุนท่ีจ าเป็นจะตอ้งเกิดข้ึนเพื่อการด าเนินงานในอนาคต หน้ีสินท่ีกิจการรับรู้ในงบแสดง 
ฐานะการเงินเป็นหน้ีสิน ท่ีกิจการมีอยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานเท่านั้น ประมาณการหน้ีสิน
ท่ีกิจการรับรู้เป็นภาระผูกพนัท่ีเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตและไม่ข้ึนกบั การกระท าในอนาคตของ
กิจการ (กล่าวคือ ส่งท่ีกิจการจะกระท าในอนาคตในการประกอบธุรกิจ) ตวัอยา่งเช่น การท่ีกิจการ
ตอ้งจ่ายค่าปรับหรือค่าใชจ่้ายในการก าจดัมลพิษเน่ืองจากกระท าผิด กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม การจ่าย
ค่าปรับหรือค่าใชจ่้ายดงักล่าวจะท าให้กิจการตอ้งสูญเสียทรัพยากรท่ี มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อ
ชา ระภาระผูกพนัท่ีเกิดข้ึนไม่ว่าการกระท าในอนาคตของกิจการจะเป็นเช่นไร ในท านองเดียวกนั
กิจการรับรู้ประมาณการหน้ีสินส าหรับตน้ทุนในการร้ือถอนแท่นขดุ เจาะน ้ ามนัหรือโรงงานไฟฟ้า
ปรมาณูเท่ากบัจ านวนท่ีกิจการตอ้งรับผิดชอบเพื่อแกไ้ขความ เสียหายท่ีไดเ้กิดข้ึน ในทางกลบักนั 
กิจการอาจไดรั้บแรงกดดนัเชิงพาณิชยห์รือขอ้ก าหนดตามกฎหมายท่ีท าให้กิจการอาจจะมีความ
ตั้งใจหรือจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชจ่้ายเงินเพื่อการด าเนินงานอยา่ง ใดอยา่งหน่ึงในอนาคต เช่น การติดตั้ง
เคร่ืองกรองควนัส าหรับโรงงานบางประเภท ในกรณีน้ี กิจการไม่รับรู้ประมาณการหน้ีสินเน่ืองจาก
ยงัไม่เกิดภาระผูกพนัในปัจจุบนัส าหรับรายจ่าย ในอนาคตนั้น เพราะกิจการสามารถหลีกเล่ียง
รายจ่ายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได้ด้วยการกระท าใน อนาคตของกิจการเอง เช่น การเปล่ียนวิธ
ปฏิบติังานภาระผกูพนัมกัจะเก่ียวขอ้งกบัอีกฝ่ายหน่ึงซ่ึงเป็นผูท่ี้จะไดรั้บช าระภาระผกูพนั แต่กิจการ 
ไม่จ าเป็นตอ้งทราบว่าผูท่ี้จะไดรั้บช าระภาระผูกพนันั้นเป็นใครซ่ึงตามความเป็นจริงผูท่ี้ จะไดรั้บ
ช าระภาระผกูพนัอาจเป็นสาธารณชนทัว่ไป ได ้ดงันั้น เน่ืองจากภาระผกูพนั มกัจะเก่ียวขอ้งกบัการ
ให้ค ามัน่สัญญากบัอีกฝ่ายหน่ึงการตดัสินใจของฝ่ายบริหารหรือ คณะกรรมการจะไม่ก่อให้เกิด
ภาระผูกพนัจากการอนุมาน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ถา้การตดัสินใจดงักล่าวไม่ไดมี้การ
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ส่ือสารก่อนวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานไปยงัผูท่ี้ไดรั้บ ผลกระทบในลกัษณะเฉพาะเจาะจงอยา่ง
เพียงพอท่ีจะท าให้ผู ้ท่ีได้รับผลกระทบเกิดความคาดหมายอย่างมีมูลความจริงว่ากิจการจะ
รับผดิชอบต่อภาระผกูพนัท่ีเกิดข้ึน  

        เหตุการณ์ท่ีไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพนัในทนัทีอาจก่อให้เกิดภาระผูกพนัในภายหลงั
เน่ืองจาก กฎหมายเปล่ียนแปลงไป หรือการกระท าบางอยา่งของกิจการท่ีท าใหภ้าระผกูพนัจาก การ
อนุมานเกิดข้ึน (เช่น การแถลงต่อสาธารณชนในลกัษณะเฉพาะเจาะจงอยา่งเพียงพอ) ตวัอยา่งเช่น 
เม่ือกิจการก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้ม กิจการอาจไม่มีภาระผูกพนั ท่ีจะตอ้งฟ้ืนฟูความ
เสียหายท่ีเกิดจากการกระท าของกิจการ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์ ท่ีเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายจะ
กลายเป็นเหตุการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัเม่ือกฎหมาย ท่ีประกาศใหม่มีผลท าใหกิ้จการตอ้งแกไ้ข
ความเสียหายท่ีมีอยู่ หรือเม่ือกิจการยอมรับต่อสาธารณชนว่าจะรับผิดชอบในการแก้ไขความ
เสียหายดงักล่าวในลกัษณะท่ีท าให้เกิดภาระผูกพนัจากการอนุมาน ในกรณีท่ีรายละเอียดของร่าง
กฎหมายใหม่ยงัไม่ผา่นการพิจารณาขั้นสุดทา้ย ภาระผกูพนั จะเกิดข้ึนต่อเม่ือเสมือนแน่นอนแลว้วา่
กฎหมายใหม่จะไดรั้บการบญัญติัข้ึนตามขอ้ก าหนด ท่ีร่างไวม้าตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีก าหนดให้
ถือว่าภาระผูกพนัท่ีเป็นผลจากร่างกฎหมายดงักล่าว เป็นภาระผูกพนัตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม 
สถานการณ์แวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัท่ีเก่ียวกบั การบญัญติักฎหมายท าใหกิ้จการไม่สามารถระบุลงไป
ไดว้่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงท าให้ การบญัญติักฎหมายเกิดข้ึนอย่างเสมือนแน่นอน ในหลาย
กรณีกิจการจะไม่สามารถแน่ใจได ้อยา่งเสมือนแน่นอนวา่ร่างกฎหมายใหม่จะไดรั้บการบญัญติัเป็น
กฎหมายจนกระทัง่กฎหมายนั้นไดรั้บการบญัญติัข้ึนจริง 
 
              หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้  

        กิจการต้องไม่รับรู้หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกิจการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึนตามท่ีก าหนดไวใ้นย่อหน้าท่ี 86 เวน้แต่ ความน่าจะเป็นท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรท่ีมี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอยูใ่นระดบัท่ีไม่น่าเป็นไปไดใ้นกรณีท่ีกิจการรับผดิชอบภาระผกูพนัร่วมกบั
ผูอ่ื้น กิจการตอ้งถือว่าภาระผูกพนัส่วนท่ีคาดว่า ผูอ่ื้นตอ้งรับผิดชอบเป็นหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของ
กิจการ และรับรู้ภาระผูกพนัส่วนท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากิจการจะสูญเสียทรัพยากรท่ีมี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเป็น ประมาณการหน้ี สิน เวน้แต่ในกรณีท่ียากยิ่งท่ีจะเกิดท่ีกิจการไม่
สามารถประมาณมูลค่า ของหน้ีสินนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

        หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอาจเปล่ียนแปลงไปจากลกัษณะท่ีคาดไวแ้ต่เร่ิมแรก ดงันั้น กิจการ
ตอ้ง ประเมินสถานการณ์อยา่งต่อเน่ืองเพื่อก าหนดว่ากิจการจะสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์ เชิง
เศรษฐกิจอยูใ่นระดบัเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่แลว้หรือไม่ หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ี กิจการ
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จะสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตส าหรับรายการท่ีเคยถือเป็นหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน กิจการ
รับรู้ประมาณการหน้ีสินในงบการเงินในรอบระยะเวลาท่ีระดบัความเป็นไปไดน้ั้น ไดเ้ปล่ียนแปลง
ไป (เว ้นแต่ในสถานการณ์ท่ียากยิ่งท่ีจะเกิดท่ีกิจการไม่สามารถ จัดท าประมาณการได้อย่าง
น่าเช่ือถือ) 
 

    
     สินทรัพย์ที่อาจเกดิขึน้  
        กิจการตอ้งไม่รับรู้สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึนมกัเกิดจากเหตุการณ์

ท่ีไม่ไดว้างแผนไวห้รือไม่ไดค้าดการณ์ไวท่ี้ก่อใหเ้กิดความน่าจะเป็นท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจ ตวัอยา่งเช่น การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีกิจการก าลงัด าเนินการตามกฎหมาย ซ่ึงผล
ของคดียงัไม่แน่นอนกิจการไม่รับรู้สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึนในงบการเงิน เน่ืองจากการรับรู้ดงักล่าว
อาจท าให้กิจการบนัทึกรายไดท่ี้อาจเกิดข้ึนไม่ไดเ้ลย อย่างไรก็ตาม หากมีความเสมือนแน่นอนว่า
รายไดจ้ะ เกิดข้ึนอยา่งแน่นอน รายการสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งไม่ถือวา่เป็นสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน และ 
การรับรู้รายการดงักล่าวถือว่าเหมาะสม กิจการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึนตามท่ี
ก าหนดไวใ้นย่อหน้าท่ี 89 หากมี ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกิจการจะได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจกิจการประเมินสถานการณ์เก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ งบ
การเงินจะสะทอ้นภาพท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัสินทรัพยด์งักล่าว หากสภาพการณ์เปล่ียน ท าให้มีความ
เสมือนแน่นอนว่าการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่างแน่นอน กิจการรับรู้ สินทรัพยแ์ละ
รายได้ท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินในงวดท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน ในกรณีท่ีมี ความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ กิจการเปิดเผยขอ้มูล เก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์อาจ
เกิดข้ึน  
 

       การวดัมูลค่าประมาณการท่ีดท่ีีสุด  
           กิจการตอ้งรับรู้ประมาณการหน้ี สินดว้ยจ านวนประมาณการท่ีดีท่ีสุดของรายจ่ายท่ี

ตอ้ง น าไปจ่ายช าระภาระผกูพนัในปัจจุบนั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
 ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของรายจ่ายท่ีต้องน าไปจ่ายช าระภาระผูกพนัในปัจจุบัน คือ จ านวนท่ี
สมเหตุสมผลท่ีกิจการจะจ่ายเพื่อช าระภาระผกูพนัหรือโอนภาระผกูพนัใหก้บับุคคลท่ีสาม ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน ตามปกติมกัเป็นไปไม่ไดห้รือตอ้งมีค่าใชจ่้ายสูงเกินกวา่ท่ีจะ ยอมรับไดเ้พื่อ
ช าระหรือโอน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตาม ประมาณการของ จ านวนท่ี
สมเหตุสมผลท่ีกิจการจะจ่ายเพื่อช าระหรือโอนภาระผูกพนัถือเป็นประมาณการ  ท่ีดีท่ีสุด ของ
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รายจ่ายท่ีตอ้งน าไปจ่ายช าระภาระผูกพนัในปัจจุบนั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการตอ้ง
ประมาณผลลพัธ์ของเหตุการณ์หรือสถานการณ์และผลกระทบทางการเงินโดยใชดุ้ลยพินิจของฝ่าย
บริหารของกิจการประกอบกับประสบการณ์ท่ีได้จากรายการท่ีคล้ายคลึงกัน และในบางกรณี
รายงานของผูเ้ช่ียวชาญอิสระหลกัฐานท่ีใชใ้นการพิจารณาจะรวมถึงหลกัฐาน ท่ีไดรั้บเพิ่มเติมจาก
เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัจ านวนท่ีจะรับรู้เป็น
ประมาณการหน้ีสิน กิจการจึงตอ้ง น าวิธีการหลายวิธีตามสถานการณ์มาใช้ หากประมาณการ
หน้ีสินเก่ียวขอ้งกบัประชากร ท่ีประกอบดว้ยรายการจ านวนมาก กิจการตอ้งประมาณภาระผกูพนั
โดยการถ่วงน ้ าหนกัผลลพัธ์ท่ี เป็นไปไดท่ี้น่าจะเกิดข้ึนทั้งหมดดว้ยความเป็นไปไดท่ี้เก่ียวขอ้ง วิธี
ทางสถิติท่ีใชใ้นการประมาณน้ี เรียกว่า “มูลค่าท่ีคาดว่าจะเกิด” ดงันั้น ประมาณการหน้ีสินอาจมี
จ านวนแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบั ความน่าจะเป็นท่ีรายจ่ายจะเกิดข้ึนมีอตัราไม่เท่ากนั เช่น ร้อยละ 60 
หรือร้อยละ 90 หากรายจ่าย ท่ีน่าจะเกิดข้ึนในช่วงจ านวนท่ีประมาณไวมี้ความต่อเน่ืองกนั และ
รายจ่ายทุกจุดของช่วงจ านวนนั้น มีความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดข้ึนเท่าเทียมกนั กิจการตอ้งใชร้ายจ่ายท่ี
น่าจะเกิดข้ึน ณ จุดก่ึงกลางของ ช่วงจ านวนนั้นเป็นตวัแทนของประมาณการหน้ีสิน 
 

2.4  งานโครงการที่เกีย่วข้อง 
 

        โครงการ TYC เดก็ไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ 
        ดว้ยนโยบายดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) เป็นนโยบายท่ีส าคญั

เก่ียวขอ้งกบัการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ มาประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบักิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 
โดยองคป์ระกอบท่ีส าคญัคือ ประชาชนในยคุดิจิทลั จ าเป็นตอ้งน าประโยชน์ของการใช ้ไอซีที มา
ประยกุตใ์ช ้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผลผลิต และสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน เพื่อขยายความเขม้แขง็ของ
เศรษฐกิจระดับชุมชนมากข้ึนนั้นบริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เป็นหน่ึงในหน่วยงานภายใต้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เลง็เห็นความส าคญัของการพฒันาชุมชนดว้ย ICT 
ซ่ึงจะเกิดประโยชน์กบัชุมชน และเยาวชนซ่ึงเป็นก าลงัหลกัของประเทศ โดยการจดัท า “โครงการ 
TYC เด็กไทย 4.0 ตน้กลา้ประชารัฐ” เป็นหน่ึงในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ
บริษทั โครงการดงักล่าวเป็นโครงการท่ีฝึกใหเ้ยาวชนในชุมชนมีความสามารถใช ้ICT เพื่อยกระดบั
คุณภาพชีวิตของชุมชนให้เกิดการต่ืนตวัในการใชดิ้จิทลั ส่ืออินเทอร์เน็ต รวมถึงการผลิตส่ือต่างๆ 
เพื่อน ามาโปรโมทสินค้าชุมชน การท่องเท่ียว และวฒันธรรมของชุมชน ให้เป็นท่ีรู้จักในโลก
ออนไลน์ และน าไปสู่การซ้ือสินคา้ และกระตุน้การท่องเท่ียวชุมชน ส่งผลให้เศรษฐกิจ และความ
เป็นอยู่ของชุมชนดีข้ึน โดยการด าเนินงานนั้นตอ้งประกอบดว้ยหน่วยงานท่ีส าคญั 4 ฝ่ายในการ
ขบัเคล่ือนโครงการดว้ยกนัซ่ึงจะตอ้งมี แผนงานท่ีสอดรับกนัคือ ผูน้ าชุมชน (อบต. อบจ. เทศบาล) 
มหาวิทยาลยัในทอ้งถ่ิน อบจ.ทีโอที โรงเรียนมธัยมในชุมชนหรือกลุ่มเยาวชนในชุมชน 
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โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
       โดยมีจุดเร่ิมต้นจากการท่ี ทีโอที ได้ทูลเกล้าฯถวายเงินจ านวน 50 ล้านบาท แด่

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงครองสิริราชสมบติัครบ 50 ปี โดย
เงินดงักล่าว ไดท้รงพระราชทานเป็นทุนประเดิมก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม เม่ือปี 
พ.ศ. 2538 ส าหรับด าเนินงานในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีวตัถุประสงคใ์น
การแกปั้ญหาขาดแคลนบุคลากรครูในพื้นท่ีชนบทห่างไกล และยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนให้อยู่ในระดบัใกลเ้คียงกนั โดย บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ร่วม และได้
สนบัสนุนการด าเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม ดว้ยโครงข่ายโทรคมนาคมทีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เช่นโครงข่ายเคเบิลใยแกว้น าแสง และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้
เป็นส่ือในการถ่ายทอดสญัญาณการเรียนการสอนไปยงัสถานีดาวเทียมภาคพื้นดินฯ เพื่อท าตามพระ
บรมราโชปถมัภ์ด้านการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างแท้จริงและต่อเน่ือง โดยการน าศักยภาพทางเทคโนโลยี
โทรคมนาคม และเทคโนโลยสีารสนเทศของ ทีโอที มาสนบัสนุนงานดา้นการศึกษาของชาติ โดยมี
การการแพร่ภาพออกอากาศมา จนถึงปัจจุบนั รวมทั้งไดใ้ห้การสนบัสนุนกิจกรรมดา้นการศึกษา
ของโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยีหลากหลาย
รูปแบบและเพื่อเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้แบบใหม่ให้แก่การศึกษาของไทย (Blended Learning) ท่ี
ใช้หลายส่ือหลายวิธีผสมผสานกันน าประเทศไทยเข้าสู่สังคมแห่งความรู้ (Knowledge-based 
society) เน้นย  ้ าภารกิจเพื่อสังคมของ ทีโอที ท่ีมุ่งสนับสนุนด้านการศึกษาของชาติโดยมุ่งมั่น
ช่วยเหลือและพฒันาสังคมดว้ยการพฒันาคุณภาพคนเป็นส าคญั จนกระทัง่ ทีโอที ไดรั้บรางวลั
รัฐวิสาหกิจดีเด่นดา้นโครงการเพื่อสังคม ประจ าปี 2549 จากผลงานการใหก้ารสนบัสนุนโครงข่าย
ในโครงการการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม ดงักล่าว 

       การสนับสนุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของ ทีโอที ทีโอที ได้ให้การ
สนบัสนุนการถ่ายทอดสญัญาณใหก้บัมูลนิธิการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม ดงัน้ี 
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 ทีโอที เดินหน้าโครงการ Green ICT พฒันาธุรกจิท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
       ทีโอที มีคณะก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Committee) และความ

รับผิดชอบต่อองค์กรและส่ิงแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility) ซ่ึงมีหน้าท่ีก าหนดและ
ทบทวนหลกัการก ากบัการดูแลกิจการท่ีดีของ ทีโอที มีนโยบายเป้าหมายเก่ียวกบัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีท่ีชัดเจน ก าหนดแนวทางและวางนโยบาย การด าเนินธุรกิจของบริษัทให้มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม และเหมาะสมต่อธุรกิจของบริษทั รวมทั้งสอดคล้องกับ
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีเป็นมาตราฐานระดบัสากล นอกจากน้ี ทีโอที ไดล้งนามบนัทึกขอ้ตกลง
ความร่วมมือในการบริหารงาน การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อความย ัง่ยืน (ICT Sustainability 
Development ) กบั ปตท. เพื่อให้เกิดองคก์รตน้แบบ ดา้น ICT ท่ีตระหนักถึงการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (ICT for Green) และตามกรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT 2020) ซ่ึง ทีโอทีและ ปตท. จะเป็นตน้แบบ
ท่ีดีแก่หน่วยงานทั้ งภาครัฐและเอกชน ในฐานะผูริ้เร่ิมระบบสารสนเทศเพื่อความย ัง่ยืน โดย
ประกอบดว้ยการบริหารเพื่อลดการใช้พลงังานและเพิ่มประสิทธิภาพให้มากท่ีสุดนโยบายดา้น
ส่ิงแวดลอ้มการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มของ ทีโอที มุ่งเนน้ไปท่ีสนบัสนุนการน า ICT มาใชอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการสร้างความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มในทุกขั้นตอนตลอดวงจรขีวิ
ตของผลิตภณัฑ ์ICT ดว้ยจิตส านึกของผูบ้ริหารและพนกังาน โดยการจดัท าชุมชน Green ICT เพื่อ
เผยแพร่และแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างสมาชิก ซ่ึงจะมีสมาชิกหมุนเวียนกันน า
บทความดา้น Green IC มาเผยแพร่อยา่งสม ่าเสมอ 
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บทที่ 3 
 

 
การด าเนินโครงการ 

  
3.1  วิเคราะห์โครงสร้างขององค์กร 
ภาพท่ี 1 ผงัองคก์ร 
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นโยบายของบริษัท 
 
บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตวสุ์จริต

โปร่งใสและ ตรวจสอบได้ บริษทัจงัก าหนดให้ถือเป็นหน้าท่ีของบุคลากรของบริษทัทุกระดบั
รวมถึงบุคคลในครอบครัว ในการหลีกเหล่ียงการเขา้ไปมีส่วนไดส่้วยเสียหรือเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินการในลกัษณะท่ีขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของ บริษทั จะส่งผมใหบ้ริษทัเสียผมประโยชน์ หรือ
ทาใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพลดลง อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่สามารถคาดเดาถึงความขดัแยง้ท่ี
อาจเกิดข้ึนระหว่างการดารงต าแหน่งของกรรมการผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั ไดใ้นกรณีท่ี
อาจเป็นตอ้งท ารายการเช่นนั้น หรือไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้บริษทัจะดูแลใหก้ารท ารายการนั้นๆ ไม่
มีความโปร่งใสเท่ียงธรรม เสมอเหมือนการท ารายการกบับุคคลภายนอก โดยค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษทัและเป็นธรรมต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง   
 
ภารกจิท่ี 1  ยกระดบัคุณภาพชีวติของสมาชิก 
วตัถุประสงค์  

1. เพื่อใหส้มาชิกของสหภาพฯ มีฐานะความเป็นอยูท่ี่ดี 
2. เพื่อใหส้มาชิกของสหภาพฯ มีความมัน่คงในชีวิตครอบครัว 
3. เพื่อใหส้มาชิกของสหภาพฯ มีทศันคติในการด ารงชีวิตท่ีถูกตอ้ง 
4. เพื่อใหส้มาชิกของสหภาพฯ มีความปลอดภยัในการท างาน 

กลยุทธ์  
  1. ศึกษาสภาพปัญหาของสมาชิกสหภาพฯ    
     โดยการมีส่วนร่วมระหวา่งสหภาพฯ  และ บริษทัฯ 
  2. จดัท าระบบฐานขอ้มูลของสมาชิกสหภาพฯ 
  3. พฒันาคุณภาพชีวิตดว้ยการศึกษา 
  4. จดัตั้งสภาท่ีปรึกษาของสหภาพฯ 
  
ภารกจิท่ี 2  ส่งเสริมสภาพการจ้างให้มีความเสมอภาคและเป็นธรรม 
วตัถุประสงค์  
  1. เพื่อใหค้งไวซ่ึ้งสิทธิแห่งมนุษยชน 
  2. เพื่อใหพ้นกังานของบริษทัฯ ไดรั้บสิทธิในเร่ืองของสภาพการจา้งท่ีเท่าเทียมกนั 
  3. เพื่อสร้างความสันติสุขในสถานประกอบการ 
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กลยุทธ์  
  1. จดัเสวนาร่วมกบัฝ่ายบริหารทุกไตรมาส  
  2. ติดตามผลการด าเนินงานงานของบริษทั 
  3. ก าหนดมาตรฐานในการจา้งใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ 
ภารกจิท่ี 3   พฒันาการศึกษาและปลูกฝังอุดมการณ์แรงงาน 
วตัถุประสงค์  
  1. เพื่อให ้สมาชิกและคณะกรรมการของสหภาพฯ ไดรั้บรู้ถึงบทบาทหนา้ท่ี 
  2. เพื่อใหเ้กิดจิตส านึกและภกัดีต่อองคก์ร สร้างขวญัและก าลงัใจ 
  3. เพื่อสร้างกระบวนทศัน์ แก่ สมาชิกและคณะกรรมการ 
กลยุทธ์  
  1. จดัอบรมใหก้บัพนกังานทุกระดบั 
  2. จดักิจกรรมการมีส่วนร่วม 
  3. จดัทศันศึกษาใหก้บั สมาชิกและคณะกรรมการของสหภาพฯ  
 
ภารกจิท่ี 4   มีศูนย์กลางการประสานงานทางด้านแรงงาน 
วตัถุประสงค์  
  1. เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนข่าวสาร 
  2. เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการติดต่อประสานงาน 
  3. เพื่อเป็นศูนยก์ารเรียนรู้และเผยแพร่(แผ)่ ทางดา้นแรงงาน 
กลยุทธ์  
  1. ปรับปรุงส านกังานเดิม ใหมี้ความเหมาะสมกบัการปฏิบติังาน 
  2. พฒันาโครงสร้างการบริหารงานสหภาพฯ 
  3. ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการ จดัใหมี้อาคารส านกังานเป็นของสหภาพฯ 
  4. จดัใหมี้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ภารกจิท่ี 5  เสริมสร้างแรงงานสัมพนัธ์ระบบทวิภาคี  
วตัถุประสงค์  
  1. เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งองคก์รสหภาพฯ และองคก์รบริษทัฯ 
  2. เพื่อสร้างความย ัง่ยนืในการท างานร่วมกนัระหวา่งองคก์รสหภาพฯ และองคก์รบริษทัฯ 
  3. เพื่อใหส้มาชิกมีความเช่ือมัน่ต่อสหภาพฯ 
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กลยุทธ์  
  1. ส่งประกวด สถานประกอบการดีเด่นดา้น แรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการ 
  2. ก าหนดเคร่ืองมือตวัช้ีวดัความส าเร็จของสหภาพฯ  
  3. จดักิจกรรมนนัทนาการและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกนั 
  4. ประชุมปรึกษาหารือ 
 
ภารกจิท่ี 6   หนุนเสริมธุรกจิของบริษัทฯ ให้เกดิความเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย 
วตัถุประสงค์  
  1. เพื่อส่งเสริมการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อสงัคมภายนอก 
กลยุทธ์  
  1. สนบัสนุนแผนการผลิตของบริษทั 
  2. ใหก้ารศึกษากลุ่มลูกจา้งในบริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนเพื่อใหมี้เสถียรภาพทางดา้นแรงงาน 
  3. ส ารวจตลาดภายในและภายนอกประเทศ 
 
ภารกจิท่ี 7   สร้างความมัน่คงให้กบัองค์กรสหภาพแรงงานอย่างยัง่ยืน 
วตัถุประสงค์  
  1. เพื่อเป็นท่ีพึ่งของสมาชิกอยา่งย ัง่ยนื 
  2.เป็นท่ียอมรับของฝ่ายบริหารและพนกังาน 
  3.สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อสงัคม 
 
กลยุทธ์  
  1. จดัท ากิจกรรมหารายได ้
  2. สร้างเครือข่ายแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 
  3. พฒันาศกัยภาพการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
  4.จดัตั้งสภาท่ีปรึกษาของสหภาพฯ 
  5.ท ากิจกรรมร่วมกบับริษทัและองคก์รภายนอก 
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พนัธกจิ 
หน้าท่ีของเราคือ การช่วยเหลือลูกค้า ให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ีจากการ

ติดต่อส่ือสาร ความส าเร็จของเราจึงวดัไดจ้ากความรู้สึกของลูกคา้ ท่ีรักเราและอยากแนะน าบริการ
ท่ีดีของเรานั้น ใหก้บัครอบครัวและคนท่ีเขารัก 
 

วสัิยทัศน์ 
มุ่งสู่การเป็นผูใ้หบ้ริการส่ือสารโทรคมนาคมชั้นน า ของประเทศ 

วตัถุประสงค์และเป้าหมาย 
1. ใหบ้ริการโทรคมนาคมอยา่งมีคุณภาพ  
2. ยดึลูกคา้เป็นศูนยก์ลางในการด าเนินธุรกิจ  
3. สร้างหลกัประกนัการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและการส่ือสารของประชาชน 

 
3.2  วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน 

การวิเคราะห์ SWOT 
S (จุดแข็ง) 

- TOT มีเครือข่ายโทรศพัท์เป็นของตนเองและครอบคลุมการให้บริการทัว่ทั้ง
ประเทศไทยและมีระบบฐานขอ้มูลท่ีจดัเก็บขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผูใ้ช ้
บริการโทรศพัท ์

- นอกเหนือจากระบบ call center แลว้ TOT ยงัมีบริการท่ีหลากหลายท่ีสามารถ
ท าการ  convergenceไป สู่ ลูกค้าได้ เ ช่นระบบโทรศัพท์พื้ นฐานระบบ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงบริการส่ือสารขอ้มูลและอ่ืนๆ  

- TOT มีความมั่นคงและน่าเช่ือถือเน่ืองจากเป็นหน่วยงานขององค์กรของ
ภาครัฐบาลมีประสบการณ์และมีผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะ  

W (จุดอ่อน) 
- เจา้หนา้ท่ีในส่วนท่ีใหบ้ริการสอบถามขอ้มูลกบัองคก์รมีการเปล่ียนแปลงงาน

บ่อยบ่อยท าให้องคก์รขาดเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้เร่ืองและความสามารถในการ
ตอบปัญหาต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

- ขาดการโฆษณาประชาสมัพนัธ์บริการต่างๆท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง  
- สญัญาณในบางพื้นท่ีไม่เป็นท่ีพอใจของผูบ้ริโภค 
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O (โอกาส) 

- จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้ลูกคา้หันมาให้ความสนใจกับการใช้
บริการ call center มากข้ึน 

- ประเทศไทยย ัง มีสัดส่วนของผู ้ให้บริการ  call center ค่อนข้างต ่ า เ ม่ือ
เปรียบเทียบกบัต่างประเทศประกอบกบัการขยายตวัทางธุรกิจและการแข่งขนั
ทางธุรกิจท่ีทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึนท าให้องค์กรณ์ตลอดจนหน่วยงาน
ต่างๆมองเห็นโอกาสของการน าเอาระบบงาน call center เขา้มาเสริมในการ
ใหบ้ริการหลกัเพิ่มมากข้ึน  

- จากกระแสของการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ท าให้ปัจจุบนัมีธุรกิจหลายแขนงท่ี
ตอ้งการสนบัสนุนงานในส่วนของการใหบ้ริการลูกคา้สัมพนัธ์ดงันั้นจึงนบัได้
วา่มีฐานลูกคา้ค่อนขา้งจะกวา้งและมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

T(อุปสรรค) 
- ลูกคา้ส่วนใหญ่มีปัญหาในเร่ืองของระบบฐานท่ียงัไม่ดีพอท าให้การเขา้ไป

ด าเนินการจัดการกับระบบ  call center ของลูกค้ากระท าได้ค่อนข้างจะ
ยากล าบากและท าให้ระบบท่ีได้ติดตั้ งไปไม่สามารถท างานได้เต็ม
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  

- ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการมีความกงัวลเร่ืองความปลอดภยัของขอ้มูล  
- จากพฤติกรรมของคนไทยท่ีไม่เช่ือมัน่ในการมอบหมายงานให้บริษทัอ่ืนเขา้

มาท าแทนในส่วนท่ีตนไม่ถนดั  
- จากการเปิดเสรีส่ือสารโทรคมนาคมอาจท าให้ผูป้ระกอบการจากต่างประเทศ

ท่ีมีความเขม้แขง็ทางเงินทุนและเทคโนโลยเีขา้มาแข่งขนัในตลาด 
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การวิเคราะห์ PDCA   
จุดอ่อนท่ีน ามาวเิคราะห์ เร่ือง สัญญาณครอบคลุมน้อยกว่าคู่แข่งท้ัง 3 ค่าย 

P (วางแผน) 
1.  จดัการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกนั 
2.  ส ารวจพื้นท่ีท่ีตอ้งการติดตั้งเสาสญัญาณ 
3.  ตรวจเช็คราคาในการติดตั้งเสาสญัญาณ 
4.  ติดตั้งเสาสญัญาณเพิ่ม เพื่อครอบคลุมสญัญาณในพื้นท่ีนั้นๆ 

 
D (ปฏิบัติ) 

1. ลงพื้นท่ีท่ีไดส้ ารวจแลว้จากนั้นติดตั้งเสาสญัญาณเพื่อครอบคลุมพื้นท่ีนั้น 
2. ทดสอบการใชเ้สาสญัญาณท่ีติดตั้ง 
3. เปิดใชก้ารท างานของเสาสัญญาณ 

C (ตรวจสอบ) 
                        ตรวจสอบความถูกตอ้งจากการปฏิบติังาน ว่ามีความถูกตอ้งและมีความเหมาะสม
มากนอ้ยเพียงใด ในการด าเนินงานและคอยติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด
ไว ้เพื่อบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและวตัถุประสงค ์

A (แก้ไข) 
แกไ้ขส่วนท่ีผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน และการตรวจสอบโดยน าส่วนท่ี

ผดิพลาด มาปรับปรุงแกไ้ขใหม่ ใหดี้ข้ึนกวา่เดิม 
 
3.3  วเิคราะห์หลกัการบัญชีของธุรกจิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง งบการเงินรวม 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามสัญญาท่ีตกลงกนั
ระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) 
เร่ืองสัญญาเช่า  

ตามท่ีระบุในสญัญาซ้ือขายทรัพย ์สินมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการ
งานเดิมโดยไม่จ ากดัวงเงินจากบริษทัผูซ้ื้อ ดงันั้น ภาระความรับผิดชอบทั้งหมดต่อภาระหน้ีสินท่ี
อาจเกิดข้ึน (ถา้มี) จึงตกอยู่กบับริษทัผูซ้ื้อ โดยท่ีระยะเวลาในการใชสิ้ทธิเรียกร้องมีระยะเวลา 2 ปี
นบัจากวนัโอนทรัพยสิ์น  
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2560)  
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

บริษทัฯ เลือกน าเสนอรายงานทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

รายงานทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ี
น าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้นรายงานทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม 
เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ 
ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

รายงานทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการ
ตามกฎหมายรายงานทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย
น้ี 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง ประมาณการหนีสิ้น หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ และสินทรัพย์ที่อาจเกดิขึน้ 
ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารส านกังาน 
และการเช่าท่ีดินและอาคารส าหรับติดตั้งสถานีรับส่งสัญญาณ  อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ประมาณ    1 ถึง 3 ปีและ 12 ปี 
 
ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนซ่ึงส่วนใหญ่เก่ียวเน่ืองกบัการสั่งซ้ือ
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการใหบ้ริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลูล่าร์ และเก่ียวเน่ืองกบัการก่อสร้าง
สถานีฐานและการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

หมายเหตุ
2560 2559 2558

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 6,238,981,024           11,907,666,212         11,301,169,030         
เงินฝากธนาคาร-โครงการเน็ตประชารัฐ 9 4,491,390,466           - -
เงินลงทุนชัว่คราว 10 14,785,620,644         7,886,513,637           12,382,794,742         
เงินลงทุนเพ่ือส ารองช าระหน้ี-ส่วนท่ีครบ
   ก าหนดภายในหน่ึงปี 11 22,595,344,474         24,529,067,298         23,921,643,041         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 12 7,054,879,710           8,783,859,725           9,097,951,261           
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน-ส่วนท่ีครบก าหนด
   ภายในหน่ึงปี 18 41,964,987                48,586,439                57,135,581                
สินคา้และพสัดุคงเหลือ 13 591,756,218              480,553,670              630,475,024              
ปรับมูลค่างานและหกัลา้งเงิน ดศ.-โครงการ
   เน็ตประชารัฐ 14 1,840,508,740           - -
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 15 2,746,100,301           2,963,324,160           2,462,055,526           
   รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 60,386,546,564         56,599,571,141         59,853,224,205         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเพ่ือขาย 16 6,810,874,111           5,365,691,136           4,163,048,007           
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 17 30,000,000                79,172,111                30,000,000                
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 17 911,639,044              891,639,344              892,279,946              
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 16 650,644,464              700,644,464              790,479,946              
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 18 218,777,844              281,408,027              357,900,621              
เงินลงทุนเพ่ือส ารองช าระหน้ี 11 2,454,000,000           40,000,000                85,000,000                
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 19 351,432,353              351,410,208              366,743,373              
ท่ีดิน อาคารและอุปกณ์ 20 72,153,394,777         75,577,693,239         69,055,646,941         
ท่ีดิน อาคารและอุปกณ์จากการร่วมการงาน
   และร่วมลงทุน 21 2,322                         5,873,465,247           22,924,734,142         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 22 2,333,087,687           2,631,243,211           3,056,101,085           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 1,099,462,199           1,389,167,561           2,519,789,071           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 116,076,584              126,576,059              137,075,534              
   รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 87,129,391,385         93,308,110,607         104,378,798,614       
รวมสินทรัพย์ 147,515,937,949       149,907,681,748       164,232,022,819       

หายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มาหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560,2559,2558
หน่วย : บาท

สินทรัพย์
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บทที่ 4 
 

ผลการด าเนินงาน 
4.1 งบการเงิน 
 
งบการเงินของบริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ปี 2558-2560 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุ
2560 2559 2558

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 24 1,650,293,530           1,470,249,710           1,287,379,843           
เจา้หน้ีการคา้-โครงการเน็ตประชารัฐ 25 1,725,319,670           - -
เจา้หน้ีตามสญัญาส่วนแบ่งรายได้ 26 14,150,238,162         14,810,976,923         14,927,928,979         
เงินกูย้มืระยะยาว-ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 32.1 2,061,999,283           2,264,893,937           2,264,893,937           
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 27 7,327,997,393           8,507,944,757           14,898,979,105         
เงินประกนัการใชโ้ทรศพัท์ 28 433,707,255              1,643,697,418           1,654,273,980           
รายไดร้อตดับญัชี-ส่วนท่ีจะรับรู้เป็นรายได้
   ภายในหน่ึงปี 31 - 472,450,249              864,458,369              
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - - -
เงินรับ-โครงการเน็ตประชารัฐรอการรับรู้ 29 4,491,517,177           - -
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 30 3,009,964,386           2,682,075,872           2,140,863,856           
   รวมหน้ีสินหมุนเวียน 34,851,036,856         31,852,288,866         39,975,622,063         

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

รายไดร้อตดับญัชี 31 - 68,856,870                540,749,012              
เงินกูย้มืระยะยาว 32.1 4,647,761,572           6,709,760,855           8,974,654,792           
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 33 6,666,551,194           6,652,703,243           7,089,411,263           
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 32.2 1,936,843,994           1,936,843,994           -
   รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 13,251,156,760         15,368,164,962         16,604,815,067         
รวมหนีสิ้น 48,102,193,616         47,220,453,828         56,580,437,130         

หายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มาหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560,2559,2558
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุ
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2560 2559 2558

ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
          หุ้นสามญั 600,000,000 หุ้น
          มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 6,000,000,000           6,000,000,000           6000000000

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
          หุ้นสามญั 600,000,000 หุ้น
          มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 6,000,000,000           6,000,000,000           6,000,000,000           
ก ำไรสะสม

   จดัสรรแลว้ 34 2,118,110,793           2,118,110,793           2,118,110,793           
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 88,830,071,651         93,259,701,618         99,090,173,890         
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 35 2,465,561,889           1,309,415,509           443,301,006              
รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทั 99,412,744,333         102,687,227,920       107,651,585,689       
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 36 - - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทั 99,413,744,333         102,687,227,920       107,651,585,689       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 147,515,937,949       149,907,681,748       164,232,022,819       

หายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มาหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560,2559,2558
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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4.2 การวิเคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง 

 

 

 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีแนวตั้ง 

 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

11,301,169,030 11,907,666,212 6,238,981,024 6.88% 7.94% 4.23%
12,382,794,742 7,886,513,637 14,785,620,644 7.54% 5.26% 10.02%
23,921,643,041 24,529,067,298 22,595,344,474 14.57% 16.36% 15.32%

9,097,951,261 8,783,859,725 7,054,879,710 5.54% 5.86% 4.78%
57,135,581 48,586,439 41,964,987 0.03% 0.03% 0.03%

630,475,024 480,553,670 591,756,218 0.38% 0.32% 0.40%
2,462,055,526 2,963,324,160 2,746,100,301 1.50% 1.98% 1.86%

59,853,224,205 56,599,571,141 60,386,546,564 36.44% 37.76% 40.94%

4,163,048,007 5,365,691,136 6,810,874,111 2.53% 3.58% 4.62%
30,000,000 79,172,111 30,000,000 0.02% 0.05% 0.02%

892,279,894 891,639,344 911,639,044 0.54% 0.59% 0.62%
790,479,946 700,644,464 650,644,464 0.48% 0.47% 0.44%
357,900,621 281,408,027 218,777,844 0.22% 0.19% 0.15%

85,000,000 40,000,000 2,454,000,000 0.05% 0.03% 1.66%
366,743,373 351,410,208 351,432,353 0.22% 0.23% 0.24%

69,055,646,941 75,577,693,239 72,153,394,777 42.05% 50.42% 48.91%
22,924,734,142 5,873,465,247 2,322 13.96% 3.92% 0%

3,056,101,085 2,631,243,211 2,333,087,687 1.86% 1.76% 1.58%
2,519,789,071 1,389,167,561 1,099,462,199 1.53% 0.93% 0.75%

137,075,534 126,576,059 116,076,584 0.08% 0.08% 0.08%
104,378,798,614 93,308,110,607 87,129,391,385 63.56% 62.24% 59.06
164,232,022,819 149,907,681,748 147,515,937,949 100% 100% 100%

สินทรัพยห์มุนเวียน

บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับ ปี 2559 - 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
รายการ
สินทรัพย์

เงินลงทุนเพ่ือไถ่ถอนหน้ีสินระยะยาว

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่คราว

เงินลงทุนเพ่ือไถ่ถอนหน้ีสินระยะยาว -
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน

เงินลงทุนเผ่ือขาย
เงินลงทุนในบริษทัร่วม
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน
เงินให้กูย้มืแก่พนักงาน

รวมสินทรัพย์

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จากการร่วม
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน
          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน

เงินให้กูย้มืแก่พนักงาน - ส่วนท่ีครบ
สินคา้และพสัดุคงเหลือ
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีแนวตั้ง (ต่อ) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

1,287,379,843 1,470,249,710 1,650,293,530 2.28% 3.11% 3.43
14,927,928,979 14,810,976,923 14,150,238,162 26.38% 3.43% 29.42

2,264,893,937 2,264,893,937 2,061,999,283 4.00% 4.80% 4.29

1,936,843,994 1,936,843,994 - 3.42% 4.10% -

14,898,979,105 8,507,944,757 7,327,997,393 26.33% 18.02% 15.23%
1,654,273,980 1,643,697,418 433,707,255 2.92% 3.48% 0.90%

864,458,369 472,450,249 - 1.53% 1.00% -

- - - - - -
2,140,863,856 2,682,075,872 3,009,964,386 3.78% 5.68% 6.26%

39,975,622,063 33,789,132,860 34,851,036,856 70.65% 71.56% 72.45%

540,749,012 68,856,870 - 0.96% 0.15% -
8,974,654,792 6,709,760,855 4,647,761,572 15.86 14.21% 9.66%
7,089,411,263 6,652,703,243 6,666,551,194 12.53% 14.09 13.86%

16,604,815,067 13,431,320,968 13,251,156,760 29.35% 28.44 27.55%

56,580,437,130 47,220,453,828 48,102,193,616 100% 100% 100%

บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับ ปี 2559 - 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
รายการ

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน
เจา้หน้ีตามสญัญาส่วนแบ่งรายได้

เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

เงินประกนัการใชโ้ทรศพัท์
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย

รายไดร้อตดับญัชี - ส่วนท่ีจะรับรู้เป็นรายได้
ภายในหน่ึงปี

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

หน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน

รวมหน้ีสิน

รวมหน้ีสินหมุนเวียน

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
รายไดร้อตดับญัชี
เงินกูย้มืระยะยาว
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีแนวตั้ง (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 3.65% 4.00% 4.07%

6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 3.65% 4.00% 4.07%

0.00%

2,118,110,793 2,118,110,793 2,118,110,793 1.29% 1.41% 1.44%

99,090,173,890 93,259,701,618 88,830,071,651 60.34% 62.21% 60.22%

443,301,006 1,309,415,509 2,465,561,889 0.27% 0.87% 1.67%

107,651,585,689 102,687,227,920 99,413,744,333 65.55% 68.50% 67.39%

- - - - - -

107,651,585,689 102,687,227,920 99,413,744,333 65.55% 68.50% 67.39%

164,232,022,819 149,907,681,748 147,515,937,949 100.00% 100.00% 100.00%

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับ ปี 2559 - 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

รายการ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 600,000,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 10 บาท

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
      หุ้นสามญั 600,000,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 10 บาท

ก าไรสะสม

       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

       จดัสรรแลว้

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทั
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การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 
วิธีแนวตั้ง 

จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน)ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์แนวตั้ง ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ปี คือ ปี2558 ปี2559 และ ปี2560 พบวา่ 

ในปี 2558 มีสินทรัพยร์วมมีค่าเท่ากบัร้อยละ 100.00 ซ่ึงประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวียน
ร้อยละ 36.44 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบแลว้พบวา่มีรายการ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดร้อย
ละ 6.88 เงินลงทุนชัว่คราวร้อยละ 7.54  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนร้อยละ 1.50 ในส่วนของสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนร้อยละ 63.56 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบแลว้พบวา่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ร้อย
ละ 0.54 

ในส่วนของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นรวมมีค่าเท่ากบัร้อยละ 100.00 ซ่ีงประกอบดว้ย
หน้ีสินรวมร้อยละ 70.65 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบแลว้พบวา่มีรายการ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน
ร้อยละ 2.28 และยงัประกอบดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้นรวมร้อยละ 100 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบแลว้
พบวา่มีรายการ ทุนหุน้สามญัร้อยละ 3.65  

ในปี 2559 มีสินทรัพยร์วมมีค่าเท่ากบัร้อยละ 100.00 ซ่ึงประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวียน
ร้อยละ37.76 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบแลว้พบว่ามีรายการ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดร้อย
ละ 5.26  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนร้อยละ 5.86  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนร้อยละ 1.98 ในส่วนของ
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนร้อยละ 62.24 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบแลว้พบว่ามีรายการ เงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยร้อยละ 0.59 

ในส่วนของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นรวมมีค่าเท่ากบัร้อยละ 100.00 ซ่ีงประกอบดว้ย
หน้ีสินรวมร้อยละ 71.56 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบแลว้พบวา่มีรายการ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน
ร้อยละ 3.11 และยงัประกอบดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้นรวมร้อยละ 100 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบแลว้
พบวา่มีรายการ ทุนหุน้สามญัร้อยละ 4.00 

ในปี 2560 มีสินทรัพยร์วมมีค่าเท่ากบัร้อยละ 100.00 ซ่ึงประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวียน
ร้อยละ40.94  เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบแลว้พบวา่มีรายการ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดร้อย
ละ 5.26  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนร้อยละ 4.78  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนร้อยละ 1.86 ในส่วนของ
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนร้อยละ 59.06 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบแลว้พบว่ามีรายการ เงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยร้อยละ 0.62 

ในส่วนของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นรวมมีค่าเท่ากบัร้อยละ 100.00 ซ่ีงประกอบดว้ย
หน้ีสินรวมร้อยละ 72.45 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบแลว้พบวา่มีรายการ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน
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ร้อยละ 3.43 และยงัประกอบดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้นรวมร้อยละ 100 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบแลว้
พบวา่มีรายการ ทุนหุน้สามญัร้อยละ 4.07 

จากการเปรียบเทียบร้อยละของกิจการมีสินทรัพยท์ั้งส้ินมีค่าเท่ากับร้อยละ 100.00 ซ่ึง
ประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวียนมียอดคงเหลืองเพิ่มข้ึนคือ ปี2558 เท่ากบัร้อยละ 36.44 ปี2559 
เท่ากบัร้อยละ 37.76 เพิ่มข้ึนปี2560 เท่ากบัร้อยละ 40.94 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปี2558 
ร้อยละ 6.88 ปี2559 ร้อยละ 7.94 ปี2560 ร้อยละ 4.23 แสดงวา่กิจการมีนโยบายการใหสิ้นเช่ือเพิ่มข้ึน
ท าใหย้อดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง และนโบบายเก่ียวกบัสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ใน
ดา้นของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนมียอดลดลง คือ ปี2558 เท่ากบัร้อยละ 63.56 ปี2559 เท่ากบัร้อยละ 
62.24 ปี2560 เท่ากบัร้อยละ 59.06  

ในดา้นหน้ีสินรวมมีค่าเท่ากบัร้อยละ 100.00 ซ่ึงประกอบดว้ยหน้ีสินหมุนเวียนปี2558 ร้อย
ละ 70.65 เพิ่มข้ึนในปี2559 ร้อยละ 71.56 และในปี2560 ร้อยละ 72.45 

ในดา้นส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึนคือ ปี2558 เท่ากบัร้อยละ 65.55 ปี2559 เท่ากบัร้อยละ 68.50 
และลดลงใน ปี2560 เท่ากบั 67.39 จะเห็นไดว้า่ในส่วนของผูถื้อหุน้นั้นเพิ่มข้ึนในปี 2559 และลดลง
ในปี 2560 ซ่ึงจากการท่ีไดพ้ิจารณารายตวัพบว่า ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ปี2558 ร้อยละ 60.34 
ลดลงในปี2559 ร้อยละ 62.21 และในปี2560 ร้อยละ 60.22 
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนตามวิธีแนวตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

25,860,003,245 29,462,439,341 34,072,816,264 54.05% 74.04% 87.35%
1,319,014,780 1,090,209,111 435,333,301 2.76% 2.74% 1.12%
4,840,959,204 5,876 1,028 10.12% 0.00% 0.00%

11,740,904,708 928,059,106 551,475,892 24.54% 2.33% 1.41%
770,739,001 549,692,755 792,062,955 1.61% 1.38% 2.03%

3,313,075,374 7,761,310,313 3,157,713,668 6.92% 19.50% 8.09%
47,844,696,312 39,791,716,502 39,009,403,108 100.00% 100.00% 100.00%

22,837,796,373 23,072,177,907 23,570,788,388 -176.30% -464.76% -720.05%
3,056,000,044 - - -23.59% - -

7,456,102,360 2,776,250,580 217,936,024 -57.56% -55.92% -6.66%
1,880,707,114 1,705,409,114 1,378,005,572 -14.52% -34.35% -42.10%

18,210,816,446 16,902,489,785 14,611,636,016 -140.58% -340.48% -446.36%
1,647,095,452 15,925,400 3,308,212,582 -12.71% -0.32% -101.06%

411,431,650 312,022,509 235,470,021 -3.18% -6.29% -7.19%

55,499,949,439 44,784,275,295 43,322,048,603 -428.43% -902.12% -1323.42%

- - - - - -
(7,655,253,127) (4,992,558,793) (4,312,645,495) 59.09% 100.57% 131.74%

1,685,112,987 (893,256,299) (23,931,908) -13.01% 17.99% 0.73%

(5,970,140,140) (5,885,815,092) (4,336,577,403) 46.09% 118.56% 132.48%

คา่ใชจ่้ายในการขาย
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร
คา่ใชจ่้ายอ่ืน

ตน้ทุนทางการเงิน

     รวมคา่ใชจ่้าย
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้
ขาดทุนส าหรับปี

      สินทรัพยจ์ากการร่วมการงานและร่วมลงทุน

รายไดจ้ากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
รายไดจ้ากส่วนแบ่งรายได้
รายไดต้ดับญัชีสินทรัพยท่ี์รับมอบจาก
         การร่วมการงานและร่วมลงทุน
รายไดจ้ากการให้บริการอ่ืน
รายไดอ่ื้น
      รวมรายได้

คา่ใชจ่้าย
ตน้ทุนการให้บริการ
ส่วนแบ่งรายได ้น าส่งตามกฎหมาย
คา่เส่ือมราคาและขาดทุนจากการดอ้ยคา่ -

รายไดจ้ากการให้บริการโทรคมนาคม

บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับ ปี 2559 - 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
รายการ
รายได้
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนตามวิธีแนวตั้ง(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

(8,730,129,040) 1,082,643,129 1,445,182,975 67.39% -21.81% -44.15%
1,746,025,808 (216,528,626) -289,036,595 -13.48% 4.36% 8.83%

(6,984,103,232) 866,114,503 1,156,146,380 53.91% -17.45% -35.32%

- 69,178,525 (116,315,705) - -1.39% 3.55%
- (13,835,705) 23,263,141 - 0.28% -0.71%
- 55,342,820 (93,052,564) - -1.11% 2.84%

(6,984,103,232) 921,457,323 1,063,093,816 53.91% -18.56% -32.48%
(12,954,243,372) (4,964,357,769) (3,273,483,587) 100.00% 100.00% 100.00%

(5,970,140,140) (5,885,815,092) (4,336,577,403) 46.09% 118.56% 132.48%
- - - - - -

(5,970,140,140) (5,885,815,092) (4,336,577,403) 46.09% 118.56% 132.48%

(12,954,243,372) (4,964,357,769) (3,273,483,587) 100.00% 100.00% 100.00%
- - - - - -

(12,954,243,372) (4,964,357,769) (3,273,483,587) 100.00% 100.00% 100.00%

     ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี
การแบ่งปันขาดทุน

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

ขาดทุนส าหรับปี

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทั
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี

ส่วนท่ีเป็นของบริษทั

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่

      ก  าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
    การเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผ่ือขาย
    ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่
    ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่
ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
    ผลก าไรจากการประมาณการ
      ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับ
     โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
    ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ไวใ้น

บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

ส าหรับ ปี 2559 - 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
รายการ

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ีน
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การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ของ บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน)   
วิธีแนวตั้ง 

จากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ดว้ย
วิ ธีการวิ เคราะห์แนวตั้ ง  ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลทั้ ง  3 ปี  คือ ปี2558 ปี2559 ปี2560 
 ในปี2558 รายไดร้วมมีค่าเท่ากบัร้อยละ 100.00 ซ่ีงประกอบดว้ย รายไดจ้ากการให้บริการ
โทรคมนาคมร้อยละ 54.05 ค่าใชจ่้ายในการบริหารร้อยละ 140.58 ขาดทุนก่อนภาษีเงินไดร้้อยละ 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้้อยละ 59.09 ขาดทุนส าหรับปีร้อยละ 46.09 

ในปี2559 รายไดร้วมมีค่าเท่ากบัร้อยละ 100.00 ซ่ีงประกอบดว้ย รายไดจ้ากการให้บริการ
โทรคมนาคมร้อยละ 74.04 ค่าใชจ่้ายในการบริหารร้อยละ 340.48 ขาดทุนก่อนภาษีเงินไดร้้อยละ 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้้อยละ 100.57 ขาดทุนส าหรับปีร้อยละ 118.56 

ในปี2560 รายไดร้วมมีค่าเท่ากบัร้อยละ 100.00 ซ่ีงประกอบดว้ย รายไดจ้ากการให้บริการ
โทรคมนาคมร้อยละ 87.35 ค่าใชจ่้ายในการบริหารร้อยละ 446.36 ขาดทุนก่อนภาษีเงินไดร้้อยละ 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้้อยละ 131.74 ขาดทุนส าหรับปีร้อยละ 132.48 

จากการเปรียบเทียบร้อยละของกิจการขาดทุนก่อนภาษีเงินไดร้้อยละ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้
ลดลงคือปี2558 ร้อยละ 59.09 ปี2559 ร้อยละ 100.57 ปี2560 ร้อยละ 131.74 เน่ืองจากค่าใชจ่้ายใน
การบริหารจากปี2558 ร้อยละ 140.58 เพิ่มข้ึนในปี2559 เท่ากบัร้อยละ 340.48 และในปี2560 เท่ากบั
ร้อยละ 446.36  และกิจการมีค่าใชจ่้ายรวมท่ีเพิ่มข้ึนในปี2558 เท่ากบัร้อยละ 428.43 เพิ่มข้ึนในปี
2559 เท่ากบัร้อยละ 902.12 และในปี2560 เท่ากบัร้อยละ 1,323.42 จึงท าให้ ขาดทุนส าหรับปีในปี
2558 เท่ากบัร้อยละ 46.09 เพิ่มข้ึนในปี2559 ถึงร้อยละ 118.56  และในปี2560 เท่ากบัร้อยละ 132.48  
ดงันั้นถา้เปรียบเทียบก าไรขาดทุนระหวา่งปี2558 ปี2559 และปี2560  พบวา่ในปี2558 ปี2559 และปี
2560 มีผลประกอบการจะตอ้งปรับปรุงการด าเนินงานให้มีก าไรมากข้ึนโดยลดตน้ทุนและเพิ่ม
รายได ้ 
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4.3 การวิเคราะห์อตัราร้อยละตามแนวนอนหรือแนวโน้ม 

 

 

ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีแนวนอนและวิธีแนวโนม้ 

 

 

 

 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

บาท % บาท %
11,301,169,030 11,907,666,212 6,238,981,024 (5,668,685,188) (47.61%) 606,497,182       5%
12,382,794,742 7,886,513,637 14,785,620,644 6899107007 87.5% (4,496,281,105) (36.31%)
23,921,643,041 24,529,067,298 22,595,344,474 (1,933,722,824) (7.88%) 607424257 2.5%

9,097,951,261 8,783,859,725 7,054,879,710 (1,728,980,015) (19.68%) (314,091,536) (3.45%)
57,135,581 48,586,439 41,964,987 (6,621,452) (13.63%) (8,549,142) (14.96%)

630,475,024 480,553,670 591,756,218 111202548 23.1% (149,921,354) (23.78%)
2,462,055,526 2,963,324,160 2,746,100,301 (217,223,859) (7.33%) 501268634 20.4%

59,853,224,205 56,599,571,141 60,386,546,564 3786975423 6.7% (3,253,653,064) (5.44%)

4,163,048,007 5,365,691,136 6,810,874,111 1445182975 26.9% 1202643129 28.9%
30,000,000 79,172,111 30,000,000 (49,172,111) (62.11%) 49172111 163.9%

892,279,894 891,639,344 911,639,044 19999700 2.2% (640,550) (0.07%)
790,479,946 700,644,464 650,644,464 (50,000,000) (7.14%) (89,835,482) (11.36%)
357,900,621 281,408,027 218,777,844 (62,630,183) (22.26%) (76,492,594) (21.37%)

85,000,000 40,000,000 2,454,000,000 2414000000 60 (45,000,000) (52.94%)
366,743,373 351,410,208 351,432,353 22145 0.0% (15,333,165) (4.18%)

69,055,646,941 75,577,693,239 72,153,394,777 (3,424,298,462) (4.53%) 6522046298 9.4%
22,924,734,142 5,873,465,247 2,322 (5,873,462,925) (100.00%) (17,051,268,895) (74.38%)

3,056,101,085 2,631,243,211 2,333,087,687 (298,155,524) (11.33%) (424,857,874) (13.90%)
2,519,789,071 1,389,167,561 1,099,462,199 (289,705,362) (20.85%) (1,130,621,510) (44.87%)

137,075,534 126,576,059 116,076,584 (10,499,475) (8.29%) (10,499,475) (7.66%)
104,378,798,614 93,308,110,607 87,129,391,385 (6,178,719,222) (6.62%) (11,070,688,007) (10.61%)
164,232,022,819 149,907,681,748 147,515,937,949 (2,391,743,799) (1.60%) (14,324,341,071) (8.72%)

บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับ ปี 2559 - 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

เงินลงทุนเพ่ือไถ่ถอนหน้ีสินระยะยาว
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จากการร่วม

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผ่ือขาย
เงินลงทุนในบริษทัร่วม
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

ปี 2560 - 2559 ปี 2559 - 2558
เพ่ิม-(ลด)

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน
เงินให้กูย้มืแก่พนักงาน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่คราว

เงินลงทุนเพ่ือไถ่ถอนหน้ีสินระยะยาว -
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน

เงินให้กูย้มืแก่พนักงาน - ส่วนท่ีครบ
สินคา้และพสัดุคงเหลือ

รายการ
สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน
          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีแนวนอนและวิธีแนวโนม้ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

บาท % บาท %

1,287,379,843 1,470,249,710 1,650,293,530 180,043,820     12.2% 182,869,867     14%
14,927,928,979 14,810,976,923 14,150,238,162 (660,738,761) (4.46%) (116,952,056) (0.78%)

2,264,893,937 2,264,893,937 2,061,999,283 (202,894,654) (8.96%) 0 0%

1,936,843,994 1,936,843,994 - 1,936,843,994  100.0% 0 0%

14,898,979,105 8,507,944,757 7,327,997,393 (1,179,947,364) (13.87%) (6,391,034,348) (42.90%)
1,654,273,980 1,643,697,418 433,707,255 (1,209,990,163) (73.61%) (10,576,562) (0.64%)

864,458,369 472,450,249 - 472,450,249     100.0% (392,008,120) (45.35%)

- - - - - - -
2,140,863,856 2,682,075,872 3,009,964,386 327,888,514     12.2% 541,212,016     25%

39,975,622,063 33,789,132,860 34,851,036,856 1,061,903,996  3.1% (6,186,489,203) (15.48%)

540,749,012 68,856,870 - 68,856,870       100.0% (471,892,142) (87.27%)
8,974,654,792 6,709,760,855 4,647,761,572 (2,061,999,283) (30.73%) (2,264,893,937) (25.24%)
7,089,411,263 6,652,703,243 6,666,551,194 13,847,951       0.2% (436,708,020) (6.16%)

16,604,815,067 13,431,320,968 13,251,156,760 (180,164,208) (1.34%) (3,173,494,099) (19.11%)
56,580,437,130 47,220,453,828 48,102,193,616 881,739,788     1.9% (9,359,983,302) (16.54%)

รายการ

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน

บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับ ปี 2559 - 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน
รวมหน้ีสิน

เพ่ิม-(ลด)

รายไดร้อตดับญัชี - ส่วนท่ีจะรับรู้เป็นรายได้
ภายในหน่ึงปี

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
รวมหน้ีสินหมุนเวียน
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
รายไดร้อตดับญัชี

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน
เจา้หน้ีตามสญัญาส่วนแบ่งรายได้

เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย

ปี 2560 - 2559 ปี 2559 - 2558

เงินกูย้มืระยะยาว
หน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน

เงินประกนัการใชโ้ทรศพัท์
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ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีแนวนอนและวิธีแนวโนม้ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

บาท % บาท %

6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 - - - -

6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 - - - -

2,118,110,793 2,118,110,793 2,118,110,793 - - - -

99,090,173,890 93,259,701,618 88,830,071,651 (4,429,629,967) (4.75%) (5,830,472,272) (5.88%)

443,301,006 1,309,415,509 2,465,561,889 1,156,146,380  88.3% 866114503 195%

107,651,585,689 102,687,227,920 99,413,744,333 (3,273,483,587) (3.19%) (4,964,357,769) (4.61%)

- - - - - - -

107,651,585,689 102,687,227,920 99,413,744,333 (3,273,483,587) (3.19%) (4,964,357,769) (4.61%)

164,232,022,819 149,907,681,748 147,515,937,949 (2,391,743,799) (1.60%) (14,324,341,071) (8.72%)

ปี 2559 - 2558

รายการ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ปี 2560 - 2559

ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 600,000,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 10 บาท

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
      หุ้นสามญั 600,000,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 10 บาท

ก าไรสะสม

       จดัสรรแลว้

       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทั

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับ ปี 2559 - 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

เพ่ิม-(ลด)
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การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของ บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน)   
วิธีแนวนอนและวิธีแนวโนม้ 
 จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) มีขอ้มูล 3 ปี คือ 
ปี2558 ปี2559 และ ปี2560  ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวนอน ซ่ึงแสดงเก่ียวกบัจ านวนเงินและร้อยละ
เปรียบเทียบขอ้มูลทั้ง 3 ปี พบวา่ 
 จากการเปรียบเทียบปี2559 กับ ปี2558 แสดงให้เห็นว่ากิจการมีสินทรัพย์รวมลดลง
14,324,341,071 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.72 เม่ือเทียบกบัปี2558 ประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวียน
ลดลง 3,253,653,064 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.44 และในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 
11,070,688,007 คิดเป็นร้อยละ 10.61  ในส่วนของหน้ีสินรวมลดลง 9,359,983,302 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 16.54 ซ่ึงอาจเกิดจากท่ีกิจการมีหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึนถึง 541,212,016 บาท คิดเป็นร้อยละ 
25.00 ในส่วนของผูถื้อหุน้นั้นลดลง 14,324,341,071 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.72 
 

จากการเปรียบเทียบปี2560 กับ ปี2559 แสดงให้เห็นว่ากิจการมีสินทรัพย์รวมลดลง 
2,391,743,799 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.60 เม่ือเทียบกบัปี2559 ประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวียนรวม
เพิ่มข้ึน 3,786,975,423 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.7 และในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนรวมลดลง 
26,178,719,222 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.62 ในส่วนของหน้ีสินรวมเพิ่มข้ึนถึง 881,739,788 บาท คิด
เป็นร้อยละ 1.9  ในส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง 2,391,743,799 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.60 

สรุป เม่ือมีการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน ปี2560 กบั ปี2559 ดีกว่า ปี2559 กบั ปี
2558 เพราะ กิจการมีสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีเพิ่มข้ึน 
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ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตามวิธีแนวนอนและวธีิแนวโนม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

บาท % บาท %

25,860,003,245 29,462,439,341 34,072,816,264 4,610,376,923       15.6% 3,602,436,096  14%
1,319,014,780 1,090,209,111 435,333,301 (654,875,810) (60.07%) (228,805,669) (17.35%)
4,840,959,204 5,876 1,028 (4,848) (82.51%) (4,840,953,328) (100.00%)

11,740,904,708 928,059,106 551,475,892 (376,583,214) (40.58%) ############# (92.10%)
770,739,001 549,692,755 792,062,955 242,370,200          44.1% (221,046,246) (28.68%)

3,313,075,374 7,761,310,313 3,157,713,668 (4,603,596,645) (59.31%) 4,448,234,939  134%
47,844,696,312 39,791,716,502 39,009,403,108 (782,313,394) (1.97%) (8,052,979,810) (16.83%)

22,837,796,373 23,072,177,907 23,570,788,388 498,610,481          2.2% 234,381,534     1%
3,056,000,044 - - - - - -

7,456,102,360 2,776,250,580 217,936,024 (2,558,314,556) (92.15%) (4,679,851,780) (62.77%)
1,880,707,114 1,705,409,114 1,378,005,572 (327,403,542) (19.20%) (175,298,000) (9.32%)

18,210,816,446 16,902,489,785 14,611,636,016 (2,290,853,769) (13.55%) (1,308,326,661) (7.18%)
1,647,095,452 15,925,400 3,308,212,582 3,292,287,182       20673.2% (1,631,170,052) (99.03%)
411,431,650 312,022,509 235,470,021 (76,552,488) (24.53%) (99,409,141) (24.16%)

55,499,949,439 44,784,275,295 43,322,048,603 (1,462,226,692) (3.27%) ############# (19.31%)

- - - - - - -
(7,655,253,127) (4,992,558,793) (4,312,645,495) 679,913,298          (13.62%) 2,662,694,334  (34.78%)
1,685,112,987 (893,256,299) (23,931,908) 869,324,391          (97.32%) (2,578,369,286) (153.01%)

(5,970,140,140) (5,885,815,092) (4,336,577,403) 1,549,237,689       (26.32%) 84,325,048       (1.41%)

บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับ ปี 2559 - 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
เพ่ิม-(ลด)

ปี 2560 - 2559 ปี 2559 - 2558

คา่ใชจ่้ายในการขาย
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร
คา่ใชจ่้ายอ่ืน

ตน้ทุนทางการเงิน

     รวมคา่ใชจ่้าย
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้
ขาดทุนส าหรับปี

      สินทรัพยจ์ากการร่วมการงานและร่วมลงทุน

รายไดจ้ากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
รายไดจ้ากส่วนแบ่งรายได้
รายไดต้ดับญัชีสินทรัพยท่ี์รับมอบจาก
         การร่วมการงานและร่วมลงทุน
รายไดจ้ากการให้บริการอ่ืน
รายไดอ่ื้น
      รวมรายได้

คา่ใชจ่้าย
ตน้ทุนการให้บริการ
ส่วนแบ่งรายได ้น าส่งตามกฎหมาย
คา่เส่ือมราคาและขาดทุนจากการดอ้ยคา่ -

รายการ

รายไดจ้ากการให้บริการโทรคมนาคม
รายได้
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การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของ บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน)   
วิธีแนวนอนและวิธีแนวโนม้ 
 จากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของ บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ปี2558 ปี2559 
และปี2560 ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวนอนซ่ึงแสดงเก่ียวกบัจ านวนเงินและร้อยละเปรียบเทียบขอ้มูล
ทั้ง 3 ปี พบวา่ 
 จากการเปรียบเทียบปี2559 กบั ปี2558 แสดงใหเ้ห็นวา่กิจการมีรายไดล้ดลง 8,052,979,810 
บาท คิดเป็นร้อยละ 16.83 กิจการมีค่าใชจ่้ายรวมลดลง 10,715,674,144 บาท คิดเป็น 19.31 ขาดทุน
ส าหรับปี 84,325,048 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.41 
 จากการเปรียบเทียบปี2560 กบั ปี2559 แสดงให้เห็นว่ากิจการมีรายไดล้ดลง 782,313,394 
บาท คิดเป็นร้อยละ 1.97 กิจการมีค่าใช้จ่ายรวมลดลง 1,462,226,692 บาท คิดเป็น 3.27 ขาดทุน
ส าหรับปี 1,549,237,689 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.32 
 
 สรุป จากการเปรียบเทียบ ปี2559 กบั ปี2558 และ ปี2560 กบั ปี2559 คือ ปี2559 กบั ปี2558 
บริหารดีกว่า ปี2560 กบั ปี2559 เพราะกิจการขาดทุนหรับปีเพิ่มข้ึน ดงันั้นจึงควรบริหารกิจการให้
เพิ่มยอดขายอาจจะท าไดจ้ากการโฆษณาท่ีมากข้ึนและลดตน้ทุนลงเพื่อให้กิจการมีก าไรเพิ่มข้ึน
ตามท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ 
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4.4 การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 
4.4.1 อตัราส่วนการวิเคราะห์สภาพคล่อง 

  1.  อตัราส่วนทุนหมุนเวียน 
 
 
 

ตารางท่ี 6 สูตรอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 

 

ตารางท่ี 7 การวิเคราะห์อตัราส่วนทุนหมุนเวียน 
ผลการวิเคราะห์ 
 ปี2558 กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนคือ 1.50  เท่า แสดงวา่กิจการมีสินทรัพยห์มุนเวียน
ท่ีแปรสภาพเป็นเงินสดไดเ้ร็วภายใน 1 ปี มากกวา่หน้ีสินหมุนเวียน  
 ปี2559 กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนคือ 1.68 เท่า แสดงวา่ กิจการมีสินทรัพยห์มุนเวียน
ท่ีแปรสภาพเป็นเงินสดไดเ้ร็วภายใน 1 ปี มากกวา่หน้ีสินหมุนเวียน  
 ปี2560  กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนคือ 1.73 เท่า แสดงวา่ กิจการมีสินทรัพยห์มุนเวียน
ท่ีแปรสภาพเป็นเงินสดไดเ้ร็วภายใน 1 ปี มากกวา่หน้ีสินหมุนเวียน 
 สรุป ปี2560 มีสภาพคล่องมากกวา่ ปี2559 และ ปี2558 คือ ปี2560 จะมีสินทรัพยห์มุนเวียน
มากกวา่หน้ีสินหมุนเวียนแสดงใหเ้ห็นวา่ปี2560 กิจการมีความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้นได้
ดีกวา่ปี2559 และ ปี2558 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
60,386,546,564.00 1.73 56,599,571,141.00 1.68 59,853,224,205.00 1.50
34,851,036,856.00 33,789,132,860.00 39,975,622,063.00

อตัราส่วนทนุหมุนเวียน

= = =เทา่ เทา่ เทา่
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  2.  อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 

ตารางท่ี 8 สูตรอตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว 
 

 
 
ตารางท่ี 9 การวิเคราะห์อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 
ผลการวิเคราะห์ 
 ปี2558 กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว คือ 1.48 เท่า แสดงว่ากิจการมีสินทรัพยท่ี์มี
สภาพคล่องท่ีแปลงสภาพเป็นเงินสดไดเ้ร็วเพียงพอท่ีจะช าระหน้ี ปี2559 กิจการมีอตัราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็ว คือ 2 เท่า แสดงว่ากิจการมีสินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องท่ีแปลงสภาพเป็นเงินสดไดเ้ร็ว
เพียงพอท่ีจะช าระหน้ี    
 ปี2560 กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว คือ 1.72 เท่า แสดงว่ากิจการมีสินทรัพยท่ี์มี
สภาพคล่องท่ีแปลงสภาพเป็นเงินสดไดเ้ร็วเพียงพอท่ีจะช าระหน้ี 
 สรุป ปี2558 มีสภาพคล่องสูงมากกว่า ปี2559 และ ปี2560 คือ มีสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีหัก
สินคา้คงเหลือและค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้นอ้ยกวา่หน้ีสินแสดงใหเ้ห็นวา่ ปี2559 กิจมีความสามารถ
ในการช าระหน้ีระยะสั้นไดดี้กวา่ปี2558 และ ปี2560 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
59,794,790,346.00 1.72 56,119,017,471.00 2 59,222,749,181.00 1.48
34,851,036,856.00 33,789,132,860.00 39,975,622,063

อตัราส่วนทนุหมุนเวียนเร็ว

= = =เทา่ เทา่ เทา่
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4.4.2  อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์

  1.  อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 
 
 
 

ตารางท่ี 10 สูตรอตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ี 

 
 

ตารางท่ี 11 การวิเคราะห์อตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ี 
 

1.1  ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเกบ็เงินจากลูกหน้ี 
 

 

ตารางท่ี 12 สูตรระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเกบ็เงินจากลูกหน้ี 

 

ตารางท่ี 13 การวิเคราะห์ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเกบ็เงินจากลูกหน้ี 

 
 
 
 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
360.00 3,599.43 360.00 5,855.50 360 -

0.10 0.06 -

ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเกบ็เงินจากลูกหน้ี

วนั= = =วนั วนั

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
792,062,955 0.10 549,692,755 0.06 770,739,001 -

7,919,369,718       8,940,905,493       -

อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี

รอบ= = =รอบ รอบ
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ผลการวิเคราะห์ 
 ปี2558 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี คือ 0 รอบ เม่ือขายสินคา้แลว้สามารถใช้
ระยะเวลาในการเกบ็หน้ี 0 วนั        

ปี2559 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี คือ 0.6 รอบ เม่ือขายสินคา้แลว้สามารถใช้
ระยะเวลาในการเกบ็หน้ี 5,855.50 วนั      
 ปี2560 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี คือ 0.10 รอบ เม่ือขายสินคา้แลว้สามารถใช้
ระยะเวลาในการเกบ็หน้ี 3,4599.43 วนั    
 สรุป ปี2560 มีอตัราการหมุนเวียนของหน้ีดีกวา่ ปี2559 คือ มีรอบการหมุนเวียนของลูกหน้ี 
และ ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีท่ีสามารถเก็บหน้ีไดเ้ร็วกว่า แสดงให้เห็นว่าปี
2560 กิจการสามารถขายสินคา้และสามารถเกบ็หน้ีไดดี้กวา่ปี2559  
 

  2.  อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร 
 

 

ตารางท่ี 14 สูตรอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร 

 

ตารางท่ี 15 การวิเคราะห์อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร 

ผลการวิเคราะห์ 
 ปี2558 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรคือ 0.01 เท่า กิจการไม่สามารถใช้
สินทรัพยถ์าวรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ปี2559 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรคือ 0.01 เท่า กิจการไม่สามารถใช้
สินทรัพยถ์าวรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ     
 ปี2560 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรคือ 0.01 เท่า กิจการไม่สามารถใช้
สินทรัพยถ์าวรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
 สรุป ปี2558 ปี2559 และปี2560 กิจการไม่สามารถใชสิ้นทรัพยถ์าวรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
792,062,955 0.01 549,692,755 0.01 770,739,001 0.01

87,129,391,385 93,308,110,607 104,378,798,614

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร

= = =เทา่ เทา่ เทา่
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3.  อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 
 
 

 
ตารางท่ี 16 สูตรอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม 

 

 
 

ตารางท่ี 17 การวิเคราะห์อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม 
 
ผลการวิเคราะห์ 
 ปี2558 อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมคือ 0.00 เท่า กิจการสามารถใชสิ้นทรัพยร์วม
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ปี2559 อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมคือ 0.00 เท่า กิจการสามารถใชสิ้นทรัพยร์วม
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    
 ปี2560 อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมคือ 0.01 เท่า กิจการสามารถใชสิ้นทรัพยร์วม
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
 สรุป ปี2558  และปี2559 กิจการสามารถใชสิ้นทรัพยร์วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพกวา่ปี2560
อยูท่ี่ 0.01 เท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
792,062,955 0.01 549,692,755 0.00 770,739,001 0.00

147,515,937,949 149,907,681,748 164,232,022,819

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม

= = =เทา่ เทา่ เทา่
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4.4.3  อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารหน้ีสิน 
  1.  อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 

 
 

ตารางท่ี 18 สูตรอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 

 
 

ตารางท่ี 19 การวิเคราะห์อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 
ผลการวิเคราะห์ 
 ปี2558 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม คือ 0.34 เท่า กิจการสามารถใชสิ้นทรัพย์
รวมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ปี2559 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม คือ 0.31 เท่า กิจการสามารถใชสิ้นทรัพย์
รวมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 ปี2560 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม คือ 0.33 เท่า กิจการสามารถใชสิ้นทรัพย์
รวมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 สรุป ปี2559 มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมนอ้ยกวา่ ปี2558 และปี2560 คือ มีหน้ีสิน
รวมนอ้ยกวา่สินทรัพยร์วม แสดงใหเ้ห็นวา่ ปี2559 กิจการใชเ้งินทุนจากหน้ีสินนอ้ยกวา่ ปี2558 และ
ปี2560 ซ่ึงท าใหมี้ความเส่ียงนอ้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
48,102,193,616 0.33 47,220,453,828 0.31 56,580,437,130 0.34

147,515,937,949 149,907,681,748 164,232,022,819

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม

= = =เทา่ เทา่ เทา่



91 
 

  2.  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
 
 

ตารางท่ี 20 สูตรการวิเคราะห์อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
ตารางท่ี 21 การวิเคราะห์อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
ผลการวิเคราะห์ 
 ปี2558 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.53 เท่า กิจการมีเงินทุนจากส่วน
ของผูถื้อหุน้เพื่อเอามาใชใ้นการช าระหน้ีสินไดเ้พียงพอ 
 ปี2559 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.46 เท่า กิจการจะตอ้งใชเ้งินทุนจาก
ส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึนเพื่อเอามาใชใ้นการช าระหน้ีสิน  
 ปี2560 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.48 เท่า กิจการจะตอ้งใชเ้งินทุนจาก
ส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึนเพื่อเอามาใชใ้นการช าระหน้ีสิน  
 สรุป ปี2559 มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นน้อยกว่า ปี2558 และปี2560 คือมี
หน้ีสินรวมนอ้ยกวา่ส่วนของผูถื้อหุน้ แสดงใหเ้ห็นวา่ปี2559 กิจการใชเ้งินทุนจากหน้ีสินนอ้ยกวา่ ปี
2558และปี2560 ซ่ึงท าใหมี้ความเส่ียงนอ้ย 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
48,102,193,616 0.48 47,220,453,828 0.46 56,580,437,130 0.53
99,413,744,333 102,687,227,920 107,651,585,689

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น

= = =เทา่ เทา่ เทา่
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4.4.4.  อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 
  1.  อตัราก าไรขั้นตน้  
 
 
 

ตารางท่ี 22 สูตรอตัราก าไรขั้นตน้ 

 
ตารางท่ี 23 การวิเคราะห์อตัราก าไรขั้นตน้ 

 
ผลการวิเคราะห์ 
 ปี2558 กิจการมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 100 แสดงว่ากิจการขายสินคา้ได ้100 บาท เป็น
ก าไรขั้นตน้ร้อยละ 100  ท่ีเหลือเป็น ตน้ทุนขายร้อยละ 0.00 
 ปี2559 กิจการมีอตัราก าไรขั้นตน้ลดลงร้อยละ 100  แสดงว่ากิจการขายสินคา้ได ้100 บาท 
เป็นก าไรขั้นตน้ร้อยละ 100  ท่ีเหลือเป็น ตน้ทุนขายร้อยละ 0.00    
 ปี2560 กิจการมีอตัราก าไรขั้นตน้ลดลงร้อยละ 100  แสดงว่ากิจการขายสินคา้ได ้100 บาท 
เป็นก าไรขั้นตน้ลดลงร้อยละ 100  ท่ีเหลือเป็น ตน้ทุนขายร้อยละ 0.00 
 สรุป ปี2558 มีอตัราก าไรขั้นตน้มากกว่า ปี2559 และปี2560 มีก าไรขั้นตน้ร้อยละ 100 
เพราะไม่มีตน้ทุนขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
792,062,955 100% 549,692,755 100% 770,739,001 100%
792,062,955 549,692,755 770,739,001

อตัราก าไรขั้นตน้
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2.  อตัราก าไรสุทธิ 
 

 
 

ตารางท่ี 24 สูตรอตัราก าไรสุทธิ 

 
ตารางท่ี 25 การวิเคราะห์อตัราก าไรสุทธิ 

 
ผลการวิเคราะห์ 
 ปี2558 กิจการมีอตัราขาดทุกสุทธิร้อยละ 1,681 แสดงว่ากิจการไดรั้บเงินจากการขาย 100 
บาท เม่ือหกั ตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้าย และ ตน้ทุนทางการเงินแลว้กิจการมีก าไรสุทธิ 1,681  บาท 
 ปี2559 กิจการมีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 903 แสดงวา่กิจการไดรั้บเงินจากการขาย 100 บาท 
เม่ือหกั ตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้าย และ ตน้ทุนทางการเงินแลว้กิจการมีก าไรสุทธิ 903บาท 
 ปี2560 กิจการมีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 413 แสดงวา่กิจการไดรั้บเงินจากการขาย 100 บาท 
เม่ือหกั ตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้าย และ ตน้ทุนทางการเงินแลว้กิจการก าไรสุทธิ 413บาท  
     
 สรุป ปี2558 มีอตัราขาดทุนสุทธิมากกว่า ปี2559 และปี2560 คือ กิจการไดรั้บเงินจากการ
ขาย 100 บาท เม่ือหกั ตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้าย และ ตน้ทุนทางการเงินแลว้กิจการมีขาดทุนสุทธิ 1,681 
บาท แสดงใหเ้ห็นวา่ปี2558 มีขาดทุนสุทธิมากกวา่ปี2559 และปี2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
-3,273,483,587 -413% -4964357769 -903% -12954243372 -1681%

792,062,955 549,692,755 770,739,001
X 100 X 100 X 100

อตัราก าไรสุทธิ
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  3.  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
 
 

 
ตารางท่ี 26 สูตรอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์

 

 
ตารางท่ี 27 การวิเคราะห์อตัราผลตอบจากสินทรัพย ์

 
ผลการวิเคราะห์ 
 ปี2558 กิจการมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร้์อยละ -8  แสดงว่าสินทรัพย ์100 บาท 
สินทรัพยด์งักล่าวก่อใหเ้กิดขาดทุน 8 บาท 

ปี2559 กิจการมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร้์อยละ -3 แสดงว่าสินทรัพย ์100 บาท 
สินทรัพยด์งักล่าวก่อใหเ้กิดผลขาดทุน 3 บาท   
 ปี2560 กิจการมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร้์อยละ 2 แสดงว่าสินทรัพย ์100 บาท 
สินทรัพยด์งักล่าวก่อใหเ้กิดผลขาดทุน 2 บาท   
 สรุป ปี2558 มีอตัราผลขาดทุนจากสินทรัพยม์ากกวา่ ปี2559 และปี2560 คือ สินทรัพย ์100 
บาท สินทรัพยด์งักล่าวก่อให้เกิดผลขาดทุน 8 บาท แสดงเห็นว่า ปี2558 มีผลขาดทุนจากสินทรัพย์
มากกวา่ปี2559 และ ปี2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
-3,273,483,587 -2% -4964357769 -3% -12954243372 -8%

147,515,937,949 149,907,681,748 164,232,022,819
X 100 X 100 X 100

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์



95 
 

  4.  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้สามญั 

 
ตารางท่ี 28 สูตรอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้สามญั 

 
 

ตารางท่ี 29 การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
ผลการวิเคราะห์ 
 ปี2558 กิจการมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ร้อยละ 12 แสดงวา่กิจการมีส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 100 บาท สามารถบริหารใหเ้กิดผลขาดทุน ร้อยละ 12 
 ปี2559 กิจการมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ร้อยละ 5 แสดงว่ากิจการมีส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 100 บาท สามารถบริหารใหเ้กิดผลขาดทุน ร้อยละ 5  
 ปี2560 กิจการมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ร้อยละ 3 แสดงว่ากิจการมีส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 100 บาท สามารถบริหารใหเ้กิดผลขาดทุน ร้อยละ 3 
 สรุป ปี2558 มีอตัราผลขาดทุนต่อส่วนของผูถื้อหุน้มากกวา่ ปี2559 และปี2560 คือ กิจการมี
ส่วนของผูถื้อหุ้น 100 บาท สามารถบริหารให้เกิดผลขาดทุนร้อยละ 12  แสดงให้เห็นว่า ปี2558  มี
ผลขาดทุนต่อส่วนของผูถื้อหุน้มากกวา่ ปี2559 และปี2560 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
-3,273,483,587 -3% -4964357769 -5% -12954243372 -12%
99,413,744,333 102,687,227,920 107,651,585,689

X 100 X 100 X 100

อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น
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4.5 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 2 บริษัท 
   4.5.1  การเปรียบเทียบอตัราส่วนสภาพคล่อง 

ตารางท่ี 30 การเปรียบเทียบอตัราส่วนสภาพคล่อง 
 
การเปรียบเทียบอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 
 จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนทุนหมุนเวียนในปี2558 ปรากฏว่าอตัราส่วนทุนหมุนเวียน
ของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนสูงกว่าบริษทั ที 
โอ ที จ ากัด (มหาชน) โดยมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน 2.65 เท่า ในขณะบริษทั ที โอ ที จ ากัด 
(มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 1.50 เท่า แสดงว่าบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั 
(มหาชน)  มีความสามารถในการช าระหน้ีสินระยะสั้นไดม้ากกวา่บริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) 
 จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนทุนหมุนเวียนในปี2559 ปรากฏว่าอตัราส่วนทุนหมุนเวียน
ของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนสูงกว่าบริษทั ที 
โอ ที จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 2.4 เท่า ในขณะบริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) 
มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 1.68 เท่า แสดงว่าบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)  มี
ความสามารถในการช าระหน้ีสินระยะสั้นไดม้ากกวา่บริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) 
 จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนทุนหมุนเวียนในปี2560 ปรากฏว่าอตัราส่วนทุนหมุนเวียน
ของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนสูงกว่าบริษทั ที 
โอ ที จ ากัด (มหาชน) โดยมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน 2.69 เท่า ในขณะบริษทั ที โอ ที จ ากัด 
(มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 1.73 เท่า แสดงว่าบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั 
(มหาชน)  มีความสามารถในการช าระหน้ีสินระยะสั้นไดม้ากกวา่บริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 

ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี2558 ปี2559 ปี2560
1.  อตัราส่วนทนุหมนุเวียน 1.50 เทา่ 1.68 เทา่ 1.73 เทา่ 2.65 เทา่ 2.4 เทา่ 2.69 เทา่
2.  อตัราส่วนทนุหมนุเวียนเร็ว 1.48 เทา่ 2 เทา่ 1.72 เทา่ 0.03 เทา่ 0.02 เทา่ 2.69 เทา่

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)
อตัราส่วน

บริษทั ที โอ ที จ  ากดั (มหาชน)
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การเปรียบเทียบอตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว 
 จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วในปี2558 ปรากฏว่าอัตราส่วนทุน
หมุนเวียนของบริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วสูงกวา่บริษทั แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 1.48 เท่า ในขณะบริษทั แอด
วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 0.03 เท่า แสดงวา่บริษทั ที โอ 
ที จ ากดั (มหาชน)  มีความสามารถในการช าระหน้ีสินระยะสั้นหลงัหกัสินคา้คงเหลือและค่าใชจ่้าย
ล่วงหนา้ได ้ดีกวา่บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
 จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วในปี2559 ปรากฏว่าอัตราส่วนทุน
หมุนเวียนของบริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วสูงกวา่บริษทั แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 2 เท่า ในขณะบริษทั แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 0.02 เท่า แสดงว่าบริษทั ที โอ ที 
จ ากดั (มหาชน)  มีความสามารถในการช าระหน้ีสินระยะสั้นหลงัหักสินคา้คงเหลือและค่าใชจ่้าย
ล่วงหนา้ได ้ดีกวา่บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
 จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วในปี2560 ปรากฏว่าอัตราส่วนทุน
หมุนเวียนของบริษทั บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน
เร็วสูงกวา่บริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 2.69เท่า ในขณะบริษทั 
ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 1.72 เท่า แสดงว่าบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)  มีความสามารถในการช าระหน้ีสินระยะสั้นหลงัหักสินคา้คงเหลือและ
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ได ้ดีกวา่บริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) 
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4.5.2 การเปรียบเทียบอตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์

 
 

 
 

ตารางท่ี 31 การเปรียบเทียบอตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์
 

การเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวยีนของลูกหนี ้
 จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีในปี2558 ปรากฏวา่อตัราการหมุนเวียน
ของลูกหน้ีของบริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีเท่ากบับริษทั แอด
วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 0.0 รอบ แสดงว่า
บริษัท ที โอ ที จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) มี
ความสามารถในการเรียกเกบ็เงินจากการขายเช่ือไดเ้ท่ากนั 
 
    จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีในปี2559 ปรากฏวา่อตัราการหมุนเวียน
ของลูกหน้ีของบริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน)  มีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีสูงกวา่บริษทั แอด
วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)  โดยมีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 0.06 รอบ ในขณะท่ี
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 0.0 รอบ แสดง
ว่าบริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากการขายเช่ือไดเ้ร็วกว่า
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
 
    จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีในปี2560 ปรากฏวา่อตัราการหมุนเวียน
ของลูกหน้ีของบริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน)  มีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีต ่ากว่าบริษทั แอด
วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)  โดยมีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 0.10 รอบ ในขณะท่ี

ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี2558 ปี2559 ปี2560
1.  อตัราส่วนการหมนุเวียนของลูกหน้ี 0 รอบ 0.06 รอบ 0.10 รอบ 0 รอบ 0 รอบ 2.69 รอบ
    1.1  ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 0 วนั 359 วนั 585 วนั 0 วนั 0 วนั 133.84 วนั
2. อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพยถ์าวร 0.10 เทา่ 0.10 เทา่ 0.10 เทา่ 0 เทา่ 0 เทา่ 1.83 เทา่
3.  ระยะเวลาโดยเฉล่ียนในการขายสินคา้ 0.00 วนั 0.00 วนั 0.00 วนั 0.00 วนั 0.00 วนั 0.00 วนั
4.  อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพยร์วม 0.10 เทา่ 0.00 เทา่ 0.00 เทา่ 0.00 เทา่ 0.00 เทา่ 2.25 เทา่

อตัราส่วน
บริษทั ที โอ ที จ  ากดั (มหาชน) บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)
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บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 2.69รอบ แสดง
ว่าบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากการ
ขายเช่ือไดเ้ร็วกวา่บริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน 

การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉลีย่ในการเกบ็เงินจากลูกหนี ้
    จากการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีในปี2558 ปรากฏว่า
ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีของบริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีระยะเวลาโดย
เฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีเท่ากบับริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) โดยมี
ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 0 วนั แสดงว่าบริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเกบ็หน้ีจากลูกหน้ีได้
โดยใชร้ะยะเวลาเท่ากนั 
     
    จากการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีในปี2559 ปรากฏว่า
ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีของบริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีระยะเวลาโดย
เฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีสูงกว่าบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) โดยมี
ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 359 วนั ในขณะท่ีบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ ากดั (มหาชน) มีระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 0 วนั แสดงวา่บริษทั แอดวานซ์ อิน
โฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเกบ็หน้ีจากลูกหน้ีไดโ้ดยใชร้ะยะเวลานอ้ย
กวา่บริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน)  
     
    จากการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีในปี2560 ปรากฏว่า
ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีของบริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีระยะเวลาโดย
เฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีสูงกว่าบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) โดยมี
ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 585 วนั ในขณะท่ีบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ ากดั (มหาชน) มีระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 133.84 วนั แสดงว่าบริษทั แอด
วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บหน้ีจากลูกหน้ีไดโ้ดยใช้
ระยะเวลานอ้ยกวา่บริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน)  
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การเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย์รวม 
     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมใน ปี 2558 ปรากฏวา่อตัราการ
หมุนเวียนของสินทรัพยร์วมของบริษทั บริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของ
สินทรัพยร์วมสูงกว่า โดยมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 0.10 เท่า ในขณะท่ีบริษทั แอด
วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)  มีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 0.00 เท่า แสดงวา่ 
บริษทั บริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มี คว ามสามารถในการใช้ สินท รัพย์ ร วมได้อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพมากกวา่บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
 
     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมใน ปี 2559 ปรากฏวา่อตัราการ
หมุนเวียนของสินทรัพยร์วมของบริษทั บริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของ
สินทรัพยร์วมเท่ากนั โดยมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 0.00 เท่า ในขณะท่ีบริษทั แอด
วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)  มีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 0.00 เท่า แสดงว่า 
บริษทั บริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มี คว ามสามารถในการใช้ สินท รัพย์ ร วมได้อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพเท่ากนักบั บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
 
    จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมใน ปี 2560 ปรากฏว่าอตัราการ
หมุนเวียนของสินทรัพยร์วมของบริษทั บริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของ
สินทรัพยร์วม9jed;jk โดยมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 0.00 เท่า ในขณะท่ีบริษทั แอด
วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)  มีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 2.25 เท่า แสดงว่า 
บริษทั บริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มี คว ามสามารถในการใช้ สินท รัพย์ ร วมได้อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพมากกวา่ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 



101 
 

4.5.3 การเปรียบเทียบอตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารหน้ีสิน 

 

 
 

ตารางท่ี 32 การเปรียบเทียบอตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารหน้ีสิน 
 

การเปรียบเทียบอตัราส่วนหนีสิ้นต่อสินทรัพย์รวม 
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมใน ปี 2558 ปรากฏว่าอตัราส่วน
หน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมของบริษทั บริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์
รวมสูงกว่า โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 0.34 เท่า ในขณะท่ีมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
สินทรัพยร์วม 0.24 เท่า แสดงว่าบริษทั ที โอ ที จ ากัด (มหาชน) มีความสามารถในการบริหาร
หน้ีสินไดดี้กวา่และมีความเส่ียงนอ้ยกวา่บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
 
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมใน ปี 2559 ปรากฏว่าอตัราส่วน
หน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมของบริษทั บริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์
รวมต ่ากว่า โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 0.31 เท่า ในขณะท่ีบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 0.38 เท่า แสดงว่าบริษทั แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินไดดี้กว่าและมีความเส่ียง
นอ้ยกวา่บริษทั บริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) 
 
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมใน ปี 2560 ปรากฏว่าอตัราส่วน
หน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมของบริษทั บริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์
รวมต ่ากว่า โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 0.33 เท่า ในขณะท่ีบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 0.45 เท่า แสดงว่าบริษทั แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินไดดี้กว่าและมีความเส่ียง
นอ้ยกวา่บริษทั บริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) 
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การเปรียบเทียบอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
    จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นใน ปี 2558 ปรากฏว่าอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้สูงกวา่ โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.53 เท่า ในขณะท่ีบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)  มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.32 เท่า แสดงว่าบริษทั ที โอ ที 
จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินไดดี้กว่าและมีความเส่ียงนอ้ยกวา่บริษทั แอด
วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)  
 
     จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุ้นใน ปี 2559 ปรากฏว่า
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ต ่ากวา่ โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.46 เท่า ในขณะท่ีบริษทั แอด
วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)  มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.54 เท่า แสดงวา่
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)  มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินไดดี้กว่า
และมีความเส่ียงนอ้ยกวา่บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
 
    จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นใน ปี 2560 ปรากฏว่าอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้ต ่ากวา่ โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.48 เท่า ในขณะท่ีบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)  มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.82 เท่า แสดงว่าบริษทั แอด
วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)  มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินไดดี้กว่าและมีความ
เส่ียงนอ้ยกวา่บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
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การเปรียบเทียบอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ 
    จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียใน ปี 2558 ปรากฏวา่
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั 
(มหาชน)) โดยมีอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย 0.00 เท่า ในขณะท่ีบริษทั บริษทั 
ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียเท่ากบั 0.00 เท่า แสดง
ว่าบริษทั บริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียเท่ากนักบับริษทั แอด
วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
 
    จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียใน ปี 2559 ปรากฏวา่
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั 
(มหาชน)โดยมีอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย 0.00 เท่า ในขณะท่ีบริษทั บริษทั ที 
โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียเท่ากบั 0.00 เท่า แสดงว่า
บริษทั บริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียเท่ากนักบับริษทั แอด
วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
 
    จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียใน ปี 2560 ปรากฏวา่
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั 
(มหาชน) โดยมีอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย 0.00 เท่า ในขณะท่ีบริษทั บริษทั 
ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียกบั 0.00 เท่า แสดงว่า
บริษทั บริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียเท่ากนักบับริษทั แอด
วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
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4.5.4 การเปรียบเทียบอตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 

 

 
 

ตารางท่ี 33 การเปรียบเทียบอตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 

 
 การเปรียบอตัราก าไรขั้นต้น 
     จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรขั้นตน้ใน ปี 2558 ปรากฏว่าอตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทั 
ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีอัตราก าไรขั้นต้นสูงกว่าบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 
(มหาชน)  โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 100 ในขณะท่ี บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั 
(มหาชน) มีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 0.00 แสดงว่าบริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถ
ในการเพิ่มรายไดม้ากกวา่บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
       จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรขั้นตน้ใน ปี 2558 ปรากฏว่าอตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทั 
ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีอัตราก าไรขั้นต้นสูงกว่าบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 
(มหาชน)  โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 100 ในขณะท่ี บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั 
(มหาชน) มีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 0.00 แสดงว่าบริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถ
ในการเพิ่มรายไดม้ากกวา่บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)   
 
    จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรขั้นตน้ใน ปี 2560 ปรากฏว่าอตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทั ที 
โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรขั้นตน้สูงกวา่บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)  
โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 100 ในขณะท่ี บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) มี
อตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 0.00 แสดงว่าบริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการเพิ่ม
รายไดม้ากกวา่บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
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การเปรียบเทียบอตัราก าไรจากการด าเนินงาน 
    จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรจากการด าเนินงานในปี 2558 ปรากฏว่าอตัราก าไรจากการ
ด าเนินงานของบริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรจากการด าเนินงานเท่ากบั บริษทั แอด
วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราก าไรจากการด าเนินงานร้อยละ 0.00  
แสดงว่าบริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) กบั บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)มี
ความสามารถในการบริหารจดัการค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเท่ากนั    
       
    จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรจากการด าเนินงานในปี 2559 ปรากฏว่าอตัราก าไรจากการ
ด าเนินงานของบริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรจากการด าเนินงานเท่ากบั บริษทั แอด
วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราก าไรจากการด าเนินงานร้อยละ 0.00 แสดงว่า
บริษัท ที โอ ที จ ากัด (มหาชน) กับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)มี
ความสามารถในการบริหารจดัการค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเท่ากนั    
   
 
    จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรจากการด าเนินงานในปี 2560 ปรากฏว่าอตัราก าไรจากการ
ด าเนินงานของบริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรจากการด าเนินงานเท่ากบั บริษทั แอด
วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราก าไรจากการด าเนินงานร้อยละ 0.00  
แสดงว่าบริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) กบั บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)มี
ความสามารถในการบริหารจดัการค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเท่ากนั  
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การเปรียบเทียบอตัราก าไรสุทธิ 
    จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรสุทธิในปี 2558 ปรากฏวา่อตัราก าไรสุทธิของบริษทั ที โอ ที 
จ ากดั (มหาชน)  มีอตัราก าไรสุทธิสูงกวา่ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) โดยมี
อตัราก าไรสุทธิร้อยละ 1681 ในขณะท่ีบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) มีอตัรา
ก าไรสุทธิลดลงร้อยละ 0 แสดงวา่บริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการท าก าไรได้
มากกวา่บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)     
      
    
    จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรสุทธิในปี 2559 ปรากฏวา่อตัราก าไรสุทธิของบริษทั ที โอ ที 
จ ากดั (มหาชน)  มีอตัราก าไรสุทธิสูงกวา่ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) โดยมี
อตัราก าไรสุทธิร้อยละ 903 ในขณะท่ีบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) มีอตัรา
ก าไรสุทธิลดลงร้อยละ 0 แสดงวา่บริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการท าก าไรได้
มากกวา่บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)  
    จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรสุทธิในปี 2560 ปรากฏวา่อตัราก าไรสุทธิของบริษทั ที โอ ที 
จ ากดั (มหาชน)  มีอตัราก าไรสุทธิสูงกวา่ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) โดยมี
อตัราก าไรสุทธิร้อยละ 413 ในขณะท่ีบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) มีอตัรา
ก าไรสุทธิลดลงร้อยละ 0 แสดงวา่บริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการท าก าไรได้
มากกวา่บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
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การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
     จากการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยปี์ 2558 ปรากฏวา่อตัราผลตอบแทน
จากสินทรัพยข์องบริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยต์ ่ากว่าบริษทั 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)โดยมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร้์อยละ -8 ในขณะ
ท่ีบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยล์ดลงร้อยละ 
45.36 แสดงว่าบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)มีความสามารถในการใช้
สินทรัพยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่บริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) 
     
    จากการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยปี์ 2559 ปรากฏว่าอตัราผลตอบแทน
จากสินทรัพยข์องบริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยต์ ่ากว่าบริษทั 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)โดยมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร้์อยละ -3 ในขณะ
ท่ีบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยล์ดลงร้อยละ 
43.57 แสดงว่าบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)มีความสามารถในการใช้
สินทรัพยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่บริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) 
 
    จากการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยปี์ 2560 ปรากฏว่าอตัราผลตอบแทน
จากสินทรัพยข์องบริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยต์ ่ากว่าบริษทั 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)โดยมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร้์อยละ -2 ในขณะ
ท่ีบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยล์ดลงร้อยละ 
46.88 แสดงว่าบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)มีความสามารถในการใช้
สินทรัพยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่บริษทั ที โอ ที จ ากดั  
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การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
     จากการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นปี 2558 ปรากฏว่าอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้บริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้
ถือหุน้ต ่าวา่บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)โดยมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของ
ผูถื้อหุ้นร้อยละ 0.00 ในขณะท่ี บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) มีอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงร้อยละ 59.77 แสดงว่าบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ ากดั (มหาชน)มีความสามารถในการท าก าไรสูงว่าจึงท าให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บผลตอบแทนมากกว่า
บริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) 
    
 
    จากการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้ถือหุ้นปี 2559 ปรากฏว่าอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้บริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้
ถือหุน้ต ่าวา่บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)โดยมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของ
ผูถื้อหุ้นร้อยละ 0.00 ในขณะท่ี บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) มีอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงร้อยละ 61.94 แสดงว่าบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ ากดั (มหาชน)มีความสามารถในการท าก าไรสูงว่าจึงท าให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บผลตอบแทนมากกว่า
บริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) 
     
    จากการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้ถือหุ้นปี 2560 ปรากฏว่าอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้บริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้
ถือหุน้ต ่าวา่บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)โดยมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของ
ผูถื้อหุ้นร้อยละ 0.00 ในขณะท่ี บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) มีอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงร้อยละ 88.37 แสดงว่าบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ ากดั (มหาชน)มีความสามารถในการท าก าไรสูงว่าจึงท าให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บผลตอบแทนมากกว่า
บริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) 
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บทที่  5 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
5.1  สรุปผลการด าเนินงาน 
 การจัดท าบัญชีโครงการในคร้ังน้ี ทางผูจ้ ัดท าได้เลือกบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
ประจ าปี 2558-2560 เป็นตน้แบบในการศึกษาเรียนรู้ซ่ึงเป็นธุรกิจประเภทบริการโดยส่ือสาร เพื่อ
ศึกษาจดัท าอตัราส่วนทางการเงิน อตัราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่อง อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถ
ในการใชสิ้นทรัพย ์อตัราส่วนวิเคราะห์ความเส่ียง อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 
พร้อมรายงานการวิเคราะห์ของบริษทัพร้อมทั้งไดศึ้กษาและไดเ้รียนรู้งบการเงินของบริษทัดว้ย แลว้
น าขอ้มูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และเรียบเรียง จากนั้นก็น าขอ้มูลมาจดัการน าเสนอและสรุปเก่ียวกบั
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ แนวทางการแกไ้ขปัญหา และการสรุปการด าเนินงานใน
ขั้นตอนต่าง ๆ จนถึงขั้นตอนสุดทา้ย ท่ีกิจการประสบความส าเร็จ นอกจากน้ีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล
ต่าง ๆ ยงัท าใหท้ราบถึงแนวทางการจดัท าบญัชี การดูแลรักษาระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพให้
ประสบความส าเร็จ และช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในช่วงระยะเวลาหน่ึงช่วยให้
ทราบการก าหนดนโยบายในการวางแผนและการตัดสินใจต่าง ๆ ให้บริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
5.2  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1.  เวลาในการเรียนวิชาโครงการค่อนขา้งนอ้ย 
 2.  การส่งงานล่าชา้ ไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีก าหนด 
 3.  เวลาในการท างานไม่เพียงพอ 
 
5.3  แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
 1.  สมาชิกในกลุ่มควรศึกษาขอ้มูลการจดัท าโครงการมาก่อน 
 2.  รับผิดชอบหนา้ท่ีตนเองไดรั้บมอบหมาย 
 3.  ตอ้งศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยแจกแจงใหท้ราบโดยทัว่กนั 
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5.4  ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
 1. ส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรตามมาตรฐานการเรียนการสอนท่ีสมบูรณ์ 
 2. สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการประกอดอาชีพในอนาคตได ้
 3. ท าใหรู้้จกัการท างานเป็นทีมอยา่งมีระเบียบแบบแผนท่ีวางไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธ์ิภาพ 
 
5.5  ข้อเสนอแนะ 
 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลบางอย่างจะตอ้งใชแ้นวคิดท่ีกวา้งขวาง เพราะฉะนั้นจะตอ้งมีความ
เป็นกลางในการตดัสินใจวิเคราะห์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเหมาะสม 
 2. ตอ้งมีแผนในการท างาน เพื่อใหเ้กิดความผิดพลาดนอ้งลง และเพื่อใหส้มาชิกในกลุ่มทุก
คนไดมี้ส่วนร่วมในการท างาน 
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ภาคผนวก ข 
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งบการเงินของบริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ปี 2558 
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งบการเงินของบริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ปี 2559 
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งบการเงินของบริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ปี 2560 
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ภาคผนวก ค 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

  
สรุป ค่าใชจ่้ายตามการด าเนินการจริงต ่ากวา่ท่ีเสนอ จ านวน 1,410บาท 
 

 

 

  

 

ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่เสนอ ค่าใช้จ่ายตามการด าเนินการจริง 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 

1.  กระดาษ A4 
2.  ค่าเขา้เล่มปกแขง็ 
3.  หมึกพิมพเ์อกสาร 
4.  ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ 

750.00 
200.00 
1,800.00 
330.00 
 

1.  กระดาษ A4 
2.  ค่าเขา้เล่มปกแขง็ 
3.  หมึกพิมพเ์อกสาร 
4.  ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ 

110.00 
200.00 
1,200.00 
330.00 
 

รวม 3,080.00 รวม 1,640.00 
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ภาคผนวก ง 
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ประมวลภาพการดาเนินโครงการ 
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ประวตัิคณะผู้จัดท า 

 

ช่ือ – สกุล   นายพิพัฒน์ ร่วมสขุ 

รหัสนักศึกษา   37774 

วัน / เดือน / ปี เกดิ 10 มีนาคม พ.ศ. 2542 

ประวัติการศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณชิยการ 

 

  

 

ช่ือ – สกุล   นางสาว เบญจวรรณ ตรีจันทร์ 

รหัสนักศึกษา  37925 

วัน / เดือน / ปี เกดิ 23 กุภาพันธ ์พ.ศ. 2543 

ประวตัิการศกึษา  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
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ลายช่ือผูจ้ดัท าโครงการ 

ล าดบัท่ี ช่ือ – นามสกุล ลายเซ็นผูจ้ดัท าโครงการ 
1. นาย พิพฒัน์              ร่วมสุข  
2. นางสาวเบญจวรรณ  ตรีจนัทร์  

 

 

 

 
 
 

 


