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**ค าชี้แจง** 
1. โปรดจ าล าดับที่ พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน ณ จุดลงทะเบียน 
2. ผู้เข้าอบรมต้องดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมด้วยตนเอง (ไม่มี  
   แจกในวันอบรม) 

ฟร!ี อาหารกลางวัน 



ลําดับ ลําดับ

1 นางสาว กมลทิพย์ คมสัน 31 นางสาว จิฎากาญจน์ เหล่ากุลพิพัฒน์

2 นางสาว กรรณิกา กุลทอง 32 นาง จิดาภา พูลมี

3 นางสาว กฤตพร กิตติชัยบุญ 33 นางสาว จิตติมา กู้ตระกูล

4 นาย กฤติเดช วิทยาเดชาคุณ 34 นาย จิตบุณย์ วนิชเวทย์พิบูล

5 นาย กฤษณะ สุริวงศ์ 35 นางสาว จินดาพร ถิ่นท่าเรือ

6 นางสาว กฤษณา อินทร์ชัยญะ 36 นางสาว จินตนา ญาณสุขะ

7 นาย กฤษดา พุม่ฤทธิ์ 37 นางสาว จิรกานต์ พิทักษ์เสมากุล

8 นาย กังวาล สุขสงวนทอง 38 นางสาว จิรพรรณ แสงรุ้ง

9 นาง กัญญาพัชร  คําภีรกิจ 39 นาย จิระศักด์ิ กมล

10 นางสาว กัณญภัทร ชวลิตวัชระ 40 นาย จิราธิป กิจปรีชาวนิช

11 นาง กันต์กนิษฐ์ โกศัยสุนทร 41 นางสาว จิราภรณ์ ศรีวิเชียร

12 นางสาว กันติยาภรณ์ สกุลก้องอัมพร 42 นาง จีรวรรณ โชติช่วง

13 นางสาว กัลยกร ธีระนิติกุล 43 นางสาว จีรวรรณ  ตังคเศรษฐกุล

14 นางสาว กาญจนา กอแก้ว 44 นางสาว จุฑามาศ ไพบูลย์รุ่งโรจน์

15 นางสาว กาญจนา ยามี 45 นางสาว เจตนิพิฐ บุญปริตร

16 นาง กุลกาญจน์ พรสิริฉัตรเพชร 46 นางสาว เฉลิมพร พึง่ประชา

17 นางสาว กุลนิภา ไพโรจน์กีรติกุล 47 นางสาว ชนภัค หอมจันทร์

18 นางสาว กุลรภัส  ประเสริฐสุด 48 นางสาว ชนากานต์ ติกปัญญวุฒิ

19 นางสาว กุลริสา พิริยะศักด์ิจินดา 49 นางสาว ชนิดาภา ชาญศรี

20 นางสาว กุลวดี วัฒกานนท์ 50 นางสาว ชนินญานันท์ เหลาเลิศ

21 นาย เกรียง หงษ์มีเสียงศรี 51 นางสาว ชมพูนุท เตชเจริญ

22 นางสาว เกษณี ตนาวาทวิวัฒน์ 52 นาง ชลธร หอวงศ์รัตนะ

23 นาง ขจิตา มนเทียรวิเชียรฉาย 53 นาย ชวลิต มหัจฉริยวงศ์

24 นางสาว ขนิษฐา การุณ 54 นางสาว ชาดา ตันหยงมาศกุล

25 นางสาว ขวัญตา สุวรรณไพจิตร 55 นางสาว ชื่นจิตต์ ต้นตระกูลรัตน์

26 นางสาว ขวัญหทัย ผลขําทอง 56 นาง ชุติกาญจน์ ตังกวย

27 นางสาว เขมจิรา สุระยศ 57 นาง ชุติมณฑน์ อภิธรรมวาจา

28 นางสาว จรินทร ศักด์ิบัวทอง 58 นาย ชูศักด์ิ พูลสวัสด์ิ

29 นางสาว จันทิมา ชอบประดิถ 59 นาย ไชยพร เหลืองวิรุจน์กุล

30 นางสาว จารุวรรณ สุขุตมตันติ 60 นางสาว ญาโณทัย กล้าหาญ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม
โครงการอบรมเร่ือง "ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย"
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ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล



ลําดับ ลําดับ

61 นางสาว ณภัคชสุรางค์ ธีรวัฒน์วิจิตร 91 นางสาว ธนิสรา ล้ิมสวาท

62 นาง ณัชริน ไกรดํารงชัย 92 นาย ธวัชชัย รัชดาภิวัฒน์

63 นางสาว ณัฐกฤตา วิทยาเดชาคุณ 93 นางสาว ธัชนภัค ทองทัว่

64 นางสาว ณัฐชุลี โสตถิวัฒน์ 94 นางสาว ธัญยธรณ์ ศิรีวุฒิวัฒน์

65 นางสาว ณัฐธริชา เมณฑ์กูล 95 นาง ธาราทิพย์ เชื้อคง

66 นางสาว ณัฐธิดา พูลเดช 96 นางสาว ธิดารัตน์ ภูงามเขียว

67 นางสาว ณัฐยา ธราพร 97 นางสาว ธิติรัตน์ โลหะเศรษฐ์

68 นางสาว ณิชชาอร แซ่ล้ิม 98 นางสาว ธินัฐดา สัตยา

69 นาง ณุจี เพชรพรหม 99 นางสาว นงเยาว์ นัยสุนทร

70 นางสาว ดรุณทิพย์ ชิตสกุล 100 นาย นพดล โรจนรัจนางกูร

71 นาย ดลวัฒน์ อภิวัฒนพร 101 นางสาว นพวรรณ ปัญญาดี

72 นางสาว ดวงพร อินนุพัฒน์ 102 นางสาว นภัค นาสพัฒน์

73 นางสาว ดารณี เอี่ยมพินพันธุ์ 103 นางสาว นภาภรณ์ บุญจรัส

74 นางสาว ดารินทร์ ทองถนอม 104 นางสาว นภาวรรณ์  เพชรจํารัส

75 นางสาว ดาวรุ่ง สินทรัพย์เพิม่ 105 นางสาว นริศรา ปุระสิริ

76 นาย ทรรศนันทน์ ชัยธีระสุเวท 106 นางสาว นลินพร ไชยรัชต์

77 นางสาว ทวินันท์ ไชยวุฒิ 107 นางสาว นวกมล ชนะกิจการชัย

78 นาย ทวีศักด์ิ ตันพิพัฒน์ 108 นางสาว นวพรรณ ดาลัย

79 นาย ทวีสิน สิริวัฒนวงศ์ชัย 109 นาง นวลผจง วัชรภาสกร

80 นาย ทศพล เลิศสุทธิรักษ์ 110 นางสาว นะริน พรมปาน

81 นาง ทัศนีย์ บรรลือพรศักด์ิ 111 นางสาว นะริน พรมปาน

82 นางสาว ทัศนียา อิ่มเอิบ 112 นางสาว นัฐกานต์ ทิพยโสตถิ

83 นางสาว ทิติภา จัันทร์ดี 113 นางสาว นัสสินี เชิดชู

84 นางสาว ทิพย์วรรณ พวงสุวรรณ์ 114 นาง นาฏยา โล่ธุวาชัย

85 นางสาว ทิพรัตน์ จันทจิตต์ 115 นางสาว นิชพร เถาเกลือ

86 นาย เทวัญ วิจิตรปรีดา 116 นาง นิตยา ล่ิวโรจน์สกุล

87 นาย ธนกร  พันธุแ์ดง 117 นาย นิธิ นิธิวัฒนเลิศ

88 นางสาว ธนพร พืชเกื้อกูล 118 นางสาว นิภา เจียวต๋ัง

89 นางสาว ธนพร ภูมิเขต 119 นางสาว นิภาพร สมประสิทธิ์

90 นางสาว ธนิดา ล้ิมสวัสด์ิ 120 นางสาว นิรมล    หงษะ

ชื่อ-สกุลชื่อ-สกุล
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ลําดับ ลําดับ

121 นางสาว นิสาชล ตติยสถาพรกุล 151 นางสาว พรนิพา ผัดศรี

122 นางสาว นีรนุช ยอดยิ่ง 152 นาง พรพรรณ ศรมณี

123 นางสาว เนาวรัตน์ บางเกตุ 153 นางสาว พรพิมล องค์สกุลทอง

124 นางสาว บุญเรือง ชะนะปาโมกโข 154 นางสาว พรรณทิพา ต้นอานันท์สกุล

125 นาย บุญเลิศ ไพศาลสกุลชัย 155 นางสาว พรรัตน์ คูประเสริฐวงศ์

126 นางสาว บุษกร วิมลพิมพ์ 156 นางสาว พลอยมณี เคนชมภู

127 นางสาว ปณิชา ออกผล 157 นางสาว พัชรนันท์  มหาศักด์ิพงศ์

128 นางสาว ปณิฏฐา ปานมี 158 นาง พัชรพร ไพศาลสกุลชัย

129 นางสาว ปนัดดา อินทพงษ์ 159 นางสาว พัชรา แสงสี

130 นาง ปภาพร แสงจันทร์ 160 นาง พัชราภรณ์ เตชะสิทธิผล

131 นางสาว ประทานพร ปล้ืมเปรม 161 นางสาว พัชรินทร์ สุขสําราญ

132 นางสาว ประนอม อดิศัยปัญญา 162 นางสาว พัชรี เขียวทอง

133 นาง ประภา กิจเกื้อโกศล 163 นาง พัชรี ทรงมาลัย

134 นาย ประยูร เลิศสหกุล 164 นาง พิกุล พุม่ยาธรรม

135 นาย ประสงค์ ติรณวิญญา 165 นางสาว พิจิตรา อุตราภรณ์

136 นาย ประเสริฐ บุญศรี 166 นาย พิทักษ์พงศ์ พูลสวัสด์ิ

137 นางสาว ปริฉัตร จงจรัสทรัพย์ 167 นางสาว พินทุสุ์ดา จิรวัฒน์วงศ์

138 นางสาว ปวีณ์พัชญ์ สลางสิงห์ 168 นางสาว พิภัทรา อภิเดชศักด์ิ

139 นางสาว ปวีณา ประจิม 169 นางสาว พิมพ์ประภัส วังน้อย

140 นาย ปัญญาพล ศรพอินทร์ 170 นาง พิมพ์พิศา ลํ้าลักษณ์ไพบูลย์

141 นางสาว ปัณณธร จันทร์ดี 171 นาง เพชรรัตน์ นนทิสกุล

142 นาง ปิยนุช เัฮิลเก 172 นางสาว เพ็ญศรี ศรีสําราญรุ่งเรือง

143 นางสาว ปิยะพร เทียนจิ้ว 173 นาย ไพบูลย์ ขจรโรจน์เดชา

144 นางสาว ปุณิกา เรืองเสาวกุล 174 นางสาว ไพรันนา จองมล

145 นาง ผกายมาศ สุขขี 175 นางสาว ไพลิน เลิศเสรี

146 นาย พงษ์ศักด์ิ มิขุนทอง 176 นางสาว ภนิตา คุ้มทรัพย์ทวีเดช

147 นางสาว พจมาศ วชิรภูษิตานันท์ 177 นาง ภัทรภร  พันธ์แดง

148 นางสาว พณิศา สุขโข 178 นาย ภัสณัฐ ฤทธิศิรินทร์

149 นาย พร ชัย สุชาตา นนท์  179 นางสาว มณีรัตน์ เตชะภักดีวงศ์

150 นางสาว พรทิพา โอชพันธ์ชัย 180 นางสาว มธุรส สุขธรรม
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ลําดับ ลําดับ

181 นาย มนชัย สุนทรวัฒน์ 211 นาง ลักษมี พลศักด์ิ

182 นางสาว มนทกานติ ปานทุง่ 212 นางสาว ลัดดา เจริญทรัพย์พัฒนา

183 นางสาว มนนิภา นามอาษา 213 นางสาว วงเดือน โกนธีรากูล

184 นางสาว มนพัทธ์ สุขทอง 214 นาย วรพล หอวงศ์รัตนะ

185 นางสาว มสารัศม์ ฐิตยาวราวัฒน์ 215 นางสาว วรรณา ศิริภาพ

186 นาง มัลลิกา แก้วประดับ 216 นางสาว วรรณี พายูรยาตร

187 นางสาว ยศวิไลย์ สุธรรม 217 นางสาว วรรัตน์ พฤกษบูรณ์โกศล

188 นางสาว ยาชุดา แสงวงค์ 218 นาง วรฤทัย พายุหิน

189 นางสาว ยุภาวดี  พายสําโรง 219 นางสาว วรัญญา รักสุจริต

190 นางสาว ยุวดี ศรีทวีัสินทรัพย์ 220 นางสาว วรัณท์ฑร อุปการ

191 นางสาว รดาธร ทุมพันธ์ 221 นาง วราทิพย์ ภาชนะพรรณ

192 นางสาว รักชนก แสงฉาย 222 นางสาว วันทนา เจนการ

193 นาย รังสรรค์ ศานติบูรณ์กุล 223 นางสาว วันเพ็ญ ลวกิตติไชยยันต์

194 นางสาว รัชดา รัตน์ประสิทธิ์ 224 นาย วายุ จินดาพล

195 นางสาว รัชดา ดวงฤทัย 225 นางสาว วารุณี สันทัดอนุวัตร

196 นางสาว รัชนี เอกภูมิมาศ 226 นางสาว วาสินี เล้ียงบํารุง

197 นางสาว รัตติกร ธรณีทอง 227 นาย วิกรม ศรีต้ังรัตนกุล

198 นางสาว รัศมี อุทัยเนตร 228 นางสาว วิจิตร ศรีต้ังรัตนกุล

199 นางสาว รัสรินทร์ หิรัญพันธ์วิภา 229 นาง วิจิตรา ภักดีราช

200 นางสาว รินทร์ดา ชินภูมิวสนะ 230 นาย วิชา รุ่งวิชานิวัฒน์

201 นาง รุ่งทิพย์ ฮะบุญมี 231 นาย วิชิต กวินวงศ์โกวิท

202 นางสาว รุ่งปัญญา เต่าทรงงาม 232 นางสาว วิภวานี หนูยัง แคมพ์

203 นาง รุ่งรวี สิริวัฒนวงศ์ชัย 233 นาง วิมลพรรณ จัตตานนท์

204 นางสาว รุ่งลาวัลย์ ตันทการณ์ 234 นางสาว วิลาวรรณ วิธี

205 นาย ฤทธิ์ เพชรพรหม 235 นาง วีรดา พวงลําใย

206 นางสาว ลภัสนันท์ โอสถาพันธ์ชัย 236 นางสาว วีร์รัชญา กอแก้ว

207 นางสาว ลวณา อภิสริยะกุล 237 นาย วีระชัย กิจเกื้อโกศล

208 นางสาว ลักขณา พิริยะอนนท์ 238 นาย วีระพงษ์ ชินวงศ์

209 นางสาว ลักขณา กายาสมบูรณ์ 239 นาย วุฒทาทัช สุวรรณกาศ

210 นาง ลักขณา เนตรมณีสุด 240 นาย วุฒิ นาคะวิบูลย์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม
โครงการอบรมเร่ือง "ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย"

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561  เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ศูนย์ฝึกอบรม ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล



ลําดับ ลําดับ

241 นาย วุฒิชัย สิริกานติโสภณ 271 นางสาว สุกัญญา มงคลวรกิจชัย

242 นางสาว ศตพร โพธิพ์ุฒ 272 นางสาว สุกัญญา ยังเหลือ

243 นาง ศิรภัทร ยอดจิตร์ 273 นางสาว สุกัญญา ชุตินันทกุล

244 นางสาว ศิราพร อาณัติยาจิณ 274 นางสาว สุคนธา ติกปัญญาวุฒิ

245 นางสาว ศิริจันทร์ ดีไพบูลย์ 275 นาง สุชญา กุนการินทร์

246 นางสาว ศิริพร พนาเกษม 276 นางสาว สุชาดา อุ่นเมือง

247 นางสาว ศิริพรรณ เสาเวียง 277 นางสาว สุดา กอจิตตวนิจ

248 นางสาว ศิริรัตน์ กฤตยะพงษ์ 278 นาง สุดารัตน์ น้ําชุ่ม

249 นางสาว ศิริรัตน์ ณ สงขลา 279 นางสาว สุทธิรัก จักรบุตร

250 นางสาว ศิริวรรณ กฤตยะพงษ์ 280 นางสาว สุธีร์ดา บุญญาภิวัฒน์

251 นาง ศิว่าพร ต้ังสุณาวรรณ์ 281 นางสาว สุนีย์ พายูรยาตร

252 นางสาว ศุภรัตน์ ไทยชาติภูมิ 282 นางสาว สุพรรษา ขุนเลศ

253 นางสาว ศุภาณัน ปล้ืมพันธ์ 283 นางสาว สุพิสตา ม่วงมัน

254 นางสาว สกนธร ธรรมวาสี 284 นาย สุภาพ วงศ์เจริญ

255 นาย สถาพร วิทยสิริไพบูลย์ 285 นางสาว สุภาพร อ่านเขียน

256 นาย สมใจ โล่ห์ประธาน 286 นางสาว สุภาพร พันธ์แก้ว

257 นาง สมนึก วงษ์จันทร์ 287 นาง สุภาพร รุ่งรําพรรณ

258 นางสาว สมบัติ เกตุฐิน 288 นาง สุภาวดี เครือวัลย์

259 นางสาว สมพร สัตย์ซ่ือ 289 นางสาว สุมาลี ใจกาวิน

260 นาย สยมพร สารเขต 290 นางสาว สุรนันท์ โชติชัยกิจ

261 นางสาว สรวงพรรณ ศรีเปีย่มลาภ 291 นาย สุรศักด์ิ อดิโกศลยิ่งสกุล

262 นางสาว สวรรค์ ยอดดี 292 นาย สุรศักด์ิ ภวปัญญากุล

263 นาย สันติ   ผลพรม 293 นางสาว สุรีย์รัตน์ สุขสําราญ

264 นาย สาทิพย์ ใยบัว 294 นาง สุวพร ปาละบรรจง

265 นางสาว สาลินี เกื้อกิจ 295 นาย สุวัชร บุญนิกรวรวิทย์

266 นางสาว สาวิตรี เทพคําใต้ 296 นางสาว สุวิรัญญา สาละวัน 

267 นางสาว สินีนาฏ วิไลจิตต์ 297 นางสาว เสาวลักษณ์ จิดานนท์

268 นางสาว สิริรัฐ สุขศิริ 298 นางสาว โสรญา ลือยาม

269 นางสาว สุกฤตา จันทรอุดมมาส 299 นางสาว หทัยรัชต์ ธัญญโกเศศสุข

270 นางสาว สุกัญญา ศรีชาย 300 นางสาว หาดแก้ว ภักดี

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม
โครงการอบรมเร่ือง "ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย"

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561  เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ศูนย์ฝึกอบรม ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล



ลําดับ  

301 นาย อธิภัทร ระวิพงษ์

302 นาย อนุ ทองเกษม

303 นางสาว อภิรดี พายูรยาตร

304 นาย อมรชัย รุ่งรัตนพัฒนา

305 นางสาว อรนุช ชมทอง

306 นางสาว อรอุษา อุ่นฉิม

307 นางสาว อรุณ พรมลี

308 นางสาว อัญชลีกร วัลลภศิริ

309 นางสาว อัญชิสา เหรียญทองเลิศ

310 นางสาว อัญญรัตน์ เชื้อชาติ

311 นางสาว อัมพร มานะวาณิชเจริญ

312 นางสาว อาภา หอมชงค์

313 นางสาว อารยะ แสนทวีสุข

314 นาง อารีย์ นอขุนทด

315 นาง อํานวยพร เหรียญทองเลิศ

316 นาย อํานาจ หงษ์ทองคํา

317 นางสาว อุดมลักษณ์ บัวบาน

318 นางสาว อุบล ทีรั่ก

319 นางสาว อุบลรัตน์ เกียรติกังวาฬไกล

320 นางสาว อุมาพร มุละสิวะ

321 นางสาว อุราภรณ์ นุ่นคง

322 นาง อุษณีย์ โทณะวณิก

323 นางสาว อุษา สาโรวาท

324 นางสาว เอมอร สุรภากุล

325 นาง เอื้อนวรา รัตนกุล

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม
โครงการอบรมเร่ือง "ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย"

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561  เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ศูนย์ฝึกอบรม ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ชื่อ-สกุล  



 
 ก าหนดการอบรม 

หลักสตูร “ก่อรา่ง สร้างธรุกจิ นติิบคุคลไทย” 
วนัองัคารที ่27 พฤศจิกายน 2561   

ณ ศนูยฝ์ึกอบรม ชัน้ 6 กรมพฒันาธรุกจิการค้า 
 

วนั เวลา หวัข้อการอบรม/สมัมนา วทิยากร 

27 พฤศจิกายน 2561 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  

 09.00 – 10.30 น. 

 

 การเป็นนิติบุคคลที่ดี  
และสิ่งที่นิติบุคคลต้องปฏิบัติ 

 

นายกิตติศักดิ์  โชติพนิชเศรษฐ์ 
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ 
กองทะเบียนธุรกิจ 

 10.45 – 12.15 น. 

 

 ความส าคัญของบัญชีและงบการเงิน ดร. สมศักดิ์  ประถมศรีเมฆ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
อาจารย์ (พิเศษ) ภาควิชาการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 
กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) 

 13.15 – 16.30 น. 
 

 การใช้ประโยชน์จากบัญชีและ 
     งบการเงิน 

หมายเหต ุ: 1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างเวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.45 – 15.00 น. 
 2. พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา 12.15 – 13.15 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

สว่นสง่เสรมิและพฒันาธรรมาภบิาลธรุกจิ 
กองธรรมาภบิาลธรุกจิ กรมพฒันาธรุกจิการคา้ 

โทร. 0 2547 5988  



การเป็นนิติบุคคลที่ดี 
และสิ่งที่นิติบุคคลต้องปฏิบัติ

นายกิตติศักดิ์ โชติพนิชเศรษฐ์
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ

กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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3

มีผู้ร่วมลงทุน (ผู้เป็นหุ้นส่วน) ตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป1

ส่ิงท่ีน ำมำลงหุ้นอำจเป็นเงนิ ทรัพย์สิน หรือแรงงำนกไ็ด้3
ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนเข้ำเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำรได้4

มีหุ้นส่วนจ ำพวกเดยีว คือ จ ำพวกไม่จ ำกดัควำมรับผดิ2

เม่ือจดทะเบียนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
เรียกว่ำ “ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล”

5



4

มีผู้ร่วมลงทุน (ผู้เป็นหุ้นส่วน) ตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป11

ผู้เป็นหุ้นส่วนมี 2 จ ำพวก คือ22

จ ำพวกจ ำกดัควำมรับผดิ  (ลงหุ้นได้เฉพำะเงนิและทรัพย์สินเท่ำน้ัน)
จ ำพวกไม่จ ำกดัควำมรับผดิ  (ลงหุ้นได้ท้ังเงนิ ทรัพย์สิน และแรงงำน)

ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จ ำกดัควำมรับผดิเท่ำน้ันเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำรได้23

ต้องจดทะเบียนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์24



หุ้นส่วนจ ำพวกไม่จ ำกัดควำมรับผิด จะต้องรับผิดร่วมกันในหนี้สินทั้งหลำยของ
ห้ำงหุ้นส่วน โดยไม่จ ำกัดจ ำนวน
หุ้นส่วนจ ำพวกจ ำกัดควำมรับผิด มีควำมรับผิดจ ำกัดเพียงไม่เกินจ ำนวนที่ตน
จะลงหุ้นในห้ำงหุ้นส่วน

หุ้นส่วนซึ่งออกจำกห้ำงหุ้นส่วนไปแล้ว ยังคงต้องรับผิดในหนี้ซึ่งห้ำงหุ้นส่วน  
ได้ก่อขึ้นก่อนที่ตนจะได้ออกไป (ส ำหรับห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียนนั้น จ ำกัดเพียง  
ไม่เกิน 2 ปีนับแต่ออกจำกหุ้นส่วน) 
บุคคลที่เข้ำเป็นหุ้นส่วนของห้ำงหุ้นส่วน (ในภำยหลัง) จะต้องรับผิดในหนี้ใด ๆ 
ซึ่งห้ำงหุ้นส่วนได้ก่อขึ้นก่อนที่ตนเข้ำมำเป็นหุ้นส่วนด้วย

5



จัดท ำบัญชี นับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
(ตำม พรบ.กำรบัญชี พ.ศ. 2543 มำตรำ 9) 

จัดท ำงบกำรเงินประจ ำปีและยื่นงบกำรเงิน 
ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ภำยในห้ำเดือน 
นับแต่วันปิดบัญชี

6



กำรแก้ไขเพิ่มเติมรำยกำรทำงทะเบียนต่อไปนี้ ห้ำงหุ้นส่วนจะต้อง
ยื่นจดทะเบียนต่อนำยทะเบียน

ชื่อ/วัตถุประสงค์
ทุน (เพิ่มทุน/ลดทุน/เปลีย่นสิ่งทีน่ ำมำลงหุ้น)
ดวงตรำ
ผู้เป็นหุ้นส่วน (หุ้นสว่นเข้ำ/ออก/เปลีย่นจ ำพวกหุ้นส่วน)
หุ้นส่วนผู้จัดกำร
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ที่ตั้งส ำนักงำนแหง่ใหญ่และ/หรือส ำนกังำนสำขำ
รำยกำรอื่นๆ ที่เห็นสมควรให้ประชำชนทรำบ
ควบห้ำงหุ้นสว่น
เลิกห้ำงหุ้นสว่น
เปลี่ยนตัวผู้ช ำระบัญชี /ที่ตั้งส ำนกังำนผูช้ ำระบญัชี
จดทะเบียนเสรจ็กำรช ำระบัญชี

ข้อสังเกต ยื่นค ำขอจดทะเบียนเปลีย่นแปลงหุน้สว่นผู้จัดกำร 
เลิกห้ำงหุ้นส่วน และเสร็จกำรช ำระบัญชี ต้องยื่นภำยใน 14 วัน นับแต่
วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลง เลิก และวันประชุมอนุมัติรำยงำน
กำรช ำระบัญชี (แล้วแต่กรณี)
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9

มูลค่ำหุ้นจะต้องไม่ต ่ำกว่ำ 5 บำท และต้องช ำระเงนิค่ำหุ้นคร้ัง
แรกอย่ำงน้อยร้อยละ 25
ผู้ถือหุ้นทุกคนมีควำมรับผดิจ ำกดัไม่เกนิจ ำนวนเงินค่ำหุ้นที่ยงัส่งใช้ไม่ครบ

ต้องมีกรรมกำรอย่ำงน้อย 1 คน

จ ำหน่ำยหุ้นให้กบัประชำชนทั่วไปไม่ได้

ต้องจดทะเบียนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์

ต้องมผู้ีร่วมลงทุน (ผู้เร่ิมก่อกำร) ตั้งแต่ 3 คน ขึน้ไป

แบ่งทุนออกเป็นหุ้น และมมูีลค่ำหุ้นละเท่ำๆ กนั

1
2
3
4
5
6
7



จัดท ำงบกำรเงินประจ ำปี และให้
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองและที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติภำยใน 4 เดือนนับ
แต่วันปิดรอบปีบัญชี  

ยื่นงบกำรเงนิประจ ำปีต่อกรม
พัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ภำยใน 1 เดือน นับแต่
วันประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น

10



จัดท ำใบหุ้นมอบให้ผู้ถือหุ้น  ซึ่งต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย
ดังต่อไปนี้

(1) ชื่อบริษัท
(2) หมำยเลขหุ้น
(3) มูลค่ำหุ้น
(4) จ ำนวนเงินค่ำหุ้นที่ส่งใช้แล้ว (กรณียังช ำระค่ำหุ้นไม่ครบ)
(5) ชื่อผู้ถือหุ้น หรือ ค ำแถลงว่ำได้ออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือ

* ใบหุน้ตอ้งลงลายมือช่ือกรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึงคน
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จัดท ำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องมีรำยละเอียดตำมที่
กฎหมำยก ำหนด เริ่มตั้งแต่วันจดทะเบียนบริษัทเก็บรักษำ
ไว้ ณ ส ำนักงำนของบรษิัท และเปิดให้ผู้ถือหุ้นทั้งหลำย
ตรวจดูได้ในเวลำท ำกำรโดยไม่เก็บค่ำธรรมเนียม
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จัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มี
อยู่ ณ วันที่ประชุม และน ำส่งต่อนำยทะเบียน
ภำยใน 14 วันนับแต่วันประชุมสำมัญ 

ในระหว่ำงปีหำกเกิดกำรเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น บริษัทไม่มีหน้ำที่ต้องน ำส่ง
บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นต่อนำยทะเบียน แต่หำก
ประสงค์จะที่ยื่น ก็สำมำรถกระท ำได้ 
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ลงชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน
ท ำเป็นหนังสือ

มีพยำนอย่ำงน้อย 1 คน ลงชื่อรับรอง
ระบุเลขหมำยของหุน้ที่จะโอน เว้นแต่ เป็นกรณีมีหุ้นเดียว หรือ  
มีหลำยหุ้นแต่โอนทั้งหมด

หำกไม่ท ำตำมแบบ กำรโอนนั้นตกเป็นโมฆะ
กำรโอนหุ้นจะน ำมำใช้ยันกับบรษิัทหรอืบุคคลอ่ืนได้ ต้องลงในทะเบียน

ผู้ถือหุ้นแล้ว ฉะนั้น เมื่อมีกำรโอนหุ้นแล้วควรแจ้งให้บริษัทจดชือ่
ผู้รับโอนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นด้วย
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กำรเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นต้องกระท ำโดยคณะกรรมกำร 
ในกรณีต่ำงๆ ดังนี้

1 คณะกรรมกำรเห็นสมควรให้เรยีกประชุม

2 เมื่อบริษัทขำดทุนลงก่ึงหนึ่ง

3 เมื่อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 5 ร้องขอ

กรณีตำมข้อ 3 หำกคณะกรรมกำรไม่เรียกประชุม เมื่อพ้น 30 วัน 
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 5 สำมำรถเรียกประชุมได้เอง
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กำรส่งหนังสือบอกกล่ำวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทุกครั้ง           
ต้องด ำเนินกำรดังนี้
1 โฆษณำในหนังสือพิมพ์ แห่งท้องที่อย่ำงน้อย 1 ครำว  

และ
2 ส่งไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน หรือ

ส่งมอบให้ถึงตัวผู้ถือหุ้นทุกคน
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ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเท่ำนั้นทีจ่ะด ำเนินกำรได้
ยกเว้น กรณีแต่งตั้งแทนต ำแหน่งกรรมกำรที่ว่ำงลง เพรำะเหตุอื่นที่มิใช่
กำรออกตำมวำระ ที่ประชุมคณะกรรมกำรสำมำรถพจิำรณำแต่งตั้งแทนได้
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ควำมรับผิดทำงแพ่ง

- ควำมรับผิดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น กรณีกรรมกำรกระท ำผิดข้อบังคับ  
ผิดหนังสือบริคณห์สนธิ (นอกเหนือวัตถุประสงค)์ หรือผิดมติท่ีประชุมใหญ่      
ผู้ถือหุ้น หรือฝ่ำฝืนบทบัญญัติของกฎหมำย แล้วก่อให้เกิดควำมเสียหำยขึ้น      
แก่บริษัท บริษัทจะฟ้องร้องเรียกค่ำสินไหมทดแทนจำกกรรมกำรก็ได้ หำก
บริษัททไม่ยอมฟ้องผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดก็ฟ้องร้องให้กรรมกำรรับผิดได้ รวมทั้ง
เจ้ำหนี้ของบริษัทก็ฟ้องร้องแทนได้ เท่ำที่เจ้ำหนี้มีสิทธิเรียกร้องต่อบริษัท

- ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก กรณีกรรมกำรกระท ำกำรโดยปรำศจำก
อ ำนำจหรือท ำนอกเหนืออ ำนำจและบริษัทไม่ให้สัตยำบัน กรรมกำรก็อำจต้อง  
รับผิดเป็นกำรส่วนตัว
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ควำมรับผิดทำงอำญำ (ตำม พรบ.ก ำหนดควำมผิดฯ พ.ศ.2499) 
- ไม่ลงพิมพ์โฆษณำ หรือไม่ส่งค ำบอกล่ำวเรียกประชุมใหญ่ไปยังผู้ถือหุ้น  

บริษัทมีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบำท (กรรมกำรมีโทษปรับไม่เกิน 5 หมื่น)
- ไม่ส่งส ำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น ไปยังนำยทะเบียน ภำยใน 14 วันนับแต่

ประชุมสำมัญ (อนุโลมยื่นพร้อมงบภำยใน 1 เดือน) มีโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบำท
- ไม่เรียกประชุมวิสำมัญตำมที่ผู้ถือหุ้น 1 ใน 5 ร้องขอ มีโทษปรับไม่เกิน 2

หมื่นบำท
- ไม่ส่งส ำเนำงบดุลไปยังนำยทะเบียน ภำยใน 1 เดือนนับแต่วันอนุมัติ หรือไม่

จัดให้มีกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมกำร มีโทษ
ปรับไม่เกิน 5 หมี่นบำท
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กรรมกำรบริษัทต้องจัดให้มีกำรจด
บันทึกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร 
และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บ
รักษำไว้ ณ ส ำนักงำน

* รำยงำนกำรประชมุเช่นว่ำนี้ หำกมี
กำรลงลำยมือชื่อรับรองโดยประธำนที่ประชุม
ครั้งนั้น หรือครั้งถัดมำ จะได้รับกำรสันนิษฐำน
ว่ำเป็นพยำนหลักฐำนอันถูกต้อง 
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หำกมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมรำยกำรต่อไปนี้ บริษัท
ต้องยื่นจดทะเบียนต่อนำยทะเบียน

ชื่อ
วัตถุประสงค์
ทุน (เพิ่มทุน/ลดทุน) ให้ยื่นจดทะเบียนมติพิเศษ
ให้เพิ่มทุน/ลดทุน ต้องยื่นภำยใน 14 วัน นับแต่
วันที่ที่ประชุมมีมติพิเศษให้เพิ่มทุนหรือลดทุน
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ข้อบังคับ ต้องยื่นจดทะเบียนภำยใน 14 วัน นับแต่วันที่
ที่ประชุมมติพิเศษให้เปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
ดวงตรำ
ที่ตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ่ และ/หรือส ำนักงำนสำขำ
กรรมกำรเข้ำ/ออก ต้องยื่นจดทะเบียนภำยใน 14 วัน 
นับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
จ ำนวนหรือชื่อกรรมกำรซึ่งมีอ ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพัน
บริษัท (อ ำนำจกรรมกำร)
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รำยกำรอื่นๆ ที่เห็นสมควรให้ประชำชนทรำบ
ควบบริษัท ต้องยื่นจดทะเบียนมติพิเศษให้ควบบริษัท
ภำยใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมมีมติพิเศษให้ควบ
บริษัท
และต้องยื่นจดทะเบียนควบบริษัทภำยใน 14 วัน นับแต่
วันที่บริษัทได้ควบเข้ำกัน
เลิกบริษัท ต้องยื่นจดทะเบียนเลิกบริษัทภำยใน 14 วัน 
นับแต่วันที่ที่ประชุมมีมติให้เลิกบริษัท
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เปลี่ยนตัวผู้ช ำระบัญชี ต้องยื่นจดทะเบียนภำยใน 
14 วัน นับแต่วันที่ได้เปลี่ยนตัวผู้ช ำระบัญชี
แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งส ำนักงำนผู้ช ำระบัญชีบริษัท
ยื่นจดทะเบียนเสร็จกำรช ำระบัญชี ต้องยื่นจด
ทะเบียนภำยใน 14 วัน นับแต่วันประชุมอนุมัติ
รำยงำนกำรช ำระบัญชี
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(1) หลัก ส านกังานใหญ่อยูจ่งัหวดัไหนใหย้ืน่จดทะเบียนท่ีจงัหวดันั้น (ป.พ.พ. มาตรา 1016) 
- ในเขตกรุงเทพ ยืน่ได ้7 แห่ง คือ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง   ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย ์

และส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้เขต 1 - 6 ยกเว้น กรณีมีวตัถุประสงคเ์ป็นธุรกิจหลกัทรัพย ์
คลงัสินคา้ หอ้งเยน็ ไซโล นายหนา้ประกนัภยั บริหารสินทรัพย ์ใหย้ืน่ค  าขอ ณ  ส่วนจด
ทะเบียนธุรกิจกลาง (เพียงแห่งเดียว) (ระเบียบฯ ข้อ 27)

- ในจงัหวดัอ่ืน ยืน่ไดท่ี้ส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดันั้น ๆ (ระเบียบฯ ข้อ 27)
(2) ข้อยกเว้น

- ส านกังานใหญ่อยูใ่นเขต 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ สามารถยืน่จดทะเบียนทุก
ประเภท ไดเ้พิ่มอีก 2 แห่ง คือ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง และส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้
จงัหวดัสงขลา

- จดัตั้งใหม่ ยืน่ไดท้ัว่ราชอาณาจกัร 
(3) ย่ืนจดทะเบียนทำงอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Registration) ท่ี  www.dbd.go.th
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บริษัทมหำชนกดั
Public Company Limited

บริษัทจ ำกดั
Company Limited

เขต 1

ส ำนักงำนพฒันำธุรกจิกำรค้ำจังหวดั 76 จังหวดั

 เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี
 อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์
 อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี
 อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก

ส ำนักงำนพฒันำธุรกจิกำรค้ำจังหวดั สำขำ

เขต 4
เขต 5

เขต 6

สนำม
บินน ำ้

เขต 1

เขต 2

เขต 3

ป่ินเกล้ำ

ศรีนครินทร์สุรวงศ์

รัชดำภิเษก

พหลโยธิน

ส่วนจดทะเบียน
ธุรกจิกลำง

กรุงเทพมหำนคร ภูมภิำค

แจ้งวฒันะ
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0 2547 4431
ภายใน 1570 ต่อ 3933

0 2547 5995-9
0 2547 4483-4

0 2547 4447
ภายใน 1570 ต่อ 3912, 3914

Call Center  1570



ขอบคุณ



24/10/61

1

การรายงานทางการเงิน: ประตูสู่ความสาํเร็จ
นกัธุรกิจไทย

สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ

1

ขอ้มูลบริษทัใน www.settrade.com

2
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2

3

ความหมายของตวัแปร
P/E  อตัราสว่นราคา : กําไร แสดงสดัสว่นราคาว่าเป็นก่ีเท่าของกําไร 

P/BV  อตัราสว่นราคา : มลูคา่ตามบญัชี แสดงสดัสว่นวา่ราคาเป็นก่ีเท่าของมลูคา่ตามบญัชี

Market Cap.  มลูคา่ตลาดของหุ้นสามญั (ราคาหุ้น x จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้ว)

EV  Enterprise Value Market Cap. + มลูคา่หนีสิ้น

EBITDA  กําไรก่อนดอกเบีย้ภาษีคา่เส่ือมราคา คา่ใช้จ่ายตดัจ่าย (กําไรระยะสัน้)

EV/EBITDA  อตัราสว่นระหวา่งมลูคา่ธุรกิจ : กําไรเงินสด เป็นวิธีคิดจดุคุ้มทนุอีกแบบ

CG Score  ดชันีแสดงความโปร่งใส 0‐5

52 weeks High / low  ชว่งราคา

ข่าว  ข่าวลา่สดุของบริษัท 

ชาร์ทแสดงผลตอบแทน 3 ปีย้อนหลงั เทียบ 3 อย่าง คือ ตวัเอง กลุม่ และตลาด
4
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7

ขอ้มูลเก่ียวกบัหุน้

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น  BV ตอ่ 1 หุ้นเทา่กบัเทา่ใด

อตัราการหมนุเวียนปริมาณซือ้ขาย (%)  ใน 1 ปี หุ้นเปล่ียนเจ้าของกนัก่ี % 

Beta (เทา่)  ความผนัผวนของราคาหุ้นเม่ือเทียบกบัความผนัผวนของ SET Index 

อตัราปันผลตอบแทน ปันผลเทา่กบัก่ี % ของราคาหุ้น

อตัราสว่นปันผลตอ่กําไร   ปันผลเทา่กบัก่ี % ของกําไรสทุธิ

8
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5

9

แสดงรายช่ือผู้สอบและสํานกังานสอบ

10
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6

เงนิกู้เสียดอก

ทุนจากเจ้าของ

เหลือจากดาํเนินงาน

ไม่เสียดอก

เงนิหมุน

11
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13

14



24/10/61

8

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

สนิทรัพย์
หมนุเวียน

หนีส้นิ
หมนุเวียน

อตัราสว่น
สภาพคลอ่ง

อตัราสว่นสภาพคลอ่งของ Makro ไมถ่งึ 1 ดีหรือไมดี่?
15

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)

กําไรสทุธิ สว่นของผู้ ถือ
หุ้น

อตัรา
ผลตอบแทนผู้
ถือหุ้น (%)

ถ้าเทียบกบัดอกเบีย้เงินฝาก /ดอกเบีย้เงินกู้  Makro เก่งไหม?16
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อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)

กําไรก่อน
ดอกเบีย้และ

ภาษี
สนิทรัพย์รวม

อตัรา
ผลตอบแทน
จากสนิทรัพย์ 

(%)

ถ้าเทียบกบัดอกเบีย้เงินกู้  makro เป็นอยา่งไร?
แล้วทําไม ROA < ROE?

17

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)

หนีส้นิ สว่นของผู้ ถือ
หุ้น

อตัราสว่น
หนีส้นิตอ่สว่น
ของผู้ ถือหุ้น 

(เท่า)

18

ถ้าเยอะแปลวา่ใช้เงินชาวบ้านมาก 

มีข้อดี ข้อเสียอยา่งไร?



24/10/61

10

อตัราส่วนหมุนเวยีนทรัพยสิ์น (เท่า)

ยอดขาย สนิทรัพย์เฉล่ีย

อตัราสว่น
หมนุเวียน
ทรัพย์สนิ 

(เท่า)

19

ถ้ามากแปลวา่ลงทนุน้อยขายได้มาก 

ถ้าน้อยแปลวา่ข่ีช้างจบัตัก๊แตน

อตัรากาํไรขั้นตน้ (%)

กําไรขัน้ต้น ยอดขาย อตัรากําไร
ขัน้ต้น (%)

20

ถ้ามากแปลวา่สร้างมลูคา่เพ่ิมได้มาก
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EBIT Margin (%)

กําไรก่อน
ดอกเบีย้และ

ภาษี
ยอดขาย

EBIT 
Margin 
(%)

21

(เรียกง่ายๆ) อตัรากําไรเงินสดตอ่ยอดขาย

อตัรากาํไรสุทธิ (%)

กําไรสทุธิ ยอดขาย อตัรากําไร
สทุธิ (%)

22

ขาย 100 เหลือเป็นของเจ้าของก่ีบาท
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Dupont Analysis

EBIT 
Margin (%)

อตัรากําไรสทุธิ 

(%)

อตัรา
ผลตอบแทนจาก
สนิทรัพย์ (%)

23

เหตผุลของกําไร: ไมข่ายแพง ก็ขายดี
(แตถ้่าขายถกูแถมขายไมดี่ก็พงั)

Dupont Analysis

EBIT 
Margin (%)

อตัรากําไรสทุธิ 

(%)

อตัราสว่น
สินทรัพย์ตอ่สว่น
ของผู้ ถือหุ้น (เท่า)

อตัรา
ผลตอบแทนผู้ ถือ

หุ้น (%)

24
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ยอดขายกบัต้นทนุย่ิงถ่าง ย่ิงได้กําไรเพ่ิม!
25

วงจรเงินสด

จํานวนวนั
เก็บหนี ้

จํานวนวนั
ขายสินค้า

จํานวนวนั
จ่ายชําระหนี ้

วงจรเงินสด 

(วนั)

ย่ิงน้อยย่ิงดี ย่ิงติดลบย่ิงยอดเย่ียม
26
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เงินค้างทอ่ตรงไหน?

วงจรเงินสด 2560, 2559

1.35 29.46 56.16 -25.36 

0.89 31.39 55.35 -23.07 

28
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สรุป
ประเดน็

ความสามารถในการทํากําไร

ท่ีมาของผลตอบแทน (เน้นขายดี หรือเน้นขายแพง) 

เงินค้างทอ่หรือไม ่ค้างตรงไหน

29

กิจการในกระแส 

Disruptive Technology

30
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อุตสาหกรรมเดียวกนัแต่จบัลูกคา้คนละกลุ่ม : 
ANAN vs LPN

37
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กิจการผูผ้ลิตท่ีขายของผา่น Modern Trade
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แลว้เรามาดู Modern Trade บา้ง
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เช็คความเขา้ใจ: เปรียบเทียบ 2 กิจการ 

แลว้ประเมินวา่ใครเก่งกวา่กนั?

59

กิจการ A

กิจการ B
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คาํถาม :ใครโตจากขา้งนอก แลว้ใครโตจากขา้งใน ?
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กิจการ A

61

กิจการ B

ใครสภาพคลอ่งดีกวา่?

ใครขายแพงกวา่?

ใครขายดีกวา่?

สรุป ใครเก่งกวา่ ?

ใครให้ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นได้มากกวา่?
62
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กิจการ A
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กิจการ B

ใครโตเร็วกวา่

ใครควบคมุต้นทนุได้ดี

64
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กิจการ A

65

กิจการ B
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กิจการ A

กิจการ B
แล้วหุ้นใครแพงกวา่?
น่าจะเพราะอะไร?

67

Business Model ต่างกนั ใหผ้ลต่างกนั
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กิจการ C

กิจการ D
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กิจการ C

กิจการ D



24/10/61

36

71

กิจการ C

กิจการ D
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กิจการ C



24/10/61

37

73

กิจการ C

กิจการ D

ใครมีประสทิธิภาพมากกวา่

ใครให้ผลตอบแทนท่ีดีกวา่

ทา่นจะลงทนุหุ้นตวัไหน
74
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ลอง
ทายวา่

A คือ

B คือ

C คือ

D คือ
75
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กิจการท่ีอาจกาํลงัประสบปัญหาดาํเนินงาน
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สุดทา้ย … ถา้อยากรวยจะตอ้งทาํอยา่งไร
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ปัน้ธรุกิจแล้วขายออกบางสว่น ….
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