
โครงการอบรม เรื่อง “บริหารคน บริหารงาน กิจการยั่งยืน” 

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม  2563 

ณ ศูนย์ฝึกอบรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 อาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

**ค าชีแ้จง** 

1. โปรดจ าล าดับที่ พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน ณ จุดลงทะเบียน 

2. ผู้เข้าอบรมต้องดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมด้วยตนเอง <<ไมม่ีแจกในวันอบรม>> 

3. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  

** ไม่สามารถรับสมคัรอบรมหน้างานได ้ต้องขออภัยในความไมส่ะดวก ** 



ล าดับ ล าดับ
1 นางสาว กมลทพิย์ เกยีรติศักด์ิทวี 27 นางสาว จรินทร ศักด์ิบวัทอง
2 นาย กรัณย์ ไหลสาธิต 28 นางสาว จันจิรา เกดิสมนึก
3 นาง กฤตนันท์ สังข์ทอง 29 นางสาว จันทร์จิรา สิทธิแกว้
4 นางสาว กฤษณา อรุณเทววิโรจน์ 30 นางสาว จันทร์เจ้า ดวงเงิน
5 นาง กฤษณา ใสสอาด 31 นางสาว จันทร์เพ็ญ จันทศรี
6 นางสาว กญัญ์ชิสา คงพานิชย์ 32 นางสาว จันทรรัตน์ ตีเมืองซ้าย
7 นางสาว กญัญ์วริศดา ศาลาวงอนันต์ 33 นางสาว จันทริา จรัสวัชรากร
8 นาง กญัญา โพธิพ์ันธุ์ 34 นาย จารึก โรจนวงศ์
9 นางสาว กญัญาภทัร ต่วนใจ 35 นางสาว จารุณี หงษ์ตระกลู
10 นาง กณัพัสวี ภู่ไหม 36 นาย จิตตินัยน์ อวิรุทธ์วรกลุ
11 นาง กนัยาภรณ์ ศิริล้น 37 นางสาว จิตติมณฑ์ ปรีดานุชาต
12 นางสาว กาญจน์เกา้ ศุทธวัฒน์พงษ์ 38 นางสาว จิตรา นามบรีุ
13 นางสาว กาญจนา  นลพร 39 นางสาว จินดา พ่วงสุข
14 นางสาว กติตินุช ธีรโชติมงคล 40 นาง จินดา สุวรรณกจิบริหาร
15 นางสาว กสุุมา  ศรนพจร 41 นางสาว จินตนา ไกรทอง
16 นาง เกศินี ฉัตรอมรรัตน์ 42 นางสาว จินตนา กาญจนกลุ พงศ์ 
17 นางสาว เกศินี ทาตะรัตน์ 43 นางสาว จิรกานต์ พิทกัษ์เสมากลุ
18 นางสาว ขนิษฐา ครุฑฒานุรัถ 44 นาง จิรวรรณ ทองสา
19 นางสาว ขวัญชนก จีระกลุ 45 นางสาว จิราพร ชูสกลุ
20 นางสาว ขวัญตา สุวรรณไพจิตร 46 นาง จิราวดี โมลีวรรณ
21 นางสาว ขวัญรัตน์ แกว้ระวัง 47 นางสาว จุฑามาศ หวังพงษ์
22 นางสาว ไข่มุกด์ แจวสกลุ 48 นางสาว จุฑามาศ ปล่ังกมล
23 นาง คัคนัมพร พูลสวัสด์ิ 49 นางสาว จุฑามาศ ไพบลูย์รุ่งโรจน์
24 นาย จตุพงษ์ ชื่นปรีชาชาญ 50 นางสาว จุฑามาศ ค าบดุดี
25 นาย จตุรัตน์ แกว้โกวิท 51 นางสาว จุมรี สาติยะ
26 นางสาว จรัสรัชฎ์ จิวสิริวงส์ 52 นาง จุไรรัตน์  ศุขสวัสด์ิ ณ อยุธยา

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม
โครงการอบรมเร่ือง “บริหารคน บริหารงาน กิจการยั่งยืน”

วันที่  29  ตุลาคม  2563
ณ ศูนย์ฝึกอบรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล



ล าดับ ล าดับ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม
โครงการอบรมเร่ือง “บริหารคน บริหารงาน กิจการยั่งยืน”
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ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล
53 นางสาว ฉัฐมา  ลิขิตบรรจงดี 79 นาย ณัฐกจิ รับสมบติั
54 นาย ฉัตรวรวัตต์ิ ตัณฑวนันท์ 80 นางสาว ณัฐธภรณ์ ศรีทรสุทธิ์
55 นาง ชญาดา แจ่มจ ารัส 81 นางสาว ณัฐธยาน์ สกลุปยิานนท์
56 นางสาว ชนัญชิดา ประถมพงษ์ 82 นางสาว ณัฐธยาน์ นิธิอคัรทวีโชค
57 นางสาว ชนัญธร อศัวภบูดี 83 นาง ณัฐภสัสร ศรีวงศ์หรัิญ
58 นางสาว ชนิดาภา ชาญศรี 84 นางสาว ณัฐวรรณ ไกรกาบแกว้
59 นาย ชนินทร์ ภวูิชยสัมฤทธิ์ 85 นาย ณัฐวรา จิตรเกตุ
60 นางสาว ชมภนูุช กล้าจิตร์ 86 นาย ณัฐวุฒิ สุวรรณสุทธิชัย
61 นางสาว ชมภแูพร พรหมเมตตา 87 นาย ณัฐศักด์ิ คีรีไพฑูรย์
62 นางสาว ชวลิต ศาสนนันทน์ 88 นางสาว ณัฐิตา มะลิพงศ์
63 นาง ชัชชญา สถิตย์ธฤดี 89 นาง ณุจี เพชรพรหม
64 นางสาว ชัญญา ตระการสัตยกลุ 90 นางสาว ดรุณี เจริญเศรษฐศิลป์
65 นาย ชาญชัย ชูกล่ิน 91 นาย ดลฤเชษ ไข่มุกค์
66 นาย ชินวัตร โคตรตัสสา 92 นางสาว ดวงจันทร์ อตัเนย์
67 นาย ชุติเทพ หรัิญรักษ์ 93 นางสาว ดวงเดือน กติติวีระพิพัฒน์
68 นางสาว ฐาณิตา ศรีอนิทร์ 94 นางสาว ดวงเทยีน  สุริยะวิจิตรวงศ์
69 นางสาว ฐิติพร ทพักรี 95 นางสาว ดวงธิดา พิลาล้ า
70 นางสาว ฐิติรัตน์ สากยิะ 96 นาง ดวงนภา มีศรี
71 นางสาว ฐิติรัตน์ ภมร 97 นางสาว ดวงนภา พงษ์สมบรูณ์
72 นาง ฑริชา วงศ์ถาวรมัน่ 98 นาง ดวงนภา ทรัพย์แสนดี
73 นาย ณฐกร ล่ิมสุวรรณโรจน์ 99 นางสาว ดวงพร มโนลม้าย
74 นางสาว ณปภชั ภริมย์กลุภทั 100 นางสาว ดวงสมร ประวิทย์รัตน์
75 นาย ณรงค์ เพิ่มกอบกาญจน์ 101 นางสาว ดารณี น้อมจิตเจียม
76 นางสาว ณัชชารีย์ สวัสด์ิสุมงคล 102 นาย เดชา โพธิรักษ์
77 นาย ณัชปสิทธิ์ ลิขิตชัยพัธ์ 103 นาง ตริตาภรณ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
78 นางสาว ณัฏฐิรา บญุญานุวัตร 104 นาย ติณณพัฒน์ จินพละ
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ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล
105 นางสาว เตือนตา อนิทคุณจินดา 131 นางสาว นภคั คุ้มจั่น
106 นางสาว ถนอมทรัพย์ เจริญคุณวิวัฏ 132 นางสาว นภารัตน์  เจริญกจิมงคล
107 นางสาว ถิรญา ประสงค์ธนกจิ 133 นางสาว นฤนาท หาไชยอนิทร์
108 นาย ทศพล เลิศสุทธิรักษ์ 134 นางสาว นฤมล หงษ์ยันตรชัย
109 นางสาว ทบัทมิ นุชอดุม 135 นางสาว นฤมล อมรมนัสวงษ์
110 นางสาว ทศันีย์ ระด่ิงหนิ 136 นาง นฤมล สงพอ
111 นางสาว ทศันีย์ เลิศบญุยะรัตน์ 137 นางสาว นลินชยา แฮดอนิตอง
112 นางสาว ทพิย์พวรรณ ยังสุข 138 นางสาว นันทธ์นสม ศิษฎอ์งอาจ
113 นางสาว ทพิรัตน์ จันทจิตต์ 139 นางสาว นันทน์ภสั ฤทธิพร
114 นาย ธนวรรษ บวัเจก 140 นางสาว นัยนา วงศ์ภาสกร
115 นาย ธนะชัย องค์ธนะสุข 141 นางสาว นาตยา ชุ่มใจ
116 นาย ธนะพุฒ องค์ธนะสุข 142 นางสาว นาตยา ชะเอมเทศ
117 นางสาว ธนัญชญา เพชรศุภสิน 143 นางสาว นิตยา วงศ์ธัญลักษณ์
118 นาย ธนุศักด์ิ ประเสริฐไชยกลุ 144 นาง นิภารัตน์ ทองคงเหย้า
119 นาย ธรรมรัตน์ มีธรรม 145 นางสาว นุชจรี สุนทร
120 นาง ธวัลพร จันทพันธ์ 146 นางสาว นุตสรา รักแสง
121 นางสาว ธวัลรัตน์ ธ ารงปยิะธันย์ 147 นางสาว บวรลักษณ์ เขมชยศิรศิษฎ ์
122 นางสาว ธัญญธร ลีเลิศสุมานนท์ 148 นางสาว บวัริม ปกึสันเทยีะ
123 นาง ธัญญ์สิริภคั นวลจันทร์ 149 นาง บญุตา ชินรุ่งโรจน์
124 นางสาว ธันฐภทัร์ ตรีธรรมโรจน์ 150 นางสาว บญุลือ กะเหว่าทอง
125 นาย ธีรชัย มีแกว้ 151 นางสาว บญุศรี  ศิลปกาลประดิษฐ
126 นางสาว ธีรนุช วรายุเดช 152 นาย บริุนทร์ เล้ียงพฤกษา
127 นางสาว ธีรนุช กจิพูนวงศ์ 153 นาง บศุรินทร์ เจียมปญัญา
128 นาย ธีระยุทธ บญุอยู่ 154 นางสาว บษุกร วิมลพิมพ์
129 นาย นพนิธิ กระจ่างพืช 155 นาง บษุรา มาตรสิทธินนท์
130 วา่ที่ร้อยตรีหญิง นพสร ทานะขัน 156 นางสาว บษุรากร ฉ่ าวงศ์
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ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล
157 นาย บรูณะสรรญจ์ หรัิญกจิรังษี 183 นางสาว พัชรี นทรัีตนก าจาย
158 นางสาว เบญจพร สุชัยพร 184 นางสาว พัชรี พัฒน์แช่ม
159 นาง เบญจวรรณ   นุตนก 185 นาง พิชญ์ชญาศา  กรีติผาติโรจน์
160 นางสาว เบญ็ญา ชาวหมู่ 186 นาย พิชัย  สิริทรัพย์วงศ์
161 นางสาว ปพัสตร์ชนันท์ สงวนไว้ 187 นาย พิทกัษ์พงษ์ วงศ์เครา
162 นางสาว ปภาดา ปณุบตุร 188 นาย พิพัฒน์ โอวาททศันีย์
163 นางสาว ปภาวดี อศัวเบญ็จาง 189 นางสาว พิมเงิน ฉิมพิภพ
164 นาย ปรเมศร์ แพลูกอนิ 190 นางสาว พิมพา นิ่มนวล
165 นาย ประจวบ เสือทพั 191 นางสาว เพชรรัตน์ สุวรรณโอภาสกลุ
166 นาย ประเสริฐ บญุศรี 192 นางสาว เพ็ญศรี ผโลทยัด าเกงิ
167 นางสาว ปทัมา หลวงพรหม 193 นาง ภทัริน ธัชศฤงคารสกลุ
168 นาง ปาลิดา อมรสวัสด์ิวัฒนา 194 นางสาว ภทัรีญา อญัชนะ
169 นางสาว ปยิะวรรณ นิวัติเจริญรุ่ง 195 นางสาว ภศัฆ์ชนิฎา นพรัตน์
170 นาง เปี่ยมนุช สุขธ ารงกลุ 196 นาง ภษูณา แจ่มแจ้ง
171 นางสาว ผกาสรวง สิริชุมแสง 197 นางสาว มณี โชคปญัญากลุ
172 นาย พรชัย เพียงพรเพ็ญ 198 นางสาว มณีประภา วีรยวรรธน
173 นาง พรชัย ศรีชุณหเดช 199 นางสาว มลิวัลย ์  จันทวงค์
174 นางสาว พรทพิย์ ขิมโพธิก์ลาง 200 นางสาว มัลลิกา จันทร์ดี
175 นางสาว พรนภา จากผา 201 นางสาว มาลีวรรณ นิลอร่าม
176 นาง พรนภา สัจจาอธิษฐาน 202 นางสาว มูนาดา บอืราเฮง
177 นาง พรเพ็ญ องอาจวาจา 203 นาง ยาใจ วงศ์ภาสกร
178 นางสาว พรสิริ วงษ์ภธูร 204 นางสาว ยุพิน  พระศรี     
179 นางสาว พัชรนันท์ แย้มโสพิศ 205 นาง เยาวภา แสงปรีชารัตน์
180 นาง พัชรวรรณ ชาญพิชิตวนิช 206 นางสาว เยาวลักษณ์  ล้ิมโยธิน
181 นางสาว พัชริกา แม้นพวก 207 นางสาว รณิดา แสงประชุม
182 นางสาว พัชรินทร์ ฤทธิโชติ 208 นางสาว รัชนี โตจันทร์
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ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล
209 นาง รัชนีกร สวัสด์ิรัมย์ 235 นางสาว วิจิตรพร เขียวแดง
210 นางสาว รุ่งทพิย์ เจริญด ารงเกยีรติ 236 นาย วิเชียร โมลีวรรณ
211 นางสาว รุ่งทวิา จ าปาทอง 237 นาง วิมล มาลีเวช
212 นางสาว รุจศิดา วรอาวรณ์ 238 นาย วิรัช จันทร์บรูณ์
213 นาย ฤทธิ์ เพชรพรหม 239 นางสาว วิลาสินี คงเพ็ง
214 นางสาว ฤทยั มณีสารชุณห์ 240 นางสาว วิไล ศุภประชากร
215 นางสาว ลออ โชติชุม 241 นางสาว วิไลลักษณ์ ส่องแสงกาญจนา
216 นาง ลักขณา เนตรมณีสุก 242 นาง วิไลวรรณ อาจาริยานนท์
217 นางสาว ลัดดา  สุโง๊ะ 243 นาย วิวัฒน์ กจิเสรี
218 นางสาว ลาวัลย์ สกลุปยิานนท์ 244 นาย วิศิษฎ ์  เฉลิมกลุ
219 นางสาว วณิชาภรณ์ พันธุว์ุฒิภญิโญ 245 นาย วีรเดช เอกนันท์
220 นาย วรกจิ อวิรุทธ์วรกลุ 246 นาย วีระศักด์ิ จันทรจิรวงศ์
221 นางสาว วรพร  ธรรมัครกลุ 247 นาย วุฒิสิทธิ์ บญุประเสริฐสุข
222 นาง วรรณวนัช ดีสมโชค 248 นางสาว ศริญญา เนื่องแกว้
223 นางสาว วรรณาลักษณ์ ผิวพลอยงาม 249 นาย ศักด์ิเพชร พิริยะวิศรุต
224 นาง วรรณี จินดารัตน์ 250 นางสาว ศิณาภรณ์ สนิท
225 นางสาว วรรณี พร้อมชัยยาพร 251 นาง ศิภาภฏัฐ์ ทนิภทัรนวลใหม่
226 นางสาว วรลักษณ์ ล้ิมสุขประเสริฐ 252 นาง ศิรภทัร ยอดจิตร์
227 นาย วรวิทย์ อาจาริยานนท์ 253 นางสาว ศิรินทพิย์ สมบรูณ์พันธ์
228 นางสาว วรัฐา เขมะวงศ์ 254 นางสาว ศิริพร ธนวงค์ประเสริฐ
229 นาง วราภรณ์ กุ้ยเส้ง 255 นาง ศิริพร ธีรทฆีานุวงศ์
230 นางสาว วรินทร สินพิเชธกร 256 นางสาว ศิริพรรณ เริงวิจิตรา
231 นาง วริศรา วงศ์สันติวนิช 257 นาง ศิไรรัตน์ สาสน์ธรรมบท
232 นาง วัชรี  วัชระสีมานันท์ 258 นางสาว ศิลาพร  สุวรรณก าจร
233 นางสาว วัลยา ว่องทวีเจริญพร 259 นาย ศุภวิชญ์ อิ่นแกว้
234 นางสาว วิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ 260 นางสาว สกนธ์ทพิย์ นามสง่า



ล าดับ ล าดับ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม
โครงการอบรมเร่ือง “บริหารคน บริหารงาน กิจการยั่งยืน”

วันที่  29  ตุลาคม  2563
ณ ศูนย์ฝึกอบรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล
261 นางสาว สงกราน เทยีมวงษ์ 287 นางสาว สุจิตรา สรรพสิริกลุ
262 นางสาว สงกรานต์ ยังน้อย 288 นาง สุจิตรา บตุรแสน
263 นางสาว สถาวร เรียนเอี่ยม 289 นางสาว สุจิตรา ชาติสุวรรณ
264 นาง สมกจิ พิริยะวิศรุต 290 นาง สุชาดา รามัญอดุม
265 นาย สมเกยีรติ ตระการสัตยนุกลุ 291 นางสาว สุชาดา ฤทยัสวัสด์ิ
266 นาย สมคิด ศิริมะณีวัฒนา 292 นาง สุดาภรณ์ สัมมา
267 นาง สมใจ โตส าเภา 293 นางสาว สุดารัตน์ รักซ้อน
268 นาย สมชาติ ฉัตรชัยด ารง 294 นาง สุทธิส์มร  แสงสุรศักด์ิชัย
269 นางสาว สมบติั เกตุฐิน 295 นาย สุทศัน์ ศรีศุภปรีดา
270 นาย สมพร สุกรแกว้ 296 นาง สุธาสินี กก๊เหล่ียม
271 นางสาว สมพร กา้นกิ่ง 297 นาง สุนทรี จั่นหนู
272 นาย สมศักด์ิ อร่ามมนทริาลัย 298 นางสาว สุนันทา วงษ์วันทนีย์
273 นาง สมหวัง พาฬอนุรักษ์ 299 นางสาว สุนิษา นุชพิเรนทร์
274 นาง สลิลทพิย์ จูอนุวัฒนกลุ 300 นาง สุนิสา ตัณฑวนันท์
275 นาย สังคม อุ่นธง 301 นางสาว สุปราณีน์ พจนาวโรภาส
276 นาย สังวรณ์ ศุภดิษฐ์ 302 นาย สุพัฒน์ เลาระวัตร
277 นาย สาธิต สถิตธรรมจิตร 303 นางสาว สุพิชญา ศรีรัตน์ 
278 นาง สาธิตา เธียรโอภาส 304 นางสาว สุภาพร บ ารุงกลุ
279 นาง สายใจ ช่วยเวช 305 นาง สุภาพร รุ่งร าพรรณ
280 นางสาว สายทพิย์ พลับเกล้ียง 306 นางสาว สุภาภรณ์ มูเนาวเราะ
281 นาย สิทธิชัย ทรัพย์แสนดี 307 นางสาว สุภารัตน์ บบุผาชาติ
282 นางสาว สิปวรรณ อาจาริยานนท์ 308 นางสาว สุภาวดี กอบธัญการณ์
283 นางสาว สิริพร การุณรังษีวงศ์ 309 นางสาว สุมานี โชคชัยทวีลาภ
284 นาง สิริพร เกยีรติยิ่งประชา 310 นางสาว สุมิตรา เด่นทอง
285 นาง สุกญัญา วสุนันต์ 311 นางสาว สุรณี ชัยวัฒนพงษ์
286 นาย สุกจิ ศิริพิน 312 นางสาว สุรัตน์ สิริคุณวุฒิ



ล าดับ ล าดับ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม
โครงการอบรมเร่ือง “บริหารคน บริหารงาน กิจการยั่งยืน”

วันที่  29  ตุลาคม  2563
ณ ศูนย์ฝึกอบรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล
313 นางสาว สุวรรณา ชุนสิทธิ์ 339 นางสาว อรวรรณ   รัตนพิภพ
314 นางสาว สุวรรณา ศรีหงส์ 340 นาง ออ้ยทพิ  แย้มส ารวล
315 นางสาว สุวรรณี แสงสุนี 341 นาง ออ้ยทพิย์ แย้มโสพิศ
316 นางสาว สุวรรณี งามสินจ ารัส 342 นางสาว องัคณา กติติรัตนธาดา
317 นาง สุวาณี ทรัพย์พูนเกดิ 343 นางสาว องัคณา ค านึง
318 นาย สุวิช เติมพรเลิศ 344 นางสาว อจัฉรา ศรีสันต์
319 นาย สุวิทย์ เต็มสุขยิ่ง 345 นางสาว อจันา สุขเครือ
320 นางสาว เสาวณีย์ แสงสวัสด์ิ 346 นางสาว อญัชลี วิไลงาม
321 นางสาว เสาวรส ชื่นศิริพงษ์ 347 นาย อตัชัย มุง่รักษาธรรม
322 นางสาว เสาวรส วัฒนสุนทร 348 นางสาว อนัวิกา แดงแกว้
323 นางสาว เสาวลักษณ์ ศรทอง 349 นางสาว อาภรณ์ สาล่าห์
324 นางสาว หทยัรัตน์ พรหมสมบติั 350 นางสาว อาภสัรา พิทกัษ์เสถียรกลุ
325 นางสาว หสัยา ใจบชูาศักด์ิ 351 นางสาว อบุล บญุมา
326 นางสาว เหมือนฝัน รัตนศิริ 352 นางสาว อมุาพร วิโรจนวิทย์
327 นางสาว อนัญญา ไทรเกตุ 353 นางสาว อไุร จู๋ยืนยงค์
328 นาง อนันต์ญา กาญจนโภคิน 354 นางสาว อไุร แหง้สอาด
329 นาง อนุ ทองเกษม 355 นางสาว อไุรรัตน์ ชูวันกลาง
330 นาง อนุจิต แกว้ร่วม วงศ์  356 นางสาว ไอศุรีย์ เนาว์จิตต์
331 นางสาว อภชิญา  ผิวทองดี
332 นางสาว อภริดี มงคลญานวรัตน์
333 นาย อภวิัฒน์ หวังมีชัย
334 นางสาว อมรา แกว้เกตุ
335 นางสาว อรนุช เกยีรติกงัวาฬไกล
336 นางสาว อรนุช กนกสิริรัตน์
337 นางสาว อรพินธุ์ พิมสาร
338 นางสาว อรวรรณ วรกลุ

**ผู้เข้าอบรมจะต้องน าบัตรประชาชนของตนเองมาแสดงในวันอบรมด้วย**



 
 
  

ก าหนดการอบรม 
 เรื่อง “บรหิารคน บรหิารงาน กจิการยัง่ยนื” 

วนัพฤหสับดทีี ่ 29  ตลุาคม  2563 
ณ ศนูยฝ์ึกอบรมกรมพฒันาธรุกจิการคา้ ชัน้ 6 กรมพฒันาธรุกิจการคา้ 

 
วนั เวลา หวัข้อการอบรม/สมัมนา วทิยากร 

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 08.00 – 8.45 น. ลงทะเบียน 

 

 

8.45 – 12.00 น. 
 

 สิ่งที่นิติบุคคลต้องปฏิบัติตาม 
     กฎหมายแรงงาน  

นายธานี  ศิริล้น  
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน  
กองคุ้มครองแรงงาน  
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 

12.45 – 17.00 น. 
 

 การอ่านงบการเงินเพ่ือการ 
     บริหารธุรกิจ 

ดร. สมศักดิ์  ประถมศรีเมฆ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

หมายเหต ุ: 1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างเวลา 10.15 – 10.30 น. และ 15.15 – 15.30 น. 
 2. พักรับประทานอาหารกลางวันระหว่างเวลา 12.00 – 12.45 น. 
 
 
 
 
 
 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลธุรกิจ 
กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

โทร. 0 2547 5988  

  



พระราชบัญญตัคุ้ิมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิม่เติม

โดย นายธานี  ศิริล้น
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน



➢ พระราชบัญญตัคุ้ิมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
➢ พระราชบัญญตัคุ้ิมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๑
➢ พระราชบัญญตัคุ้ิมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
➢ พระราชบัญญตัคุ้ิมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓
➢ พระราชบัญญตัคุ้ิมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐
➢ พระราชบัญญตัคุ้ิมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
➢ พระราชบัญญตัคุ้ิมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

พรบ. คุ้มครองแรงงานทีบ่ังคบัใช้

NEXT…



๑.  ผู้ซ่ึงตกลงรับลูกจ้างเข้าท างานโดยจ่ายค่าจ้างให้

๒. ผู้มอี านาจกระท าการแทนนิตบุิคคลซ่ึงเป็นนายจ้าง

๓. ผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายให้ท างานแทนบุคคล

ตามข้อ ๑. หรือข้อ ๒.

นายจ้าง

NEXT…



๔) ผู้ประกอบกจิการที่มอบหมายให้บุคคลหน่ึงบุคคลใด
เป็นผู้จัดหาคนมาท างานอนัมิใช่การประกอบธุรกจิจัดหางาน 
โดยการท างานน้ันเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดในกระบวนการผลิต
หรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ และโดย
บุคคลน้ันจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการท างานหรือรับผิดชอบ
ในการจ่ายค่าจ้างให้แก่คนที่มาท างานน้ันหรือไม่ก็ตาม 
ให้ถือว่า ผู้ประกอบกิจการ เป็นนายจ้าง ของคนที่มาท างาน
ดังกล่าว (มาตรา ๑๑/๑)



องค์ประกอบของสัญญาจ้างแรงงาน

❖ ต้องมบุีคคลสองฝ่ายคือนายจ้าง/ลูกจ้าง

❖ ฝ่ายหน่ึงตกลงท างานให้อกีฝ่ายหน่ึงเพ่ือประสงค์ส่ิง  

ตอบแทนที่เรียกว่าค่าจ้าง

และ
❖ อกีฝ่ายหน่ึงตกลงให้ ค่าจ้าง ตอบแทนตลอดเวลาทีอ่กี

ฝ่ายหน่ึงท างานให้



คือ สัญญาซ่ึงบุคคลคนหน่ึง เรียกว่า ผู้ รับจ้าง ตกลง  

รับจะท างานส่ิงใดส่ิงหน่ึงจนส าเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหน่ึง 

เรียกว่า ผู้ ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพ่ือ

ผลส าเร็จแห่งการที่ท าน้ัน (ป.พ.พ. มาตรา ๕๘๗)

จ้างท าของ



ลกัษณะของสัญญาท าของ

❖ ต้องมบุีคคลสองฝ่าย
❖ ฝ่ายหน่ึงตกลงรับจะท าการงาน (ไม่ใช่ท างาน) ส่ิงใด 

ส่ิงหน่ึงจนส าเร็จตามที่อีกฝ่ายหน่ึงก าหนดไว้  ทั้งนี ้
โดยหวงัจะได้ สินจ้าง เป็นการตอบแทน 
และ

❖ อกีฝ่ายหน่ึงตกลงให้ สินจ้าง ถ้างานน้ันส าเร็จได้ตาม
ก าหนดที่ก าหนดไว้



ถือระยะเวลาที่ท างานให้
เป็นส าคญั

สัญญาท าของสัญญาจ้างแรงงาน
คู่สัญญา เรียกว่า
นายจ้าง กบั ลกูจ้าง

คู่สัญญา เรียกว่า
ผู้ว่าจ้าง กบั ผู้รับจ้าง

ถือความส าเร็จของการงาน
เป็นส าคญั

ลูกจ้างตกลงจะท างาน ให้
ตลอดไปจนกว่า จะเลิกจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงรับ จะท าการงาน
ให้จนงานน้ันส าเร็จ

ความแตกต่างของ
สัญญาจ้างแรงงานและสัญญาท าของ



สัญญาท าของสัญญาจ้างแรงงาน

ความแตกต่างของ
สัญญาจ้างแรงงานและสัญญาท าของ (ต่อ)

นายจ้างต้องจ่ายสินจ้างหรือ 
ค่าจ้างให้ ตลอดระยะเวลาที่
ลูกจ้างท างานให้

ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายสินจ้าง
ตามความส าเร็จของการงาน 
ที่ตกลงกนั

ลูกจ้างต้องท างานตามค าส่ัง 
ของนายจ้าง มกีารควบคุม
บังคบับัญชา

ผู้รับจ้างไม่ต้องท างานตามค าส่ัง 
เพยีงแต่ท างานให้ เสร็จเรียบร้อย
ตามสัญญาเท่าน้ัน

ลูกจ้างไม่ต้องจัดหาเคร่ืองมือ 
หรือ สัมภาระในการท างานเว้น
แต่มีข้อตกลงพเิศษ

ผู้รับจ้างเป็นผู้หาเคร่ืองมือส าหรับ
ใช้ท างานและบางคร้ังอาจต้องหา
สัมภาระด้วย



สัญญาท าของสัญญาจ้างแรงงาน

ความแตกต่างของ
สัญญาจ้างแรงงานและสัญญาท าของ (ต่อ)

ลูกจ้างไม่ต้องส่งมอบงานทีท่ าให้
นายจ้าง เพราะอยู่ในความควบคุม
ดูแลของนายจ้างอยู่แล้ว

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบการงานที่ท า
ให้ทนัเวลาต่อผู้ว่าจ้าง

นิตบุิคคลเป็น นายจ้าง ได้แต่
เป็น ลูกจ้าง ไม่ได้

นิตบุิคคลเป็น ผู้ว่าจ้าง และเป็น 
ผู้รับจ้าง ได้



พระราชบญัญตัคุ้ิมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑



• ให้เกดิความเป็นธรรมในสังคม (จัดระเบียบในการใช้แรงงาน

โดยก าหนดมาตรฐานขั้นต ่า)

• ให้ลูกจ้างมสุีขภาพอนามยัอนัดใีนระยะยาว

• เพ่ือให้การใช้แรงงานเกดิประโยชน์สูงสุดแก่นายจ้าง ลูกจ้าง

และประเทศ

วตัถุประสงค์

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน



กฎหมายมหาชน
กฎหมายเกีย่วกบัความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน

กฎหมายทีไ่ม่คงที ่ขึน้อยู่กบัภาวะทางเศรษฐกจิ 
สังคม และการเมือง

ลกัษณะของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน



๑ ส่วนราชการ ๒ รัฐวสิาหกจิ
๓. กจิการตามกฎกระทรวง
* รับงานไปท าที่บ้าน (บางส่วน)
* งานเกษตรกรรม (บางส่วน)
* พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ม.๘๖
* ลูกจ้างท างานเกีย่วกบังานบ้านอนัมไิด้มกีารประกอบ
ธุรกจิรวมอยู่ด้วย

* กจิการที่ไม่ได้แสวงหาก าไรทางเศรษฐกจิ

กจิการทีไ่ม่อยู่ในข่ายบังคบั



๒. จ่ายเพ่ือตอบแทนการท างาน
ตามสัญญาจ้าง

๑. ต้องเป็นเงินเท่าน้ัน

๓. จ่ายให้ในระยะเวลาท างานปกติ

องค์ประกอบของค่าจ้าง



มาตรา ๙ ในกรณีท่ีนายจ้างไม่คืนหลกัประกนัท่ีเป็นเงินตามมาตรา ๑๐ 
วรรคสอง ไม่จ่ายเงินกรณีนายจ้างบอกเลิกสัญญาจา้งโดยไม่บอกกล่าว
ล่วงหน้าตามมาตรา ๑๗/๑ หรือไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานใน
วนัหยดุ และค่าล่วงเวลาในวนัหยดุภายในเวลาท่ีก าหนด หรือเงินที่นายจ้างมี
หน้าที่ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัติน้ี   ตามมาตรา ๗๐ หรือไม่จ่ายเงินกรณี
นายจา้งหยุดกิจการตามมาตรา ๗๕ หรือค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา ๑๑๘ 
ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหนา้หรือค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา 
๑๒๐ มาตรา ๑๒๐/๑ มาตรา๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒  ให้นายจ้างเสีย
ดอกเบ้ียใหแ้ก่ลูกจา้งในระหวา่งเวลาผดินดัร้อยละ ๑๕ ต่อปี

ดอกเบีย้ (มาตรา ๙)



๑. เงินประกนั มาตรา ๑๐
๒.ค่าจา้งแทนการบอกกล่าวล่วงหนา้ มาตรา ๑๗ 
๓. ค่าจา้ง ค่าล่วงเวลาฯ  ค่าตอบแทน มาตรา ๗๐
๔. เงนิทีจ่่ายระหว่างหยุดกจิการช่ัวคราว มาตรา ๗๕
๕. เงินค่าชดเชย มาตรา ๑๑๘
๖. เงินค่าชดเชยพเิศษ มาตรา ๑๒๐ , ๑๒๐/๑ มาตรา ๑๒๑ มาตรา๑๒๒
๗. เงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามพรบ. นี้

สรุปเงนิทีต้่องเสียดอกเบีย้ร้อยละ ๑๕ ต่อปี



ค่าตอบแทน : อตัราดอกเบีย้

ฎกีาที่ ๓๐๘๗ - ๓๐๙๕/๒๕๔๕
งานขนส่งทางบกไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา แต่มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนการท าล่วงเวลา ๑ เท่า ซ่ึงค่าตอบแทน
ไม่ใช่ค่าล่วงเวลาที่จะมีสิทธิคดิดอกเบีย้ร้อยละ ๑๕ ต่อปี
ได้ แต่เป็นหนีเ้งนิที่คดิดอกเบีย้ในระหว่างผดินัดร้อยละ 
๗.๕ ต่อปี ตาม ป พ. พ. มาตรา ๒๒๔



ผดินัดเม่ือใด
๑. กรณหีลกัประกนัที่เป็นเงนิตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง

- พ้นก าหนด ๗ วนั นับแต่วนัที่เลกิจ้าง, ลาออก ,สัญญาประกนัส้ินอายุ 
(วนัท่ี ๘ ) เช่น นายจา้งเลิกจา้งลูกจา้งวนัท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ แลว้
นายจา้งไม่คืนเงินประกนัใหลู้กจา้ง กรณีน้ีตอ้งถือวา่นายจา้งผดินดัเม่ือวนัท่ี 
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒  

๒๑ ๒๒  ๒๓  ๒๔  ๒๕  ๒๖  ๒๗  ๒๘  ๒๙

ดอกเบีย้ผดินัด



๒. กรณไีม่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยุด และค่าล่วงเวลา
ในวนัหยุด ตามมาตรา ๗๐

- พ้นก าหนด ๓ วนั นับแต่วนัเลกิจ้าง (วนัที่ ๔) 
เช่น นายจา้งเลิกจา้งลูกจา้งวนัท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ แลว้ไม่จ่าย
ค่าจา้ง  ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยดุ และค่าล่วงเวลาในวนัหยดุให ้
กรณีน้ีตอ้งถือวา่นายจา้งผดินดัแลว้เม่ือวนัท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒

๒๑ ๒๒  ๒๓  ๒๔  ๒๕
๓. กรณีค่าชดเชยตามมาตรา ๑๑๘

- วนัถัดจากวนัเลกิจ้าง
เช่น นายจา้งเลิกลูกจา้งจา้งวนัท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ แลว้ไม่จ่าย
ค่าชดเชยให ้ กรณีน้ีตอ้งถือวา่ผดินดัเม่ือวนัท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

๒๑    ๒๒ 

ดอกเบีย้ผดินัด (ต่อ)



๔. กรณค่ีาชดเชยพเิศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชย
พเิศษตามมาตรา ๑๒๐ 

- เม่ือพ้นก าหนด ๗ วนั นับแต่วนัทีลู่กจ้างบอกเลกิสัญญา
๕. กรณค่ีาชดเชยพเิศษตามมาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ 

- วนัถัดจากวนัเลกิจ้าง 
ฎกีาที่ ๘๑/๒๕๔๗ เลกิจ้าง ๓ มถุินายน ๒๕๕๑ ถือว่านายจ้างผดิ
นัดไม่จ่ายค่าชดเชยนับแต่วนัที่ ๔ มถุินายน ๒๕๕๑  

ดอกเบีย้ผดินัด



ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับ หลักประกันการท างานหรือ
หลักประกันความเสียหายในการท างาน  ไม่ว่าจะเป็น
เงิน ทรัพย์สินอ่ืน หรือการค ้าประกันด้วยบุคคลจากลูกจ้าง 
เว้นแต่ ลักษณะหรือสภาพของงาน ที่ท าน้ันลูกจ้างต้อง
รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง ซ่ึง
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้  ตามหลักเกณฑ์ 
วธีิการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด

เงนิประกนั และหลกัประกนั (มาตรา  ๑๐)



๑. งานสมุห์บัญชี
๒. งานพนักงานเกบ็หรือจ่ายเงนิ
๓. งานควบคุมหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับวัตถุมีค่าคือ เพชร พลอย เงิน ทองค า 

ทองค าขาว และไข่มุก 
๔. งานเฝ้าหรือดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินของนายจ้างหรือที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของนายจ้าง
๕. งานติดตามหรือเร่งรัดหนีสิ้น
๖. งานควบคุมหรือรับผดิชอบยานพาหนะ
๗. งานที่มีหน้าที่รับผดิชอบเกีย่วกบัการคลงัสินค้า ซ้ือขาย แลกเปลีย่น ให้เช่าทรัพย์  
ให้เช่าซ้ือ  ให้กู้ ยืม รับฝากทรัพย์ รับจ านอง รับจ าน า รับประกันภัย รับโอน
หรือรับจัดส่งเงินหรือการธนาคาร ทั้งนี้เฉพาะลูกจ้างซ่ึงเป็นผู้ควบคุมเงิน
หรือทรัพย์สินเพ่ือการที่ว่าน้ัน

เงนิประกนั และหลกัประกนั (มาตรา  ๑๐) (ต่อ)
งานที่นายจ้างเรียกรับหลกัประกนัได้



1. เงนิสด  ไม่เกนิหกสิบเท่าของอตัราค่าจ้างรายวนัโดยเฉลีย่
2. ทรัพย์สินอ่ืน วงเงนิไม่เกนิ ๖๐ เท่า
► สมุดเงนิฝากประจ าธนาคาร
► หนังสือค า้ประกนัของธนาคาร

3. บุคคลค า้ประกนั  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน หรือมรีายได้แน่นอน 
(เรียกให้ผู้ค า้ประกนัรับผดิได้ไม่เกนิ ๖๐ เท่า)
☺ ข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ ☺ สมาชิกรัฐสภา
☺ ผู้บริหารราชการส่วนท้องถิน่ ☺ สมาชิกสภาท้องถิน่
☺พนักงานรัฐวสิาหกจิ ☺พนักงานของรัฐประเภทอ่ืนๆ

เงินประกนั และหลกัประกนั (มาตรา  ๑๐) (ต่อ)

แนวการก าหนดประเภทของหลกัประกนั

แล้วแต่ความเช่ือถอืของนายจ้าง



ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๐ อันว่าสัญญาค ้ า
ประกนัคือสัญญาซ่ึงบุคคลภายนอกคนหน่ึงเรียกว่าผูค้  ้าประกนัผูกพนัตน
ต่อเจา้หน้ีคนหน่ึงเพ่ือช าระหน้ีในเม่ือลูกหน้ีไม่ช าระหน้ี

อน่ึงสญัญาค ้าประกนั ถา้มิไดมี้หลกัฐานเป็นหนงัสืออยา่งใดอยา่งหน่ึง
ลงลายมือช่ือผูค้  ้าประกนัเป็นส าคญัท่านวา่จะฟ้องร้องใหบ้งัคบัคดีหาไดไ้ม่

๑. เงนิสด
๒. ทรัพย์สิน
๓. การค า้ประกนัด้วยบุคคล

เงนิประกนั และหลกัประกนั (มาตรา  ๑๐) (ต่อ)

ความหมายของสัญญาค า้ประกนั

กรณทีีน่ายจ้างเรียกหลกัประกนัหลายอย่างคือ

รวมหลกัประกนั ๑,๒,๓ แลว้ตอ้งไม่เกิน 
๖๐ เท่าของอตัราค่าจา้งรายวนัโดยเฉล่ีย



การท าสัญญาค า้ประกนัของผู้เยาว์
ป.พ.พ.มาตรา ๑๙ บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะ

เม่ือมอีายุยีสิ่บปีบริบูรณ์
ป.พ.พ.มาตรา ๒๑ ผู้เยาว์จะท านิติกรรมใดๆ ต้องรับความยินยอม

ของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน  การใดๆ ที่ผู้เยาว์ได้ท าลงปราศจากความ
ยนิยอมเช่นว่าเช่นว่าน้ันเป็นโมฆียะ เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน

ป.พ.พ.มาตรา ๒๓ ผู้เยาว์อาจท าการใดๆ ได้ทั้งส้ิน ซ่ึงเป็นการต้อง
ท าเองเฉพาะตัว

ป.พ.พ.มาตรา ๒๕ ผู้เยาว์อาจท าพินัยกรรมได้เม่ือมีอายุสิบห้าปี
บริบูรณ์

เงนิประกนั และหลกัประกนั (มาตรา  ๑๐) (ต่อ)



นิติกรรมมีผลเพยีงใด
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์มาตรา ๑๗๓ ถา้ส่วนใดส่วนหน่ึงของ
นิติกรรมเป็นโมฆะนิติกรรมนั้นยอ่มตกเป็นโมฆะทั้งส้ิน เวน้แต่จะพึง
สนันิษฐานไดโ้ดยพฤติการณ์แห่งกรณีวา่ คู่กรณีเจตนาจะใหส่้วนท่ีเป็น
โมฆะนั้นแยกออกจากส่วนท่ีเป็นโมฆะได้
การคืนหลกัประกนั
ต้องคืนหลกัประกนัพร้อมดอกเบีย้ ถ้าม ีให้แก่ลูกจ้าง  ภายในเจ็ดวนั นับแต่
 นายจ้างเลกิจ้าง
 ลูกจ้างลาออก
 สัญญาประกนัส้ินอายุ

เงนิประกนั และหลกัประกนั (มาตรา  ๑๐) (ต่อ)



บทก าหนดโทษ ( มาตรา ๑๔๔ )

เรียก หรือรับหลกัประกนัโดยไม่มีสิทธิ 

➢ เรียก หรือรับหลกัประกนัฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์ วธีิการ  
ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด

➢ ไม่คืนหลกัประกนัภายในก าหนด

นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐ 

➢

จ าคุกไม่เกนิ ๖ เดือนหรือปรับไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ



หนีท้ี่เกดิจากการที่นายจ้างต้องจ่ายเงินตามพระราชบัญญัตินี ้
หรือที่ต้องชดใช้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามมาตรา ๑๓๕
ให้ลูกจ้างหรือ  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แล้วแต่กรณ ี   
มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของนายจ้างซ่ึงเป็นลูกหนี ้
ในล าดับเดียวกับบุริมสิทธิในค่าภาษีอากรตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินของนายจ้าง
ซ่ึงเป็นลูกหนี ้(มาตรา ๑๑)



ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการมอบหมายให้บุคคลหน่ึงบุคคลใด 
เป็นผู้จัดหาคนมาท างานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน 
โดยการท างานน้ันเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือ
ธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ และโดยบุคคลน้ัน  
จะเป็นผู้ควบคุมดูแลการท างานหรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้าง
ให้แก่คนที่มาท างานน้ันหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการ
เป็นนายจ้างของคนที่มาท างานดังกล่าว

ผู้ประกอบกจิการโดยการเหมาค่าแรง (มาตรา ๑๑/๑)



ให้ผู้ประกอบกิจการโดยวิธีเหมาค่าแรงด าเนินการให้ลูกจ้างดังกล่าว
ที่ท างานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างซ่ึงได้ว่าจ้างตาม สัญญาจ้าง
โดยตรงได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ

➢ บุคคลผู้ได้รับมอบหมายอาจเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดากไ็ด้
➢ การมอบหมายจะท าเป็นหนังสือสัญญา หรือจะมอบหมายโดยพฤตินัยกไ็ด้
➢ บุคคลผู้ได้รับมอบหมายต้องมใิช่ผู้ประกอบธุรกจิจดัหางาน

ผู้ประกอบกจิการโดยการเหมาค่าแรง (มาตรา ๑๑/๑) (ต่อ)

ผู้ประกอบกจิการมอบหมายให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดเป็น 
ผู้จดัหาคนมาท างานอนัมใิช่การประกอบธุรกจิจดัหางาน



บริษัท แดงการ์เม้นท์ จ ากดั
(ประกอบกจิการตัดเยบ็เส้ือผ้าส่งออก)

นายจ้างเหมาค่าแรง

A B C D E

จัดหาคน
มาท างาน

แผนกเยบ็ แผนกบรรจุ
และจัดส่งแผนกตัดผ้า

ห้างหุ้นส่วนจ ากดัด า

นายจ้าง
เหมา
ค่าแรง



ให้ผู้ประกอบกจิการด าเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ท างาน
ในลักษณะเดียวกนั กบัลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงได้รับสิทธิ
ประโยชน์ และ สวัสดกิารที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ

ผู้ประกอบกจิการโดยการเหมาค่าแรง (มาตรา ๑๑/๑) (ต่อ)

หน้าทีผู้่ประกอบกจิการเหมาค่าแรง

( บทก าหนดโทษ มาตรา ๑๔๔/๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๑/๑
วรรคสองต้องระวางโทษปรับไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท )



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ 

• มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกนัในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายเท่าเทยีมกนั

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง

ในเร่ืองถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพร่างกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกจิหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา 
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญจะกระท ามไิด้

มาตรการที่รัฐก าหนดขึน้เพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถ
ใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม



มาตรา ๘๔ (๗) ส่งเสริมให้ประชากรวัยท างานมีงานท า
คุ้มครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธ์และ
ระบบไตรภาคีที่ผู้ท างานมีสิทธิเลือกผู้แทนของตน จัดระบบ
ประกันสังคม รวมทั้งคุ้มครองให้ผู้ท างานที่มีคุณค่าอย่างเดียวกัน
ได้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เป็นธรรม 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ (ต่อ) 



งานในลกัษณะเดยีวกนั

งานทีลู่กจ้างรับเหมาค่าแรงเปรียบเทยีบกบั

งานทีลู่กจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงจากผู้ประกอบกจิการ

ลกัษณะงาน

ต าแหน่งงาน 

อ านาจหน้าที่ 



หมายความว่า ผู้ซ่ึงตกลงว่าจ้างบุคคล อีกบุคคลหน่ึงให้ด าเนินงานทั้งหมดหรือ 
แต่บางส่วนของงานใดเพ่ือประโยชน์แก่ตน  โดยจะจ่ายสินจ้างตอบแทนผลส าเร็จแห่ง
การงาน ที่ท าน้ัน

หมายความว่า ผู้ซ่ึงตกลงรับจะด าเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของงานใด
จนส าเร็จประโยชน์ของ ผู้ว่าจ้าง

หมายความว่า ผู้ซ่ึงท าสัญญากับผู้รับเหมาช้ันต้นโดยรับจะด าเนินงานทั้งหมดหรือ
แต่บางส่วนของงานในความรับผิดชอบของผู้รับเหมาช้ันต้นเพ่ือประโยชน์แก่ผู้ว่าจ้าง
และหมายความรวมถึง ผู้ซ่ึงท าสัญญากับผู้รับเหมาช่วงเพ่ือรับช่วงงานในความรับผิดชอบ
ของผู้รับเหมาช่วง ทั้งนี ้ไม่ว่าจะรับเหมาช่วงกนักีช่่วงกต็าม

การรับเหมาช่วง (ม.๑๒)
ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับเหมาช้ันต้น

ผู้รับเหมาช่วง



ความรับผิดทางแพ่ง

ถ้าผู้รับเหมาช่วงซ่ึงเป็นนายจ้างไม่จ่าย
ก. ค่าตอบแทนในการท างาน ค่าชดเชย  ค่าชดเชยพเิศษ 
เงนิเพิม่ ให้ลูกจ้าง

ข. เงนิสะสม เงนิสมทบ  หรือเงนิเพิม่ให้กองทุน
สงเคราะห์ลูกจ้าง 

ผู้รับเหมาช่วงถดัขึน้ไปจากผู้รับเหมาซ่ึงเป็นนายจ้าง            
ตลอดสายจนถงึผู้รับเหมาช้ันต้นร่วมรับผดิในหนีด้งักล่าว 
กบันายจ้าง และไล่เบีย้เรียกเงินที่จ่ายไปคืนจากนายจ้าง



ผูร้บัเหมาช ัน้ตน้ B

ผูร้บัเหมาช่วง C

ผูร้บัเหมาค่าแรง E

ผูร้บัเหมาช่วง D

ผูร้บัเหมาช่วง F

ผูร้บัเหมาช่วง G

ผูว่้าจา้ง A



มาตรา ๑๓ ในกรณทีี่มีการเปลีย่นแปลงตัวนายจ้าง หรือใน
กรณทีีน่ายจ้างเป็นนิตบุิคคล และมกีารจดทะเบียนเปลีย่นแปลง โอน 
หรือควบกบันิตบุิคคลใด หากมผีลท าให้ลูกจ้างคนหน่ึงคนใดไปเป็น
ลูกจ้างของนายจ้างใหม่ การไปเป็นลูกจ้างของนายจ้างใหม่ดงักล่าว
ต้องได้รับความยนิยอมจากลูกจ้างคนน้ันด้วย และให้สิทธิต่างๆ ที่
ลูกจ้างมอียู่ต่อนายจ้างเดมิคงมสิีทธิต่อไป โดยนายจ้างใหม่ต้องรับ
ไปทั้งสิทธิและหน้าทีอ่นัเกีย่วกบัลูกจ้างน้ันทุกประการ

การเปลีย่นแปลงนายจ้าง (มาตรา ๑๓)



หลกัการคือ ต้องได้รับความยนิยอมจากลูกจ้าง
ป.พ.พ. มาตรา 577 นายจา้งจะโอนสิทธิของตนใหแ้กบุคคลภายนอก
กไ็ดเ้ม่ือลูกจา้งยนิยอมพร้อมใจดว้ย
พรบ. คุ้มครองฯ มาตรา 13 ในกรณีท่ีกิจการใดมีการเปล่ียนแปลง
ตวันายจา้งเน่ืองจากการโอน  รับมรดกหรือดว้ยประการอ่ืนใด หรือ
ในกรณีท่ีนายจา้งเป็นนิติบุคคล และมีการจดทะเบียนเปล่ียนแปลง 
โอน หรือ ควบกบันิติบุคลใด สิทธิต่างๆ ท่ีลูกจา้งมีอยูต่่อนายจา้งเดิม
เช่นใดให้ลูกจ้างมีสิทธิเช่นว่านั้นต่อไปและให้นายจา้งใหม่รับไป    
ทั้งสิทธิและหนา้ท่ีอนัเก่ียวกบัลูกจา้งนั้นทุกประการ

การเปลีย่นแปลงนายจ้าง (มาตรา ๑๓) (ต่อ)
โอนการจ้าง/ควบ



บริษทั A บริษทั B

โอนตวั/ยนิยอม

ลูกจา้งตอ้งไปอยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัของนายจา้งใหม่

การเปลีย่นแปลงนายจ้าง (มาตรา ๑๓) (ต่อ)

กรณีท่ี 1 : การโอนตวั (มาตรา 577)



บริษทัA

เปล่ียนกิจการ/ยนิยอม

นายจา้งใหม่ตอ้งรับโอนสิทธิและหนา้ท่ี

บริษทั CบริษทัB

การเปลีย่นแปลงนายจ้าง (มาตรา ๑๓) (ต่อ)

จดทะเบียนเปล่ียนแปลง โอน ควบ กิจการ  (มาตรา 13)



ลูกจ้างไม่ยนิยอมโอนไปบริษทัในเครือ 

ฎกีาที่ ๓๐๐๒/๒๕๖๑ การทีน่ายจ้างโอนย้ายลูกจ้างไปท างานกบับริษัทใน
เครือ แม้กรรมการเป็นคนเดยีวกนักถื็อเป็นคนละนิตบุิคคลแยกต่างหาก 
ถือเป็นการโอนสิทธิความเป็นนายจ้างตาม ปพพ. มาตรา ๕๗๗ วรรค
หน่ึง เม่ือลูกจ้างไม่ยนิยอม จึงไม่อาจโอนย้ายได้ เม่ือนายจ้างเลกิจ้าง จึง
ถือเป็นการเลกิจ้างที่ไม่เป็นธรรม ต้องจ่ายค่าเสียหายและค่าชดเชยแก่
ลูกจ้าง

 เห็นได้ชัดว่าจ าเลยต้องการผลประโยชน์จากการประกอบกิจการของบริษัทในเครือแต่เพียงฝ่ายเดียว 
ไม่ได้ค านึงถึงความเดือดร้อนของโจทก์ซ่ึงเป็นลกูจ้าง ท้ังๆ ท่ีโจทก์ได้ร่วมท างานสร้างก าไรให้จ าเลยมา
นานกว่า ๒๐ ปี



ความยนิยอม

 ฎกีาที่ 9018/2550 เม่ือนายจ้างมคี าส่ังโอนย้ายลูกจ้างให้
ท างานกบับริษัทในเครือ แม้สถานที่ท างานเป็นห้อง
เดยีวกนั โต๊ะท างานใหม่ห่างจากโต๊ะเดมิไม่กีเ่มตร โดย
ลูกจ้างยอมไปน่ังท างานทีโ่ต๊ะท างานใหม่ถงึ 15 วนั ถือว่า
ลูกจ้างยนิยอมพร้อมใจแล้ว จงึไม่ใช่กรณกีารเลกิจ้างตาม
มาตรา 118 วรรคสอง 



เปลีย่นผู้ถือหุ้น เปลีย่นช่ือบริษัท

ฎกีาที่ ๑๐๐๒ - ๑๐๐๕/๒๕๕๘  นายจ้างเปลีย่นแปลงผู้ถือหุ้น และช่ือ
บริษทั โดยมทีีต่ั้งเดมิ สิทธิหน้าทีข่องลูกจ้างเหมือนเดมิ ไม่ใช่เป็น
การเปลีย่นไปเป็นนิตบุิคคลใหม่ กรณจีึงไม่ได้เป็นการโอนสิทธิความ
เป็นนายจ้างให้แก่บุคคลภายนอก ตามปพพ. มาตรา ๕๗๗

 จ าเลยเปลีย่นแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่โดยขายหุ้นท้ังหมดให้บริษัท ท. โดยมทีะเบียนนิติบุคคล ท่ีตั้ง
ส านักงาน การประกอบกิจการ และสิทธิหน้าท่ีระหว่างนายจ้างลกูจ้างคงเดิมทุกประการ ต่อมา
จ าเลยเปลีย่นช่ือเป็นบริษัท เทน็ แล้วโจทก์กับพวกย่ืนใบลาออก 



การเปลีย่นแปลงนายจ้าง (มาตรา ๑๓) (ต่อ)

๑. ไม่เป็นการเลกิจ้าง
๒. ลูกจ้างได้รับสิทธิต่างๆ จากนายจ้างเดมิอย่างไร กม็สิีทธิเช่นน้ัน
ต่อไปโดยนายจ้างใหม่ต้องรับไป ทั้งสิทธิหน้าที่อนัเกี่ยวกบัลูกจ้าง
น้ันทุกประการ

ผล

คุ้มครองเคร่งครัด เพ่ือคงสิทธิประโยชน์

ทีลู่กจ้างได้รับอยู่เดมิ



ให้ศาลมีอ านาจส่ังให้สัญญาจ้าง ข้อบังคบัเกี่ยวกบัการท างาน 
ระเบียบ หรือค าส่ัง มีผลใช้บังคบัเพยีงเท่าที่เป็นธรรม

• สัญญาจ้างระหว่างนายจ้างกบัลูกจ้าง ข้อบังคบัเกีย่วกบัการ
ท างาน ระเบียบ หรือค าส่ังของนายจ้างที่ท าให้นายจ้างได้เปรียบ
ลูกจ้างเกนิสมควร ให้ศาลมีอ านาจส่ังให้สัญญาจ้าง ข้อบังคบั
เกีย่วกบัการท างาน ระเบียบ หรือค าส่ังน้ันมีผลใช้บังคบัเพยีง
เท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี

(มาตรา ๑๔/๑)



การปฏิบัติที่เท่าเทียมกนั (ม.๑๕)

นายจ้างต้องปฏบิัตต่ิอลูกจ้างชายและหญงิโดยเท่าเทียมกนั
ในการจ้างงาน
ตั้งแต่ เร่ิมจ้าง - ส้ินสุดการจ้าง
เร่ือง ค่าจ้าง สวสัดกิาร สิทธิประโยชน์ต่างๆ
การเล่ือนต าแหน่ง เกษยีณอายุ

ข้อยกเว้น
เว้นแต่ลกัษณะงานหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัตเิช่นน้ันได้



ค าพพิากษาฎกีาที่ ๖๐๑๑-๖๐๑๗/๒๕๔๕ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ
ท างานก าหนดเกษียณอายุ เม่ือหญิงอายุครบ ๕๐ ปี ชายอายุครบ 
๕๕ ปี ขดัต่อมาตรา ๑๕ ขอ้บงัคบัส่วนเฉพาะลูกจ้างหญิงเป็น
โมฆะ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี ๘๒๔/๒๕๔๘ กว็นิิจฉยัเช่นเดียวกนั)

ค าพิพากษาฎีกาที่  ๑๕๖๒/๒๕๔๘ นายจ้างก าหนดการ
เกษียณอายแุตกต่างกนั โดยอาศยัต าแหน่งงานของลูกจา้งวา่ลูกจา้ง
ต าแหน่งใดจะเกษียณอายเุม่ือใด มิใช่เอาขอ้แตกต่างเร่ืองเพศมาเป็น
ขอ้ก าหนด ไม่ขดัต่อมาตรา ๑๕



การล่วงเกนิทางเพศ (sexual harassment) 
(มาตรา  ๑๖)

• ห้ามมใิห้นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจ
งานกระท าการล่วงเกนิ 

คุกคาม หรือ ก่อความเดือดร้อน
ร าคาญ ทางเพศต่อลูกจ้าง



“ล่วงเกนิ” หมายถงึ แสดงอาการเกนิสมควรต่อผู้อ่ืนโดยล่วงจารีตประเพณี
หรือจรรยามารยาทด้วยการลวนลาม ดูหมิน่ สบประมาท
“ลวนลาม”หมายถึง ล่วงเกินในลักษณะชู้สาวด้วยการพูดหรือกระท าเกิน

สมควร เช่น การพูดจาลวนลาม หรือถือโอกาสลวนลามด้วยการจบัมือถือแขน
“ดูหมิ่น” หมายถึง แสดงกริิยาท่าทาง พูดจา หรือเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร

เป็นเชิงดูถูกว่ามฐีานะต ่าต้อย หรือไม่ดจีริง ไม่เก่งจริง 
“สบประมาท” หมายถงึ แสดงกริิยาวาจาดูถูกดูหมิน่ซ่ึงๆ หน้า  
“คุกคาม”หมายถึง แสดงอ านาจด้วยกิริยาหรือวาจาให้หวาดกลัว ท า ให้

หวาดกลวั 
“ร าคาญ” หมายถึง ระคายเคือง เบ่ือ ท าให้เดือดร้อน เบ่ือหน่าย

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒



ค าพิพากษาศาลฎีกา ๑๓๗๒/๒๕๔๕ โจทก์อาศัยอ านาจหน้าที่ของโจทก์ชักชวน
พนักงานหญิงที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา ออกไปเที่ยวเตร่กับโจทก์ในเวลาค ่าคืนนอกเวลางาน หาก
พนักงานหญิงไม่ไปโจทก์จะกลั่นแกล้งเสนอความเห็นไม่ยอมให้พนักงานผู้น้ันผ่านการทดลอง
งาน หรือการที่โจทก์ชักชวนให้ผู้สมัครงานหญิงไปรับประทานอาหารและฟังเพลงในช่วงเวลาที่
จะรับบุคคลดังกล่าว เข้าท างานถือว่าโจทก์มีความประสงค์ที่จะกระท าการล่วงเกินทางเพศต่อ
พนักงานหญิงผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้สมัครงานหญิง หาใช่ว่าโจทก์กระท าไปตามวิสัยของชาย
เจ้าชู้เท่าน้ัน การกระท าของโจทก์นอกจากจะเป็นการประพฤติผดิศีลธรรมหรือจารีตประเพณอีนั
ดีงามของสังคมอันเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของ จ าเลยแล้วยังมีผลกระทบ
ต่อการบริหารงานบุคคลของจ าเลยท าให้พนักงานขาดขวัญและก าลังใจในการท างานการฝ่าฝืน
ข้อบังคับในการท างานของโจทก์จึงเป็นกรณีร้ายแรง จ าเลยย่อมเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่าย
ค่าชดเชยให้แก่โจทก์ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ม. ๑๑๙ (๔) และโจทก์ฝ่าฝืน
ข้อบังคบัเกีย่วกบัการท างานของจ าเลยอนัเป็นกรณร้ีายแรง จ าเลยจึงเลกิจ้างโจทก์ได้โดยไม่จ าต้อง
จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าฯ



มาตรา 17 สัญญาจ้างย่อมส้ินสุดลงเม่ือครบก าหนดระยะเวลาใน
สัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีก าหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจ
บอกเลกิสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อกีฝ่ายหน่ึงทราบใน
เม่ือถึงหรือก่อนจะถึงก าหนดจ่ายค่าจ้างคราวหน่ึงคราวใด เพ่ือให้เป็นผลเลิก
สัญญากันเม่ือถึงก าหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ แต่ไม่จ าเป็นต้อง
บอกกล่าวล่วงหน้าเกินสามเดือน ทั้งนี้ให้ถือว่าสัญญาจ้างทดลองงานเป็น
สัญญาจ้างที่ไม่มีก าหนดระยะเวลาด้วย

การบอกเลิกสัญญาจ้างตามวรรคสอง นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างให้ตาม
จ านวนที่จะต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามก าหนดที่บอกกล่าวและให้
ลูกจ้างออกจากงานทนัทไีด้

การบอกกล่าวล่วงหน้า (มาตรา๑๗)



(บอกเลิกจา้งใหมี้ผลวนัรุ่งข้ึน 4กค )

ถา้บอกใหอ้อกทนัที

การบอกกล่าวล่วงหน้า (มาตรา๑๗) (ต่อ)



การบอกกล่าวล่วงหน้า (มาตรา๑๗) (ต่อ)

การค านวณสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
นาย ก ค่าจ้างสดุท้ายเดือนละ 30,000 บาท นายจ้างจ่ายค่าจ้างทกุวนัส้ินเดือน 

ถกูเลิกจ้างวนัท่ี 20 มิถนุายน (ให้มีผลวนัรุง่ขึน้)นายจ้างต้องจ่ายเงินอย่างไร
1) ค่าจ้าง 1-20 มิถนุายน เป็นเงิน 20,000 บาท
2) ค่าจ้างแทนการบอกล่าวล่วงหน้า ตัง้แต่วนัที ่21 มิถนุายน-31 

กรกฎาคม เป็นเงิน 1 เดือน + 10 วนั = 40,000 บาท
นาย ก ค่าจ้างสดุท้ายวนัละ 500 บาท ท างานวนัจนัทร-์ศกุร ์นายจ้างจ่าย

ค่าจ้างทกุวนัส้ินเดือน ถกูเลิกจ้างวนัท่ี 20 มิถนุายน นายจ้างต้องจ่ายเงินอย่างไร
1) ค่าจ้าง 1-20 มิถนุายน (14 วนั) เป็นเงิน 7,000 บาท
2) ค่าจ้างแทนการบอกล่าวล่วงหน้า ตัง้แต่วนัที ่21 มิถนุายน-31 กรกฎาคม 

(26 วนั) = 500 คณู 26 วนั เป็นเงิน 13,300 บาท



ค าพพิากษาศาลฎีกา

 ฎกีาที่ ๒๕๔๓/๒๕๕๗ นายจ้างเลกิจ้างลูกจ้างวนัที ่๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒
เม่ือนายจ้างจ่ายค่าจ้างทุกวนัที ่๒๕ ของเดือน โดยนายจ้างจ่ายค่าจ้างเดือน
มีนาคม ๒๕๕๒ ให้ลูกจ้างเตม็เดือนแล้ว นายจ้างจงึต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอก
กล่าวล่วงหน้าแก่ลูกจ้างเพยีงวนัที ่๑ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๒ เป็นเวลา ๒๕ วนั 

 ฎกีาที่ ๙๗๗/๒๕๕๖ นายจ้างก าหนดจ่ายค่าจ้างเดือนละ ๒ คร้ัง ทุกวนัที่ ๑๕ 
และวันส้ินเดือน เม่ือนายจ้างเลิกจ้างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ให้มีผลทันที จึงต้อง
จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๔๗ เพยีง ๑๘ วนัเท่าน้ัน หาใช่ต้องจ่ายถึงส้ินเดือนไม่ 



การบอกกล่าวล่วงหน้า (มาตรา ๑๗) (ต่อ)

แก้ไขการจ่ายเงนิค่าจ้างแทนการบอกกล่าวฯ
**เดมิเงินตามมาตราน้ี กฎหมายไม่ได้ก าหนดเวลาการจ่ายไว้

มาตรา ๑๗/๑ ในกรณีท่ีนายจา้งบอกเลิกสญัญาจา้งโดยไม่บอกกล่าว
ล่วงหนา้ ใหลู้กจา้งทราบตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่
ลกูจ้างเป็นจ านวนเท่ากับค่าจ้างท่ีลกูจ้างควรจะได้รับ นับแต่วนัท่ีให้ลกูจ้าง
ออกจากงานจนถึงวนัท่ีการเลิกสัญญาจ้างมผีลตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง โดย
ใหจ่้ายในวนัท่ีใหลู้กจา้งออกจากงาน 
**เดมิเงินตามมาตราน้ี กฎหมายไม่ได้ก าหนดโทษทางอาญา
มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๗/๑ มาตรา ๒๓...มาตรา ๕๗/๑...มาตรา ๑๑๘/๑

ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ    
ทั้งจ าทั้งปรับ



การบอกกล่าวล่วงหน้า (มาตรา ๑๗) (ต่อ)

สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

“ในกรณทีีน่ายจ้างบอกเลกิสัญญาจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าให้
ลูกจ้างทราบ ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้าง
เม่ือเลกิสัญญาจ้าง”
ทีม่าและความส าคญัของปัญหา

** ก าหนดการจ่าย
** ผิดนัด อัตราดอกเบี้ย
** ก าหนดโทษ



ฎกีาที่ ๖๖๕/๒๕๕๙ สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่
ค่าจ้าง และมิใช่เงินตามมาตรา ๙ นายจ้างจึงต้องเสียดอกเบีย้
ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามป.พ.พ. มาตรา ๒๒๔ 

ฎกีาที่ ๑๐๗๔๕/๒๕๕๗ ค่าชดเชยผดินัดนับแต่วนัเลิกจ้าง 
ส่วนค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าผดินัดเม่ือทวงถาม 
การฟ้องคดถืีอว่าลูกจ้างได้ทวงถามให้นายจ้างช าระเงินแล้ว

ค าพพิากษาศาลฎกีา



แจ้งการด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดหรือส่งเอกสาร (มาตรา ๑๘)

ในกรณีที ่พระราชบัญญัตินี ้ก าหนดให้นายจ้าง ต้องแจ้ง
การด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือส่งเอกสารต่ออธิบดี หรือ  
ผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย หรือพนักงานตรวจแรงงาน นายจ้างจะแจ้ง
หรือส่งด้วยตนเอง /  ทางไปรษณีย์  /  โทรศัพท์ /  โทรสาร /    
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ / หรือส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืนก็ได้  
ทั้งนี ้ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการที่อธิบดปีระกาศก าหนด 



๑. กรณปีกติ (ม.๑๙)
นับวันท างาน + วนัหยุด วนัลา วนัทีน่ายจ้างอนุญาตให้หยุดงาน
เพ่ือประโยชน์ของลูกจ้าง และวนัทีน่ายจ้างส่ังให้ลูกจ้างหยุดงาน
เพ่ือประโยชน์ของนายจ้าง รวมเป็นระยะเวลาท างานด้วย

๒. กรณหีลีกเลี่ยง (ม.๒๐)
- จ้างเป็นช่วงๆ เพ่ือมใิห้ลูกจ้างมสิีทธิตามกฎหมาย เช่น 

ค่าชดเชย วนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี
- นับระยะเวลาการท างานทุกช่วงเข้าด้วยกนั เพ่ือประโยชน์ใน

การได้สิทธิของลูกจ้าง

การนับอายงุาน



การคุ้มครองลกูจ้างเป็นพเิศษ (ม.๒๒)

งานดังต่อไปน้ี
➢งานเกษตรกรรม
➢งานประมงทะเล
➢งานบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดนิทะเล
➢งานที่รับไปท าที่บ้าน
➢งานขนส่ง
➢งานตามพระราชกฤษฎีกา
ออกกฎกระทรวง ก าหนดคุ้มครองลูกจ้างแตกต่างจากบทบัญญตัิ

ใน พ.ร.บ.ได้



การคุ้มครองแรงงานแตกต่างตามพระราชกฤษฎกีา
๑. งานในกจิการปิโตรเคมี
๒. งานที่ใช้วชิาชีพวชิาการ งานด้านบริหารและจัดการงานเสมียนพนักงาน
งานอาชีพเกีย่วกบัการค้า งานอาชีพด้านบริการงานที่เกีย่วกบัการผลติ หรือ
งานที่เกีย่วข้องกบังานดงักล่าว
๓. งานในร้านขายอาหารหรือเคร่ืองด่ืมทีเ่ปิดจ าหน่ายหรือให้บริการไม่ติดต่อกนั
ในแต่ละวนัที่มีการท างาน
๔. งานวชิาชีพหรือวชิาการเกีย่วกบัการส ารวจ การขุดเจาะ การกลัน่แยก และ
การผลติผลติภัณฑ์จากปิโตรเลยีมหรือ ปิโตรเคมี
๕. งานในต าแหน่งผู้บริหาร งานวชิาการ งานธุรการรวมทั้งงานเกีย่วกบั
การเงนิหรือบัญชี
๖. งานเร่ขายหรือชักชวนซ้ือสินค้า



ให้นายจ้างประกาศเวลาท างานปกติให้ลูกจ้างทราบ โดย
ก าหนดเวลาเร่ิมต้นและเวลาส้ินสุดของการท างานแต่ละวนัของลูกจ้าง
ได้ไม่เกินเวลาท างานของแต่ละประเภทงานตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง แต่วันหน่ึงต้องไม่เกินแปดช่ัวโมง ในกรณีที่เวลาท างาน
วันใดน้อยกว่าแปดช่ัวโมง นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันให้น าเวลา
ท างานส่วนที่เหลือน้ันไปรวมกับเวลาท างานในวันอ่ืนก็ได้ แต่ต้องไม่
เกินวันละเก้าช่ัวโมง และเม่ือรวมเวลาท างานทั้งส้ินแล้วสัปดาห์หน่ึง
ต้องไม่เกนิส่ีสิบแปดช่ัวโมง เว้นแต่งานที่อาจเป็นอนัตราย

เวลาท างานปกติ  (Regular Working Time)
(มาตรา  ๒๓)



ตัวอย่างบริษัท ก. เวลาท างาน ๘ ช่ัวโมงต่อวนั และ ๖ วนัต่อสัปดาห์

กรณตีกลงกนัตามมาตรา ๒๓ วรรคหน่ึง
วนั ช่ัวโมงท างานจริง อธิบาย

จันทร์ ๔ ช่ัวโมง เน่ืองจากเกดิเหตุจ าเป็น

องัคาร ๙ ช่ัวโมง ทดแทน จ านวน  ๑  ช่ัวโมง

พุธ ๙ ช่ัวโมง ทดแทน จ านวน  ๑  ช่ัวโมง

พฤหัส ๙ ช่ัวโมง ทดแทน จ านวน ๑ ช่ัวโมง

ศุกร์ ๘ ช่ัวโมง เวลาท างานปกติ

เสาร์ ๙ ช่ัวโมง ทดแทน จ านวน  ๑  ช่ัวโมง

อาทิตย์ หยุด



ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันให้น าเวลาท างาน
ส่วนที่เหลือไปรวมกับเวลาท างานในวันท างานปกติอื่น 
เกินกว่าวันละแปดช่ัวโมงให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนไม่น้อย
กว่าหน่ึงเท่าคร่ึงของอัตราค่าจ้างต่อช่ัวโมงในวันท างานตาม
จ านวนช่ัวโมงที่ท าเกินส าหรับลูกจ้างรายวันหรือไม่น้อยกว่า
หน่ึงเท่าคร่ึงของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยส าหรับลูกจ้างตาม
ผลงาน

ค่าตอบแทนช่ัวโมงที่ตกลงท าเกนิ ๘ ช่ัวโมง



การท างานล่วงเวลา (ม.๒๔)

➢ “การท างานล่วงเวลา” :  การท างานนอกหรือเกนิเวลาท างานปกติ  
หรือเกนิ ชม.ท างานในแต่ละวนัที ่นายจ้างและลูกจ้าง ตกลงกนัตาม 
ม.๒๓ ในวนัท างานหรือในวนัหยุด

➢ ท าได้เม่ือได้รับความยนิยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆ ไป (ว.๑)

➢ ท าได้เท่าที่เป็นที่จ าเป็นในงานทีต้่องท าติดต่อหยุดจะเสียหาย
งานฉุกเฉิน งานตามกฎกระทรวง

➢ งานอนัตรายห้ามท าล่วงเวลา (ม.๓๑)



ห้ามท า เว้นแต่ ท าตามที่นายจ้างส่ังได้เท่าที่จ าเป็น
งานทีม่ลีกัษณะหรือสภาพต้องท าตดิต่อกนัไป ถ้าหยุดจะเสียหาย
แก่งาน งานฉุกเฉิน ( 24ว.๒) ไม่ต้องยนิยอม 
กจิการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนส่ง ร้านขายอาหาร ร้าน
ขายเคร่ืองด่ืม สโมสร สมาคมสถานพยาบาล หรือกจิการอ่ืนตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (ว.๒) ไม่ต้องยนิยอมแต่ให้ตกลงไปหยุด
วนัอ่ืนแทน
เพ่ือประโยชน์แก่การผลติ การจ าหน่ายและการบริการ
นอกเหนือที่ก าหนดท าได้ โดยลูกจ้างยนิยอมก่อนเป็นคราวๆ ไป

งานอนัตราย ห้ามให้ลูกจ้างท างานในวนัหยุด (ม.๓๑)

การท างานในวนัหยดุ (ม.๒๕)



 O.T. ม.๒๔ ว.๑ + ชม.ท างานในวนัหยุด (รวม O.T. 

ในวันหยุด) ตาม ม.๒๕ ว.๒,ว.๓ ไม่เกินที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง (๓๖ ชม./สัปดาห์ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓)
 งานต้องท าตดิต่อกนัไป งานฉุกเฉินท าได้เท่าที่

จ าเป็นแก่งาน

ช่ัวโมงท างานล่วงเวลา + วนัหยดุ (ม.๒๖)



เวลาพกั (ม.๒๗)
ระหว่างการท างานปกติ
 จัดในระหว่างการท างานในวนัที่มีการท างาน
 ไม่น้อยกว่า ๑ ชม./วนั
 ภายใน ๕ ชม.แรกของการท างาน
 แบ่งเวลาพกัได้ตามที่ตกลงกนั
 ตกลงก าหนดเวลาพกัเป็นอย่างอ่ืนได้ ถ้าเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง
 ไม่นับรวมเป็นเวลาท างาน เว้นแต่พกัเกนิ  ๒ ชม. นับเป็นเวลาพกัได้ 
๒ ชม. ส่วนเกนิ นับเป็นเวลาท างานปกติ
พกัก่อนท า O.T.

พกัไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที ก่อนท า O.T. ถ้า O.T.  

ท าต่อจากเวลาท างานปกติไม่น้อยกว่า ๒ ชม.



วนัหยุด

วนัทีก่ าหนดให้ลูกจ้างหยุดประจ าสัปดาห์
หยุดตามประเพณ ีหรือหยุดพกัผ่อนประจ าปี

1.วนัหยดุประจ าสัปดาห์ (ม.๒๘)

☺ จัดให้มี ๑ วนั/สัปดาห์ เป็นวนัใดกไ็ด้
☺ แต่ละวนัหยุดต้องห่างกนัไม่เกนิ ๖ วนั

งานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในที่ทุรกันดาร งานอ่ืนตาม
กฎกระทรวง ตกลงสะสมและเล่ือนวนัหยุดไปไม่เกนิ ๔ สัปดาห์ได้
ได้รับค่าจ้างในวนัหยุด เว้นลูกจ้างรายวนั รายช่ัวโมง, ตามผลงาน (ม.๕๖ (๑))
สภาพบังคบักรณไีม่จดัวนัหยุด (แพ่ง,อาญา) : ม.๖๔, ม.๑๔๖, ม.๑๔๔



วนัหยุด
2.วนัหยดุตามประเพณ ี(ม.๒๙)

นายจ้างต้อง
➢ ประกาศก าหนดล่วงหน้า ๑๓ วนั/ปี 
➢ รวมวนัแรงงานแห่งชาติด้วย
➢ วนัอ่ืนให้ก าหนดจากวนัหยุดราชการประจ าปี วนัหยุดทางศาสนาหรือขนบธรรมเนียม
ประเพณีแห่งท้องถิ่น
➢ หยุดชดเชยในวนัท างานถดัไป ถ้าตรงกบัวนัหยุดประจ าสัปดาห์

ได้รับค่าจ้างในวันหยดุ (ม.๕๖ (๒))
ข้อยกเว้น ถ้าไม่อาจจัดให้หยุดได้เน่ืองจาก  ลูกจ้างท างานที่มีลักษณะหรือ

สภาพของงานที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยตกลงกัน หยุดชดเชยในวันอ่ืน  หรือ
จ่ายค่าท างานในวนัหยุดให้

สภาพบังคบักรณไีม่จดัวนัหยุด (แพ่ง, อาญา)



วนัหยุด
3.วนัหยดุพกัผ่อนประจ าปี (ม.๓๐)

❖ ลูกจ้างทีท่ างานตดิต่อกนัมาแล้วครบ ๑ ปี
❖ หยุดได้ไม่น้อยกว่า ๖ วนัท างาน/ปี
❖ นายจ้างก าหนดล่วงหน้าหรือก าหนดตามทีต่กลงกนั
❖ สะสมและเล่ือนไปรวมหยุดในปีต่อๆ ไปได้
❖ ลูกจ้างท างานยงัไม่ครบ ๑ ปี จะให้หยุดตามส่วนได้
❖ ได้รับค่าจ้างในวนัหยุด (ม.๕๖(๓))
❖ ค่าจ้างในวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปีตามส่วน กรณเีลกิจ้างลูกจ้าง (ม.๖๗) 
❖ สภาพบังคบักรณไีม่จดัวนัหยุด (แพ่ง, อาญา)



วันลา (มาตรา ๕)

วนัทีลู่กจ้างลาป่วย ลาเพ่ือท าหมนั ลาเพ่ือกจิธุระอนัจ าเป็น ลาเพ่ือรับราชการ
ทหาร ลาเพ่ือฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ความสามารถ หรือลาเพ่ือคลอดบุตร

 ลาได้เท่าที่ป่วยจริง
 ลาตั้งแต่ ๓ วนัท างานขึน้ไป  นายจ้างอาจให้ ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์หรือของ

สถานพยาบาลของทางราชการได้ ถ้าลูกจ้างไม่อาจแสดงได้ ให้ช้ีแจงให้นายจ้างทราบ
 วนัทีลู่กจ้างไม่ท างานเน่ืองจากประสบอนัตราย หรือเจบ็ป่วยเน่ืองจากการท างาน, 

วนัลาเพ่ือคลอดบุตร ไม่ถอืเป็นวันลาป่วย
 ได้รับค่าจ้างไม่เกนิ ๓๐ วนัท างาน/ปี (ม.๕๗ ว.๑)

1.วนัลาป่วย (ม.๓๒)



วันลา (มาตรา ๕)

ลาได้ตามระยะเวลาที่แพทย์ก าหนด  และออกใบรับรอง (ม.๓๓)
 ได้รับค่าจ้างในวนัลา (ม.๕๗ ว.๒)

2.วนัลาเพ่ือท าหมัน ม.
๓๓

3.วนัลากจิ ม. ๓๔

 ให้ลูกจ้างมสิีทธิลาเพ่ือกจิธุระอนัจ าเป็นได้ปีละ ไม่น้อยกว่า ๓ วนัท างาน
มาตรา ๕๗/๑  “ให้นายจ้างจ้างค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาเพ่ือกิจธุระอัน
จ าเป็นตามมาตรา ๓๔ เท่ากับค่าจ้างในวันท างานตลอดระยะเวลาที่ลา 
แต่ปีหน่ึงต้องไม่เกนิ ๓ วนัท างาน
**ลาเพือ่ส่วนตัว ครอบครัว สังคม**



วันลา (มาตรา ๕)

วนัลากจิ ม. ๓๔

 ลากจิได้แก่เร่ืองใดบ้าง
 ท างานไม่ครบปี จะให้วนัลากจิตามสัดส่วนได้หรือไม่ 
 ลูกจ้างทดลองงานต้องให้ลากจิหรือไม่
 นายจ้างก าหนดเง่ือนไขการลาได้หรือไม่
 หากก าหนดการลาไว้ ๕ ประเภท ถ้ามเีหตุอ่ืนนอกเหนือที่

ก าหนดไว้ในระเบียบ จะลาได้หรือไม่
 หากท างานแล้วทั้งปีไม่ได้ลา ต้องจ่ายเงนิหรือไม่
 หากไม่ได้ก าหนดการจ่ายค่าจ้างในวนัลาไว้  ต้องแก้ไขข้อบังคบัหรือไม่ 



ลางานไปเลือกตั้ง

 ฎกีาที่ ๑๓๐๒๘/๒๕๕๘  ลูกจ้างลาไปเลือกตั้ง ส.ส.

 แต่นายจ้างไม่ยอมให้ลา  หากลาต้องถูกหักค่าแรง ๓ แรง แต่
ลูกจ้างยืนยันจะไปเลือกตั้ง  นายจ้างเลิกจ้างจึงเป็นการเลิกจ้างที่
ไม่เป็นธรรม , แม้นายจ้างจะมีข้อตกลงจัดอาหารให้แก่ลูกจ้าง
แทนการจ่ายเงินค่าล่วงเวลากต็าม ข้อตกลงดงักล่าวกข็ัดต่อกฎหมาย 
ไม่อาจใช้บังคับได้ นายจ้างจึงต้องจ่ายค่าล่วงเวลาที่ขาดแก่ลูกจ้าง

ค าพพิากษาศาลฎกีา



ลาไปจัดงานศพมารดา

ฎีกาที่ ๑๔๔๙/๒๕๖๐ ลูกจ้างต าแหน่งเชฟร้านอาหาร หยุดงาน
เน่ืองจากต้องไปจัดการศพของมารดาอย่างกะทันหันรวม ๑๐ วนั แม้
ไม่ได้แจ้งให้นายจ้างทราบและย่ืนใบลาก่อนกต็าม แต่กไ็ด้แจ้งหัวหน้า
งานทราบแล้ว ทั้งไม่ปรากฏว่ามีระเบียบปฏิบัติว่าเหตุการณ์เช่นนี้
จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาเสียก่อน จึงยงัรับฟังไม่ได้ว่าเป็น
การจงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับ
การท างาน หรือละทิง้หน้าที่เป็นเวลา ๓ วันท างานติดต่อกันโดยไม่มี
เหตุอนัสมควร

ค าพพิากษาศาลฎกีา



วันลา (มาตรา ๕)

 ลาเพ่ือรับราชการทหารในการเรียกพล  เพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝึกวชิาทหาร หรือ
เพ่ือทดลองความพร่ังพร้อม

 ลาได้เท่าจ านวนวนัที่ทางการทหารเรียก
 ได้รับค่าจ้างตลอดเวลาที่ลา แต่ไม่เกนิ ๖๐ วนั/ปี (ม.๕๘)

4.วนัลาเพ่ือรับราชการทหาร ม.๓๕

5.วนัลาเพ่ือฝึกอบรม ม.๓๖

มสิีทธิลาเพ่ือการฝึกอบรม หรือพฒันาความรู้ความสามารถตามหลกัเกณฑ์
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง



วันลา (มาตรา ๕)
6.วนัลาเพ่ือคลอดบุตร

 แกไ้ขโดย ก าหนดใหลู้กจา้งซ่ึงเป็นหญิงมีครรภมี์สิทธิลาเพื่อตรวจครรภใ์น
ระหวา่งตั้งครรภไ์ด ้เพื่อใหก้ารลาไปตรวจครรภเ์ป็นการใชสิ้ทธิเพื่อคลอดบุตรดว้ย
 ใหน้ายจา้งจ่ายค่าจา้งในวนัลาเพือ่ตรวจครรภด์ว้ย
 รวมระยะเวลาทั้งหมด ๙๘วนั  จ่ายค่าจา้ง ๔๕ วนั
 มาตรา ๔๑  ใหลู้กจา้งซ่ึงเป็นหญิงมีครรภมี์สิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภห์น่ึง   
ไม่เกิน ๙๘ วนั
 วนัลาเพื่อคลอดบุตรตามมาตราน้ี ให้หมายความรวมถึงวันลาเพ่ือตรวจครรภ์
ก่อนคลอดบตุรด้วย
วนัลาตามวรรคหน่ึง ใหน้บัรวมวนัหยดุท่ีมีในระหวา่งวนัลาดว้ย
 มาตรา ๕๙  ใหน้ายจา้งจ่ายค่าจา้งใหแ้ก่ลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิงในวนัลาเพื่อคลอด
บุตรตามมาตรา ๔๑ เท่ากบัค่าจา้งในวนัท างานตลอดระยะเวลาท่ีลา แต่ไม่เกิน ๔๕วนั 



การย้ายงานระหว่างตั้งครรภ์

 ฎีกาที่ ๗๔๗๘/๒๕๕๙ นายจ้างประกอบการสถานเพาะพันธ์ุจระเข้
และกิจกรรมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเดิมลูกจ้างท างานประจ าฝ่าย
เตรียมอาหารสัตว์  ระหว่างตั้งครรภ์ลูกจ้างขอย้ายงานไปแผนกจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ นายจ้างอนุมัติเพ่ือประโยชน์ของลูกจ้าง ภายหลังลูกจ้าง
คลอดบุตรแล้ว นายจ้างจึงมีค าส่ังให้ลูกจ้างกลับท างานต าแหน่งหน้าที่
เดิมก่อนย้าย ย่อมเป็นอ านาจบริหารจัดการงานบุคคลของนายจ้างที่
สามารถกระท าได้โดยชอบ มิใช่การเปลีย่นแปลงสภาพการจ้าง

ค าพพิากษาศาลฎกีา



“เลกิจ้างเพราะเหตุตั้งครรภ์”

 ฎกีาที่ ๑๓๒๒๓/๒๕๕๘  ลูกจ้างฟ้องว่านายจ้าง “เลกิจ้างเพราะเหตุ
ตั้งครรภ์” แต่ในช้ันพิจารณานายจ้างอ้างเหตุเลิกจ้างว่าผิดซ ้าค าเตือน 
ซ่ึงศาลฟังว่าผู้ลงช่ือในหนังสือเตือนไม่มีอ านาจเตือน หนังสือเตือนจึง
ไม่มีผล  นายจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง แต่เมื่อนายจ้างได้
จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ลูกจ้างเท่ากับค่าชดเชยที่ลูกจ้างได้รับแม้จะระบุว่า
เป็นเงินช่วยเหลือก็ถือว่าเป็นค่าชดเชยน่ันเอง นายจ้างจึงไม่ต้องจ่าย
ค่าชดเชยแก่ลูกจ้างอกี

ค าพพิากษาศาลฎกีา



ละทิง้หน้าที่
 ศาลฎีกาที่ ๑๑๖๑๒/๒๕๕๔ คดีน้ีโจทก์ลาคลอดบุตรเป็นเวลา ๔๕ วนั 
เม่ือครบก าหนดการลา โจทกไ์ปรายงานตวัและขอลาป่วย ๕ วนั ตั้งแต่วนัท่ี 
๑๑ - ๑๕ กนัยายน ๒๕๔๙ และขอลาคลอดต่ออีก ๔๕ วนั นบัแต่วนัท่ี ๑๖ 
กนัยายน ๒๕๔๙ ต่อเน่ืองไป ต่อมาโจทกมี์หนงัสือลงวนัท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ 
เร่ืองขอความอนุเคราะห์เลิกจา้งโดยจ่ายค่าชดเชยแต่จ าเลยไม่สนองตอบ 
และจ าเลยให้โจทกไ์ปรายงานตวัในวนัท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แต่โจทก์
ไม่ไป สิทธิการเลิกจา้งของจ าเลยจึงตอ้งพน้วนัท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙  
ถือว่าละทิง้หน้าที่เกนิกว่า ๓ วนัท างาน

ค าพพิากษาศาลฎกีา



วันลา (มาตรา ๕)

สิทธิลาอบรม ม.๕๒

➢ มสิีทธิลาเพ่ือเข้าประชุม สัมมนา รับการอบรม รับการฝึก เพ่ือการ
พฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวติของลูกจ้างเดก็

➢ จัดโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทีอ่ธิบดเีห็นชอบ
➢ ได้รับค่าจ้างไม่เกนิ ๓๐ วนั/ปี



การยกของหนัก (ม.๓๗)

ห้ามให้ ลูกจ้างยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก
หรือเข็นของหนักเกนิอตัราน า้หนักที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง



งานทีห้่ามลูกจ้างหญงิท า (มาตรา  ๓๘)
➢(๑) งานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างทีต้่องท าใต้ดนิ ใต้น า้ ในถ า้ในอุโมงค์ หรือปล่องใน
ภูเขา เว้นแต่สภาพของการท างานไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง
➢(๒) งานทีต้่องท าบนน่ังร้านทีสู่งกว่าพืน้ดนิตั้งแต่สิบเมตรขึน้ไป
➢(๓) งานผลติหรือขนส่งวตัถุระเบิดหรือวตัถุไวไฟ เว้นแต่สภาพของการท างานไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลกูจ้าง
➢(๔) งานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

งานทีห้่ามมใิห้ลูกจ้างซ่ึงเป็นหญงิมคีรรภ์ท า (มาตรา ๓๙)

(๑) งานเกีย่วกบัเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองยนต์ที่มีความส่ันสะเทือน
(๒) งานขับเคล่ือนหรือติดไปกบัยานพาหนะ
(๓) งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเขน็ของหนักเกนิสิบห้ากโิลกรัม
(๔) งานที่ท าในเรือ 
(๕) งานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



ห้ามมใิห้นายจ้างให้ลูกจ้างซ่ึงเป็นหญงิมคีรรภ์ท างาน ใน ระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ 
นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ท างานล่วงเวลา หรือท างานในวนัหยุด 
ในกรณทีีล่กูจ้างซ่ึงเป็นหญงิมีครรภ์ท างานในต าแหน่ง  ผู้บริหาร  งานวิชาการ  
งานธุรการ  หรืองานเกีย่วกบัการเงิน  หรือบัญชี   นายจ้างอาจให้ลกูจ้างน้ันท างาน
ล่วงเวลาในวนัท างานได้โดยได้รับความยนิยอมจากลกูจ้างก่อนเป็นคราวๆ ไป

ห้ามเลกิจ้างลูกจ้างหญงิมคีรรภ์

มาตรา ๔๓ ห้ามมใิห้นายจ้างเลกิจ้างลูกจ้างซ่ึงเป็นหญงิเพราะเหตุมีครรภ์
ค าพพิากษาฎกีาที่ ๑๙๕๖/๒๕๔๘ ระหว่างทีลู่กจ้างลาคลอดนายจ้างได้ท า
หนังสือเลกิจ้าง กรณเีช่นนีไ้ม่ใช่การเลกิจ้างเพราะเหตุมคีรรภ์

ช่วงเวลาทีห้่ามมใิห้ลูกจ้างซ่ึงเป็นหญงิมคีรรภ์ท างาน (มาตรา ๓๙/๑)



**ห้ามจ้างเดก็อายุต ่ากว่า ๑๕ ปี (ม.๔๔)** 
การจ้างลูกจ้างเดก็ (๑๕ ปี แต่ไม่ถงึ ๑๘ ปี) นายจ้างต้องปฏิบัติดงันี้
ก. - แจ้งการจ้างเดก็ต่อพนักงานตรวจแรงงาน ภายใน ๑๕ วนั นับแต่วนัทีเ่ดก็
เข้าท างาน
- จัดท าบันทึกสภาพการจ้างกรณทีีม่ีการเปลีย่นแปลงเกบ็ไว้ให้ตรวจ
- แจ้งการส้ินสุดการจ้างเดก็ภายใน ๗ วนั นับแต่วนัทีอ่อกจากงาน (ม.๔๕)   

ข. จัดเวลาพกั ๑ ชม./วนั ภายใน ๔ ชม. แรกของการท างาน และให้มีเวลาพกั
ย่อยได้ตามที ่นายจ้างก าหนด (ม.๔๖)
ค. ห้าม !!!

- ใช้ท างานระหว่าง ๒๒.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบด ี(ม.๔๗)
- ใช้ท างาน O.T., ในวนัหยุด (ม.๔๘)
- ใช้ท างานอนัตราย (ม.๔๙), ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม (ม.๕๐)

การใช้แรงงานเด็ก



การใช้แรงงานเด็ก

สถานทีท่ีห้่ามลูกจ้างเดก็อายุต า่กว่าสิบแปดปีท างาน (ม. ๕๐)

ห้ามมใิห้นายจ้างให้ลูกจ้างซ่ึงเป็นเดก็อายุต ่ากว่าสิบแปดปีท างานในสถานที ่
ดงัต่อไปนี้

(๑) โรงฆ่าสัตว์
(๒) สถานที่เล่นการพนัน
(๓) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๔) สถานที่อ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง



การใช้แรงงานเด็ก

ห้ามเรียกรับหลกัประกนั และการจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างเดก็ (ม. ๕๑)

➢ ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกนัเพ่ือการใดๆ จากฝ่ายลูกจ้างซ่ึงเป็นเดก็

➢ ห้ามมใิห้นายจ้างจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างซ่ึงเป็นเดก็ให้แก่บุคคลอ่ืน

➢ ในกรณีที่นายจ้างจ่ายเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ ให้แก่ลูกจ้างซ่ึงเป็นเด็ก 
บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลอ่ืน เป็นการล่วงหน้าก่อนมีการจ้าง ขณะแรกจ้าง 
หรือก่อนถึงงวดการจ่ายค่าจ้างในแต่ละคราว มิให้ถือว่าเป็นการ  จ่ายหรือรับค่าจ้าง
ส าหรับลูกจ้างซ่ึงเป็นเด็กน้ัน และห้ามมิให้นายจ้างน าเงินหรือประโยชน์ตอบแทน
ดงักล่าวมาหักจากค่าจ้างซ่ึงต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างซ่ึงเป็นเดก็ตามก าหนดเวลา



การจ่ายค่าจ้าง

มาตรา ๕๖ ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่ากบัค่าจ้างในวนัท างาน 
ส าหรับวนัหยุด ดงัต่อไปนี้

(๑) วนัหยุดประจ าสัปดาห์ เว้นแต่ลูกจ้างทีไ่ด้รับค่าจ้างรายวนั รายช่ัวโมง 
หรือตามผลงานโดยค านวนเป็นหน่วย

(๒) วนัหยุดตามประเพณี
(๓) วนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี

การจ่ายค่าล่วงเวลา * ในวนัท างานปกติ  : ๑.๕ เท่า (มาตรา ๖๑)
* ในวนัหยุด    :  ๓ เท่า (มาตรา ๖๓)

การจ่ายค่าท างานในวนัหยุด (ม.๖๒)

๑ เท่า : ลูกจ้างทีไ่ด้รับค่าจ้างในวนัหยุด
๒ เท่า : ลูกจ้างทีไ่ม่มสิีทธิได้รับค่าจ้างในวนัหยุด



มาตรา ๖๔ กรณนีายจ้างไม่จัดให้ลูกจ้างหยุดงาน
หรือจัดให้หยุดน้อยกว่าทีก่ าหนดไว้ในมาตรา ๒๘, 
๒๙, ๓๐ ให้จ่ายตามอตัรามาตรา ๖๒ ค่าท างานใน
วนัหยุดและมาตรา ๖๓ ค่าล่วงเวลาในวนัหยุด
เสมือนว่านายจ้างให้ท าในวนัหยุด



ลูกจ้างทีไ่ม่มสิีทธิได้รับค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลาในวนัหยุด แต่ถ้า
ท างานตาม (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็น
เงนิเท่ากบัอตัราค่าจ้างต่อช่ัวโมงในวนัท างานตามจ านวนช่ัวโมงทีท่ า

(๑) ลูกจ้างซ่ึงมอี านาจหน้าทีท่ าการแทนนายจ้างส าหรับกรณกีารจ้าง 
การให้บ าเหน็จ หรือการเลกิจ้าง

(๒) งานเร่ขายหรือชักชวนซ้ือสินค้าซ่ึงนายจ้างได้จ่าย 
ค่านายหน้าจากการขายสินค้าให้แก่ลกูจ้าง

(๓) งานขบวนการจัดงานรถไฟ ซ่ึงได้แก่งานที่ท าบนขบวนรถและงาน
อ านวยความสะดวกแก่การเดนิรถ

(๔) งานเปิดปิดประตูน า้หรือประตูระบายน า้

ลูกจ้างทีไ่ม่มสิีทธิได้รับค่าล่วงเวลา
(มาตรา  ๖๕)



(๕) งานอ่านระดบัน า้และวดัปริมาณน า้
(๖) งานดับเพลงิหรืองานป้องกนัอนัตรายสาธารณะ
(๗) งานที่มีลกัษณะหรือสภาพต้องออกไปท างานนอกสถานที่ 

และโดยลกัษณะหรือสภาพของงานไม่อาจก าหนดเวลาท างานที่
แน่นอนได้

(๘) งานอยู่เวรเฝ้าดูแลสถานทีห่รือทรัพย์สินอนัมใิช่หน้าที่การ
ท างานปกตขิองลูกจ้าง

(๙) งานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี ้เว้นแต่นายจ้าง
ตกลงจ่ายค่าล่วงเวลาหรือค่าล่วงเวลาในวนัหยุดให้แก่ลูกจ้าง  



ค่าจ้างส าหรับวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี
(มาตรา  ๖๗)

ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างโดยมิใช่กรณีตามมาตรา ๑๑๙ ให้นายจ้าง
จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างส าหรับวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปีในปีที่เลกิจ้าง
ตามส่วนของวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปีทีลู่กจ้างพงึมสิีทธิ

ในกรณีที่ลูกจ้างบอกเลิกสัญญาหรือนายจ้างเลิกจ้างไม่ว่าการ
เลิกจ้างน้ันเป็นกรณีตามมาตรา ๑๑๙ หรือไม่ก็ตาม ให้นายจ้างจ่าย
ค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างส าหรับวันหยุดพกัผ่อนประจ าปีสะสมที่ลูกจ้าง
พงึมีสิทธิได้รับตามมาตรา ๓๐ 



๖ วนั

ปีที่ ๒ปีที่ ๑ ปีที่ ๓

วนัสะสม(ถ้ามี)

ลาออก ไม่ได้เลย

เลกิจ้าง

-ไม่ผดิม.119 ได้ตามส่วน

- ผดิ ม.119 ไม่ได้เลย

ลาออก

เลกิจ้าง

ไม่ได้เลย

ลาออกได้สะสม(ถ้าม)ี ม.๖๗ ว.๒

เลกิจ้าง 

-ไม่ผดิม.119 ได้ตามส่วน
และได้สะสม (ถ้ามี)

-ผดิม.119 ได้เฉพาะสะสม
(ถ้าม)ี

๖ วนั ๖ วนั



ค่าจ้างรายเดือน

๓๐  x ช่ัวโมงท างานต่อวนัโดยเฉลีย่

การค านวณ O.T. (ม.๖๘)

* ลกูจ้างรายเดอืน *

อตัราค่าจ้างต่อช่ัวโมง =



ค่าจ้าง 
๑. ท างานอย่างเดยีวกนัได้รับค่าตอบแทนเท่ากนั (ม.๕๓)
๒. จ่ายเป็นเงินตราไทย (ม.๕๔)

จ่ายเป็นตั๋วเงิน, เงินตราต่างประเทศได้เม่ือลูกจ้างยนิยอม
๓. สถานที่จ่าย (ม.๕๕)
: สถานทีท่ างานของลูกจ้าง
: ณ สถานทีอ่ื่น, ด้วยวธีิอ่ืน เม่ือลูกจ้างยนิยอม

๔. ก าหนดเวลาจ่าย (ม.๗๐)
* อย่างน้อย ๑ คร้ัง/เดือน/ตามทีต่กลงกนั
* ถ้าเลกิจ้าง จ่ายภายใน ๓ วนันับแต่เลกิจ้าง
(ค่าจ้าง,ค่าล่วงเวลา/ในวนัหยุด,ค่าท างานในวนัหยุดและเงนิทีน่ายจ้างมี

หน้าที่ต้องจ่ายตามพรบ.นี)้



ค่าจ้าง 

มาตรา ๗๐ ให้นายจา้งจ่ายค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยดุ 
ค่าล่วงเวลาในวนัหยุด และค่าตอบแทน (เงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่าย
ตามพรบ.น้ี) ใหถู้กตอ้งและตามก าหนดเวลา ดงัต่อไปน้ี...

วรรคสอง ในกรณีท่ีนายจา้งเลิกจา้ง ใหน้ายจา้งจ่ายค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา 
ค่าท างานในวนัหยุด ค่าล่วงเวลาในวนัหยุด และค่าตอบแทน (เงินที่
นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามพรบ.น้ี) ตามที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับ ให้แก่
ลูกจ้างภายใน ๓ วนันบัแต่วนัเลิกจา้ง



การหยุดกจิการช่ัวคราว (มาตรา ๗๕)

มาตรา ๗๕ “ในกรณีท่ีนายจา้งมีความจ าเป็นตอ้งหยดุกิจการทั้งหมดหรือ
บางส่วนเป็นการชัว่คราว ดว้ยเหตุหน่ึงเหตุใดท่ีส าคญัอนัมีผลกระทบต่อการ
ประกอบกิจการของนายจา้งจนท าใหน้ายจา้งไม่สามารถประกอบกิจการได้
ตามปกติซ่ึงมิใช่เหตุสุดวิสยั ใหน้ายจา้งจ่ายเงินใหแ้ก่ลูกจา้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ
เจด็สิบหา้ของค่าจา้งในวนัท างานท่ีลูกจา้งไดรั้บก่อนนายจา้งหยดุกิจการตลอด
ระยะเวลาท่ีนายจา้งไม่ไดใ้หลู้กจา้งท างาน
ณ สถานทีจ่่ายเงินตามมาตรา ๕๕ และภายในก าหนดเวลาการจ่ายเงินตาม
มาตรา ๗๐ (๑)”  



เงนิตามมาตรา ๗๕ ไม่ใช่ค่าจ้าง

ฎกีาที่ ๗๖๗๕/๒๕๔๘ เงนิทีจ่่ายระหว่างหยุดกจิการช่ัวคราวตาม
มาตรา ๗๕ ไม่ใช่ค่าจ้าง ในระหว่างน้ันนายจ้างกม็ิได้มอบหมายงานให้
ลูกจ้างท า และกฎหมายมไิด้บัญญตัห้ิามลูกจ้างไปท างานกบับุคคลอ่ืน
ในระหว่างหยุดกจิการช่ัวคราว กรณจีึงมใิช่การละทิง้หน้าที่และไม่เป็น
การเอาเปรียบนายจ้างที่รับเงินสองทาง นายจ้างเลกิจ้างจึงต้องจ่าย
ค่าชดเชย

ค าพพิากษาศาลฎกีา



ฎกีาที่ ๖๙๖๐/๒๕๔๘ ,  ๗๓๕๖/๒๕๔๘ 

ความจ าเป็นของนายจ้างที่จะยกขึ้นอ้างเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตาม  พ.ร.บ. คุ้มครอง
แรงงานฯ มาตรา ๗๕ วรรคหน่ึง จะต้องเป็นความจ าเป็นที่ส าคัญอันจะมีผลกระทบต่อการ
ประกอบกิจการของนายจ้างอย่างมาก ท าให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการตามปกติได้
มิใช่เป็นแต่เพียงความจ าเป็นทั่วๆไป เล็กๆ น้อยๆ ซ่ึงไม่ส่งผลกระทบต่อกิจการของนายจ้าง
มากนัก อีกทัง้ระยะเวลาแห่งการแก้ไขเหตุแห่งความจ าเป็นน้ันจะต้องมีก าหนดเวลาที่แน่นอน
ติดต่อกันอย่างพอสมควร แม้ข้ออ้างของนายจ้างที่ว่ายอดการส่ังซ้ือสินค้าลดลง แต่ลักษณะที่
ส่ังให้หยดุงานช่ัวคราวดังกล่าว เป็นการหยุดงานที่นายจ้างคาดหมายว่าจะประสบปัญหาการ
ส่ังซ้ือสินค้าของลูกค้าซ่ึงไม่มีความแน่นอน  และข้ออ้างที่ว่า ขาดวัตถุดิบก็เน่ืองจากไม่ได้
กกัตุนวัตถุดิบไว้ เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการบริหารจัดการของนายจ้างเองที่ขาดการวางแผน
งานที่ดี และมีปัญหาด้านแรงงาน กรณีการหยดุกจิการช่ัวคราวของนายจ้างจึงมิใช่เหตุจ าเป็น
ตามมาตรา ๗๕ วรรคหน่ึง

ค าพพิากษาศาลฎกีา



 นายจ้างมีค าส่ังซ้ือลดลงเป็นจ านวนมาก ย่อมไม่มีงานให้ลูกจ้างท า ทั้งยัง
ประสบภาวะขาดทุน หากยังคงสภาพการผลิตเท่าเดิมต่อไป ก็จะส่งผลให้
ขาดทุนมากยิ่งขึ้นจนต้องเลิกกิจการหรือต้องล้มละลายต้องเลิกจ้างลูกจ้างที่
เหลือทั้งหมด ย่อมถือได้ว่าเป็นเหตุจ าเป็นที่นายจ้างส่ังหยุดกิจการบางส่วนเป็น
การช่ัวคราวได้

ฎกีาที่ ๕๒๖๖/๒๕๔๘
ค าพพิากษาศาลฎกีา

 ความจ าเป็นตามมาตรา ๗๕ เป็นความจ าเป็นที่ส าคัญอันจะมีผลกระทบต่อ
การประกอบกิจการของนายจ้างอย่างมาก ท าให้นายจ้างไม่สามารถประกอบ
กจิการได้

ฎกีาที่  ๖๗๐๓-๖๗๕๒/๒๕๔๙



มาตรา ๗๖
**ห้ามหักค่าจ้าง**

ข้อยกเว้น
๑. ช าระภาษเีงินได้, เงินอ่ืนตามกฎหมายบัญญัติไว้
๒. ช าระค่าบ ารุงสหภาพแรงงาน
๓. ช าระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์ หรือสหกรณ์อ่ืน ทีม่ีลักษณะเดยีวกนั 

เช่น สหกรณ์เครดติยูเน่ียน  หนีส้วสัดกิารทีเ่ป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดยีว 
ถ้าลูกจ้างยนิยอม

๔. เงินประกนั, ชดใช้ค่าเสียหายถ้าจงใจ, ประมาทร้ายแรงถ้าลูกจ้าง
ยนิยอม

๕. เงนิสมทบกองทุนเงนิสะสมตามข้อตกลง
แต่ละข้อไม่เกนิ ๑๐%  

รวมกนัไม่เกนิ ๑/๕ ของเงินทีไ่ด้รับตาม ม.70

หักมากกว่านีเ้ม่ือลูกจ้างยนิยอม



มาตรา ๗๖

แบบความยนิยอมหรือข้อตกลง

มี ๓ กรณี
๑. ความยนิยอมจ่ายค่าตอบแทนเป็นตั๋วเงิน, เงนิตราต่างประเทศแทน

เงนิตราไทย (ม.๕๔)
๒. ความยนิยอมให้จ่ายค่าตอบแทน  ณ สถานที่อ่ืน, วธีิอ่ืน (ม.๕๕)
๓. ความยนิยอมหรือข้อตกลงให้หักหนี ้(ม.๗๖)

แบบ
๑. ท าเป็นหนังสือ + ลูกจ้างลงลายมือช่ือ  หรือ
๒. มีข้อตกลงชัดเจนเป็นการเฉพาะ



 แม้ลูกจ้างจะท าหนังสือยินยอมให้นายจ้างหักค่าจ้างชดใช้
ค่าเสียหายทีส่ามลูีกจ้างกระท าละเมดิไว้แก่นายจ้าง  นายจ้างกไ็ม่อาจ
หักค่าจ้างของลูกจ้างได้

ฎกีาที่ ๑๔๕๘/๒๕๔๘

ค าพพิากษาศาลฎกีา



ให้นายจ้างย่ืนแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการท างาน (ม. ๑๑๕/๑)

 ให้นายจ้างซ่ึงมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึน้ไปย่ืนแบบแสดงสภาพการจ้างและ
สภาพการท างานต่ออธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายในเดือนมกราคมของทุกปี
ทั้งนี้ ให้พนักงานตรวจแรงงาน ส่งแบบตามที่อธิบดีก าหนดให้นายจ้างภายใน
เดอืนธันวาคมของทุกปี
 ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการท างานที่ ได้ย่ืนไว้
ตามวรรคหน่ึงเปลี่ยนแปลงไป ให้นายจ้างแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นหนังสือต่อ
อธิบดหีรือผู้ซ่ึงอธิบดมีอบหมายภายในเดือนถัดจากทีม่กีารเปลีย่นแปลงดังกล่าว

บทก าหนดโทษ (ม. ๑๕๕/๑)
นายจ้างผู้ใดไม่ย่ืนหรือไม่แจ้งแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการท างาน

ตามมาตรา ๑๑๕/๑ และได้รับหนังสือเตือนจากพนักงานตรวจแรงงานแล้วยังไม่ย่ืน
หรือไม่แจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่ที่ได้รับหนังสือเตือนต้องระวางโทษปรับไม่
เกนิสองหม่ืนบาท



* ห้ามส่ังพกังาน ลูกจ้าง ระหว่างการสอบสวน
เว้น ข้อบังคบั, ข้อตกลง ให้นายจ้างส่ังพกังานได้

* ค าส่ังพกังาน : ต้องท าเป็นหนังสือระบุความผดิ + ระยะเวลาพกังาน
ไม่เกนิ ๗ วนั

: แจ้ง ลูกจ้างทราบก่อนพกังาน
* จ่ายเงนิให้แก่ ลูกจ้างขณะพกังานตามอตัราในข้อบังคบั ข้อตกลง
ซ่ึงไม่ต ่ากว่า ๕๐% ของค่าจ้าง*

* ถ้าลูกจ้างไม่ผดิ จ่ายค่าจ้างเตม็จ านวนย้อนหลงั*

การพกังานเพือ่สอบสวนความผิด 
(ม.๑๑๖ - ม.๑๑๗)



ค่าชดเชย
“ค่าชดเชย” :  เงนิที่นายจ้างจ่ายแก่ลูกจ้าง  เม่ือเลกิจ้างนอกเหนือจากเงินประเภทอ่ืน  
ซ่ึงนายจ้างตกลงจ่ายแก่ลูกจ้าง
“การเลิกจ้าง”

1. การที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างท างานต่อไป + ไม่จ่ายค่าจ้างให้ไม่ว่าเพราะ
ส้ินสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอ่ืนใด

2. ลูกจ้างไม่ได้ท างาน + ไม่ได้รับค่าจ้าง เพราะนายจ้างไม่สามารถด าเนิน
กจิการได้
แก้ไข โดย ก าหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้ง
ท่ีท างานติดต่อกบัครบ ๒๐ ปีข้ึนไป ใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่
ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย ๔๐๐ วนั
วตัถุประสงค์ เพื่อคุม้ครองลูกจา้งท่ีท างานเป็นระยะเวลานานใหไ้ดรั้บ
ค่าชดเชยเพ่ิมข้ึน



ค่าชดเชย
มาตรา 118

ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซ่ึงเลกิจ้าง ดงัต่อไปนี้
(1) ท างานครบ 120 วนั จ่าย   30 วนั
(2) ท างานครบ 1 ปี - ไม่ครบ 3 ปี จ่าย  90 วนั
(3) ท างานครบ 3 ปี - ไม่ครบ 6 ปี จ่าย 180 วนั
(4) ท างานครบ 6 ปี - ไม่ครบ 10 ปี จ่าย 240 วนั
(5) ท างานครบ 10 ปี - ไม่ครบ 20 ปี จ่าย 300 วนั
(6) ท างานครบ 20 ปีขึน้ไป จ่าย 400 วนั

ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสุดท้าย ...วนั  หรือ ไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
ของการท างาน...วนัสุดท้าย



ค่าชดเชย
การนับระยะเวลา

 ให้นับตั้งแต่วนัแรก ทดลองงาน
 นับ วนัหยุด วนัลา วนัทีน่ายจ้างให้หยุดเพ่ือประโยชน์ของลูกจ้าง และ

วนัทีน่ายจ้างให้หยุดงานเพ่ือประโยชน์ของนายจ้าง
 นับสัญญาทุกฉบับรวมกนั
 ไม่นับวนัขาดงาน
 นับระยะเวลาที่ท างานจริงไม่ใช่ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง
 วนัปิดงาน นัดหยุดงาน ไม่นับ



ค่าชดเชย
การค านวณค่าชดเชย

นาย ก ต าแหน่งพนักงานขบัรถ ได้รับค่าจ้างอตัราสุดทา้ยเดือนละ 
20,000 บาท ค่าครองชีพเดือนละ 2,000 บาท และค่าเท่ียวไม่เท่ากนัในแต่
ละเดือน เบ้ียขยนัเดือนละ 500 บาท (มีเง่ือนไขขาดลามาสาย) ท างานครบ 
12 ปี จ่ายค่าชดเชยอยา่งไร

1. ค่าจา้งรายเดือน 22,000 หาร 30 คูณ 300 วนั เป็นเงิน  220,000 บาท

2. ค่าเท่ียวฯ (300 วนัยอ้นหลงั ค านวณ 10 ปี)
3,000+5,000+4,000+7,000+8,000+2,000+1,000+2,500+3,500+1,000 

= 37,000 บาท รวมค่าชดเชย 220,000+37,000 = 257,000 บาท



วนัขาดงานไม่นับ
 ฎกีาที ่๑๐๓๒๖/๒๕๕๖ โจทก์เข้าท างานเป็นลูกจ้างตั้งแต่วนัที ่๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ 

ต่อมาวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. โจทก์ไม่ได้มาท างาน จ าเลยจึง
น าหนังสือเลิกจ้างไปแจ้งให้โจทก์ทราบที่บ้าน ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์หยุดงาน
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐ โดยไม่ได้ลาและไม่ได้รับอนุญาตจากจ าเลยให้หยุด
งานเพ่ือประโยชน์ของโจทก์และไม่ใช่วันที่จ าเลยส่ังให้โจทก์หยุดงานเพ่ือ
ประโยชน์ของจ าเลย จึงไม่นับวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐ รวมเข้าเป็นระยะเวลา
การท างานของโจทก์ตามมาตรา ๑๙ โจทก์จึงท างานในวนัที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐ 
เป็นวนัสุดท้าย จงึไม่ครบสามปีตามมาตรา ๑๑๘ (๓)

 ค่าจ้างเดอืนละ ๑๙๓,๕๐๐ บาท

 ฎกีาที่ ๑๒๐๓๗/๒๕๕๓ วินิจฉัยท านองเดยีวกนั

ค าพพิากษาศาลฎกีา



ลาออกก่อนมผีลแล้ว

ฎกีาที่ ๑๐๑๖๑/๒๕๕๑ โจทก์ขอลาออกจากงานต่อจ าเลยเม่ือวนัที่ ๑๗ มิ.ย. 
๒๕๔๕ โดยให้มีผลวันที่ ๓๑ ก.ค. ๔๕ เป็นการแสดงเจตนาเลิกสัญญาจ้าง
และมีผลทันทีไม่อาจถอนเจตนาน้ันได้ตาม ป.พ.พ.386 วรรคสอง ดังน้ัน
สัญญาจ้างแรงงานจึงส้ินสุดลงในวนัที่ ๓๑ ก.ค.๔๕ แม้จ าเลย (นายจ้าง) จะ
ให้โจทก์ออกจากงานก่อนถึงวันดังกล่าวโดยโจทก์ไม่มีความผิด กม็ีผลท าให้
โจทก์เสียหายเพียงเท่าที่ไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงวันที่โจทก์ลาออกเท่าน้ัน
จึงไม่ใช่เป็นการเลิกจ้าง จ าเลยจึงไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าว
ล่วงหน้า  ค่าชดเชย  และค่าเสียหายจากการเลกิจ้างไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ 

ค าพพิากษาศาลฎกีา



กรณี ไม่ได้รับค่าชดเชย
1)ทุจริตต่อหน้าที,่ กระท าความผดิอาญา  โดยเจตนาแก่นายจ้าง
2) จงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
3) ประมาทเลนิเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
4) ฝ่าฝืนข้อบังคบั ระเบียบ ค าส่ังของนายจ้าง อนัชอบด้วยกฎหมายและเป็น
ธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณร้ีายแรงนายจ้างไม่
จ าต้องตักเตือน หนังสือเตือนให้มีผลบังคบัได้ไม่เกนิ 1 ปีนับแต่วนัที่ลูกจ้างได้
กระท าผดิ
5) ละทิง้หน้าที่ 3 วนัท างานตดิต่อกนั ไม่ว่าจะมวีนัหยุดคัน่ หรือไม่กต็าม โดยไม่
มเีหตุอนัสมควร
6) ได้รับโทษจ าคุกตามค าพพิากษาถงึทีสุ่ดให้จ าคุก
ในกรณ ี(6) ถ้าเป็นความผดิทีไ่ด้กระท าโดยประมาทหรือลหุโทษต้องเป็นกรณี

ทีท่ าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

ความผิดตาม ม.๑๑๙



1(1)ทุจริตต่อหน้าที่
➢ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑ ในประมวลกฎหมายนี้
➢“โดยทุจริต”หมายความว่า เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน
➢ค าว่า “ ทุจริต” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
๒๕๔๒ หมายความว่า ประพฤติช่ัว คดโกง ไม่ซ่ือตรง



ฎกีาที่ ๑๖/๒๕๕๐  กรณทีีน่ายจ้างส่ังพกังานลูกจ้าง ๗ วนั เน่ืองจาก
ลูกจ้างกระท าความผดิ ซ่ึงมใิช่การเลกิจ้าง ลูกจ้างกย็งัไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าชดเชยได้

ค าพพิากษาศาลฎกีา

ทุจริตต่อหน้าที่
ฎีกาที่  ๓๘๐๙/๒๕๔๘ การที่ลูกจ้างซ่ึงได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปกปิดไม่เสนอใบราคารายใหม่และใบ
เปรียบเทียบราคาแก่กรรมการผู้มีอ านาจของนายจ้าง เป็นการกระท าที่
ไม่ซ่ือสัตย์ ไม่ซ่ือตรงต่อหน้าที่ และไม่รักษาผลประโยชน์ของนายจ้าง 
ถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่



ฎีกาที่ ๕๒๙๘/๒๕๔๘ ลูกจ้างเป็นหัวหน้างานออกแบบ น าข้อมูลและ
ราคากลางซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของข้อมูลปริมาณงานและราคาที่แท้จริงซ่ึง
เป็นความลับของนายจ้างไปเปิดเผยแก่ผู้ประมูลก่อนมีการประมูลงาน
ก่อสร้างโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทน  ซ่ึงท าให้นายจ้างต้องจ้างผู้ประมูล  
ในราคาสูงกว่าราคาทีค่วรจะเป็น อนัเป็นการทุจริตต่อหน้าที่

ค าพพิากษาศาลฎกีา

ฎีกาที่ ๕๒๙๘/๒๕๔๘ ลูกจ้างมีหน้าที่เสนอสินค้า จัดตั้งบริษัทขึ้นมา 
แล้วด าเนินการให้ลูกค้าของนายจ้างซ้ือสินค้าจากผู้ผลติซ่ึงถูกกว่านายจ้าง 
และบริษทัทีลู่กจ้างตั้งขึน้มาได้รับประโยชน์ เป็นทุจริตต่อหน้าที่



ฎีกาที่ ๕๒๓๓/๒๕๔๙ ลูกจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซ้ือ โทรศัพท์
ขอสุราจากร้านคู่ค้าอ้างว่านายจ้างจะพาไปเที่ยว คู่ค้าจึงมอบสุรา
ให้ลูกจ้าง ๔ ขวด เป็นทุจริตต่อหน้าที่

ฎกีาที่ ๕๒๙๙/๒๕๔๙  ลูกจ้างรับเงนิจากสมาชิกของนายจ้างแล้ว 
มิได้น าส่งเข้ากองคลงัของนายจ้าง และรายงานเท็จว่าสมาชิกค้าง
ช าระ เป็นทุจริตต่อหน้าที่

ค าพพิากษาศาลฎกีา



1(2) กระท าความผดิอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง

๑. มีการกระท า

๒. การกระท าน้ันเป็นความผดิอาญา

๓. โดยเจตนา

๔. กระท าต่อนายจ้าง



กระท าความผดิอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
ฎีกาที่ ๔๙๑๔/๒๕๔๙ ลูกจ้างเบิกมอเตอร์ไฟฟ้า ๓ เคร่ือง ไปติดตั้ง
ได้ ๒ เคร่ือง ส่วนอีก ๑ เคร่ือง น าไปซุกไว้ตามที่พวกลูกจ้างขอร้อง 
เพ่ือที่จะมาแอบเอาไป แต่พนักงานรักษาความปลอดภัยพบมอเตอร์น้ัน
ก่อน ลูกจ้างมคีวามผดิฐานร่วมกนัพยายามลกัทรัพย์นายจ้าง

ค าพพิากษาศาลฎกีา

จงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

ฎีกาที่ ๒๓๙/๒๕๔๔ ลูกจ้างเป็นที่ปรึกษาอาวุโสของนายจ้างได้จด
ทะเบียนตั้งบริษัทซ่ึงมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับนายจ้าง มีลักษณะเป็น
การแข่งขันกบักจิการของนายจ้าง ให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มเดียวกบัลูกค้า
ของนายจ้าง เป็นการจงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย



๒. จงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

 จงใจ มีความหมายใกล้เคียงกับเจตนา โดยจงใจจะใช้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ ส่วนเจตนาใช้ในทางอาญา

จงใจ คือ การกระท าโดยรู้ส านึกถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการ
กระท าของตน

จงใจ หมายถงึ ตั้งใจ หมายใจ เจตนา



ค าพพิากษาศาลฎกีา
จงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
ฎีกาที่ ๓๕๙๗-๓๕๙๘/๒๕๒๕ แม้ลูกจ้างย่ืนข้อเรียกร้องและเจรจา
กนัตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ตกลงกับนายจ้างไม่ได้ จึงนัดหยุดงาน 
แต่ลูกจ้างปิดกั้นรถขนสินค้าของนายจ้างท าให้นายจ้างขายสินค้าไม่ได้ 
เป็นจงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหายแล้ว

ฎกีาที่ ๔๐๔๗-๔๐๕๓/๒๕๔๖ เม่ือลูกจ้างได้กระท าการอนัเป็นการจงใจ
ท าให้นายจ้างได้รับความเสียหายแล้ว ไม่ว่าความเสียหายจะเกิดขึน้ตาม
ความประสงค์ของลูกจ้างแล้วหรือไม่ กต้็องด้วยมาตรา ๑๑๙(๒) ลูกจ้าง
ทั้ งเจ็ดมาชุมนุมที่หน้าบริษัทนายจ้างโดยไม่แจ้งข้อเรียกร้องตาม
กฎหมายและไม่ได้เข้าท างานถือว่าลูกจ้างดังกล่าวจงใจท าให้นายจ้าง
ได้รับความเสียหาย



๑.  ประมาทเลินเล่อ
๒. เป็นเหตุใหน้ายจา้งไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง
ป.อาญา มาตรา ๕๙ วรรคส่ี ไดแ้ก่การกระท าผิดโดยไม่เจตนา

แต่เป็นการกระท าโดยปราศจากความระมดัระวงัซ่ึงบุคคลในภาวะ
เช่นนั้นจกัตอ้งมีตามวิสัยและพฤติการณ์และผูก้ระท าอาจใชค้วาม
ระมดัระวงัเช่นนั้นไดแ้ต่หาไดใ้ชพ้อเพียงไม่

3.ประมาทเลนิเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง



 ฎีกาที่ ๖๗๒๐/๒๕๔๖   ลูกจ้างไม่ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้
จัดท าบัญชีคุมตั๋วโดยสารตามระเบียบ ตั๋วโดยสารขาดหาย นายจ้าง
เสียรายได้เป็นเงิน ๓๑๗,๒๐๐ บาท ในช่วงเวลา ๔ เดือน ถือว่า
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่าง
ร้ายแรง

ฎกีาที่ ๙๐๗/๒๕๔๘  สินค้าคงคลงัซ่ึงอยู่ในความดูแลของลูกจ้าง
ขาดหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุ มูลค่าหกล้านกว่าบาท

ค าพพิากษาศาลฎกีา



๑.  ข้อบังคบัหรือค าส่ังน้ันต้องเกีย่วกบัหน้าที่การงานของลูกจ้าง

๒. ข้อบังคบัหรือค าส่ังน้ันต้องสามารถปฏบิัติได้

๓. ข้อบังคบัหรือค าส่ังน้ันต้องเป็นธรรม

๔. ข้อบังคบัหรือค าส่ังน้ันต้องไม่ขดัต่อความสงบฯ

๕ กรณร้ีายแรงเลกิจ้างได้ทนัทีโดยไม่ต้องเตือน

4.ฝ่าฝืนข้อบังคบัหรือค าส่ังอนัชอบด้วยกฎหมายฯ



 ฎีกาที่ ๒๕๙-๒๖๐ / ๒๕๕๑ ลูกจ้างท าหน้าที่เป็นพนักงานเสริฟอาหาร 
ระหว่างปฏิบัติงานด่ืมเบียร์ก่อนถึงเวลาเลิกงาน 5 นาที ไม่ปรากฏว่าลูกจ้างมี
อาการมึนเมาหรือท าความเสียหายให้แก่นายจ้างแต่อย่างใด รวมทั้งไม่ปรากฏ
ว่ามีลูกค้าของนายจ้างต าหนิการปฏิบัติงานของนายจ้าง กรณียังไม่ถือว่า
ลูกจ้างฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานอย่างร้ายแรง แต่การที่ลูกจ้างด่ืม
เบียร์ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ถือว่าจงใจเป็นการขัดค าส่ังของนายจ้างท าให้
นายจ้างสามารถเลกิจ้างโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าได้ตาม มาตรา 17 และ 
ป.พ.พ มาตรา 583 

ค าพพิากษาศาลฎกีา



ฝ่าฝืนข้อบังคบัหรือระเบียบหรือค าส่ังของนายจ้างอนัชอบด้วยกฎหมายและ
เป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว

ฎีกาที่ ๕๐๗๓-๕๐๙๗/๒๕๔๖  ค าส่ังที่ให้ลูกจ้างที่เป็นหัวหน้าผู้รักษาความ
ปลอดภัยและผู้ควบคุมงานทั่วไปซ่ึงเท่ากับหัวหน้างานไปด ารงต าแหน่งยาม
หรือรักษาความปลอดภัย เป็นการเปลีย่นแปลงสภาพการจ้างเดิมที่ไม่เป็นคุณ 
เป็นค าส่ังทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมาย

ฎีกาที่ ๘๖๘/๒๕๔๘  การย้ายที่ลดต าแหน่งของลูกจ้างลง แม้จะจ่ายค่าจ้าง
เท่าเดมิ กเ็ป็นค าส่ังย้ายไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม

ค าพพิากษาศาลฎกีา



กรณีร้ายแรง
ฎกีาที่ ๑๑๒๑/๒๕๔๗  ลูกจ้างแนะน าเจ้าของรถคู่กรณใีห้เรียกร้องค่าเสียหาย
จากลูกค้าของนายจ้าง และขอส่วนแบ่ง
ฎกีาที่ ๕๑๔๐/๒๕๔๙  ลูกจ้างมาท างานในวนัหยุด เล่นไฮโลว์ พนันเอาทรัพย์
กนั ถูกเจ้าพนักงานต ารวจจบักมุ
ฎีกา ๕๙๗๘/๒๕๔๙  ลูกจ้างปล่อยเงินกู้นอกระบบให้ลูกจ้างอ่ืน คดิดอกเบีย้
ร้อยละ ๑๐ ต่อเดือน

ค าพพิากษาศาลฎกีา

ฎีกาที่ ๑๐๒-๑๐๓/๒๕๔๗  ลูกจ้างน าถุงพลาสติกที่ใช้แล้วและนายจ้างน าไป
ทิง้ถงัขยะรวม ๒ ใบ ออกจากสถานประกอบกจิการโดยไม่ได้รับอนุญาต
ฎีกาที่ ๒๕๙-๒๖๐/๒๕๕๑ ลูกจ้างเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารด่ืมเบียร์ก่อนจะ
ถงึเวลาเลกิงานเพยีง ๕ นาที ยงัไม่ปรากฏความเสียหายใดแก่นายจ้าง

กรณีไม่ร้ายแรง



มีหนังสือเตือน

ฎีกาที่ ๖๙๑๐/๒๕๔๖  ลูกจ้างเคยถูกนายจ้างเตือนเป็นหนังสือเน่ืองจาก
ลูกจ้างฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานกรณีลากิจ ต่อมาฝ่าฝืนข้อบังคับ
เกีย่วกบัการท างานกรณลีาป่วย กเ็ป็นคนละเร่ืองกบักรณลีากจิ

 ฎีกาที่ ๓๔๔๖/๒๕๔๙  ลูกจ้างได้รับค าส่ังให้ไปท างานแผนกเยบ็ผ้า ไม่ไป
ทัน นายจ้างออกหนังสือเตือน อีก ๕ วันต่อมา ได้รับค าส่ังให้ไปท างานอีก
แผนหน่ึงกไ็ม่ยอมไป เป็นการกระท าผดิซ ้าค าเตือน

ค าพพิากษาศาลฎกีา



5.ละทิง้หน้าที่เป็นเวลา ๓ วนัท างานติดต่อกนั ม.๑๑๙(๕)

๑. ลูกจ้างละทิง้หน้าที่
๒. เป็นเวลา ๓ วนัท างานติดต่อกนั

๓. ไม่มเีหตุสมควร



ละทิง้หน้าที่เป็นเวลาสามวนัติดต่อกนัฯ โดยไม่มีเหตุสมควร

ฎีกาที่  ๖๑๕๗/๒๕๔๖  ลูกจ้างแจ้งการลาออกด้วยวาจาต่อ
ผู้บังคบับัญชาซ่ึงมิได้เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนนายจ้าง จึงไม่มี
ผลท าให้สัญญาจ้างส้ินสุดลงลูกจ้างไม่ไปท างานให้แก่นายจ้างตลอด
มา เป็นการละทิง้หน้าทีโ่ดยไม่มเีหตุอนัสมควร

ค าพพิากษาศาลฎกีา



มเีหตุอนัสมควร

ฎีกาที่ ๓๖๙๘/๒๕๒๖  ลูกจ้างไม่ได้ไปท างาน ๘ วัน เพราะไปช่วยงาน
ศพมารดาสามแีละลูกจ้างเจบ็ป่วย

 ฎีกาที่ ๔๓๖๗/๒๕๓๐ ลูกจ้างหยุดงาน ๔ วัน เพ่ือไปจัดงานสมรสให้
บุตรสาวซ่ึงต้องมกีารเตรียมงานตามประเพณท้ีองถิน่

 ฎีกาที่ ๓๖๕๑/๒๕๒๙  ลูกจ้างลากิจ ๓ วัน ไปดูแลมารดาซ่ึงป่วยหนัก
ไม่มีผู้ใดดูแล นายจ้างอนุญาตและลูกจ้างหยุดงานต่อเพ่ือน ามารดาเข้า
โรงพยาบาลและดูแลต่ออกี ๑๒ วนั

ค าพพิากษาศาลฎกีา



6.หลกัเกณฑ์ มาตรา ๑๑๙ 

๑. ลูกจ้างได้รับโทษจ าคุกตามค าพพิากษา

๒. ต้องเป็นค าพพิากษาถงึทีสุ่ด

๓. ต้องเป็นโทษทางอาญาทีลู่กจ้างได้กระท าโดยเจตนาหรือ

๔. ต้องเป็นโทษทางอาญาทีลู่กจ้างได้รับเน่ืองจากการกระท าโดย
ประมาทหรือลหุโทษทีเ่ป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

๕. โทษจ าคุกตามค าพพิากษาถงึทีสุ่ดให้จ าคุกน้ัน ลูกจ้างจะต้อง
ได้รับขณะเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนปัจจุบันเท่าน้ัน



แก้ไขเพิม่เติมเหตุยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย (มาตรา  ๑๑๙)

(๖) ได้รับโทษจ าคุกตามค าพพิากษาถงึทีสุ่ดให้จ าคุก

ในกรณี (๖) ถ้าเป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความ
เสียหาย

***การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามวรรคหน่ึง ถ้านายจ้าง
ไม่ได้ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุที่เลิกจ้างไว้ในหนังสือบอกเลิก
สัญญาจ้างหรือไม่ได้แจ้งเหตุทีเ่ลกิจ้างให้ลูกจ้างทราบในขณะที่  เลกิ
จ้าง  นายจ้างจะยกเหตุน้ันขึน้อ้างในภายหลงัไม่ได้



 ฎีกาท่ี ๒๙๐๙/๒๕๒๔  ขอ้ยกเวน้ท่ีนายจา้งไม่ต่องจ่ายค่าชดเชย
ท่ีวา่ไดรั้บโทษตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกนั้น หมายถึงลูกจา้ง
ไดรั้บโทษตามค าพิพากษาให้จ าคุกและคดีถึงท่ีสุดในขณะท่ีเป็น
ลูกจา้งหาใช่กรณีท่ีลูกจา้งไดรั้บโทษจ าคุกและพน้โทษมาแลว้จึงมา
เป็นลูกจา้งไม่ 

ได้รับโทษจ าคุกตามค าพพิากษาถงึทีสุ่ดให้จ าคุก

ค าพพิากษาศาลฎกีา



ข้อสังเกต มาตรา ๑๑๙ (๖) กรณีอ่ืน

๑. กรณีที่ศาลรอการลงโทษ ไม่เข้ามาตรา ๑๑๙(๖)

๒. นิรโทษกรรม ไม่เข้ามาตรา ๑๑๙(๖)

๓. อภัยโทษ  เข้ามาตรา ๑๑๙(๖)



๑. มีการเลกิจ้างหรือไม่
๒. ลูกจ้างท างานครบ ๑๒๐ วนั หรือไม่
๓. เป็นสัญญาจ้างที่มีก าหนดการจ้างแน่นอนและเลกิจ้างตามก าหนดน้ัน หรือไม่

เง่ือนไข
➢ เป็นการจ้างงานโครงการ , งานคร้ังคราว , งานตามฤดูกาล
➢ งานน้ันต้องแล้วเสร็จภายใน ๒ ปี
➢ ท าสัญญาจ้างเป็นหนังสือเม่ือเร่ิมจ้าง (มาตรา ๑๑๘ วรรคส่ี)

๔. ลูกจ้างท าความผดิ (ม. ๑๑๙) หรือไม่

หลกัเกณฑ์ว่ามีสิทธิได้รับค่าชดเชยหรือไม่



ในกรณทีีน่ายจ้างประสงค์จะย้ายสถานประกอบกจิการแห่งหน่ึงแห่งใดไปตั้ง  
ณ สถานที่ใหม่หรือสถานที่อ่ืนของนายจ้าง ให้นายจ้างปิดประกาศแจ้งให้ลูกจ้าง
ทราบล่วงหน้า โดยให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานประกอบกจิการน้ันตั้งอยู่ทีลู่กจ้าง
สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันย้าย
สถานประกอบกิจการและประกาศน้ันอย่างน้อยต้องมีข้อความชัดเจนเพียงพอ
ทีลู่กจ้างจะเข้าใจได้ว่าลูกจ้างคนใดจะต้องถูกย้ายไปสถานทีใ่ดและเม่ือใด

ในกรณทีีน่ายจ้างไม่ปิดประกาศแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าตามวรรคหน่ึง   
ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพเิศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลูกจ้างทีไ่ม่ประสงค์
จะไปท างานเท่ากบัค่าจ้างอตัราสุดท้ายสามสิบวนั หรือเท่ากบัค่าจ้างของการท างาน
สามสิบวนัสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซ่ึงได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย

การย้ายสถานประกอบกจิการ (มาตรา ๑๒๐)



หากลูกจ้างคนใดเห็นว่าการย้ายสถานประกอบกิจการดังกล่าวมีผลกระทบส าคัญต่อ
การด ารงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัวของลูกจ้างคนน้ันและไม่ประสงค์จะไป
ท างาน ณ สถานประกอบกิจการแห่งใหม่ ต้องแจ้งให้นายจ้างทราบเป็นหนังสือ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันปิดประกาศหรือนับแต่วันที่ย้ายสถานประกอบกิจการใน
กรณีที่นายจ้างมิได้ปิดประกาศและให้ถือว่าสัญญาส้ินสุดลงในวันที่นายจ้างย้าย
สถานประกอบกจิการ โดยลูกจ้างมสิีทธิได้รับค่าชดเชยพเิศษไม่น้อยกว่าตาม ม.๑๑๘

ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามวรรคสองหรือ
ค่าชดเชยพเิศษตามวรรคสามภายใน ๗ วนั นับแต่วนัทีสั่ญญาจ้างส้ินสุด

กรณีนายจ้างไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของลูกจ้างให้ย่ืนค าร้องต่อคณะกรรมการ
สวสัดกิารภายใน ๓๐ วนั นับแต่วนัที่ได้รับหนังสือ

ให้คณะกรรมการสวสัดกิารแรงงานพจิารณาและมคี าส่ังภายในหกสิบวันนับแต่
วนัทีไ่ด้รับค าร้องและแจ้งให้นายจ้าง ลูกจ้างทราบภายใน ๑๕ วนั

การย้ายสถานประกอบกจิการ (มาตรา ๑๒๐) (ต่อ)



ในกรณีที่คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพจิารณาแล้ว ปรากฏว่า ลูกจ้าง
ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยพเิศษ หรือค่าชดเชยพเิศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 
แล้วแต่กรณ ีให้คณะกรรมการสวสัดิการแรงงานมีค าส่ังเป็นหนังสือและแจ้งให้
นายจ้างและลูกจ้างทราบ

ค าส่ังของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานให้เป็นที่สุด เว้นแต่นายจ้าง
หรือลูกจ้างจะอุทธรณ์ค าส่ังต่อศาลภายในสามสิบวนันับแต่วนัที่ได้ทราบค าส่ัง 
ในกรณีที่นายจ้างเป็นฝ่ายน าคดีไปสู่ศาลนายจ้างต้องวางหลักประกันต่อศาล
ตามจ านวนที่ต้องจ่ายตามค าส่ังน้ัน จึงจะฟ้องคดไีด้

การย้ายสถานประกอบกจิการ (มาตรา ๑๒๐) (ต่อ)



กรณทีี่ 1 : การย้าย (มาตรา 120)

14

ปทุมธานี ชลบุรี

ยา้ยไปท่ีใหม่

ลูกจ้างได้รับผลกระทบส าคญั



กรณีที่ 2 : ปิดสาขาแล้วไปรวมกบัสาขาอ่ืน
เป็นการย้ายสถานประกอบกจิการ (ใหม่) 

14

กรุงเทพ

สาขา
ชลบุรี 

ปิดทั้งหมด/ปิด
บางส่วน

ลูกจา้งไดรั้บผลกระทบส าคญั

สาขา
ราชบุรี 

สาขา
ปทุมธานี



หน้าที่ของนายจ้าง
๑. นายจา้งซ่ึงประสงคจ์ะยา้ยสถานประกอบกิจการแห่งหน่ึงแห่งใด

ไปตั้ง ณ สถานท่ีใหม่ หรือย้ายไปยงัสถานทีอ่ื่นของนายจ้าง
๒. ใหน้ายจา้งปิดประกาศแจง้ใหลู้กจา้งทราบล่วงหนา้ โดยปิดประกาศไว้

ในท่ีเปิดเผย ณ สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ท่ีลูกจา้งสามารถเห็นได้
อยา่งชดัเจน ติดต่อกนัไม่น้อยกว่า ๓๐ วนัก่อนวนัย้าย..

๓. ประกาศนั้นตอ้งมีข้อความชัดเจนเพียงพอท่ีจะเขา้ใจไดว้่าลูกจา้ง
คนใดจะตอ้งถูกยา้ยไปสถานท่ีใดและเม่ือใด

๔. กรณีไม่ปิดประกาศล่วงหน้า จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอก
กล่าวล่วงหนา้เท่ากบัค่าจา้งอตัราสุดทา้ย ๓๐ วนั



หน้าทีข่องลูกจ้าง

๑. ลูกจา้งท่ีไดรั้บผลกระทบ..และไม่ประสงคจ์ะไปท างาน 
ตอ้งแจง้ใหน้ายจา้งทราบเป็นหนงัสือภายใน ๓๐ วนันบัวนัท่ีปิด
ประกาศ หรือนบัแต่วนัยา้ยในกรณีท่ีนายจา้งมิไดปิ้ดประกาศ

๒. ให้ถือว่าสัญญาส้ินสุดลงในวันท่ีนายจ้างย ้ายสถาน
ประกอบกิจการโดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษตาม
มาตรา ๑๑๘



หน้าทีข่องนายจ้างภายหลงัลูกจ้างแจ้งว่าไม่ประสงค์จะไปท างาน
๑. ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือ

ค่าชดเชยพิเศษใหแ้ก่ลูกจา้งภายใน ๗ วนันบัแต่วนัท่ีสญัญาจา้งส้ินสุด
๒. กรณีท่ีนายจา้งไม่เห็นดว้ยกบัเหตุผลของลูกจา้ง ให้นายจ้างย่ืนค าร้อง

ต่อคณะกรรมการสวสัดิการภายใน ๓๐ วนั นับแต่วนัที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
คณะกรรมการสวสัดกิาร มาตรา ๑๒๐/๑
➢ วินิจฉยัค าร้องภายใน ๖๐ วนันบัแต่รับค าร้อง
➢ หากลูกจา้งมีสิทธิ มีอ านาจออกค าสัง่ใหน้ายจา้งจ่ายเงินภายใน ๓๐ วนั

นบัแต่รับทราบค าสัง่
➢ แจง้ค าสัง่ใหท้ราบภายใน ๑๕ วนันบัแต่วนัมีค าสัง่
➢ ไม่เห็นดว้ยอุทธรณ์ศาลภายใน ๓๐ วนั นายจา้งตอ้งวางหลกัประกนั
➢ นายจา้งปฏิบติัตามค าสัง่ คดีอาญาระงบั



ผลกระทบพจิารณาอย่างไร

**การเดนิทาง  **ค่าใช้จ่าย **สุขภาพ **ครอบครัว **อ่ืนๆ
- ส่งแฟนไปท างานและกลบัส่งงานพิเศษไม่ทนั
(ฎกีาท่ี ๑๓๕๕๐/๒๕๕๘)
- ลูกจา้งตอ้งมีท่ีอยูใ่หม่ มีเสน้ทางในการเดินทางใหม่ บางครอบครัว
ตอ้งหาสถานท่ีเรียนใหบุ้ตรใหม่ (ฎกีาท่ี ๙๕๕๖/๒๕๕๙)

- ไดรั้บผลกระทบดา้นครอบครัว และดา้นระยะเวลาในการเดินทาง มี
เวลานอนพกัผอ่นนอ้ยลง ตอ้งต่ืนเร็วข้ึน กลบัถึงบา้นชา้กวา่เดิม ท าให้
ไม่มีเวลาดูแลความเป็นอยูข่องบุคคลในครอบครัว (ฎกีา ๘๗๕๙/
๒๕๕๘ , ๑๓๕๕๐/๒๕๕๘ และฎกีาท่ี ๑๑๒๐๙ – ๑๑๒๑๑/๒๕๕๗)



ผลกระทบต่อการด ารงชีพ
 ฎกีาที่ ๑๑๒๐๙ – ๑๑๒๑๑/๒๕๕๗ (อู่รถเมล์) 

โจทกท่ี์ ๑ ท าหนา้ท่ีลา้งรถค่าจา้งวนัละ ๑๙๑ บาท พกัอาศยับา้นของตนเองท่ี 
อ. บางพลี อยู่กบับุตรสาวอายุ ๑๘ ปี หลานชายอายุ ๓ เดือน โจทก์ท่ี ๑ มีหน้าท่ี
รับส่งหลานโดยน าไปฝากเล้ียง ส่วนบุตรสาวเป็นพนกังานจา้งเหมาเวลาเขา้งาน
ไม่แน่นอน ไม่สามารถดูแลบุตรเองได ้หากจา้งคนเล้ียงตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 

โจทก์ท่ี ๒ ท าหน้าท่ีล้างรถค่าจ้างวนัละ ๑๙๑ บาท อยู่บ้านเช่า จังหวดั
สมุทรปราการ อาศยัอยูก่บับุตรชายอาย ุ๑๕ ปี ก าลงัเรียนมธัยม ๓ ตอ้งดูแลอยา่ง
ใกลชิ้ดหากยา้ยไปท างานแห่งใหม่จะกลบัมาท างานพิเศษไม่ทนัท าใหข้าดรายได้
พิเศษเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท

โจทกท่ี์ ๓ ท าหนา้ท่ีแม่บา้นส านกังาน ค่าจา้งเดือนละ ๕,๘๐๐ บาท ...

ค าพพิากษาศาลฎกีา



ผลกระทบต่อการด ารงชีพ
ค าพพิากษาศาลฎกีา

ฎีกาที่ ๑๓๕๕๐/๒๕๕๘ ผูร้้องท่ี ๑ ลูกจา้ง มีภาระตอ้งดูแลมารดาซ่ึงมีอายมุาก
และป่วยเป็นโรคทางสมอง และส่งบุตรไปโรงเรียน การเดินทางไปท างานท่ีใหม่
ใชเ้วลาเพ่ิมข้ึนประมาณ ๑ ชม. ผูร้้องท่ี ๒ มีภาระตอ้งดูแลสามีป่วยเป็นโรคทาง
ระบบประสาท เบาหวานและความดนั การเดินทางไปท างานท่ีใหม่ใช้เวลาเพ่ิมข้ึน
ประมาณ ๑ ชม. แมโ้จทก์จะไดบ้รรเทาความเดือดร้อนโดยจดัสวสัดิการท่ีพกั
เดือนละ ๑,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ บาท จดัรถรับส่ง ๒ เส้นทางแลว้ กค็งเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนหรือแก้ไขผลกระทบท่ีลูกจ้างได้รับเฉพาะเร่ืองค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางและท่ีพักอาศัยเท่าน้ัน ผู้ ร้องท้ังสองยังคงได้รับผลกระทบด้านครอบครัว 
และดา้นระยะเวลาในการเดินทาง มีเวลานอนพกัผ่อนน้อยลง ตอ้งต่ืนเร็วข้ึน 
กลบัถึงบา้นชา้กวา่เดิม จึงถือวา่เป็นผลกระทบส าคญัต่อการด ารงชีวิตตามปกติ



สรุปการย้ายสถานประกอบกจิการ

๑. การยา้ยนั้นจะตอ้งมิใช่การยา้ยตวับุคคล
(ศาลฎกีาที่ ๓๓๙๘/๒๕๔๖ , ศาลฎกีาที่ ๒๒๒๘/๒๕๔๕)

๒. การยา้ยทั้งหมดหรือบางส่วนกไ็ด ้ (ฎกีาท่ี ๑๓๕๕๐/๒๕๕๘)
๓. การยา้ยไปตั้งในสถานท่ีแห่งใหม่/สาขา
๔. การยา้ยสถานประกอบกิจการบางส่วนนั้น หน่วยท่ียา้ยตอ้งยา้ยออกไป
ทั้งหมดไม่มีสภาพการท างานอีกต่อไป

๕. ทยอยยา้ยจนสุดทา้ยปิดสถานท่ีนั้น กถื็อวา่เป็นการยา้ย (ฎกีาที่ ๙๕๕๖/๒๕๕๙)
๖. ผลกระทบ: การเดินทาง ค่าใชจ่้าย สุขภาพ ครอบครัว อ่ืนๆ (ฎกีา ๘๗๕๙/
๒๕๕๘ , ฎกีาท่ี ๑๓๕๕๐/๒๕๕๘ )



ข้อแนะน า
ควรท าแบบสอบถามความประสงค์จะย้าย

เหตุผลประกอบ
๑. การเดินทาง............................
๒. ค่าใชจ่้าย...............................
๓. สุขภาพ.................................
๔. ครอบครัว.............................
๕. อ่ืนๆ.....................................

ใหแ้จง้ความประสงคไ์ม่ยา้ยภายในวนัท่ี..................................



การแจ้งแบบ คร.๑๑

มาตรา ๑๕๕/๑ นายจ้างผู้ใดไม่ย่ืนหรือไม่แจ้งแบบแสดงสภาพ
การจ้างและสภาพการท างานตามมาตรา ๑๑๕/๑ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐ บาท

**เดมิต้องได้รับหนังสือเตือนก่อน**

**แก้ไขบทลงโทษ**



สรุป : หน้าที่ของนายจ้าง ควร...

แก้ไขข้อบังคบัให้สอดคล้องกบักฎหมายใหม่
✓ ลากจิ
✓ ลาคลอด
✓ ค่าชดเชย
✓ ค่าชดเชยพเิศษ
✓ เกษยีณอายุ
✓ ก าหนดจ่ายเงินต่างๆ
✓ การย่ืนแบบแสดงสภาพการจ้างทุกปี



ขอบคุณ & สวสัดี



ดร.สมศกัดิ ประถมศรเีมฆ

1

การวิเคราะห์งบการเงิน

เนือหา

• งบการเงิน

• เทคนิคในการวิเคราะห์

• การวิเคราะหจ์ดุบกพรอ่งของกิจการ

• การวิเคราะหผ์ลตอบแทนจากการลงทนุ

• กรณีศกึษาการวิเคราะหง์บการเงิน

2



งบการเงิน

3

องค์ประกอบของงบกาํไรขาดทุนและ
ความหมายของผลรวมย่อย

4



ส่วนประกอบสาํคัญของงบดุลและการ
นาํไปใช้

5

วัตถุประสงค์ของงบการเงิน

• ใชป้ระกอบการตดัสนิใจ
• ใหกู้ยื้ม

• ลงทนุ

• ประเมินผลการดาํเนินงานของฝ่ายบรหิาร



สิงทีงบดุลแสดงให้ผู้ใช้งบการเงินทราบ

• อตัราผลตอบแทน (rates of return)

• โครงสรา้งเงินทนุ (capital structure)

• สภาพคลอ่ง (liquidity)

• ความสามารถในการอยูร่อดระยะยาว (solvency)

• ความยืดหยุน่ทางการเงิน (financial flexibility)

7

สิงทีงบดุลแสดงให้ผู้ใช้งบการเงินทราบ

อตัราผลตอบแทน (rates of return)
ผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์- return on assets (ROA) 
และผลตอบแทนจากสว่นของผูถื้อหุน้ - return on 
common equity (ROE)

การเปรยีบเทียบ ROA กบั ROE, จะทาํใหผู้ใ้ชง้บการเงิน
ทราบถงึการใชป้ระโยชนจ์ากหนีสนิ (leverage)

โครงสรา้งเงินทนุ (Capital structure) โดยแสดงให้
เห็นสดัสว่นระหวา่งหนีกบัทนุ

8



ข้อมูลทีได้จากงบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดดาํเนินงาน

กระแสเงินสดลงทนุ

กระแสเงินสดจดัหาเงิน

9

กร ะแ ส เ งิน สดกับกาํไ ร สุท ธ ิ

10

+

กาํไรสทุธิ

กระแสเงินสดจาก
การลงทุน

กระแสเงินสด
จากการจดัหาเงิน

กระแสเงินสด
จากการ

ดาํเนินงาน

ถดถอยเติบโต อิ่มตวัเริ่มต้นกิจการ



เทคนิคการวิ เคราะห์งบการเงิน

11

พืนฐานในการ วิเ คร าะห ์งบ
การ เ งิน

Time-series analysis : แนวโนม้
ทางการเงิน

Cross Sectional Analysis :
ความเหมือนหรอืความตา่งระหวา่งกิจการ

12



พืนฐานในการ วิเ คร าะห ์งบ
การ เ งิน  (ต่อ )

Benchmark comparison 
ตอ้งเทียบ
อาจ benchmark ปีทีผา่นมา

13

พืนฐานในการ วิเ คร าะห ์งบ
การ เ งิน  (ต่อ )

อาจกาํหนด benchmark ระดบั
ประสทิธิภาพ หรอืคา่เฉลยีอตุสาหกรรม

14



แหล่งข้อมูลทีใช้วิ เคราะห์  รายงาน
ประจาํปี

 งบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงินทีเกียวขอ้ง
 ขอ้มลูการดาํเนินงานทีสาํคญั (Financial highlights table)
 ความเหน็ของฝ่ายบรหิาร (MD&A section)
 รายงานของผูส้อบบญัชี

15
Slide 15.5

ความสามารถทาํกาํไ ร  การ
แข่งข ัน  และกลยุทธ ์

• ความสามารถในการทาํกาํไรสามารถดไูดจ้าก
อตัรา “ผลตอบแทนตอ่สนิทรพัย ์(ROA)”

16

ROA = กาํไรสทุธิจากการดาํเนินงานหลงัภาษี
                      สินทรพัยเ์ฉลีย่



ความสามาร ถทาํกาํไ ร  การ แ ข่งข ัน  
แ ละกลยุท ธ ์ (ต่อ)

 การเพิม ROA
 เพิมอตัรากาํไร หรอื
 เพิมอตัราการใชส้นิทรพัย์
 ROA เป็นผลจาก 
อตัรากาํไร (Operating profit margin)

อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์(asset 
turnover)

17

ความสามาร ถทาํกาํไ ร  การ แ ข่งข ัน  
แ ละกลยุท ธ ์ (ต่อ)

18

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงานxการหมนุของสนิทรพัย์

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษี / ยอดขาย    ขาย
สินทรัพย์เฉลีย่



ROA = กาํไรสทุธิจากการดาํเนินงานหลงัภาษี
สินทรพัยเ์ฉลีย่



ความสามาร ถทาํกาํไ ร  การ แ ข่งข ัน  
แ ละกลยุท ธ ์ (ต่อ)

การเพิมกาํไร:
• เพิมราคา หรอื ลดตน้ทนุ หรอื

• ใชส้นิทรพัยอ์ยา่งมีประสทิธิภาพขนึ

19

ความสามาร ถทาํกาํไ ร  การ แ ข่งข ัน  
แ ละกลยุท ธ ์ (ต่อ)

 ROA สงู:
 เจง๋ ! มีผลติภณัฑห์รอืบรกิารเฉพาะ
 ผลติภณัฑค์ณุภาพสงู หรอืบรกิารประทบัใจ
 กระบวนการผลติทนัสมยั ชอ่งทางครอบคลมุ 

แผนการตลาดดี
 การแขง่ขนัจะทาํใหอ้ตัรากาํไรลด!

20



ความสามาร ถทาํกาํไ ร  การ แ ข่งข ัน  
แ ละกลยุท ธ ์ (ต่อ)

กิจการจะสามารถรกัษาอตัรากาํไรทีสงูไวไ้ดถ้า้
สรา้งความแตกตา่งในตวัสนิคา้ (product and 

service differentiation) หรอื
เป็นผูน้าํดา้นตน้ทนุ (Low-cost 

leadership) ขายถกูกวา่ ในขณะทีไดก้าํไรเทา่
เดมิ
ควบคูก่นั คือ สรา้งแบรนดข์นึมา และลดตน้ทนุลง

21

ความสามาร ถทาํกาํไ ร  การ แ ข่งข ัน  
แ ละกลยุท ธ ์ (ต่อ)

• กลยทุธแ์ตกตา่งกนั โครงสรา้งตน้ทนุ อตัรา
กาํไรจากการดาํเนินงาน ผลกาํไร ตลอดจน
ประสทิธิภาพการใชส้นิทรพัย์ ก็จะแตกตา่ง
กนั

22



ความเสียงด้าน เครดิต  และ
โคร งสร ้างเ งินท ุน

• Credit risk: ความสามารถ และความเตม็ใจของลกูหนีในการจา่ยคืน
หนีสนิ
• ประเมินจากความสามารถในการสรา้งกระแสเงินสด ความสามารถในการขาย

สนิทรพัย ์และความสามารถในการจดัหาเงินจากแหลง่เงินภายนอกยาม
ตอ้งการ

• การวิเคราะหง์บกระแสเงินสดชว่ยประเมินความเสียงดา้นเครดิตได้
• อตัราสว่นทางการเงินยงัมีประโยชนต์อ่การประเมินความเสียงเครดิตอีกดว้ย

23

ความ เสียงด้าน เคร ดิต  แ ละ
โคร งสร ้าง เ งิน ท ุน  (ต่อ )

• อตัราสว่นทางการเงินประเมินสภาพคลอ่ง (liquidity) 
และ ความอยูร่อดในระยะยาว (solvency)
• สภาพคลอ่ง (liquidity) : ความสามารถในระยะสนัในการสรา้ง
กระแสเงินสดทีใชใ้นการดาํเนินงาน และจา่ยคืนหนีระยะสนั

• ความอยูร่อดในระยะยาว (solvency) : ความสามารถระยะยาว
ในการสรา้งกระแสเงินสดจากภายใน หรอืระดมทนุจากภายนอก 
เพือใชใ้นการขยายธรุกิจ สรา้งความเจรญิเติบโต และการจา่ยคืน
หนีสนิระยะยาว

24



ความ เสียงด้าน เคร ดิต  แ ละ
โคร งสร ้าง เ งิน ท ุน  (ต่อ )

• สภาพคลอ่งในระยะสนั (Short-term Liquidity)
• อตัราสว่นสนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง (current Ratio)

25

Current =   Current Assets
Ratio       Current Liabilities

แสดงใหเ้หน็ความสามารถในการสรา้งกระแสเงนิสดใน
ระยะสัน้ของกจิการ

ความ เสียงด้าน เคร ดิต  แ ละ
โคร งสร ้าง เ งิน ท ุน  (ต่อ )

• สภาพคลอ่งในระยะสนั (Short-term Liquidity) :
• อตัราสว่นสนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง (Quick Ratio)

26

Quick = Cash+ Receivables+Marketable Securities
Ratio                Current Liabilities

• ไมร่วมสนิคา้คงเหลอืเขา้ไปในการคาํนวณ โดยมขีอ้สมมตฐิาน
วา่กจิการอาจขายสนิคา้ไมไ่ดใ้นระยะเวลาอนัสัน้



27

อตัราส่วนสินทรพัยห์มนุเวียนที่เหมาะสม ควรเทา่กบั 2:1 เพราะ

> 2:1  เจ้าหน้ีระยะส ัน้ชอบ แต่มองว่าใช้ทรพัยากรอย่างไมม่ ี
ประสิทธิภาพ และทาํให้ผลตอบแทนลดลง

< 2:1 ไม่เพียงพอต่อการจ่ายชาํระหน้ีสินระยะส ัน้

ระดบัของอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวยีนท่ีเหมาะสม

28

อัตราส่วนเงนิสดต่อหนีสิ้นหมุนเวยีน (Cash to Current Liabilities Ratio)

ย่ิงอตัราส่วนน้ีมากเท่าใด หมายถึงระดบัของเงินสดที่ม ีไว้เพื่อจ่ายชาํระหน้ีสิน
ระยะส ัน้

ระดบัของเงนิสดต่อหนีสิ้นหมุนเวยีน

sliabilitie Current

securities Marketable+sequivalent Cash+Cash



29

อตัราสว่นกระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน (Operating Cash
Flow Ratio)

โดยปกต ิกจิการทีม่สีขุภาพดจีะมอีตัราสว่นน้ี >= 0.40 เทา่

sliabilitie Current

flow cash Operating

อัตราส่วนกระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน

ACTIVITIES RATIOS

• จาํนวนวนัของลกูหนีการคา้ (Days 
Receivables’ Outstanding)

30

Days Receivables’ =    365  D a y s
Outstanding               A/R Turnover

อตัราสว่นน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึจาํนวนวนัเฉลีย่ในการเกบ็เงนิจากลกูหน้ี ซึง่ควร
นําไปเปรยีบเทยีบกบันโยบายเครดติของกจิการ



ACTIVITIES RATIOS 
(ต่อ)

• จาํนวนวนัถือครองสนิคา้ (Day Inventory Held).

31

Days Inventory =         365 D a y s 
Held                      Inventory Turnover

อตัราสว่นน้ีแสดงจาํนวนวนัเฉลีย่ทีก่จิการถอืครองสนิคา้คงเหลอื

ACTIVITIES RATIOS 
(ต่อ)

• จาํนวนวนัจา่ยชาํระหนีเจา้หนี (Days A/P 
Outstanding) 

32

Days A/P =             365  D a y s 
Outstanding         A/P Turnover

แสดงใหเ้หน็จาํนวนวนัถวัเฉลีย่ในการจา่ยชาํระแก่เจา้หน้ีการคา้



วงจรเงินสด -  การบริหารสภาพคล่อง

33

วงจรเงินสด –  การบริหารสภาพคล่อง
(ต่อ)

• การคาํนวณวงจรเงินสด (ความไมส่อดคลอ้งกนั
ระหวา่งเงินสดไหลเขา้กบัเงินสดไหลออก)

34

ความไม่สอดคล้องกนัระหว่างกระแสเงินสดเข้าและออก

Days Receivable Outstanding+ Days Inventory Held

- Days A/P Outstanding



หุ้น EARTH สดุดเพราะอะไร?

35

ความอยู่ร อ ด ใน ร ะยะยาว  
(SOVENCY RATIOS)

• ความอยู่รอดในระยะยาว: 

• อตัราสว่นหนีสนิ (Debt ratios) แสดง
ใหเ้หน็ถงึส่วนประกอบของหนีสินใน
โครงสร ้างทางการเงนิ

36



ความอยู่ร อ ด ใน ร ะยะยาว  
(SOVENCY RATIOS)

• อัตราส่วนหนีสินระยะยาวต่อสินทร ัพย:์

37

Long-Term Debt =   Long-Term Debt 
to Total Assets           Total Assets

 แสดงใหเ้หน็ถงึสดัสว่นของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าดว้ยการกูเ้งนิ
มาซือ้

ความอยู่ร อ ด ใน ร ะยะยาว  
(SOVENCY RATIOS)

• ความสามารถในการจา่ยดอกเบยี

38

Interest =      Operating Income before taxes & Interest 
Coverage                          Interest Expense

 แสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ของ
กจิการเมือ่เทยีบกบักาํไรทีท่าํมาหาได้



ความอยู่ร อ ด ใน ร ะยะยาว  
(SOVENCY RATIOS)

• กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงานตอ่หนีสนิรวม

39

Operating 
Cash Flows =    Cash Flow from continuing operations 
to Total                    Avg. C/L + Long-TermDebt

Liabilities

สรา้งกระแสเงนิสดจากการดาํเนินงานเพือ่จา่ยชาํระหน้ีสนิ

ผลตอบแทนต่อ ส่วน ขอ งผู้ถ ือ ห ุ้น  
แ ละโคร งสร ้างท ุน

40

                Net Income  Available to 
Return on                  common shareholders
Common Equity =   Average Common

(ROCE)                             Shareholders’ Equity

การสรา้งรายไดใ้หก้บัสว่นของผูถ้อืหุน้

ผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Return on Common Equity)



กาํไ ร สุท ธ ิ  กาํไ ร เ งิน สด  หร ือ  
EBITDA?

กาํไรก่อนดอกเบีย ภาษี คา่เสือมราคา และคา่ใชจ้่ายตดัจ่าย 
(EBITDA - earnings before interest, taxes, 
depreciation, and amortization)
ทงันี EBIT เป็นตวัชีวดัทีแสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถในการจา่ยคืนหนีสนิ 
โดยตดัผลกระทบจากโครงสรา้งเงินทนุ

ในขณะที EBITDA เป็นตวัชีวดัทีแสดงใหเ้หน็ถงึ “กาํไรเงินสด” 

41

42

ความยืดหยุ่นทางการเงิน (Financial flexibility) หมายถึงความสามารถของ
กิจการในการตอบสนองต่อการหยดุชงกัของกระแสเงินสดจากการ
ดาํเนินงาน

การวิเคราะห:์
• ความสามารถในการก ู้ยืมจากแหล่งเงินทุนต่างๆ
• ความสามารถในการเพ่ิมทุน
• ความสามารถในการขาย หรือให้เช่าสินทรพัย ์
• ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงระดบัและทิศทาง

ในการดาํเนินงสร เพื่อให้สอดคล้องกบั
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

• ระดบัของวงเงินเครดิตที่ยงัไม่ได้ใช้

ความยืดหยุ่นทางการเงนิ (Financial Flexibility)



การวิเคราะห์จุดบกพร่องของกิจการ
จากงบการเงิน

43

ปัญหาด้านการดาํเนินงานและการเงินที
กิจการมักประสบ

•ขาดทนุ
•หมนุเงินไมท่นั

44



แนวทางการตรวจสอบวินิจฉัยปัญหา
การดาํเนินงาน

สงิบอกเหตกุารดาํเนินงานทีกาํลงัประสบปัญหา
สนิคา้คงเหลือเป็นจาํนวนมาก
มีคนมากเกินความจาํเป็น
ใหผ้ลตอบแทนแก่ลกูจา้งทีไมเ่หมาะสม
ขาดความพยายามในการเก็บหนี
มีคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัเป็นจาํนวนมาก

45

แนวทางการตรวจสอบวินิจฉัยปัญหา
การดาํเนินงาน

สงิบอกเหตกุารดาํเนินงานทีกาํลงัประสบปัญหา
รบัภาระคา่เชา่ไมไ่หว
การแขง่ขนัตดัราคา / คูแ่ขง่รายใหม่
เครอืงจกัรลา้สมยั
ถกูขโมยสนิคา้หรอืเงินสดโดยลกูจา้ง
คา่บาํรุงรกัษาเครอืงจกัรสงูมากไป

46



แนวทางการตรวจสอบวินิจฉัยปัญหา
การดาํเนินงาน

การวิเคราะหง์บการเงิน จะช่วยใหเ้ห็นปัญหาการดาํเนินงาน
สนิทรพัยห์ลกัมีอะไรบา้ง? / หนีสนิ?
ตน้ทนุตอ่หน่วย? 
อตัรากาํไรขนัตน้?
อตัราสว่นหนีสนิ / สนิทรพัย?์
มลูคา่ทีแทจ้รงิของลกูหนีการคา้? / จาํนวนวนัในการเก็บหนี?
เจา้หนีการคา้? คา้งนานเกินไปหรอืไม?่
สนิคา้คงเหลือ ? ขายยากหรอืไม?่ 47

การวินิจฉัยสาเหตุโดยใช้อัตราส่วนทาง
การเงินการประเมินประสิทธิภาพ

48

อาการของปัญหา อ ัตราส่วน / ข้อมูลทีใช้วิน ิจฉ ัย

สินคา้คงเหลือเป็นจาํนวนมาก 365 / อัตราการหมุนของสินคา้

มีคนมากเกินความจาํเป็น ขาย / จาํนวนหัวพนักงาน

ใหผ้ลตอบแทนแก่ลูกจา้งทีไม่เหมาะสม ค่าใชจ่้ายเกียวกับ พนง. / จาํนวนหัวพนง.

ขาดความพยายามในการเก็บหนี 365 / อัตราการหมุนของลูกหนีการคา้, Aging Schedule

จ่ายผลตอบแทนใหกั้บเจา้ของมากเกินไป เงินปันผล / กาํไรสุทธิ, ความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนผูบ้ริหาร

มีค่าใชจ่้ายส่วนตัวเป็นจาํนวนมาก ขนาดของการถอนใชส้่วนตัว, ความฟุ่ มเฟือยของกิจการ

รับภาระค่าเช่าไม่ไหว ค่าใชจ่้ายประจาํ / กาํไร, หรือ ค่าใชจ่้ายประจาํ / กระแสเงินสดดาํ เนินงาน

การแข่งขันตัดราคา กาํไรขันตน้ / ยอดขาย

เครืองจักรลา้สมัย ตน้ทุนการผลิต / ยอดขาย

คู่แข่งรายใหม่ กาํไรขันตน้ / ยอดขาย, ยอดขายลดลง

ถูกขโมยสินคา้หรือเงินสดโดยลูกจา้ง ตน้ทุนขาย / ขาย

ค่าบาํรุงรักษาเครืองจักรสูงมากไป ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา / ขาย

ตังราคาขาย (บนพืนฐานตน้ทุน)ผิดพลาด อาจตอ้งประเมินการปันส่วนค่าใชจ่้ายในการผลิตใหม่ หรือใช ้ABC



แนวทางการตรวจสอบวินิจฉัยปัญหา
การดาํเนินงาน

ประเมินปัญหาวา่เป็นของอตุสาหกรรมหรอืของเฉพาะ
กิจการ

ประเมินรายไดส้ว่นเพิม > ตน้ทนุสว่นเพิมหรอืไม?่
ประเมินแรงจงูใจของพนกังาน
ประเมินความตอ้งการของลกูคา้
การฝึกอบรมพนกังานอยา่งเหมาะสมหรอืไม่ ทงัในแง่

การตลาด การผลติ เทคโนโลยี การใชค้อมพิวเตอร?์ 

49

แนวทางการตรวจสอบวินิจฉัยปัญหา
การดาํเนินงาน

• แนวทางอืน ๆ 
• ภาพพจนข์องกิจการในสายตาของลกูคา้ (มี
อบุตัเิหตบุอ่ยหรอืไม ่ทาํงานเสรจ็ทนัเวลาหรอืไม ่
เป็นตน้)

• การขยายธรุกิจใหก้บัลกูคา้ทีมีอยู่ เพราะการขาย
ของใหล้กูคา้เก่ามีตน้ทนุทีตาํกวา่การไปหาลกูคา้
ใหม ่

50



แนวทางการตรวจสอบวินิจฉัยปัญหา
การดาํเนินงาน

แนวทางอ่ืน ๆ
กิจการมีการวจิยัพฒันาท่ีเหมาะสมหรือไม่?
กิจการมีแนวทางในการเกบ็หน้ีท่ีเหมาะสม

หรือไม่?
สินทรัพยท่ี์มีมากหรือนอ้ยเกินไป?
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคูค่า้?
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EARLY WARNINGS

ขอ้บง่ชีปัญหาสภาพคลอ่ง
จาํนวนวนัเก็บหนี, จาํนวนวนัสนิคา้คงเหลือ เพิมขนึ

ระดบัของเงินเบกิเกินบญัชีมากขนึ

ไมส่ามารถรกัษาเงือนไขตามวงเงินเครดติ

ชาํระหนีลา่ชา้

ขยายกิจการอยา่งรวดเรว็

สนิคา้คงเหลือของลกูคา้เพิมขนึเรอืย ๆ / เพิมระยะเวลาเครดิตใหก้บัลกูคา้
กูเ้งินมาจา่ยเงินเดือน / ยอดเงินฝากลดลง 52



EARLY WARNINGS

ขอ้บง่ชีปัญหาความสามารถในการทาํกาํไร
 อตัรากาํไรขนัตน้ลดลง แตไ่มส่ามารถลดคา่ใชจ้า่ยในการ

ดาํเนินงานได้
 จาํนวนวนัของเงินทนุหมนุเวียนเพิมขนึ
 ลกูคา้ทีคา้งเกิน 90 วนัมีจาํนวนมากขนึเรอืย ๆ 
 รายไดส้ว่นใหญ่มาจากลกูคา้ไมกี่คน
 สญูเสียลกูคา้รายใหญ่, ลกูคา้รายใหญ่มีปัญหาดา้นการเงิน
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EARLY WARNINGS

• ขอ้บง่ชีปัญหาความสามารถในการทาํกาํไร
• ราคาวตัถดิุบเพิมขนึแตร่าคาขายสนิคา้เทา่เดิม

• ขายสนิทรพัยที์สรา้งรายได้

• สนิทรพัยร์ะยะยาวเพิมขนึ แตร่ายไดเ้ทา่เดิม
หรอืเพิมขนึนิดเดียว
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EARLY WARNINGS

ขอ้บง่ชีปัญหาดา้นการบรหิาร
ไมส่ามารถบรรลกุาํไรตามเปา้หมายทีวางไว,้ ไมมี่การ

วางแผนกาํไร
เปลียนแปลงผูบ้รหิารบอ่ยเกินไป, ผูบ้รหิารคนสาํคญั

ลาออก
การดาํเนินชีวิตของผูบ้รหิารไมส่อดคลอ้งกบัระดบักาํไร

ของกิจการ
มีการฟอ้งรอ้งดาํเนินคดี
ใชเ้งินทนุหมนุเวียนซือสนิทรพัยร์ะยะยาว
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EARLY WARNINGS

ขอ้บง่ชีปัญหาสืบเนืองจากสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก
อตัราดอกเบียเพิมสงูขนึ
คูแ่ขง่รายใหม่
เทคโนโลยีใหม่
การเปลียนแปลงของกฎระเบียบ
เศรษฐกิจขาลง
มีอปุทานสว่นเกินเป็นจาํนวนมาก
ราคาสนิคา้มีแนวโนม้ลดลง 56



EARLY WARNINGS

• ขอ้บง่ชีปัญหาเกียวกบักลยทุธ์
• ขยายกิจการไปสูธ่รุกิจทีไมเ่กียวขอ้ง

• โครงสรา้งพืนฐานของอตุสาหกรรม
เปลียนแปลงไป

• โครงสรา้งพืนฐานของธรุกิจเปลียนแปลงไป
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ตัวอย่างการวิ เคราะห์ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน

ขอ้มลูจาก

ms.src.ku.ac.th/Book_account/Detials/PowerPoint/12.
ppt
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RETURN ON INVESTMENT (ROI) 
FORMULA

5
9

Net operating income   
Sales

Sales                
Average operating assets

×ROI  =

Margin Turnover

RETURN ON INVESTMENT (ROI) 
FORMULA

6
0

Net operating income   
Sales

Sales                 .

Average operating assets
×ROI  =

Margin Turnover

Income before interest
and taxes (EBIT)

Cash, accounts receivable, inventory,
plant and equipment, and other

productive assets.



 ธรุกิจ
การเกษตร 

 ธรุกิจ
ท่องเที่ยว 

 ธรุกิจ
อสงัหาริมทรพัย ์

 รายได้ 

                
320,000 

                   
500,000 

      
220,000 

 กาํไรสทุธิจากการ
ดาํเนินงาน 

                   
41,600 

                     
44,750 

      
15,400 

 สินทรพัยด์าํเนินงานถ ัว่
เฉลี่ย 

                
102,000 

                   
650,000 

      
95,000 
61

Margin x Assets Turnover

ROI = (EBIT   X100) x Sales

Sales Avg. Operating Assets

การเกษตร

ROI = 41,600.00        x 320,000.00   

320,000.00      102,000.00   

= 13.00% x 3.14              เทา่

= 40.78%
62



การเกษตร

ROI = 41,600.00       x 320,000.00   

320,000.00     102,000.00   

= 13.00% x 3.14              เทา่

= 40.78%

ทอ่งเทีย่ว

ROI = 44,750.00       x 500,000.00   

500,000.00     650,000.00   

= 8.95% x 0.77              เทา่

= 6.88%

อสงัหา

ROI = 15,400.00       x 220,000.00   

220,000.00     95,000.00     

= 7.00% x 2.32              เทา่

= 16.21% 63

CONTROLLING THE RATE OF 
RETURN

Three ways to improve ROI . . .

6
4

Increase
Sales

Reduce
Expenses Reduce

Assets



รายได้ 500,000   100.00%

ตน้ทุนผนัแปร

ตน้ทุนขาย 225,000   45.00%

คา่ใชจ้า่ยขายและบริหาร 65,250     13.05%

รวมตน้ทุนผนัแปร 290,250   58.05%

กาํไรสว่นเกนิ 209,750   41.95%

ตน้ทุนคงท่ี

คา่ใชจ้า่ยการผลิต 140,000   28.00%

คา่ใชจ้า่ยขายและบริหาร 25,000     5.00%

รวมตน้ทุนคงท่ี 165,000   33.00%

กาํไรของหนว่ยธุรกจิ 44,750     8.95%

ธุรกจิทอ่งเท่ียว

65

ผลการ
ดาํเนินงาน

ปกติ

6
6

 Increase Sales
ทาํแผนการตลาดใหม่ เจาะตลาดกลุ่มตลาดใหม่

จดัทาํ Fram Tour



รายได้ 605,000        100.00%

ตน้ทุนผนัแปร

ตน้ทุนขาย 272,250.00   45.00%

คา่ใชจ้า่ยขายและบริหาร 78,952.50     13.05%

รวมตน้ทุนผนัแปร 351,202.50   58.05%

กาํไรสว่นเกนิ 253,797.50   41.95%

ตน้ทุนคงท่ี

คา่ใชจ้า่ยการผลิต 140,000        

คา่ใชจ้า่ยขายและบริหาร 25,000           

รวมตน้ทุนคงท่ี 165,000        

กาํไรของหนว่ยธุรกจิ 88,797.50     
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ROI = 88,797.50      x 605,000.00  

605,000.00    650,000.00  

= 14.68% x 0.93             เท่า

= 13.66%
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6
9

Reduce Expenses

E-Office
Reduce paper cost

Smooth process
Efficiency Cost

รายได้ 500,000   100.00% รายได้ 500,000.00   100.00%

ตน้ทุนผนัแปร ตน้ทุนผนัแปร

ตน้ทุนขาย 225,000   45.00% ตน้ทุนขาย 200,000.00   40.00%

คา่ใชจ้า่ยขายและบริหาร 65,250     13.05% คา่ใชจ้า่ยขายและบริหาร 65,250.00     13.05%

รวมตน้ทุนผนัแปร 290,250   58.05% รวมตน้ทุนผนัแปร 265,250.00   58.05%

กาํไรสว่นเกนิ 209,750   41.95% กาํไรสว่นเกนิ 234,750.00   41.95%

ตน้ทุนคงท่ี ตน้ทุนคงท่ี

คา่ใชจ้า่ยการผลิต 140,000   28.00% คา่ใชจ้า่ยการผลิต 100,000.00   

คา่ใชจ้า่ยขายและบริหาร 25,000     5.00% คา่ใชจ้า่ยขายและบริหาร 25,000.00     

รวมตน้ทุนคงท่ี 165,000   33.00% รวมตน้ทุนคงท่ี 125,000.00   

กาํไรของหนว่ยธุรกจิ 44,750     8.95% กาํไรของหนว่ยธุรกจิ 109,750.00   
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2. ปรับปรุงค่าใช้จ่าย



ROI = 109,750.00      x 500,000.00  

500,000.00      650,000.00  

= 21.95% x 0.77             เท่า
= 16.88%
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7
2

Reduce Assets



ROI = 44,750.00     x 500,000.00   

500,000.00   500,000.00   

= 8.95% x 1.00              เทา่

= 8.95%

73

3. ลดสินทรัพย์
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1)เพิม่ยอดขาย  105,000  
2)ลดค่าใช้จ่าย

2.1)ต้นทุนขาย 40%  
2.2)คชจ.การผลิตเหลือ 100,000 

3)ลดสินทรัพย์ เหลือ 500,000 



รายได้ 500,000   100.00% รายได้ 605,000.00   100.00%

ตน้ทุนผนัแปร ตน้ทุนผนัแปร

ตน้ทุนขาย 225,000   45.00% ตน้ทุนขาย 242,000.00   40.00%

คา่ใชจ้า่ยขายและบริหาร 65,250     13.05% คา่ใชจ้า่ยขายและบริหาร 78,952.50      13.05%

รวมตน้ทุนผนัแปร 290,250   58.05% รวมตน้ทุนผนัแปร 320,952.50   53.05%

กาํไรสว่นเกนิ 209,750   41.95% กาํไรสว่นเกนิ 284,047.50   46.95%

ตน้ทุนคงท่ี ตน้ทุนคงท่ี

คา่ใชจ้า่ยการผลิต 140,000   คา่ใชจ้า่ยการผลิต 100,000.00   

คา่ใชจ้า่ยขายและบริหาร 25,000     คา่ใชจ้า่ยขายและบริหาร 25,000.00      

รวมตน้ทุนคงท่ี 165,000   รวมตน้ทุนคงท่ี 125,000.00   

กาํไรของหนว่ยธุรกจิ 44,750     กาํไรของหนว่ยธุรกจิ 159,047.50   
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ROI = 159,047.50                              x 605,000.00  

605,000.00                              500,000.00  

= 26.29% x 1.21             เทา่

= 31.81%
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ROI เดิม = 6.88%
เพิ่มยอดขาย = 13.66%
ลดค่าใช้จ่าย = 16.88%
ลดสินทรัพย์ = 8.95%
ทํา 3 อย่าง = 31.81%
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กรณีศึกษาการวิเคราะห์งบการเงิน

สมศกัดิ ประถมศรเีมฆ
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การแสดงกลยุทธ์ทีแฝงในรายงาน
ทางการเงิน

• Cost Leadership

• Product Differentiation
• Focus

79

Makro 2561  2560  2559  

ลา้นบาท

ขาย 191,997       185,804       172,093       

กาํไรขันตน้ 22,358         21,452         18,370         

กาํไรดาํเนินงาน 7,810           8,007           7,024           

HMPRO 2561  2560  2559  

ลา้นบาท

ขาย 63,556         59,888         58,634         

กาํไรขันตน้ 18,912         15,839         16,230         

กาํไรดาํเนินงาน 7,322           6,434           5,599           
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makro hmpro
อัตราส่วนทางการเงนิ 2561 2560 2561 2560 
อตัรากาํไรขันต้น (%) 11.64 11.55 29.76 26.45
EBIT Margin (%) 4.05 4.29 11.09 10.02
อตัรากาํไรสทุธิ (%) 3.08 3.31 8.5 7.61
อตัราสว่นหมนุเวียนทรพัยสิ์น (เทา่) 3.19 3.34 1.25 1.25
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(%) 12.9 14.32 13.85 12.53
อตัราสว่นหนีสินต่อสว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 2.29 2.33 1.75 1.73
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 32.75 37.13 29.12 27.05
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ผลเปรียบเทียบ  MAKRO VS 
HMPRO

• ใครใชก้ลยทุธอ์ะไร?

• ดแูลว้ใครบรรลผุลดีกวา่?
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เพือเพิมมูลค่าทางธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

• อตัราสว่นทางการเงินทีสาํคญัเทียบกบัคูแ่ขง่

• เทียบตวัเองกบั Best Practice

• เทียบตวัเองกบัดาวรุง่

• เทียบตวัเองกบัคูแ่ขง่
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การเปรียบเทียบอัตราส่วนของ  S&P,
MK, AU

s&p mk au
อัตราส่วนทางการเงนิ 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
อตัรากาํไรขนัต้น (%) 43.82 45.31 68.43 67.81 66.83 66.25
EBIT Margin (%) 5.78 7.23 18.18 18.14 20.47 21.41
อตัรากาํไรสทุธิ (%) 5.19 6.06 14.93 14.73 16.74 17.53
อตัราสว่นหมนุเวียนทรพัยสิ์น (เทา่) 1.93 2.08 1.03 1.03 0.83 0.73
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(%) 11.12 15.04 18.73 18.7 16.92 15.62
อตัราสว่นหนีสินต่อสว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 0.58 0.53 0.21 0.18 0.15 0.11
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 15.89 19.96 18.38 17.83 15.61 14.81
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ผลจากการเปรียบเทียบ  S&P VS 
MK VS AU

• ทงั 3 รายมีอตัรากาํไรขนัตน้สงูมาก แตค่า่ใชจ้่าย
ดาํเนินงานสงูเช่นกนั และเนน้ไมก่่อหนี

• S&P มีอตัรากาํไรไมส่งู แตไ่ดเ้ปรยีบตรงอตัราการ
หมนุเวียน สว่น 
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การวิเคราะห์ความสามารถ

• 3 กิจการนี รายไดใ้ครโตเรว็กวา่กนั

• ถา้ดจูากความสามารถในการทาํกาํไร ใครเก่งกวา่
กนั แลว้มีประเดน็อะไรทีตอ้งคาํนงึถงึบา้ง
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LH 2561  2560  2559  
 รายได้รวม 39,852         41,923         34,816         
 กาํไรข ันต้น 17,616         19,008         15,182         
 กาํไรสุทธ ิ 10,475         10,463         8,618           

 ANAN 2561  2560  2559  
 รายได้รวม 12,896         12,950         12,345         
 กาํไรข ันต้น 5,946          4,904          4,658           
 กาํไรสุทธ ิ 2,419          1,328          1,501           

 ORI 2561  2560  2559  
 รายได้รวม 16,638         9,988          3,199           
 กาํไรข ันต้น 8,027          4,325          1,475           
 กาํไรสุทธ ิ 3,338          2,021          638             
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3  กิจการนี รายได้ใครโตเร็วกว่ากัน

 รายได้ 59-61 ทบตน้

 LH 14.5% 7%

 ANAN 4.5% 2%

 ORI 420.1% 128%
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อัตรากาํไรของแต่ละราย

LH 2561  2560  2559  

 กาํไรข ันต้น% 44.2% 45.3% 43.6%

 กาํไรสุทธ ิ% 26.3% 25.0% 24.8%

 ANAN 2561  2560  2559  

 กาํไรข ันต้น% 46.1% 37.9% 37.7%

 กาํไรสุทธ ิ% 18.8% 10.3% 12.2%

 ORI 2561  2560  2559  

 กาํไรข ันต้น% 48.2% 43.3% 46.1%

 กาํไรสุทธ ิ% 20.1% 20.2% 19.9%
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ประเด็นทีต้องคาํนึงถึง?

• รายไดโ้ต ORIGIN

• กาํไรสงู LH 

• LH กระจายธรุกิจคอ่นขา้งหลากหลาย มี กิจการ
ในเครอืทีสรา้งผลตอบแทนในรูป passive 
income อตัรากาํไรจงึอาจเทียบไมไ่ด้
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COMMON SIZE ANALYSIS

91

ICHI VS CBG

ichi cbg
งบแสดงฐานะการเงนิ (ลบ.) 2561 2560 2559 2561 2560 2559 
เงนิสด 115      110      34        138        147        745      
ลูกหนแีละตัวเงนิรบัการคา้สุทธิ 748      671      875      907        960        562      
สนิคา้คงเหลอื 654      737      514      887        656        434      
ทดีนิอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 6,264    6,809    6,500    11,090    9,609     6,627    
อนืๆ 347      244      667      752        752        697      
รวมสนิทรพัย์ 8,177    8,626    8,627    14,320    12,520    9,778    
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ICHI VS CBG

ichi cbg
งบแสดงฐานะการเงนิ (ลบ.) 2561 2560 2559 2561 2560 2559 
เงนิสด 1% 1% 0% 1% 1% 8%
ลูกหนี 9% 8% 10% 6% 8% 6%
สนิคา้คงเหลอื 8% 9% 6% 6% 5% 4%
PPE 77% 79% 75% 77% 77% 68%
อนืๆ 4% 3% 8% 5% 6% 7%
รวมสนิทรพัย์ 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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ICHI VS CBG

ichi cbg

งบกาํไรขาดทุนเบ ็ดเสรจ็ (ลบ .) 2561 2560 2559 2561 2560 2559 
ยอดขายสทุธิ 5,204    5,688    5,338    14,463  12,904  9,965    
รายได้อืน 12         32         24         135       164       147       
รวมรายได้ 5,216    5,719    5,266    14,597  13,068  10,112  
ต้นทนุขาย 4,431    4,335    3,944    9,813    8,840    6,388    
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 654       886       918       3,333    3,119    1,995    
รวมค่าใช้จ่าย 5,195    5,365    4,861    13,162  11,959  8,425    
EBITDA 591       877       918       1,900    1,372    1,913    
ค่าเสือมและค่าตัดจาํหน่าย 570       523       513       465       263       226       
กาํไรกอ่นด/บ และภาษีเงินได้ 21         354       405       1,435    1,109    1,687    
กาํไร(ขาดทนุ)สทุธิ 44         315       368       1,159    1,246    1,490    
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ICHI VS CBG

ichi cbg

งบกาํไรขาดทุนเบ ็ดเสรจ็ (ลบ .) 2561 2560 2559 2561 2560 2559 
ยอดขายสทุธิ 100% 99% 101% 99% 99% 99%
รายได้อืน 0% 1% 0% 1% 1% 1%
รวมรายได้ 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ต้นทนุขาย 85% 76% 75% 67% 68% 63%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 13% 15% 17% 23% 24% 20%
รวมค่าใช้จ่าย 100% 94% 92% 90% 92% 83%
EBITDA 11% 15% 17% 13% 11% 19%
ค่าเสือมและค่าตัดจาํหน่าย 11% 9% 10% 3% 2% 2%
กาํไรกอ่นด/บ และภาษีเงินได้ 0% 6% 8% 10% 8% 17%
กาํไร(ขาดทนุ)สทุธิ 1% 6% 7% 8% 10% 15%
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การวิเคราะห์แนวโน้ม
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TREND ANALYSIS ICHI
VS CBG

ichi cbg
งบแสดงฐานะการเงนิ (ลบ.) 2561 2560 2559 2561 2560 2559 
เงนิสด 1% 1% 0% 1% 2% 8%
ลูกหนี 9% 8% 10% 9% 10% 6%
สนิคา้คงเหลอื 8% 9% 6% 9% 7% 4%
PPE 73% 79% 75% 113% 98% 68%
อนืๆ 4% 3% 8% 8% 8% 7%
รวมสนิทรพัย์ 95% 100% 100% 146% 128% 100%
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TREND ANALYSIS ICHI
VS CBG

ichi cbg

งบกาํไรขาดทุนเบ ็ดเสรจ็ (ลบ .) 2561 2560 2559 2561 2560 2559 
ยอดขายสทุธิ 99% 108% 101% 143% 128% 99%
รายได้อืน 0% 1% 0% 1% 2% 1%
รวมรายได้ 99% 109% 100% 144% 129% 100%
ต้นทนุขาย 84% 82% 75% 97% 87% 63%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 12% 17% 17% 33% 31% 20%
รวมค่าใช้จ่าย 99% 102% 92% 130% 118% 83%
EBITDA 11% 17% 17% 19% 14% 19%
ค่าเสือมและค่าตัดจาํหน่าย 11% 10% 10% 5% 3% 2%
กาํไรกอ่นด/บ และภาษีเงินได้ 0% 7% 8% 14% 11% 17%
กาํไร(ขาดทนุ)สทุธิ 1% 6% 7% 11% 12% 15%
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สรุปการเปรียบเทียบ

• ดเูหมือน CBG จะดีขนึ สว่น ICHI ลดลง

99

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขในงบ AU 
VS S&P

AU S&P
2561 2560 2559 2561 2560 2559 

รายได ้ 881   735   608   7,710 7,986 7,932 
กําไรสุทธิ 147   129   99     400   484   438   
กระแสเงนิสดดาํเนนิงาน 209   148   136   795   782   706   
สนิทรพัยร์วม 1,097 1,034 982   4,040 3,970 3,714 

%chg+- 2561 2560 2561 2560 
รายได ้ 20% 21% -3% 1%
กําไรสุทธิ 14% 31% -17% 11%
กระแสเงนิสดดาํเนนิงาน 42% 8% 2% 11%
สนิทรพัยร์วม 6% 5% 2% 7%
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ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขในงบ AU 
VS S&P

AU S&P
2561 2560 2559 2561 2560 2559 

รายได ้ 881       735       608       7,710     7,986     7,932     
สนิคา้ 34         24         22         307        318        312        
ลูกหนี 14         11         7           293        276        264        

%+- 2561 2560 2561 2560 
รายได ้ 20% 21% -3% 1%
สนิคา้ 38% 13% -3% 2%
ลูกหนี 24% 53% 6% 5%
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ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขในงบ AU 
VS S&P

• ใครกาํลงัลา้ ใครกาํลงัรุง่?

• ดจูากงบ การทีรายไดเ้พิม / ลดสง่ผลตอ่กาํไร
แตกตา่งกนัน่าจะเกิดจากสาเหตใุด?
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ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขในงบ AU 
VS S&P

• จะอธิบายความสมัพนัธร์ะหวา่งยอดขายกบัสนิคา้
และลกูหนีอยา่งไร
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3. คาํนวณอัตราส่วนสาํคัญ  
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อัตราส่วนทางการเงินทีสาํคัญ

• Activity ratios

• Liquidity ratios

• Solvency ratios

• Profitability ratios
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ACTIVITY RATIOS

อัตราส่วน ตัวตัง ตัวหาร
Receivables turnover Revenue Avg. receivables
Days of sales outstanding (DSO) 365 Receivables turnover
Inventory turnover COGS Avg. inventory
Days of inventory on hand (DOH) 365 Inventory turnover
Payables turnover Purchases Avg. trade payables
Number of days of payables 365 Payables turnover
Total asset turnover Revenue Avg. total assets
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ACTIVITY RATIOS : ICHI
VS CBG

ICHI CBG

Activity Ratios 2561 2560 2561 2560 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีการค้า (เทา่) 7.34 7.36 15.5 16.96
ระยะเวลาเกบ็หนีเฉลีย (วัน) 49.74 49.6 23.55 21.52
อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่) 6.37 6.93 12.72 16.22
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย (วัน) 57.3 52.66 28.7 22.5
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีการค้า (เทา่) 10.86 12.7 5.29 5.53
ระยะเวลาชาํระหนีเจ้าหนีการค้า (วัน) 33.6 28.74 68.94 66.05
อตัราสว่นหมนุเวียนทรพัยสิ์น (เทา่) 0.62 0.66 1.09 1.17
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LIQUIDITY RATIOS

• Current ratio

• Cash conversion cycle(net 
operating cycle)
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อัตราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า)

สนิทรพัย์
หมนุเวียน

หนีสนิ
หมนุเวียน

อตัราสว่น
สภาพคลอ่ง
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วงจรเงินสด

จาํนวนวนั
เก็บหนี

จาํนวนวนั
ขายสนิคา้

จาํนวนวนั
จา่ยชาํระหนี

วงจรเงินสด 
(วนั)

ยิง่น้อยยิง่ด ียิง่ตดิลบยิง่ยอดเยีย่ม
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LIQUIDITY RATIOS  
ICHI VS CBG

ICHI CBG

liquidity Ratios 2561 2560 2561 2560 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.91 0.89 0.9 0.67
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วงจร เ งิน สด  ICHI VS CBG

ICHI CBG
วงจรเงนิสด (วัน ) 2561 2560 2561 2560 
ระยะเวลาเกบ็หนีเฉลีย (วัน) 50              50              24              22              
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย (วัน) 57              53              29              23              

107            102            52              44              
หกั ระยะเวลาชาํระหนีเจ้าหนีการค้า (วัน) 34-              29-              69-              66-              
วงจรเงินสด (วัน) 73              74              17-              22-              
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ความอยู่รอดระยะยาว สภาพคล่อง  
และความสามารถในการทาํกาํไร

อัตราส่วน ตัวตัง ตัวหาร
Debt-to-assets ratio Total debt Total assets
Debt-to-capital ratio Total debt Total debt + Total shareholders’ equity
Debt-to-equity ratio Total debt Total shareholders’ equity
Financial leverage ratio Average total assets Average total equity
Interest coverage EBIT Interest payments
Fixed charge coverage EBIT + Lease payments Interest payments + Lease payments
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อัตราความอยู่รอดระยะยาว

cbg ichi
2561 2560 2561 2560

Debt-to-equity ratio 0.97         0.78         0.39       0.42       
Interest coverage 13.43       23.25       0.36       5.50       
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ความสามารถในการทาํกาํไร

Profitability Ratios ตัวตัง ตัวหาร
Gross profit margin Gross profit Revenue
Operating profit margin Operating income Revenue
Net profit margin Net income Revenue
Operating ROA Operating income Average total assets
ROA Net income Average total assets
ROE Net income Average total equity
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อัตรากาํไรสุทธิ (%)

กาํไรสทุธิ ยอดขาย
อตัรากาํไร
สทุธิ (%)
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ขาย 100 เหลอืเป็นของเจา้ของกีบ่าท



DUPONT ANALYSIS

EBIT 
Margin (%)

อตัราการหมนุ
สนิทรพัย์

อตัรา
ผลตอบแทนจาก
สนิทรพัย ์(%)
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เหตุผลของกาํไร: ไมข่ายแพง กข็ายดี
(แต่ถา้ขายถกูแถมขายไมด่กีพ็งั)

DUPONT ANALYSIS

EBIT 
Margin (%)

อตัราการ
หมนุเวียน
สนิทรพัย์

อตัราสว่น
สนิทรพัยต์อ่สว่น
ของผูถื้อหุน้ (เทา่)

อตัราผลตอบแทน
ผูถื้อหุน้ (%)

118



ความสามารถในการทาํกาํไรICHI
VS CBG

ichi cbg
อัตราส่วนทางการเงนิ 2561 2560 2561 2560 
อตัรากาํไรขันต้น (%) 14.85 23.79 32.15 31.5
EBIT Margin (%) 0.4 6.19 9.83 8.49
อตัรากาํไรสทุธิ (%) 0.84 5.51 7.94 9.53
อตัราสว่นหมนุเวียนทรพัยสิ์น (เทา่) 0.62 0.66 1.09 1.17
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(%) 0.25 4.11 10.7 9.95
อตัราสว่นหนีสินต่อสว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 0.39 0.42 0.97 0.78
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 0.73 5.34 16.21 17.81
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4. กระแสเงินสด
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วิเคราะห์กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ต่างๆ  ได้แก่  ดาํเนินงาน ลงทุน และ

จัดหาเงิน

ICHI CBG

งบกระแสเงนิสด (ลบ .) 2561 2560 2559 2561 2560 2559 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 670.32 1,250.58 1,288.46 1,290.21 285.99 1,554.15

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ -201.02 -475.98 -851.58 -2,044.62 -2,430.82 -2,244.49

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -464.59 -698.58 -513.05 777 1,551.17 60.08

เงินสดสทุธิ 4.71 76.02 -76.18 22.59 -593.66 -630.26
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