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บทคัดยอ 

 การทําโครงการคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหงบการเงินของกิจการ

ไดถูกตองและศึกษาการทํางบการเงินที่ถูกตองและสมบูรณ โดยทําการศึกษาวิเคราะหงบการเงิน

ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย คือ บริษัท การบินจํากัด (มหาชน) ไตรมาส 1-3 ประจําป 2561 ไดนํา

งบการเงินมาทําการวิเคราะหอัตรารอยละตามแนวต้ัง วิเคราะหเปรียบเทียบตามแนวนอนหรือ

แนวโนม และวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

 ผลการทําโครงการอัตราสวนทางการเงินของบริษัท พบวา อัตราสวนทางการเงินของบริษัท 

คือ อัตราสวนวิเคราะหสภาพคลอง อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการบริหารสินทรัพย 

อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการบริหารหน้ีสิน อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการทํา

กําไร 
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 ประโยชนที่คณะจัดทําไดรับในการจัดทําโครงงานคร้ังน้ีอยางมากเพราะเราไดรูจักการ

วิเคราะหงบตาง ๆ สามารถนํามาปประยุกตใชในการประกอบธุรกิจในอนาคตไดนํามาประกอบการ

ปฏิบัติงานและพัฒนาปรับปรุงตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 โครงการฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยความกรุณาเปนอยางสูงจากทานอาจารยที่ปรึกษา และทาน

คณะกรรมการทุกทานที่คอยใหคําแนะนําคําปรึกษาที่มีประโยชนทั้งยังคอยกระตุนและเปนกําลังใจ

ผลักดันจนโครงการฉบับน้ีเสร็จสมบูรณคณะผูจัดทําขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุกทานเปนอยาง

สูงไว  ณ  ที่น้ี         

  

 ขอขอบคุณแหลงขอมูลตาง ๆ ไมวาจะเปนขอมูลจากทานอาจารยทุกทาน ขอมูลจาก

อินเทอรเน็ต และขอมูลจากหนังสือบัญชีทุกเลมที่ชวยสนับสนุนขอมูลตาง ๆ ในการจัดทําโครงการ

จนสําเร็จเสร็จสมบูรณตลอดจนเพื่อนในกลุมที่ใหความรวมมือรวมใจ ทุมเทในการจัดทําโครงการ

เลมน้ีจนสําเร็จลุลวงไดดวยดี 

 

 กราบขอบพระคุณ  ดร.สมศักด์ิ รุงเรือง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชย

การที่ใหโอกาสในการศึกษา  คณาจารยทุกทานที่ไดกรุณาใหความรู และคําแนะนําที่เปนประโยชน   

ตลอดจนใหความหวงใยแกคณะผูจัดทําตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการแหงน้ี 

 

 สุดทายน้ีคณะผูจัดทําขอนอมรําลึกถึง  พระคุณบิดา  มารดา  ครูอาจารยทุกทานที่ไดกรุณา

อบรมสั่งสอน รวมทั้งบุคคลในครอบครัวทุกคน และเพื่อน ๆ  ที่อยูเบื้องหลังความสําเร็จในคร้ังน้ี 

 

        คณะผูจัดทํา 
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คํานํา 

 

 โครงการที่จัดทําขึ้นในคร้ังน้ีเปนธุรกิจประเภทธุรกิจบริการที่ไดมีการจัดต้ังเปนบริษัท

จํากัด มีเร่ืองหุนสวนเขามาเกี่ยวของซึ่งเปนสวนหน่ึงของวิชาบัญชีตามหลักสูตรอาชีวะศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเน่ืองจากปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจการประกอบธุรกิจเอกสารการ

ดําเนินงานการจัดปะเภทที่ใชในการบันทึกบัญชี 

  

 เพื่อนําความรูที่ไดจากการจัดทําโครงการน้ีมาใชในการทํางานวิชาชีพบัญชีไดจริงเชน การ

วางระบบบัญชี และแผนกการตลาดรวมถึงการจัดทํางบบัญชีตาง ๆ เชน จัดทํางบแสดงฐานะ

การเงินภายในบริษัทและการจัดเก็บเอกสารตามประเภทชองใบสําคัญน้ัน ๆ 

 ประโยชนที่ไดหลังจากการศึกษาโครงการเลมน้ีไดจะสามารถเขาใจในระบบบัญชี ต้ังแต

การทําเอกสาร การบันทึกบัญชี จนถึงการปดงบ โดยนักศึกษาจะสามารถนําความรูเหลาน้ีไปใชใน

การทํางานในชีวิตระจําวันได 

 

 

คณะผูจัดทํา
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บทท่ี  1 

 

 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของโครงการ 

 

 การบัญชีมีบทบาทสําคัญตอการบริหารธุรกิจหลายประเภทและชวยใหผูเกี่ยวของ

กับบริษัทสามารถตัดสินใจทางธุรกิจไดมีการต้ังยอดในการลงทุนการจัดทํางบตาง ๆ ซึ่ง

กระบวนการทางดานบัญชีน้ันประกอบดวย การวัดและการสรุปผลการดําเนินธุรกิจการแปล

ความหมายของขอมูลทางการเงินและการรายงานผลไปยังผูรับผิดชอบเพื่อใชในการตัดสินใจในการ

ทําเร่ืองตาง ๆโดยพื้นฐานแลวบัญชีการเงินก็คือกระบวนการบันทึกธุรกรรมและการรายงานผล

ขอมูลทางการเงินออกมาในรูปของเอกสาร เชน งบกําไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน ซึ่ง

เอกสารเหลาน้ีจะใชในการตัดสินใจทางดานการเงินโดยบุคคลที่เกี่ยวของ 

ในสมัยกอนการเดินทางขามประเทศหรือการขนสงขามประเทศเปนเร่ืองที่ทําไดยาก

เพราะในสมัยกอนยังตองใชการเดินทางบกหรือทางนํ้าโดยในสมัยน้ีไดมีการพัฒนาเคร่ืองบินที่

สามารถรับผูโดยสารและรับสินคาจํานวนเยอะไดในการขามประเทศโดยประหยัดเวลามากกวาทาง

บกและทางนํ้าและมีความปลอดภัยสูง ผูบริโภคสามารถวางแผนการเดินทางทองเที่ยวของคุณ

สามารถทํางานไดแมขณะเดินทางทําใหประหยัดเวลามากขึ้นสามารถสงของในเวลารวดเร็วได 

ดังน้ันทางคณะผูจัดทําไดเห็นถึงความสําคัญของธุรกิจในประเภทน้ีที่สามารถทําให

ผูบริโภคเดินทางไดอยางมีประสิทธิภาพและคอยอํานวยความสะดวกซึ่งทางคณะผูจัดทําจะใชขอมูล

ที่ไดจากงบการเงินของ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ป2561 ทั้งสามไตรมาสที่ไดลงไวใน

ตลาดหลักทรัพยมาวิเคราะหเพื่อตัดสินใจของนักธุรกิจในการเขามาลงทุน 

โครงการน้ีเปนโครงการที่นําความรูเกี่ยวกับบัญชีมาใชและนํามาประยุกตใชในการ

วิเคราะหการศึกษาการจัดทําของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนธุรกิจประเภท

บริการ ขอมูลขอความขางตนน้ีนักศึกษายังสามารถทําการวิเคราะหการศึกษาการจัดทําบัญชีของ

บริษัทและการวางแผนการทํางานเพื่อเปนแนวทางการวิเคราะหงบการเงินของบริษัท 
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1.1 วัตถุประสงคของการจัดทําโครงการ 

 

ในการจัดทําโครงงานคร้ังน้ีคณะผูจัดทําไดกําหนดวัตถุประสงคของการจัดทําโครงการไวดังน้ี         

1.2.1  เพื่อศึกษาการทํางบการเงินที่สมบูรณของกิจการขนาดใหญ 

       1.2.2  เพื่อศึกษาการวิเคราะหงบการเงินของกิจการไดถูกตองเหมาะสม 

       1.2.3  เพื่อใหศึกษางบการเงินที่ถูกตองของกิจการ 

       1.2.4  เพื่อใหนักศึกษาฝกความสามัคคีและมีความคิดสรางสรรค 

 

1.2 ขอบเขตของการดําเนินงาน 
 

 1.3.1  บริษัทที่ศึกษา 

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 1.3.2  ประเภทธุรกิจ 

    ประเภทธุรกิจบริการ 

       1.3.3  ประเภทสินคาหรือบริการ 

   การใหบริการสายการบิน               

       1.3.4  งบการเงินท่ีใช 

   - งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

   - งบแสดงฐานะการเงิน 

   - งบกระแสเงินสด 

   - งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

       ( รอบระยะเวลาไตรมาสที่ 1-3 ป 2561 ) 

 

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจาการทําโครงการ 

1.4.1  นักศึกษาทราบการทํางบการเงินที่สมบรูณของกิจการขนาดใหญ 

1.4.2  นักศึกษาสามารถวิเคราะหงบการเงินของกิจการไดถูกตองเหมาะสม 

1.4.3  นักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับงบการเงินที่ถูกตองกิจการ 

1.4.4  นักศึกษามีความสามัคคีและมีความคิดสรางสรรค 
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1.5  ข้ันตอนการดําเนินโครงการ 

  1.5.1  ข้ันตอนการเตรียมงาน 

  1.5.1.1  เตรียมหาสมาชิกทําโครงการ 

  1.5.1.2  หาชื่อบริษัทที่จะตองวิเคราะห 

  1.5.1.3  เสนอโครงการตออาจารยที่ปรึกษา 

  1.5.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

   1.5.2.1  เลือกบริษัทที่อยูในตลาดหลักทรัพย 

   1.5.2.2  จัดทําใบเสนอโครงการใหอาจารยที่ปรึกษาโครงการพิจารณา 

   1.5.2.3  ศึกษาขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัทที่วิเคราะห 

   1.5.2.4  นํางบการเงินของบริษัทมาทําการวิเคราะหงบ 

  1.5.3  ข้ันตอนสรุป 

   1.5.3.1  ตรวจสอบความถูกตอง 

   1.5.3.2  ดําเนินการประเมินโครงการ 

   1.5.3.3  นําเสนอโครงการและสรุปผลการดําเนินงาน 
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บทท่ี  2 

 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับบัญชี 

 

 การจัดทําโครงการคร้ังน้ีเพื่อศึกษาวิเคราะหงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพยของ

ผูประกอบการธุรกิจ ซึ่งไดนําความรูเกี่ยวกับเน้ือหาวิชา หรือรายวิชาที่ประยุกตใชในการจัดทํา

โครงการคือ วิชาการบัญชีชั้นกลาง วิชาการบัญชีชั้นสูง วิชาการวิเคราะหรายงานทางการเงิน 

วิชาการสอบบัญชี ทั้งน้ีคณะผูจัดทําไดศึกษาแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการบัญชีไวดังตอไปน้ี 

2.1 ความหมายท่ีเกี่ยวกับการบัญชี 

2.1.1 ความหมายของการบัญชี 

2.1.2 ความหมายของงบการเงิน 

2.1.3 ความหมายของการวิเคราะหงบการเงิน 

2.1.4 ความหมายเกี่ยวกับธุรกิจ 

 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหองคกร 

  2.2.1 แนวคิดของ SWOT 

  2.2.2 แนวคิดของหลัก PDCA 

 2.3 ทฤษฏีเกี่ยวกับการบัญชี 

  2.3.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1  (ปรับปรุง 2558) 

  2.3.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) 

  2.3.3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) 

  2.3.4 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) 

  2.3.5 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 

 2.4 งานโครงการท่ีเกี่ยวของ 

 

 

 

 

2.1.2 ความหมายของงบการเงิน 
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งบการเงิน เปนรายงายขอมูลทางการเงินของกิจการที่ไดจัดทําหรือจดบันทึกไวในรอบ

ระยะเวลาหน่ึง ที่สามารถแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินการ ฐานะการเงินหรือการเปลี่ยนแปลง

ฐานะการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาน้ัน ๆ ซึ่งกฎหมากําหนดใหกิจการตองนําเสนองบการเงิน

อยางนอยปละคร้ัง ประกอบดวย 

2.2.2.1 งบแสดงฐานะการเงิน 

      งบแสดงฐานะการเงิน คือ เปนงบแสดงฐานะการเงินของกิจการที่ทําอยู ณ วันใดวันหน่ึง

ของรอบบัญชี โดยจะแสดงใหทราบถึง สินทรัพย หนีสิน และสวนของเจาของวามีจํานวนเทาใด 

ตามหลักแลวจะตองจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน ขึ้นมาอยางนอยปละ 1 คร้ัง ซึ่งการจัดทํางบแสดง

ฐานะการเงินน้ีจะทําใหหนวยงานรัฐสามารถประเมินและจัดเก็บภาษีได กิจการบางแหงอาจจะตอง

ทํางบแสดงฐานะการเงิน เพื่อแสดงงบแสดงฐานะการเงินทุกวันสิ้นเดือนก็ได ขึ้นอยูกับความ

ตองการใชรายงานของทางกิจการน้ัน ๆ งบแสดงฐานะการเงินบางออกเปน 2 ประเภท คือ 

1) งบแสดงฐานะการเงินแบบบัญชีงบแสดงฐานะการเงินจะใชฟอรมที่มีลักษณะคลายตัว 

T แบงออกเปน 2 ดาน ทางดานซายมือจะแสดงรายการของสินทรัพยสวนดานขวามือจะ

แสดงรายการของหนีสินและสวนของเจาของ ขั้นตอนในการจัดทํางบแสดงฐานะ

การเงินแบบบัญชีมีดังน้ี 

ขั้นที่ 1 เขียนหัวงบแสดงฐานะการเงิน 3 บรรทัด ประกอบดวย 

      บรรทัดที่ 1 เขียนชื่อกิจการ 

     บรรทัดที่ 2 เขียนคําวา “’งบแสดงฐานะการเงิน” 

     บรรทัดที่ 3 เขียนวัน เดือน ป ที่จัดทํางบแสดงฐานะการเงิน 

ขั้นที่ 2 ทางดานซายมือใหเขียนรายละเอียดของสินทรัพยแสดงรายการตางๆ ของสินทรัพย

ที่กิจการมี 

ขั้นที่ 3 ทางดานขวามือใหเขียนรายละเอียดของหน้ีสินและสวนของเจาของที่กิจการมี 

ขั้นที่ 4 รวมยอดทั้ง 2 ดานใหเทากันและอยูในระดับเดียวกัน 

 

 

 

2) งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน ขั้นตอนในการจัดทํางบแสดงฐานะการเงินแบบ

รายการ 
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ขั้นที่ 1 เขียนหัวงบแสดงฐานะการเงิน 3 บรรทัด คือ 

      บรรทัดที่ 1 เขียนชื่อกิจการ 

      บรรทัดที่ 2 เขียนคําวา “งบแสดงฐานะการเงิน” 

      บรรทัดที่ 3 เขียนวัน เดือน ป ที่จัดทํางบ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบัญชี 

 2.1.1 ความหมายของการบัญชี 

 การบัญชี หมายถึง 

  กระบวนการจัดการในสวนของบันทึกรายการทางการคา ไดแก การเขียนบันทึกรายการ

ทางการคา การจําแนกแยกประเภทหมวดหมูทางการคาการสรุปผลการดําเนินงานรวมไปถึงการ

วิเคราะหและการแปลความหมายขอมูลของนักบัญชี (ศรีสุดา ธีระการญจน ,2550 : 3) 

คําจํากัดความของการบัญชีน้ันมีผูใหความหมายไวแตกตางกัน ดังตอไปน้ี 

 นริศรา ประมวลสุข (2554 : 3) ไดใหความหมายของการบัญชีไววา การรวบรวมขอมูลการ

บัญชี (Accounting) ทางการเงิน การจดบันทึก การจัดประเภทเปนหมวดหมูการเรียบเรียงและ

ดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ เสนอตอผูใชงบการเงิน ทั้งภายในและ

ภายนอกกิจการ เพื่อใชประโยชนในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

 สุพาดา สิริกุตตา (2553 : 3) ไดใหความหมายของการบัญชีไววา ศิลปะของการจดบันทึก

การจําแนกใหเปนหมวดหมูและการสรุปผลสิ่งสําคัญในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณตางๆ ซึ่ง

เกี่ยวของกับทางดานการเงิน รวมทั้งการแปลความหมายของผลการปฎิบัติดังกลาวดวย 

 ศิรประภา สุขเกษม (2553 : 3) ไดใหความหมายของการบัญชีวา การรวบรวมจดบันทึกการ

จําแนกขอมูล การสรุปและการวิเคราะหทางการเงินประเภทเดียวกันไวดวยกันโดยนักบัญชี ซึ่งใน

การรวบรวม การบันทึกและการจําแนกขอมูลน้ันอาจทําไดดวยมือดวยเคร่ืองจักรกลในการทําบัญชี

และเคร่ืองคอมพิวเตอร 

 ศาสตราจารย W.A.Paton แหงมหาวิทยาลัยมิซิแกนไดใหคําจํากัดความ “การบัญชี” 

(Acccounting) วาการบัญชีคือ “การชวยอํานวยใหการบริหารงานเศรษฐกิจดําเนินไปไดอยาง

ราบร่ืน”นักบัญชีจึงมีหนาที่บันทึกรายการซึ่งเกิดขึ้นไดกับหนวยธุรกิจเฉพาะที่สามารถตีคาเปนตัว

เงินได รวมทั้งเรียบเรียงจัดแยกประเภทวิเคราะหและรายงานผลสรุปของรายการที่เกิดขึ้น 
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            สมาคมผูสอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศสหรัฐอเมริกา (AICPA) ไดใหความหมายของ

การบัญชีไววา การจดบันทึก การจําแนก การสรุปผลและการรายงานเหตุการณเกี่ยวกับการเงิน โดย

ใชหนวยเงินตรา รวมทั้งการแปลความหมายของผลการปฏิบัติดังกลาวดวย 

  จากความหมายของการบัญชีที่มีนักวิชาการใหนิยามไวแลวน้ัน สามารถนํามาสรุปไดวา

การบัญชีน้ันหมายถึง การเก็บรวบรวม บันทึก จําแนก และทําสรุปขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณทาง

เศรษฐกิจที่เปนฝนรูปของตัวเงินไวในสมุดบัญชีอยางสม่ําเสมอเปนระเบียบถูกตองตามหลักการ 

2.1.2.2 งบกําไรขาดทุน 

          งบกําไรขาดทุน หมายถึง งบที่แสดงถึงผลการดําเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลา

บัญชีที่กําหนดแตจะตองไมเกิน 1 ป เพื่อวัดผลการดําเนินงานของธุรกิจวามีรายไดและคาใชจายใน

รอบระยะเวลาน้ันเทาใด และเมื่อนํารายไดหักดวยคาใชจายและ จะเปนกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ 

ซึ่งงบกําไรขาดทุนจะมีวิธีทําดังน้ี 

1) การทํางบกําไรขาดทุน กึ่งกลางหนากระดาษ 

ขั้นที่ 1 เขียนหัวงบกําไรขาดทุน กึ่งกลางหนากระดาษ 

บรรทัดที่ 1 ชื่อกิจการ 

บรรทัดที่ 2 คําวา “งบกําไรขาดทุน” 

บรรทัดที่ 3 สําหรับรอบระยะเวลาที่จัดทํางบกําไรขาดทุน 

     ขั้นที่ 2 รายการแบงออกเปน 2ดานรายไดจะบันทึกดานเครดิตคาใชจายจะบันทึกดานDr. 

     ขั้นที่ 3 หายอดรวมทั้งดานเดบิต และดานเครดิต 

 ถาผลรวมทางดานเครดิต (คาใชจาย) มากกวาดานเครดิต (รายได) แสดงวามีผล “ขาดทุน

สุทธิ” ใหบันทึกผลขาดทุนสุทธิทางดานเครดิตแลวทําการรวมยอดเงินทั้ง 2 ขาง จะตองเทากัน 

ดังตอไปน้ี 

2) การทํางบกําไรขาดทุนแบบรายงาน 

          ขั้นที่1 สวนหัวงบมี 3 บรรทัดคือ 

  บรรทัดที่ 1 ชื่อกิจการ 

  บรรทัดที่ 2 คําวา “งบกําไรขาดทุน” 

  บรรทัดที่ 3 สําหรับรอบระยะเวลาที่จัดทํางบกําขาดทุน 
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          ขั้นที่ 2 เขียนคําวา “รายได” ดายซายมือแลวนําบัญชีรายไดตางๆ ของกิจการมา

เขียนเยื้องไปทางขวามือเล็กนอย และเขียนจํานวนเงินทางขวามือและรวมยอดรายได

ทั้งหมด 

  ขั้นที่ 3 เขียนคําวา “คาใชจาย” ทางซายมือใหตรงกับรายได และนําบัญชีคาใชจาย

ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเขียนเยื้องไปทางขวามือเล็กนอย พรอมเขียนจํานวนเงินทางขวามือและ

รวมยอดคาใชจายทั้งหมด 

ขั้นที่ 4 หาผลตางระหวางรวมรายได และยอดคาใชจาย ถายอดรวมรายไดมากกวา

ยอดรวมคาใชจาย ผลตางคือ กําไรสุทธิ ถายอดรวมไดรายนอยกวายอดรวมคาใชจาย 

ผลตางคือ ขาดทุนสุทธิ 

2.1.2.3 งบแสดงฐานะของผูถือหุน 

           งบแสดงฐานะการเงินของผูถือหุน หมายถึง งบที่แสดงขอมูลการเปลี่ยนแปลงที่

กระทบยอดจากรายการตนงวดในสวนของทุนเรือนหุน กําไรสะสม และสวนเกินทุน มาเปนตอน

สิ้นงวดบัญชี ซึงบริษัทจะตองจัดทําเร่ืองจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 และ ประกาศกรม

ทะเบียนการคาไดกําหนดไวใหตองจัดทําและนําเสนอตอกระทรวงพาณิชยพรอมกับงบอ่ืน ๆ ซึ่ง

รวมสวนตามประกาศของกรมทะเบียนการคาไดกําหนดใหงบแสดงฐานะการเงินการเปลี่ยนแปลง

สวนของผูถือหุนมีรายการดังน้ี 

1. ยอดคงเหลือตนงวดสวนของผูถือหุน ประกอบดวย ทุนเรือนหุน สวนเกิน (ตํ่า) 

มูลคาหุน สวนเกินทุน กําไรสะสม 

2. ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด 

3. ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว 

4. สวนเกินทุนอ่ืน 

5. สวนตํ่ากวาทุนอ่ืน 

6. รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 

7. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

8. เงินปนผลจาย 

9. หุนบุริมสิทธิ 

10. หุนสามัญ 

11. ยอดคงเหลือปลายงวดสวนของผูถือหุน 

2.1.2.4 งบกระแสเงินสด 
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                              งบกระแสเงินสด หมายถึง งบการเงินที่แสดงเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

ที่ไดรับเขามา เงินสดที่จายออกไป และเงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ จากกิจการดําเนินงาน กิจการ

ลงทุนและกิจการจัดหาเงินของกิจการในระหวางงวดบัญชีหน่ึง โดยการกระทบยอดเงินสดยกมาตน

งวดใหเทากับเงินสดคงเหลือปลายงวด สามารถทําได 2 วิธี 

1. วิธีทางตรง เปนวิธีที่แสดงแตละรายการในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑ เงินสดวิธีทางตรง

จัดเปนวิธีที่ดีที่สุดเพราะใหขอมูลที่ชัดเจนถึงเงินสดรับและจายของแตละรายการในงบ

กําไรขาดทุน แตเปนวิธีที่คํานวณยาก 

ตารางที่ 1 การคิดเกณฑเงินคงคางวิธีทางตรง 

เกณฑเงินคงคาง ปรับปรุง เกณฑเงินสด 

บวก หัก 

 

รายไดอ่ืน 

-ยอดเพิ่มขึ้นในรายไดที่

ยังไมไดรับรู 

-ยอดลดลงในรายไดที่

ยังไมรับรู 

-ยอดกําไรจากการขาย

สินทรัพย 

 

รายไดอ่ืน 

 

ตนทุนขาย 

-ยอดเพิ่มขึ้นในสินคา 

-ยอดลดลง ในเจ าห น้ี

การคา 

-ยอดลดลงในสินคา 

-ยอดเพิ่มขึ้นในเจาหน้ี

การคา 

 

ตนทุนขาย 

 

คาใชจายดําเนินงานภาษี

เงินได 

-ยอดเพิ่มขึ้นใน

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน

ที่ไมใชเงินสด ลูกหน้ี 

สินคา 

-ยอดลดลงในหน้ีสิน

หมุนเวียนอ่ืนที่ไมใช

เจาหน้ีการคา 

-ยอดลดลงในสินทรัพย

หมุนเวียนที่ไมใชเงิน

สด ลูกหน้ี สินคา 

-ยอดเพิ่มขึ้นในหน้ีสิน

หมุนเวียนอ่ืนที่ไมใช

เจาหน้ีการคา 

-ยอดคาใชจายที่ไมเปน

เงินสด 

 

คาใชจายดําเนินงานและ

ภาษี 

กําไรสุทธิตามเกณฑเงินสด = เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 
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   2.  วิธีทางออม เปนวิธีคํานวณหากําไรสุทธิตามเกณฑเงินสด โดยการปรับปรุงยอดกําไรสุทธิ

ตามเกณฑเงินคงคางดวยรายการตาง ๆ ที่กระทบกําไรสุทธิที่นําเสนอแตไมกระทบยอดเงินสด โดย

บวกและหักดวยรายการตอไปน้ี 

     บวก คาใชจายที่ไมเปนเงินสด 

         สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนนอกจากเงินสดลดลง 

          หน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 

     หัก  รายไดที่ไมเปนเงินสด 

          สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนนอกจากเงินสดเพิ่มขึ้น 

          หน้ีสินหมุนเวียนลดลง 

     วิธีน้ีเปนที่นิยมปฏิบัติกัน เพราะเปนวิธีที่คํานวณงายกวาวิธีทางตรง 

   2.1.2.5  หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

             หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประกอบดวย คําอธิบาย และการวิเคราะห

รายละเอียดของจํานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานทางการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด      

และงบการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ โดยแสดงในรูปของงบยอย หรืองบประกอบตาง ๆ       

รวมทั้งขอมูลเพิ่มเติม ขอมูลที่มาตรฐาน การบัญชีกําหนดใหเปดเผย และการเปดเผยขอมูลอ่ืนที่            

จะทําใหงบการเงินแสดงโดยถูกตองตามที่ควร ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินในการ

ตัดสินใจไดถูกตองโครงสรางหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังน้ี 

   1)  หมายเหตุประกอบงบการเงินของกิจการ แสดงขอมูลเกี่ยวกับเกณฑการจัดทํางบการเงิน 

และนโยบายการบัญชีที่เลือกใชกับรายการและเหตุการณทางบัญชีที่สําคัญ เปดเผยขอมูลตามที่

มาตรฐานการบัญชีกําหนดใหขอมูลเพิ่มเติมที่ไมไดแสดงอยูในงบการเงินแตเปนขอมูลที่จําเปน 

เพื่อใหงบการเงินน้ันแสดงโดยถูกตองตามที่ควร 

   2)  หมายเหตุประกอบงบการเงินตองแสดงอยางเปนระบบ รายการแตละรายการในงบแสดง

ฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดตองอางอิงขอมูลที่เกี่ยวของในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน การนําเสนองบการเงิน มี 2 ประเภท 

    งบการเงินประจําป เปนงบการเงินที่จัดทําขึ้น ณ วันสิ้นงวดบัญชีเพื่อแสดงฐานะทาง

การเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดในรอบปบัญชีน้ัน ๆ ของกิจการ 

    งบการเงินระหวางกาล เปนงบการเงินที่จัดทําขึ้นระหวางงวดบัญชีเพื่อแสดงฐานะทาง

การเงิน ผลการดําเนินงาน และการะแสเงินสด และผูใชงบการเงินไดทราบขอมูลทางการเงินกอน

สิ้นงวดบัญชี เชน งบการเงินรายเดือน รายไตรมาส รายคร่ึงป เปนตน 
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  2.1.3  ความหมายของการวิเคราะหงบการเงิน 

   2.1.3.1  การวิเคราะหงบการเงิน  

       หมายถึง การคนหาขอเท็จจริงจากงบการเงินโดยการคนหาขอเท็จจริงดังกลาวตอง

อาศัยเคร่ืองมือตาง ๆ เชน การวิเคราะหแนวต้ัง การวิเคราะหแนวนอนและการวิเคราะหอัตราสวน  

เปนตน การวิเคราะหงบการเงินสามารถวิเคราะหไดเปน 2 ลักษณะคือ 

   1.  การนําเสนองบการเงินงบใดงบหน่ึงมาแปลความหมาย เชน การนํางบแสดงฐานะการเงิน 

หรืองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มาวิเคราะหตามแนวต้ังหรือวิเคราะหโครงสรางซึ่งจะทําใหทราบ

รายละเอียดของแตละรายการ ในงบการเงินน้ันวามีมากนอยเพียงใดและทําใหสามารถเปรียบเทียบ

กับกิจการอ่ืนได  การนํางบแสดงฐานะการเงินหรืองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมาวิเคราะห                 

ตามแนวนอนหรือวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง จะทําใหทราบวาแตละรายการในงบการเงินไดเงินมา

เทาใด และใชเงินไปกับกิจกรรมใดบาง 

   2.  การนํางบการเงินมากกวาหน่ึงงบมาวิเคราะหรวมกัน เชน การจําแนกรายการในงบแสดง

ฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมาหาอัตราสวน ซึ่งจะทําใหทราบถึงความสามารถในการ

ดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไร เปนตน ขั้นตอนการวิเคราะหงบการเงิน จะมีขึ้นตอน

ตรงกับขามกับการจัดทํางบการเงิน คือการจัดทํางบการเงินจะเร่ิมตนการวิเคราะหรายการคา และ

บันทึกบัญชีเพื่อรวมรวมผลไปจัดทํางบการเงินสวนการวิเคราะหงบการเงินมีวัตถุประสงคเพื่อให

ทราบถึงรายการคาที่เกิดขึ้นในกิจการ ดังน้ันจึงตองหาขอเท็จจริงจากงบการเงิน โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

    1.  กําหนดวัตถุประสงคในการวิเคราะหงบการเงิน กอนที่จะทําการวิเคราะหงบการเงิน     

ผูวิเคราะหตองกําหนดวัตถุประสงคของการวิเคราะหโดยตองพิจารณาวาจะวิเคราะหในฐานะที่เปน

ใคร เพราะแตละคนจะมีวัตถุประสงคที่แตกตางกัน 

    2.  รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ เมื่อกําหนดวัตถุประสงคในการวิเคราะหงบการเงินแลว

ตอจากน้ันเปนขั้นตอนของการรวมรวมขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งไดแก งบการเงินและรายละเอียดที่

เกี่ยวของกัน 

    3.  การปรับสภาพขอมูล เปนการปรับรูปแบบของขอมูล ใหเปนแบบเดียวกัน ซึ่งงายตอการ

เปรียบเทียบขอมูล และการนําขอมูลไปทางการวิเคราะห เชน การปรับงบการเงินใหเหมาะสมกับ

การวิเคราะหรอยละ หรือการวิเคราะหอัตราสวน เปนตน 

    4.  การเลือกวิธีการวิเคราะห การเลือกวิธีการวิเคราะหงบการเงินควรเลือกใหเหมาะสมกับ

วัตถุประสงคของผูทําการวิเคราะห บางคร้ังเพื่อใหไดรายละเอียดและขอเท็จจริงมากที่สุดอาจใช

วิธีการวิเคราะหมากกวาหน่ึงวิธี 
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    5.  การแปลความหมาย คือ การนําเอาขอเท็จจริงที่ปรากฏจากผลการวิเคราะหมาอธิบาย

ความหมายใหผูใชขอมูลไดทราบเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจ การแปลความหมายน้ัน           

เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด  

 

   2.1.3.2  การวิเคราะหอัตรารอยละตามแนวตั้ง 

       การวิเคราะหอัตรารอยละตามแนวต้ัง เปนการเปรียบเทียบตัวเลขแตละรายการกับ

ยอดรวมในงบการเงินเดียวกัน 

   สูตรคํานวณอัตรารอยละของรายการตาง ๆ 

   1.  งบกําไรขาดทุน 

    รายการในงบกําไรขาดทุน แสดงยอดหลายขั้น 

     % = ยอดเงินของรายการน้ัน / ยอดขายสุทธิ 

    รายการในงบกําไรขาดทุน แสดงยอดขั้นเดียว 

     % = ยอดเงินของรายการน้ัน / ยอดรายไดรวม 

   2.  งบแสดงฐานะการเงิน 

    รายการในงบดานสินทรัพย 

     % = ยอดเงินของรายการน้ัน / ยอดสินทรัพยรวม 

    รายการในงบดานสินทรัพยและหน้ีสิน 

     % = ยอดเงินของรายการน้ัน / ยอดหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 

    ขอจํากัดของการวิเคราะหแนวตั้ง 

      ตัวเลขบางรายการอาจมีจํานวนเพิ่มขึ้น ในระหวางรอบระยะเวลาบัญชี แตเมื่อคิดเปน

รอยละของยอดรวมของรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบันกลับมีอัตราที่ลดลง ทั้งน้ีเพราะสินทรัพยรวมมี

จํานวนมากขึ้น หรือทางตรงขาม ตัวเลขบางรายการอาจมีจํานวนเทาเดิม แตเมื่อคิดเปนรอยละของ

ยอดรวมกลับมีอัตราที่เพิ่มขึ้น ทั้งน้ีเพราะสินทรัพยรวมมีจํานวนลดลง 

 

   2.1.3.3  สูตรการคํานวณอัตรารอยละของรายการตาง ๆ กรณีวิเคราะหโครงสรางเฉพาะสวน 

     งบกําไรขาดทุน เชน วิเคราะหเฉพาะคาใชจาย 

       % = ยอดคาใชจายแตละรายการ / ยอดคาใชจายรวม 

     งบแสดงฐานะการเงิน เชน วิเคราะหเฉพาะสินทรัพยหมุนเวียน 

       % = ยอดสินทรัพยหมุนเวียนแตละรายการ / ยอดสินทรัพยหมุนเวียนรวม 
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   2.1.3.4  การวิเคราะหเปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโนม 

         เปนการเปรียบเทียบตัวเลขในงบการเงินต้ังแตสองงวดบัญชีขึ้นไป เพื่อดูวา

รายการในแตละงวดมีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางไร เพิ่มขึ้น ลดลง หรือไมเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเห็น

ความหมายที่ชัดเจนจึงจัดทําเปนอัตรารอยละของการเปลี่ยนแปลง  

  วิธีวิเคราะหงบการเงินแนวนอนมี 2 วิธี 

    1.วิธีวิเคราะหแบบฐานเคลื่อนที่เปนการวิเคราะหโดยเปรียบเทียบกับงวดกอน 1 งวด 

      สูตร = (ยอดขายปปจจุบัน - ยอดขายปกอนหนา) / ยอดขายปกอนหนา 

    2.  วิธีวิเคราะหแบบฐานคงที่ เปนการวิเคราะหโดยกําหนดใหยอดขายของปใด ปหน่ึงเปน

การเปรียบเทียบกับปอ่ืน ๆ และสูตรคํานวณ ดังน้ี 

      สูตร = (ยอดขายปที่วิเคราะห - ยอดขายปฐาน) / ยอดขายปฐาน 

   2.1.3.5  การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

         คือการนําขอมูลทางการเงินจากงบการเงินที่มีความสัมพันธกันหรือเกี่ยวของกัน

มาเปรียบเทียบในรูปของอัตราสวน เพื่อใหการวิเคราะหมีความหมายมากขึ้น ซึ่งอาจเปนรายการ       

ทางการเงินประเภทเดียวกันหรือรายการทางการเงินตางประเภทโดยเปรียบเทียบได 3 ลักษณะ 

    เปรียบเทียบกับอัตราสวนทางการเงินของกิจการในปที่ผานมาในอดีต 

    เปรียบเทียบกับอัตราสวนทางการเงินของคูแขงขัน 

    เปรียบเทียบกับอัตราสวนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกันกับกิจการ 
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ประเภทของอัตราสวนทางการเงิน 

   1)  การวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน  

     อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน   =  สินทรัพยหมุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน  

     อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว =  (สินทรัพยหมุนเวียน – สินคาคงเหลือ ) / หน้ีสิน 

                     หมุนเวียน 

   2)  อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการบริหารสินทรัพย 

     อัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ี    =  ยอดขายเชื่อสุทธิ / ลูกหน้ีเฉลี่ย 

     ระยะเวลาเก็บหน้ี           =  360 วัน / อัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 

     อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ =  ตนทุนสินคาขาย / สินคาคงเหลือเฉลี่ย  

     ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการขายสินคา  =  360 วัน /อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ

     อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร  =  ขายสุทธิ / สินทรัพยถาวร 

     อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม  =  ขายสุทธิ  / สินทรัพยรวม    

   3)  อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการบริหารหน้ีสิน    

     อัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพยรวม     = หน้ีสินรวม / สินทรัพยรวม 

     อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน   = หน้ีสินรวม / สวนของผูถือหุน 

     อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย  = กําไรจากการดําเนินงาน / ดอกเบี้ยจาย 

   

   4)  อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร 

     อัตรากําไรขั้นตน               = กําไรขั้นตน/ ขายสุทธิ  

     อัตรากําไรจากการดําเนินงาน       = กําไรจากการดําเนินงาน / ขายสุทธิ 

     อัตรากําไรสุทธิ             = กําไรสุทธิ/ขายสุทธิ 

     อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย      = กําไรสุทธิ / สินทรัพยรวม  

     อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสามัญ = กําไรสุทธิ  / สวนของผูถือหุน 
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  2.1.4  ความหมายเกี่ยวกับธุรกิจ 

     การบินไทยเร่ิมกอต้ังขึ้นโดยการทําสัญญารวมทุนระหวาง บริษัท เดินอากาศไทย จํากัด 

กับสายการบินสแกนดิเนเวียน แอรไลน ซิสเต็ม หรือใชชื่อยอวา เอส เอ เอส เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 

2502 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินธุรกิจการบินระหวางประเทศ ตลอดมาจนถึงปพุทธศักราช 

2520 บริษัท เดินอากาศไทย ไดซื้อหุนทั้งหมดคืนจาก เอส เอ เอส ตามมติ คณะรัฐมนตรี และมอบ

โอนหุนที่ซื้อมาใหกระทรวงการคลัง ดังน้ัน การบินไทย จึงเปนสายการบินของคนไทยอยางแทจริง 

 

  การบริการ หมายถึง การใหความชวยเหลือ หรือการดําเนินการเพื่อประโยชนของผู อ่ืน           

การบริการที่ดี ผูรับบริการก็จะไดรับความประทับใจ และชื่นชมองคกร ซึ่งเปนสิ่งดีสิ่งหน่ึงอันเปน

ผลดีกับองคกรของเรา เบื้องหลังความสําเร็จเกือบทุกงาน มักพบวางานบริการเปนเคร่ืองมือ

สนับสนุนงานดานตาง ๆ 

 

  การขนสงทางอากาศ หมายถึง การลําเลียงคน สัตว และสิ่งของจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึงโดยใช

ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ในอากาศ รวมถึงการเดินทางของมนุษยโดยทางอากาศ ยานพาหนะที่ใชใน

การขนสง คือ เคร่ืองบิน สําหรับยานพาหนะที่สามารถเคลื่อนที่ในอากาศไดมีหลายชนิด ไดแก 

เคร่ืองรอน บอลลูน ยานอวกาศ และจรวด เปนตน 

 

  สายการบิน หมายถึง ที่ใหบริการขนสงทางอากาศสําหรับผูโดยสารที่เดินทางและการขนสง

สินคา สายการบินเชาหรือเจาของเคร่ืองบินของพวกเขาดวยซึ่งในการจัดหาบริการเหลาน้ีและอาจ

เปนหุนสวนหรือเปนพันธมิตรกับสายการบินอ่ืนเพื่อประโยชนรวมกันโดยทั่วไป บริษัทสายการบิน

ไดรับการยอมรับที่มีใบรับรองการดําเนินงานอากาศหรือใบอนุญาตที่ออกโดยการบินของรัฐ     

สายการบินที่แตกตางจากผูที่มีจดหมายเดียวแบกอากาศยานหรือเรือบรรทุกสินคาผานทางหลายรอย

ปฏิบัติการบริการเต็มรูปแบบระหวางประเทศสายการบินของเคร่ืองบิน บริการสายการบินสามารถ

แบงเปนทวีปภายในทวีปประเทศภูมิภาคหรือตางประเทศและอาจจะมีการดําเนินการใหบริการที่

กําหนดหรือการเชาเหมาลํา 

 

  อากาศยาน หมายถึง สิ่งหรือเคร่ืองที่สามารถบินไดโดยไดรับการรองรับจากอากาศ หรือ

โดยทั่วไปคือชั้นบรรยากาศของโลก มันสามารถตานแรงดึงดูดของโลกโดยใชแรงลอยตัว   หรือใช

แรงยกพลศาสตร 
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  การบิน หมายถึง การใชอากาศยานเพื่อวัตถุประสงคที่ตองการการบิน ในความหมายน้ี หมายถึง 

การบินพลเรือน ซึ่งองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ แบงประเภทของการบินพลเรือน 

ออกเปน 3 ประเภท ดังน้ีคือ 

   1.  การบินพาณิชย หรือ การขนสงทางอากาศ  

   2.  การปฏิบัติงานทางอากาศ  

   3.  การบินทั่วไป  

  อยางไรก็ตาม องคการบริหารการบินของแบงการบินพลเรือนออกเปน 2 ประเภท คือ 

   1.  การบินพาณิชย (Commercial Aviation) ซึ่งมีรายละเอียดเชนเดียวกับที่  ICAO กําหนด 

   2.  การบินที่มิใชเพื่อการพาณิชย (Non - Commercial Aviation) ซึ่งมีรายละเอียด 

  เชนเดียวกับ การปฏิบัติงานทางอากาศ และการบินทั่วไปที่องคการการบินพลเรือนระหวาง

ประเทศกําหนด 
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2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหองคกร 

    2.2.1  แนวคิดของ SWOT 

       การวิเคราะห SWOT หรือ การวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพเปนเคร่ืองมือใน

การประเมินสถานการณสําหรับการประกอบธุรกิจ ซึ่งชวยใหผูบริหารรูถึงจุดแข็งและจุดออนจาก

สภาพแวดลอมภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจน

ผลกระทบตอการประกอบธุรกิจทุกประเภท   

       2.2.1.1  จุดแข็ง (Strengths) : จุดเดนหรือจุดแข็ง (ขอไดเปรียบ) เปนผลมาจากปจจัย

ภายใน เปนขอดีที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในบริษัท เชน จุดแข็งดานการเงิน และขอไดเปรียบ

ดานการผลิต และดานทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกล

ยุทธการตลาด   

       2.2.1.2  จุดออน (Weaknesses) : จุดดอยหรือจุดออน ขอเสียเปรียบเปนผลมาจาก

ปจจัยภายใน เปนปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในตาง ๆ ของบริษัท เชน การ

ขาดเงินทุน นโยบายและทิศทาง การบริการที่ไมแนนอน หรือบุคลากรที่ไมมีคุณภาพ ซึ่งบริษัท

จะตองหาวิธีในการปรับปรุงใหดีขึ้นหรือขจัดใหหมดไปอันจะเปนประโยชนตอบริษัท 

       2.2.1.3  โอกาส (Opportunities) : เกิดจากปจจัยภายนอก เปนผลจากการที่

สภาพแวดลอมภายนอกของบริษัทเอ้ือประโยชน หรือสงเสริมการดําเนินงานของบริษัท โอกาส

แตกตางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งเปนผลมาจาก

สภาพแวดลอมภายใน ผูประกอบการที่ ดีจะตองแสวงหาโอกาสอยู เสมอ โดยการวิเคราะห

สิ่งแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ตลอดเวลา เชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี

และการแขงขันในตลาด และใชประโยชนจากโอกาสน้ัน   

       2.2.1.4  อุปสรรค (Threats) : เกิดจากปจจัยภายนอก เปนขอจํากัดที่เกิดจาก

สภาพแวดลอมภายนอกที่สงผลเสียตอธุรกิจ เชน ราคานํ้ามันที่สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น สภาพ

เศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผูประกอบการจําเปนตองปรับกลยุทธทางการตลาดใหสอดคลอง และพยายาม

ขจัดอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใหได    

      2.2.2  แนวคิดของหลัก  PDCA 

         PDCA  คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ยอมาจาก 4 คํา ไดแก Plan (วางแผน), Do 

(ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การดําเนินการใหเหมาะสม) ซึ่งวงจร PDCA สามารถ

ประยุกตใชไดกับทุก ๆ เร่ือง นับต้ังแตกิจกรรมสวนตัว เชน การปรุงอาหาร การเดินทางไปทํางาน

ในแตละวัน การต้ังเปาหมายชีวิต และการดําเนินงานในระดับบริษัท ซึ่งรายละเอียดในแตละ

ขั้นตอนมีดังน้ี 
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       P  (Plan) คือ การวางแผน การทํางาน ซึ่งเราตองรูวา เราจะใหใครทํา (Who) ทํา

อะไร (What) ทําที่ไหน (Where) ทําเมื่อไหร & มีเวลาเทาไหร (When) ทําอยางไร (How) ภายใต

งบประมาณเทาไหร (How much) ใหไดตามเปาหมายที่ต้ังไว (Purpose) ปญหา มันเร่ิมตนจาก คน 1 

คน ไมไดมีงานเดียว ทุก ๆ คน มีทั้งงานดวน งานแทรก งานของหัวหนา งานของเพื่อน สารพัดงาน

ที่มะรุมมะตุมกันเขามา และที่วุนวายมากขึ้นไปอีก ก็คือ หากองคกรน้ันมีหลายนาย ซึ่งแตละนาย ก็

สุดที่จะเอาแตใจตัวเอง เอาใจไมถูก ดังน้ันคนทํางานจึงเร่ิมรวน ไมรูจะทํางานไหนกอน พอจะเร่ิม

ทํางานน้ัน เอาผูรวมงานถูกดึงไปทําอยางอ่ืน งาน รันตอไมได พอทํางานหน่ึงเสร็จ เวลาไมพอที่จะ

ทํางานถัดไป ตองปรับ How (ปรับวิธีการ) อีกแลว แตการปรับ How แบบเหลือเวลาทํางานนอย ๆ 

มักจะทําไดยาก สุดทายทีมงานก็ตองวกกลับมาปรึกษาหัวหนาทีมอีกคร้ัง สําหรับปญหาเหลาน้ี หาก

จะแก ตองทําใหความผันผวนของการดําเนินตามแผนงานมีใหนอยลง ซึ่งคนที่เปนหัวหนาทีม 

จําเปนตอง Priority งานทุก ๆ งาน ตองกําหนดเปาหมาย (Purpose) ของแตละงานไวชัดเจน แลวจึง

ทําการวางแผนงาน (Plan) และหากตองการใหทีมงานปรับตัวไดเร็ว หัวหนาทีมจะตองสอน 

(Coaching) วิธีคิดใหกับทีมงานดวย ในขณะเดียวกัน หัวหนาทีมตองปรับแผนงานเร็ว เพื่อที่จะได

นําพาทีมงาน ทํางานใหสามารถบรรลุเปาหมายขององคกรได 

       D (Do)  คือ การลงมือทํา ปญหา มันเร่ิมตนจากความไมชัดเจนของหลายสิ่งหลาย

อยาง เชน แมวาตอนวางแผน จะบอกวา ใหใครทํา ใหฝายไหนทําบาง แตไมไดระบุไปวาใครเปน

เจาภาพหลัก ทําใหทีมงานเกี่ยงงานกันไดงาย ยิ่งหากไมชอบขี้หนากันดวยแลว งานยิ่งไมเดินเลย 

หรือ ในตอนวางแผนบอกวา จะตองใชอุปกรณแบบน้ี เทาน้ี แตพอทําจริง ปริมาณไมพอใช เพราะ

ตอนวางแผน มองวางบประมาณไมพอเลยตัดโนน ตัดน่ีจนความเปนจริง เกิดความไมเพียงพอตอ

การทํางาน ดังน้ัน การแกปญหาเหลาน้ี สิ่งที่ตองทําในฐานะหัวหนาทีมงาน ก็คือ การระมัดระวังใน

การนําทีม (Directing) ซึ่งจะเกี่ยวของ กับเร่ือง วิธีการสื่อสาร (Communication) การจูงใจใหทีมงาน

อยากทํางาน (Motivation) และหัวหนาทีมยังตองทําหนาที่เปนที่ปรึกษา (Consulting) ใหกับทีมงาน

ดวย รวมถึง ตองมีการจัดกําลังคน และจัดเตรียมทรัพยากรใหเพียงพอตอการดําเนินงาน 

(Organizing) ใหดี กอนที่จะดําเนินการลงมือทํา (Do) 

       C (Check)  คือ การตรวจสอบงาน ปญหา มันเร่ิมตนจาก การตรวจสอบน้ันทําไดงาย 

แตการนําขอมูลที่ตรวจสอบไปใช ควบคุม การทํางานของสวนงานน้ัน ๆ มักเปนไปอยางเชื่องชา 

หรือ ไมไดนําไปใชเลย และเมื่อเวลาผานไป พนักงานจะมองวา การตรวจสอบของเขาน้ัน ไมเห็นมี

ความจําเปนตองทําเลย ไมนานพวกเขาก็จะเลิกทําการตรวจสอบงาน ดังน้ันแนวทางแกไข คือ 

หัวหนาทีมงาน จะตองเปนผูรับรูผลของการตรวจสอบงาน (Check) ของสวนงานในสังกัดทั้งหมด 

เพื่อจะไดทําการ เปนผูประสานงาน (Coordinator)นําขอมูล ไปใชในการควบคุม( Control ) ให
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ผลงานเปนตามแผน และหัวหนางานยังจําเปนตองดําเนินการ ติดตาม การตรวจสอบงาน และ

ควบคุมผลงาน อยาง ตอเน่ือง (Continue) สม่ําเสมอ เพื่อทําใหทีมงาน เห็นถึงความสําคัญของงาน 

       A (Act)  คือ การปรับปรุง แกไข งานใหดีขึ้น ปญหา คือ ในกรณีที่ผลงานออกมา

ไมไดตามเปาหมาย ก็ไมมีใครทําอะไรตอ และยิ่งงานไดตามเปาหมายที่วางไว พนักงานก็จะทํา

เหมือนเดิม ซึ่งทําใหองคกรไมพัฒนา ดังน้ันแนวทางแกไข คือ กรณีที่ทํางานไมไดเปาหมาย 

หัวหนาทีมงาน จะตองทําการปรับแผนงาน (Adjust plan) โดยเนนในประเด็นวิธีการ (How) และใน

กรณีที่ทําไดตามแผนที่กําหนดไว หัวหนาทีมงาน จําเปนที่จะตองทําการ สั่งการ (Command)  ให

ทุกฝาย ต้ังเปาหมายใหสูงขึ้น เพื่อที่องคกรจะไดพัฒนาตอไปไมสิ้นสุด (Action to improvement) 
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2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหองคกร 

2.3.1 หลักการจัดทําบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

        หลักการจัดทําบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  หมายถึง มาตรฐาน  

การบัญชี หรือ Accounting standard คือกฎเกณฑและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่ไดทําการศึกษาและ

พัฒนาภายใตสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจ ตามหลักกฎหมายของแตละประเทศอยางเหมาะสมและ

มีเหตุผล จนเปนที่ยอมรับกันทั่วไป แลวนํามาเปนหลักในการปฏิบัติงานทางบัญชีใหเปนไปใน

แนวทางทางเดียวกัน 

       2.3.2  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเปนไปตามเกณฑที่

กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับที่1 เร่ือง การนําเสนองบการเงิน ซึ่งเปน

ฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศที่สิ้นสุดในวันที่31 ธันวาคม 

2559 (IAS 1: Presentation of Financial Statements (Boundvolume 2017 Consolidated without 

early application) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 

ประกอบดวยยอหนาที่1 ถึง 140 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีตอง

อานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ใน

กรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชีใหกิจการถือปฏิบัติตาม

ขอกําหนด  ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่8 (ปรับปรุง 2560) เ ร่ือง นโยบายการบัญชีการ

เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช) 

       2.3.2.1  วัตถุประสงค 

        มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกําหนดเกณฑการนําเสนองบการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อ

วัตถุประสงคทั่วไปเพื่อใหมั่นใจวางบการเงินดังกลาวจะสามารถเปรียบเทียบไดกับงบการเงินใน

งวดกอน ๆ ของกิจการและงบการเงินของกิจการอ่ืน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีครอบคลุมถึง

ขอกําหนดโดยรวมของการนําเสนองบการเงิน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางและขอกําหนดขั้นตํ่า

สําหรับเน้ือหาที่ตองแสดงในงบการเงิน 

       2.3.2.2  ขอบเขต 

       มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีตองถือปฏิบัติกับการจัดทําและนําเสนองบการเงินที่จัดทํา

ข้ึนเพื่อวัตถุประสงคทั่วไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไมได

ครอบคลุมถึงขอกําหนดในการรับรูรายการ การวัดมูลคา และการเปดเผยสา หรับรายการที่มี

ลักษณะเฉพาะและเหตุการณอ่ืน เน่ืองจากขอกําหนดดังกลาวไดกําหนดไวในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับอ่ืน 
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 2.3.2.3  คํานิยาม 

      คํานิยาวที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีความหมายโดยเฉพาะ ดังน้ี 

  1.  หมายถึง งบการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อสนองความตองการของผูใชงบการเงินซึ่งไมอยูในฐานะ

ที่จะเรียกรองใหกิจการจัดทํารายงานที่มีการดัดแปลงตามความตองการขอมูลที่เฉพาะเจาะจง 

  2.  ไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ หมายถึง ไมสามารถนําไปถือปฏิบัติแมวากิจการไดใชความ

พยายามอยางสมเหตุสมผลทุกทางที่จะนําไปปฏิบัติ 

     3.   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน หมายถึง มาตรฐานและการตีความที่ออกโดย

คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีซึ่งประกอบดวย 

1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2) มาตรฐานการบัญช ี

3) การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

           4)การตีความมาตรฐานการบัญชี 

  4.  ความมีสาระสําคัญ หมายถึง การละเวนรายการที่เปนสาระสําคัญหรือการแสดงขอมูลที่ขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ หากรายการแตละรายการหรือทุกรายการโดยรวมที่มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู ใชงบการเงิน โดยความมีสาระสําคัญขึ้นอยูกับขนาดหรือลักษณะ

ของการละเวนไมแสดงขอมูล หรือการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง ที่ตองพิจารณาจาก

สถานการณแวดลอม ทั้งน้ีกิจการอาจใชขนาดหรือลักษณะของรายการหรือองคประกอบทั้งสอง

รายการรวมกันเปนปจจัยประกอบการพิจารณา   

  5.  หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประกอบดวย ขอมูลที่แสดงเพิ่มเติมจากขอมูลที่แสดงใน     

งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน งบกําไรขาดทุนที่แสดงแยก

ตางหาก (ถามีการเสนอ) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของและงบกระแสเงินสด หมายเหตุ

ประกอบงบการเงินเปนการอธิบายหรือการแยกแสดงของรายการที่นําเสนอในงบการเงินดังกลาว

และขอมูลเกี่ยวกับรายการที่มีคุณสมบัติไมเพียงพอที่จะรับรูในงบการเงินที่นําเสนอ 

  6.  กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ประกอบดวย รายการรายไดและคาใชจาย (รวมถึงการปรับปรุง

การจัดประเภทรายการใหม) ซึ่งไมอนุญาตใหรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินอ่ืน 

  7.  เจาของ หมายถึง ผูถือตราสารที่จัดประเภทเปนสวนของเจาของ 

  8.  กําไรหรือขาดทุน หมายถึง ผลรวมของรายไดหักคาใชจาย แตไมรวมองคประกอบของกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
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  9.  การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม หมายถึง จํานวนที่เคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อ่ืนในงวดปจจุบันหรืองวดกอน ๆ ซึ่งถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนใน

งวดปจจุบัน 

 10.  กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของระหวางงวดเปนผล

มาจากรายการและเหตุการณอ่ืน ๆ นอกจากการเปลี่ยนแปลงที่เปนผลมาจากรายการกับเจาของจาก

ความสามารถในฐานะที่เปนเจาของ 

        

2.3.2.4  ความมีสาระสําคัญและการนําเสนอดวยยอดรวม 

    กิจการตองแสดงรายการที่มีลักษณะคลายคลึงกันแตละประเภทที่มีสาระสําคัญแยกจากกัน

ในงบการเงิน นอกจากน้ี กิจการตองแสดงรายการที่มีลักษณะหรือหนาที่ไมคลายคลึงกันแตละ

รายการแยกจากกันในงบการเงิน เวนแตรายการเหลาน้ันไมมีสาระสําคัญ งบการเงินเปนผลของการ

ประมวลรายการหรือเหตุการณอ่ืนจํานวนมากที่ไดรวมเปนประเภทตามลักษณะหรือหนาที่ของ

รายการน้ัน ๆ ขั้นตอนสุดทายของกระบวนการรวบรวมและจัดประเภทรายการคา คือ การนําเสนอ

ขอมูลที่ไดสรุปและจัดประเภทแลว ซึ่งปรากฏอยูในแตละรายการในงบการเงิน รายการแตละ

รายการที่ไมมีสาระสําคัญใหนําไปรวมกับรายการอ่ืนเพื่อนําเสนอในงบการเงินหรือในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน อยางไรก็ตาม รายการที่ไมมีสาระสําคัญพอที่จะแยกแสดงตางหากใน             

งบการเงิน อาจมีสาระสําคัญเพียงพอที่จะแยกแสดงตางหากในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

       2.3.3  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 

                     มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชี

ระหวางประเทศฉบับที่7 เร่ือง งบกระแสเงินสด ซึ่งเปนฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐาน

การบัญชีระหวางประเทศ ที่สิ้นสุดในวันที่31 ธันวาคม 2559 (IAS 7: Statement of Cash Flows 

(Bound volume2017 Consolidated without early application) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่7 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 60 ทุกยอหนามีความสําคัญ

เทากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของกรอบแนวคิดสําหรับ

การรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติใน    การเลือกและการใช

นโยบายการบัญชีใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด (เมื่อมีการ

ประกาศใช) 
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     2.3.3.1  วัตถุประสงค 

     ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดของกิจการมีประโยชนตอผูใชงบการเงินเพื่อใชเปนเกณฑ

ในการประเมินความสามารถของกิจการในการกอให เกิดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และ

ความตองการใชกระแสเงินสดของกิจการ ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน จะตองมี

การประเมินความสามารถของกิจการ ในการกอให เกิดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จังหวะ

เวลาและความแนนอนของการกอใหเกิดเงินสดดังกลาววัตถุประสงคของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

คือ เพื่อเปนการใหขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในอดีตของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

ของกิจการ ผานทางงบกระแสเงินสดซึ่งจําแนกกระแสเงินสดในระหวางรอบระยะเวลาเปนเงินสด

จากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน 

       2.3.3.2 ขอบเขต 

       กิจการตองจัดทํางบกระแสเงินสดใหเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ีและตองนําเสนองบกระแสเงินสดเปนสวนหน่ึงของงบการเงินของกิจการที่นําเสนอในแตละ

รอบระยะเวลา มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใชแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง

งบกระแสเงินสด 

       2.3.3.3  คํานิยาม 

         คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีความหมายโดยเฉพาะดังตอไปน้ี 

  1.  เงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารที่ตองจายคืนเมื่อทวงถาม 

  2. รายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งพรอมที่                  

จะเปลี่ยนเปนเงินสดในจํานวนที่ทราบไดและมีความเสี่ยงที่ไมมีนัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงใน

มูลคา 

  3.  กระแสเงินสด หมายถึง การเขาและออกของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

  4. กิจกรรมดําเนินงาน หมายถึง กิจกรรมหลักที่กอใหเกิดรายไดของกิจการและ กิจกรรมอ่ืนที่

มิใชการลงทุนหรือกิจกรรมการจัดหาเงิน 

  5.  กิจกรรมลงทุน หมายถึง การไดมาและการจําหนายสินทรัพยระยะยาวและเงินลงทุนอ่ืนซึ่ง

ไมรวมอยูในรายการเทียบเทาเงินสด 

  6.  กิจกรรมจัดหาเงิน หมายถึง กิจกรรมที่มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในขนาดและ

องคประกอบของสวนของเจาของและสวนของการกูยืมของกิจการ 
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 2.3.3.4  ประโยชนของขอมูลกระแสเงินสด 

       งบกระแสเงินสดเมื่อใชประกอบกับสวนที่เหลือของงบการเงิน จะใหขอมูลที่ทําให

ผูใชงบการเงินสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิของกิจการ โครงสรางทางการเงิน

ของกิจการ (ซึ่งรวมถึงสภาพคลองและความสามารถในการชําระหน้ี) และความสามารถของกิจการ

ในการจัดการเกี่ยวกับจํานวนเงินและจังหวะเวลาของกระแสเงินสดเพื่อปรับใหเขากับการ

เปลี่ยนแปลงของสถานการณและโอกาส ขอมูลกระแสเงินสดใหประโยชนในการประเมิน

ความสามารถของกิจการในการกอใหเกิดเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด และทําใหผูใช          

งบการเงินสามารถนําไปสรางแบบจําลองเพื่อประเมินและเปรียบเทียบมูลคาปจจุบันของ               

กระแสเงินสดในอนาคตของกิจการที่ตางกัน รวมทั้งชวยเพิ่มความสามารถในการเปรียบเทียบกัน

ไดของผลการดําเนินงานที่รายงาน โดยกิจการที่แตกตางกันไดเน่ืองจากไดตัดผลกระทบที่เกิดจาก

การใชวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่แตกตางกันสําหรับรายการและเหตุการณที่เหมือนกันออกไปแลว ขอมูล

ในอดีตของกระแสเงินสด มักใชเปนตัวบงชี้ถึงจํานวนเงิน จังหวะเวลา และความแนนอนของ

กระแสเงินสดในอนาคต นอกจากน้ียังเปนประโยชนในการใชตรวจสอบความถูกตองของ           

การประเมินกระแสเงินสดในอนาคตที่ไดจัดทํา ในอดีต และใชตรวจสอบความสัมพันธระหวาง

ความสามารถในการทํากําไร และกระแสเงินสดสุทธิและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง               

ในระดับราคา 

 

2.3.4  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเปนไปตามเกณฑที่ 

กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเปนฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการ

บัญชีระหวางประเทศที่สิ้นสุดในวันที่31 ธันวาคม 2559 (IAS 21: The Effects of Changes in 

Foreign Exchange Rates (Bound volume 2017 Consolidated without early application)  มาตรฐาน

การบัญชีฉบับที่21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ ประกอบดวยยอหนาที่1 ถึง 62 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน และมาตรฐาน

การบัญชีฉบับน้ี ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของ กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน 

(ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชีใหกิจการ

ถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช) 
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2.3.4.1  วัตถุประสงค 

        กิจการอาจมีกิจกรรมเกี่ยวกับตางประเทศได2 ทาง คือ อาจมีรายการที่เปนเงินตรา

ตางประเทศหรืออาจมีหนวยงานตางประเทศ นอกจากน้ีกิจการอาจแสดงงบการเงินในสกุลเงิน

ตางประเทศมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายการนํารายการที่เปนเงินตรา

ตางประเทศและหนวยงานตางประเทศมารวมไวในงบการเงินของกิจการ และวิธีการแปลงคางบ

การเงินใหเปนสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน ประเด็นหลัก คือการพิจารณาวาจะใชอัตรา

แลกเปลี่ยนใด และจะรายงานผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงิน

อยางไร 

 2.3.4.2  ขอบเขต 

        มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีตองถือปฏิบัติกับ 

1.  การบัญชีสําหรับรายการและยอดคงเหลือที่เปนเงินตราตางประเทศ ยกเวนรายการและยอด 

คงเหลือของตราสารอนุพันธตาง ๆ ซึ่งอยูภายใตขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 เร่ือง   

การรับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) 

2.  การแปลงคาผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของหนวยงานตางประเทศเพื่อนําไปรวมใน 

ในงบการเงินของกิจการตามวิธีการจัดทํางบการเงินรวม หรืองบการเงินที่บันทึกเงินลงทุนตามวิธี

สวนไดเสีย 

3.  การแปลงคาผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการใหเปนสกุลเงินที่ใชนําเสนอ 

งบการเงิน 

2.3.4.3  คํานิยาม 

       คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีความหมายเฉพาะดังตอไปน้ี 

                       1.  อัตราปด หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานผลตาง

ของอัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง ผลตางที่เกิดขึ้นจากการแปลงคาจํานวนหนวยของเงินสกุลหน่ึงไป

เปนอีกสกุลหน่ึงดวยอัตราแลกเปลี่ยนที่แตกตางไป 

                        2.  อัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง อัตราที่ใชแลกเปลี่ยนระหวางเงินตราสองสกุล 

                        3.  มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือจะจายเพื่อโอน

หน้ี สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูรวมตลาด ณ วันที่วัดมูลคา (ดูมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 ปรับปรุง 2560 เร่ือง การวัดมูลคายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช) 

                        4.  เงินตราตางประเทศ หมายถึง เงินตราสกุลอ่ืน นอกเหนือจากสกุลเงินที่ใชในการ

ดําเนินงานของกิจการ 
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                        5.  หนวยงานตางประเทศ หมายถึง บริษัทยอย บริษัทรวม การรวมการงาน หรือ

สาขาของกิจการที่เสนองบการเงิน โดยมีกิจกรรมหรือการประกอบกิจกรรมในประเทศอ่ืน หรือใน

สกุลเงินอ่ืน นอกจากประเทศหรือสกุลเงินของกิจการที่เสนองบการเงิน 

                       6.  สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน หมายถึง สกุลเงินที่ใชในสภาพแวดลอมทาง

เศรษฐกิจหลักซึ่งกิจการดําเนินงานอยู 

                       7.  กลุมกิจการ หมายถึง บริษัทใหญและบริษัทยอยทั้งหมดของบริษัทใหญ 

                       8.  รายการที่เปนตัวเงิน หมายถึง หนวยของสกุลเงินที่ถือไวและสินทรัพยและหน้ีสิน

ที่จะไดรับ หรือที่จะตองชําระเปนจํานวนเงินที่กําหนดไวแนนอน หรือจํานวนเงินที่สามารถทราบ

ไดในจํานวนหนวยของสกุลเงิน 

                       9.  เงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ หมายถึง สวนไดเสียในสินทรัพยสุทธิ 

ของหนวยงานตางประเทศของกิจการที่เสนองบการเงิน 

                      10.  สกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงินหมายถึง สกุลเงินที่ใชในการเสนองบการเงิน 

อัตราแลกเปลี่ยนทันที หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนสําหรับการสงมอบทันที 

       2.3.4.4  สรุปแนวทางการบัญชีตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

       ในการจัดทํางบการเงิน กิจการแตละกิจการไมวาจะเปนบริษัทเด่ียว กิจการที่มี

หนวยงานในตางประเทศ (เชน บริษัทใหญ) หรือหนวยงานตางประเทศ (เชน บริษัทยอย หรือสาขา

ของกิจการ) ตองกําหนดสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานตามยอหนาที่9 ถึง 14 โดยกิจการตองแปลง

คารายการที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศใหเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน และรายงาน

ผลกระทบจากการแปลงคาดังกลาวตามขอกา หนดในยอหนาที2่0 ถึง 37 และ 50   กิจการที่เสนองบ

การเงินมักประกอบดวยหลายกิจการ (เชน กลุมกิจการที่ประกอบดวยบริษัทใหญและบริษัทยอย

แหงหน่ึงหรือมากกวาน้ัน) กิจการหลายประเภทเหลาน้ัน (ไมวาจะเปนสมาชิกของกลุมหรือมิใช

สมาชิกของกลุมก็ตาม) อาจมีการลงทุนในบริษัทรวมหรือการรวมการงาน หรือบริษัทเหลาน้ันอาจ

มีสาขาดวย จึงมีความจําเปนที่กิจการที่เสนองบการเงินตองรวมรายการสําคัญอันเปนผลการ

ดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการแตละกิจการแสดงไวในงบการเงินดวย และตองแปลงคา

รายการเหลาน้ันเปนสกุลเงิน ซึ่งกิจการที่เสนองบการเงินใชในการจัดทํางบการเงินมาตรฐานการ

บัญชีฉบับน้ี อนุญาตให กิจการเสนองบการเงินเปนสกุลเงินใดสกุลเงินหน่ึง(หรือหลายสกุลเงิน) 

การแปลงคาผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการแตละกิจการซึ่งอยูภายใตกิจการที่เสนอ

งบการเงิน ซึ่งมีสกุลเงินที่ใชในการดา เนินงานที่แตกตางจากสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงินใหดู

ยอหนาที่38 ถึง 50  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีอนุญาตใหกิจการที่เปนบริษัทเด่ียว หรือกิจการซึ่ง
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จัดทํางบการเงิน เฉพาะกิจการตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่27 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ืองงบการเงินเฉพาะกิจการ (เมื่อมีการประกาศใช) นําเสนองบการเงินในสกุลเงินใดสกุลเงินหน่ึง 

(หรือหลายสกุลเงิน) ก็ได ถาสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงินแตกตางจากสกุลเงินที่ใชในการ

ดําเนินงาน ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินตองมีการแปลงคาใหอยูในรูปสกุลเงินที่ใชนําเสนอ

งบการเงิน ตามที่อธิบายไวในยอหนาที3่8 ถึง 50 

 

2.3.5  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเปนไปตามเกณฑที่ 

กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่33 เร่ือง กําไรตอหุน ซึ่งเปนฉบับ

ปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศที่สิ้นสุดในวันที่31 ธันวาคม 2559 

(IAS 33: Earnings per Share (Bound volume 2017Consolidated without early application))  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่33 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กําไรตอหุน ประกอบดวยยอหนาที่1 ถึง 76และ

ภาคผนวก ก ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีตองอานโดยคํานึงถึง

ขอกําหนดของ กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไมไดให

แนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชีใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการ

ทางบัญชีและขอผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช) 

      2.3.5.1  วัตถุประสงค 

      มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายหลักการในการกําหนดและการ

แสดงกําไรตอหุนในงบการเงิน เพื่อชวยใหผูใชงบการเงินสามารถเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ระหวางกิจการตาง ๆ ในงวดเดียวกัน และผลการดําเนินงานระหวางงวดตาง ๆ ของกิจการเดียวกัน

ไดดียิ่งขึ้น แมวาการเปรียบเทียบกําไรตอหุนระหวางกิจการจะมีขอจํากัดเน่ืองจาก “กําไร” ของ

กิจการแตละแหงอาจเกิดจากการใชนโยบายการบัญชีที่แตกตางกัน แตการใชจํานวนหุนเปนไปตาม

มาตรฐานเดียวกัน ในการคํานวณจะใหขอมูลที่เปนประโยชนยิ่งขึ้น ดังน้ันมาตรฐานการบัญชีฉบับ

น้ีจึงมุงเนนไปที่การกําหนดจํานวนหุน ที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุน 
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2.3.5.2  ขอบเขต 

        มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใหถือปฏิบัติกับงบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงิน

ของกิจการที่มีลักษณะเปนมีหุนสามัญหรือตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญที่ซื้อขายในตลาด

สาธารณะ (ในตลาดหลักทรัพยในประเทศหรือตางประเทศ หรือศูนยกลางซื้อขายหลักทรัพยนอก

ตลาดหลักทรัพยรวมถึงตลาดในประเทศและภูมิภาค) หรือ ไดยื่นหรืออยูในกระบวนการยื่นงบ

การเงินของกิจการตอคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือองคกรกํากับดูแลอ่ืน

โดยมี วัตถุประสงคเพื่อเสนอขายหุนสามัญในตลาดสาธารณะ  

        งบการเงินรวมของกลุมกิจการซึ่งบริษัทใหญมีลักษณะเปนหุนสามัญหรือตราสารที่

อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญที่ซื้อขายในตลาดสาธารณะ (ในตลาดหลักทรัพยในประเทศหรือ

ตางประเทศ หรือ ศูนยกลางซื้อขายหลักทรัพยนอกตลาดหลักทรัพยรวมถึงตลาดในประเทศและ

ภูมิภาค) หรือ ไดยื่นหรืออยูในกระบวนการยื่นงบการเงินของกิจการตอคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือองคกรก ากับดูแลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสนอขายหุน

สามัญในตลาดสาธารณะ 

2.3.5.3.  คํานิยาม 

         คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีความหมายโดยเฉพาะ ดังน้ี 

  1.  การปรับเพิ่ม หมายถึง การที่กําไรตอหุนเพิ่มขึ้นหรือขาดทุนตอหุนลดลงอันเน่ืองมาจากขอ

สมมติฐานวา มีการแปลงสภาพของตราสารแปลงสภาพ มีการใชสิทธิของสิทธิเลือกหรือใบสําคัญ

แสดงสิทธิหรือมีการออกหุนสามัญเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว 

  2.  สัญญาที่อาจตองออกหุนตามเงื่อนไข หมายถึง สัญญาที่ระบุใหมีการออกหุนเพื่อใหเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ระบุไว 

  3.  หุนสามัญที่ตองออกหุนตามเงื่อนไข หมายถึง หุนสามัญที่ตองออกเพื่อใหเปนไปตาม

เงื่อนไขที่ไดระบุไวในสัญญาที่อาจตองออกหุนตามเงื่อนไขโดยในการออกหุนสามัญจะไมไดรับ

เงินสด หรือไดรับเงินสดเพียงเล็กนอย หรือมีสิ่งตอบแทนอ่ืน 

  4.  การปรับลด หมายถึง การที่กําไรตอหุนลดลง หรือขาดทุนตอหุนเพิ่มขึ้นอันเน่ืองมาจากขอ

สมมติฐานวา มีการแปลงสภาพ 

ของตราสารแปลงสภาพ มีการใชสิทธิของสิทธิเลือกหรือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือมีการออกหุน

สามัญเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว 

  5.  สิทธิเลือกใบสําคัญแสดงสิทธิและรายการเทียบเทา หมายถึง เคร่ืองมือทางการเงินที่ใหสิทธิ

แกผูถือในการซื้อหุนสามัญ 

  6.  สํามญั หมายถึง ตราสารทุนซึ่งดอยสิทธิกวาตราสารทุนประเภทอ่ืนทั้งหมด 



29 
 

  7.  ตราสารที่อาจเปลี่ยนแปลงเปนหุนสามัญ หมายถึง เคร่ืองมือทางการเงิน หรือสัญญาอ่ืนที่

อาจทําใหผูถือไดรับหุนสามัญ 

  8.  สิทธิเลือกขาย หมายถึง สัญญาที่ใหสิทธิแกผูถือในการขายหุนสามัญ ณ ราคาและชวงเวลาที่

กําหนด 

2.3.5.4.  การแสดงรายการ 

           กิจการตองแสดงกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดสําหรับงวดในงบ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานตอเน่ืองที่เปนของผูถือหุนสามัญ 

ของบริษัทใหญ และสําหรับกําไรหรือขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ โดยแยกตาม

ประเภทของหุนสามัญที่มีสิทธิแตกตางกันในสวนแบงกําไรสําหรับงวด กิจการตองแสดงกําไรตอ

หุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดในงบการเงินอยางเดนชัดและเทาเทียมกันทุกงวด  กิจการที่มี

การรายงานเกี่ยวกับการดําเนินงานที่ยกเลิก ตองเปดเผยจํานวนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอ

หุนปรับลดสําหรับการดําเนินงานที่ยกเลิกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน กิจการตองแสดงกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด แมวาจํานวนดังกลาวจะ

ติดลบ (ขาดทุนตอหุน) ก็ตาม 

        2.3.6  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี34  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเปนไปตามเกณฑที่

กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับที่34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวาง

กาล ซึ่งเปนฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศที่สิ้นสุดในวันที่31 

ธันวาคม 2559 (IAS 34: Interim Financial Reporting(Bound volume 2017 Consolidated without 

early application)) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหวางกาล ประกอบดวยยอหนาที่1 ถึง 57 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน และมาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ีตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของ กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 

2558) ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชีให กิจการถือปฏิบัติ

ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชีการ

เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช) 

2.3.6.1 วัตถุประสงค 

       มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงคที่จะกําหนดเน้ือหาขั้นตํ่าในรายงานทางการ

เงินระหวางกาล รวมทั้งหลักเกณฑในการรับรูและวัดมูลคารายการที่นําเสนอในงบการเงินแบบ

สมบูรณหรือแบบยอสําหรับงวดระหวางกาล การรายงานทางการเงินระหวางกาลที่เชื่อถือไดและ

ทันตอเวลาจะชวยใหผูลงทุน เจาหน้ี และผูใชงบการเงินอ่ืนเขาใจถึงความสามารถของกิจการในการ

กอใหเกิดกําไรและกระแสเงินสด รวมถึงเงื่อนไขและสภาพคลองทางการเงินของกิจการ 
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       2.3.6.2.  ขอบเขต 

       มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมิไดกําหนดวากิจการใดควรเผยแพรรายงานทางการเงิน

ระหวางกาลและมิไดกําหนดวากิจการควรเผยแพรรายงานทางการเงินระหวางกาลบอยเพียงใด หรือ

ควรเผยแพรใหเสร็จภายในระยะเวลาเทาใดหลังจากวันสิ้นงวดระหวางกาล อยางไรก็ตาม รัฐบาล 

หนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพยตลาดหลักทรัพยและหนวยงานกํากับดูแลดานบัญชีอ่ืน มักจะ

กําหนดใหกิจการที่ออกตราสารหน้ีหรือตราสารทุนเสนอขายตอสาธารณชน ตองจัดทํารายงาน

ทางการเงินระหวางกาล มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใชปฏิบัติกับกิจการที่ตองเผยแพรหรือเลือกที่จะ

เผยแพรรายงานทางการเงินระหวางกาลตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสนับสนุนใหกิจการที่มีหลักทรัพยซื้อขายในตลาดหลักทรัพยจัดทํา

รายงานทางการเงินระหวางกาลที่เปนไปตามหลักการรับรูรายการ การวัดมูลคา และการเปดเผย

ขอมูลที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีและสนับสนุนใหกิจการที่มีหลักทรัพยซื้อขายใน

ตลาดหลักทรัพยปฏิบัติดังน้ี 

  1.1 จัดทํารายงานทางการเงินระหวางกาลอยางนอย ณ วันสิ้นสุดงวดคร่ึงป แรกของรอบบัญชี 

  1.2 จัดทํารายงานทางการเงินระหวางกาลใหพรอมใชภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นงวดระหวาง

กาลน้ัน 

       2.3.6.3.  คํานิยาม 

       คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีความหมายโดยเฉพาะ ดังน้ี 

  1.   งวดระหวางกาล หมายถึง รอบระยะเวลารายงานทางการเงินที่สั้นกวางวดเต็มปบัญชี 

  2.  รายงานทางการเงินระหวางกาล หมายถึง รายงานทางการเงินที่เปนงบการเงินแบบสมบูรณ

(ตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช) หรือ งบการเงินแบบยอ (ตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับน้ี) สําหรับงวดระหวาง

กาล 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

2.3.6.4.  รูปแบบและเน้ือหาของงบการเงินระหวางกาล 

        หากกิจการเผยแพรงบการเงินระหวางกาลแบบสมบูรณกิจการตองกําหนดรูปแบบ

และเน้ือหาของงบการเงินใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) เกี่ยวกับการแสดงงบการเงิน

แบบสมบูรณ หากกิจการเผยแพรงบการเงินระหวางกาลแบบยอ กิจการตองแสดงหัวขอเร่ืองและ

ยอดรวมยอยในลักษณะเดียวกับที่แสดงในงบการเงินประจําปลาสุดและตองเปดเผยขอมูลที่สําคัญ

ตามที่มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกําหนด กิจการตองแสดงรายการแตละบรรทัดหรือเปดเผยขอมูล

เพิ่มเติมหากการไมแสดงหรือการไมเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมน้ันทําใหงบการเงินระหวางกาลแบบยอ

บิดเบือนไปจากความเปนจริงกิจการตองแสดงสวนประกอบของกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไร

ตอหุนปรับลดในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดระหวางกาล เมื่อกิจการอยูในขอบเขตของมาตรฐาน

การบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กําไรตอหุน (เมื่อมีการประกาศใช) 

 

2.3 งานโครงการท่ีเกี่ยวของ     

      ภาสกร ปาละวัล (2559) การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหงบการเงิน

เปรียบเทียบระหวางบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดรัสทรี จํากัด (มหาชน) กับ บริษัทไทยรับเบอรลา

เท็คซคอรปอรเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา การวิเคราะหเปรียบเทียบ

โดยอัตราสวนทางการเงินทั้งสองบริษัท พบวาดานอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็วอยูในเกณฑ

คอนขางตํ่า ดานอัตราการหมุนของสินทรัพยรวมไมแตกตางกันมาก ใกลเคียงกับคาเฉลี่ยที่ 2.15 เทา 

โดยสรุปอัตราสวนทางการเงินของบริษัท ศรีตรังแอโกรดัสทรี จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนทาง

การเงินอยูในเกณฑที่ดีทั้ง 5 ประเภท และดีกวาบริษัท ไทยรับเบอรลาเท็คคอรปอรเรชั่น (ประเทศ

ไทย) จํากัด (มหาชน) เกือบทุกดาน ยกเวนอัตราสวนกําไรขั้นตนซึ่งบริษัท ไทยรับเบอรลาเท็คคอร

ปอรเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีกําไรขั้นตนสูงสุดที่รอยละ 8.84 ในป 2558 และมี

คาเฉลี่ยสูงกวา ที่รอยละ 4.98 และในดานอัตราการหมุนของสินคาคงเหลือซึ่ง บริษัท ไทยรับเบอร

ลาเท็คคอรปอรเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หมุนไดมากกวาทุกป โดยมีคาเฉลี่ยที่ 7.84 เทา 

กับ 5.82 เทา 

    สมหญิง พิชัยเทิด (2556) การวิเคราะหงบการเงินเปรียบเทียบระหวาง บริษัท กรุงไทยคาร

เรนท แอนดลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) การศึกษาคร้ังน้ีมี

จุดประสงคเพื่อทําการวิเคราะหงบการเงินเปรียบเทียบระหวาง บริษัท กรุงไทยคารเรนท แอนด ลี

สซิ่ง จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) โดยการรวบรวมประจําปของบริษัท

ที่อยูในธุรกิจลีสซิ่ง เอกสารการวิจัยและขอมูลจากระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยแหง
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ประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2551 ถึงป พ.ศ. 2555 ในการวิคราะหเชิงพรรณนาจะเปนการวิเคราะห

งบการเงินในดาน ความคลองตัวทางการเงินระยะสั้น ความสามารถในการหากําไร ประสิทธิภาพ

ในการดําเนินงาน โครงสรางเงินทุนและนโยบายทางการเงินผลการศึกษาในดานความคลองตัวทาง

การเงินระยะสั้น ของบริษัท กรุงไทยคารเรนท แอนด ลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทที่มีความ

คลองตัวทางการเงินระยะสั้นอยูในเกณฑที่ตํ่า เพราะมีคานอยกวา 1 เทา เน่ืองจากบริษัทมีจํานวนห

น้ิสินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งมีมากกวาสินทรัพยหมุนเวียน และบริษัทก็มีจํานวนสินคาคงคลัง

เหลือที่เพิ่มขึ้นทุกป ในขณะที่บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) มีสภาพคลองตัวอยูในเกณฑที่ดี

ความสามารถในการหากําไร ทั้งบริษัท กรุงไทยคารเรนท แอนด ลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัท 

ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) มีกําไรสุทธิตอปเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งก็ทําใหสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นดวย 

จึงทําใหอัตราสวนของทั้งสองบริษัทในดานน้ีอยูในเกณฑที่ ดีในดานประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงาน จะพบวาอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวมของบริษัท กรุงไทยคารเรนท แอนด ลีสซิ่ง 

จํากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นทุกป เน่ืองจากกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น ในขณะที่ บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด 

(มหาชน) มีอัตราสวนที่ผันผวนตลอด เน่ืองจากมีการเคลื่อนไหวของสินทรัพยถาวรนอยในดาน

โครงสรางเงินทุนและนโยบายทางการเงิน จะพบวาความสามารถในการจายดอกเบี้ยจายของบริษัท 

กรุงไทยคารเรนท แอนด ลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) อยูในเกณฑที่ดี ในขณะที่บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด 

(มหาชน) อยูในเกณฑที่ตํ่า แสดงวาบริษัทไมมีประสิทธิภาพในการจายดอกเบี้ยใหกับเจาหน้ี 

    ชาติชาย เจริญสุข , เทิดพงษ เพ็ชตะกั่ว (2559) จากการศึกษาวิเคราะหงบการเงินดังกลาว

ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไตรมาสที่ 1-3 ในคร้ังน้ี ชวยใหผูจัดทําไดมองเห็นถึงขั้นตอน

ตางๆในการวิเคราะหงบการเงินที่เปนไปตามสูตรของการหาอัตราสวนที่เกี่ยวของที่แสดงภายในงบ

การเงิน ไดเร่ิมจากการเรียนจากวิชาวิเคราะหงบการเงินและนําไปสูการทําโครงการบัญชี โดนเร่ิม

การจัดทํามาเลือยๆ ซึ่งเปนไปตามแตละวิธีในการวิเคราะห ซึ่งเมื่อเรียนแลว จะตองทําควบคูไปกับ

การทําโครงการทันที เพราะดวยที่การคํานวณมีหลายวิธีในการคํานวณ ซึ่งวิธีเหลาน้ี สามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการเรียนของวิชาการวิเคราะหงบการเงินดวย และนอกจากน้ียังสงผลใหการทํา

โครงการบัญชีเปนไปดวยความมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทท่ี  3 

 

 

การดําเนินโครงการ 

 

การจัดทําโครงการคร้ังน้ีเพื่อการศึกษาวิเคราะหงบการเงินของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) คณะผูจัดทําไดเลือกบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด ซึ่งประกอบการธุรกิจประเภท บริการ 

โดยทําการวิเคราะหโครงสรางองคกร เพื่อนํามาวางแผนแกไขปญหา  ตลอดจนวิเคราะห  งบ

การเงินของบริษัท โดยมีงบการเงิน ระยะเวลา 3 ไตรมาส 1-3 ป 2561 พรอมทั้งวิเคราะห

เปรียบเทียบกับบริษัทคูแขงที่มีธุรกิจประเภทเดียวกัน 

       คณะผูจัดทําไดดําเนินการจัดต้ังบริษัทจําลองและบันทึกรายการคาตามวงจรบัญชี 

โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

  3.1  บริษัทและระยะเวลา 

  3.2  วิเคราะหโครงสรางองคกร 

  3.3  วิเคราะหกระบวนการปฏิบัติงาน 

  3.4  วิเคราะหหลักการบัญชีของธุรกิจ 

 

3.1  บริษัทและระยะเวลา 

  บริษัท 

  บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สถานที่ต้ัง ทางคูขนานถนนวิภาวดีรังสิต แขวง จอมพล 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

  ระยะเวลา 

      งบการเงิน  คือ  3.1.1  งบแสดงฐานะการเงิน 

    3.1.2  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

    3.1.3  งบกระแสเงินสด 

      3.1.4  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

      (รอบระยะเวลาไตรมาสที่ 1-3 ป 2561) 
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3.2  วิเคราะหโครงสรางองคกร 

 

 

ภาพที่ 1 โครงสรางของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
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บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ โดยธุรกิจสายการบินไดกอต้ังขึ้นต้ังแตป 2511 

โดยจัดต้ังเปนแผนกการบินของ บริษัท กรุงเทพสหกล จํากัด ซึ่งมีนายแพทยปราเสริฐ ปราสาททอง

โอสถ เปนเจาของ หลังจากน้ัน ในป 2527 จึงไดกอต้ัง บริษัท สหกลแอร จํากัด ขึ้น เพื่อรับโอน

กิจการตาง ๆ ซึ่งรวมถึงแผนกการบินจากบริษัท กรุงเทพสหกล จํากัด และในภายหลัง ไดเปลี่ยนชื่อ

เปน “บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด”บริษัทฯ ไดเร่ิมใหบริการเที่ยวบินแบบประจําอยางเปนทางการ

ภายใต ชื่อปจจุบันคือ “สายการบินบางกอกแอรเวย” นับต้ังแตป 2529 เปนตนมา โดยวันที่ 20 

มกราคม 2529 ไดใหบริการเที่ยวบินแรก (เที่ยวบินปฐมฤกษ) โดยการใหบริการแบบประจําใน

ชวงแรก ทําการบินในเสนทาง กรุงเทพ-นครราชสีมา กรุงเทพ-สุรินทร และกรุงเทพ-กระบี่ ดวย

เคร่ืองบินแบบ BANDEIRANTE EMB-110 ขนาดความจุผูโดยสาร 18 ที่น่ัง และในป 2532 บริษัท

ฯ ไดสรางสนามบินแหงแรกที่เกาะสมุย ซึ่งในขณะน้ันเปนชวงเร่ิมตนของการพัฒนาเกาะสมุยให

เปนแหลงทองเที่ยวนานาชาติ โดยบริษัทฯ ไดเร่ิมดําเนินงานในสนามบินสมุย และไดรับอนุญาตให

ทําการบินในเสนทางการบินแรกคือ กรุงเทพฯ-เกาะสมุย พรอมกับไดรับรหัสการบินจาก IATA คือ 

รหัสการบิน “PG” ตอมาในป 2535 ไดมีการนําเคร่ืองบินไอพน “FOKKER –100” ความจุ

ผูโดยสาร 107 ที่น่ัง เขามาบริการ ในป 2537 จึงไดเขารวมในสํานักหักบัญชีของ IATA (IATA 

Clearing House) และไดเร่ิมนําเคร่ืองบินแบบเอทีอาร 72 จํานวน 2 ลํา มาใชในฝูงบินในป 2541 

บริษัทฯ ไดเร่ิมดําเนินการในสนามบินแหงที่สอง คือ สนามบินสุโขทัย และในป 2543 ไดเร่ิมนํา

เคร่ืองบินแบบ โบอ้ิง 717-200 ลําแรกมาใชในการดําเนินงาน ซึ่งชวยเพิ่มความสามารถในการ

ปฏิบัติการการบินของบริษัทฯ เน่ืองจากมีความรวดเร็วและมีจํานวนที่น่ังมากขึ้น พรอมกันน้ีบริษัท

ฯ เร่ิมดําเนินงานในสวนของโรงซอมอากาศยานที่สนามบินดอนเมืองและเขาเปนสมาชิกของ IATA 

Billing and Settlement Plan (BSP) ซึ่งทําใหบริษัทฯ เพิ่มฐานการขาย และยังสามารถรับชําระราคา

บัตรโดยสารที่จําหนายผานผูแทนจําหนายบัตรโดยสารที่ไดรับอนุญาตจาก IATA ผานระบบชําระ

เงินของธนาคารที่บริหารจัดการโดย IATA ไดจนกระทั่งในป 2545 จึงไดเขาเปนสมาชิกสามัญของ 

IATA ซึ่งหมายถึงการเขาสูมาตรฐานความปลอดภัยในการบินพาณิชยสากลนานาชาติภายใต IATA 

Operational Safety Audit (“IOSA”) และในป 2549 บริษัทฯ ไดเร่ิมดําเนินกิจการสนามบินแหงที่

สามคือ สนามบินตราดวันที่ 9 เมษายน 2550 บริษัทฯ ไดรับพระราชทาน หนังสือตราต้ัง (ตราครุฑ) 

ซึ่งถือเปนความภาคภูมิใจและเปนกําลังใจอันสูงสุดแกพนักงานทุกคน ตอมาในวันที่ 27 กุมภาพันธ 

2556 บริษัทฯ ไดทําการจดทะเบียนเปนบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

     วิสัยทัศน 

สรางสรรคความเปนเลิศ เพื่อเปนสายการบินที่ดีที่สุดในเอเชีย    

    พันธกิจ 

บริษัทฯ มุงมั่นเปนสายการบินที่ดีที่สุดของเอเชีย โดยมีพันธกิจในการดําเนินงานดังน้ี 

  1. ปฏิบัติตามและรักษามาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลในการปฏิบัติการทั้งภาค

อากาศและภาคพื้นดิน 

  2. บริหารจัดการทรัพยากรของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพเพื่อสรางความเชื่อมั่นและ

ประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 

  3. สรางสรรคและสงมอบผลิตภัณฑและการบริการที่เปนเลิศเพื่อประโยชนตอผูโดยสาร

และการเจริญเติบโตอยางตอเน่ืองของบริษัทฯ 

  4. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเรียนรูการทางานของพนักงานดวยระบบการบริหาร

จัดการทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดเพื่อใหเกิดการเรียนรูการทํางานอยางมืออาชีพ เพราะบริษัทฯ เห็น

คุณคาและใหความสําคัญกับพนักงานทุกคน 

  5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของบริษัทฯ เพื่อใหเปนไปตามหลัก 

ธรรมาภิบาลที่ดี 

  6. ใหการสนับสนุนและมีสวนรวมในการใหบริการและบําเพ็ญประโยชนตอสังคมอยาง

ตอเน่ือง 
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แผนกกลยุทธองคกร 

  1. ดานการจัดการองคกรมีระบบบริหารจัดการที่ดี การดําเนินงานตองมีประสิทธิภาพโดยมี

การกําหนดแผนพัฒนาและสงเสริมนโยบายดานความปลอดภัยดานคุณภาพและความมั่นคง 

 2.  ดานบุคลากรสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูในดานการทํางาน โดยมุงเนนพัฒนาและ

บริหารจัดการโครงสรางองคกรปรับปรุงกระบวนการทํางานและเพิ่มขีดความสามารถในการ

ทํางาน 

 3.  ดานการแขงขันสรางความแตกตางในสินคาและบริการโดยเนนการสรางความพึงพอใจ

ใหกับลูกคาสรางความแข็งแกรงดานเครือขายเสนทางการบินและขยายพันธมิตรมีประสิทธิภาพใน

การจัดการและบริหารตนทุน โดยพัฒนาทบทวนและปรับปรุงคุณภาพสินคาและการบริการอยาง

ตอเน่ือง 

 4.  ดานความรับผิดชอบตอสังคมใหการสนับสนุนและมีสวนรวมในการบริการและบําเพ็ญ

ประโยชนตอสังคมอยางตอเน่ือง 

 

การวิเคราะห SWOT 

การวิเคราะห Swot หรือในชื่อไทยชื่ออ่ืนเชน การวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ

หรือการวิเคราะหสภาวะแวดลอม จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจเปนการวิเคราะห

สภาพแวดลอมตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกรเพื่อคนหาจุดแข็ง จุดเดน จุดดอยหรือสิ่งที่อาจ

เปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานซึ่งปจจัยเหลาน้ีจะชวยใหเขาใจไดวามีอิทธิพลตอผลการ

ดําเนินงานของบริษัท  

 จุดแข็ง 

 1.  สรางสนามบินขึ้นลงเปนของตนเองทําใหไดเปรียบเร่ืองการใหบริการ 

 2.  เปดหองรับรอง Boutique lounge ที่มีการบริการอาหารวางและเคร่ืองด่ืมอีกทั้งสื่อ

สิ่งพิมพระหวางรอขึ้นเคร่ืองบินขาออกทั้งในประเทศและตางประเทศในทุก ๆ สนามบินน้ัน

สามารถใชบริการได ทุกคนโดยไมมีขอมูลจํากัด 

 3.  มีการเปดเสนทางบินที่คอยมีคูแขง 

 4.  มีสนามบินสมุยเปน Hub 

จุดออน 

 1.  ราคาคอนขางสูง 

 2.  มีการเปดเสนทางการบินที่ไมคอยมีคูแขงแตไมใชเสนทางที่ทํากําไรไดมากนัก 
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โอกาส 

 1.  มีพันธมิตรกับสายการบินอ่ืน ๆ สามารถทํา Codeshare ไดทําใหมีผูโดยสารมากขึ้น 

 2.  ประเทศไทยยังเปนเปาหมายของนักทองเที่ยว 

 3.  การเปดเสรีดานการบินสงผลใหธุรกิจการบินขยายตัวมากขึ้นและสามารถเพิ่มเสนทาง

การใหบริการไดมากขึ้น 

 อุปสรรค 

 1.  สภาพอากาศทําใหเที่ยวบินเกิดความลาชา 

 2.  คาใชจายของตนทุนการดําเนินงานที่มาก เชน ราคานํ้ามัน คาภาษ ี

 3.  มีสายการบินคูแขงทั้งในกลุมของ low cost airlinec และ full serice airline 

 

3.2  วิเคราะหกระบวนการปฏิบัติงาน 

 จุดออนที่นํามาวิเคราะหปรับใชกับ PDCA คือมีการเปดเสนทางบินที่ไมคอยมีคูแขงแต

ไมใชเสนทางที่ทํากําไรไดมากนัก 

 P = การดําเนินงานขั้นตอนน้ีจะเปนการวางแผนในการหาเสนทางการบินที่ทํากําไรไดดี

และมีคูแขงไมมากนัก เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคดวย ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการที่

จะเปดเสนทางการบินใหม 

 D = ดําเนินงานขั้นตอนน้ีจะเปนการปฏิบัติงานโดยจัดใหมีการประชุมผูบริหารวาจะทําการ

เพิ่มเสนทางการบินเมื่อผูบริหารเห็นพองตองกันวาตองการเปดเสนทางการบินใหมก็จะทําการ

เสนอเสนทางการบินใหม ๆ เพิ่มขึ้นทําใหความสามารถในการเขาถึงผูบริโภคมีมากขึ้น 

 C = ขั้นตอนน้ีจะเปนการตรวจสอบและการประเมินผลการดําเนินงานของแตละขั้นตอน

ของแผนการดําเนินงานอาจเกิดปญหาอะไรที่ตองแกไขเกิดขึ้นสําหรับการเปดเสนทางการบินใหม

ของสายการบินที่ตองตรวจสอบและแกไขวาเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใดแลวจึงดําเนินแกไขปญหาใน

ขั้นตอไปเพื่อใหเปนไปตามแผนที่วางไว 

 A = ในขั้นตอนน้ีจะเปนการปรับปรุงแกไขปญหาโดยทําการปรับปรุงแกไขจุดบกพรองที่

เกิดขึ้นอยางการที่ไมไดโฆษณาอาจทําใหผูบริโภคยังไมทราบวาทางสายการบินไดเปดเสนทางการ

บินใหมแลวจึงอาจปรับปรุงการโฆษณาใหมากขึ้น 
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3.3  วิเคราะหหลักการบัญชีของธุรกิจ 

       3.3.1  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 เร่ือง การนําเสนองบการเงิน  

 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกําหนดเกณฑการนําเสนองบการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค

ทั่วไป เพื่อใหมั่นใจวางบการเงินดังกลาวจะสามารถเปรียบเทียบไดกับงบการเงินในงวดกอนๆ ของ 

กิจการและงบการเงินของกิจการอ่ืน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีครอบคลุมถึงขอกําหนดโดยรวม 

ของการนําเสนองบการเงิน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางและขอกําหนดขั้นตํ่าสําหรับเน้ือหาที่ตอง

แสดงในงบการเงิน 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีตองถือปฏิบัติกับการจัดทําและนําเสนองบการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อ 

วัตถุประสงคทั่วไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

       3.3.2  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะ

กิจการใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2550) (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เดิม 

ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งน้ี อนุญาตใหนําไปใชกอนวัน

ถือปฏิบัติหากกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับน้ีไปถือปฏิบัติสําหรับงวดรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมกอนวันที่ 1 มกราคม 2554 โดยตองถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 28 

       3.3.3  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดวิธีการบัญชีสําหรับเงินลงทุนใน

บริษัทรวม และวางขอกําหนดในการน าวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติกับเงินลงทุนในบริษัทรวมและการ

รวมคา 

       3.3.4  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวางกาล 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงคที่จะกําหนดเน้ือหาขั้นตํ่าในรายงานทางการเงิน 

ระหวางกาล รวมทั้งหลักเกณฑในการรับรูและวัดมูลคารายการที่นําเสนอในงบการเงินแบบ 

สมบูรณหรือแบบยอ 

สําหรับงวดระหวางกาล การรายงานทางการเงินระหวางกาลทีเ่ชื่อถือไดและ ทันตอเวลาจะชวยใหผู

ลงทุน เจาหน้ี และผูใชงบการเงินอ่ืนเขาใจถึงความสามารถของกิจการ ในการกอใหเกิดกําไรและ

กระแสเงินสด รวมถึงเงื่อนไขและสภาพคลองทางการเงินของกิจการ 
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       3.3.4  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 107  เร่ือง การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับ 

เคร่ืองมือทางการเงิน 

 เคร่ืองมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 

“การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน”ประกอบดวยเงินสดและ

รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหน้ีการคา เงินใหกูยืม เงินลงทุน เงินกูระยะสั้น และเงินกูระยะยาวบริษัท

ฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาวและมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังน้ี 

 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

         บริษัทฯมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเน่ืองกับลูกหน้ีการคาเงินใหกูยืม ลูกหน้ี

อ่ืนและต๋ัวเงินรับฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงน้ีโดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการ

ควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสมดังน้ันบริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจาก

การใหสินเชื่อ นอกจากน้ี การใหสินเชื่อของบริษัทฯไมมีการกระจุกตัวเน่ืองจากบริษัทฯมีฐานของ

ลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวนมากรายจํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการให

สินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหน้ีเงินใหกูยืมและลูกหน้ีอ่ืนที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

       บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน  

เงินเบิกเกินบัญชี หุนกูและเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ยอยางไรก็ตามเน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสิน

ทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่ง

ใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยูในระดับตํ่า 
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บทท่ี  4 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

 

4.1 งบการเงิน 

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561  

1. ขอมูลท่ัวไป 

 บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดต้ังและมี

ภูมิลําเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการใหบริการขนสงทางอากาศและการ

บริการสนามบินที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยูที่เลขที่ 99 หมู 14 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติ

วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนา

ธุรกิจการคาลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบ

การเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนใน

นโยบายการบัญชี 
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2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) (ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “บริษัท

ยอย”) ดังตอไปน้ี 

งบการเงินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ไตรมาส 1 

 

  จัดตั้งขึ้น อัตรารอยละ 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ใน

ประเทศ 

ของการถือหุน 

   2561 2560 

   รอยละ รอยละ 

ถือหุนโดยบริษทัฯ     

บริษทั ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด บริการอาหารบน

เครื่องบิน 

ไทย 

90.00 90.00 

บริษทั การบินกรุงเทพบริการภาคพ้ืน 

จํากัด 

การบริการภาคพ้ืน ไทย 

99.99 99.99 

บริษทั บริการภาคพ้ืนการบินกรุงเทพ  

   เวิลดไวดไฟลทเซอรวิส จํากัด 

 

การบริการภาคพ้ืน 

 

ไทย 98.88 98.88 

บริษทั บางกอกแอรเวยสโฮลดิ้ง จํากัด ลงทุนในหลักทรัพย ไทย 99.99 99.99 

     

     

     

ถือหุนโดยบริษทัยอยของบรษิัทฯ     

บริษทั บีเอซี กูรเมท  เฮาส จํากัด  

 (ถือหุนโดยบรษิัท ครัวการบินกรงุเทพ 

จํากัด                    รอยละ 99.99) 

 

รานอาหาร 

 

ไทย 89.99 89.99 

บริษทั ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จํากัด                   

(ถือหุนโดยบรษิัท ครัวการบินกรงุเทพ 

จํากัด รอยละ 99.96) 

 

บริการอาหารบน

เครื่องบิน 

 

ไทย 89.96 89.96 

บริษทั ครัวการบินกรุงเทพสมุย จาํกัด                       

(ถือหุนโดยบรษิัท ครัวการบินกรงุเทพ 

บริการอาหารบน

เครื่องบิน 

 

ไทย 89.99 89.99 
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  จัดตั้งขึ้น อัตรารอยละ 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ใน

ประเทศ 

ของการถือหุน 

   2561 2560 

   รอยละ รอยละ 

จํากัด รอยละ 99.99) 

บริษทั ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม 

จํากัด                   (ถือหุนโดยบรษิัท 

ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด รอยละ 

99.99) 

บริการอาหารบน

เครื่องบิน 

 

 

ไทย 

89.99 89.99 

บริษทั เอสเอ เซอรวิสเซส จํากัด  

 (ถือหุนโดยบริษทั บริการภาคพ้ืนการบิน

กรุงเทพเวิลดไวดไฟลทเซอรวิส จํากัด 

 รอยละ 99.99) 

 

 

 

การบริการภาคพ้ืน 

 

 

 

ไทย 98.87 98.87 

บริษทั บีเอฟเอส คารโก ดีเอ็มเค จํากัด  

 (ถือหุนโดยบรษิัท บริการภาคพ้ืนการ

บินกรุงเทพเวิลดไวดไฟลทเซอรวิส 

จํากัด  

 รอยละ 51.00) 

 

 

 

บริการคลังสินคา 

 

 

 

ไทย 

50.43 50.43 

บริษทั กูรเมท พรีโม จํากัด  

   (ถือหุนโดยบรษิัท บางกอกแอรเวยสโฮ

ลดิ้ง จํากัด รอยละ 99.99) 

 

ผลิตและแปรรปูอาหาร

สําหรับจัดจําหนาย 

 

 

ไทย 99.98 99.98 

บริษทั มอรแดนฟรี จํากัด  

 (ถือหุนโดยบรษิัท บางกอกแอรเวยสโฮ

ลดิ้ง จํากัด รอยละ 100.00) 

จําหนายสินคาที่ระลึกใน

รานคาปลอดภาษีและ

ใหบริการดานบริการ

ทั่วไป 

 

 

ไทย 

99.99 - 

บริษทั บางกอกแอร เอวิเอช่ัน เทรนนิ่ง 

เซ็นเตอร จํากัด (ถือหุนโดยบรษิทั 

บางกอกแอรเวยส    โฮลดิ้ง จํากัด รอย

ละ 100.00) 

 

 

สถาบันฝกอบรมดานการ

บิน 

 

 

ไทย 

99.99 - 

ข) บริษัทฯจะถือวามีการควบคุมกิจการที่เขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทฯมี

สิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการที่เขาไปลงทุน และสามารถใช
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อํานาจในการสั่งการกิจกรรมที่สงผลกระทบอยางมี นัยสําคัญตอจํานวนเงิน

ผลตอบแทนน้ันได   

ค) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันที่

บริษัทฯ      มีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุม

บริษัทยอยน้ัน   

ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับ       

ของบริษัทฯ 

จ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูก

ตัดออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว  

ฉ) สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและ

สินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนที่ไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยก

ตางหากในสวนของกําไรหรือขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะ

การเงินรวม 

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีสวนไดเสีย

และเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

  ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จํานวนหลายฉบับ 

ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 

มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุง

หรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเน้ือหา เทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง

ประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงและอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือ

ปฏิบัติน้ีไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย  

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา

บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562 
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  สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหมจํานวนหลายฉบับ ซึ่ง

มีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 

2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมี

เน้ือหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการ

อธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใช

มาตรฐาน ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับปรับปรุงดังกลาวสวนใหญจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อ

นํามาถือปฏิบัติอยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมซึ่งไดมีการ

เปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญสามารถสรุปไดดังน้ี 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใชแทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความ

มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของตอไปน้ี  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญากอสราง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31                 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ 

         บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาสําหรับการกอสราง 

         อสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

  กิจการตองใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทํากับลูกคาทุก

สัญญา ยกเวนสัญญาที่อยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได

กําหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรูรายไดที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทํากับลูกคา โดย

กิจการจะรับรูรายไดในจํานวนเงินที่สะทอนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดวาจะมีสิทธิไดรับ

จากการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการที่ไดสงมอบใหแกลูกคา และกําหนดใหกิจการตอง
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ใชดุลยพินิจและพิจารณาขอเท็จจริงและเหตุการณที่เกี่ยวของทั้งหมดในการพิจารณาตาม

หลักการในแตละขั้นตอน  

  ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยคาดวาการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

น้ีมาใช จะมีผลใหเกิดรายการปรับปรุงที่สําคัญจากรายไดจากการใหบริการเปลี่ยนบัตร

โดยสาร ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยพิจารณาวารายไดจากการใหบริการเปลี่ยนบัตรโดยสาร

เปนสวนหน่ึงของการใหบริการการบินซึ่งเปนภาระที่ตองปฏิบัติในสัญญา จึงตองรับรูเปน

รายไดเมื่อผูโดยสารนําบัตรโดยสารมาใชบริการกับสายการบิน จากเดิมที่รับรูเปนรายได

เมื่อไดใหบริการเปลี่ยนบัตรโดยสารแลว 

 ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเคร่ืองมือทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใชสําหรับงบ

การเงิน    ท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 

  ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                            

กลุมเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดวยมาตรฐานและการตีความมาตรฐานจํานวน 5 ฉบับ 

ไดแก  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 7 การเปดเผยขอมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 16 การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ 

ฉบับที่ 19 การชําระหน้ีสินทางการเงินดวยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมดังกลาวขางตนกําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัด

ประเภทและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหนาย

โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและ

แผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการดอยคาของ

เคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแนวคิดของผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น และ

หลักการเกี่ยวกับการบัญชีปองกัน      ความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปดเผย

ขอมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมน้ีมีผลบังคับใช



47 
 

จะทําใหมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐาน     การบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชี

บางฉบับที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิกไป 

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  

ในปปจจุบัน บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สําคัญเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเงิน

ลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากเดิมที่บันทึกตามวิธีราคาทุนมาเปนวิธีสวน

ไดเสียโดยบริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินปกอนที่แสดงเปรียบเทียบ เพื่อสะทอนผลของ                              

การเปลี่ยนแปลงขางตน ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแสดงเปนรายการแยกตางหาก            

ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน   

จํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงินและ                         

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธันวาคม 2560 1 มกราคม 2560 

งบแสดงฐานะการเงนิ    

เงินลงทุนในบริษทัยอยเพ่ิมขึน้ 2,480,392 2,907,184 

กําไรสะสมลดลง (218,840) (136,448) 

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้น 2,699,232 3,043,632 

 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สําหรับปส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2560 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

กําไรขาดทุน:  

เงินปนผลรับลดลง (550,060) 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอยเพ่ิมขึ้น 481,301 

กําไรสําหรับปลดลง (68,759) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:  

สวนแบงกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนจากเงนิลงทนุในบรษิัทยอยลดลง (358,033) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรบัปลดลง (426,792) 

กําไรตอหุน   
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 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สําหรับปส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2560 

กําไรตอหุนขัน้พ้ืนฐานลดลง (บาท) (0.03) 

  

5. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  

5.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 

 คาโดยสาร 

 รายไดจากการจําหนายบัตรโดยสารรับรูเปนรายไดในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อมี

ผูโดยสารนําบัตรโดยสารมาใชบริการกับสายการบิน 

 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

 บริษัทฯไดจัดใหมีโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา โดยจะใหคะแนนสะสมแกลูกคาที่ซื้อบัตร

โดยสารกับบริษัทฯ ซึ่งสามารถนําไปแลกเปนบัตรโดยสาร ที่พัก หรือของรางวัลตามเงื่อนไข

ที่ระบุไว ของบริษัทฯ  

 บริษัทฯปนสวนมูลคาของบัตรโดยสารและตนทุนในการแลกของรางวัลใหกับคะแนนสะสม     

ดวยมูลคายุติธรรมของคะแนนสะสมดังกลาว และทยอยรับรูเปนรายไดเมื่อลูกคามาใชสิทธิ      

และบริษัทฯไดปฏิบัติตามสัญญาภาระผูกพันที่จะจัดหารางวัลน้ัน 

 ขายสินคา 

 รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯและบริษัทยอยไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน       

ที่มีนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตาม

ราคา    ในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหัก

สวนลดแลว 

  การใหบริการ 

 รายไดจากการใหบริการขนสงผูโดยสาร คาระวางและรายไดคาใชบริการสนามบินรับรูใน

สวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อไดใหบริการแลว 

 คาเชาเคร่ืองบิน 
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 รายไดจากการใหเชาเคร่ืองบินรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนตามระยะเวลาของการใหเชา 

  ดอกเบี้ยรับ 

 ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 

 เงินปนผลรับ 

 เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

 คาใชจายทางการเงิน 

 คาใชจายทางการเงินถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง โดยคํานวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่

แทจริง 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะ

สั้น ที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา        

และไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 

5.3 ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 

 ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯบันทึกคา

เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ี

ไมไดซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหน้ี  

5.4 สินคาคงเหลือ 

 สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุน (ตามวิธีเขากอน-ออกกอน) หรือมูลคาสุทธิที่คาดวา

จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 

 อะไหลเคร่ืองบิน วัสดุสิ้นเปลืองและบัตรโดยสารแสดงมูลคาตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ย

เคลื่อนที่) และจะถือเปนคาใชจายเมื่อมีการเบิกใช 

 

5.5 คาใชจายคาซอมแซมรอรับคืน  

 คาใชจายคาซอมแซมรอรับคืนคือคาบํารุงรักษาเคร่ืองบินที่บริษัทฯจายลวงหนาใหกับผูใหเชา

ตามอัตราที่กําหนดในสัญญา โดยบริษัทฯสามารถเบิกคืนไดเมื่อนําเคร่ืองบินไปซอมบํารุง

ตามแผนการซอมบํารุงเคร่ืองบินตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา 
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5.6 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคา

ยุติธรรม ของหลักทรัพยดังกลาวบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบันทึกใน

สวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อไดจําหนายหลักทรัพยน้ันออกไป  

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป                     

ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)  

ค) เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย  

ง) เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย สวนเงินลงทุนในบริษัทรวมแสดง

มูลคาตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด                                 

ณ สิ้นวันทําการสุดทายของป มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ                   

ของหนวยลงทุน 

 บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน  

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของ

เงินลงทุนจะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

 

 

 

 

 

 

5.7 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

บริษัทฯบันทึกมูลคาเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมตนทุน                        

การทํารายการ หลังจากน้ัน บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยราคาทุน                   

หักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 
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คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย เพื่อการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรง                              

ตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 20 ป คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน                   

รวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

บริษัทฯรับรูผลตางระหวางจํานวนเงินที่ไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยในสวนของกําไรหรือขาดทุนในปที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออก

จากบัญชี 

5.8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 

 ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคา

สะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)  

 คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการให

ประโยชนโดยประมาณดังน้ี 

อาคารและสวนตกแตง  3 - 20 ป 

สนามบินและสวนปรับปรุง  20 ป 

เคร่ืองบิน  20 ป 

อะไหลเคร่ืองบินและอุปกรณภาคพื้น  3 - 20 ป 

เฟอรนิเจอรและสวนตกแตง  3 - 10 ป 

ยานพาหนะ  5 - 10 ป 

 คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหวางกอสราง 

บริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรัพย

หรือ   คาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย                      

รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยจะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน                 

เมื่อบริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการสินทรัพยน้ันออกจากบัญชี 

5.9 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย 

สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคา

สะสม   (ถามี) ของสินทรัพยน้ัน 
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บริษัทฯและบริษัทยอยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมี

ระบบตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน้ัน และจะประเมินการดอยคา

ของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยน้ันเกิดการดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยจะ

ทบทวนระยะเวลา การตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุก

สิ้นปเปนอยางนอยคาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการ   

5.10 คาความนิยม  

บริษัทยอยบันทึกมูลคาเร่ิมแรกของคาความนิยมในราคาทุน ซึ่งเทากับตนทุนการรวมธุรกิจ                            

สวนที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมา หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ                  

ที่ไดมาสูงกวาตนทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรูสวนที่สูงกวาน้ีเปนกําไรในสวนของกําไร

หรือขาดทุนทันท ี

บริษัทยอยแสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม และจะทดสอบการ

ดอยคาของคาความนิยมทุกปหรือเมื่อใดก็ตามที่มีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้น 

เพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทยอยจะปนสวนคาความนิยมที่เกิดขึ้น                               

จากการรวมกิจการใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด (หรือกลุมของหนวยสินทรัพย         

ที่กอใหเกิดเงินสด) ที่คาดวาจะไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทยอยจะ

ทําการประเมินมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละ

รายการ  (หรือกลุมของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด) หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับ

คืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดตํ่ากวามูลคาตามบัญชี บริษัทยอยจะรับรู

ขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุนและบริษัทยอยไมสามารถกลับบัญชี

ขาดทุนจากการดอยคาไดในอนาคต 

 

 

 

5.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
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 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุม

บริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการ

ควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลหรือกิจการที่

มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออมซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ                    

ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยที่มีอํานาจในการวางแผน                  

และควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอย 

5.12     สัญญาเชาระยะยาว 

 สัญญาเชาอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไป

ใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา

แลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปน

หน้ีสินระยะยาวสวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญา

เชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของ

สินทรัพยที่เชา  

 สัญญาเชาที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวน

ใหญไมไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชา

ดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของ

สัญญาเชา 

 

 

 

 

 

 

 

5.13 เงินตราตางประเทศ 
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  บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสกุลเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินที่

ใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ รายการตาง ๆ ของแตละกิจการที่รวมอยูในงบการเงินวัด

มูลคาดวยสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของแตละกิจการน้ัน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศเปนเงินบาทโดยใชอัตรา

แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตรา

ตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

 กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณ                    

ผลการดําเนินงาน 

5.14 การดอยคาของสินทรัพย 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพยที่ไมมีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯและบริษัทยอยหากมีขอ

บงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา และจะทําการประเมินการดอยคาของคาความนิยมเปน

รายป บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ

สินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน ทั้งน้ี มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

หมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุน     ในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพย

แลวแตราคาใดจะสูงกวา  

 บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน  

5.15 ผลประโยชนของพนักงาน 

 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปน

คาใชจายเมื่อเกิดรายการ 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวย                      

เงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน                           

สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย                
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เงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิด

รายการ 

 โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน  

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงาน               

ตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการ

ผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน  

 บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของ

พนักงานโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดย

ผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  

5.16 ประมาณการหน้ีสิน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมา

จากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและ

บริษัทยอย  จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันน้ัน และบริษัทฯและ

บริษัทยอยสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันน้ันไดอยางนาเชื่อถือ  

5.17 หุนสามัญซื้อคืน 

 หุนสามัญซื้อคืนแสดงมูลคาในงบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุนและแสดงเปนรายการหัก

จากสวนของผูถือหุนทั้งหมด หากราคาขายของหุนสามัญซื้อคืนสูงกวาราคาซื้อหุนสามัญซื้อ

คืนบริษัทฯจะรับรูผลตางเขาบัญชีสวนเกินมูลคาหุนสามัญซื้อคืนและหากราคาขายของหุน

สามัญซื้อคืนตํ่ากวาราคาซื้อหุนสามัญซื้อคืน บริษัทฯจะนําผลตางหักจากสวนเกินมูลคาหุน

สามัญซื้อคืนใหหมดไปกอน แลวจึงนําผลตางที่เหลืออยูไปหักจากบัญชีกําไรสะสม บริษัทฯ

ใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการคํานวณตนทุนตอหนวย 

5.18 ภาษีเงินได 

 ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินไดปจจุบัน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงาน

จัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษี

อากร 
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 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวาง                   

ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของ

สินทรัพยและหน้ีสินที่เกี่ยวของน้ัน โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานบริษัทฯและบริษัทยอยรับรูหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราว

ที่ตองเสียภาษี   ทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตาง

ชั่วคราวที่ใชหักภาษีรวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชในจํานวนเทาที่มีความเปนไปได

คอนขางแนที่บริษัทฯและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชน

จากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชน้ัน 

บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี                    

ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความ

เปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนํา

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชนบริษัทฯและบริษัท

ยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้น

เกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน 

5.19 ตราสารอนุพันธ 

 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 

 บริษัทฯรับรูจํานวนสุทธิของดอกเบี้ยที่ไดรับจาก/จายใหแกคูสัญญาตามสัญญาแลกเปลี่ยน                   

อัตราดอกเบี้ยเปนรายได/คาใชจายตามเกณฑคงคาง  

 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

 ลูกหน้ีและเจาหน้ีตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจะถูกแปลงคาตามอัตรา

แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคา

เงินตราตางประเทศดังกลาวจะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน  

5.20 การวดัมูลคายุติธรรม 

 มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะตอง

จายเพื่อโอนหน้ีสินใหผูอ่ืนโดยรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผู

ซื้อและผูขาย  (ผูรวมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา บริษัทฯและบริษัทยอยใชราคาเสนอซื้อขาย

ในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินซึ่งมาตรฐานการ
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รายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไม

มีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหา

ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได  บริษัทฯและบริษัทยอยจะประมาณมูลคา

ยุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับ แตละสถานการณ และพยายามใช

ขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหน้ีสินที่จะวัดมูลคายุติธรรมน้ันใหมาก

ที่สุดลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและ

หน้ีสินในงบการเงินแบงออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคา

ยุติธรรม ดังน้ี 

 ระดับ 1  ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกันในตลาดที่มี

สภาพคลอง 

 ระดับ 2 ใชขอมูลอ่ืนที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหน้ีสิน ไมวาจะเปนขอมูล

ทางตรงหรือทางออม 

 ระดับ 3 ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการ           

ประมาณขึ้น  

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินความจําเปนในการโอน                 

รายการระหวางลํ า ดับชั้นของมูลคายุ ติธรรมสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินที่ถืออยู                                   

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา 

6. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลย

พินิจและการประมาณการในเร่ืองที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการ

ประมาณการดังกลาวน้ีสงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดง

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญมีดังน้ี 

 สัญญาเชา  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน           

ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา

บริษัทฯและบริษัทยอยไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชา

ดังกลาวแลวหรือไม 
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 คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 

 ในการประมาณคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการ                   

ประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ                 

การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะน้ัน เปนตน 

 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินที่ไมมีการซื้อขายในตลาดและไมสามารถหาราคาไดในตลาดซื้อขายคลอง ฝายบริหาร

ตองใชดุลยพินิจในการประเมินมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว โดยใช

เทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลคา ซึ่งตัวแปรที่ใชในแบบจําลองไดมาจากการ

เทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาดโดยคํานึงถึงความเสี่ยงทางดานเครดิต สภาพคลอง ขอมูล

ความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การ

เปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ใชในการคํานวณ อาจมีผลกระทบตอ

มูลคายุติธรรมที่เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินและการเปดเผยลําดับชั้นของมูลคา

ยุติธรรม 

คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจะต้ังคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายและเงิน

ลงทุนทั่วไปเมื่อมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปน

ระยะเวลานานหรือเมื่อมีขอบงชี้ของการดอยคา การที่จะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลง

อยางมีสาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมน้ันจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และคาเสื่อมราคา 

 ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคาร อุปกรณ และอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ฝาย

บริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของ

อาคาร อุปกรณ และอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และตองทบทวนอายุการใหประโยชน

และมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนอกจากน้ี ฝายบริหารจําเปนตองสอบ

ทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณและอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ในแตละ

ชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวา มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคา

ตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน ในการน้ีฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการ

คาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับสินทรัพยน้ัน 
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราว                  

ที่ใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไมไดใชเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯและ

บริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวและ

ขาดทุนน้ันในการน้ีฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวาบริษัทฯและบริษัทยอยควรรับรู

จํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไร

ทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน  

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลัก                    

คณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆในการประมาณการน้ัน เชน อัตรา

คิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวน

พนักงาน เปนตน 

คดีฟองรอง 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝาย

บริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรอง และไดบันทึกประมาณการ

หน้ีสินดังกลาว   ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

7. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 ความสัมพันธระหวางบริษัทฯกับบริษัทที่เกี่ยวของกันแสดงไดดังน้ี 

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวของกัน ความสัมพันธกับบริษัทฯ 

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด  บริษัทยอย  

บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จํากัด  บริษัทยอย  

บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลดไวด

ไฟลทเซอรวิส จํากัด  

บริษัทยอย  

บริษัท บางกอกแอรเวยสโฮลด้ิง จํากัด  บริษัทยอย  

บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จํากัด  บริษัทยอย (ถือหุนโดยบริษัทยอย) 

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จํากัด                  บริษัทยอย (ถือหุนโดยบริษัทยอย) 

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จํากัด                      บริษัทยอย (ถือหุนโดยบริษัทยอย) 

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม จํากัด บริษัทยอย (ถือหุนโดยบริษัทยอย) 

บริษัท เอสเอ เซอรวิสเซส จํากัด  บริษัทยอย (ถือหุนโดยบริษัทยอย) 
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บริษัท บีเอฟเอส คารโก ดีเอ็มเค จํากัด  บริษัทยอย (ถือหุนโดยบริษัทยอย) 

บริษัท กูรเมท พรีโม จํากัด  บริษัทยอย (ถือหุนโดยบริษัทยอย) 

บริษัท มอรแดนฟรี จํากัด บริษัทยอย (ถือหุนโดยบริษัทยอย) 

บริษัท บางกอกแอร เอวิเอชั่น เทรนน่ิง เซ็นเตอร 

จํากัด 

บริษัทยอย (ถือหุนโดยบริษัทยอย) 

บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก จํากัด  บริษัทรวม 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินส

มุย 

บริษัทรวม 

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกันชีวิต จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท การแพทยสยาม จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เกียรติธนาขนสง จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท ขันธ จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท ซิงเสียนเยอะเปา จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท ทรีซิกต้ีไฟว จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนน่ิง จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาทต้ิง จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท ปรุส (2008) จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เปาโลเมดิค จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
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รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวของกัน ความสัมพันธกับบริษัทฯ 

บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท พัทยา คันทร่ี คลับ จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท พีระ พร็อพเพอรต้ี จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธแคร จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท วิสุนีย แลนดด้ิง จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท ศูนยการแพทยไทย จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี (อํานวยเภสัช) จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด 

(มหาชน)  

มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เขาคอ วินด พาวเวอร จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอรปอเรชั่น จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจ้ี จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต มีกรรมการรวมกัน 

    อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด    

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท นอรตัน โรส ฟุลไบรท (ประเทศไทย) จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
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รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวของกัน ความสัมพันธกับบริษัทฯ 

บริษัท ฮูมเม็กซ (ไทยแลนด) จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไพรส จํากัด มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เอ็กแซ็กท ซีเนริโอ จํากัด มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท แอ็กซ สตูดิโอ จํากัด มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท รอยัล โอเรียนทัล เอคควิต้ี จํากัด มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท ไฮโดรควิพ จํากัด มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยสิน จํากัด มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 

บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด บรอดคาสต้ิง จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 

บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอรเซอรวิสเซส จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 

บริษัท ไทยปโตรเลียมเซอรวิส จํากัด   มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 

บริษัท บางกอก โกลเดนไลฟ จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 

บริษัท ปราสาททองโอสถ จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 

บริษัท พาราไดซ ชอปปง จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 

บริษัท สมุยพารคอเวนิว จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 

บริษัท สมุยแอคคอม จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 

บริษัท สินทรัพยสุโขทัย จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 

บริษัท สินสหกล จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 

บริษัท ธรรมชาตินาไทย จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 

บริษัท บางกอก แทรเวล คลับ จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 

บริษัท บางกอกแอรทัวร (1998) จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 

บริษัท แมอรุณ จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 

บริษัท โมเดอรนแมนู จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 

บริษัท ลีกัล คอนเน็กท คอนเซาทแทนท จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 

บริษัท สมุย คอนวีเนียนท สโตร จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 

บริษัท สมุยปาลมบีชรอยัลวิง จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 

บริษัท สมุยแอรพอรตช็อป จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 

บริษัท สมุยปาลมบีชรีสอรท จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
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บริษัท สบาย สบาย นิเวศน จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 

บริษัท แลนด แอนด เวจจ้ี จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 

บริษัท โกร อัพ 2014 จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 

บริษัท พาสนุก จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 

หางหุนสวนจํากัด หรรษาพาสนุก  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 

หางหุนสวนจํากัด เกาะชางแอคคอม  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 

บริษัท สบาย สบาย สุโขทัย จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 

บริษัท ริชเนส แอนด เวลต้ี จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 

บริษัท แอดโวเคท โฮลด้ิง จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 

บริษัท แอร เสียมเรียบ จํากัด มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) 

มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 

  

บริษัท กรุงเทพลิมูซีน จํากัด  มีผูถือหุนรวมกัน 

บริษัท บางกอก สมารท มีเดีย จํากัด มีผูถือหุนรวมกัน 

บริษัท ขาวธรรมชาติ จํากัด มีผูถือหุนรวมกัน 

บริษัท รานอาหารสนามบิน จํากัด มีผูบริหารของบริษัทฯเปนกรรมการ 

บริษัท นาขาวพัฒนา จํากัด มีผูบริหารของบริษัทฯเปนกรรมการ 

บริษัท ฟูด แอนด สโตร จํากัด มีญาติสนิทของกรรมการเปนผูถือหุน

และกรรมการ 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จํากัด  มีญาติสนิทของกรรมการเปนผูถือหุน

และกรรมการ 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด มีญาติสนิทของกรรมการเปนผูถือหุน

และกรรมการ 

บริษัท ประนันทภรณ จํากัด มีญาติสนิทของกรรมการเปนผูถือหุน

และกรรมการ 

บริษัท PV Consulting จํากัด เสมือนเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

บริษัท การบินกรุงเทพ (กัมพูชา) จํากัด เสมือนเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

บริษัท ออเรนจ ดิจิตอล มีเดีย จํากัด เสมือนเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
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รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวของกัน ความสัมพันธกับบริษัทฯ 

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ.พี.เชริฟ จํากัด เสมือนเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

บริษัท กรุงเทพบริการการบิน จํากัด เสมือนเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพบีเอสเอส จํากัด เสมือนเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

บริษัท แบกสบริการภาคพื้น จํากัด เสมือนเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพบริการการบิน 

จํากัด 

เสมือนเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

 ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ

กัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวาง

บริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลาน้ัน ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถ

สรุปไดดังน้ี 

   (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
นโยบายการกําหนด

ราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
รายไดคาโดยสาร - - 1 1 ราคาเปนไปตามราคาที่

อนุมัติโดยผูมีอํานาจ
ของบริษัทฯ 

รายไดคาอนุญาตประกอบกิจการใน
สนามบิน 

- - 170 201 ราคาตามสัญญา 

รายไดคาบริการหองรับรองใน
สนามบิน 

- - 28 6 ราคาตามสัญญา 

รายไดคาเชารับ - - 26 17 ราคาตามสัญญา 
เงินปนผลรับ - - 199 550 ตามที่ประกาศจาย 
รายไดคาสาธารณูปโภค - - 4 2 ราคาตามที่ตกลงรวมกัน 
ดอกเบี้ยรับ - - 5 5 MLR-1 
คาอาหารบริการผูโดยสาร - - 526 608 ราคาตามสัญญา 
คาบริการภาคพื้น - - 503 497 ราคาตามสัญญา 
คาบริการขนถายสินคา - - 4 2 ราคาตามสัญญา 
คาอาหารและเคร่ืองด่ืม - - 15 9 ราคาตามที่ตกลงรวมกัน 
คาเชาจาย - - 1 2 ราคาตามสัญญา 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน - - 1 - ราคาตามที่ตกลงรวมกัน 
คาวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง - - - 6 ราคาตามที่ตกลงรวมกัน 
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   (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
นโยบายการกําหนด

ราคา 

 2561 2560 2561 2560  
คาใชจายในการยกเลิกเที่ยวบิน 
   และชดเชยผูโดยสาร 

 
- 

 
- 

 
2 

 
- 

 
ราคาตามที่ตกลงรวมกัน 

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      
รายไดคาบริการภาคพื้น 3 3 - - ราคาตามที่ตกลงรวมกัน 
รายไดคาธรรมเนียมเรียกเก็บเงิน 2 2 - - ราคาตามสัญญา 
เงินปนผลรับ - - 870 762 ตามที่ประกาศจาย 
คาใชจายทางการเงิน 1,468 1,411 1,468 1,411 ราคาตามสัญญา 
คาบริการขนถายสินคา 25 40 25 40 ราคาตามที่ตกลงรวมกัน 
คาเชาจาย - 2 - - ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน      
รายไดคาโดยสาร 60 38 60 38 ราคาเปนไปตามราคาที่

อนุมัติโดยผูมีอํานาจของ
บริษัทฯ 

รายไดคาอนุญาตประกอบกิจการใน
สนามบิน 

7 8 7 8 ราคาตามสัญญา 

รายไดจากการขายอาหาร 177 142 - - ราคาตามสัญญา 
รายไดคาระวาง 1 1 1 1 ราคาตลาด 
รายไดคาบริการภาคพื้น 4 3 - - ราคาตามที่ตกลงรวมกัน 
รายไดคาเชารับ 14 14 13 14 ราคาตามสัญญา 
รายไดคาเชาเหมาลํา 13 20 13 20 ราคาตามสัญญา 
เงินปนผลรับ 419 389 345 324 ตามที่ประกาศจาย 
รายไดคาที่ปรึกษารับ 3 3 3 3 ราคาตามสัญญา  
รายไดคาโฆษณา 5 4 5 4 ราคาตามสัญญา 
รายไดคาสาธารณูปโภค 3 3 3 3 ราคาตามที่ตกลงรวมกัน 
คาอาหารบริการผูโดยสาร 1 1 1 1 ราคาตามสัญญา 
คาบริการภาคพื้น 604 680 555 627 ราคาตามสัญญา 
คาบริการจัดการ 140 168 140 168 ราคาตามสัญญา 
คาบริการรักษาความปลอดภัย 41 45 39 44 ราคาตามสัญญา 
คาเชาจาย 16 16 13 13 ราคาตามสัญญา 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 26 38 23 34 ราคาตามที่ตกลงรวมกัน 
คารักษาพยาบาล 5 9 3 7 ราคาตลาด 
คาวิทยุการบิน 570 559 545 535 ราคาตลาด 
คาใชจายในการยกเลิกเที่ยวบิน 
   และชดเชยผูโดยสาร 1 3 1 3 ราคาตามที่ตกลงรวมกัน 
คาใชบริการคาเชาเหมาลํา 2 51 - 49 ราคาตามสัญญา 
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   (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
นโยบายการกําหนด

ราคา 

 2561 2560 2561 2560  

คาโฆษณา 4 6 4 5 ราคาตามสัญญา 
คาวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง 7 5 - - ราคาตามที่ตกลงรวมกัน 
คาบริการขนถายสินคา 6 - 6 - ราคาตามสัญญา 
คาบริการอ่ืน  5 - 4 - ราคาตามที่ตกลงรวมกัน 

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560              

มีรายละเอียดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 

10) 

   

บริษัทยอย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) - - 21,022 308,665 

บริษัทรวม 1,071 1,235 - - 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน  26,955 27,196 11,125 13,510 

รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ี อ่ืน - กิจการที่

เกี่ยวของกัน    28,026 28,431 32,147 322,175 

เงินมัดจํา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน     

บริษัทรวม 47,500 47,500 47,500 47,500 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 3,284 3,106 1,140 962 

รวมเงินมัดจํา - กิจการที่เกี่ยวของกัน    50,784 50,606 48,640 48,462 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 

20)    

บริษัทยอย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) - - 197,695 192,157 

บริษัทรวม 127,461 147,310 117,767 130,450 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน  184,796 217,782 178,465 211,173 

รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน - กิจการที่

เกี่ยวของกัน    312,257 365,092 493,927 533,780 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (แสดงภายใตหน้ีสินหมุนเวียนอื่น) 

บริษัทยอย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) - - 1,816 1,298 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 3,558 24,264 3,558 2,764 

รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน    3,558 24,264 5,374 4,062 

เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยอดคงคางของเงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับระหวาง

บริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน มีการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ ดังน้ี  

 

 

ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวใน          

หมายเหตุ 36.3.1 และ 36.4 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

  (หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 
1 มกราคม 

2561 
เพิ่มขึ้น 

ระหวางป 
ลดลง 

ระหวางป 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
2561 

เงินใหกูยืมและดอกเบี้ย
คางรับ 

ลักษณะ
ความสัมพันธ 

บริษัท บางกอกแอร
เวยส           โฮลด้ิง 
จํากัด 

 
บริษัทยอย 

50,439 856 (51,295) - 
บริษัท กูรเมท พรีโม 

จํากัด 
บริษัทยอย 

50,438 54,431 - 104,869 

รวม  100,877 55,287 (51,295) 104,869 
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ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจาย

ผลประโยชนพนักงานที่ใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปน้ี 

 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชนระยะสั้น 278 274 213 203 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน  22 21 16 13 

รวม 300 295 229 216 

 

8. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

เงินสด 54,110 58,220 51,161 55,519 

เงินฝากธนาคาร 4,293,628 3,486,665 3,764,102 3,004,946 

รวม 4,347,738 3,544,885 3,815,263 3,060,465 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอย

ละ 0.1       ถึง 1.3 ตอป (2560: รอยละ 0.1 ถึง 1.5 ตอป) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: รอยละ 0.1 

ถึง 1.1 ตอป  (2560: รอยละ 0.1 ถึง 1.1 ตอป)) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินสดจํานวน 

7 ลานบาท เปนเงินสดในมือที่อยูในสถานีตางประเทศ (2561: ไมมี) 

 

 

 

 

 

9. เงินลงทุนชั่วคราว 
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  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

เงินฝากประจําที่มีอายุเกินกวา     

   3 เดือน แตไมเกิน 1 ป 3,300,000 6,451,000 3,300,000 6,451,000 

รวม 3,300,000 6,451,000 3,300,000 6,451,000 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากประจํามีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 1.3 ถึง 1.7 ตอป       

(2560: รอยละ 1.2 ถึง 1.6 ตอป) 

10. ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 

     (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน     

อายุหน้ีคงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ     

ยังไมถึงกําหนดชําระ 21,087 21,109 23,598 44,741 

คางชําระ     

 ไมเกิน 3 เดือน  5,992 5,639 7,148 7,340 

 3 - 6 เดือน 829 1,265 1,283 1,415 

 6 - 12 เดือน 181 380 181 362 

 มากกวา 12 เดือน 151 1,387 151 1,168 

รวม 28,240 29,780 32,361 55,026 

หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (214) (1,349) (214) (1,349) 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน, สุทธิ 28,026 28,431 32,147 53,677 

ลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน     

อายุหน้ีคงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ     

ยังไมถึงกําหนดชําระ 1,405,443 1,384,062 927,457 952,449 

คางชําระ     

 ไมเกิน 3 เดือน  271,013 271,620 176,259 157,374 

 3 - 6 เดือน 4,461 5,122 462 2,690 

 6 - 12 เดือน 1,401 2,404 672 2,113 

 มากกวา 12 เดือน 25,187 79,240 24,280 28,524 

รวม 1,707,505 1,742,448 1,129,130 1,143,150 

หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (25,972) (66,897) (24,889) (29,777) 
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     (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน, 

สุทธิ 

1,681,533 1,675,551 1,104,241 1,113,373 

รวมลูกหน้ีการคา - สุทธิ 1,709,559 1,703,982 1,136,388 1,167,050 

 

 

 

 

     (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน - - - 268,498 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน, สุทธ ิ - - - 268,498 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 18,077 159,044 12,802 159,019 

หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (14,186) (9,070) (9,070) (9,070) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน, สุทธ ิ 3,891 149,974 3,732 149,949 

รวมลูกหน้ีอ่ืน- สุทธ ิ 3,891 149,974 3,732 418,447 

รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,713,450 1,853,956 1,140,120 1,585,497 
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     (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน - - - 268,498 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน, สุทธ ิ - - - 268,498 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 18,077 159,044 12,802 159,019 

หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (14,186) (9,070) (9,070) (9,070) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน, สุทธ ิ 3,891 149,974 3,732 149,949 

รวมลูกหน้ีอ่ืน- สุทธ ิ 3,891 149,974 3,732 418,447 

รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,713,450 1,853,956 1,140,120 1,585,497 

11. สินคาคงเหลือ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคา

ทุน                              

ใหเปนมูลคาสุทธิที่จะ

ไดรับ สินคาคงเหลือ - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

อะไหลเคร่ืองบิน 408,040 372,398 (39,267) (39,272) 368,773 333,126 

สินคาปลอดอากร 14,945 - - - 14,945 - 

อาหารและอุปกรณ

ครัว 64,385 57,544 - - 64,385 57,544 

บัตรโดยสาร 28 28 - - 28 28 

อ่ืน ๆ 96,166 89,823 (2,652) (1,700) 93,514 88,123 

รวม 583,564 519,793 (41,919) (40,972) 541,645 478,821 
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 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทนุ                              

ใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ สินคาคงเหลือ - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

อะไหลเครื่องบนิ 408,040 372,398 (39,267) (39,272) 368,773 333,126 

อาหารและอุปกรณครัว 17,701 12,808 - - 17,701 12,808 

บัตรโดยสาร 28 28 - - 28 28 

อ่ืน ๆ 14,762 12,755 - - 14,762 12,755 

รวม 440,531 397,989 (39,267) (39,272) 401,264 358,717 

12. เงินลงทุนในบริษัทยอย  

12.1 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

 

 

ช่ือบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทนุ ราคาทุน 

มูลคาตามบัญชี                       

ตามวิธีสวนไดเสีย 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (รอยละ) (รอยละ) 

  

 (ปรับปรุง

ใหม) 

บริษทั ครัวการบินกรุงเทพ 

จํากัด 

500,000 500,000 

90.00 90.00 579,469 579,469 478,911 375,623 

บริษทั การบินกรุงเทพบริการ

ภาคพ้ืน จํากัด 250 250 99.99 99.99 250 250 67,015 1,502 

บริษทั บริการภาคพ้ืนการบิน

กรุงเทพ เวิลดไวดไฟลท

เซอรวิส จํากัด 670,000 670,000 98.88 98.88 739,924 739,924 874,654 745,956 

บริษทั บางกอกแอรเวยสโฮ

ลดิ้ง จํากัด 

1,001,0

00 

1,001,0

00 99.99 99.99 1,000,999 1,000,999 4,313,898 3,677,953 

รวม      2,320,642 2,320,642 5,734,478 4,801,034 
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12.2 สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปนผลรับ 

ในระหวางป บริษัทฯรับรูสวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษัทยอย                        

ในงบการเงินเฉพาะกิจการดังน้ี 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท 

สวนแบงกําไร                

จากเงินลงทุนใน

บริษัทยอย 

สวนแบงกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

จากเงินลงทุนใน

บริษัทยอย 

 

 

เงินปนผลที่บริษัทฯ

รับ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด 97,886 123,665 5,402 (2,041) - 193,500 

บริษัท การบินกรุงเทพบริการ 

    ภาคพื้น จํากัด 65,513 68,958 - - - 74,998 

บริษัท บริการภาคพื้นการบิน

กรุงเทพ      เวิลดไวดไฟลท

เซอรวิส จํากัด 327,448 271,678 - (11,592) 198,750 281,562 

บริษัท บางกอกแอรเวยสโฮลด้ิง 

จํากัด 12,745 17,000 623,200 

(344,400

) - 

- 

รวม 

503,592 481,301 628,602 

(358,033

) 198,750 

550,060 
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12.3 การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของเงินลงทุนในบริษัทยอย 

บริษัทฯ 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหจัดต้ัง                   

บริษัทยอยแหงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินธุรกิจสถาบันฝกอบรมดานการบิน และให       

บริษัท บางกอกแอร เวยสโฮลด้ิง จํากัด เปนผูถือหุนรอยละ 100 ตอมาเมื่อวันที่  30 

พฤศจิกายน 2561 บริษัท บางกอกแอร เอวิเอชั่น เทรนน่ิง เซ็นเตอร จํากัด ไดถูกจัดต้ังขึ้นและ

จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 10 ลานบาท ทั้งน้ี บริษัท 

บางกอกแอรเวยสโฮลด้ิง จํากัด ไดจายชําระเงินคาหุนในบริษัทดังกลาวแลวเปนจํานวนเงิน

ทั้งสิ้น 2.5 ลานบาท 

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัดและบริษัทยอย 

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด ไดมี

มติอนุมัติการจัดต้ังบริษัท ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงใหมเพื่อ

ประกอบกิจการตามโครงการครัวการบิน โดยบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด จะถือหุนใน

บริษัทยอยดังกลาวรอยละ 99.99 ตอมาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2560 บริษัท ครัวการบิน

กรุงเทพเชียงใหม จํากัดไดถูกจัดต้ังขึ้นและจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย โดยมีทุนจด

ทะเบียนจํานวน 1 ลานบาท ทั้งน้ี บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด ไดจายชําระเงินคาหุนใน

บริษัทยอยดังกลาวแลว เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 0.25 ลานบาท  

ตอมาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ                         

เชี ย ง ใ หม  จํ า กั ด  ไ ด มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห เ พิ่ ม ทุ น จ ดท ะ เ บี ย น จ า ก เ ดิ ม  1 ล า นบ า ท  (หุ น

สามัญ 100,000 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) เปน 20 ลานบาท (หุนสามัญ 2,000,000 หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน 1,900,000 หุน มูลคาที่ตราไว

หุนละ 10 บาท ซึ้งบริษัท ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม จํากัด ไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับ

กระทรวงพาณิชย  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ทั้งน้ี บริษัทยอยดังกลาวไดเรียกชําระเงินคาหุน

ในอัตรารอยละ 50 ของหุนที่ออกจําหนายหรือในราคาหุนละ 5 บาทตอหุน รวมจํานวนเงินที่

เรียกใหชําระคาหุนทั้งสิ้น 9.8 ลานบาท โดยบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด ไดชําระคาหุน

ดังกลาวแลวตอมาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2561 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ครัวการ

บินกรุงเทพเชียงใหม จํากัด ไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 20 ลานบาท (หุน

สามัญ 2,000,000 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) เปน 90 ลานบาท (หุนสามัญ 9,000,000 
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หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน 7,000,000 หุน มูลคาที่ตรา

ไวหุนละ 10 บาทางบริษัท ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม จํากัด ไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับ

กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ทั้งน้ี บริษัทยอยดังกลาวไดเรียกชําระเงินคาหุน

ในอัตรารอยละ 25 ของหุนที่ออกจําหนายหรือในราคาหุนละ 2.50 บาทตอหุน รวมจํานวน

เงินที่เรียกใหชําระคาหุนทั้งสิ้น 17.5 ลานบาท โดยบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด ไดชําระ

คาหุนดังกลาวแลวตอมาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 บริษัท ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม 

จํากัด ไดเรียกชําระเงินคาหุนเพิ่มเติมในสวนที่ยังเรียกชําระไมเต็มจํานวน เปนจํานวนเงิน 

17.5 ลานบาทหรือรอยละ 25 ของหุนเพิ่มทุน โดยบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด ไดชําระ

เงินคาหุนดังกลาวแลว ตอมาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ

เชียงใหม จํากัด ไดเรียกชําระเงินคาหุนเพิ่มเติมในสวนที่ยังเรียกชําระไมเต็มจํานวน เปน

จํานวนเงิน 22.5 ลานบาท หรือรอยละ 25 ของหุนทั้งหมด โดยบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ 

จํากัด ไดชําระเงินคาหุนดังกลาวแลวตอมาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 บริษัท ครัวการบิน

กรุงเทพเชียงใหม จํากัด ไดเรียกชําระเงินคาหุนเพิ่มเติมในสวนที่ยังเรียกชําระไมเต็มจํานวน 

เปนจํานวนเงิน 22.5 ลานบาท หรือรอยละ 25 ของหุนทั้งหมด โดย บริษัท ครัวการบิน

กรุงเทพ จํากัด ไดชําระเงินคาหุนดังกลาวแลว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 บริษัท ครัวการบิน

ก รุ ง เ ท พ ภู เ ก็ ต  จํ า กั ด  ไ ด เ ข า ทํ า สั ญ ญ า สั ม ป ท า น กั บ บ ริ ษั ท  ท า อ า ก า ศ ย า น ไ ท ย 

จํากัด (มหาชน) (“ทอท.”) โดยมีเงื่อนไขระบุวา ทอท. จะตองไดถือหุนในบริษัท ครัวการบิน

กรุงเทพภูเก็ต จํากัด ในอัตรารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ

ภูเก็ต จํากัด จะตองเปนผูรับผิดชอบภาษีหรือคาใชจายใด ๆ อันเกิดจาก การไดมาซึ่งหุนใน

อัตรารอยละ 10 ของ ทอท. อีกทั้ง ทอท. จะตองไดรับสิทธิ์ในการเขารวมเปนกรรมการของ

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จํากัด ทั้งน้ี บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัดอยูระหวางการ

ดําเนินการโอนหุนของบริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จํากัดใหแก ทอท.  
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บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลดไวดไฟลทเซอรวิส จํากัดและบริษัทยอย 

บริษัท บีเอฟเอส คารโก ดีเอ็มเค จํากัด (บริษัทยอยของบริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ

เวิลดไวดไฟลทเซอรวิส จํากัด) ไดรับอนุญาตรายเดียวจาก บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด 

(มหาชน) (“ทอท.”) ใหประกอบกิจการใหบริการคลังสินคาระหวางประเทศสําหรับสินคาที่

ขนสงทางอากาศณ ทาอากาศยานดอนเมืองเปนระยะเวลา 3 ป สัญญาสัมปทานมีอายุต้ังแต

วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 กอนสัญญาสัมปทานดังกลาวจะสิ้นสุดลง 

บริษัทยอยดังกลาวไดทําหนังสือแจงขอตออายุสัญญาอนุญาตใหประกอบกิจการคลังสินคา 

ณ ทาอากาศยานดอนเมือง โดยเปนไปตามเงื่อนไขของสัมปทานที่กําหนดใหผูรับสัมปทาน

สามารถแจงขอตออายุสัญญากอนสัญญาจะสิ้นสุด    ลงได ตอมา บริษัทยอยไดรับหนังสือ

จาก ทอท. เร่ืองแจงผลการพิจารณาการขอประกอบกิจการคลังสินคาอยางตอเน่ือง ณ ทา

อากาศยานดอนเมือง ตามหนังสือแจงขอของบริษัทยอยโดยทาง ทอท. ไดอนุญาตใหบริษัท

ยอยดังกลาวประกอบกิจการคลังสินคาระหวางประเทศตอเน่ืองออกไปอีกถึง30 กันยายน 

2560 หรือวันที่ผูประกอบกิจการคลังสินคาระหวางประเทศ ณ อาคารคลังสินคา 2  ณ  

ทาอากาศยานดอนเมืองเปดใหบริการแลวแตวันใดจะถึงกอน โดยมีเงื่อนไข ทอท. สงวนสิทธิ์                       

ในการอนุญาตใหผูประกอบการรายอ่ืนประกอบกิจการประเภทเดียวกันกับที่ ทอท. อนุญาต

ใหบริษัทยอยไดอีก  

ตอมาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ทอท.ไดแจงผลการพิจารณาอนุญาตใหผูประกอบการ

จํานวน 6 ราย รวมทั้งบริษัท บีเอฟเอส คารโก ดีเอ็มเค จํากัด สามารถประกอบกิจการ

คลังสินคาระหวางประเทศ ณ ทาอากาศยานดอนเมือง โดยมีอายุสัญญา 5 ป นับต้ังแตวันที่ 

ทอท. ใหเร่ิมประกอบกิจการทั้งน้ี บริษัทยอยไมมีความสนใจที่จะเขารวมภายใตเงื่อนไข

ดังกลาว อยางไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในอนาคตและบริษัทยอยเห็นโอกาสที่

ดีในการทําธุรกิจ บริษัทยอยอาจจะพิจารณาภายหลัง  

โดย ณ วันที่ 28 กันยายน 2560 เน่ืองจากการที่ผูประกอบกิจการคลังสินคาระหวางประเทศ                   

ณ ทาอากาศยานดอนเมืองรายใหมยังไมพรอมที่จะใหบริการในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ทอท.จึง

ไดมีหนังสือแจงใหบริษัทยอยประกอบกิจการคลังสินคาระหวางประเทศ ณ ทาอากาศยาน

ดอนเมืองตอเน่ืองออกไปอีก 3 เดือน (ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560) หรือจนวันที่ผูประกอบ
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กิจการคลังสินคาระหวางประเทศ ณ ทาอากาศยานดอนเมืองจะสามารถเปดใหบริการแลวแต

วันใดจะถึงกอน 

โดยต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2561 บริษัทยอยไดหยุดการดําเนินงานหลังจากสิ้นสุดสัญญา

สัมปทานการใหบริการคลังสินคาระหวางประเทศ ณ ทาอากาศยานดอนเมืองกับ ทอท. โดย

บริษัทยอยอยูในระหวางการพิจารณาแผนการดําเนินงานซึ่งขึ้นอยูกับโอกาสการลงทุนที่อาจ

มีขึ้นในอนาคตจึงยังไมมีการเลิกกิจการในระหวางปปจจุบันที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ

บริษัท บีเอฟเอส คารโก ดีเอ็มเค จํากัด ไดมีมติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 25 ลาน

บาท เปน 6.25 ลานบาท ทั้งน้ี บริษัทยอยไดจายเงินคืนคาลดทุนใหแกผูถือหุนและจดทะเบียน

การลดทุนเรียบรอยแลวในระหวางป 

บริษัท บางกอกแอรเวยสโฮลด้ิง จํากัดและบริษัทยอย 

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บางกอกแอรเวยสโฮลด้ิง จํากัด 

ไดมีมติอนุมัติการจัดต้ังบริษัท แอร เสียมเรียบ จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจสายการบินใน

ประเทศกัมพูชา โดยบริษัท บางกอกแอรเวยสโฮลด้ิง จํากัด จะถือหุนในบริษัทดังกลาวรอย

ละ 49 ตอมาเมื่อวันที่          10 กุมภาพันธ 2560 บริษัท แอร เสียมเรียบ จํากัด ไดถูกจัดต้ังขึ้น

และจดทะเบียนตามกฎหมายกัมพูชา โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 3.0 ลานเหรียญ

สหรัฐอเมริกา และเงินลงทุนดังกลาวยังไมเรียกชําระ     คาหุน 

ในเดือนเมษายน 2561 บริษัท บางกอกแอรเวยสโฮลด้ิง จํากัด ไดเขาซื้อหุนสามัญของ                              

บริษัท มอรแดนฟรี จํากัด ในสัดสวนรอยละ 100 โดยบริษัทไดจายชําระเงินเพื่อซื้อธุรกิจ

ดังกลาว               เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 50 ลานบาท 

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ไดมาและหน้ีสินที่รับมาจากบริษัทดังกลาว ณ วันที่ซื้อ                                     

มีรายละเอียดดังน้ี  

 (หนวย: พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 12,887 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 1,590 

สินคาคงเหลือ 18,053 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 1,406 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,006 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  4,986 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 1,586 
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 (หนวย: พันบาท) 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (1,273) 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน (6,869) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (4,717) 

เงินกูยืมระยะยาว (4,903) 

สินทรัพยสุทธิ 23,752 

สัดสวนการลงทุน (รอยละ) 100 

สินทรัพยสุทธิในสัดสวนการลงทุนของบริษัท 23,752 

บวก: ผลแตกตางระหวางเงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนกับ 

 มูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย 26,248 

เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 50,000 

หัก: เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอย (12,887) 

เงินสดจายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 37,113 

ทั้งน้ี บริษัทไดบันทึกผลแตกตางระหวางเงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนกับมูลคาสินทรัพยสุทธิ

ตามบัญชีไวในบัญชีคาความนิยม และไดรวมงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทดังกลาว

ขางตน                               ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดําเนินงานต้ังแตวันที่ซื้อ

กิจการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561      ไวในงบการเงินรวมของปปจจุบัน 
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13. เงินลงทุนในบริษัทรวม  

13.1 รายละเอียดของบริษัทรวม 

   (หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ 

จัดตั้งขึ้น 

ใน

ประเทศ สัดสวนเงินลงทนุ ราคาทุน 

มูลคาตามบัญชี 

ตามวิธีสวนไดเสีย 

   2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (รอยละ) (รอยละ)     

บริษทั ดับบลิวเอฟเอส      

พีจีคารโก จํากัด 

บริการ

คลังสินคา 

   ไทย 49.00 49.00 147,000 147,000 198,793 243,304 

กองทุนรวมสิทธิการ

เชาอสังหาริมทรัพย 

กองทุนรวม 

 

อสังหาริมทรัพ

ย 

 ไทย 30.03 33.03 3,479,409 3,826,997 2,703,341 2,996,673 

สนามบินสมุย         

รวม     3,626,409 3,973,997 2,902,134 3,239,977 

 

   (หนวย: พันบาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ช่ือบริษัท 

 
ลักษณะธุรกิจ 

จัดตั้งขึ้น 
ในประเทศ 

 
สัดสวนเงินลงทนุ 

 
ราคาทุน 

   2561 2560 2561 2560 

   (รอยละ) (รอยละ)   
บริษทั ดับบลิวเอฟเอส               

พีจี คารโก จํากัด 
บริการคลังสินคา ไทย 

 
49.00 49.00 147,000 147,000 

กองทุนรวมสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย     
สนามบินสมุย 

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย 

ไทย 30.03 33.03 3,479,409 3,826,997 

รวม     3,626,409 3,973,997 

ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯขายเงินลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

สนามบินสมุย และรับรูกําไรจากการขายเงินลงทุนในงบการเงินรวมจํานวน 385 ลานบาท 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 307 ลานบาท) ในสวนของกําไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี การขายเงิน

ลงทุนดังกลาวทําใหสัดสวนของเงินลงทุนลดลงจากเดิมรอยละ 33.03 เปนรอยละ 30.03 
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13.2 สวนแบงกําไรและเงินปนผลรับ 

 ในระหวางป บริษัทฯรับรูสวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวม                                    

และรับรูเงินปนผลรับจากบริษัทรวมดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท 

สวนแบงกําไรจาก                          

เงินลงทุนในบรษิัทรวม เงินปนผลที่บรษิัทฯรับ 

 2561 2560 2561 2560 

บริษทั ดับบลิวเอฟเอสพีจคีารโก จํากัด 381,789 339,583 426,300 294,000 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

สนามบินสมุย   

420,740 476,272 444,012 467,901 

รวม 802,529 815,855 870,312 761,901 

 

13.3 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทรวมที่เปนบริษัทจดทะเบียนฯ 

 สําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวมที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย                 

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวมีดังตอไปน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

ช่ือบริษัท มูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย 6,533 7,217 
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13.4  ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวมที่มีสาระสําคัญ 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน  

 (หนวย: ลานบาท) 

 บริษทั ดับบลิวเอฟเอส                      

พีจีคารโก จํากัด 

กองทุนรวมสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย 

 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพยหมุนเวียน 204 209 127 189 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 668 678 11,922 11,824 

หนี้สินหมุนเวียน (363) (342) (76) (30) 

หนี้สินไมหมุนเวียน (94) (47) (48) (48) 

สินทรัพย - สุทธ ิ 415 498 11,925 11,935 

สัดสวนเงินลงทนุ (รอยละ)               

49.00 

              

49.00 

              

30.03 

              

33.03 

สัดสวนตามสวนไดเสียของกิจการในสินทรัพย - 

สุทธิ 203 244 3,581 3,942 

การตัดรายการระหวางกันและรายการปรับปรงุ

อ่ืน (4) (1) (878) (945) 

มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียของกิจการใน

บริษัทรวม 199 243 2,703 2,997 

 

สรุปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

(หนวย : ลานบาท) 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 

บริษทั ดับบลิวเอฟเอส                

พีจีคารโก จํากัด 

กองทุนรวมสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพย             

สนามบินสมุย 

 2561 2560 2561 2560 

รายได 2,050 1,937 1,486 1,504 

กําไร  788 688 1,274 1,459 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 788 688 1,274 1,459 
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14. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

หลักทรัพยเผื่อขาย     

 ตราสารทุนในความตองการของตลาด 4,938,901 2,671,985 4,292,401 2,025,484 

 บวก: กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคา 24,795,818 20,820,661 20,378,818 17,182,662 

หลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิ 29,734,719 23,492,646 24,671,219 19,208,146 

เงินลงทุนทั่วไป 535,264 536,104 535,264 536,104 

รวม 30,269,983 24,028,750 25,206,483 19,744,250 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หลักทรัพยเผื่อขายสวนหน่ึงซึ่งมีมูลคาตลาดจํานวน 889 ลานบาท       

(2560: 5,768 ลานบาท) ไดถูกใชเปนหลักประกันเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารและหน้ีสิน                    

ตามสัญญาเชาระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหลงทุนในหุน

สามัญของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BAFS) จํานวนประมาณ 

60 ลานหุน หรือคิดเปนจํานวนเงิน 2,267 ลานบาท ทั้งน้ี บริษัทฯไดชําระมูลคาเงินลงทุนใน

หลักทรัพยเผื่อขายดังกลาวทั้งจํานวนแลวในระหวางป 2560 บริษัทฯขายเงินลงทุนใน

หลักทรัพยเผื่อขายมูลคาตามบัญชี 198 ลานบาท และรับรูกําไรจากการขายเงินลงทุนจํานวน 

1,738 ลานบาท ในสวนของกําไรหรือขาดทุน (2561: ไมมี)นโยบายการลงทุนของกลุมบริษัท

จะใหความสําคัญกับการลงทุนในธุรกิจที่นาสนใจและฝายบริหารพิจารณาแลวเห็นวานาจะมี

ผลตอบแทนที่เหมาะสม อยางไรก็ตาม มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนขางตนอาจไดรับ

ผลกระทบในทางลบจากสภาวะเศรษฐกิจหรือวิกฤตการณทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น                  

ทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งจะสงผลกระทบโดยตรงตอราคาหุน 
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15. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 มูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนแสดงไดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที่ดิน 

รอการขาย 

อาคารและ

รานคาใหเชา รวม 

ที่ดิน 

รอการขาย 

อาคารและ

รานคาใหเชา รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561: 

      

ราคาทุน 10,526 404,409 414,935 222,903 500,293 723,196 

หัก: คาเส่ือมราคาสะสม - (136,149) (136,149) - (192,970) (192,970) 

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 10,526 268,260 278,786 222,903 307,323 530,226 

 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที่ดิน 

รอการขาย 

อาคารและ

รานคาใหเชา รวม 

ที่ดิน 

รอการขาย 

อาคารและ

รานคาใหเชา รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2560: 

      

ราคาทุน 10,526 404,409 414,935 222,903 500,293 723,196 

หัก: คาเส่ือมราคาสะสม - (115,929) (115,929) - (167,955) (167,955) 

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 10,526 288,480 299,006 222,903 332,338 555,241 

           การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสําหรับปแสดงไดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

มูลคาตามบัญชีตนป 299,006 319,215 555,241 518,629 

เพิ่มขึ้นระหวางป - 12 - 12 

โอนจัดประเภททรัพยสิน - มูลคาสุทธิตามบัญชี - - - 58,029 

คาเสื่อมราคา (20,220) (20,221) (25,015) (21,429) 

มูลคาตามบัญชีปลายป 278,786 299,006 530,226 555,241 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

ของบริษัทฯแสดงไดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ที่ดินรอการขาย 146,685 141,796 420,979 411,545 

อาคารและรานคาใหเชา 290,721 296,288 424,017 433,509 

มูลคายุติธรรมของที่ดินและอาคารประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชเกณฑวิธีพิจารณา      

จากรายไดและเกณฑราคาตลาด และสําหรับที่ดินบางสวนใชราคาประเมินทุนทรัพยจาก

กรมธนารักษ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯไดนําอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมูลคา

สุทธิตามบัญชี จํานวนประมาณ 11 ลานบาท (2560: 11 ลานบาท) ไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ

ที่ไดรับจากธนาคารพาณิชย 

 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 

 บริษัทฯมีสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการใหเชาสิทธิการใชที่ดิน อาคารและสวน

ปรับปรุงอาคาร อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 ถึง 10 ป โดยอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่ให

เชาตามสัญญาเชาดําเนินงานดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จะกอใหเกิดรายได

คาเชาขั้นตํ่าในอนาคต 
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  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของเคร่ืองบิน 

ยานพาหนะและอุปกรณซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชาทางการเงิน โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปน

จํานวนเงิน       6,818 ลานบาท (2560: 7,526 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 6,772 ลาน

บาท (2560:      7,491 ลานบาท)) 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหน่ึงซึ่งตัด

คาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของ

สินทรัพยดังกลาว  มีจํานวนเงินประมาณ 2,534 ลานบาท (2560: 2,226 ลานบาท) (งบการเงิน

เฉพาะกิจการ: 1,878 ลานบาท (2560: 1,569 ลานบาท)) 

 สนามบินสมุยและสิ่งอํานวยความสะดวกไดใชเปนหลักประกันการปฏิบัติตามขอกําหนด                       

และเงื่อนไขของสัญญาเชาชวงและสิ่งอํานวยความสะดวกตามที่กลาวในหมายเหตุ 24 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เคร่ืองบินของบริษัทฯจํานวน 9 ลํา (2560: 9 ลํา) อยูภายใต

สัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข (Conditional Sale Agreement) บริษัทฯรับรูรูปแบบสัญญาซื้อ

ขายแบบมีเงื่อนไขน้ี    เปนสัญญาเชาทางการเงิน และรับรูผูขายตามสัญญาซื้อขายแบบมี

เงื่อนไขน้ีเปนผูใหเชาเคร่ืองบิน ทั้งน้ีผูใหเชาเคร่ืองบินเหลาน้ีไดเชาเคร่ืองบินจากเจาของ

เคร่ืองบินมาอีกทอดหน่ึงตามสัญญาเชาเคร่ืองบิน (Aircraft Lease Agreement) กําหนดสิทธิ

ผูใหเชาเคร่ืองบินที่จะซื้อเคร่ืองบินดังกลาวจากเจาของเคร่ืองบิน หากผูใหเชาเคร่ืองบินไม

ปฏิบัติตามสัญญาเชาเคร่ืองบินดังกลาว เจาของเคร่ืองบินมีสิทธิที่จะกลับเขาครอบครอง

เคร่ืองบินได อันอาจเปนผลทําใหบริษัทฯไมสามารถใชหรือรับมอบกรรมสิทธิ์ในเคร่ืองบิน

ดังกลาวได แมจะไดจายชําระเงินใหแกผูใหเชาเคร่ืองบินแลวตามสัญญา ทั้งน้ี ตามสัญญาเชา

เคร่ืองบิน (Aircraft Lease Agreement) กรรมสิทธิ์ในเคร่ืองบินจะเปนของบริษัทฯ เมื่อบริษัท

ฯชําระเงินงวดสุดทายใหกับผูใหเชาเคร่ืองบิน และผูใหเชาเคร่ืองบินไดรับโอนกรรมสิทธิ์ใน

เคร่ืองบินจากเจาของเคร่ืองบินแลวในระหวางป 2561 บริษัทฯจดทะเบียนหลักประกันทาง

ธุรกิจในเคร่ืองบินจํานวน 2 ลํา เพื่อเปนหลักประกันในการชําระหน้ีเงินกูยืมระยะยาวตามที่

กลาวในหมายเหตุ 21 
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17. สินทรัพยไมมีตัวตน  

 บริษัทยอย 2 แหงไดทําสัญญากับบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (“ทอท.”) (ผูมี

สิทธิ  แตเพียงผูเดียวในการดําเนินการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) เพื่อประกอบกิจการตาม

โครงการตาง ๆณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนเวลา 20 ป นับแตวันที่ทาอากาศยานเปด

ใหบริการอยางเปนทางการ (จากวันที่ 28 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2569) บริษัท

ยอยตองจายชําระคาผลประโยชนตอบแทนรายปใหแก ทอท. ในจํานวนที่ไม ตํ่ากวา

คาตอบแทนขั้นตํ่าของแตละปตลอดระยะเวลา ไดรับสัมปทาน 

กรรมสิทธิ์ในอาคาร สิ่งปลูกสรางและสวนควบตาง ๆ ของโครงการไดโอนเปนกรรมสิทธิ์              

ของกระทรวงการคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

บรษัิท โครงการ ระยะเวลา 

บรษัิท  ครวัการบนิกรุงเทพ จาํกดั ครวัการบนิ 20 ปี 

บรษัิท บรกิารภาคพืน้การบนิกรุงเทพ  

   เวิลดไวดไฟลทเซอรวิส จาํกดั 

อปุกรณภาคพืน้และ 

 สิ่งอาํนวยความสะดวก     

 ดานอปุกรณซอมบาํรุง 

20 ปี 
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มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนแสดงไดดังน้ี 

    (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สัมปทาน 

คอมพิวเตอร 

ซอฟตแวร รวม สัมปทาน 

คอมพิวเตอร 

ซอฟตแวร รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:       

ราคาทุน 938,197 466,577 1,404,774 - 435,679 435,679 

หัก: คาตัดจําหนายสะสม (567,293) (276,478) (843,771) - (254,621) (254,621) 

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 370,904 190,099 561,003 - 181,058 181,058 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:       

ราคาทุน 930,755 447,169 1,377,924 - 418,870 418,870 

หัก: คาตัดจําหนายสะสม (520,219) (233,179) (753,398) - (212,948) (212,948) 

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 410,536 213,990 624,526 - 205,922 205,922 

 

การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับปแสดงไดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

มูลคาตามบัญชีตนป 624,526 663,269 205,922 200,317 

เพ่ิมขึ้นระหวางป 26,850 48,128 16,809 44,063 

คาตัดจําหนาย (90,373) (86,871) (41,673) (38,458) 

มูลคาตามบัญชีปลายป 561,003 624,526 181,058 205,922 
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18.  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีถูกหัก ณ ที่จาย  189,623 70,492 188,704 68,110 

อ่ืน ๆ 2,407 2,407 2,287 2,287 

รวม 192,030 72,899 190,991 70,397 

19. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

   (หนวย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป) งบการเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 1.8, 6.8, 

MLR และ 

MLR-1.5 

MLR-1.5 35,146 30,000 

รวม 35,146 30,000 

 เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินค้ําประกันโดยบริษัทยอยตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 36.4

และมีกําหนดชําระคืนภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ออกต๋ัว 
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20. เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

     (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 297,034 346,201 478,928 515,238 

เจาหน้ีการคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 1,832,886 1,766,948 1,628,400 1,556,652 

เจาหน้ีอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน 15,223 18,891 14,999 18,542 

เจาหน้ีอ่ืน - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 653,192 611,937 530,904 481,211 

เจาหน้ีคาซื้อซอฟตแวรและอุปกรณ 84,927 71,733 5,973 9,368 

รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 2,883,262 2,815,710 2,659,204 2,581,011 
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21. เงินกูยืมระยะยาว 

    (หนวย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบี้ย  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงิน
กู 

 (รอยละ) การชําระคืน 2561 2560 2561 2560 

1 LIBOR+1.625 ชําระคืนเปนงวดทุก 1 เดือน  

เริ่มตั้งแตเดือน มกราคม 2562  

และครบกําหนดเดือน ธันวาคม 2573 

1,108,903 - 1,108,903 - 

2 MLR-1.5 ชําระคืนเปนงวดทุก 6 เดือน  

เริ่มตั้งแตเดือน ธันวาคม 2559 

และครบกําหนดเดือน มิถุนายน 2561 

- 65,000 - - 

3 MLR ชําระคืนเปนงวดทุก 3 เดือน 

เริ่มตั้งแตเดือน พฤษภาคม 2559 

และครบกําหนดเดือน กุมภาพันธ 2562 

2,500 12,500 - - 

4 MLR-1.5 ชําระคืนเปนงวดทุก 6 เดือน  

เริ่มตั้งแตเดือน ธันวาคม 2561 

และครบกําหนดเดือน ธันวาคม 2566 

4,600 5,000 - - 

5 4.0, MLR-1.5 ชําระคืนเปนงวดทุก 6 เดือน  

เริ่มตั้งแตเดือน ธันวาคม 2561 

และครบกําหนดเดือน ธันวาคม 2566 

24,020 26,120 - - 

6 4.0 สําหรับ 

ปที่ 1-3 และ 

MLR-1.5 

สําหรับปที่ 4 

เปนตนไป 

ชําระคืนเปนงวดทุก 3 เดือน  

เริ่มตั้งแตเดือน เมษายน 2561 

และครบกําหนดเดือน กรกฎาคม 2567 

56,320 49,300 - - 

7 4.0, MLR-1.5 ชําระคืนเปนงวดทุก 6 เดือน  

เริ่มตั้งแตเดือน กุมภาพันธ 2562 

และครบกําหนดเดือน สิงหาคม 2566 

225,000 225,000 - - 

8 MLR-1.5 ชําระคืนเปนงวดทุก 6 เดือน  

เริ่มตั้งแตเดือน มิถุนายน 2562 

และครบกําหนดเดือน ธันวาคม 2566 

120,000 120,000 - - 

9 4.0, MLR-1.5 ชําระคืนเปนงวดทุก 3 เดือน  

เริ่มตั้งแตเดือน พฤศจิกายน 2560 

และครบกําหนดเดือน สิงหาคม 2566 

25,290 27,290 - - 
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    (หนวย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบี้ย  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงิน
กู 

 (รอยละ) การชําระคืน 2561 2560 2561 2560 

10 MLR-2.25 

สําหรับปที่ 1-3

และ MLR-

2.125 สําหรับ 

ปที่ 4 เปนตนไป 

ชําระคืนเปนงวดทุก 1 เดือน  

เริ่มตั้งแตเดือน กุมภาพันธ 2562 

และครบกําหนดเดือน ธันวาคม 2568 

260,000 

 

 

 

 

244,018 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

11 THBFIX ประเภท 

6 เดือน+1.5 

ชําระคืนเปนงวดทุก 6 เดือน  

เริ่มตั้งแตเดือน มิถุนายน 2561 

และครบกําหนดเดือน ธันวาคม 2564 

225,000 - - - 

12 MLR ชําระคืนเปนงวดทุก 1 เดือน  

เริ่มตั้งแตเดือน กุมภาพันธ 2561 

และครบกําหนดเดือน มกราคม 2568 

4,470 - - - 

13 THBFIX 

ประเภท 6 เดือน 

+1.65 

ชําระคืนเปนงวดทุก 6 เดือน  

เริ่มตั้งแตเดือน กันยายน 2563  

และครบกําหนดเดือน กันยายน 2569 

140,000 - - - 

14 4.0 ชําระคืนเปนงวดทุก 3 เดือน  

เริ่มตั้งแตเดือน เมษายน 2560 

และครบกําหนดเดือน มกราคม 2563 

21,300 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

รวม 2,217,403 774,228 1,108,903 - 

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  (248,608) (82,300) (92,443) - 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 1,968,795 691,928 1,016,460 - 
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การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มี

รายละเอียดดังน้ี 

   (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 774,228 - 

บวก: กูเพ่ิม 1,615,708 1,113,506 

         เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอย 4,903 - 

หัก: จายคืนเงินกู (172,833) - 

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (4,603) (4,603) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2,217,403 1,108,903 

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 บริษัทฯไดเขาทําสัญญากูยืมเงินกับธนาคารพาณิชยในประเทศ

แหงหน่ึง โดยมีวงเงินสินเชื่อ 92 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อซื้อเคร่ืองบิน เอ ที อาร 

จํานวน 4 ลํา ซึ่งบริษัทฯ   มีสิทธิเบิกรับเงินกูเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือสกุลเงิน

บาท โดยคิดดอกเบี้ยใน อัตราดอกเบี้ยลอยตัวหรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ตามเงื่อนไขที่ระบุใน

สัญญา ทั้งน้ี บริษัทฯตองดําเนินการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจในเคร่ืองบินเพื่อเปน

หลักประกันในการชําระหน้ี      ตอมาเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 บริษัทฯไดเบิกรับเงินกู

จํานวนเงิน 17 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 557 ลานบาท และในวันที่ 26 

ธันวาคม 2561 บริษัทฯไดเบิกรับเงินกูจํานวนเงิน  17 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 

557 ลานบาท และไดจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจในเคร่ืองบินจํานวน 2 ลํา เพื่อเปน

หลักประกันในการชําระหน้ีเงินกูยืมระยะยาวขางตนค้ําประกันโดยบริษัทฯและบริษัทยอย

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 36.3และหมายเหตุ 36.4 ตามลําดับภายใตสัญญาเงินกู บริษัทฯ

และบริษัทยอยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ ตามที่ระบุในสัญญา เชน การ

ดํารงอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน และอัตราสวนความสามารถในการชําระหน้ีให

เปนไปตามสัญญา เปนตน 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูที่ยัง

มิได เบิกใชเปนจํานวน 110 ลานบาทและ 46 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (2560: 202 ลานบาท) 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 46 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (2560: ไมมี)) 

22. หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินเคร่ืองบิน 

 หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินเคร่ืองบินมีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงรอยละ 2.60 ถึงรอยละ 4.57  

(2560: รอยละ 1.94 ถึงรอยละ 3.36) อายุของสัญญามีระยะเวลาประมาณ 12 ป  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นตํ่าตาม

สัญญา เชาทางการเงินเคร่ืองบินดังน้ี 

 (หนวย: พันบาท) 

                                                                                                                    (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2560 

 หนี้สินภายใต   

 สัญญาเชาการเงิน ดอกเบี้ยจาย 

รอตัดบัญชี 

 

รวม 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2561 

 หนี้สินภายใต   

 สัญญาเชาการเงิน ดอกเบี้ยจาย 

รอตัดบัญชี 

 

รวม 

ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 473,870 (88,598) 385,272 

ถึงกําหนดชําระหลังจาก 1 ป แตไมเกิน 5 ป 1,847,248 (245,315) 1,601,933 

ถึงกําหนดชําระเกินกวา 5 ป 1,985,213 (104,163) 1,881,050 

รวม 4,306,331 (438,076) 3,868,255 
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ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 468,546 (93,926) 374,620 

ถึงกําหนดชําระหลังจาก 1 ป แตไมเกิน 5 ป 1,859,537 (281,254) 1,578,283 

ถึงกําหนดชําระเกินกวา 5 ป 2,464,801 (153,493) 2,311,308 

รวม 4,792,884 (528,673) 4,264,211 

23. หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 113,049 158,909 61,599 108,635 

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย (4,567) (7,275) (2,024) (4,922) 

รวม 108,482 151,634 59,575 103,713 

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป          (57,357) (82,540) (37,466) (51,872) 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ 

   จากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 51,125 69,094 22,109 51,841 

บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเชายานพาหนะและ

อุปกรณใชในการดําเนินงานของกิจการโดยมีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของ

สัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5 ป  
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นตํ่า

ตามสัญญาเชาการเงินดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 

 ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายท้ังสิ้นตามสัญญาเชา 60,324 52,725 113,049 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (2,967) (1,600) (4,567) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายท้ังสิ้นตาม

สัญญาเชา 57,357 51,125 108,482 

 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 

 ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายท้ังสิ้นตามสัญญาเชา 87,317 71,592 158,909 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (4,777) (2,498) (7,275) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายท้ังสิ้นตามสัญญา

เชา 82,540 69,094 151,634 
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 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 

 ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายท้ังสิ้นตามสัญญาเชา 39,069 22,530 61,599 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (1,603) (421) (2,024) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายท้ังสิ้นตาม

สัญญาเชา 37,466 22,109 59,575 

 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 

 ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายท้ังสิ้นตามสัญญาเชา 55,060 53,575 108,635 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (3,188) (1,734) (4,922) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายท้ังสิ้นตามสัญญา

เชา 51,872 51,841 103,713 
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24. หน้ีสินตามสัญญาเชาระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

     (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม

และงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 11,378,918 

เพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ียทบตน 1,467,631 

หัก: สวนท่ีจายชําระในป (1,481,277) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 11,365,272 

หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (34,293) 

หน้ีสินตามสัญญาเชาระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน - สุทธิ 

  จากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 11,330,979 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาระยะยาวกับกองทุนรวมสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย (“กองทุน”) เพื่อใหเชาสนามบินสมุยรวมสิ่งอํานวยความ

สะดวก เปนเวลา 30 ป (ต้ังแตวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2579) เปน

จํานวนเงิน  9,300 ลานบาท บริษัทฯไดจดจํานองทรัพยสินที่เชาใหแกกองทุนในวงเงิน 

20,900 ลานบาท เพื่อเปนประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชาระยะยาวดังกลาว ตามขอกําหนด

ของสัญญาเชาระยะยาว กลุมบริษัท (บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท

ในเครือ และ/หรือบริษัทยอย) ตองดํารงสัดสวนการถือเงินลงทุนในกองทุนไมนอยกวารอย

ละ 25 ของจํานวนหนวยลงทุนในกองทุนที่ออกและเสนอขาย เปนเวลา 20 ป (ต้ังแตวันที่ 24 

พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569)  

 ในวันเดียวกัน บริษัทฯไดทําสัญญาเชาชวงสนามบินสมุยจากกองทุนเปนระยะเวลา 3 ป 

พรอมคํามั่น      ที่จะเชาชวงทรัพยสินที่เชาตอไมเกิน 9 คร้ัง คร้ังละ 3 ป พรอมกันน้ีบริษัทฯ

ไดทําสัญญาอีกฉบับหน่ึงเพื่อรับบริการระบบสิ่งอํานวยความสะดวกที่สนามบินสมุยจาก

กองทุนเปนระยะเวลา 30 ป (ต้ังแตวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2579) 

คาตอบแทนตามสัญญาดังกลาวมีดังน้ี 
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คาเชาชวง - 26,125,000 บาทตอเดือน 

บริการระบบสิ่งอํานวยความสะดวก   

   - คงที่ - 21,375,000 บาทตอเดือน 

   - เพิ่มเติม - ผันแปรตามจํานวนผูโดยสารขาออกและเที่ยวบินขาเขา 

บริษัทฯตองจัดใหมีหลักประกันโดยการสงมอบหนังสือค้ําประกันของธนาคารพาณิชย                     

ในประเทศไทย และ/หรือนําเงินสดมาฝากไวเพื่อเปนประกันในบัญชีเงินฝากของกองทุน 

และ/หรือการจํานําหุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ

หลักทรัพยอ่ืน ๆ ซึ่งจะตอง  มีจํานวนอยางนอยเทากับจํานวนคาเชาชวงตามที่ระบุในสัญญา

เชาชวงและคาบริการคงที่ตามที่ระบุในสัญญาบริการระบบจํานวน 12 เดือน ในกรณีที่เปน

การจํานําหุนและ/หรือหลักทรัพยอ่ืน ๆมูลคาหลักประกันตองไมตํ่ากวารอยละ 120 ของ

วงเงินที่จํานําตลอดระยะเวลาที่มีการจํานํา 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯไดจํานําหุนสามัญของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด 

(มหาชน) จํานวน 36 ลานหุน (2560: 36 ลานหุน) โดยมีมูลคายุติธรรมคิดเปนจํานวนเงิน 889 

ลานบาท        (2560: 752 ลานบาท) เพื่อเปนหลักประกันตามสัญญาเชาชวงและสัญญา

บริการระบบขางตน 

25.  หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

เงินมัดจํารับ 243,261 224,742 180,960 145,478 

ภาษีสนามบินคางจาย 308,947 320,852 308,947 320,852 

สํารองคาซอมแซมเครื่องบิน 766,998 603,186 766,998 603,186 

คาใชจายคางจาย 418,351 492,009 168,888 228,314 

หน้ีสินอนุพันธทางการเงิน 195,297 193,263 195,297 193,263 

อ่ืน ๆ 219,251 242,992 140,483 145,586 

รวม 2,152,105 2,077,044 1,761,573 1,636,679 
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26. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  

 จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจาก

งานแสดงไดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนป 594,021 560,380 449,780 468,321 

สวนท่ีรับรูในกําไรขาดทุน:     

ตนทุนบริการในปจจุบัน 122,402 94,277 80,783 51,381 

ตนทุนดอกเบ้ีย 14,179 13,126 11,020 9,826 

สวนท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:     

(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการ 

 ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย     

สวนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอสมมติ

ดานประชากรศาสตร 66,894 (3,313) 67,778 (2,780) 

สวนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง               

ขอสมมติทางการเงิน (53,789) (10,544) (54,552) (18,558) 

สวนท่ีเกิดจากการปรับปรุง 

 จากประสบการณ 24,004 (36,368) 31,386 (46,376) 

ผลประโยชนท่ีจายในระหวางป (45,128) (23,537) (37,550) (12,034) 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

ปลายป 722,583 594,021 548,645 449,780 
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 คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรับรูในรายการตอไปน้ีในสวนของกําไร

หรขาดทุน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ตนทุนขายและบริการ 89,911 76,941 57,777 41,312 

คาใชจายในการขาย จัดจําหนายและบริหาร 46,670 30,462 34,026 19,895 

รวมคาใชจายท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน 136,581 107,403 91,803 61,207 

 บริษัทฯและบริษัทยอยคาดวาจะจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ป

ขางหนา    เปนจํานวนประมาณ 15.3 ลานบาท (2560: 25.7 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะ

กิจการ: 11.7 ลานบาท (2560: 18.4 ลานบาท)) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาว           

ของพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยประมาณ 7.23 - 13.07 ป (2560: 8.16 - 13.43 ป)                            

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 11.50 ป (2560: 11.61 ป)) 

 สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสรุปไดดังน้ี 

(หนวย: รอยละตอป) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

อัตราคิดลด 2.55 - 4.08 2.20 - 4.08 2.86 2.45 

อัตราการขึ้นเงินเดือน  3.00 - 7.00 3.00 - 7.00 5.00 5.40 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน  0.00 - 31.00 0.00 - 32.00 4.00 - 9.00 4.00 - 9.00 

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน

ผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดดังน้ี 
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(หนวย: ลานบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% 

อัตราคิดลด (63) 75 (51) 62 

อัตราการขึ้นเงินเดือน  62 (54) 49 (42) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน (69) 78 (56) 67 

 (หนวย: ลานบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% 

อัตราคิดลด (54) 64 (43) 52 

อัตราการขึ้นเงินเดือน  60 (52) 49 (41) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน (59) 67 (47) 56 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติผานรางพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงานฉบับใหม ซึ่งกฎหมายดังกลาวอยูในระหวางรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับใหมน้ีกําหนดอัตราคาชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจางเลิก

จาง สําหรับลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 20 ปขึ้นไปใหมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวา

คาจางอัตราสุดทาย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกลาวถือเปนการแกไขโครงการสําหรับ

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน และมีผลกระทบใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีหน้ีสิน

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 183 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 

164 ลานบาท) บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดย

รับรูตนทุนบริการในอดีตเปนคาใชจายทันทีในสวนของกําไรหรือขาดทุนของงวดที่กฎหมาย

ดังกลาวมีผลบังคับใช 
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27. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535                   

บริษัทฯตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5                        

ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวน           

ไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไป               

จายเงินปนผลได ในปจจุบัน บริษัทฯไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายไวครบถวนแลว 

28.  หุนสามัญซื้อคืน 

 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติโครงการ                                

ซื้อหุนสามัญคืนในจํานวนหุนไมเกินกวา 40 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทหรือไมเกิน

รอยละ 10 ของหุนที่จําหนายแลวของบริษัทฯ โดยมีวงเงินสูงสุดในการซื้อคืนเทากับ 500 

ลานบาท เพื่อเปนการบริหารสภาพคลองสวนเกินของบริษัทฯใหเกิดประโยชนสูงสุดและ

เพิ่มอัตราผลตอบแทนใหแกสวนของผูถือหุน รวมถึงเพิ่มอัตรากําไรสุทธิตอหุน โดยบริษัทฯ

จะทําการ ซื้อคืนหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเร่ิมต้ังแตวันที่ 10 กันยายน 2561 ถึง 

6 มีนาคม 2562 ทั้งน้ี บริษัทฯอาจพิจารณาจําหนายหุนที่ซื้อคืนโดยการขายในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือเสนอขายตอประชาชนทั่วไป โดยจะพิจารณาอีกคร้ัง

ภายหลัง 6 เดือน นับจากการซื้อหุนคืนเสร็จสิ้น ทั้งน้ี ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดซื้อหุน

สามัญซื้อคืนจํานวน 29.7 ลานหุน เปนจํานวนเงิน   367 ลานบาท ซึ่งจํานวนดังกลาวแสดง

เปนสวนหักในสวนของผูถือหุนตามวิธีราคาทุน  

ราคาตลาดของหุนสามัญซื้อคืนดังกลาวซึ่งคํานวณจากราคาปดของหุนในตลาดหลักทรัพย      

แหงประเทศไทย ณ วันทําการสุดทายของปมีมูลคาประมาณ 345 ลานบาท 

ทั้งน้ี บริษัทฯไดกันกําไรสะสมไวเปนเงินสํารองเทากับจํานวนเงินที่ไดจายซื้อหุนคืนจนกวา

จะมีการจําหนายหุนที่ซื้อคืนไดหมดหรือลดทุนที่ชําระแลวโดยวิธีตัดหุนซื้อคืนที่จําหนายไม

หมดแลวแตกรณีน้ัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯไดกันกําไรสะสมเปนเงินสํารอง

สําหรับหุนซื้อคืนเปนจํานวน 367 ลานบาท โดยรายการสํารองดังกลาวไดรวมอยูในงบแสดง

ฐานะการเงินภายใตหัวขอ “กําไรสะสมจัดสรรแลว - อ่ืนๆ”  



105 
 

29. คาใชจายตามลักษณะ 

 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอ่ืนของ

พนักงาน 6,349,020 5,985,104 4,212,498 4,012,459 

คาเสื่อมราคา 1,286,090 1,172,172 1,023,959 964,481 

คาตัดจําหนาย 94,138 94,446 45,438 46,034 

คาเชาจายตามสัญญาเชาดําเนินงาน 1,879,281 2,486,353 1,748,600 2,354,996 

คานํ้ามันสําหรับเครื่องบิน 4,934,899 4,264,705 4,934,899 4,264,705 

คาซอมแซมและบํารุงรักษา 3,515,989 3,258,633 3,390,314 3,130,318 

คาบริการภาคพื้น 1,342,836 1,414,296 1,846,047 1,911,493 

คาอาหารและคาบริการผูโดยสาร 775,592 912,791 1,301,905 1,520,950 

คาธรรมเนียมลงจอด 424,725 425,084 424,725 425,084 

คาวิทยุการบิน 682,398 673,529 682,398 673,529 

คาใชจายในการสํารองท่ีน่ัง 1,630,197 1,578,837 1,630,197 1,578,837 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 648,651 725,908 - - 

คานํ้ามันสําหรับอุปกรณภาคพื้น 64,199 54,496 - - 
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30. ภาษีเงินได 

30.1 สินทรัพย/หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ประกอบดวยรายการดังตอไปน้ี 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2561 2560 2561 2560 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 1,023 - - - 
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 8,384 8,194 7,854 7,854 
คาเสื่อมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ 558 545 - - 
คาใชจายคางจาย 11,730 12,341 2,176 2,456 
สํารองผลประโยชนระยะยาวของ

พนักงาน 88,395 78,272 53,762 49,521 
ขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใช 6,188 - 6,188 - 

รวม 116,278 99,352 69,980 59,831 

 
 
 
  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2561 2560 2561 2560 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคา

หลักทรัพย 4,892,313 4,097,282 4,075,763 3,436,532 
รายไดคางรับ 1,498 1,484 1,498 1,484 
หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินเครื่องบิน 505,122 535,081 505,122 535,081 
หน้ีสินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 5,763 4,119 2,894 2,287 

รวม 5,404,696 4,637,966 4,585,277 3,975,384 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 41,841 37,337 - - 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี- สุทธิ 5,330,259 4,575,951 4,515,297 3,915,553 
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30.2 คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 

 คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดสําหรับปสรุปไดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดปจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 130,570 329,352 - 159,813 

รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินได 

   นิติบุคคลของปกอน 4,852 25,356 4,852 25,301 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผล

แตกตางชั่วคราวและการกลับรายการ

ผลแตกตางชั่วคราว (42,356) 117,306 (35,116) 119,430 

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดที่แสดงอยูใน 

   งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 93,066 472,014 (30,264) 304,544 
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รายการกระทบยอดระหวางกําไรทางบัญชีกับคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดมีดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

    

(ปรับปรุง

ใหม) 

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล  356,777 1,318,374 209,254 1,038,502 

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 20% 20% 20% 20% 

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล                  

คูณอัตราภาษี 71,355 263,675 41,851 207,700 

รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินได 

   นิติบุคคลของปกอน 4,852 25,356 4,852 25,301 

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:     

 รายไดที่ไมถือเปนรายไดทางภาษี (230,594) (235,787) (321,772) (315,361) 

 คาใชจายตองหามตามประมวลรัษฎากร 409,527 504,545 394,009 460,619 

 คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น (162,074) (85,775) (149,204) (73,715) 

รวม 16,859 182,983 (76,967) 71,543 

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดที่แสดงอยูใน                   

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 93,066 472,014 (30,264) 304,544 
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30.3 ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

จํานวนภาษีเงินไดที่ เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับป    สรุปไดดังน้ี  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเก่ียวของกับ     

  กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยเผื่อขาย 795,031 (846,037) 639,231 (759,937) 

 กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ     

  ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (2,871) 3,958 (4,371) 7,455 

 792,160 (842,079) 634,860 (752,482) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยอยมีรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชจํานวน 398 ลาน

บาท (2560: 279 ลานบาท) ที่บริษัทยอยไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี                          

เน่ืองจากบริษัทยอยพิจารณาแลวเห็นวาบริษัทยอยอาจไมมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียง

พอที่จะนําผลขาดทุนทางภาษีมาใชประโยชนได ทั้งน้ี ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช

ดังกลาวจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการใหประโยชนภายในป 2566 (2560: ภายในป 2565) 
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31. สิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน 

 บริษัทฯไดรับสิทธิและประโยชนจากการไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติ

สงเสริม   การลงทุนโดยไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการ

ประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมเปนเวลา 5 - 8 ป ดังตอไปน้ี 

บัตรสงเสริมเลขท่ี รายการ 

วันท่ีเริ่มมีรายได     

จากบัตรสงเสริม วันสิ้นสุดสิทธิท่ีไดรับ 

กิจการขนสงทางอากาศ    

 2199(2)/2551 เครื่องบิน 3 ลํา ผูโดยสาร 430 ท่ีน่ัง 30 มกราคม 2552 29 มกราคม 2560 

 1204(2)/2555 เครื่องบิน 2 ลํา ผูโดยสาร 306 ท่ีน่ัง 11 มีนาคม 2555 10 มีนาคม 2563 

 2019(2)/2555 เครื่องบิน 1 ลํา ผูโดยสาร 162 ท่ีน่ัง 30 พฤศจิกายน 2555 29 พฤศจิกายน 2563 

 1208(2)/2556 เครื่องบิน 7 ลํา ผูโดยสาร 976 ท่ีน่ัง 18 พฤษภาคม 2556 17 พฤษภาคม 2564 

 2604(2)/2555 เครื่องบิน 12 ลํา ผูโดยสาร 1,148 ท่ี

น่ัง 

17 กุมภาพันธ 2558 16 กุมภาพันธ 2566 

 61-0099-1-00-1-0 เครื่องบิน 1 ลํา ผูโดยสาร 144 ท่ีน่ัง 16 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2566 

 61-1240-1-00-1-0 เครื่องบิน 1 ลํา ผูโดยสาร 70 ท่ีน่ัง 16 ธันวาคม 2561 15 ธันวาคม 2566 

 61-0098-1-00-1-0 เครื่องบิน 1 ลํา ผูโดยสาร 162 ท่ีน่ัง ยังไมมีรายไดในป 

2561 

- 

 61-1290-1-00-1-0 เครื่องบิน 1 ลํา ผูโดยสาร 70 ท่ีน่ัง ยังไมมีรายไดในป 

2561 

- 

 61-1443-1-00-1-0 เครื่องบิน 1 ลํา ผูโดยสาร 70 ท่ีน่ัง ยังไมมีรายไดในป 

2561 

- 

ในฐานะที่ เปนบริษัทฯที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทฯตองปฏิบัติตามเงื่อนไข                       

และขอกําหนดตาง ๆ ที่กําหนดในบัตรสงเสริมน้ี 

รายไดของบริษัทฯจําแนกตามกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและไมไดรับการสงเสริม           

การลงทุนสําหรับปสามารถสรุปไดดังตอไปน้ี 
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(หนวย: ลานบาท) 

 กิจการท่ีไดรับ                        

การสงเสริม 

กิจการท่ีไมไดรับ                              

การสงเสริม 

 

รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 

 (ปรับปรุง

ใหม) 

 (ปรับปรุง

ใหม) 

 (ปรับปรุง

ใหม) 

รายได       

รายไดคาบัตรโดยสาร 11,984 11,518 8,276 8,732 20,260 20,250 

อ่ืน ๆ 386 297 4,100 4,969 4,486 5,266 

รวมรายได 12,370 11,815 12,376 13,701 24,746 25,516 

32. กําไรตอหุน 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวม

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวาง

ปกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานแสดงการคํานวณไดดังน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

    (ปรับปรุง

ใหม) 

กําไรสําหรับป (พันบาท) 249,263 787,912 239,518 733,958 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (พันหุน) 2,094,607 2,100,000 2,094,607 2,100,000 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน) 0.12 0.38 0.11 0.35 
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33. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

ขอมูลสวนงานดําเนินงานที่นําเสนอน้ีสอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผูมีอํานาจ

ตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสม่ําเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจ

ในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานเพื่อ

วัตถุประสงคในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจ

ตามประเภทของบริการ บริษัทฯและบริษัทยอยมีสวนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 สวนงาน ดังน้ี  

• สวนงานสายการบิน เปนสวนงานที่จําหนายบัตรโดยสารและใหบริการขนสง

ผูโดยสาร  

• สวนงานสนามบิน เปนสวนงานที่ใหบริการสถานที่สําหรับผูโดยสารและสายการ

บินตาง ๆ  

• สวนงานสนับสนุนธุรกิจการบิน เปนสวนงานที่ใหบริการภาคพื้นดิน คลังสินคาและ

บริการอาหารใหแกสายการบินและบุคคลทั่วไป 

สวนงานอ่ืน คือ สวนงานธุรกิจรานอาหาร สวนงานธุรกิจรานคาปลอดภาษี และสวนงาน

สถาบันฝกอบรมดานการบิน เน่ืองจากสวนงานดําเนินงานดังกลาวมีลักษณะเชิงปริมาณที่ไม

เขาเงื่อนไขที่ตองแยกแสดงตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแตละหนวยธุรกิจแยกจากกัน                    

เพื่อวัตถุประสงคในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุน

จากการดําเนินงานซึ่งวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับที่ใชในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการ

ดําเนินงานในงบการเงิน อยางไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทยอยบริหารงานดานการจัดหาเงิน 

ซึ่งทําใหเกิดคาใชจายทางการเงิน และรายไดทางการเงิน และภาษีเงินไดของทั้งกลุม ดังน้ัน 

รายไดและคาใชจายดังกลาวจึงไมมีการปนสวนใหแตละสวนงานดําเนินงาน 
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งบการเงินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ไตรมาส 2 

 

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561  

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดต้ังและมี

ภูมิลําเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการใหบริการขนสงทางอากาศและการ

บริการสนามบิน ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยูที่ เลขที่ 99 หมู 14 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหวางกาลโดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม

บริษัทฯไดแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงิน

ประจําปงบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่

นําเสนอคร้ังลาสุด ดังน้ันงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม 

เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไป

แลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงินระหวางกาลน้ีควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุดงบ

การเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับป

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกลุมบริษัทในระหวาง

งวด นอกจากตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 7 
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผล

บังคับใชสําหรับ    งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 

มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้น

เพื่อใหมีเน้ือหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญ

เปนการปรับปรุงและอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัติน้ีไมมีผลกระทบอยาง

เปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย 

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใชในอนาคต 

 ในระหวางงวด สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

เร่ือง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี

ที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 หลักการสําคัญของมาตรฐานดังกลาวสรุปไดดังน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เร่ือง สัญญา

กอสราง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เร่ือง รายได และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวของ 

กิจการตองใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับสัญญาที่ทํากับลูกคาทุกสัญญา ยกเวน

สัญญาที่อยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีไดกําหนดหลักการ 5 

ขั้นตอนสําหรับการรับรูรายไดที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทํากับลูกคา โดยกิจการจะรับรูรายไดใน

จํานวนเงินที่สะทอนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดวาจะมีสิทธิไดรับจากการแลกเปลี่ยนสินคา

หรือบริการที่ไดสงมอบใหแกลูกคา และกําหนดใหกิจการตองใชดุลยพินิจและพิจารณา

ขอเท็จจริงและเหตุการณที่เกี่ยวของทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแตละขั้นตอน  

 ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบ

การเงินในปที่เร่ิมนํามาตรฐานดังกลาวมาถือปฏิบัติ 
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2. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่

ใชในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  

3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

ความสัมพันธระหวางบริษัทฯกับบริษัทที่เกี่ยวของกันแสดงไดดังน้ี 

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวของกัน ความสัมพันธกับบริษัทฯ 

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด  บริษัทยอย  
บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพ้ืน จํากัด  บริษัทยอย  
บริษัท บริการภาคพ้ืนการบินกรุงเทพเวิลดไวดไฟลทเซอรวิส จํากัด  บริษัทยอย  
บริษัท บางกอกแอรเวยสโฮลดิ้ง จํากัด  บริษัทยอย  
บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จํากัด  บริษัทยอย (ถือหุนโดยบริษัทยอย) 
บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จํากัด                  บริษัทยอย (ถือหุนโดยบริษัทยอย) 
บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จํากัด                      บริษัทยอย (ถือหุนโดยบริษัทยอย) 
บริษัท ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม จาํกัด บริษัทยอย (ถือหุนโดยบริษัทยอย) 
บริษัท เอสเอ เซอรวิสเซส จํากัด  บริษัทยอย (ถือหุนโดยบริษัทยอย) 
บริษัท บีเอฟเอส คารโก ดีเอ็มเค จํากัด  บริษัทยอย (ถือหุนโดยบริษัทยอย) 
บริษัท กูรเมท พรีโม จํากัด  บริษัทยอย (ถือหุนโดยบริษัทยอย) 
บริษัท มอรแดนฟรี จํากัด บริษัทยอย (ถือหุนโดยบริษัทยอย) 
บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก จํากัด  บริษัทรวม 
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย บริษัทรวม 
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม จาํกัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกันชีวิต จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท การแพทยสยาม จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท เกียรติธนาขนสง จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท ขันธ จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท ซิงเสียนเยอะเปา จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท ทรีซิกต้ีไฟว จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท ธนบุรี เมดิเคลิ เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
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รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวของกัน ความสัมพันธกับบริษัทฯ 

บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาทต้ิง จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท ปรุส (2008) จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท เปาโลเมดิค จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท พัทยา คันทร่ี คลับ จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท พีระ พร็อพเพอรต้ี จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธแคร จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท วิสุนีย แลนดดิ้ง จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท ศูนยการแพทยไทย จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี (อํานวยเภสัช) จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท เขาคอ วินด พาวเวอร จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอรปอเรชั่น จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี ้จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต มีกรรมการรวมกัน 
    อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด    
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท ขนสงน้ํามันทางทอ จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท นอรตัน โรส ฟุลไบรท (ประเทศไทย) จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จํากดั  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท ฮูมเม็กซ (ไทยแลนด) จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไพรส จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท เอ็กแซ็กท ซีเนริโอ จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท แอ็กซ สตูดิโอ จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท รอยัล โอเรียนทัล เอดควิต้ี จํากดั มีกรรมการรวมกัน 
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รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวของกัน ความสัมพันธกับบริษัทฯ 

บริษัท ไฮโดรควิพ จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยสิน จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด บรอดคาสต้ิง จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอรเซอรวิสเซส จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท ไทยปโตรเลียมเซอรวิส จํากัด   มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท บางกอก โกลเดนไลฟ จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท ปราสาททองโอสถ จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท พาราไดซ ชอปปง จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท สมุยพารคอเวนิว จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท สมุยแอคคอม จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท สินทรัพยสุโขทัย จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท สินสหกล จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท ธรรมชาตินาไทย จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท บางกอก แทรเวล คลับ จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท บางกอกแอรทัวร (1998) จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท แมอรุณ จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท โมเดอรนแมนู จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท ลีกลั คอนเน็กท คอนเซาทแทนท จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท สมุย คอนวีเนียนท สโตร จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท สมุยปาลมบีชรอยัลวิง จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท สมุยแอรพอรตช็อป จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท สมุยปาลมบีชรีสอรท จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท สบาย สบาย นิเวศน จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท แลนด แอนด เวจจี้ จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท กรุงเทพ สกาย เอสเตท จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท โกร อัพ 2014 จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท พาสนุก จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
หางหุนสวนจํากัด หรรษาพาสนุก  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท กรุงเทพลิมูซีน จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
หางหุนสวนจํากัด เกาะชางแอคคอม  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท สบาย สบาย สุโขทัย จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท สกาย รีสอรท จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท แอดเลอร เรียลต้ี จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท ริชเนส แอนด เวลต้ี จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท แอดโวเคท โฮลดิ้ง จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท บางกอก สมารท มีเดีย จํากัด มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท แอร เสียมเรียบ จํากัด มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
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รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวของกัน ความสัมพันธกับบริษัทฯ 

บริษัท ขาวธรรมชาติ จํากัด มีผูถือหุนรวมกัน 
บริษัท รานอาหารสนามบิน จํากัด มีผูบริหารของบริษัทฯเปนกรรมการ 
บริษัท นาขาวพัฒนา จํากัด มีผูบริหารของบริษัทฯเปนกรรมการ 
บริษัท ฟูด แอนด สโตร จํากัด มีญาติสนิทของกรรมการเปนผูถือหุนและกรรมการ 
บริษัท PV Consulting จํากัด เสมือนเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
บริษัท การบินกรุงเทพ (กัมพูชา) จํากัด เสมือนเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
บริษัท ประนันทภรณ จํากัด เสมือนเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
บริษัท ฬาเตเย็น จํากัด เสมือนเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
บริษัท ออเรนจ ดิจิตอล มเีดีย จํากัด เสมือนเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ.พี เชริฟ จํากัด เสมือนเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
บริษัท กรุงเทพบริการการบิน จํากัด เสมือนเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
บริษัท รักษาความปลอดภัยกรุงเทพบีเอสเอส จํากัด เสมือนเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
บริษัท แบกสบริการภาคพ้ืน จํากัด เสมือนเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
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   (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว)      

รายไดคาโดยสาร - - 1 - ราคาเป็นไปตามราคาท่ี

อนุมติัโดยผู มีอาํนาจ   

ของบริษทัฯ 

รายไดคาอนุญาตประกอบกิจการในสนามบิน - - 52 47 ราคาตามสัญญา 

รายไดคาบริการหองรับรองในสนามบิน - - 2 5 ราคาตามสัญญา 

รายไดคาเชารับ - - 4 2 ราคาตามสัญญา 

เงินปันผลรับ - - 66 116 ตามท่ีประกาศจาย 

รายไดคาสาธารณูปโภค - - 1 1 ราคาตามท่ีตกลงรวมกนั 

ดอกเบ้ียรับ - - 2 2 MLR-1 

รายไดคาบริการ - - 2 - ราคาตามสัญญา 

คาอาหารบริการผู โดยสาร - - 123 136 ราคาตามสัญญา 

คาบริการภาคพ้ืน - - 118 119 ราคาตามสัญญา 

คาอาหารและเคร่ืองด่ืม - - 4 1 ราคาตามท่ีตกลงรวมกนั 

คาเชาจาย - - 1 1 ราคาตามสัญญา 

คาใชจายเก่ียวกบัพนกังาน - - 1 - ราคาตามท่ีตกลงรวมกนั 

คาวตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง - - - 6 ราคาตามท่ีตกลงรวมกนั 

คาใชจายในการยกเลิกเท่ียวบินและชดเชย

ผู โดยสาร 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

ราคาตามท่ีตกลงรวมกนั 

รายการธุรกิจกบับริษทัรวม      

รายไดคาบริการภาคพ้ืน 1 1 - - ราคาตามท่ีตกลงรวมกนั 

รายไดคาธรรมเนียมเรียกเก็บเงิน - 1 - - ราคาตามสัญญา 

เงินปันผลรับ - - 232 239 ตามท่ีประกาศจาย 

คาใชจายทางการเงิน 372 368 372 368 ราคาตามสัญญา 

คาบริการขนถายสินคา 7 9 7 9 ราคาตามท่ีตกลงรวมกนั 

คาเชาจาย - 1 - - ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวของกนั      

รายไดคาโดยสาร 9 9 9 9 ราคาเป็นไปตามราคาท่ี

อนุมติัโดยผู มีอาํนาจ     

ของบริษทั 

รายไดคาอนุญาตประกอบกิจการในสนามบิน 1 2 1 2 ราคาตามสัญญา 

รายไดจากการขายอาหาร 42 37 - - ราคาตามสัญญา 

รายไดคาระวาง 1 - 1 - ราคาตลาด 

รายไดคาเชารับ - 3 - 3 ราคาตามสัญญา 

รายไดคาเชาเหมาลาํ 11 2 11 2 ราคาตามสัญญา 

เงินปันผลรับ 258 232 211 193 ตามท่ีประกาศจาย 

รายไดคาท่ีปรึกษารับ 1 1 1 1 ราคาตามสัญญา   

รายไดคาโฆษณา 1 2 1 2 ราคาตามสัญญา 

รายไดคาสาธารณูปโภค 1 - 1 - ราคาตามท่ีตกลงรวมกนั 

รายไดคาบริการ 3 - 3 - ราคาตามสัญญา 

คาบริการภาคพ้ืน 156 164 130 150 ราคาตามสัญญา 
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   (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว)      

รายไดคาโดยสาร - - 1 - ราคาเป็นไปตามราคาท่ี

อนุมติัโดยผู มีอาํนาจ

ของบริษทัฯ 

รายไดคาอนุญาตประกอบกิจการในสนามบิน - - 95 96 ราคาตามสัญญา 

รายไดคาบริการหองรับรองในสนามบิน - - 4 5 ราคาตามสัญญา 

รายไดคาเชารับ - - 10 5 ราคาตามสัญญา 

เงินปันผลรับ - - 66 116 ตามท่ีประกาศจาย 

รายไดคาสาธารณูปโภค - - 2 1 ราคาตามท่ีตกลงรวมกนั 

ดอกเบ้ียรับ - - 3 3 MLR-1 

รายไดคาบริการ - - 2 - ราคาตามสัญญา 

คาอาหารบริการผู โดยสาร - - 274 308 ราคาตามสัญญา 

คาบริการภาคพ้ืน - - 248 249 ราคาตามสัญญา 

คาบริการขนถายสินคา - - - 1 ราคาตามสัญญา 

คาอาหารและเคร่ืองด่ืม - - 8 5 ราคาตามท่ีตกลงรวมกนั 

คาเชาจาย - - 2 1 ราคาตามสัญญา 

คาใชจายเก่ียวกบัพนกังาน - - 1 - ราคาตามท่ีตกลงรวมกนั 

คาวตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง - - - 6 ราคาตามท่ีตกลงรวมกนั 

คาใชจายในการยกเลิกเท่ียวบินและชดเชย

ผู โดยสาร 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

ราคาตามท่ีตกลงรวมกนั 
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   (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกบับริษทัรวม      

รายไดคาบริการภาคพ้ืน 2 2 - - ราคาตามท่ีตกลงรวมกนั 

รายไดคาธรรมเนียมเรียกเก็บเงิน 1 1 - - ราคาตามสัญญา 

เงินปันผลรับ - - 421 344 ตามท่ีประกาศจาย 

คาใชจายทางการเงิน 747 735 747 735 ราคาตามสัญญา 

คาบริการขนถายสินคา 16 17 16 17 ราคาตามท่ีตกลงรวมกนั 

คาเชาจาย - 1 - - ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวของกนั      

รายไดคาโดยสาร 15 20 15 20 ราคาเป็นไปตามราคาท่ี

อนุมติัโดยผู มีอาํนาจ     

ของบริษทั 

รายไดคาอนุญาตประกอบกิจการในสนามบิน 5 4 5 4 ราคาตามสัญญา 

รายไดจากการขายอาหาร 83 63 - - ราคาตามสัญญา 

รายไดคาระวาง 1 - 1 - ราคาตลาด 

รายไดคาบริการภาคพ้ืน 1 1 - - ราคาตามท่ีตกลงรวมกนั 

รายไดคาเชารับ 4 7 4 7 ราคาตามสัญญา 

รายไดคาเชาเหมาลาํ 11 10 11 10 ราคาตามสัญญา 

เงินปันผลรับ 258 232 211 193 ตามท่ีประกาศจาย 

รายไดคาท่ีปรึกษารับ 2 2 2 2 ราคาตามสัญญา  

รายไดคาโฆษณา 2 3 2 3 ราคาตามสัญญา 

รายไดคาสาธารณูปโภค 2 1 2 1 ราคาตามท่ีตกลงรวมกนั 

รายไดคาบริการ 3 - 3 - ราคาตามสัญญา 

คาบริการภาคพ้ืน 308 342 280 316 ราคาตามสัญญา 

คาบริการจดัการ 69 82 69 82 ราคาตามสัญญา 

คาบริการรักษาความปลอดภยั 21 25 21 24 ราคาตามสัญญา 

คาเชาจาย 8 8 6 6 ราคาตามสัญญา 

คาใชจายเก่ียวกบัพนกังาน 14 16 12 14 ราคาตามท่ีตกลงรวมกนั 

คารักษาพยาบาล 2 6 1 5 ราคาตลาด 

คาวทิยกุารบิน 281 277 269 265 ราคาตลาด 

คาใชจายในการยกเลิกเท่ียวบินและชดเชย            

ผู โดยสาร 1 1 1 1 ราคาตามท่ีตกลงรวมกนั 

คาใชบริการคาเชาเหมาลาํ 1 50 - 49 ราคาตามสัญญา 

คาโฆษณา - 4 - 3 ราคาตามสัญญา 

คาวตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง 3 2 - - ราคาตามท่ีตกลงรวมกนั 

คาบริการขนถายสินคา 1 - 1 - ราคาตามสัญญา 

คาบริการอ่ืน 3 - 3 - ราคาตามท่ีตกลงรวมกนั 
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ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 31 

ธันวาคม 2560 มรีายละเอียดดังน้ี 

 

 
 

 

 

 

 

 (หนวย: พนั  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจก  

 30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัว  

256  

ลูกหนีก้ารคาและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วของกนั (หมายเหต ุ6)    

บริษทัยอย (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว) - - 25,634 308  

บริษทัรวม 984 1,235 -  

บริษทัท่ีเก่ียวของกนั  38,114 27,196 21,848 13  

รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกนั    39,098 28,431 47,482 322  

เงนิมดัจาํ - กจิการทีเ่กีย่วของกนั    

บริษทัรวม 47,500 47,500 47,500 47  

บริษทัท่ีเก่ียวของกนั 3,106 3,106 962  

รวมเงินมดัจาํ - กิจการท่ีเก่ียวของกนั    50,606 50,606 48,462 48  

เจาหนีก้ารคาและเจาหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วของกนั (หมายเหตุ 14)    

บริษทัยอย (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว) - - 171,117 192  

บริษทัรวม 133,661 147,310 114,185 130  

บริษทัท่ีเก่ียวของกนั  178,168 217,782 170,910 211  

รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกนั    311,829 365,092 456,212 533  

หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วของกนั (แสดงภายใตหนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน)   

บริษทัยอย (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว) - - 1,816 1  

บริษทัท่ีเก่ียวของกนั 3,441 24,264 3,441 2  

รวมหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกนั    3,441 24,264 5,257 4  
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เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางรับแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงคางของเงินใหกูยืมระยะยาวและ

ดอกเบี้ยคางรับระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกันและมีการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืม

และดอกเบี้ย คางรับระหวางงวด ดังน้ี  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรบั 

ยอดคงเหลือ  

ณ วันที่  

1 มกราคม 2561 

เพ่ิมขึ้น               

ระหวางงวด 

ลดลง                 

ระหวางงวด         

ยอดคงเหลือ  

ณ วันที่  

30 มิถุนายน 2561 

บริษัทยอย 100,877 52,640 (51,295) 102,222 

รวม 100,877 52,640 (51,295) 102,222 

 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในระหวางงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษัทฯและ                

บริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานที่ใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                    

วันที่ 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                         

วันที่ 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชนระยะส้ัน 59 53 43 39 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน    4 3 2 1 

รวม 63 56 45 40 

 
  (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                    

วันที่ 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                         

วันที่ 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชนระยะส้ัน 127 111 87 75 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน    7 6 4 3 

รวม 134 117 91 78 

 4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

เงินสด 60,670 58,220 57,428 55,519 

เงินฝากธนาคาร 3,892,714 3,486,665 3,345,365 3,004,946 

รวม 3,953,384 3,544,885 3,402,793 3,060,465 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เงินฝากออมทรัพย และเงินฝากประจํา มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอย

ละ 0.10ถึง 1.30 ตอป (31 ธันวาคม 2560: รอยละ 0.10 ถึง 1.50 ตอป) (งบการเงินเฉพาะ

กิจการ: รอยละ 0.10 ถึง 1.10 ตอป (31 ธันวาคม 2560: รอยละ 0.10 ถึง 1.10 ตอป)) และเงิน

สดจํานวน 3 ลานบาทเปนเงินสดในมือที่อยูในสถานีตางประเทศ (31 ธันวาคม 2560: 7 ลาน

บาท) 

5. เงินลงทุนชั่วคราว 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

เงินฝากประจําที่มีอายุเกินกวา     

   3 เดือน แตไมเกิน 1 ป 4,200,000 6,451,000 4,200,000 6,451,000 

รวม 4,200,000 6,451,000 4,200,000 6,451,000 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เงินฝากประจํามีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.30 ถึง 1.40 ตอป (31 

ธันวาคม 2560: รอยละ 1.15 ถึง 1.60 ตอป) 
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6. ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 

 

     (หนวย: พนับาท  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาค  

2560 

ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกนั     

อายหุน้ีคงคางนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไมถึงกาํหนดชาํระ 32,138 21,109 38,513 44,741 

คางชาํระ     

 ไมเกิน 3 เดือน  5,102 5,639 7,471 7,340 

 3 - 6 เดือน 1,491 1,265 1,361 1,415 

 6 - 12 เดือน 275 380 274 362 

 มากกวา 12 เดือน 248 1,387 19 1,168 

รวม 39,254 29,780 47,638 55,026 

หกั: คาเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (156) (1,349) (156) (1,349  

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกนั, สุทธิ 39,098 28,431 47,482 53,677 

ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกนั     

อายหุน้ีคงคางนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไมถึงกาํหนดชาํระ 1,113,138 1,384,062 720,999 952,449 

คางชาํระ     

 ไมเกิน 3 เดือน  211,351 271,620 98,727 157,374 

 3 - 6 เดือน 11,553 5,122 1,399 2,690 

 6 - 12 เดือน 1,678 2,404 1,466 2,113 

 มากกวา 12 เดือน 78,771 79,240 26,023 28,524 

รวม 1,416,491 1,742,448 848,614 1,143,150 

หกั: คาเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (66,476) (66,897) (29,339) (29,777  

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกนั, สุทธิ 1,350,015 1,675,551 819,275 1,113,373 

รวมลูกหน้ีการคา - สุทธิ 1,389,113 1,703,982 866,757 1,167,050 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกนั - - - 268,498 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกนั, สุทธิ - - - 268,498 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไมเก่ียวของกนั 42,352 159,044 41,645 159,019 

หกั: คาเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (9,070) (9,070) (9,070) (9,070  

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไมเก่ียวของกนั, สุทธิ 33,282 149,974 32,575 149,949 

รวมลูกหน้ีอ่ืน- สุทธิ 33,282 149,974 32,575 418,447 

รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,422,395 1,853,956 899,332 1,585,497 
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7. เงินลงทุนในบริษัทยอย  

7.1 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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7.2 การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของเงินลงทุนในบริษัทยอย  

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2561 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ

เชียงใหม จํากัด (บริษัทยอยของบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด) มีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจด

ทะเบียนจากเดิม    20 ลานบาท (หุนสามัญ 2,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) เปน 

90 ลานบาท (หุนสามัญ 9,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) โดยการออกหุนสามัญ

เพิ่มทุน 7,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท และไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับ

กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ทั้งน้ี บริษัท ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม จํากัด 

ไดเรียกชําระเงินคาหุนในอัตรารอยละ 25 ของหุนที่ออกจําหนายหรือในราคาหุนละ 2.50 

บาทตอหุน รวมจํานวนเงินที่เรียกใหชําระคาหุนทั้งสิ้น   17.50 ลานบาท โดยบริษัท ครัวการ

บิ น ก รุ ง เ ท พ  จํ า กั ด  ไ ด ชํ า ร ะ ค า หุ น ดั ง ก ล า ว แ ล ว ใ น ร ะ ห ว า ง ง ว ด เ มื่ อ

วันที่ 26 มีนาคม 2561 บริษัท ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม จํากัด ไดเรียกชําระเงินคาหุน

เพิ่มเติมในสวนที่ยังเรียกชําระไมเต็มจํานวน เปนจํานวนเงิน 17.5 ลานบาท หรือรอยละ 25 

ของหุนเพิ่มทุน โดย บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด ไดชําระเงินคาหุนดังกลาวแลวใน

ระหวางงวด  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 บริษัท ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม จํากัด ได

เรียกชําระเงินคาหุนเพิ่มเติมในสวนที่ยังเรียกชําระไมเต็มจํานวน เปนจํานวนเงิน 22.5 ลาน

บาท หรือรอยละ 25  ของหุนทั้งหมด โดย บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด ไดชําระเงินคา

หุนดังกลาวแลวในระหวางงวด  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ

เชียงใหม จํากัด ไดเรียกชําระเงินคาหุนเพิ่มเติมในสวนที่ยังเรียกชําระไมเต็มจํานวน เปน

จํานวนเงิน 22.5 ลานบาท หรือรอยละ 25 ของหุนทั้งหมด โดย บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ 

จํากัด ไดชําระเงินคาหุนดังกลาวแลวในระหวางงวด   
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บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลดไวดไฟลทเซอรวิส จํากัด 

บริษัท บีเอฟเอส คารโก ดีเอ็มเค จํากัด (บริษัทยอยของบริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ

เวิลดไวดไฟลทเซอรวิส จํากัด) ไดรับอนุญาตรายเดียวจาก บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด 

(มหาชน) (“ทอท.”) ใหประกอบกิจการใหบริการคลังสินคาระหวางประเทศสําหรับสินคาที่

ขนสงทางอากาศ  ณ ทาอากาศยานดอนเมืองเปนระยะเวลา 3 ป สัญญาสัมปทานมีอายุต้ังแต

วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 กอนสัญญาสัมปทานดังกลาวจะสิ้นสุดลง 

บริษัทยอยดังกลาวไดทําหนังสือแจงขอตออายุสัญญาอนุญาตใหประกอบกิจการคลังสินคา 

ณ ทาอากาศยานดอนเมือง โดยเปนไปตามเงื่อนไขของสัมปทานที่กําหนดใหผูรับสัมปทาน

สามารถแจงขอตออายุสัญญากอนสัญญาจะสิ้นสุดลงได ตอมาบริษัทยอยไดรับหนังสือจาก 

ทอท. เร่ืองแจงผลการพิจารณาการขอประกอบกิจการคลังสินคาอยางตอเน่ือง ณ ทาอากาศ

ยานดอนเมือง ตามหนังสือแจงขอของบริษัทยอยโดย ทอท.ไดอนุญาตใหบริษัทยอยดังกลาว

ประกอบกิจการคลังสินคาระหวางประเทศตอเน่ืองออกไปอีกถึง 30 กันยายน 2560 หรือวันที่

ผูประกอบกิจการคลังสินคาระหวางประเทศ ณ อาคารคลังสินคา 2  ณ ทาอากาศยานดอน

เมืองเปดใหบริการแลวแตวันใดจะถึงกอน โดยมีเงื่อนไข ทอท. สงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให

ผูประกอบการรายอ่ืนประกอบกิจการประเภทเดียวกันกับที่ ทอท. อนุญาตใหบริษัทยอยได

อีกตอมาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ทอท.ไดแจงผลการพิจารณาอนุญาตใหผูประกอบการ

จํานวน 6 ราย รวมทั้งบริษัท บีเอฟเอส คารโก ดีเอ็มเค จํากัด สามารถประกอบกิจการ

คลังสินคาระหวางประเทศ  ณ ทาอากาศยานดอนเมือง มีอายุสัญญา 5 ป นับต้ังแตวันที่ ทอท. 

ใหเร่ิมประกอบกิจการ บริษัทยอยไมมีความสนใจที่จะเขารวมภายใตเงื่อนไขดังกลาว 

อยางไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ในอนาคตและบริษัทยอยเห็นโอกาสที่ดีในการ

ทําธุรกิจบริษัทยอยอาจจะพิจารณาภายหลัง โดย ณ วันที่ 28 กันยายน 2560 เน่ืองจากการที่ผู

ประกอบกิจการคลังสินคาระหวางประเทศ   ณ ทาอากาศยานดอนเมือง รายใหมยังไมพรอม

ที่จะใหบริการในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ทอท.จึงไดมีหนังสือแจงใหบริษัทยอยประกอบกิจการ

คลังสินคาระหวางประเทศ ณ ทาอากาศยานดอนเมืองตอเน่ืองออกไปอีก 3 เดือน (ถึงวันที่ 31 

ธันวาคม 2560) หรือจนวันที่ผูประกอบกิจการคลังสินคาระหวางประเทศ ณ ทาอากาศยาน

ดอนเมือง สามารถเปดใหบริการแลวแตวันใดจะถึงกอนโดยต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2561 

บริษัทยอยไดหยุดการดําเนินงานหลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน     การใหบริการคลังสินคา

ระหวางประเทศ ณ ทาอากาศยานดอนเมือง กับ ทอท. โดยบริษัทยอยอยูในระหวางการ

พิจารณาแผนการดําเนินงานซึ่งขึ้นอยูกับโอกาสการลงทุนที่อาจมีขึ้นในอนาคต จึงยังไมมีการ

เลิกกิจการ 
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ในปจจุบัน บริษัทฯอยูระหวางดําเนินการเพื่อจัดใหมีการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่

ไดมาและหน้ีสินที่รับมา ณ วันซื้อกิจการ เพื่อปนสวนตนทุนการซื้อธุรกิจใหแกรายการ

ดังกลาว โดยการวัดมูลคาน้ีสวนใหญมีความเกี่ยวของกับการระบุและวัดมูลคาสินทรัพยไมมี

ตัวตนและสินทรัพยที่มีตัวตนบางรายการ ซึ่งจะถูกดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 

12 เดือนนับจากวันที่ซื้อกิจการตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ โดยในระหวางชวงเวลาในการวัดมูลคาน้ี หากบริษัทฯ

ไดรับขอมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมที่มีอยู ณ วันที่ซื้อ

บริษัทฯจะทําการปรับปรุงประมาณการที่เคยรับรูไว ณ วันซื้อเพื่อสะทอนขอมูลเพิ่มเติมที่

เกี่ยวของกับขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมที่มีอยู ณ วันซื้อกิจการ โดย ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2561 บริษัทฯบันทึกผลแตกตางระหวางเงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนบริษัท มอร

แดนฟรี จํากัด กับมูลคาสุทธิตามบัญชีจํานวน 26 ลานบาทไวในงบแสดงฐานะ การเงินรวม

ภายใตหัวขอ “ผลแตกตางระหวางเงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนกับมูลคาสินทรัพยสุทธิของ

บริษัทยอย” 

 พนับาท 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 12,887 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 1,590 

สินคาคงเหลือ 18,053 

สินทรัพยหมุนเวยีนอ่ืน 1,406 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,006 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  4,986 

สินทรัพยไมหมุนเวยีนอ่ืน 1,586 

เงินกูยมืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (1,273) 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน (6,869) 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (4,717) 

เงินกูยมืระยะยาว (4,903) 

สินทรัพยสุทธิ 23,752 

สัดสวนการลงทุน (รอยละ) 100 

สินทรัพยสุทธิในสัดสวนการลงทุนของบริษทัฯ 23,752 

บวก: ผลแตกตางระหวางเงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุนกบั 

 มูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษทัยอย 26,248 

เงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอย 50,000 

หกั: เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษทัยอย (12,887) 

เงินสดจายสุทธิเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอย 37,113 
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8. เงินลงทุนในบริษัทรวม  

8.1 รายละเอียดของบริษัทรวม 

 

   (หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม 

   สัดสวนเงินลงทนุ ราคาทุน 
มูลคาตามบัญชี 

ตามวิธีสวนไดเสีย 

ช่ือบริษัท 
ลักษณะ
ธุรกิจ 

จัดตั้ง
ขึ้น 
ใน

ประเทศ 

30 
มิถุนายน 

2561 

31 
ธันวาคม 

2560 

30 
มิถุนายน 

2561 

31 
ธันวาคม 

2560 

30 
มิถุนายน 

2561 

31 
ธันวาคม 

2560 

   (รอยละ) (รอยละ)     
บริษทั ดับบลิว

เอฟเอส      พีจี
คารโก จํากัด 

บริการ
คลังสินคา 

   ไทย 49.00 49.00 147,000 147,000 238,016 243,304 

กองทุนรวมสิทธิ
การเชา
อสังหาริมทรัพ
ย 

กองทุนรวม 
  
อสังหาริมท
รัพย 

 ไทย 33.03 33.03 3,826,997 3,826,997 3,007,235 2,996,673 

สนามบินสมุย         
รวม     3,973,997 3,973,997 3,245,251 3,239,977 

 

 

 

   (หนวย: พันบาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    
สัดสวนเงินลงทนุ 

 
ราคาทุน 

 
ช่ือบริษัท 

 
ลักษณะธุรกิจ 

จัดตั้งขึ้น 
ใน

ประเทศ 

30 
มิถุนายน 

2561 

31 ธันวาคม 
2560 

30 
มิถุนายน 

2561 

31 ธันวาคม 
2560 

   (รอยละ) (รอยละ)   
บริษทั ดับบลิวเอฟเอส                

พีจีคารโก จํากัด 
บริการคลังสินคา ไทย 

 
49.00 49.00 147,000 147,000 

กองทุนรวมสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย     
สนามบินสมุย 

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย 

ไทย 33.03 33.03 3,826,997 3,826,997 

รวม     3,973,997 3,973,997 
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8.2 สวนแบงกําไรและเงินปนผลรับ 

 ในระหวางงวดบริษัทฯรับรูสวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมและ

รับรูเงินปนผลรับจากบริษัทรวมดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังน้ี 

 

  (หนวย: พันบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ชื่อบริษัท 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน           ใน

บริษัทรวม เงินปนผลที่บริษัทฯรับ 

 2561 2560 2561 2560 

บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก จํากัด 92,204 81,525 102,900 110,250 

กองทุนรวมสิทธิการเชา 

  อสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย 

 

114,365 111,517 128,654 128,654 

รวม 206,569 193,042 231,554 238,904 

 
 
 

  (หนวย: พันบาท) 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ชื่อบริษัท 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน           ใน

บริษัทรวม เงินปนผลที่บริษัทฯรับ 

 2561 2560 2561 2560 

บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก จํากัด 178,462 155,695 183,750 110,250 

กองทุนรวมสิทธิการเชา 

  อสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย 

 

247,473 235,062 236,911 234,128 

รวม 425,935 390,757 420,661 344,378 
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8.3 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทรวมที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

 สําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวมที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย                

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวมีดังตอไปน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 

9. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

(หนวย: ลานบาท) 

หลักทรัพยเผื่อขายสวนหน่ึงซึ่งมีมูลคาตลาด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จํานวน 6,872 ลาน

บาท (31 ธันวาคม 2560: 5,768 ลานบาท) ไดใชเปนหลักประกันเงินกูยืมระยะยาวจาก

ธนาคารและหน้ีสินตามสัญญาเชาระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกันเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 

2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติใหลงทุนในหุนสามัญของ บริษัท บริการ

เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BAFS) จํานวนประมาณ 60 ลานหุน เปนจํานวน

เงิน 2,267 ลานบาท ทั้งน้ี บริษัทฯไดชําระมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายตราสารทุน

ในความตองการของตลาดครบทั้งจํานวนแลวในระหวางงวด 

 

ช่ือบริษทั มูลคายติุธรรม ณ วนัท่ี  

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสงัหาริมทรัพยสนามบินสมุย 7,249 7,217 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

หลกัทรัพยเผื่อขาย     

 ตราสารทุนในความตองการของตลาด 4,938,948 2,671,985 4,292,401 2,025,484 

 บวก: กาํไรท่ียงัไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคา 24,944,973 20,820,661 20,486,974 17,182,662 

หลกัทรัพยเผื่อขาย - สุทธิ 29,883,921 23,492,646 24,779,375 19,208,146 

เงินลงทุนทัว่ไป 537,063 536,104 536,104 536,104 

รวม 30,420,984 24,028,750 25,315,479 19,744,250 
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10. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่               

30 มิถุนายน 2561 สรุปไดดังน้ี 

(หนวย : พันบาท) 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯไดนําอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมูลคาสุทธิตามบัญชี

จํานวนประมาณ 11 ลานบาท (31 ธันวาคม 2560: 11 ลานบาท) ไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่

ไดรับจากธนาคารพาณิชย 

 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการใหเชาสิทธิการใชที่ดิน อาคาร

และสวนปรับปรุงอาคาร อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 ถึง 10 ป โดยอสังหาริมทรัพยเพื่อการ

ลงทุนที่ใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานดังกลาว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 

2560 จะกอใหเกิดรายไดคาเชาขั้นตํ่าในอนาคตดังน้ี 

(หนวย : พันบาท) 

 

 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 299,006 555,241 

คาเส่ือมราคา (10,027) (12,405) 

มูลคาสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 288,979 542,836 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

ภายใน 1 ปี 30 32 43 36 

มากกวา 1 ปี แตไมเกิน 5 ปี  96 103 102 105 

มากกวา 5 ปี 33 41 33 41 
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11. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 

มิถุนายน 2561 สรุปไดดังน้ี 

(หนวย : พันบาท) 

 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของเคร่ืองบิน ยานพาหนะ

และอุปกรณ ซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชาทางการเงิน โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 

7,253 ลานบาท (31 ธันวาคม 2560: 7,526 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 7,226 ลาน

บาท (31 ธันวาคม 2560: 7,491 ลานบาท))สนามบินสมุยและสิ่งอํานวยความสะดวกไดใช

เปนหลักประกันการปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเชาและสิ่งอํานวยความ

สะดวกตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 17 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เคร่ืองบินของบริษัทฯ

จํานวน 9 ลํา (31 ธันวาคม 2560: 9 ลํา) อยูภายใตสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข (Conditional 

Sale Agreement) บริษัทฯรับรูรูปแบบสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไขน้ีเปนสัญญาเชาทาง

การเงิน และรับรูผูขายตามสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไขน้ีเปนผูใหเชาเคร่ืองบิน ทั้งน้ีผูใหเชา

เคร่ืองบินเหลาน้ีไดเชาเคร่ืองบินจากเจาของเคร่ืองบินมาอีกทอดหน่ึง ตามสัญญาเชา

เคร่ืองบิน (Aircraft Lease Agreement) กําหนดสิทธิผูใหเชาเคร่ืองบินที่จะซื้อเคร่ืองบิน

ดังกลาวจากเจาของเคร่ืองบิน หากผูใหเชาเคร่ืองบินไมปฏิบัติตามสัญญาเชาเคร่ืองบิน

ดังกลาว เจาของเคร่ืองบินมีสิทธิที่จะกลับเขาครอบครองเคร่ืองบินได อันอาจเปนผลทําให

บริษัทฯ ไมสามารถใชหรือรับมอบกรรมสิทธิ์ในเคร่ืองบินดังกลาวได แมจะไดจายชําระเงิน

ใหแกผูใหเชาเคร่ืองบินแลวตามสัญญา ทั้งน้ีตามสัญญาเชาเคร่ืองบิน (Aircraft Lease 

Agreement) กรรมสิทธิ์ในเคร่ืองบินจะเปนของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯชําระเงินงวดสุดทาย

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 14,502,886 12,580,728 

ซ้ือเพ่ิม - ราคาทุน 381,167 312,457 

เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอย – มูลคาสุทธิตามบญัชี 4,986 - 

จาํหนาย - มูลคาสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหนาย (3,417) (1,878  

คาเส่ือมราคา (622,521) (491,327  

มูลคาสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 14,263,101 12,399,980 
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ใหกับผูใหเชาเคร่ืองบิน และผูใหเชาเคร่ืองบินไดรับโอนกรรมสิทธิ์ในเคร่ืองบินจากเจาของ

เคร่ืองบินแลว 

12. สินทรัพยไมมีตัวตน  

 บริษัทยอย 2 แหงไดทําสัญญากับบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (“ทอท.”) (ผูมี

สิทธิแตเพียงผูเดียวในการดําเนินการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) เพื่อประกอบกิจการตาม

โครงการตาง ๆ    ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนเวลา 20 ป นับแตวันที่ทาอากาศยานเปด

ใหบริการอยางเปนทางการ (จากวันที่ 28 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2569) บริษัท

ยอยตองจายชําระคาผลประโยชนตอบแทนรายปใหแก ทอท. ในจํานวนที่ไม ตํ่ากวา

คาตอบแทนขั้นตํ่าของแตละปตลอดระยะเวลาที่ไดรับสัมปทาน 

บริษัท โครงการ ระยะเวลา 

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด ครัวการบิน 20 ป 

บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ เวิลดไวด  

   ไฟลทเซอรวิส จํากัด 

อุปกรณภาคพื้นและสิ่ง 

  อํานวยความสะดวกดาน 

  อุปกรณซอมบํารุง 

20 ป 

 กรรมสิทธิ์ในอาคาร สิ่งปลูกสรางและสวนควบตาง ๆ ของโครงการไดโอนเปนกรรมสิทธิ์

ของกระทรวงการคลัง 

(หนวย : พันบาท) 

 

 

 

 

 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 624,526 205,922 

ซ้ือเพ่ิม - ราคาทุน 7,859 6,460 

คาตดัจาํหนาย (44,106) (20,004) 

มูลคาสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 588,279 192,378 
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13. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จํากัด ไดลงนามในสัญญากูยืม

เงินระยะสั้นกับธนาคารพาณิชยแหงหน่ึงโดยการออกต๋ัวสัญญาใชเงิน จํานวน 30 ลานบาท 

ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราที่อางอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นตํ่าของธนาคาร (MLR) ลบรอยละ 

1.5 ตอป วงเงินกูดังกลาวค้ําประกันโดยบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัดเงินกูยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงินค้ําประกันโดยบริษัทยอยตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 23.4 และมีกําหนด

ชําระคืนภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ออกต๋ัว 

14. เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

 

 

 

  (หนวย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย (รอยละตอปี) งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 7.00, MLR, 

MLR-1.5, 

MLR-1.875 

MLR-1.5 66,528 30,000 

รวม   66,528 30,000 

 

     (หนวย: พนับาท  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกนั 297,853 346,201 442,678 515,238 

เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกนั 1,510,560 1,766,948 1,336,309 1,556,652 

เจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกนั 13,976 18,891 13,534 18,542 

เจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไมเก่ียวของกนั 575,464 611,937 457,770 481,211 

เจาหน้ีคาซ้ือซอฟทแวรและอุปกรณ 33,390 71,733 16,959 9,368 

รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 2,431,243 2,815,710 2,267,250 2,581,011 
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15. เงินกูยืมระยะยาว 

(หนวย: พันบาท) 

 

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

2561 มีรายละเอียดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 774,228 

บวก: กูเพิ่ม 362,202 

เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 4,903 

หัก: จายคืนเงินกู (117,343) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 1,023,990 

เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยการจํานําเงินลงทุนระยะยาวของบริษัทฯ และค้ําประกันโดย

บริษัทฯและบริษัทยอยตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 9 หมายเหตุ 23.3 และหมายเหตุ 23.4 

ตามลําดับภายใตสัญญาเงินกู บริษัทยอยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่

ระบุในสัญญา  เชน การดํารงอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน และอัตราสวน

ความสามารถในการชําระหน้ีใหเปนไปตามสัญญา เปนตนณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัท

ยอยมีวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูที่ยังมิไดเบิกใชเปนจํานวน 23 ลานบาท (31 

ธันวาคม 2560: 202 ลานบาท) 

 

 

 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงินกูยืมระยะยาว 1,023,990 774,228 

หกั: สวนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (134,044) (82,300) 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึง   

   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 889,946 691,928 
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16. หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินเคร่ืองบิน 

 หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินเคร่ืองบิน มีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงระหวางรอยละ 2.60 ถึง

รอยละ 4.31 ตอป (31 ธันวาคม 2560: รอยละ 1.94 ถึงรอยละ 3.36 ตอป) อายุของสัญญามี

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 12 ป ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ

มีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นตํ่าตามสัญญาเชาทางการเงินเคร่ืองบิน ดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 

 

 

 

 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 

 หน้ีสินภายใต   

 สญัญาเชา

การเงิน 

ดอกเบ้ีย 

รอการตดับญัชี 

 

รวม 

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 482,875 (94,027) 388,848 

ถึงกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปี แตไมเกินหาปี 1,887,181 (268,288) 1,618,893 

ถึงกาํหนดชาํระเกินกวาหาปี 2,264,763 (130,145) 2,134,618 

รวม 4,634,819 (492,460) 4,142,359 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2560 

 หน้ีสินภายใต   

 สญัญาเชา

การเงิน 

ดอกเบ้ีย 

รอการตดับญัชี 

 

รวม 

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 468,546 (93,926) 374,620 

ถึงกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปี แตไมเกินหาปี 1,859,537 (281,254) 1,578,283 

ถึงกาํหนดชาํระเกินกวาหาปี 2,464,801 (153,493) 2,311,308 

รวม 4,792,884 (528,673) 4,264,211 
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17. หน้ีสินตามสัญญาเชาระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม

และงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 11,378,918 

เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยทบตน 747,071 

หัก: สวนที่จายชําระในงวด (769,300) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 11,356,689 

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (23,815) 

หน้ีสินตามสัญญาเชาระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน - สุทธิ 

  จากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 11,332,874 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาระยะยาวกับกองทุนรวมสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย (กองทุน) เพื่อใหเชาสนามบินสมุยรวมสิ่งอํานวยความสะดวก

เปนเวลา 30 ป (ต้ังแตวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2579) เปนจํานวน

เงิน 9,300 ลานบาท บริษัทฯไดจดจํานองทรัพยสินที่เชาใหแกกองทุนในวงเงิน 20,900 ลาน

บาท เพื่อเปนประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชาระยะยาวดังกลาว ตามขอกําหนดของสัญญา

เชาระยะยาว กลุมบริษัท (บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทในเครือ 

และ/หรือบริษัทยอย) ตองดํารงสัดสวนการถือเงินลงทุนในกองทุนไมนอยกวารอยละ 25 

ของจํานวนหนวยลงทุนในกองทุนที่ออกและเสนอขาย เปนเวลา 20 ป (ต้ังแตวันที่ 24 

พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569) ในวันเดียวกันบริษัทฯไดทําสัญญาเชาชวง

สนามบินสมุยจากกองทุนเปนระยะเวลา 3 ป พรอมคํามั่นที่จะเชาชวงทรัพยสินที่เชาตอไม

เกิน 9 คร้ัง คร้ังละ 3 ป พรอมกันน้ีบริษัทฯไดทําสัญญาอีกฉบับหน่ึงเพื่อรับบริการระบบสิ่ง

อํานวยความสะดวกที่สนามบินสมุยจากกองทุนเปนระยะเวลา 30 ป (ต้ังแตวันที่  24 

พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2579) คาตอบแทนตามสัญญาดังกลาวมีดังน้ี 

 

คาเชาชวง - 26,125,000 บาทตอเดือน 

บริการระบบส่ิงอาํนวยความสะดวก   

   - คงท่ี - 21,375,000 บาทตอเดือน 

   - เพิ่มเติม - ผนัแปรตามจาํนวนผู โดยสารขาออกและเท่ียวบินขาเขา 
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บริษัทฯตองจัดใหมีหลักประกันโดยการสงมอบหนังสือค้ําประกันของธนาคารพาณิชยใน

ประเทศไทย และ/หรือนําเงินสดมาฝากไวเพื่อเปนประกันในบัญชีเงินฝากของกองทุน และ

หรือการจํานําหุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหลักทรัพย

อ่ืนๆ ซึ่งจะตองมีจํานวน     อยางนอยเทากับจํานวนคาเชาชวงตามที่ระบุในสัญญาเชาชวง

และคาบริการคงที่ตามที่ระบุในสัญญาบริการระบบจํานวน 12 เดือน ในกรณีที่เปนการจํานํา

หุนและ/หรือหลักทรัพยอ่ืนๆ มูลคาหลักประกันตองไมตํ่ากวารอยละ 120 ของวงเงินที่จํานํา

ตลอดระยะเวลาที่มีการจํานํา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯไดจํานําหุนสามัญของบริษัท 

กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) จํานวน 36 ลานหุน (31 ธันวาคม 2560: 36 ลานหุน) 

โดยมีมูลคายุติธรรมคิดเปนจํานวนเงิน 896 ลานบาท (31 ธันวาคม 2560: 752 ลานบาท) เพื่อ

เปนหลักประกันตามสัญญาเชาชวงและสัญญาบริการระบบขางตน 

18.  หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

(หนวย: พันบาท) 

 

 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน

2561 

31 ธนัวาคม

2560 

30 มิถุนายน

2561 

31 ธนัวาคม

2560 

เงินมดัจาํรับ 215,235 224,742 146,216 145,478 

ภาษีสนามบินคางจาย 289,147 320,852 289,147 320,852 

สาํรองคาซอมแซมเคร่ืองบิน 740,677 603,186 740,677 603,186 

คาใชจายคางจาย 317,550 492,009 101,412 228,314 

หน้ีสินอนุพนัธทางการเงิน 133,180 193,263 133,180 193,263 

อ่ืนๆ 150,746 242,992 83,391 145,586 

รวม 1,846,535 2,077,044 1,494,023 1,636,679 
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 19. ภาษีเงินได 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาลคํานวณขึ้นจากกําไรกอนภาษีเงินไดสําหรับงวดคูณดวย

อัตราภาษีเฉลี่ยทั้งปที่ประมาณไว 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 

2560 สรุปไดดังน้ี 

 

 

(หนวย: พนับาท  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษเีงนิไดปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาล 46,109 (34,834) 17,608 (71,182  

รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินได      

นิติบุคคลของปีกอน 4,852 1,653 4,852 1,598 

ภาษเีงนิไดรอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดรอการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกตางชัว่คราวและการกลบัรายการ

ผลแตกตางชัว่คราว (57,047) 72,364 (54,823) 73,397 

คาใชจาย (รายได) ภาษเีงนิไดที่แสดงอยู

ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (6,086) 39,183 (32,363) 3,813 

 

(หนวย: พนับาท  

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษเีงนิไดปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาล 186,558 105,175 112,502 13,681 

รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินได      

นิติบุคคลของปีกอน 4,852 1,653 4,852 1,598 

ภาษเีงนิไดรอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดรอการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกตางชัว่คราวและการกลบัรายการ

ผลแตกตางชัว่คราว (17,181) 92,064 (12,575) 94,734 

คาใชจายภาษเีงนิไดที่แสดงอยูในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 174,229 198,892 104,779 110,013 
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จํานวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด

สามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุปไดดังน้ี  

 

 

 

20. กําไรตอหุน 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไม

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออกใน

ระหวางงวด 

 

 

 

 

 

 

(หนวย: พนับาท  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดรอการตดับญัชีท่ีเก่ียวของกบั     

ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการวดัมูลคา             

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเผื่อขาย (241,133) 485,023 (183,733) 403,023 

 (241,133) 485,023 (183,733) 403,023 

 

(หนวย: พนับาท  

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดรอการตดับญัชีท่ีเก่ียวของกบั     

ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการวดัมูลคา               

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเผื่อขาย (824,862) 921,966 (660,862) 766,166 

 (824,862) 921,966 (660,862) 766,166 
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21.   เงินปนผลจาย 

 

22. สวนงานดําเนินงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑและ

บริการ ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ

สวนงานดําเนินงานที่รายงาน 

ขอมูลรายไดและกําไรของสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือนและหก

เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดังตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จาํนวน อตัราเงินปันผล      

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผล ตอหุน 

  (ลานบาท) (บาท) 

เงินปันผลจากการดาํเนินงาน ท่ีประชุมสามญัผู ถือหุน   

   สาํหรับปี 2559    เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2560 1,050 0.50 

เงินปันผลจากการดาํเนินงาน ท่ีประชุมสามญัผู ถือหุน   

   สาํหรับปี 2560    เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2561 630 0.30 
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23. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

23.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 

23.1.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันรายจายฝายทุนซึ่งสวนใหญ

เกี่ยวเน่ืองกับสวนปรับปรุงอาคารจํานวน 250.97 ลานบาท และ 0.45 ลานเหรียญสิงคโปร           

(31 ธันวาคม 2560: 58.67 ลานบาท 0.02 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.73 ลานเหรียญ

สิงคโปร) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 86.27 ลานบาท และ 0.45 ลานเหรียญสิงคโปร (31 

ธันวาคม 2560: 50.87 ลานบาท 0.02 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.73 ลานเหรียญ

สิงคโปร)) การซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร อุปกรณสํานักงานเพื่อใชในการดําเนินงานและ

เงินมัดจําเปนจํานวน 268.56 ลานบาทและ 0.01 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 

2560: 48.92 ลานบาท และ 0.28 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 

106.74 ลานบาทและ 0.01 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา    (31 ธันวาคม 2560: 48.92 ลานบาท 

และ 0.28 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา)) 

23.1.2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากการลงนามในสัญญาซื้อขายเคร่ืองบิน 

เอ ที อาร จํานวน 4 ลํา (31 ธันวาคม 2560: 4 ลํา) กับ Avions de Transport Regional G.I.E. 

โดยมีกําหนดสงมอบเคร่ืองบินระหวางเดือนตุลาคม 2561 ถึงมีนาคม 2562 

23.2  ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน สัญญาเชาดําเนินงาน และสัญญาบริการ 

 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่เกี่ยวของกับการเชาเคร่ืองบินกับบริษัทในตางประเทศ อุปกรณ

สํานักงานและอุปกรณภาคพื้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯมีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอง

จายในอนาคตภายใตสัญญาเชาเคร่ืองบินจํานวนทั้งสิ้น 159 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 

ธันวาคม 2560: 163 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา)บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่

ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาสัมปทาน สัญญาเชาที่ดิน สัญญาเชาอาคารสํานักงาน

ทั้งในและตางประเทศ สัญญาบริการที่บอกเลิกไมได ดังน้ี 

 

 (หนวย: ลานบ  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวา  

2560 

จายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 1,103 934 573  

มากกวา 1 ปี แตไมเกิน 5 ปี 2,301 2,258 282  

มากกวา 5 ปี 1,984 2,262 92  
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23.3 หนังสือค้ําประกัน 

23.3.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯค้ําประกันวงเงินกูและวงเงินสินเชื่อใหแกบริษัทยอยใน

วงเงิน   873 ลานบาท (31 ธันวาคม 2560: 759 ลานบาท)  

23.3.2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือค้ํา

ประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯและบริษัทยอย ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับภาระผูกพัน

ทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ ดังน้ี 

 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

 (ลาน) (ลาน) (ลาน) (ลาน) 

หนงัสือคํ้าประกนัการเชาท่ีดินและอาคาร     

   บาท 58.57 57.07 22.15 20.67 

หนงัสือคํ้าประกนัการซ้ือนํ้ ามนัสาํหรับเคร่ืองบิน     

   บาท 20.05 20.05 20.05 20.05 

หนงัสือคํ้าประกนัการทาํสญัญาสมัปทาน     

   บาท 423.22 438.09 - - 

หนงัสือคํ้าประกนัการจายชาํระเงินใหแกเจาหน้ี     

   บาท 3.72 2.24 - - 

   เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.30 0.30 0.30 0.30 

   ริงกิตมาเลเซีย 0.02 0.02 0.02 0.02 

   เหรียญสิงคโปร 0.25 0.16 0.25 0.16 

   ตากา 1.20 1.20 1.20 1.20 

   รูปีอินเดีย 26.50 18.80 26.50 18.80 

อ่ืนๆ     

   บาท 58.62 37.68 20.20 19.68 

   ยโูร 0.01 0.01 0.01 0.01 

   เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.34 0.53 0.34 0.14 

   ริงกิตมาเลเซีย 1.00 1.00 1.00 1.00 
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23.4 การค้ําประกัน 

  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทยอยมีหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นจากภาระ

การค้ําประกันเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะยาว วงเงินกูเบิกเกินบัญชี 

สัญญาเชาทางการเงิน วงเงินเลตเตอรออฟเครดิต ทรัสตรีซีทและวงเงินสัญญาซื้อขายเงินตรา

ตางประเทศลวงหนาดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 

23.5   ภาระผูกพันอื่น 

 บริษัทฯไดทําสัญญากับกิจการแหงหน่ึง (“คูสัญญา”) เพื่อแลกเปลี่ยนผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในหลักทรัพย (Swap Transaction) โดยบริษัทฯผูกพันที่จะจายจํานวนเงินในอัตรา

คงที่เพื่อแลกเปลี่ยนกับผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนในหลักทรัพยของกิจการแหงหน่ึง

ของคูสัญญา สัญญาดังกลาวมีกําหนดระยะเวลา 3 ป สิ้นสุดวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โดย ณ 

วันสิ้นสุดของสัญญา คูสัญญาเปนผูมีสิทธิเลือกที่จะดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงตาม

เงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมี

จํานวนเงินที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาดังกลาวที่บอกเลิกไมได ดังน้ี  

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและ                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

จายชําระ   

ภายใน 1 ป 33 80 

       

ผู ค ํ้าประกนั 

 

ผู ถูกคํ้าประกนั 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

บริษทั ครัวการบินกรุงเทพ จาํกดั บริษทั บีเอซี กรูเมท เฮาส จาํกดั 187 17  

บริษทั ครัวการบินกรุงเทพ จาํกดั บริษทั ครัวการบินกรุงเทพสมุย จาํกดั 47 4  

บริษทั ครัวการบินกรุงเทพ จาํกดั บริษทั ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จาํกดั 617 61  

บริษทั บางกอกแอรเวยสโฮลด้ิง จาํกดั บริษทั กรูเมท พรีโม จาํกดั 384 38  

  1,235 1,22  
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23.6 วงเงินเลตเตอรออฟเครดิต 

 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาสินเชื่อกับสาขาของธนาคารตางประเทศแหงหน่ึง โดยมีวงเงิน

สินเชื่อ   ระยะสั้น วงเงินสัญญาค้ําประกัน วงเงินเลตเตอรออฟเครดิต รวมเปนเงิน 3 ลาน

เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทฯตองปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆ ที่ระบุไวในสัญญา ณ วันที่ 

30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯมีวงเงินคงเหลือที่ยังไมไดเบิกใชจํานวน 0.71 ลานเหรียญ

สหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2560: 0.71 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

23.7  สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap Transaction agreements)    

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงมีผลบังคับเปน

จํานวนเงินตนประมาณ 14.8 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2560: 28.1 ลานเหรียญ

สหรัฐอเมริกา) โดยมีอัตราดอกเบี้ยรับตามสัญญาแลกเปลี่ยนเปนอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 

LIBOR-ICE และอัตราดอกเบี้ยจายตามสัญญาแลกเปลี่ยนเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 2.38 

โดยจะสิ้นสุดสัญญาใน          ชวงเดือนเมษายน 2571 

23.8 สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย (Cross Currency and Interest Rate Swap 

agreements) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯมีสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงมี

ผลบังคับใชเปนจํานวนเงินตนประมาณ 110 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2560: 

103.1 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) โดยมีอัตราดอกเบี้ยรับตามสัญญาแลกเปลี่ยนเปนอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่รอยละ 2.38 - 2.60 และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว LIBOR-ICE และอัตราดอกเบี้ย

จายตามสัญญาแลกเปลี่ยนเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 1.58 - 4.015 โดยจะสิ้นสุดสัญญา

ในชวงเดือนกันยายน 2570 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2572  

23.9 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

 ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ 

608 ฉบับที่ 609 และฉบับที่ 610 เกี่ยวกับการยกเลิกการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

และอากรแสตมป ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย สงผลใหกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป โดยมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ดวยเหตุ

ดังกลาวฝายบริหารของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย (“กองทุนฯ”) 

เห็นวากองทุนฯมีหนาที่ตองเรียกเก็บภาษีขายสําหรับรายไดคาบริการตามหมายเหตุขอ 17 
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จากบริษัทฯเพื่อนําสงกรมสรรพากรและเพื่อเปนการปฏิบัติตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม 

เน่ืองจากยังมีความไมชัดเจนเกี่ยวกับการพิจารณาวาสัญญาเชาชวงและสัญญาใหบริการ

ระบบระหวางบริษัทฯกับกองทุนฯจะเขาขายการเสียภาษีอากรประเภทใด    บริษัทฯจึงขอ

ความเห็นจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับภาระในการ

นําสงภาษีอากรดังกลาว ซึ่งขณะน้ีอยูระหวางรอแนวคําวินิจฉัยและแนวทางปฏิบัติจาก

หนวยงานราชการที่เกี่ยวของตลอดจนผลของการเจรจากับคูสัญญา บริษัทฯจึงยังมิไดบันทึก

ภาระหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นดังกลาวไวในบัญชี ทั้งน้ีฝายบริหารของบริษัทฯคาดวามีความไม

แนนอนเกี่ยวกับการตีความและแนวคําวินิจฉัยในภาระภาษีอากรดังกลาว ซึ่งหากพิจารณาวา

ภาระทางภาษีที่ เกี่ยวกับคาบริการดังกลาวอยูในบังคับตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม บริษัทฯมี

ภาษีมูลคาเพิ่มที่อาจจะตองจายใหกับทางกองทุนฯดวยเหตุดังกลาวเปนจํานวนประมาณ 95 

ลานบาท (31 ธันวาคม 2560: 52 ลานบาท) 

24. คดีฟองรอง 

 บริษัทฯ 

24.1    ในเดือนกุมภาพันธ 2557 บริษัทฯถูกฟองโดยอดีตพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเรียกคาเสียหาย

จากการละเมิดและผิดสัญญาจาง จํานวน 91.4 ลานบาท ตอมาในเดือนเมษายน 2557 บริษัท

ฯไดยื่นฟองโจทกในขอหาผิดสัญญาการศึกษาและฝกอบรมจํานวน 10.2 ลานบาท ตอมาใน

เดือนมีนาคม 2558 ศาลมีคําพิพากษาใหยกฟองโจทกและใหโจทกชดใชคาเสียหายเปน

จํานวนเงิน 1.8 ลานบาท พรอมกับดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป โจทกไดยื่นอุทธรณตอศาลฎีกา 

ขณะน้ีศาลแรงงานกลางนัดฟงคําสั่งของศาลฎีกาในวันที่ 4 กันยายน 2560  ตอมาเมื่อวันที่ 

22 กันยายน 2560 โจทกไดยื่นอุทธรณและคํารองขอทุเลาการบังคับคดีตอศาล และในวันที่ 

3 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯไดยื่นคําแกอุทธรณและคัดคานคํารองดังกลาวตอศาล 

24.2 ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทฯถูกฟองจากอดีตพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเรียกเงินชดเชย

จาก              การเลิกจางจํานวน 34.6 ลานบาท เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ศาลแรงงานไดมี

คําพิพากษายกฟองโจทก และในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 โจทกไดยื่นอุทธรณตอศาลฎีกา 

ตอมาเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 บริษัทฯไดยื่นคําแกอุทธรณของโจทกโดยในปจจุบันคดีอยู

ระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา 

24.3 ในเดือนกุมภาพันธ 2559 บริษัทฯถูกฟองโดยบุคคลธรรมดาเพื่อเรียกคาเสียหายเกี่ยวกับกรณี

ที่โจทกไดรับความเดือดรอนจากผลกระทบสิ่งแวดลอม และการปดกั้นถนนสาธารณะที่

เกี่ยวเน่ืองมาจากการดําเนินการของสนามบินสมุย ซึ่งมีทุนทรัพยฟอง 2.1 ลานบาท พรอม
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ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5   ตอป นับจากวันที่ฟองเปนตนไปจนกวาจําเลยและบริวารจะ

หยุดและ/หรือแกไขตามที่โจทกรองขอ โดยตอมาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ศาลไดมีคํา

พิพากษายกฟองโจทก ตอมาโจทกไดยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลจังหวัดเกาะส

มุยเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 และศาลจังหวัดเกาะสมุยไดอานคําพิพากษาของศาลอุทธรณ

ภาค 8 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 ใหยกฟองโจทก ปจจุบันคดีอยูระหวางโจทกขอขยาย

ระยะเวลายื่นฎีกาตอศาลจังหวัดเกาะสมุย 

24.4 ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทฯถูกฟองจากอดีตพนักงานของบริษัทฯจํานวน 2 ราย เพื่อ

เรียกเงินชดเชยเมื่อสิ้นสุดสัญญาจางจํานวน 1.8 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 

ปจจุบันศาลไดมีคําพิพากษาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 และวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ใหยก

ฟองโจทก โจทกไดยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลแรงงานกลางเมื่อวันที่ 21 

กันยายน 2560 และบริษัทฯไดยื่นคํา แกอุทธรณเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ตอมาเมื่อวันที่ 9 

เมษายน 2561 ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษมีคําพิพากษาใหยกฟองโจกทยืนตามคําพิพากษา

ของศาลแรงงานกลาง 

24.5 ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯถูกฟองจากสายการบินแหงหน่ึงตอศาลแพง โดยอางวา

บริษัทฯ มิไดจอดเคร่ืองบินไวในบริเวณที่เหมาะสม เปนเหตุใหเคร่ืองบินของสายการบิน

ดังกลาวเฉี่ยวชนกับเคร่ืองบินของบริษัทฯในระหวางที่ว่ิงในทางขับ ทําใหเคร่ืองบินของสาย

การบินดังกลาวไดรับ ความเสียหายที่ปลายปกซายและเที่ยวบินตองลาชา โดยเหตุเกิดที่ทา

อากาศยานนานาชาติรางกุง ซึ่งสายการบินดังกลาวไดเรียกคาเสียหายมาเปนเงินทั้งสิ้น 

180,000.14 เหรียญสหรัฐฯ เน่ืองจากเหตุการณคร้ังน้ีอยูในความคุมครองภายใตกรมธรรม

ประกันภัยการบิน (Aviation Insurance Policy) บริษัทฯ จึงไดแจงใหผูรับประกันภัยทราบ

ตามเงื่อนไขของกรมธรรม โดยบริษัทประกันภัยไดมอบหมายใหสํานักงานกฎหมายแหง

หน่ึงตอสูคดีน้ีในนามของบริษัทฯ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯไดยื่นแกคําฟองวา 

บริษัทฯมิไดกระทําการจอดเคร่ืองบินไวในบริเวณที่ไมเหมาะสม แตไดจอดตามคําสั่งของ

เจาหนาที่วิทยุการบินของทาอากาศยานนานาชาติรางกุง พรอมกับฟองแยงเรียกรอง

คาเสียหายจากโจทกเปนเงินจํานวน 5,382,320.27 เหรียญสหรัฐฯ โดยศาลไดนัดสืบพยาน

ในวันที่ 18 ถึง 19 กันยายน 2561 ปจจุบัน คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลแพง 

24.6 ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทฯถูกฟองจากบริษัทคูคาแหงหน่ึงตอศาลแพงในมูลฐาน

ความผิด  เร่ืองการผิดสัญญา กรณียกเลิกสัญญาตามหนังสือแตงต้ังตัวแทนใหขายสื่อ

โฆษณาภายในสนามบิน และเรียกคาเสียหาย เปนจํานวนเงิน 8,722,624 บาท ตอมาในวันที่ 
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10 ตุลาคม 2559 บริษัทฯไดตอสูคดี วาโจทกเปนฝายผิดสัญญา และทําใหบริษัทฯไดรับ

ความเสียหาย พรอมทั้งยังคางชําระหน้ีคาเชาพื้นที่โฆษณา จํานวนเงิน 4,415,461.76 บาท จึง

ฟองแยงขอใหโจทกชดใชคาเสียหาย โดยศาลสืบพยานโจทกและสืบพยานจําเลยแลวเสร็จ 

และศาลไดนัดฟงคําพิพากษาในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 

 บริษัทยอย 

24.7 บริษัทยอยยังมีคดีที่ถูกฟองจากอดีตพนักงานของบริษัทฯหลายราย (โจทก) เพื่อเรียกเงิน

ชดเชยจากการเลิกจาง คาชดเชย และคาเสียหายอ่ืนๆ เปนจํานวนเงินรวม 34.7 ลานบาท ซึ่ง

ศาลชั้นตนไดตัดสินใหยกฟองแลว โดยโจทกไดมีการอุทธรณตอศาลอุทธรณคดีชํานัญ

พิเศษ ในขณะน้ีอยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ อยางไรก็ ตาม

ผูบริหารของบริษัทยอยไดต้ังประมาณการ      คาความเสียหายไวแลวจํานวน 2.6 ลานบาท 

ซึ่งผูบริหารของบริษัทยอยเชื่อวาจํานวนเงินที่บันทึกไวในบัญชีแลวน้ันเพียงพอสําหรับ

คาเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความดังกลาว  

24.8 ในเดือนธันวาคม 2560 บริษัทยอยถูกฟองจากอดีตพนักงานของบริษัทยอย เพื่อเรียกรอง

เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสวนนายจาง เปนจํานวนเงินรวม 0.4 ลานบาท (บริษัทยอยเปน

จําเลยรวมกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพทิสโกรวมทุนมั่นคงฯ) ปจจุบันคดีอยูในระหวางการทํา

คําใหการเพื่อกําหนดประเด็นขอพิพาท อยางไรก็ตาม ผูบริหารของบริษัทยอยเชื่อวาจํานวน

เงินที่บันทึกไวในบัญชีแลวน้ันเพียงพอสําหรับคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความดังกลาว 

25. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่

เปน    สกุลเงินตราตางประเทศ ดังน้ี 
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 งบการเงินรวม  

 สินทรัพยทางการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน         อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาค   

สกลุเงิน 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 

(ลาน) (ลาน) (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตรา

ตางประเทศ) 

ตากา 948 1,114 - - 0.40 0.3  

เรนมินบิ 23 40 6 7 5.00 5.0  

ยโูร 5 7 1 10 38.49 39.0  

ปอนดสเตอรลิง 1 1 - - 43.45 43.9  

เหรียญฮองกง 10 12 4 4 4.23 4.1  

รูปีอินเดีย 134 120 14 20 0.48 0.5  

เยน 25 13 1 1 0.30 0.2  

รูเบิล 4 14 - - 0.53 0.5  

เหรียญสิงคโปร 3 2 1 - 24.28 24.4  

เหรียญสหรัฐฯ 128 133 60 93 33.17 32.6  

โครนาสวเีดน 1 - - - 3.69 3.9  

เหรียญไตหวนั 10 8 - - 1.09 1.1  

เดอรแฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 1 1 - - 9.03 8.9  

วอน 174 188 - - 0.03 0.0  

แรนดแอฟริกาใต 1 1 - - 2.41 2.6  

รูเปียอินโดนีเซีย 457 1,187 - 39 0.002 0.00  

โฟรินทฮงัการี 1 7 - - 0.12 0.1  

ดองเวยีดนาม 8,066 4,265 130 27 0.001 0.00  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สินทรัพยทางการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน         อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาค   

สกลุเงิน 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 

(ลาน) (ลาน) (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตร

ตางประเทศ) 

ตากา 948 1,114 - - 0.40 0.3  

เรนมินบิ 23 40 6 7 5.00 5.0  

ยโูร 5 7 1 1 38.49 39.0  

ปอนดสเตอรลิง 1 1 - - 43.45 43.9  

เหรียญฮองกง 10 12 4 4 4.23 4.1  

รูปีอินเดีย 134 120 14 20 0.48 0.5  

เยน 25 13 1 1 0.30 0.2  

รูเบิล 4 14 - - 0.53 0.5  

เหรียญสิงคโปร 3 2 1 - 24.28 24.4  

เหรียญสหรัฐฯ 127 132 55 71 33.17 32.6  

โครนาสวเีดน 1 - - - 3.69 3.9  

เหรียญไตหวนั 10 8 - - 1.09 1.1  

เดอรแฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 1 - - - 9.03 8.9  

วอน 174 188 - - 0.03 0.0  

แรนดแอฟริกาใต 1 1 - - 2.41 2.6  

รูเปียอินโดนีเซีย 457 1,187 - 39 0.002 0.00  

โฟรินทฮงัการี 1 7 - - 0.12 0.1  

ดองเวยีดนาม 8,066 4,265 130 27 0.001 0.00  
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26. ความเสี่ยงดานราคานํ้ามัน 

ความผันผวนของราคานํ้ามันจะขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทานของนํ้ามันเชื้อเพลิงใน

ตลาดโลกรวมทั้งผลกระทบจากสภาวการณทางการเมืองระหวางประเทศ ซึ่งสงผลกระทบ

โดยตรงตอผลการดําเนินงาน เน่ืองจากนํ้ามันเชื้อเพลิงเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการดําเนิน

ธุรกิจขนสงทางอากาศ บริษัทฯ ไดจัดทําการประกันความเสี่ยงราคานํ้ามันโดยมีวัตถุประสงค

เพื่อลดความผันผวนของตนทุนดานนํ้ามันอากาศยาน และเพื่อใหผลประกอบการของบริษัท

ฯ เปนไปตามเปาหมายและเปนการปกปองมูลคาของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของ 

โดยมิใชเปนการแสวงหารายไดหรือหวังผลกําไรเพิ่มเติมจากการบริหารความเสี่ยงราคานํ้า

มับริษัทฯ ไดมีการบริหารความเสี่ยงราคานํ้ามันอากาศยานอยางตอเน่ืองเปนระบบ โดยได

ปรับนโยบายการบริหารความเสี่ยงราคานํ้ามันใหสามารถจัดทําประกันความเสี่ยงราคานํ้ามัน

ไมตํ่ากวารอยละ 50 และไมเกินรอยละ70 ของปริมาณการใชในรอบหน่ึงป และระยะเวลา

ประกันไมเกิน 12 เดือน โดยวิธีการกําหนดราคานํ้ามันขั้นตํ่าและขั้นสูงไวซึ่งบริษัทฯ จะตอง

รับภาระสวนตางหากราคานํ้ามัน    ตํ่ากวาราคาขั้นตํ่า ในทางกลับกันบริษัทฯ จะไดรับชดเชย

สวนตางหากราคานํ้ามันสูงกวาราคาขั้นสูงโดยการรับชดเชยหรือจายชดเชยสวนตางเปนสกุล

เหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯยังมีภาระผูกพันจากการทําประกันความ

เสี่ยงราคานํ้ามันถึงเดือนกันยายน 2562 อีกเปนจํานวน 1,080,000 บารเรล (31 ธันวาคม 2560: 

630,000 บารเรล) โดยทําสัญญาแลกเปลี่ยนราคานํ้ามันในราคาระหวาง 59 เหรียญ

สหรัฐอเมริกาตอบารเรลถึง 100 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอบารเรล (31 ธันวาคม 2560: ราคา

ระหวาง 59 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอบารเรลถึง 74 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอบารเรล) 

27. การวัดมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษัทฯและบริษัทยอยใชวิธีราคาตลาดในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินซึ่ง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่

ไมมีตลาดที่มีสภาพคลอง หรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได 

บริษัทฯและบริษัทยอยจะใช วิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพย

และหน้ีสินดังกลาวแทน 
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ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

ในการนําเทคนิคการวัดมูลคายุติธรรมขางตนมาใช กิจการตองใชขอมูลที่สามารถสังเกตได 

(observable inputs) ที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหน้ีสินที่จะวัดมูลคายุติธรรมใหมากที่สุด 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลคายุติธรรม กําหนดลําดับชั้นของ

มูลคายุติธรรมออกเปนสามระดับ ตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม 

ดังน้ี 

 ระดับ 1  ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกันในตลาดที่มี      

สภาพคลอง 

ระดับ 2  ใชขอมูลอ่ืนที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหน้ีสิน ไมวาจะเปนขอมูล

ทางตรงหรือทางออม 

ระดับ 3   ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได (unobservable inputs) เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแส

เงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น  
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพยที่วัด

มูลคาดวยมูลคายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ดังน้ี 

 

 

 

 

ในระหวางงวดปจจุบัน ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม  

 

 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยทีว่ดัมูลคาดวยมูลคายุตธิรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเผื่อขาย - ตราสารทุน 29,884 - - 29,884 

 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยทีว่ดัมูลคาดวยมูลคายุตธิรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเผื่อขาย - ตราสารทุน 23,493 - - 23,493 

 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยทีว่ดัมูลคาดวยมูลคายุตธิรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเผื่อขาย - ตราสารทุน 24,779 - - 24,779 

 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยทีว่ดัมูลคาดวยมูลคายุตธิรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเผื่อขาย - ตราสารทุน 19,208 - - 19,208 
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28. มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มีดังน้ี 

 

29. ขอมูลอื่น 

 บริษัทฯเปนเจาของกรรมสิทธิ์และเปดใหบริการสนามบินสมุยต้ังแตปพ.ศ. 2532 โดยไดขอ

อนุญาตและผานการตรวจสอบจากกรมการบินพาณิชย (ชื่อเรียกในขณะน้ัน) และหนวยงาน

ราชการที่เกี่ยวของ กอนการดําเนินการกอสรางสนามบิน ตอมาในป พ.ศ. 2542 บริษัทฯไดเชา

ที่ดินราชพัสดุจากกรมธนารักษ เปนระยะเวลา 30 ป เพื่อใชเปนพื้นที่เขตความปลอดภัยตาม

พ.ร.บ.การเดินอากาศ  พ.ศ. 2497 เพิ่มเติมจากเขตความปลอดภัยเดิมที่มีอยู ที่ดินแปลงดังกลาว

ไมมีทางว่ิงหรือสิ่งปลูกสรางที่ เกี่ยวของกับการปฏิบัติการบินของสนามบินในเดือน

พฤศจิกายน 2560 กรมธนารักษไดมีหนังสือแจงบริษัทฯวา ที่ ดินที่ไดทําการเชาจาก             

กรมธนารักษน้ันไมมีสถานะเปนที่ราชพัสดุแตมีสถานะเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่

พลเมืองใชประโยชนรวมกัน อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมไดสงผลกระทบใด ๆ

ตอการปฎิบัติการบินและการดําเนินกิจการของสนามบินสมุย เน่ืองจากพื้นที่ดังกลาวไดรับ

ความคุมครองตามประกาศกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2535 อยูแลว โดยอาศัยอํานาจตามความ

ในมาตรา 58 แหงพ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 วาดวยการกําหนดเขตบริเวณใกลเคียง

สนามบิน หรือสถานที่ต้ังเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศใหเปนเขตปลอดภัยใน

การเดินอากาศ และหามมิใหทําการกอสรางอาคารหรือสิ่งกอสรางใด ๆ ซึ่งเปนไปในแนวทาง

 (หนวย: ลานบาท  

 งบการเงินรวมและ                                         

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลคายติุธรรม 

 กาํไร (ขาดทุน) 

 30 มิถุนายน   

2561 

31 ธนัวาคม  

2560 

ตราสารอนุพนัธ   

 สัญญาแลกเปล่ียนราคานํ้ามนั 93 224 

 สัญญาแลกเปล่ียนตราสารทุน 50 25 

 สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 24 20 

 สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย (114) (216) 
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เดียวกันกับที่บริษัทฯไดขอเชาพื้นที่ดังกลาวเพื่อใชเปนเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 

บริษัทฯขอยืนยันวาไดทําการขอเชาพื้นที่ดังกลาวตามขั้นตอนและกระบวนการที่ทางราชการ

กําหนดไวทุกประการ ซึ่งตอมาในวันที่ 26 มีนาคม 2561 กรมธนารักษไดมีหนังสือแจงยกเลิก

สัญญาเชาที่ดินตอบริษัทฯ 

30. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูรับมอบอํานาจของบริษัทฯ เมื่อ

วันที่    10 สิงหาคม 2561 
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งบการเงินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ไตรมาส 3 

 

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561  

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดต้ังและมี

ภูมิลําเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการใหบริการขนสงทางอากาศและการ

บริการสนามบินที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยูที่ เลขที่ 99 หมู 14 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงจอมพลเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม 

บริษัทฯ ไดแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงิน

ประจําปงบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่

นําเสนอคร้ังลาสุด ดังน้ัน งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม 

เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไป

แลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงินระหวางกาลน้ีควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุดงบ

การเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับป

สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกลุมบริษัทใน

ระหวางงวดนอกจากตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 7 
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผล

บังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มา

ถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมี

เน้ือหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการ

ปรับปรุงและอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การ

นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัติน้ีไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ

ตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย 

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใชในอนาคต 

 ในระหวางงวด สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15              

เร่ือง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี

ที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเคร่ืองมือ

ทางการเงิน จํานวน 5 ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 หลักการสําคัญของมาตรฐานดังกลาวสรุปไดดังน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เร่ือง สัญญา

กอสราง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เร่ือง รายได และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวของ 

กิจการตองใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับสัญญาที่ทํากับลูกคาทุกสัญญา ยกเวน

สัญญาที่อยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีไดกําหนดหลักการ 5 

ขั้นตอนสําหรับการรับรูรายไดที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทํากับลูกคา โดยกิจการจะรับรูรายไดใน

จํานวนเงินที่สะทอนถึง      สิ่งตอบแทนที่กิจการคาดวาจะมีสิทธิไดรับจากการแลกเปลี่ยน

สินคาหรือบริการที่ไดสงมอบใหแกลูกคา และกําหนดใหกิจการตองใชดุลยพินิจและพิจารณา

ขอเท็จจริงและเหตุการณที่เกี่ยวของทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแตละขั้นตอน  

 ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบ

การเงินในปที่เร่ิมนํามาตรฐานดังกลาวมาถือปฏิบัติ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดวยมาตรฐานและการ

ตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ไดแก  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบับที่ 7 การเปดเผยขอมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 16 การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ 

ฉบับที่ 19 การชําระหน้ีสินทางการเงินดวยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมดังกลาวขางตน กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัด

ประเภทและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหนาย

โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและ

แผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการดอยคาของ

เคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแนวคิดของผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น และ

หลักการเกี่ยวกับการบัญชีปองกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล

เคร่ืองมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมน้ีมีผลบังคับใช จะทําให

มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มี

ผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิกไปปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยอยู

ระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่เร่ิมนํามาตรฐานกลุมดังกลาวมา

ถือปฏิบัติ 
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2. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่

ใชในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยกเวนนโยบายเกี่ยวกับหุนสามัญซื้อ

คืนที่แสดงมูลคาในงบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุนและแสดงเปนรายการหักจากสวนของ

ผูถือหุนทั้งหมด หากราคาขายของหุนทุนซื้อคืนสูงกวาราคาซื้อหุนทุนซื้อคืน บริษัทฯจะรับรู

ผลตางเขาบัญชีสวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืนและหากราคาขายของหุนทุนซื้อคืนตํ่ากวาราคา

ซื้อหุนทุนซื้อคืน บริษัทฯจะนําผลตางหักจากสวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืนใหหมดไปกอน 

แลวจึงนําผลตางที่เหลืออยูไปหักจากบัญชีกําไรสะสม โดยบริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก

ในการคํานวณตนทุนตอหนวย ตามที่ไดกลาวไวในหมายเหตุ 19 

3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

ความสัมพันธระหวางบริษัทฯกับบริษัทที่เกี่ยวของกันแสดงไดดังน้ี 

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวของกัน ความสัมพันธกับบริษัทฯ 

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด  บริษัทยอย  
บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพ้ืน จํากัด  บริษัทยอย  
บริษัท บริการภาคพ้ืนการบินกรุงเทพเวิลดไวดไฟลทเซอรวิส จํากัด  บริษัทยอย  
บริษัท บางกอกแอรเวยสโฮลดิ้ง จํากัด  บริษัทยอย  
บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จํากัด  บริษัทยอย (ถือหุนโดยบริษัทยอย) 
บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จํากัด                  บริษัทยอย (ถือหุนโดยบริษัทยอย) 
บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จํากัด                      บริษัทยอย (ถือหุนโดยบริษัทยอย) 
บริษัท ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม จาํกัด บริษัทยอย (ถือหุนโดยบริษัทยอย) 
บริษัท เอสเอ เซอรวิสเซส จํากัด  บริษัทยอย (ถือหุนโดยบริษัทยอย) 
บริษัท บีเอฟเอส คารโก ดีเอ็มเค จํากัด  บริษัทยอย (ถือหุนโดยบริษัทยอย) 
บริษัท กูรเมท พรีโม จํากัด  บริษัทยอย (ถือหุนโดยบริษัทยอย) 
บริษัท มอรแดนฟรี จํากัด บริษัทยอย (ถือหุนโดยบริษัทยอย) 
บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก จํากัด  บริษัทรวม 
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย บริษัทรวม 
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม จาํกัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกันชีวิต จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท การแพทยสยาม จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท เกียรติธนาขนสง จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 
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บริษัท ขันธ จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท ซิงเสียนเยอะเปา จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท ทรีซิกต้ีไฟว จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท ธนบุรี เมดิเคลิ เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาทต้ิง จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท ปรุส (2008) จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท เปาโลเมดิค จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท พัทยา คันทร่ี คลับ จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท พีระ พร็อพเพอรต้ี จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธแคร จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท วิสุนีย แลนดดิ้ง จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท ศูนยการแพทยไทย จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี (อํานวยเภสัช) จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท เขาคอ วินด พาวเวอร จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอรปอเรชั่น จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี ้จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต มีกรรมการรวมกัน 
    อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด    
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท ขนสงน้ํามันทางทอ จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท นอรตัน โรส ฟุลไบรท (ประเทศไทย) จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
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บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จํากดั  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท ฮูมเม็กซ (ไทยแลนด) จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไพรส จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท เอ็กแซ็กท ซีเนริโอ จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท แอ็กซ สตูดิโอ จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท รอยัล โอเรียนทัล เอดควิต้ี จํากดั มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท ไฮโดรควิพ จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยสิน จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด บรอดคาสต้ิง จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอรเซอรวิสเซส จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท ไทยปโตรเลียมเซอรวิส จํากัด   มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท บางกอก โกลเดนไลฟ จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท ปราสาททองโอสถ จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท พาราไดซ ชอปปง จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท สมุยพารคอเวนิว จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท สมุยแอคคอม จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท สินทรัพยสุโขทัย จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท สินสหกล จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท ธรรมชาตินาไทย จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท บางกอก แทรเวล คลับ จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท บางกอกแอรทัวร (1998) จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท แมอรุณ จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท โมเดอรนแมนู จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท ลีกลั คอนเน็กท คอนเซาทแทนท จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท สมุย คอนวีเนียนท สโตร จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท สมุยปาลมบีชรอยัลวิง จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท สมุยแอรพอรตช็อป จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท สมุยปาลมบีชรีสอรท จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท สบาย สบาย นิเวศน จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท แลนด แอนด เวจจี้ จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท กรุงเทพ สกาย เอสเตท จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท โกร อัพ 2014 จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท พาสนุก จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
หางหุนสวนจํากัด หรรษาพาสนุก  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท กรุงเทพลิมูซีน จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
หางหุนสวนจํากัด เกาะชางแอคคอม  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท สบาย สบาย สุโขทัย จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
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บริษัท สกาย รีสอรท จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท แอดเลอร เรียลต้ี จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท ริชเนส แอนด เวลต้ี จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท แอดโวเคท โฮลดิ้ง จํากัด  มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท บางกอก สมารท มีเดีย จํากัด มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท แอร เสียมเรียบ จํากัด มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 

บริษัท ขาวธรรมชาติ จํากัด มีผูถือหุนรวมกัน 
บริษัท รานอาหารสนามบิน จํากัด มีผูบริหารของบริษัทฯเปนกรรมการ 
บริษัท นาขาวพัฒนา จํากัด มีผูบริหารของบริษัทฯเปนกรรมการ 
บริษัท ฟูด แอนด สโตร จํากัด มีญาติสนิทของกรรมการเปนผูถือหุนและกรรมการ 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จํากัด  มีญาติสนิทของกรรมการเปนผูถือหุนและกรรมการ 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด มีญาติสนิทของกรรมการเปนผูถือหุนและกรรมการ 
บริษัท PV Consulting จํากัด เสมือนเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
บริษัท การบินกรุงเทพ (กัมพูชา) จํากัด เสมือนเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
บริษัท ประนันทภรณ จํากัด เสมือนเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
บริษัท ฬาเตเย็น จํากัด เสมือนเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
บริษัท ออเรนจ ดิจิตอล มเีดีย จํากัด เสมือนเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ.พี เชริฟ จํากัด เสมือนเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
บริษัท กรุงเทพบริการการบิน จํากัด เสมือนเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
บริษัท รักษาความปลอดภัยกรุงเทพบีเอสเอส จํากัด เสมือนเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
บริษัท แบกสบริการภาคพ้ืน จํากัด เสมือนเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ

กัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวาง

บริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลาน้ัน ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถ

สรุปไดดังน้ี  
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 (หนวย: ลานบาท) 

 าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  

 งบการเงินรวม การเงินเฉพาะกิจการ ยบายการกําหนดราคา 

 561 560 561 560  

กิจกับบริษัทยอย      

กงบการเงินรวมแลว)      

ดยสาร - - - 1 ตามราคาที่อนุมัติโดยผูมีอํานาจ

ฯ 

นุญาตประกอบกิจการในสนามบิน - - 43 49 ัญญา 

ริการหองรับรองในสนามบิน - - 7 - ัญญา 

ชารับ - - 7 6 ัญญา 

าธารณูปโภค - - 1 - ตกลงรวมกัน 

บ - - 1 1    

ริการผูโดยสาร - - 127 170 ัญญา 

าคพ้ืน - - 128 126 ัญญา 

นถายสินคา - - - 1 ัญญา 

ละเครื่องด่ืม - - 4 1 ตกลงรวมกัน 

นการยกเลิกเที่ยวบินและ 

   โดยสาร 

- - 1 - ตกลงรวมกัน 

กิจกับบริษัทรวม      

รับ - - 109 109 กาศจาย 

างการเงิน 378 388 378 388 ัญญา 

นถายสินคา - 11 - 11 ตกลงรวมกัน 

กิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน      

ดยสาร 26 8 26 8 

 

ตามราคาที่อนุมัติโดยผูมีอํานาจ

ฯ 

นุญาตประกอบกิจการในสนามบิน 1 2 1 2 ัญญา 

การขายอาหาร 52 41 - - ัญญา 

ะวาง - 1 - 1  

ริการภาคพ้ืน 2 1 - - ตกลงรวมกัน 

ชารับ 4 3 3 3 ัญญา 

ชาเหมาลํา 2 - 2 - ัญญา 

รับ 146 157 120 131 กาศจาย 

ฆษณา - 1 - 1 ัญญา 

าธารณูปโภค - 1 - 1 ตกลงรวมกัน 

ริการผูโดยสาร 1 1 1 1 ัญญา 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  

 งบการเงินรวม การเงินเฉพาะกิจการ ยบายการกําหนดราคา 

 561 560 561 560  

าคพ้ืน 111 175 139 162 ัญญา 

ัดการ 39 44 39 44 ัญญา 

ักษาความปลอดภัย 9 10 8 10 ัญญา 

 4 5 3 4 ัญญา 

กี่ยวกับพนักงาน 4 11 5 10 ตกลงรวมกัน 

ยาบาล 1 1 - -  

บิน 140 136 133 131  

นการยกเลิกเที่ยวบินและ - 1 - 1 ตกลงรวมกัน 

   โดยสาร      

 1 2 1 2 ัญญา 

และวัสดุสิ้นเปลือง 1 3 - - ตกลงรวมกัน 

นถายสินคา 2 - 2 - ัญญา 

ืน 3 - 1 - ตกลงรวมกัน 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  

 งบการเงินรวม การเงินเฉพาะกิจการ ยบายการกําหนดราคา 

 561 560 561 560  

กิจกับบริษัทยอย      

กงบการเงินรวมแลว)      

ดยสาร - - 1 1 ตามราคาที่อนุมัติโดยผูมีอํานาจ

ฯ 

นุญาตประกอบกิจการในสนามบิน - - 138 145 ัญญา 

ริการหองรับรองในสนามบิน - - 11 5 ัญญา 

ชารับ - - 19 11 ัญญา 

รับ - - 66 116 กาศจาย 

าธารณูปโภค - - 3 1 ตกลงรวมกัน 

บ - - 4 4    

ริการผูโดยสาร - - 401 478 ัญญา 

าคพ้ืน - - 376 375 ัญญา 

นถายสินคา - - - 2 ัญญา 

ละเครื่องด่ืม - - 12 6 ตกลงรวมกัน 

 - - 2 1 ัญญา 

กี่ยวกับพนักงาน - - 1 - ตกลงรวมกัน 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  

 งบการเงินรวม การเงินเฉพาะกิจการ ยบายการกําหนดราคา 

 561 560 561 560  

และวัสดุสิ้นเปลือง - - - 6 ตกลงรวมกัน 

นการยกเลิกเที่ยวบินและ - - 2 - ตกลงรวมกัน 

  ดยสาร      

กิจกับบริษัทรวม      

ริการภาคพ้ืน 2 2 - - ตกลงรวมกัน 

รรมเนียมเรียกเก็บเงิน 1 1 - - ัญญา 

รับ - - 530 453 กาศจาย 

างการเงิน 1,125 1,123 1,125 1,123 ัญญา 

นถายสินคา 16 28 16 28 ตกลงรวมกัน 

 - 1 - - ัญญา 

กิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน      

ดยสาร 41 28 41 28 ตามราคาที่อนุมัติโดยผูมีอํานาจ

ฯ 

นุญาตประกอบกิจการในสนามบิน 6 6 6 6 ัญญา 

การขายอาหาร 135 104 - - ัญญา 

ะวาง 1 1 1 1  

ริการภาคพ้ืน 3 2 - - ตกลงรวมกัน 

ชารับ 11 10 10 10 ัญญา 

ชาเหมาลํา 13 10 13 10 ัญญา 

รับ 404 389 331 324 กาศจาย 

ปรึกษารับ 2 2 2 2 ัญญา  

ฆษณา 2 4 2 4 ัญญา 

าธารณูปโภค 2 2 2 2 ตกลงรวมกัน 

ริการผูโดยสาร 1 1 1 1 ัญญา 

าคพ้ืน 419 517 419 478 ัญญา 

ัดการ 108 126 108 126 ัญญา 

ักษาความปลอดภัย 30 35 29 34 ัญญา 

 12 13 9 10 ัญญา 

กี่ยวกับพนักงาน 18 27 17 24 ตกลงรวมกัน 

ยาบาล 3 7 1 5  

บิน 421 413 402 396  

นการยกเลิกเที่ยวบินและ 1 2 1 2 ตกลงรวมกัน 

  ดยสาร      
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 (หนวย: ลานบาท) 

 าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  

 งบการเงินรวม การเงินเฉพาะกิจการ ยบายการกําหนดราคา 

 561 560 561 560  

รคาเชาเหมาลํา 1 50 - 49 ัญญา 

 1 6 1 5 ัญญา 

และวัสดุสิ้นเปลือง 4 5 - - ตกลงรวมกัน 

นถายสินคา 3 - 3 - ัญญา 

ืน 6 - 4 - ตกลงรวมกัน 

     ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 

2560 มรีายละเอียดดังน้ี  

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

30 กันยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

ลูกหนี้การคาและลกูหนีอ้ื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหต ุ6)    

บริษัทยอย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) - - 17,169 308,665 

บริษัทรวม 833 1,235 - - 

บริษัทที่เก่ียวของกัน  39,971 27,196 21,856 13,510 

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน    40,804 28,431 39,025 322,175 

เงินมัดจํา - กิจการท่ีเกี่ยวของกนั    

บริษัทรวม 47,500 47,500 47,500 47,500 

บริษัทที่เก่ียวของกัน 3,284 3,106 1,140 962 

รวมเงินมัดจํา - กิจการที่เก่ียวของกัน    50,784 50,606 48,640 48,462 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกนั (หมายเหตุ 14)    

บริษัทยอย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) - - 188,347 192,157 

บริษัทรวม 120,618 147,310 110,831 130,450 

บริษัทที่เก่ียวของกัน  169,486 217,782 164,879 211,173 

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน    290,104 365,092 464,057 533,780 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกนั (แสดงภายใตหนี้สินหมุนเวียนอื่น)   

บริษัทยอย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) - - 1,816 1,298 

บริษัทที่เก่ียวของกัน 4,256 24,264 4,256 2,764 

รวมหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน    4,256 24,264 6,072 4,062 
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เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางรับแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงคางของเงินใหกูยืมระยะยาวและ

ดอกเบี้ย    คางรับระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกันและการเคลื่อนไหวของเงินให

กูยืมและดอกเบี้ย     คางรับระหวางงวด มีดังน้ี  

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรบั 

ยอดคงเหลือ  

ณ วันที่  

1 มกราคม 2561 

เพ่ิมขึ้น               

ระหวางงวด 

ลดลง                 

ระหวางงวด         

ยอดคงเหลือ  

ณ วันที่  

30 กันยายน 2561 

บริษัทยอย 100,877 53,964 (51,295) 103,546 

รวม 100,877 53,964 (51,295) 103,546 

 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในระหวางงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 บริษัทฯและ                

บริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานที่ใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชนระยะส้ัน 58 52 41 37 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน    2 2 2 2 

ผลประโยชนระยะยาวอ่ืน 4 3 2 2 

รวม 64 57 45 41 
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  (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชนระยะส้ัน 181 160 124 109 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน    9 8 6 5 

ผลประโยชนระยะยาวอ่ืน 8 6 6 5 

รวม 198 174 136 119 

ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวใน        

หมายเหตุ 24.3 และ 24.4 

4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

30 กันยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

เงินสด 63,056 58,220 59,691 55,519 

เงินฝากธนาคาร 4,433,489 3,486,665 3,809,501 3,004,946 

รวม 4,496,545 3,544,885 3,869,192 3,060,465 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เงินฝากออมทรัพย และเงินฝากประจํา มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอย

ละ 0.10 ถึง 1.50 ตอป (31 ธันวาคม 2560: รอยละ 0.10 ถึง 1.50 ตอป) (งบการเงินเฉพาะ

กิจการ: รอยละ 0.10 ถึง 1.10 ตอป (31 ธันวาคม 2560: รอยละ 0.10 ถึง 1.10 ตอป)) และเงิน

สดจํานวน 3 ลานบาทเปน    เงินสดในมือที่อยูในสถานีตางประเทศ (31 ธันวาคม 2560: 7 

ลานบาท) 

 

 

5. เงินลงทุนชั่วคราว 
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  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กันยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

30 กันยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

เงินฝากประจําที่มีอายุเกินกวา     

   3 เดือน แตไมเกิน 1 ป 3,390,000 6,451,000 3,390,000 6,451,000 

รวม 3,390,000 6,451,000 3,390,000 6,451,000 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เงินฝากประจํามีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.30 ถึง 1.60 ตอป (31 

ธันวาคม 2560: รอยละ 1.15 ถึง 1.60 ตอป) 

6. ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 

     (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

30 กันยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     

อายุหน้ีคงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระ     

ยังไมถึงกําหนดชําระ 32,184 21,109 27,719 44,741 

คางชําระ     

 ไมเกิน 3 เดือน  7,269 5,639 7,455 7,340 

 3 - 6 เดือน 1,253 1,265 3,753 1,415 

 6 - 12 เดือน 197 380 197 362 

 มากกวา 12 เดือน 65 1,387 65 1,168 

รวม 40,968 29,780 39,189 55,026 

หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (164) (1,349) (164) (1,349) 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน, สุทธิ 40,804 28,431 39,025 53,677 

ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน     

อายุหน้ีคงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระ     

ยังไมถึงกําหนดชําระ 1,196,579 1,384,062 745,099 952,449 

คางชําระ     

 ไมเกิน 3 เดือน  271,478 271,620 143,694 157,374 

 3 - 6 เดือน 1,221 5,122 411 2,690 

 6 - 12 เดือน 1,835 2,404 1,131 2,113 
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     (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

30 กันยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

 มากกวา 12 เดือน 26,889 79,240 24,709 28,524 

รวม 1,498,002 1,742,448 915,044 1,143,150 

หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (26,773) (66,897) (25,960) (29,777) 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน, สุทธิ 1,471,229 1,675,551 889,084 1,113,373 

รวมลูกหน้ีการคา - สุทธิ 1,512,033 1,703,982 928,109 1,167,050 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน - - - 268,498 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน, สุทธิ - - - 268,498 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 34,114 159,044 33,951 159,019 

หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (9,070) (9,070) (9,070) (9,070) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน, สุทธิ 25,044 149,974 24,881 149,949 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 25,044 149,974 24,881 418,447 

รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,537,077 1,853,956 952,990 1,585,497 
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7. เงินลงทุนในบริษัทยอย  

7.1 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 (หนวย: พันบาท) 

 

 

7.2 การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของเงินลงทุนในบริษัทยอย  

บริษัทฯ 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหจัดต้ังบริษัท

ยอยแหงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินธุรกิจสถาบันฝกอบรมดานการบิน โดยมีทุนจด

ทะเบียน    10 ลานบาท และใหบริษัท บางกอกแอรเวยสโฮลด้ิง จํากัดเปนผูถือหุนรอยละ 100 

ปจจุบันอยูระหวางการจัดต้ังบริษัทดังกลาว 

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2561 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ

เชียงใหม จํากัด (บริษัทยอยของบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด) มีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจด

ทะเบียนจากเดิม  20 ลานบาท (หุนสามัญ 2,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) เปน 

90 ลานบาท   (หุนสามัญ 9,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) โดยการออกหุน

สามัญเพิ่มทุน  7,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท และไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับ

 ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปนผลท่ีบริษัทฯรับ เงินปนผลท่ีบริษัทฯรับ 

 30  31  30  31  30  31  ระหวางงวดสามเดือน ระหวางงวดเกาเดือน 

 กันยายน ธันวาคม กันยายน ธันวาคม กันยายน ธันวาคม สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

ชื่อบริษัท 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (รอยละ) (รอยละ)       

บริษัท บางกอกแอรเวยส             

โฮลด้ิง จํากัด 1,001,000 1,001,000 99.99 99.99 1,000,999 1,000,999 - - - - 

บริษัท การบินกรุงเทพบริการ

ภาคพื้น จํากัด 250 250 99.99 99.99 250 250 - - - - 

บริษัท บริการภาคพื้นการบิน

กรุงเทพเวิลดไวดไฟลท

เซอรวิส จํากัด 670,000 670,000 98.88 98.88 739,924 739,924 - - 66,250 115,937 

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ 

จํากัด 500,000 500,000 90.00 90.00 579,469 579,469 - - - - 

รวม     2,320,642 2,320,642 - - 66,250 115,937 
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กระทรวงพาณิชย    เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ทั้งน้ี บริษัท ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม จํากัด 

ไดเรียกชําระเงินคาหุนในอัตรารอยละ 25 ของหุนที่ออกจําหนายหรือในราคาหุนละ 2.50 

บาทตอหุน รวมจํานวนเงินที่เรียกใหชําระคาหุนทั้งสิ้น 17.5 ลานบาท โดยบริษัท ครัวการบิน

กรุงเทพ จํากัด ไดชําระคาหุนดังกลาวแลวในระหวางงวด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 บริษัท 

ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม จํากัด ไดเรียกชําระเงินคาหุนเพิ่มเติมในสวนที่ยังเรียกชําระไม

เต็มจํานวน เปนจํานวนเงิน 17.5 ลานบาท หรือรอยละ 25 ของหุนเพิ่มทุน โดยบริษัท ครัวการ

บินกรุงเทพ จํากัด ไดชําระเงินคาหุนดังกลาวแลวในระหวางงวด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 

2561 บริษัท ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม จํากัด ไดเรียกชําระเงินคาหุนเพิ่มเติมในสวนที่ยัง

เรียกชําระไมเต็มจํานวนเปนจํานวนเงิน 22.5 ลานบาท หรือรอยละ 25 ของหุนทั้งหมด โดย

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด ไดชําระเงินคาหุนดังกลาวแลวในระหวางงวด เมื่อวันที่ 15 

มิถุนายน 2561 บริษัท ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม จํากัด ไดเรียกชําระเงินคาหุนเพิ่มเติมใน

สวนที่ยังเรียกชําระไมเต็มจํานวน เปนจํานวนเงิน 22.5 ลานบาท หรือรอยละ 25 ของหุน

ทั้งหมด โดย บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด ไดชําระเงินคาหุนดังกลาวแลวในระหวาง

งวด   

บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลดไวดไฟลทเซอรวิส จํากัด 

บริษัท บีเอฟเอส คารโก ดีเอ็มเค จํากัด (บริษัทยอยของบริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ        

เวิลดไวดไฟลทเซอรวิส จํากัด) ไดรับอนุญาตรายเดียวจาก บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด 

(มหาชน) (“ทอท.”) ใหประกอบกิจการใหบริการคลังสินคาระหวางประเทศสําหรับสินคาที่

ขนสงทางอากาศ  ณ ทาอากาศยานดอนเมืองเปนระยะเวลา 3 ป สัญญาสัมปทานมีอายุต้ังแต

วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 กอนสัญญาสัมปทานดังกลาวจะสิ้นสุดลง 

บริษัทยอยดังกลาวไดทําหนังสือแจงขอตออายุสัญญาอนุญาตใหประกอบกิจการคลังสินคา 

ณ ทาอากาศยานดอนเมือง โดยเปนไปตามเงื่อนไขของสัมปทานที่กําหนดใหผูรับสัมปทาน

สามารถแจงขอตออายุสัญญากอนสัญญาจะสิ้นสุดลงได ตอมาบริษัทยอยไดรับหนังสือจาก 

ทอท. เร่ืองแจงผลการพิจารณาการขอประกอบกิจการคลังสินคาอยางตอเน่ือง ณ ทาอากาศ

ยานดอนเมือง ตามหนังสือแจงขอของบริษัทยอย โดย ทอท. ไดอนุญาตใหบริษัทยอยดังกลาว

ประกอบกิจการคลังสินคาระหวางประเทศตอเน่ืองออกไปอีกถึง 30 กันยายน 2560 หรือวันที่

ผูประกอบกิจการคลังสินคาระหวางประเทศ   ณ อาคารคลังสินคา 2 ณ ทาอากาศยานดอน

เมืองเปดใหบริการแลวแตวันใดจะถึงกอน โดยมีเงื่อนไข ทอท. สงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให

ผูประกอบการรายอ่ืนประกอบกิจการประเภทเดียวกันกับที่ ทอท. อนุญาตใหบริษัทยอยได 
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ตอมาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ทอท.ไดแจงผลการพิจารณาอนุญาตใหผูประกอบการ

จํานวน 6 ราย รวมทั้งบริษัท บีเอฟเอส คารโก ดีเอ็มเค จํากัด สามารถประกอบกิจการ

คลังสินคาระหวางประเทศ  ณ ทาอากาศยานดอนเมือง โดยมีอายุสัญญา 5 ป นับต้ังแตวันที่ 

ทอท. ใหเร่ิมประกอบกิจการทั้งน้ี บริษัทยอยไมมีความสนใจที่จะเขารวมภายใตเงื่อนไข

ดังกลาว อยางไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในอนาคตและบริษัทยอยเห็นโอกาสที่

ดีในการทําธุรกิจ บริษัทยอยอาจจะพิจารณาในภายหลัง โดย ณ วันที่ 28 กันยายน 2560 

เน่ืองจากการที่ผูประกอบกิจการคลังสินคาระหวางประเทศ  ณ ทาอากาศยานดอนเมือง ราย

ใหมยังไมพรอมที่จะใหบริการในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ทอท.จึงไดมีหนังสือแจงใหบริษัทยอย

ประกอบกิจการคลังสินคาระหวางประเทศ ณ ทาอากาศยานดอนเมืองตอเน่ืองออกไปอีก 3 

เดือน (ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560) หรือจนวันที่ผูประกอบกิจการคลังสินคาระหวางประเทศ 

ณ ทาอากาศยานดอนเมือง สามารถเปดใหบริการแลวแตวันใดจะถึงกอนโดยต้ังแตวันที่ 1 

มกราคม 2561 บริษัทยอยไดหยุดการดําเนินงานหลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทานการ

ใหบริการคลังสินคาระหวางประเทศ ณ ทาอากาศยานดอนเมือง กับ ทอท. โดยบริษัทยอยอยู

ในระหวางการพิจารณาแผนการดําเนินงานซึ่งขึ้นอยูกับโอกาสการลงทุนที่อาจมีขึ้นใน

อนาคต จึงยังไมมีการเลิกกิจการในระหวางงวด ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท บีเอฟ

เอส คารโก ดีเอ็มเค จํากัด มีมติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 25 ลานบาท เปน 6.25 

ลานบาท บริษัทยอยไดจายเงินคืนคาลดทุนใหแก     ผูถือหุน และจดทะเบียนลดทุนเรียบรอย

แลวในระหวางงวด 
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บริษัท บางกอกแอรเวยสโฮลด้ิง จํากัด 

ในเดือนเมษายน 2561 บริษัท บางกอกแอรเวยสโฮลด้ิง จํากัด (บริษัทยอย) ไดเขาซื้อหุน

สามัญของบริษัท มอรแดนฟรี จํากัด ในสัดสวนรอยละ 100 โดยบริษัทยอยไดจายชําระเงิน

เพื่อซื้อธุรกิจดังกลาวเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 50 ลานบาท 

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ไดมาและหน้ีสินที่รับมาจากบริษัทดังกลาว ณ วันที่ซื้อมี

รายละเอียดดังน้ี  

 พันบาท 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 12,887 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 1,590 

สินคาคงเหลือ 18,053 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 1,406 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,006 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  4,986 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 1,586 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (1,273) 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน (6,869) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (4,717) 

เงินกูยืมระยะยาว (4,903) 

  



179 
 

 พันบาท 

สินทรัพยสุทธ ิ 23,752 

สัดสวนการลงทุน (รอยละ) 100 

สินทรัพยสุทธิในสัดสวนการลงทุนของบริษัท 23,752 

บวก: ผลแตกตางระหวางเงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนกับ 

 มูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย 26,248 

เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 50,000 

หัก: เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอย (12,887) 

เงินสดจายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 37,113 

ในปจจุบัน บริษัทฯอยูระหวางดําเนินการเพื่อจัดใหมีการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่

ไดมาและหน้ีสินที่รับมา ณ วันซื้อกิจการ เพื่อปนสวนตนทุนการซื้อธุรกิจใหแกรายการ

ดังกลาวโดยการวัดมูลคาน้ีสวนใหญมีความเกี่ยวของกับการระบุและวัดมูลคาสินทรัพยไมมี

ตัวตนและสินทรัพยที่มีตัวตนบางรายการ ซึ่งจะถูกดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 

12 เดือนนับจากวันที่ซื้อกิจการตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2560)   เร่ือง การรวมธุรกิจ โดยในระหวางชวงเวลาในการวัดมูลคาน้ี หากบริษัทฯ

ไดรับขอมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมที่มีอยู ณ วันที่ซื้อ 

บริษัทฯจะทําการปรับปรุงประมาณการที่เคยรับรูไว ณ วันซื้อเพื่อสะทอนขอมูลเพิ่มเติมที่

เกี่ยวของกับขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมที่มีอยู ณ วันซื้อกิจการ ทั้งน้ี บริษัทฯได

บันทึกผลแตกตางระหวางเงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนบริษัท มอรแดนฟรี จํากัด กับมูลคา

สุทธิตามบัญชีจํานวน 26 ลานบาทไวใน งบแสดงฐานะการเงินรวมภายใตหัวขอ “ผล

แตกตางระหวางเงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนกับมูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย” 
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8. เงินลงทุนในบริษัทรวม  

8.1 รายละเอียดของบริษัทรวม 

 

 
 
  

   (หนวย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สดัสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 

ช่ือบริษทั 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึน 

ในประเทศ 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

   (รอยละ) (รอยละ)   

บริษทั ดบับลิวเอฟเอส                

พีจีคารโก จาํกดั 

บริการคลงัสินคา ไทย 

 

49.00 49.00 147,000 147,000 

กองทุนรวมสิทธิการเชา

อสงัหาริมทรัพย     

สนามบินสมุย 

กองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย 

ไทย 33.03 33.03 3,826,997 3,826,997 

รวม     3,973,997 3,973,997 

 

   (หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม 

   สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลคาตามบัญชี 

ตามวิธีสวนไดเสีย 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 

จัดต้ังขึ้น 

ใน

ประเทศ 

30 กันยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

30 กันยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

30 กันยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

   (รอยละ) (รอยละ)     

บริษัท ดับบลิวเอฟเอส      

พีจีคารโก จํากัด 

บริการ

คลังสินคา 

ไทย 49.00 49.00 147,000 147,000 331,447 243,304 

กองทุนรวมสิทธิการ

เชา

อสังหาริมทรัพย 

กองทุนรวม 

  

อสังหาริมทรัพย 

ไทย 33.03 33.03 3,826,997 3,826,997 2,974,702 2,996,673 

สนามบินสมุย         

รวม     3,973,997 3,973,997 3,306,149 3,239,977 
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8.2 สวนแบงกําไรและเงินปนผลรับ 

 ในระหวางงวดบริษัทฯรับรูสวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมและ

รับรูเงินปนผลรับจากบริษัทรวมดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังน้ี 

  (หนวย: พันบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ชื่อบริษัท 

สวนแบงกําไรจาก                                     

เงินลงทุนในบริษัทรวม เงินปนผลที่บริษัทฯรับ 

 2561 2560 2561 2560 

บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก จํากัด 93,431 84,450 - - 

กองทุนรวมสิทธิการเชา 

  อสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย 77,294 129,731 109,827 108,257 

รวม 170,725 214,181 109,827 108,257 

 
  (หนวย: พันบาท) 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ชื่อบริษัท 

สวนแบงกําไรจาก                                     

เงินลงทุนในบริษัทรวม เงินปนผลที่บริษัทฯรับ 

 2561 2560 2561 2560 

บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก จํากัด 271,893 240,145 183,750 110,250 

กองทุนรวมสิทธิการเชา 

  อสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย 324,767 364,793 

 

346,738 

 

    342,385 

รวม 596,660 604,938 530,488 452,635 

 

8.3 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทรวมที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

 สําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวมที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย                

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวมีดังตอไปน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

ช่ือบริษัท มูลคายุติธรรม ณ วันที่  

 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย 7,719 7,217 
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9. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

30 กันยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

หลักทรัพยเผื่อขาย     

 ตราสารทุนในความตองการของตลาด 4,938,948 2,671,985 4,292,401 2,025,484 

 บวก: กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคา 25,489,869 20,820,661 20,960,118 17,182,662 

หลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิ 30,428,817 23,492,646 25,252,519 19,208,146 

เงินลงทุนทั่วไป 536,221 536,104 535,264 536,104 

รวม 30,965,038 24,028,750 25,787,783 19,744,250 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 หลักทรัพยเผื่อขายสวนหน่ึงซึ่งมีมูลคาตลาดจํานวน 909 ลานบาท              

(31 ธันวาคม 2560: 5,768 ลานบาท) ไดใชเปนหลักประกันเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารและ

หน้ีสินตามสัญญาเชาระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกันเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติใหลงทุนในหุนสามัญของ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการ

บินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BAFS) จํานวนประมาณ 60 ลานหุนเปนจํานวนเงิน 2,267 ลาน

บาท ทั้งน้ี บริษัทฯไดชําระมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายตราสารทุนในความตองการ

ของตลาดครบทั้งจํานวนแลวในระหวางงวด 
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10. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่               

30 กันยายน 2561 สรุปไดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 299,006 555,241 

คาเสื่อมราคา (15,123) (18,710) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 283,883 536,531 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯไดนําอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมูลคาสุทธิตามบัญชี

จํานวนประมาณ 11 ลานบาท (31 ธันวาคม 2560: 11 ลานบาท) ไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่

ไดรับจากธนาคารพาณิชย 

  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการใหเชาสิทธิการใชที่ดิน อาคาร

และสวนปรับปรุงอาคาร อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 ถึง 10 ป โดยอสังหาริมทรัพยเพื่อการ

ลงทุนที่ใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานดังกลาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 

2560 จะกอใหเกิดรายไดคาเชาขั้นตํ่าในอนาคตดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

30 กันยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

ภายใน 1 ป 33 32 44 36 

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป  93 103 97 105 

มากกวา 5 ป 29 41 29 41 
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11. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 

กันยายน 2561 สรุปไดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 14,502,886 12,580,728 

ซื้อเพิ่ม – ราคาทุน 694,309 467,923 

เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย - มูลคาสุทธิตามบัญชี 4,986 - 

จําหนาย - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ีจําหนาย (3,629) (1,881) 

คาเสื่อมราคา (944,527) (745,356) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 14,254,025 12,301,414 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของเคร่ืองบิน ยานพาหนะ

และอุปกรณ ซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชาทางการเงิน โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน      

7,115 ลานบาท (31 ธันวาคม 2560: 7,526 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 7,093 ลาน

บาท (31 ธันวาคม 2560: 7,491 ลานบาท))สนามบินสมุยและสิ่งอํานวยความสะดวกไดใช

เปนหลักประกันการปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเชาและสิ่งอํานวยความ

สะดวกตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 17 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เคร่ืองบินของบริษัทฯ

จํานวน 9 ลํา (31 ธันวาคม 2560: 9 ลํา) อยูภายใตสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข (Conditional 

Sale Agreement) บริษัทฯรับรูรูปแบบสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไขน้ีเปนสัญญาเชาทาง

การเงิน และรับรูผูขายตามสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไขน้ีเปนผูใหเชาเคร่ืองบิน ทั้งน้ี ผูใหเชา

เคร่ืองบินเหลาน้ีไดเชาเคร่ืองบินจากเจาของเคร่ืองบินมาอีกทอดหน่ึงตามสัญญาเชาเคร่ืองบิน 

(Aircraft Lease Agreement) กําหนดสิทธิผูใหเชาเคร่ืองบินที่จะซื้อเคร่ืองบินดังกลาวจาก

เจาของเคร่ืองบิน หากผูใหเชาเคร่ืองบินไมปฏิบัติตามสัญญาเชาเคร่ืองบินดังกลาว เจาของ

เคร่ืองบินมีสิทธิที่จะกลับเขาครอบครองเคร่ืองบินได อันอาจเปนผลทําใหบริษัทฯไมสามารถ

ใชหรือรับมอบกรรมสิทธิ์ในเคร่ืองบินดังกลาวได แมจะไดจายชําระเงินใหแกผูใหเชา

เคร่ืองบินแลวตามสัญญา ทั้งน้ี ตามสัญญาเชาเคร่ืองบิน (Aircraft Lease Agreement) 

กรรมสิทธิ์ในเคร่ืองบินจะเปนของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯชําระเงินงวดสุดทายใหกับผูใหเชา

เคร่ืองบิน และผูใหเชาเคร่ืองบินไดรับโอนกรรมสิทธิ์ในเคร่ืองบินจากเจาของเคร่ืองบินแลว 
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12. สินทรัพยไมมีตัวตน  

 บริษัทยอย 2 แหงไดทําสัญญากับบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (“ทอท.”) (ผูมี

สิทธิแตเพียงผูเดียวในการดําเนินการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) เพื่อประกอบกิจการตาม

โครงการตาง ๆ    ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนเวลา 20 ป นับแตวันที่ทาอากาศยานเปด

ใหบริการอยางเปนทางการ (จากวันที่ 28 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2569) บริษัท

ยอยตองจายชําระคาผลประโยชนตอบแทนรายปใหแก ทอท. ในจํานวนที่ไม ตํ่ากวา

คาตอบแทนขั้นตํ่าของแตละปตลอดระยะเวลา ที่ไดรับสัมปทาน 

บริษัท โครงการ ระยะเวลา 

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด ครัวการบิน 20 ป 

บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลดไวด  

   ไฟลทเซอรวิส จํากัด 

อุปกรณภาคพื้นและ                

สิ่งอํานวยความสะดวก     

ดานอุปกรณซอมบํารุง 

20 ป 

 กรรมสิทธิ์ในอาคาร สิ่งปลูกสรางและสวนควบตางๆ ของโครงการไดโอนเปนกรรมสิทธิ์

ของกระทรวงการคลัง รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับงวดเกา

เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สรุปไดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 624,526 205,922 

ซื้อเพิ่ม – ราคาทุน 14,113 11,671 

คาตัดจําหนาย (67,259) (30,893) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 571,380 186,700 
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13. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

  (หนวย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบ้ีย (รอยละตอป) งบการเงินรวม 

 30 กันยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

30 กันยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 7.00,     MLR-

1.875 

MLR-1.5 31,298 30,000 

รวม   31,298 30,000 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จํากัด ไดลงนามในสัญญากูยืม

เงินระยะสั้นกับธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง โดยการออกต๋ัวสัญญาใชเงิน จํานวน 30 ลานบาท 

ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราที่อางอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นตํ่าของธนาคาร (MLR) ลบรอยละ 

1.5 ตอป วงเงินกูดังกลาวค้ําประกันโดยบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด ในระหวางงวด

บริษัทยอยไดชําระเงินกูยืมดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 บริษัท กูรเมท พรีโม 

จํากัด ไดลงนามในสัญญากูยืมเงินระยะสั้นกับธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง โดยการออกต๋ัว

สัญญาใชเงิน จํานวน 30 ลานบาท ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตรา    ที่อางอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม

ขั้นตํ่าของธนาคาร (MLR) ลบรอยละ 1.875 ตอป วงเงินกูดังกลาวค้ําประกันโดยบริษัท 

บางกอกแอรเวยสโฮลด้ิง จํากัด เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินค้ําประกันโดยบริษัทยอย

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 24.4   และมีกําหนดชําระคืนภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ออกต๋ัว 

14. เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

     (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

30 กันยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 276,969 346,201 451,266 515,238 

เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 1,721,338 1,766,948 1,540,060 1,556,652 

เจาหน้ีอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวของกัน 13,135 18,891 12,791 18,542 

เจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 731,430 611,937 601,524 481,211 

เจาหน้ีคาซื้อซอฟทแวรและอุปกรณ 103,122 71,733 18,920 9,368 

รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 2,845,994 2,815,710 2,624,561 2,581,011 
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15. เงินกูยืมระยะยาว 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 

เงินกูยืมระยะยาว 1,041,250 774,228 

หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (141,104) (82,300) 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึง   

   กําหนดชําระภายในหน่ึงป 900,146 691,928 

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

2561  มีรายละเอียดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 774,228 

บวก: กูเพิ่ม 387,203 

เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 4,903 

หัก: จายคืนเงินกู (125,084) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 1,041,250 

เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยบริษัทยอยตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 24.3 และหมายเหตุ 24.4 

ตามลําดับภายใตสัญญาเงินกู บริษัทยอยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่

ระบุในสัญญา  เชน การดํารงอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน และอัตราสวน

ความสามารถในการชําระหน้ีใหเปนไปตามสัญญา เปนตน ตอมาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 

บริษัทฯไดเขาทําสัญญากูยืมเงินกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหน่ึงโดยมีวงเงินสินเชื่อ 

92 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อซื้อเคร่ืองบิน เอ ที อาร จํานวน 4 ลําซึ่งบริษัทฯมีสิทธิเบิกรับ

เงินกูเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือสกุลเงินบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย

ลอยตัวหรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา เงินกูยืมน้ีมีกําหนดชําระเงินตน

และดอกเบี้ยเปนรายเดือน ทั้งน้ี บริษัทฯตองดําเนินการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ        

ในเคร่ืองบินเพื่อเปนหลักประกันในการชําระหน้ี ซึ่งในระหวางงวด บริษัทฯยังไมไดเบิกใช

วงเงินสินเชื่อดังกลาวณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีวงเงินกูยืมระยะยาว
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ตามสัญญาเงินกูที่ยังมิไดเบิกใชเปนจํานวน 226 ลานบาท และ 92 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 

(31 ธันวาคม 2560: 202 ลานบาท) 

16. หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินเคร่ืองบิน 

 หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินเคร่ืองบิน มีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงระหวางรอยละ 2.60 ถึง

รอยละ 4.29 ตอป (31 ธันวาคม 2560: รอยละ 1.94 ถึงรอยละ 3.36 ตอป) อายุของสัญญามี

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 12 ป 

          ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้น    

ตํ่า    ตามสัญญาเชาทางการเงินเคร่ืองบิน ดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2561 

 หนี้สินภายใต   

 สัญญาเชา

การเงิน 

ดอกเบี้ย 

รอการตัดบัญชี 

 

รวม 

ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 471,635 (89,666) 381,969 

ถึงกําหนดชําระหลังจาก 1 ป แตไมเกิน 5 ป 1,844,869 (253,666) 1,591,203 

ถึงกําหนดชําระเกินกวา 5 ป 2,098,315 (115,342) 1,982,973 

รวม 4,414,819 (458,674) 3,956,145 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 

 หนี้สินภายใต   

 สัญญาเชา

การเงิน 

ดอกเบี้ย 

รอการตัดบัญชี 

 

รวม 

ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 468,546 (93,926) 374,620 

ถึงกําหนดชําระหลังจาก 1 ป แตไมเกิน 5 ป 1,859,537 (281,254) 1,578,283 

ถึงกําหนดชําระเกินกวา 5 ป 2,464,801 (153,493) 2,311,308 

รวม 4,792,884 (528,673) 4,264,211 

17. หน้ีสินตามสัญญาเชาระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

  (หนวย: พันบาท) 
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 งบการเงินรวม

และงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 11,378,918 

เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยทบตน 1,124,650 

หัก: สวนที่จายชําระในงวด (1,166,731) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 11,336,837 

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (29,290) 

หน้ีสินตามสัญญาเชาระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธ ิ

  จากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 11,307,547 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาระยะยาวกับกองทุนรวมสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย (กองทุน) เพื่อใหเชาสนามบินสมุยรวมสิ่งอํานวยความสะดวก      

เปนเวลา 30 ป (ต้ังแตวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2579) เปนจํานวน

เงิน      9,300 ลานบาท บริษัทฯไดจดจํานองทรัพยสินที่เชาใหแกกองทุนในวงเงิน 20,900 

ลานบาท เพื่อเปนประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชาระยะยาวดังกลาว ตามขอกําหนดของ

สัญญาเชาระยะยาว กลุมบริษัท (บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทใน

เครือ และ/หรือบริษัทยอย) ตองดํารงสัดสวนการถือเงินลงทุนในกองทุนไมนอยกวารอยละ 

25 ของจํานวนหนวยลงทุนในกองทุนที่ออกและเสนอขาย เปนเวลา 20 ป (ต้ังแตวันที่ 24 

พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569) ในวันเดียวกันบริษัทฯไดทําสัญญาเชาชวง

สนามบินสมุยจากกองทุนเปนระยะเวลา 3 ป พรอมคํามั่น        ที่จะเชาชวงทรัพยสินที่เชาตอ

ไมเกิน 9 คร้ัง คร้ังละ 3 ป พรอมกันน้ีบริษัทฯไดทําสัญญาอีกฉบับหน่ึงเพื่อรับบริการระบบ

สิ่งอํานวยความสะดวกที่สนามบินสมุยจากกองทุนเปนระยะเวลา 30 ป                 (ต้ังแตวันที่ 

24 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2579) คาตอบแทนตามสัญญาดังกลาว    มีดังน้ี 

คาเชาชวง - 26,125,000 บาทตอเดือน 

บริการระบบสิ่งอํานวยความสะดวก   

   - คงที่ - 21,375,000 บาทตอเดือน 

   - เพิ่มเติม - ผันแปรตามจํานวนผูโดยสารขาออกและเที่ยวบินขาเขา 
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บริษัทฯตองจัดใหมีหลักประกันโดยการสงมอบหนังสือค้ําประกันของธนาคารพาณิชยใน

ประเทศไทย และ/หรือนําเงินสดมาฝากไวเพื่อเปนประกันในบัญชีเงินฝากของกองทุน และ/

หรือการจํานําหุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหลักทรัพย

อ่ืนๆ ซึ่งจะตองมีจํานวน     อยางนอยเทากับจํานวนคาเชาชวงตามที่ระบุในสัญญาเชาชวง

และคาบริการคงที่ตามที่ระบุในสัญญาบริการระบบจํานวน 12 เดือน ในกรณีที่เปนการจํานํา

หุนและ/หรือหลักทรัพยอ่ืน ๆ มูลคาหลักประกันตองไมตํ่ากวารอยละ 120 ของวงเงินที่จํานํา

ตลอดระยะเวลาที่มีการจํานํา ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯไดจํานําหุนสามัญของบริษัท 

กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) จํานวน 36 ลานหุน (31 ธันวาคม 2560: 36 ลานหุน) 

โดยมีมูลคายุติธรรมคิดเปนจํานวนเงิน    909 ลานบาท (31 ธันวาคม 2560: 752 ลานบาท) 

เพื่อเปนหลักประกันตามสัญญาเชาชวงและสัญญาบริการระบบขางตน 
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18.  หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน

2561 

31 ธันวาคม

2560 

30 กันยายน

2561 

31 ธันวาคม

2560 

เงินมัดจํารับ 234,433 224,742 171,339 145,478 

ภาษีสนามบินคางจาย 299,686 320,852 299,686 320,852 

สํารองคาซอมแซมเคร่ืองบิน 777,489 603,186 777,489 603,186 

คาใชจายคางจาย 387,721 492,009 93,393 228,314 

หน้ีสินอนุพันธทางการเงิน 205,105 193,263 205,105 193,263 

อ่ืนๆ 154,882 242,992 90,412 145,586 

รวม 2,059,316 2,077,044 1,637,424 1,636,679 

19.  หุนสามัญซื้อคืน 

 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติโครงการซื้อ

หุนสามัญคืนในจํานวนหุนไมเกินกวา 40 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทหรือไมเกิน

รอยละ 10 ของหุนที่จําหนายแลวของบริษัทฯ โดยมีวงเงินสูงสุดในการซื้อคืนเทากับ 500 

ลานบาท เพื่อเปนการบริหารสภาพคลองสวนเกินของบริษัทฯใหเกิดประโยชนสูงสุดและ

เพิ่มอัตราผลตอบแทนใหแกสวนของผูถือหุนรวมถึงเพิ่มอัตรากําไรสุทธิตอหุน โดยบริษัทฯ

จะทําการซื้อคืนหุนในตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทยเร่ิมต้ังแตวันที่ 10 กันยายน 2561 ถึง 

6 มีนาคม 2562 ทั้งน้ี บริษัทฯอาจพิจารณาจําหนายหุนที่ซื้อคืนโดยการขายในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือเสนอขายตอประชาชนทั่วไป โดยจะพิจารณาอีกคร้ัง

ภายหลัง 6 เดือน นับจากการซื้อหุนคืนเสร็จสิ้น ทั้งน้ี ในเดือนกันยายน 2561 บริษัทฯไดซื้อ

หุนสามัญซื้อคืนจํานวน 4.6 ลานหุน เปนจํานวนเงิน 58 ลานบาท ซึ่งจํานวนดังกลาวแสดง

เปนสวนหักในสวนของผูถือหุนตามวิธีราคาทุน  
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20. ภาษีเงินได 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาลคํานวณขึ้นจากกําไรกอนภาษีเงินไดสําหรับงวดคูณดวย

อัตราภาษีเฉลี่ยทั้งปที่ประมาณไว 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 

2560   สรุปไดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดปจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาล 21,973 29,118 (2,928) (13,681) 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิด    

ผลแตกตางชั่วคราวและการกลับ

รายการผลแตกตางชั่วคราว 12,539 (73,455) 15,259 (71,587) 

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดที่แสดงอยู

ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 34,512 (44,337) 12,331 (85,268) 

 
(หนวย: พันบาท) 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดปจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาล 208,531 134,293 109,574 - 

รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินได      

นิติบุคคลของปกอน 4,852 1,653 4,852 1,598 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิด    

ผลแตกตางชั่วคราวและการกลับ

รายการผลแตกตางชั่วคราว (4,642) 18,609 2,684 23,147 

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยู 

  ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 208,741 154,555 117,110 24,745 
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จํานวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 สรุปไดดังน้ี  

(หนวย: พันบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเก่ียวของกับ     

ผลกําไรจากการวัดมูลคา           เงิน

ลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย (108,980) (315,541) (94,629) (262,241) 

 (108,980) (315,541) (94,629) (262,241) 

 
(หนวย: พันบาท) 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเก่ียวของกับ     

ผล (กําไร) ขาดทุนจากการวัดมูลคา           

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย (933,842) 606,425 (755,491) 503,925 

 (933,842) 606,425 (755,491) 503,925 

21. กําไรตอหุน 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดที่เปนของผูถือหุนของ

บริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่

ออก                   ในระหวางงวด 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานแสดงการคํานวณไดดังน้ี 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (พันบาท) 36,299 (157,283) (152,605) (391,068) 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (พันหุน) 2,099,040 2,100,000 2,099,040 2,100,000 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน) 0.02 (0.07) (0.07) (0.19) 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (พันบาท) 663,834 (142,526) 262,117 (621,803) 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (พันหุน) 2,099,679 2,100,000 2,099,679 2,100,000 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน) 0.32 (0.07) 0.12 (0.30) 

22. เงินปนผลจาย 

  จํานวน อัตราเงินปนผล      

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผล ตอหุน 

  (ลานบาท) (บาท) 

เงินปนผลจากการดําเนินงาน ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน   

   สําหรับป 2559    เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2560 1,050 0.50 

เงินปนผลจากการดําเนินงาน ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน   

   สําหรับป 2560    เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2561 630 0.30 
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4.2 การวิเคราะหงบการเงิน วิธีวิเคราะหเปรียบเทียบตามแนวตั้งหรือการวิเคราะหยอดรวม 

 

 
ตารางที่ 2 การวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินตามวิธีแนวต้ัง 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

3,869,192     3,402,793     4,189,267     6.89% 6.09% 7.48%

3,390,000     4,200,000     6,404,000     6.04% 7.51% 11.44%

952,990         899,332         1,143,455     1.70% 1.61% 2.04%

388,550         403,091         386,253         0.69% 0.72% 0.69%

271,928         325,232         190,909         0.48% 0.58% 0.34%

825,366         593,720         901,245         1.47% 1.06% 1.61%

160,412         180,708         210,357         0.29% 0.32% 0.38%

9,858,438     10,004,876   13,425,486   17.56% 17.90% 23.98%

-                      -                      -                      

2,320,642     2,320,642     2,320,642     4.13% 4.15% 4.14%

3,973,997     3,973,997     3,973,997     7.08% 7.11% 7.10%

25,787,783   25,315,479   22,129,897   45.93% 45.29% 39.53%

103,546         102,222         102,172         
0.18% 0.18% 0.18%

536,531         542,836         549,073         0.96% 0.97% 0.98%

12,301,414   12,399,980   12,474,578   21.91% 22.18% 22.28%

186,700         192,378         200,577         0.33% 0.34% 0.36%

38,636           37,521           37,873           0.07% 0.07% 0.07%

-                      -                      -                      

-                      -                      

965,390         934,071         -                      1.72% 1.67% 0.00%

77,553           70,441           775,320         0.14% 0.13% 1.38%

46,292,192   45,889,567   42,564,129   82.44% 82.10% 76.02%

56,150,630   55,894,443   55,989,615   100.00% 100.00% 100.00%

เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ย

คางรับกิจการที่เกี่ยวของกัน

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

สินทรัพยไมมีตัวตน

สิทธิการเชา

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

รวมสินทรัพย

ผลแตกตางระหวางเงินสดจายเพื่อ

ซื้อเงินลงทุนกับมูลคาสินทรัพยสุทธิ

ของบริษัทยอย

เงินมัดจํา

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

สินคาคงเหลือ

คาใชจายลวงหนา

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน

เงินลงทุนในบริษัทยอย

เงินลงทุนในบริษัทรวม

คาใชจายคาซอมแซมรอรับคืน

สินทรัพยหมุนเวียน

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับไตรมาส 1 - 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ

สินทรัพย
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ตารางที่ 2 การวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินตามวิธีแนวต้ัง (ตอ) 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

-                      -                 -                 

2,624,561     2,267,250     2,519,262     4.67% 4.06% 4.50%

-                      -                      -                      

-                      104,085         235,229         0.00% 0.19% 0.42%

381,969         388,848         362,067         

0.68% 0.70% 0.65%

41,548           44,449           47,156           
0.07% 0.08% 0.08%

29,290           23,815           19,008           
0.05% 0.04% 0.03%

2,187,529     2,401,031     2,209,011     3.90% 4.30% 3.95%

1,637,424     1,494,023     1,708,198     2.92% 2.67% 3.05%

6,902,321     6,723,501     7,099,931     12.29% 12.03% 12.68%

-                      -                      -                      

3,574,176     3,753,511     3,628,179     

6.37% 6.72% 6.48%

27,530           33,578           42,744           

0.05% 0.06% 0.08%

11,307,547   11,332,874   11,322,301   

20.14% 20.28% 20.22%

502,840         492,300         471,107         
0.90% 0.88% 0.84%

4,673,729     4,563,840     4,434,931     8.32% 8.17% 7.92%

-                      -                      -                      

20,085,822   20,176,103   19,899,262   35.77% 36.10% 35.54%

26,988,143   26,899,604   26,999,193   48.06% 48.13% 48.22%

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

รวมหนี้สิน

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน

เครื่องบิน -   สุทธิจากสวนที่ถึง

กําหนดชําระภายในหนึ่งป

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ

จากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน

หนึ่งป

หนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาวจาก

กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิจากสวน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

สํารองผลประโยชนระยะยาวของ

พนักงาน

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่

ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งป

ภาษีเงินไดคางจาย

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน

เครื่องบินที่ถึงกําหนดชําระภายใน

หนึ่งป

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึง

กําหนดชําระ ภายในหนึ่งป

รายไดรับลวงหนา

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

กิจการที่เกี่ยวของกันที่ถึงกําหนด

ชําระภายในหนึ่งป

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับไตรมาส 1 - 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
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ตารางที่ 2 การวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินตามวิธีแนวต้ัง (ตอ) 

 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

2,100,000     2,100,000     2,100,000     
3.74% 3.76% 3.75%

2,100,000     2,100,000     2,100,000     
3.74% 3.76% 3.75%

9,319,482     9,319,482     9,319,482     16.60% 16.67% 16.65%

(58,262)         -                      -                      (0.10%) 0.00% 0.00%

210,000         210,000         210,000         0.37% 0.38% 0.38%

823,173         975,778         1,706,293     1.47% 1.75% 3.05%

16,768,094   16,389,579   15,654,647   29.86% 29.32% 27.96%

29,162,487   28,994,839   28,990,422   51.94% 51.87% 51.78%

-                      -                      -                      

29,162,487   28,994,839   28,990,422   51.94% 51.87% 51.78%

56,150,630   55,894,443   55,989,615   100.00% 100.00% 100.00%

   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย

   ยังไมไดจัดสรร

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทยอย

รวมสวนของผูถือหุน

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

กําไรสะสม

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับไตรมาส 1 - 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

   ทุนจดทะเบียน

      หุนสามัญ 2,100,000,000 หุน 

มูลคาหุนละ 1 บาท

   ทุนออกจําหนายและชําระแลว

      หุนสามัญ 2,100,000,000 หุน 

มูลคาหุนละ 1 บาท

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

หุนสามัญซื้อคืน

รายการ
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การวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

  วิธีแนวตั้ง 

    จากการวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)          

ดวยวิธีการวิเคราะหแนวต้ัง ซึ่งเปนการเปรียบเทียบขอมูล 3 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 

และ ไตรมาสที่ 3 พบวา  

    ในไตรมาสที่ 1 มีสินทรัพยรวมมีคาเทากับรอยละ 100.00 ซึ่งประกอบดวย สินทรัพย

หมุนเวียนรอยละ 23.98 เมื่อพิจารณาองคประกอบแลวพบวามีรายการ เงินสดและรายการเทียบเทา

เงินสดรอยละ 7.48 เงินลงทุนชั่วคราวรอยละ 11.44 ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนรอยละ 2.04  

คาใชจายลวงหนารอยละ 0.34 สินคาคงเหลือรอยละ 0.69 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนรอยละ 0.38 ใน

สวนของสินทรัพยไมหมุนเวียนรอยละ 72.02 เมื่อพิจารณาองคประกอบแลวพบวามีรายการ เงิน

ลงทุนในบริษัทรวมรอยละ 7.10 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนรอยละ 39.53 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

รอยละ 0.98 ที่ดินอาคารและอุปกรณรอยละ 22.28 สิทธิการเชารอยละ 0.07 สินทรัพยไมหมุนเวียน

อ่ืนรอยละ 1.38 

    ในสวนของหน้ีสินและสวนของผูถือหุนรวมมีคาเทากับรอยละ 100.00 ซี่งประกอบดวย

หน้ีสินรวมรอยละ 48.22 เมื่อพิจารณาองคประกอบแลวพบวามีรายการ เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน

รอยละ 4.50 ภาษีเงินไดคางจายรอยละ 0.42 หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินเคร่ืองบินที่ถึงกําหนด

ชําระภายในหน่ึงปรอยละ 0.65 หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปรอยละ 

0.08 รายไดรับลวงหนารอยละ 3.95 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนรอยละ3.05 หน้ีสินภายใตสัญญาเชา

การเงินเคร่ืองบินสุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปรอยละ 6.48 และยังประกอบดวยสวน

ของผูถือหุนรวมรอยละ 51.78 เมื่อพิจารณาองคประกอบแลวพบวามีรายการ ทุนหุนสามัญรอยละ 

3.75 สวนเกินมูลคาหุนสามัญรอยละ 16.65 กําไรสะสมจัดสรรแลวรอยละ 0.38 กําไรสะสมยังไมได

จัดสรรรอยละ 3.05 องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุนรอยละ 27.96 

    ในไตรมาสที่ 2 มีสินทรัพยรวมมีคาเทากับรอยละ 100.00 ซึ่งประกอบดวย สินทรัพย

หมุนเวียนรอยละ 17.90 เมื่อพิจารณาองคประกอบแลวพบวามีรายการ เงินสดและรายการเทียบเทา

เงินสดรอยละ 6.09 เงินลงทุนชั่วคราวรอยละ 7.51 ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนรอยละ 2.04 คาใชจาย

ลวงหนารอยละ 0.58 สินคาคงเหลือรอยละ 0.72 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนรอยละ 0.32 ในสวนของ

สินทรัพยไมหมุนเวียนรอยละ 82.02 เมื่อพิจารณาองคประกอบแลวพบวามีรายการ เงินลงทุนใน

บริษัทรวมรอยละ 7.10 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนรอยละ 45.29 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรอยละ 

0.97 ที่ดินอาคารและอุปกรณรอยละ 22.18 สิทธิการเชารอยละ 0.07 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนรอย

ละ 0.13 
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    ในสวนของหน้ีสินและสวนของผูถือหุนรวมมีคาเทากับรอยละ 100.00 ซี่งประกอบดวย

หน้ีสินรวมรอยละ 48.13 เมื่อพิจารณาองคประกอบแลวพบวามีรายการ เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน

รอยละ 4.06 ภาษีเงินไดคางจายรอยละ 0.19 หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินเคร่ืองบินที่ถึงกําหนด

ชําระภายในหน่ึงปรอยละ 0.70 หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปรอยละ 

0.08 รายไดรับลวงหนารอยละ 4.30 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนรอยละ 2.67 หน้ีสินภายใตสัญญาเชา

การเงินเคร่ืองบินสุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปรอยละ 6.72 และยังประกอบดวยสวน

ของผูถือหุนรวมรอยละ 51.87 เมื่อพิจารณาองคประกอบแลวพบวามีรายการ ทุนหุนสามัญรอยละ 

3.76 สวนเกินมูลคาหุนสามัญรอยละ 16.67 กําไรสะสมจัดสรรแลวรอยละ 0.38 กําไรสะสมยังไมได

จัดสรรรอยละ 1.75 องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุนรอยละ 29.32 

    ในไตรมาสที่ 3 มีสินทรัพยรวมมีคาเทากับรอยละ 100.00 ซึ่งประกอบดวย สินทรัพย

หมุนเวียนรอยละ 17.56 เมื่อพิจารณาองคประกอบแลวพบวามีรายการ เงินสดและรายการเทียบเทา

เงินสดรอยละ 6.89 เงินลงทุนชั่วคราวรอยละ 6.04 ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนรอยละ 1.70 คาใชจาย

ลวงหนารอยละ 0.48 สินคาคงเหลือรอยละ 0.69 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนรอยละ 0.29 ในสวนของ

สินทรัพยไมหมุนเวียนรอยละ 82.44 เมื่อพิจารณาองคประกอบแลวพบวามีรายการ เงินลงทุนใน

บริษัทรวมรอยละ 7.08 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนรอยละ 45.93 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรอยละ 

0.96 ที่ดินอาคารและอุปกรณรอยละ 21.91 สิทธิการเชารอยละ 0.07 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนรอย

ละ 0.14 

    ในสวนของหน้ีสินและสวนของผูถือหุนรวมมีคาเทากับรอยละ 100.00 ซี่งประกอบดวย

หน้ีสินรวมรอยละ 48.06 เมื่อพิจารณาองคประกอบแลวพบวามีรายการ เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน

รอยละ 4.67 ภาษีเงินไดคางจายรอยละ 0.00 หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินเคร่ืองบินที่ถึงกําหนด

ชําระภายในหน่ึงปรอยละ 0.68 หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปรอยละ 

0.07 รายไดรับลวงหนารอยละ 3.90 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนรอยละ 2.92 หน้ีสินภายใตสัญญาเชา

การเงินเคร่ืองบินสุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปรอยละ 6.37 และยังประกอบดวยสวน

ของผูถือหุนรวมรอยละ 51.94 เมื่อพิจารณาองคประกอบแลวพบวามีรายการ ทุนหุนสามัญรอยละ 

3.74 สวนเกินมูลคาหุนสามัญรอยละ 16.60 กําไรสะสมจัดสรรแลวรอยละ 0.37 กําไรสะสมยังไมได

จัดสรรรอยละ 1.47 องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุนรอยละ 29.86 

    จากการเปรียบเทียบรอยละของกิจการมีสินทรัพยทั้งสิ้นมีคาเทากับรอยละ 100.00 ซึ่ง

ประกอบดวย สินทรัพยหมุนเวียนมียอดคงลดลงคือ ไตรมาสที่ 1 เทากับรอยละ 23.98 ไตรมาสที่ 2 

เทากับรอยละ 17.90 ไตรมาสที่ 3 เทากับรอยละ 17.56 เมื่อพิจารณาองคประกอบจึงพบวาดานที่เพิ่ม

คือในสวนของสินคาคงเหลือไตรมาสที่ 1 รอยละ 0.68 ไตรมาสที่ 2 รอยละ 0.72 ไตรมาสที่ 3 รอย
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ละ 0.69 คาใชจายลวงหนา ไตรมาสที่ 1 รอยละ 0.34 ไตรมาสที่ 2 รอยละ 0.58 ไตรมาสที่ 3 รอยละ 

0.48 และ สวนดานที่ลดลงคือ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดไตรมาสที่ 1 รอยละ 7.48 ไตรมาส

ที่ 2 รอยละ 6.09 ไตรมาสที่ 3 รอยละ 6.89 เงินลงทุนชั่วคราว ไตรมาสที่ 1 รอยละ 11.44 ไตรมาสที่ 

2 รอยละ 7.51 ไตรมาสที่ 3 รอยละ 6.04  ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน ไตรมาสที่ 1 รอยละ 2.04 ไตร

มาสที่ 2 รอยละ 1.61 ไตรมาสที่ 3 รอยละ 1.70  แสดงวากิจการมีนโยบายการใหสินเชื่อเพิ่มขึ้นทํา

ใหยอดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง และนโบบายเกี่ยวกับสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน ใน

ดานของสินทรัพยไมหมุนเวียนมียอดเพิ่มขึ้น คือ ไตรมาสที่ 1 เทากับรอยละ 76.02 ไตรมาสที่ 2 

เทากับรอยละ 82.10 ไตรมาสที่ 3 เทากับรอยละ 82.44 เมื่อพิจารณาองคประกอบจึงพบวาดานที่เพิ่ม

คือ เงินลงทุนในบริษัทยอย ไตรมาสที่ 1 รอยละ 4.14 ไตรมาสที่ 2 รอยละ 4.15 ไตรมาสที่ 3 รอยละ 

4.13 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ไตรมาสที่ 1 รอยละ 39.53 ไตรมาสที่ 2 รอยละ 45.29 ไตรมาสที่ 3 รอย

ละ 45.93 ดานที่ลดลงคือ ที่ดิน อาคารและอุปรกณ ไตรมาสที่ 1 รอยละ 22.28 ไตรมาสที่ 2 รอยละ 

22.18 ไตรมาสที่ 3 รอยละ 21.91  

    ในดานหน้ีสินรวมมีอัตรารอยละลดลง คือ ไตรมาสที่ 1 เทากับรอยละ 48.22 ไตรมาสที่ 2 

เทากับรอยละ 48.13 ไตรมาสที่ 3 เทากับรอยละ 48.06 ซึ่งประกอบดวยหน้ีสินหมุนเวียนไตรมาสที่ 

1 รอยละ 12.68 ไตรมาสที่ 2 รอยละ 12.03 ไตรมาสที่ 3 รอยละ 12.29  สวนในหน้ีสินไมหมุนเวียน

รวม ไตรมาสที่ 1 รอยละ 35.54 ไตรมาสที่ 2 รอยละ 36.10 ไตรมาสที่ 3 รอยละ 35.77 

       ในดานสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นคือ ไตรมาสที่ 1 เทากับรอยละ 51.78 ไตรมาสที่ 2 เทากับ

รอยละ 51.87 และ ไตรมาสที่ 3 เทากับ 51.94 จะเห็นไดวาในสวนของผูถือหุนน้ันเพิ่มขึ้น ซึ่งจาก

การที่ไดพิจารณารายตัวพบวา สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 1 รอยละ 51.78 ไตรมาสที่ 2 

รอยละ 53.87 ไตรมาสที่ 3 รอยละ 51.94 องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุนไตรมาสที่ 1 รอยละ 

27.96 ไตรมาสที่ 2 รอยละ 29.23 ไตรมาสที่ 3 รอยละ 29.86 
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ตารางที่ 3 การวิเคราะหงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีแนวต้ัง 
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ตารางที่ 3 การวิเคราะหงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีแนวต้ัง 

 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

5,146,863  4,206,070 6,222,429  83.11% 74.39% 88.69%

-                  -                  -                   

61,130        53,181       50,221        0.99% 0.94% 0.72%

165,689     144,036     182,923     2.68% 2.55% 2.61%

243,144     509,242     189,107     3.93% 9.01% 2.70%

27,838        32,298       27,662        0.45% 0.57% 0.39%

-                  280,620     -                   0.00% 4.96% 0.00%

547,808     428,879     343,302     8.85% 7.58% 4.89%

6,192,472 5,654,326 7,015,644  100.00% 100.00% 100.00%

4,961,359  4,466,812 5,036,469  80.12% 79.00% 71.79%

523,824     502,487     479,417     8.46% 8.89% 6.83%

325,653     370,961     273,811     5.26% 6.56% 3.90%

60,592        -                  114,167     0.98% 0.00% 1.63%

-                  -                  597             0.00% 0.00% 0.01%

5,871,428 5,340,260 5,904,461  94.82% 94.45% 84.16%

321,044     314,066     1,111,183  
5.18% 5.55% 15.84%

-                  -                  -

321,044     314,066     1,111,183  
5.18% 5.55% 15.84%

(461,318)    (446,944)   (458,804)    (7.45%) (7.90%) (6.54%)

(140,274)   (132,878)   652,379     (2.27%) (2.35%) 9.30%

(12,331)      32,363       (137,142)    (0.20%) 0.57% (1.95%)

(152,605)   (100,515)   515,237     (2.46%) (1.78%) 7.34%

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและ

คาใชจายภาษีเงินได

คาใชจายทางการเงิน

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได

คาใชจายภาษีเงินได

กําไรสําหรับงวด

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน

บริษัทรวม

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

รายไดอื่น

รวมรายได

คาใชจาย

ตนทุนขายและบริการ

คาใชจายในการขาย

คาใชจายในการบริหาร

คาใชจายอื่น

รวมคาใชจาย

  กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงิน

ลงทุนในบริษัทรวม

   คาใชจายทางการเงิน และคาใชจาย

ภาษีเงินได

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

ดอกเบี้ยรับ

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับไตรมาส 1 - 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ

กําไรหรือขาดทุน:

รายได

คาโดยสาร

รายไดจากการขายและบริการ

คาระวางขนสง

คาบริการผูโดยสาร

เงินปนผลรับ
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การวิเคราะหงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

  วิธีแนวตั้ง 

    จากการวิเคราะหงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)    

ดวยวิธีการวิเคราะหแนวต้ัง ซึ่งเปนการเปรียบเทียบขอมูลทั้ง 3 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 

2 ไตรมาสที่ 3 

    ในไตรมาสที่ 1 รายไดรวมมีคาเทากับรอยละ 100.00 ซี่งประกอบดวย คาโดยสารรอยละ 

88.69 คาระวางขนสงรอยละ 0.72 คาบริการผูโดยสารรอยละ 2.61 เงินปนผลรับรอยละ 2.70 

ดอกเบี้ยรับรอยละ 0.39 รายไดอ่ืนรอยละ 4.89 ตนทุนขายและบริการรอยละ 71.79 คาใชจายในการ

ขายรอยละ 6.83 คาใชจายในการบริหารรอยละ 3.90 คาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได

รอยละ 15.84 กําไรสําหรับงวดรอยละ 7.34 

    ในไตรมาสที่ 2 รายไดรวมมีคาเทากับรอยละ 100.00 ซี่งประกอบดวย คาโดยสารรอยละ 

74.39 คาระวางขนสงรอยละ 0.94 คาบริการผูโดยสารรอยละ 2.55 เงินปนผลรับรอยละ 9.01 

ดอกเบี้ยรับรอยละ 0.45 รายไดอ่ืนรอยละ 8.85 ตนทุนขายและบริการรอยละ 79.00 คาใชจายในการ

ขายรอยละ 8.89 คาใชจายในการบริหารรอยละ 6.56 คาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได

รอยละ 5.55 ขาดทุนสําหรับงวดรอยละ 1.78 

    ในไตรมาสที่ 3 รายไดรวมมีคาเทากับรอยละ 100.00 ซี่งประกอบดวย คาโดยสารรอยละ 

83.11 คาระวางขนสงรอยละ 0.99 คาบริการผูโดยสารรอยละ 2.68 เงินปนผลรับรอยละ 3.93 

ดอกเบี้ยรับรอยละ 0.45 รายไดอ่ืนรอยละ 8.85 ตนทุนขายและบริการรอยละ 80.12 คาใชจายในการ

ขายรอยละ 8.46 คาใชจายในการบริหารรอยละ 5.26 คาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได

รอยละ 5.18 ขาดทุนสําหรับงวดรอยละ 2.46 

    จากการเปรียบเทียบรอยละของกิจการมีกําไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษี

เงินไดลดลงคือไตรมาสที่ 1 รอยละ 15.84 ไตรมาสที่ 2 รอยละ 5.55 ไตรมาสที่ 3 รอยละ 5.18 

เน่ืองจากตนทุนขายจากไตรมาสที่ 1 รอยละ 71.79 เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 2 เทากับรอยละ 79.00 ไตร

มาสที่ 3 เทากับรอยละ 80.12  และกิจการยังมีคาใชจายรวมที่เพิ่มขึ้นใน ไตรมาสที่ 1 เทากับรอยละ 

84.16 เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 2 เทากับรอยละ 94.45 และไตรมาสที่ 3 เทากับรอยละ 94.82 จึงทําให

กําไรสําหรับงวดในไตรมาสที่ 1 เทากับรอยละ 7.34 ลดลงในไตรมาสที่ 2 เปนขาดทุนถึงรอยละ 

1.78 และในไตรมาสที่ 3  เทากับรอยละ 2.46  ดังน้ันถาเปรียบเทียบกําไรระหวางไตรมาสที่ 1 ไตร

มาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 กําไรมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อนํามาเปรียบเทียบ 3 ป ดังน้ันกิจการจะตองมี

การปรับปรุงการดําเนินงานใหมีกําไรมากขึ้นโดยลดตนทุนและเพิ่มรายได 
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4.3  การวิเคราะหอัตรารอยละตามแนวนอนหรือแนวโนม 
 

 
ตารางที่ 4 การวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินตามวิธีแนวนอนและวิธีแนวโนม 

 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

บาท % บาท %

3,869,192    3,402,793    4,189,267    466,399      13.71% (786,474)      (18.77%)

3,390,000    4,200,000    6,404,000    (810,000)     (19.29%) (2,204,000)  (34.42%)

952,990       899,332       1,143,455    53,658         5.97% (244,123)      (21.35%)

388,550       403,091       386,253       (14,541)       (3.61%) 16,838          4.36%

271,928       325,232       190,909       (53,304)       (16.39%) 134,323       70.36%

825,366       593,720       901,245       231,646      39.02% (307,525)      (34.12%)

160,412       180,708       210,357       (20,296)       (11.23%) (29,649)        (14.09%)

9,858,438    10,004,876 13,425,486 (146,438)     (1.46%) (3,420,610)  (25.48%)

-                    -                    -                    

2,320,642    2,320,642    2,320,642    -                    0.00% -                     0.00%

3,973,997    3,973,997    3,973,997    -                    0.00% -                     0.00%

25,787,783 25,315,479 22,129,897 472,304      1.87% 3,185,582    14.39%

103,546       102,222       102,172       1,324           1.30% 50                  0.05%

536,531       542,836       549,073       (6,305)         (1.16%) (6,237)          (1.14%)

12,301,414 12,399,980 12,474,578 (98,566)       (0.79%) (74,598)        (0.60%)

186,700       192,378       200,577       (5,678)         (2.95%) (8,199)          (4.09%)

38,636         37,521         37,873         1,115           2.97% (352)              (0.93%)

-                    -                    -                    

-                    -                    

965,390       934,071       -                    31,319         3.35% 934,071       0.00%

77,553         70,441         775,320       7,112           10.10% (704,879)      (90.91%)

46,292,192 45,889,567 42,564,129 402,625      0.88% 3,325,438    7.81%

56,150,630 55,894,443 55,989,615 256,187      0.46% (95,172)        (0.17%)

สิทธิการเชา

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน

เงินลงทุนในบริษัทยอย

เงินลงทุนในบริษัทรวม

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ย

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

รวมสินทรัพย

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ผลแตกตางระหวางเงินสดจายเพื่อ

ซื้อเงินลงทุนกับมูลคาสินทรัพย

สุทธิของบริษัทยอย

เงินมัดจํา

สินทรัพยไมมีตัวตน

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับไตรมาส 1 - 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

คาใชจายคาซอมแซมรอรับคืน

รายการ

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

สินคาคงเหลือ

คาใชจายลวงหนา

สินทรัพย

เพิ่ม - (ลด)

ไตรมาสที่ 2 กับ 1ไตรมาสที่ 3 กับ 2
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ตารางที่ 4 การวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินตามวิธีแนวนอนและวิธีแนวโนม (ตอ) 

 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

บาท % บาท %

-                    -                -                

2,624,561    2,267,250    2,519,262    357,311      15.76% (252,012)      (10.00%)

-                    -                    -                    

-                    104,085       235,229       (104,085)     (100.00%) (131,144)      (55.75%)

381,969       388,848       362,067       
(6,879)         (1.77%) 26,781          7.40%

41,548         44,449         47,156         (2,901)         (6.53%) (2,707)          (5.74%)

29,290         
23,815         

19,008         

5,475           22.99% 4,807            25.29%

2,187,529    2,401,031    2,209,011    (213,502)     (8.89%) 192,020       8.69%

1,637,424    1,494,023    1,708,198    143,401      9.60% (214,175)      (12.54%)

6,902,321    6,723,501    7,099,931    178,820      2.66% (376,430)      (5.30%)

-                    -                    -                    

3,574,176    3,753,511    3,628,179    
(179,335)     (4.78%) 125,332       3.45%

27,530         33,578         42,744         
(6,048)         (18.01%) (9,166)          (21.44%)

11,307,547 11,332,874 11,322,301 
(25,327)       (0.22%) 10,573          0.09%

502,840       492,300       471,107       
10,540         2.14% 21,193          4.50%

4,673,729    4,563,840    4,434,931    109,889      2.41% 128,909       2.91%

-                    -                    -                    

20,085,822 20,176,103 19,899,262 (90,281)       (0.45%) 276,841       1.39%

26,988,143 26,899,604 26,999,193 88,539         0.33% (99,589)        (0.37%)

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

รวมหนี้สิน

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

รายการ

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่

ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน

เครื่องบิน -   สุทธิจากสวนที่ถึง

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - 

สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ

หนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาวจาก

กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิจาก

สํารองผลประโยชนระยะยาวของ

พนักงาน

เครื่องบินที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งป

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึง

กิจการที่เกี่ยวของกันที่ถึงกําหนด

ชําระภายในหนึ่งป

รายไดรับลวงหนา

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด

ชําระภายในหนึ่งป

ภาษีเงินไดคางจาย

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับไตรมาส 1 - 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ไตรมาสที่ 3 กับ 2 ไตรมาสที่ 2 กับ 1

เพิ่ม - ลด
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ตารางที่ 4 การวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินตามวิธีแนวนอนและวิธีแนวโนม (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

บาท % บาท %

2,100,000    2,100,000    2,100,000    
-                    0.00% -                     0.00%

2,100,000    2,100,000    2,100,000    
-                    0.00% -                     0.00%

9,319,482    9,319,482    9,319,482    -                    0.00% -                     0.00%

(58,262)        -                    -                    (58,262)       0.00% -                     0.00%

210,000       210,000       210,000       -                    0.00% -                     0.00%

823,173       975,778       1,706,293    (152,605)     (15.64%) (730,515)      (42.81%)

16,768,094 16,389,579 15,654,647 378,515      2.31% 734,932       4.69%

29,162,487 28,994,839 28,990,422 167,648      0.58% 4,417            0.02%

-                    -                    -                    

29,162,487 28,994,839 28,990,422 167,648      0.58% 4,417            0.02%

29,162,487 28,994,839 28,990,422 167,648      0.58% 4,417            0.02%

งบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับไตรมาส 1 - 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หุนสามัญซื้อคืน

รายการ

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

เพิ่ม - ลด

ไตรมาสที่ 3 กับ 2 ไตรมาสที่ 2 กับ 1

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย

   ยังไมไดจัดสรร

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุ

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมี

รวมสวนของผูถือหุน

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

   ทุนจดทะเบียน

      หุนสามัญ 2,100,000,000 หุน 

มูลคาหุนละ 1 บาท

   ทุนออกจําหนายและชําระแลว

      หุนสามัญ 2,100,000,000 หุน 

มูลคาหุนละ 1 บาท

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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การวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินของ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

  วิธีแนวนอนและวิธีแนวโนม 

    จากการวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไตร

มาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 ประจําป 2561 ดวยวิธีการวิเคราะหแนวนอน ซึ่งแสดง

เกี่ยวกับจํานวนเงินและรอยละเปรียบเทียบขอมูลทั้ง 3 ไตรมาส พบวา 

    จากการเปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 กับ ไตรมาสที่ 1 แสดงใหเห็นวากิจการมีสินทรัพยรวม

ลดลง 95,172 บาท คิดเปนรอยละ 0.17 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ประกอบดวย สินทรัพยหมุนเวียน

ลดลง 3,420,610 บาท คิดเปนรอยละ 25.48 และในสวนของสินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 

3,325,438 คิดเปนรอยละ 7.81 ซึ่งเกิดจากการที่กิจการอาจจะลงทุนสิ่งใดสิ่งหน่ึงโดยดูไดจาก ที่ดิน 

อาคารและอุปกรณที่ลดลงถึง 74,598 บาท คิดเปนรอยละ 0.60 และเงินลงทุนระยาวอ่ืนเพิ่มขึ้น 

3,185,582 บาท คิดเปนรอยละ 14.39 ในสวนของหน้ีสินรวมลดลง 99,589 บาท คิดเปนรอยละ 0.37

ซึ่งอาจเกิดจากที่กิจการมีคาใชจายคางจายไวอยูโดยดูไดจากที่ รายไดรับลวงหนาที่เพิ่มขึ้น 192,020 

บาท คิดเปนรอยละ 8.69 แตก็มีบางสวนที่ลดลงอยางเชนเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืนลดลง 252,012 

บาท คิดเปนรอยละ 10.00 ในสวนของผูถือหุนน้ันเพิ่มขึ้น 4,417 บาท คิดเปนรอยละ 0.02 

    จากการเปรียบเทียบไตรมาสที่ 3 กับ ไตรมาสที่ 2 แสดงใหเห็นวากิจการมีสินทรัพยเพิ่มขึ้น 

256,187 บาท คิดเปนรอยละ 0.46 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ประกอบดวย สินทรัพยหมุนเวียนรวม

ลดลง 146,438 บาท คิดเปนรอยละ 1.46 และในสวนของสินทรัพยไมหมุนเวียนรวมเพิ่มขึ้น 

402,625 บาท คิดเปนรอยละ 0.88 ซึ่งเกิดจากที่เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเพิ่มขึ้น 472,304 บาท คิดเปน

รอยละ 1.87  ในสวนของหน้ีสินรวมเพิ่มขึ้น 88,539 บาท คิดเปนรอยละ 0.33 ซึ่งเกิดจากที่ภาษีเงิน

ไดคางจายลดลง 104,085 บาท คิดเปนรอยละ 100.00 และ รายไดรับลวงหนาลดลง 213,502 บาท 

คิดเปนรอยละ 8.89 ในสวนของผูถือหุนลดลงไป 167,648 บาท คิดเปนรอยละ 0.58  ซึ่งเกิดจากสวน

ของผูถือหุนของบริษัทฯลดลง 1,690,767 บาท ลดลงถึง 5.58% 

    สรุป เมื่อมีการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 2 กับ ไตรมาสที่ 1 ดีกวา      

ไตรมาสที่ 3 กับ ไตรมาสที่ 2 เพราะ กิจการมีสินทรัพยหมุนเวียนที่ลดนอยกวา และยังมีสินทรัพยไม

หมุนเวียนเพิ่มขึ้นอีก ในสวนของผูถือหุนก็ลดลงนอยกวา 
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ตารางที่ 5 การวิเคราะหงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีแนวนอนและวิธีแนวโนม 
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การวิเคราะหงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

  วิธีแนวนอนและวิธีแนวโนม 

    จากการวิเคราะหงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไตร

มาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 ประจําป 2561 ดวยวิธีการวิเคราะหแนวนอน ซึ่งแสดง

เกี่ยวกับจํานวนเงินและรอยละเปรียบเทียบขอมูลทั้ง 3 ไตรมาส พบวา 

    จากการเปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 กับ ไตรมาสที่ 1 แสดงใหเห็นวากิจการมีรายไดลดลง 

1,361,318 บาท คิดเปนรอยละ 19.40 โดยเกิดจากที่คาโดยสารลดลง 2,016,359 บาท คิดเปนรอยละ 

32.40   คาบริการผูโดยสารลดลง 38,887 บาท คิดเปนรอยละ 21.26 กิจการมีคาใชจายรวมลดลง 

564,201 บาท คิดเปน 9.56 เกิดจากที่ตนทุนขายและบริการลดลง 569,657 บาท คิดเปนรอยละ 11.31 

สวนกําไรสําหรับงวดลดลง 615,752 บาท คิดเปนรอยละ 119.51 

    จากการเปรียบเทียบไตรมาสที่ 3 กับ ไตรมาสที่ 2 แสดงใหเห็นวากิจการมีรายไดรวม

เพิ่มขึ้น 538,146 บาท คิดเปนรอยละ 9.52 ซึ่งเกิดจากคาโดยสารเพิ่มขึ้น 940,793 บาท คิดเปนรอย

ละ 22.37  และ คาบริการผูโดยสารเพิ่มขึ้น 21,653 บาท คิดเปนรอยละ 15.03 ในสวนของคาใชจาย

รวมเพิ่มขึ้น 531,168 บาท คิดเปนรอยละ 9.95 เกิดจากที่ตนทุนขายและบริการเพิ่มขึ้น 494,547 บาท 

คิดเปนรอยละ 11.07  ในสวนของกําไรสําหรับงวดลดลง 52,090 บาท คิดเปนรอยละ 51.82  

    สรุป จากการเปรียบเทียบ ไตรมาสที่ 2 กับ ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 3 กับ ไตรมาสที่ 2 

คือ ไตรมาสที่ 3 กับ ไตรมาสที่ 2 บริหารดีกวา ไตรมาสที่ 2 กับ ไตรมาสที่ 1 เพราะกิจการมีกําไร

สําหรับงวดลดลงนอยกวา ดังน้ันจึงควรบริหารกิจการใหเพิ่มยอดขายอาจจะทําไดจากการโฆษณา

ที่มากขึ้นและลดตนทุนลงเพื่อใหกิจการมีกําไรเพิ่มขึ้นตามที่ผูบริหารตองการ 
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4.4 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

  4.4.1  อัตราสวนการวิเคราะหสภาพคลอง 

         1.  อัตราสวนทุนหมุนเวียน 

 

 
 

ตารางที่ 6 สูตรอัตราสวนทุนหมุนเวียน 

 

 
 

ตารางที่ 7 การวิเคราะหอัตราสวนทุนหมุนเวียน 

 

  ผลการวิเคราะห 

     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอัตราสวนทุนหมุนเวียนคือ 1.89 เทา แสดงวากิจการมีสินทรัพย

หมุนเวียนที่แปรสภาพเปนเงินสดไดเร็วภายใน 1 ป มากกวาหน้ีสินหมุนเวียน  

     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราสวนทุนหมุนเวียนคือ 1.49 เทา แสดงวา กิจการมีสินทรัพย

หมุนเวียนที่แปรสภาพเปนเงินสดไดเร็วภายใน 1 ป มากกวาหน้ีสินหมุนเวียน  

     ไตรมาสที่ 3  กิจการมีอัตราสวนทุนหมุนเวียนคือ 1.43 เทา แสดงวา กิจการมีสินทรัพย

หมุนเวียนที่แปรสภาพเปนเงินสดไดเร็วภายใน 1 ป มากกวาหน้ีสินหมุนเวียน 

     สรุป ไตรมาสที่ 1 มีสภาพคลองมากกวา ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 คือ มีสินทรัพย

หมุนเวียนมากกวาหน้ีสินหมุนเวียนแสดงใหเห็นวาไตรมาสที่ 1 กิจการมีความสามารถในการชําระ

หน้ีระยะสั้นไดดีกวาไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 

 

 

 

 

 

สินทรัพยหมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน
=

อัตราสวนทุนหมุนเวียน (เทา) 

เพิ่มดี

9,858,438   10,004,876 13,425,486 

6,902,321   6,723,501   7,099,931   
= 1.89 เทา

ไตรมาสที่ 1

= 1.43 เทา

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 2

= 1.49 เทา
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     2.  อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว 

 

 
 

ตารางที่ 8 สูตรอัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว 

 

 
 

ตารางที่ 9 การวิเคราะหอัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว 

  ผลการวิเคราะห 

     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว คือ 1.81 เทา แสดงวากิจการมีสินทรัพย

ที่มีสภาพคลองที่แปลงสภาพเปนเงินสดไดเร็วเพียงพอที่จะชําระหน้ี    

     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว คือ 1.38 เทา แสดงวากิจการมีสินทรัพย

ที่มีสภาพคลองที่แปลงสภาพเปนเงินสดไดเร็วเพียงพอที่จะชําระหน้ี     

     ไตรมาสที่ 3 กิตการมีอัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว คือ 1.33 เทา แสดงวากิจการมีสินทรัพย

ที่มีสภาพคลองที่แปลงสภาพเปนเงินสดไดเร็วเพียงพอที่จะชําระหน้ี 

     สรุป ไตรมาสที่  1 มีสภาพคลองสูงมากกวา ไตรมาสที่  2 และ ไตรมาสที่  3 คือ มี

สินทรัพยหมุนเวียนที่หักสินคาคงเหลือและคาใชจายจายลวงหนามากกวาหน้ีสิน แสดงใหเห็นวา 

ไตรมาสที่ 1 กิจมีความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้นไดดีกวาไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

สินทรัพยหมุนเวียน-สินคาคงเหลือ-คาใชจายลวงหนา อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว 

(เทา) เพิ่มดี
=

หนี้สินหมุนเวียน

9,197,960   9,276,553   12,848,324 

6,902,321   6,723,501   7,099,931   

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1

1.38 เทา = 1.81 เทา= 1.33 เทา =
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 4.4.2  อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการบริหารสินทรัพย 

     1.  อัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 

 

 
ตารางที่ 10 สูตรอัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 

 

 
 

ตารางที่ 11 การวิเคราะหอัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 

 

       1.1  ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 

 

 
 

ตารางที่ 12 สูตรระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 

 

 
 

ตารางที่ 13 การวิเคราะหระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 

 

  

 

 

อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ 

(รอบ) เพิ่มดี
=

ลูกหนี้เฉลี่ย

ยอดขายเชื่อสุทธิ

5,373,682   4,403,287   6,455,573   

1,402,656   1,471,060   1,143,455   

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1

= 3.83 รอบ = 2.99 รอบ = 5.65 รอบ

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บ

เงินจากลูกหนี้ (วัน) ลดดี
=

360

จํานวนรอบจากอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้

360 360 360

3.83 2.99 5.65

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1

= 93.97 วัน = 120.27 วัน = 63.77 วัน
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ผลการวิเคราะห 

     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ี คือ 5.65 รอบ เมื่อขายสินคาแลว

สามารถใชระยะเวลาในการเก็บหน้ี 63.77 วัน        

     ไตรมาสที่ 2 1กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ี คือ 2.99 รอบ เมื่อขายสินคาแลว

สามารถใชระยะเวลาในการเก็บหน้ี 120.27 วัน      

     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ี คือ 3.83 รอบ เมื่อขายสินคาแลว

สามารถใชระยะเวลาในการเก็บหน้ี 93.97 วัน    

     สรุป ไตรมาสที่ 1 มีอัตราการหมุนเวียนของหน้ีดีกวา ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 คือ 

มีรอบการหมุนเวียนของลูกหน้ี และ ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ีที่สามารถเก็บหน้ี

ไดเร็วกวา แสดงใหเห็นวาไตรมาสที่ 1 กิจการสามารถขายสินคาและสามารถเก็บหน้ีไดดีกวาไตร

มาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 
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  2.  อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ 

 

 
 

ตารางที่ 14 สูตรอัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ 

 

 
 

ตารางที่ 15 การวิเคราะหอัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ 

 

       2.1  ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการขายสินคา 

 

 
 

ตารางที่ 16 สูตรระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการขายสินคา 

 

 
 

ตารางที่ 17 การวิเคราะหระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการขายสินคา 

 

  

 

 

อัตราการหมุนเวียนของสินคา

คงเหลือ (รอบ) เพิ่มดี
=

ตนทุนสินคาขาย

สินคาคงเหลือเฉลี่ย

4,961,359   4,466,812   5,036,469   

590,096      596,218       386,253      
= 13.04 รอบ= 8.41 รอบ =

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1

7.49 รอบ

จํานวนรอบจากอัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการขายสินคา 

(วัน) ลดดี
=

360

360 360 360

8.41 7.49 13.04

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1

= 27.61 วัน= 42.82 วัน = 48.05 วัน
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 ผลการวิเคราะห 

     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ 13.04 รอบ และกิจการ

จะตองเก็บสินคาไว 27.61 วัน จึงจะขายได           

     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ  7.49 รอบ และกิจการ

จะตองเก็บสินคาไว 48.05 วัน จึงจะขายได       

     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ 8.41 รอบ และกิจการจะตอง

เก็บสินคาไว 42.82 วัน จึงจะขายได     

     สรุป ไตรมาสที่ 1 มีการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือมากกวา ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาส

ที่ 3 คือ มีรอบการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ และ ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการขายสินคาไดเร็วกวา 

แสดงใหเห็นวาไตรมาสที่ 1 กิจการสามารถขายสินคาไดดีกวาไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 
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     3.  อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร 

 

 
 

ตารางที่ 18 สูตรอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร 

 

 
 

ตารางที่ 19 การวิเคราะหอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร 

 

  ผลการวิเคราะห 

     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวรคือ 0.15 เทา กิจการสามารถ

ใชสินทรัพยถาวรไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวรคือ 0.10 เทา กิจการสามารถ

ใชสินทรัพยถาวรไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด      

     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวรคือ 0.12 เทา กิจการสามารถ

ใชสินทรัพยถาวรไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด     

     สรุป ไตรมาสที่ 1 มีการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวรมากกวา ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาส

ที่ 3 คือ ในไตรมาสที่ 1 กิจการสามารถใชสินทรัพยถาวรไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุดดีกวาไตร

มาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 

 

     

 

 

 

 

 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร

 (เทา) เพิ่มดี
=

ขายสุทธิ

สินทรัพยถาวร

5,373,682   4,403,287   6,455,573   

46,292,192 45,889,567 42,564,129 

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1

0.12 0.10 0.15เทา เทา= = = เทา
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   4.  อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม 

 

  
 

ตารางที่ 20 สูตรอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม 

 

 
 

ตารางที่ 21 การวิเคราะหอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม 

 

  ผลการวิเคราะห 

     ไตรมาสที่ 1 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมคือ 0.12 เทา กิจการสามารถใช

สินทรัพยรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     ไตรมาสที่ 2 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมคือ 0.08 เทา กิจการสามารถใช

สินทรัพยรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ    

     ไตรมาสที่ 3 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมคือ 0.10 เทา กิจการสามารถใช

สินทรัพยรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ   

     สรุป ไตรมาสที่ 1 มีการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมมากกวา ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาส

ที่ 3 คือ ในไตรมาสที่ 1กิจการสามารถใชสินทรัพยรวมไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุดดีกวา ไตร

มาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม 

(เทา) เพิ่มดี
=

 ขายสุทธิ

สินทรัพยรวม

5,373,682   4,403,287   6,455,573   

56,150,630 55,894,443 55,989,615 
= 0.12 เทา= 0.10 เทา = 0.08 เทา

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1
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  4.4.3  อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการบริหารหน้ีสิน 

     1.  อัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพยรวม 

 

 
 

ตารางที่ 22 สูตรอัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพยรวม 

 

 
 

ตารางที่ 23 การวิเคราะหอัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพยรวม 

 

  ผลการวิเคราะห 

     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพยรวม คือ 0.48 เทา กิจการใชเงินทุน

จากหน้ีสิน 0.45 เทา ที่เหลือ 0.55 เทา แสดงวายังไมมีความเสี่ยง 

     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพยรวม คือ 0.48 เทา กิจการใชเงินทุน

จากหน้ีสิน 0.46 เทา ที่เหลือ 0.54 เทา แสดงวายังไมมีความเสี่ยง     

     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพยรวม คือ 0.48 เทา กิจการใชเงินทุน

จากหน้ีสิน 0.47 เทา ที่เหลือ 0.53 เทา แสดงวายังไมมีความเสี่ยง     

     สรุป ไตรมาสที่ 1 มีอัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพยรวมเทากับไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 

3 คือ มีหน้ีสินรวมเทากับสินทรัพยรวม แสดงใหเห็นวา ไตรมาสที่ 1 กิจการใชเงินทุนจากหน้ีสิน

เทากับไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 ซึ่งทําใหมีความเสี่ยงนอย 

 

 

 

 

 

 

อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม 

(เทา) ลดดี
=

หนี้สินรวม

สินทรัพยรวม

26,988,143 26,899,604 26,999,193 

56,150,630 55,894,443 55,989,615 
= 0.48

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1

เทา= 0.48 เทา = 0.48 เทา
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     2.  อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน 

 

 
 

ตารางที่ 24 สูตรการวิเคราะหอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน 

 

 
 

ตารางที่ 25 การวิเคราะหอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน 

 

  ผลการวิเคราะห 

     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพยรวม คือ 0.93  เทา กิจการสามารถใช

สินทรัพยรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพยรวม คือ 0.93  เทา กิจการสามารถใช

สินทรัพยรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ  

     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพยรวม คือ 0.93  เทา กิจการสามารถใช

สินทรัพยรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ   

     สรุป ไตรมาสที่ 1  มีอัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพยรวมเทากับ ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาส

ที่ 3  คือ มีหน้ีสินรวมเทากับสินทรัพยรวม แสดงใหเห็นวา ไตรมาสที่ 1 กิจการใชเงินทุนจากหน้ีสิน

เทากับ ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 ซึ่งทําใหมีความเสี่ยงนอย 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 

(เทา) ลดดี
=

หนี้สินรวม

สวนของผูถือหุน

26,988,143 26,899,604 26,999,193 

29,162,487 28,994,839 28,990,422 
= 0.93 เทา= 0.93 เทา = 0.93 เทา

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1
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     3.  อัตราสวนแสดงความสามารถในการจายดอกเบี้ย 

 

 
 

ตารางที่ 26 สูตรการวิเคราะหอัตราสวนแสดงความสามารถในการจายดอกเบี้ย 

 

 
 

ตารางที่ 27 การวิเคราะหอัตราสวนแสดงความสามารถในการจายดอกเบี้ย 

 

  ผลการวิเคราะห 

     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอัตราสวนแสดงความสามารถในการจายดอกเบี้ยลดลง  1.45 เทา 

แสดงวากิจการไมมีความสามารถในการจายดอกเบี้ย 

     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราสวนแสดงความสามารถในการจายดอกเบี้ย 2.10 เทา แสดงวา

กิจการมีความสามารถในการจายดอกเบี้ย     

     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตราสวนแสดงความสามารถในการจายดอกเบี้ย 0.95 เทา แสดงวา

กิจการมีความสามารถในการจายดอกเบี้ย     

     สรุป ไตรมาสที่ 2 มีอัตราสวนแสดงความสามารถในการจายดอกเบี้ยมากกวาไตรมาสที่ 

1 และ ไตรมาสที่ 3 คือมีกําไรจากการดําเนินงานมากกวาดอกเบี้ยจาย แสดงใหเห็นวาไตรมาสที่ 2 

กิจการมีความสามารถในการจายดอกเบี้ยที่สูงกวาไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการ

จายดอกเบี้ย (เทา) เพิ่มดี
=

กําไรจากการดําเนินงาน

ดอกเบี้ยจาย

(437,154)     (936,973)     665,876      

(461,318)     (446,944)     (458,804)     
2.10    (1.45)

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1

= = =เทา เทา เทา0.95
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  4.4.4.  อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร 

     1.  อัตรากําไรข้ันตน   

 

 
ตารางที่ 28 สูตรอัตรากําไรขั้นตน 

 

 
ตารางที่ 29 การวิเคราะหอัตรากําไรขั้นตน 

 

  ผลการวิเคราะห 

     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 21.98 แสดงวากิจการขายสินคาได 100 

บาท เปนกําไรขั้นตนรอยละ 21.98  ที่เหลือเปน ตนทุนขายรอยละ 78.02 

     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตรากําไรขั้นตนลดลงรอยละ 1.44  แสดงวากิจการขายสินคาได 

100 บาท เปนกําไรขั้นตนลดลงรอยละ 1.44  ที่เหลือเปน ตนทุนขายรอยละ 101.44  

     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 7.76  แสดงวากิจการขายสินคาได 100 

บาท เปนกําไรขั้นตนรอยละ 7.67  ที่เหลือเปน ตนทุนขายรอยละ 78.56    

     สรุป ไตรมาสที่ 1 มีอัตรากําไรขั้นตนมากกวา ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 คือ ขาย

สินคาได 100 บาท เปนกําไรขั้นตนรอยละ 21.98 แสดงใหเห็นกวาไตรมาสที่ 1 มีกําไรขั้นตน

มากกวาไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตรากําไรขั้นตน (%) เพิ่มดี =
กําไรขั้นตน x 100

ขายสุทธิ

412,323      (63,525)       1,419,104   

5,373,682   4,403,287   6,455,573   
(1.44) % x 100 = 21.98

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1

%x 100 = 7.67 % x 100 =
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     2.  อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 

 

 
 

ตารางที่ 30 สูตรอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 

 

 
 

ตารางที่ 31 การวิเคราะหอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 

  ผลการวิเคราะห 

     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานรอยละ 10.31 แสดงวากิจการไดรับ

เงินจากการขาย 100 บาท เมื่อหัก ตนทุนขาย และ คาใชจายในการขายและบริหารแลวทําใหกิจการ

มีกําไรจากการดําเนินงาน 10.31 บาท 

     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานลดลงรอยละ 21.28 แสดงวากิจการ

ไดรับเงินจากการขาย 100 บาท เมื่อหัก ตนทุนขาย และ คาใชจายในการขายและบริหารแลวทําให

กิจการมีขาดทุนจากการดําเนินงาน 21.28 บาท   

     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานลดลงรอยละ 8.14 แสดงวากิจการ

ไดรับเงินจากการขาย 100 บาท เมื่อหัก ตนทุนขาย และ คาใชจายในการขายและบริหารแลวทําให

กิจการมีกําไรจากการดําเนินงานลดลง 8.14 บาท    

     สรุป ไตรมาสที่ 1 มีอัตรากําไรจากการดําเนินงานมากกวา ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 

คือ กิจการไดรับเงินจากการขาย 100 บาท เมื่อหัก ตนทุนขาย และคาใชจายแลวทําใหกิจการมีกําไร

จากการดําเนินงาน 10.31 บาท แสดงใหเห็นวา ไตรมาสที่ 1 มีกําไรจากการดําเนินงานมากกวา ไตร

มาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 

 

 

 

 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 

เพิ่มดี

กําไรจากการดําเนินงาน x 100

ขายสุทธิ
=

(437,154)     (936,973)     665,876      

5,373,682   4,403,287   6,455,573   
(21.28) % x 100 = 10.31 %

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1

x 100 = (8.14) % x 100 =
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     3.  อัตรากําไรสุทธิ 

 

 
 

ตารางที่ 32 สูตรอัตรากําไรสุทธิ 

 

 
 

ตารางที่ 33 การวิเคราะหอัตรากําไรสุทธิ 

 

   

  ผลการวิเคราะห 

     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 7.98 แสดงวากิจการไดรับเงินจากการขาย 

100 บาท เมื่อหัก ตนทุนขาย คาใชจาย และ ตนทุนทางการเงินแลวกิจการมีกําไรสุทธิ 7.98 บาท 

     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตรากําไรสุทธิลดลงรอยละ 2.28 แสดงวากิจการไดรับเงินจากการ

ขาย 100 บาท เมื่อหัก ตนทุนขาย คาใชจาย และ ตนทุนทางการเงินแลวกิจการมีกําไรสุทธิลกลง 

2.28 บาท 

     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตรากําไรสุทธิลดลงรอยละ 2.84 แสดงวากิจการไดรับเงินจากการ

ขาย 100 บาท เมื่อหัก ตนทุนขาย คาใชจาย และ ตนทุนทางการเงินแลวกิจการมีกําไรสุทธิลดลง 

2.84 บาท      

      สรุป ไตรมาสที่ 1 มีอัตรากําไรสุทธิมากกวา ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 คือ กิจการ

ไดรับเงินจากการขาย 100 บาท เมื่อหัก ตนทุนขาย คาใชจาย และ ตนทุนทางการเงินแลวกิจการมี

กําไรสุทธิ 7.98 แสดงใหเห็นวาไตรมาสที่ 1 มีกําไรสุทธิมากกวาไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 

 

 

 

    

อัตรากําไรสุทธิ (%) เพิ่มดี =
กําไรสุทธิ x 100

ขายสุทธิ

(152,605)     (100,515)     515,237      

5,373,682   4,403,287   6,455,573   

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1

x 100 = (2.84) % x 100 = (2.28) % x 100 = 7.98 %
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  4.  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 

 

 
 

ตารางที่ 34 สูตรอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 

 

 
 

ตารางที่ 35 การวิเคราะหอัตราผลตอบจากสินทรัพย 

 

  ผลการวิเคราะห 

     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรอยละ 0.92  แสดงวาสินทรัพย 100 

บาท สินทรัพยดังกลาวกอใหเกิดผลกําไร 0.92 บาท 

     ไตรมาสที่  2 กิจการมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยลดลงรอยละ 0.18 แสดงวา

สินทรัพย 100 บาท สินทรัพยดังกลาวกอใหเกิดผลขาดทุน 0.18 บาท   

     ไตรมาสที่  3 กิจการมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยลดลงรอยละ 0.27 แสดงวา

สินทรัพย 100 บาท สินทรัพยดังกลาวกอใหเกิดผลขาดทุน 0.27 บาท   

     สรุป ไตรมาสที่ 1 มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยมากกวา ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 

3 คือ สินทรัพย 100 บาท สินทรัพยดังกลาวกอใหเกิดผลกําไร 0.92 บาท แสดงเห็นวา ไตรมาสที่ 1 

มีผลตอบแทนจากสินทรัพยมากกวาไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 

 

 

 

 

 

 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 

เพิ่มดี
=

กําไรสุทธิ x 100

สินทรัพยรวม

(152,605)     (100,515)     515,237      

56,150,630 55,894,443 55,989,615 
(0.18) % x 100 = 0.92 %

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1

x 100 = (0.27) % x 100 =
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     5.  อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสามัญ 

 

 
 

ตารางที่ 36 สูตรอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสามัญ 

 

 
 

ตารางที่ 37 การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

 

  ผลการวิเคราะห 

     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนรอยละ 1.78 แสดงวากิจการ

มีสวนของผูถือหุน 100 บาท สามารถบริหารใหเกิดผลกําไร รอยละ 1.78 

     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนลดลงรอยละ 0.35 แสดงวา

กิจการมีสวนของผูถือหุน 100 บาท สามารถบริหารใหเกิดผลขาดทุน รอยละ 0.35   

     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนรอยละ 0.52 แสดงวากิจการ

มีสวนของผูถือหุน 100 บาท สามารถบริหารใหเกิดผลกําไร รอยละ 0.52   

     สรุป ไตรมาสที่ 1 มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนมากกวา ไตรมาสที่ 2 และ 

ไตรมาสที่ 3 คือ กิจการมีสวนของผูถือหุน 100 บาท สามารถบริหารใหเกิดผลกําไรรอยละ 0.52 

แสดงใหเห็นวา ไตรมาสที่ 1 มีผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนดีกวา ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือ

หุนสามัญ (%) เพิ่มดี

กําไรสุทธิ x 100

สวนของผูถือหุน
=

(152,605)     (100,515)     515,237      

29,162,487 28,994,839 28,990,422 
1.78 %

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1

x 100 = (0.52) % x 100 = (0.35) % x 100 =
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4.5 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 2 บริษัท 

  4.5.1  การเปรียบเทียบอัตราสวนสภาพคลอง 

 

 
 

ตารางที่ 38  การเปรียบเทียบอัตราสวนสภาพคลอง 

 

  การเปรียบเทียบอัตราสวนทุนหมุนเวียน 

     จากการเปรียบเทียบอัตราสวนทุนหมุนเวียนในไตรมาสที่ 1 ปรากฏวาอัตราสวนทุน

หมุนเวียนของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนทุนหมุนเวียนสูงกวาบริษัท สาย

การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีอัตราสวนทุนหมุนเวียน 1.89 เทา ในขณะที่บริษัท สายการบิน

ไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนทุนหมุนเวียน 0.66 เทา แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) มีความสามารถในการชําระหน้ีสินระยะสั้นไดมากกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด 

(มหาชน) 

     จากการเปรียบเทียบอัตราสวนทุนหมุนเวียนในไตรมาสที่ 2 ปรากฏวาอัตราสวนทุน

หมุนเวียนของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนทุนหมุนเวียนสูงกวาบริษัท สาย

การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีอัตราสวนทุนหมุนเวียน 1.49 เทา ในขณะที่บริษัท สายการบิน

ไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนทุนหมุนเวียน 0.63 เทา แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) มีความสามารถในการชําระหน้ีสินระยะสั้นไดมากกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด 

(มหาชน) 

     จากการเปรียบเทียบอัตราสวนทุนหมุนเวียนในไตรมาสที่ 3 ปรากฏวาอัตราสวนทุน

หมุนเวียนของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนทุนหมุนเวียนสูงกวาบริษัท สาย

การบินไทยจํากัด (มหาชน) โดยมีอัตราสวนทุนหมุนเวียน 1.43 เทา ในขณะที่บริษัท สายการบิน

ไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนทุนหมุนเวียน 0.67 เทา แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) มีความสามารถในการชําระหน้ีสินระยะสั้นไดมากกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด 

(มหาชน) 

อัตราสวน ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

1.อัตราสวนทุนหมุนเวียน 1.43 เทา 1.49 เทา 1.89 เทา 0.67 เทา 0.63 เทา 0.66 เทา

2.อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว 1.33 เทา 1.38 เทา 1.81 เทา 0.52 เทา 0.49 เทา 0.53 เทา

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน)
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  การเปรียบเทียบอัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว 

     จากการเปรียบเทียบอัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็วในไตรมาสที่ 1 ปรากฏวาอัตราสวนทุน

หมุนเวียนเร็วของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็วสูงกวา

บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีอัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว 1.81 เทา ในขณะที่บริษัท 

สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว 0.53 เทา แสดงวาบริษัท การบิน

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสามารถในการชําระหน้ีสินระยะสั้นหลังหักสินคาคงเหลือและ

คาใชจายลวงหนาได ดีกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

     จากการเปรียบเทียบอัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็วในไตรมาสที่ 2 ปรากฏวาอัตราสวนทุน

หมุนเวียนเร็วของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็วสูงกวา

บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีอัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว 1.38 เทา ในขณะที่บริษัท 

สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว 0.49 เทา แสดงวาบริษัท การบิน

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสามารถในการชําระหน้ีสินระยะสั้นหลังหักสินคาคงเหลือและ

คาใชจายลวงหนาได ดีกวาบริษัท สายการบินไทยจํากัด (มหาชน) 

     จากการเปรียบเทียบอัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็วในไตรมาสที่ 3 ปรากฏวาอัตราสวนทุน

หมุนเวียนเร็วของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็วสูงกวา

บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีอัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว 1.33 เทา ในขณะที่บริษัท 

สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว 0.52 เทา แสดงวาบริษัท การบิน

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสามารถในการชําระหน้ีสินระยะสั้นหลังหักสินคาคงเหลือและ

คาใชจายลวงหนาได ดีกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) 
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  4.5.2 การเปรียบเทียบอัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการบริหารสินทรัพย 

 

 
 

ตารางที่ 39 การเปรียบเทียบอัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการบริหารสินทรัพย 

   

  การเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 

     จากการเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ีในไตรมาสที่ 1 ปรากฏวาอัตราการ

หมุนเวียนของลูกหน้ีของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ี

สูงกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีอัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 5.65 รอบ 

ในขณะที่บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 3.61 รอบ แสดง

วาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากการขายเชื่อไดเร็ว

กวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

     จากการเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ีในไตรมาสที่ 2 ปรากฏวาอัตราการ

หมุนเวียนของลูกหน้ีของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ี

สูงกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีอัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 2.99 รอบ 

ในขณะที่บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 2.33 รอบ แสดง

วาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากการขายเชื่อไดเร็ว

กวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

อัตราสวน ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

1.อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ 3.83 รอบ 2.99 รอบ 5.65 รอบ 2.58 รอบ 2.33 รอบ 3.61 รอบ

1.1  ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงิน

จากลูกหนี้
93.97 วัน 120.27 วัน 63.77 วัน 139.77 วัน 154.66 วัน 99.78 วัน

2.อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ 8.41 รอบ 7.94 รอบ 13.04 รอบ 1.95 รอบ 1.80 รอบ 2.75 รอบ

2.1 ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการขายสินคา 42.82 วัน 48.05 วัน 27.61 วัน 184.15 วัน 199.86 วัน 130.70 วัน

3.อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร 0.12 เทา 0.10 เทา 0.15 เทา 0.18 เทา 0.17 เทา 0.11 เทา

4.อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม 0.10 เทา 0.08 เทา 0.12 เทา 0.15 เทา 0.14 เทา 0.10 เทา

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน)



229 
 

     จากการเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ีในไตรมาสที่ 3 ปรากฏวาอัตราการ

หมุนเวียนของลูกหน้ีของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ี

สูงกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีอัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 3.83 รอบ 

ในขณะที่บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 2.58 รอบ แสดง

วาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากการขายเชื่อไดเร็ว

กวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

 

  การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 

     จากการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ีในไตรมาสที่ 1 ปรากฏ

วาระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ีของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มี

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ีตํ่ากวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมี

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 63.77 วัน ในขณะที่บริษัท สายการบินไทย จํากัด 

(มหาชน) มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 99.78 วัน แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บหน้ีจากลูกหน้ีไดโดยใชระยะเวลานอยกวาบริษัท 

สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

     จากการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ีในไตรมาสที่ 2 ปรากฏ

วาระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ีของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มี

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ีตํ่ากวาบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) โดย

มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 120.27 วัน ในขณะที่บริษัท สายการบินไทย จํากัด 

(มหาชน) มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 154.66 วัน แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บหน้ีจากลูกหน้ีไดโดยใชระยะเวลานอยกวาบริษัท 

สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

     จากการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ีในไตรมาสที่ 3 ปรากฏ

วาระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ีของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มี

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ีตํ่ากวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมี

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 93.97 วัน ในขณะที่บริษัท สายการบินไทย จํากัด 

(มหาชน) มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 139.77 วัน แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บหน้ีจากลูกหน้ีไดโดยใชระยะเวลานอยกวาบริษัท 

สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) 
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  การเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ 

     จากการเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือในไตรมาสที่ 1 ปรากฏวา

อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราการ

หมุนเวียนของสินคาคงเหลือสูงกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีอัตราการ

หมุนเวียนของสินคาคงเหลือ 13.04 รอบ ในขณะที่บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตรา

การหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ 2.75 รอบ แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  มี

ความสามารถในการขายสินคาไดดีกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

     จากการเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือในไตรมาสที่ 2 ปรากฏวา

อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราการ

หมุนเวียนของสินคาคงเหลือสูงกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีอัตราการ

หมุนเวียนของสินคาคงเหลือ 7.94 รอบ ในขณะที่บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตรา

การหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ 1.80 รอบ แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  มี

ความสามารถในการขายสินคาไดดีกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

     จากการเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือในไตรมาสที่ 3 ปรากฏวา

อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราการ

หมุนเวียนของสินคาคงเหลือสูงกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีอัตราการ

หมุนเวียนของสินคาคงเหลือ 8.41 รอบ ในขณะที่บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตรา

การหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ 1.95 รอบ แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)              

มีความสามารถในการขายสินคาไดดีกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

 

  การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการขายสินคา 

     จากการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการขายสินคาในไตรมาสที่ 1 ปรากฏวา

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการขายสินคาของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีระยะเวลาโดย

เฉลี่ยในการขายสินคาตํ่ากวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีระยะเวลาโดยเฉลี่ยใน

การขายสินคา 27.61 วัน ในขณะที่บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยใน

การขายสินคา 130.70 วัน แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสามารถในการ

ขายสินคาไดเร็วกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน)   
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     จากการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการขายสินคาในไตรมาสที่ 2 ปรากฏวา

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการขายสินคาของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีระยะเวลาโดย

เฉลี่ยในการขายสินคาตํ่ากวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีระยะเวลาโดยเฉลี่ยใน

การขายสินคา 48.05 วัน ในขณะที่บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยใน

การขายสินคา 199.86 วัน แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสามารถในการ

ขายสินคาไดเร็วกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน)     

     จากการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการขายสินคาในไตรมาสที่ 3 ปรากฏวา

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการขายสินคาของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีระยะเวลาโดย

เฉลี่ยในการขายสินคาตํ่ากวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีระยะเวลาโดยเฉลี่ยใน

การขายสินคา 42.82 วัน ในขณะที่บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยใน

การขายสินคา 184.15 วัน แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสามารถในการ

ขายสินคาไดเร็วกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน)  

 

  การเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร 

     จากการเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนสินทรัพยถาวรในไตรมาสที่ 1 ปรากฏวาอัตรา

การหมุนเวียนของสินทรัพยถาวรของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราการหมุนเวียน

ของสินทรัพยถาวรสูงกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีอัตราการหมุนเวียนของ

สินทรัพยถาวร 0.15 เทา ในขณะที่บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตราการหมุนเวียน

ของสินทรัพยถาวร 0.11 เทา แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสามารถในการ

ใชสินทรัพยถาวรไดอยางมีประสิทธิภาพดีกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

      จากการเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนสินทรัพยถาวรในไตรมาสที่ 2 ปรากฏวาอัตรา

การหมุนเวียนของสินทรัพยถาวรของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราการหมุนเวียน

ของสินทรัพยถาวรตํ่ากวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีอัตราการหมุนเวียนของ

สินทรัพยถาวร 0.10 เทา ในขณะที่บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตราการหมุนเวียน

ของสินทรัพยถาวร 0.17 เทา แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสามารถในการ

ใชสินทรัพยถาวรไดอยางมีประสิทธิภาพนอยกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) 
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      จากการเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนสินทรัพยถาวรในไตรมาสที่ 3 ปรากฏวาอัตรา

การหมุนเวียนของสินทรัพยถาวรของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราการหมุนเวียน

ของสินทรัพยถาวรสูงกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีอัตราการหมุนเวียนของ

สินทรัพยถาวร 0.12 เทา ในขณะที่บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตราการหมุนเวียน

ของสินทรัพยถาวร 0.18 เทา แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสามารถในการ

ใชสินทรัพยถาวรไดอยางมีประสิทธิภาพดีกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

  

 

  การเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม 

     จากการเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมในไตรมาสที่ 1 ปรากฏวาอัตรา

การหมุนเวียนของสินทรัพยรวมของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราการหมุนเวียน

ของสินทรัพยรวมสูงกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีอัตราการหมุนเวียนของ

สินทรัพยรวม 0.12 เทา ในขณะที่บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตราการหมุนเวียนของ

สินทรัพยรวม 0.10 เทา แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  มีความสามารถในการใช

สินทรัพยรวมไดอยางมีประสิทธิภาพดีกวาบริษัท การบินไทยจํากัด (มหาชน)  

     จากการเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมในไตรมาสที่ 2 ปรากฏวาอัตรา

การหมุนเวียนของสินทรัพยรวมของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราการหมุนเวียน

ของสินทรัพยรวมตํ่ากวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีอัตราการหมุนเวียนของ

สินทรัพยรวม 0.08 เทา ในขณะที่บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตราการหมุนเวียนของ

สินทรัพยรวม 0.14 เทา แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  มีความสามารถในการใช

สินทรัพยรวมไดอยางมีประสิทธิภาพนอยกวาบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

    จากการเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมในไตรมาสที่ 3 ปรากฏวาอัตรา

การหมุนเวียนของสินทรัพยรวมของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราการหมุนเวียน

ของสินทรัพยรวมตํ่ากวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีอัตราการหมุนเวียนของ

สินทรัพยรวม 0.10 เทา ในขณะที่บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตราการหมุนเวียนของ

สินทรัพยรวม 0.15 เทา แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  มีความสามารถในการใช

สินทรัพยรวมไดอยางมีประสิทธิภาพนอยกวาบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
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 4.5.3 การเปรียบเทียบอัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการบริหารหน้ีสิน 

 

 
 

ตารางที่ 40 การเปรียบเทียบอัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการบริหารหน้ีสิน 

 

  การเปรียบเทียบอัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพยรวม 

     จากการเปรียบเทียบอัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพยรวมในไตรมาสที่  1 ปรากฏวา

อัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพยรวมของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนหน้ีสิน

ตอสินทรัพยรวมตํ่ากวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีอัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพย

รวม 0.48 เทา ในขณะที่บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพยรวม 

0.53 เทา แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินได

ดีกวาและมีความเสี่ยงนอยกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

     จากการเปรียบเทียบอัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพยรวมในไตรมาสที่  2 ปรากฏวา

อัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพยรวมของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนหน้ีสิน

ตอสินทรัพยรวมตํ่ากวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีอัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพย

รวม 0.48 เทา ในขณะที่บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพยรวม 

0.87 เทา แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินได

ดีกวาและมีความเสี่ยงนอยกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

อัตราสวน ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

1.อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม 0.48 เทา 0.48 เทา 0.48 เทา 0.88 เทา 0.87 เทา 0.53 เทา

2.อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 0.93 เทา 0.93 เทา 0.93 เทา 7.15 เทา 6.83 เทา 6.52 เทา

3.อัตราสวนแสดงความสามารถในการ

จายดอกเบี้ย
0.95 เทา 2.10 เทา (1.45) เทา 17.64 เทา 17.64 เทา 22.03 เทา

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน)
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     จากการเปรียบเทียบอัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพยรวมในไตรมาสที่  3 ปรากฏวา

อัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพยรวมของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนหน้ีสิน

ตอสินทรัพยรวมตํ่ากวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีอัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพย

รวม 0.48 เทา ในขณะที่บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพยรวม 

0.88 เทา แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินได

ดีกวาและมีความเสี่ยงนอยกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

 

  การเปรียบเทียบอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน 

     จากการเปรียบเทียบอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนในไตรมาสที่ 1 ปรากฏวา

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวน

หน้ีสินตอสวนของผูถือหุนตํ่ากวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีอัตราสวนหน้ีสิน

ตอสวนของผูถือหุน 0.93 เทา ในขณะที่บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนหน้ีสิน

ตอสวนของผูถือหุน 6.52 เทา แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสามารถใน

การบริหารหน้ีสินไดดีกวาและมีความเสี่ยงนอยกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

     จากการเปรียบเทียบอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนในไตรมาสที่ 2 ปรากฏวา

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวน

หน้ีสินตอสวนของผูถือหุนตํ่ากวาบริษัท สายการบินไทยจํากัด (มหาชน) โดยมีอัตราสวนหน้ีสินตอ

สวนของผูถือหุน 0.93 เทา ในขณะที่บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนหน้ีสินตอ

สวนของผูถือหุน 6.83 เทา แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสามารถในการ

บริหารหน้ีสินไดดีกวาและมีความเสี่ยงนอยกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

     จากการเปรียบเทียบอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนในไตรมาสที่ 3 ปรากฏวา

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวน

หน้ีสินตอสวนของผูถือหุนตํ่ากวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีอัตราสวนหน้ีสิน

ตอสวนของผูถือหุน 0.93 เทา ในขณะที่บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนหน้ีสิน

ตอสวนของผูถือหุน 7.15 เทา แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสามารถใน

การบริหารหน้ีสินไดดีกวาและมีความเสี่ยงนอยกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) 
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  การเปรียบเทียบอัตราสวนแสดงความสามารถในการจายดอกเบี้ย 

     จากการเปรียบเทียบอัตราสวนแสดงความสามารถในการจายดอกเบี้ยในไตรมาสที่ 1 

ปรากฏวาอัตราสวนแสดงความสามารถในการจายดอกเบี้ยของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) มีอัตราสวนแสดงความสามารถในการจายดอกเบี้ยตํ่ากวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด 

(มหาชน) โดยมีอัตราสวนแสดงความสามารถในการจายดอกเบี้ยลดลง 1.45 เทา ในขณะที่บริษัท 

สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนแสดงความสามารถในการจายดอกเบี้ย 22.03 เทา 

แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสามารถในการจายดอกเบี้ยไดตํ่ากวาบริษัท 

สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

     จากการเปรียบเทียบอัตราสวนแสดงความสามารถในการจายดอกเบี้ยในไตรมาสที่ 2 

ปรากฏวาอัตราสวนแสดงความสามารถในการจายดอกเบี้ยของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) มีอัตราสวนแสดงความสามารถในการจายดอกเบี้ยตํ่ากวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด 

(มหาชน) โดยมีอัตราสวนแสดงความสามารถในการจายดอกเบี้ย 2.10 เทา ในขณะที่บริษัท สายการ

บินไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนแสดงความสามารถในการจายดอกเบี้ย 17.64 เทา แสดงวา

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสามารถในการจายดอกเบี้ยไดตํ่ากวาบริษัท สายการ

บินไทย จํากัด (มหาชน) 

     จากการเปรียบเทียบอัตราสวนแสดงความสามารถในการจายดอกเบี้ยในไตรมาสที่ 3 

ปรากฏวาอัตราสวนแสดงความสามารถในการจายดอกเบี้ยของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) มีอัตราสวนแสดงความสามารถในการจายดอกเบี้ยตํ่ากวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด 

(มหาชน) โดยมีอัตราสวนแสดงความสามารถในการจายดอกเบี้ย 0.95 เทา ในขณะที่บริษัท สายการ

บินไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนแสดงความสามารถในการจายดอกเบี้ย 17.64 เทา แสดงวา

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสามารถในการจายดอกเบี้ยไดไมดีกวาบริษัท สาย

การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
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  4.5.4 การเปรียบเทียบอัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร 

 

 
 

ตารางที่ 41 การเปรียบเทียบอัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร 

 

   การเปรียบอัตรากําไรข้ันตน 

     จากการเปรียบเทียบอัตรากําไรขั้นตนในไตรมาสที่ 1 ปรากฏวาอัตรากําไรขั้นตนของ

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตรากําไรขั้นตนตํ่ากวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด 

(มหาชน) โดยมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 21.98 ในขณะที่ บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มี

อัตรากําไรขั้นตนรอยละ 72.08 แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสามารถใน

การเพิ่มรายไดนอยกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

     จากการเปรียบเทียบอัตรากําไรขั้นตนในไตรมาสที่ 2 ปรากฏวาอัตรากําไรขั้นตนของ

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตรากําไรขั้นตนตํ่ากวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด 

(มหาชน) โดยมีอัตรากําไรขั้นตนลดลงรอยละ 1.44 ในขณะที่ บริษัท สายการบินไทย จํากัด 

(มหาชน) มีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 66.95 แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)               

มีความสามารถในการเพิ่มรายไดนอยกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

     จากการเปรียบเทียบอัตรากําไรขั้นตนในไตรมาสที่ 3 ปรากฏวาอัตรากําไรขั้นตนของ

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตรากําไรขั้นตนตํ่ากวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด 

(มหาชน) โดยมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 7.67 ในขณะที่ บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มี

อัตรากําไรขั้นตนรอยละ 65.59 แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสามารถใน

การเพิ่มรายไดนอยกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

อัตราสวน ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

1.อัตรากําไรขั้นตน 7.67% (1.44%) 21.98% 65.59% 66.95% 72.08%

2.อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (8.14%) (21.28%) 10.31% 46.85% 48.06% 56.18%

3.อัตรากําไรสุทธิ (2.84%) (2.28%) 7.98% (6.24%) (4.01%) 6.39%

4.อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (0.27%) (0.18%) 0.92% (0.92%) (0.56%) 0.62%

5.อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือ

หุนสามัญ
(0.52%) (0.35%) 1.78% (7.50%) (4.38%) 7.73%

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน)
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  การเปรียบเทียบอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 

     จากการเปรียบเทียบอัตรากําไรจากการดําเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปรากฏวาอัตรากําไร

จากการดําเนินงานของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตรากําไรจากการดําเนินงานตํ่า

กวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานรอยละ 10.31 

ในขณะที่บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตรากําไรจากการดําเนินงานรอยละ 56.18 

แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารจัดการคาใชจายใน

การดําเนินงานนอยกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

     จากการเปรียบเทียบอัตรากําไรจากการดําเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปรากฏวาอัตรากําไร

จากการดําเนินงานของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตรากําไรจากการดําเนินงานตํ่า

กวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานรอยละลดลง 21.28 

ในขณะที่บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตรากําไรจากการดําเนินงานรอยละ 48.06

แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารจัดการคาใชจายใน

การดําเนินงานนอยกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

     จากการเปรียบเทียบอัตรากําไรจากการดําเนินงานในไตรมาสที่ 3 ปรากฏวาอัตรากําไร

จากการดําเนินงานของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตรากําไรจากการดําเนินงานตํ่า

กวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานลดลงรอยละ 8.14 

ในขณะที่บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตรากําไรจากการดําเนินงานรอยละ 46.85 

แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารจัดการคาใชจายใน

การดําเนินงานนอยกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

 

  การเปรียบเทียบอัตรากําไรสุทธิ 

     จากการเปรียบเทียบอัตรากําไรสุทธิในไตรมาสที่ 1 ปรากฏวาอัตรากําไรสุทธิของบริษัท 

การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตรากําไรสุทธิสูงกวา บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

โดยมีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 7.98 ในขณะที่บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตรากําไร

สุทธิรอยละ 6.39 แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสามารถในการทํากําไรได

มากกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) 
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     จากการเปรียบเทียบอัตรากําไรสุทธิในไตรมาสที่ 2 ปรากฏวาอัตรากําไรสุทธิของบริษัท 

การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตรากําไรสุทธิตํ่ากวา บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

โดยมีอัตรากําไรสุทธิลดลงรอยละ 2.28 ในขณะที่บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตรา

กําไรสุทธิลดลงรอยละ 4.01 แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสามารถในการ

ทํากําไรไดนอยกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

     จากการเปรียบเทียบอัตรากําไรสุทธิในไตรมาสที่ 3 ปรากฏวาอัตรากําไรสุทธิของบริษัท 

การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตรากําไรสุทธิตํ่ากวา บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

โดยมีอัตรากําไรสุทธิลดลงรอยละ 2.84 ในขณะที่บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตรา

กําไรสุทธิลดลงรอยละ 6.24 แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสามารถใน   

การทํากําไรไดนอยกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

 

  การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 

     จากการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยไตรมาสที่  1 ปรากฏวาอัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราผลตอบแทนจาก

สินทรัพยสูงกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย     

รอยละ 0.92 ในขณะที่บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 

รอยละ 0.62 แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสามารถในการใชสินทรัพย

อยางมีประสิทธิภาพมากกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

     จากการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยไตรมาสที่  2 ปรากฏวาอัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราผลตอบแทนจาก

สินทรัพยตํ่ากวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยลดลง

รอยละ 0.18 ในขณะที่บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย

ลดลงรอยละ 0.56แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสามารถในการใช

สินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพนอยกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

     จากการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยไตรมาสที่  3 ปรากฏวาอัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราผลตอบแทนจาก

สินทรัพยตํ่ากวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยลดลง

รอยละ 0.27 ในขณะที่บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย

ลดลงรอยละ 0.92 แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสามารถในการใช

สินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพนอยกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) 



239 
 

  การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

     จากการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนไตรมาสที่ 1 ปรากฏวาอัตรา

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราผลตอบแทน

ตอสวนของผูถือหุนตํ่ากวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีอัตราผลตอบแทนตอสวน

ของผูถือหุนรอยละ 1.78 ในขณะที่ บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตราผลตอบแทนตอ

สวนของผูถือหุนรอยละ 7.73 แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสามารถใน

การทํากําไรตํ่าวาจึงทําใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนนอยกวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด 

(มหาชน) 

     จากการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนไตรมาสที่ 2 ปรากฏวาอัตรา

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราผลตอบแทน

ตอสวนของผูถือหุนตํ่ากวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีอัตราผลตอบแทนตอสวน

ของผูถือหุนลดลงรอยละ 0.33 ในขณะที่  บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตรา

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนลดลงรอยละ 4.38 แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

มีความสามารถในการทํากําไรตํ่าวาจึงทําใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนนอยกวาบริษัท สายการบิน

ไทย จํากัด (มหาชน) 

     จากการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนไตรมาสที่ 3 ปรากฏวาอัตรา

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราผลตอบแทน

ตอสวนของผูถือหุนตํ่ากวาบริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีอัตราผลตอบแทนตอสวน

ของผูถือหุนลดลงรอยละ 0.52 ในขณะที่  บริษัท สายการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตรา

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนลดลงรอยละ 7.50 แสดงวาบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

มีความสามารถในการทํากําไรตํ่าวาจึงทําใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนนอยกวาบริษัท สายการบิน

ไทย จํากัด (มหาชน) 
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บทท่ี  5 

 

 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลดําเนินโครงการ 

 การจัดทําบัญชีโครงการคร้ังน้ี ทางผูจัดไดเลือกบริษัทการบิน กรุงเทพ จํากัด(มหาชน) ไตร

มาส1-3 ประจําป 2561 เปนตนแบบในการศึกษาเรียนรูซึ่งเปนธุรกิจประเภทบริการบริการโดยสาร

โดยเคร่ืองบิน เพื่อการศึกษาจัดทําอัตราสวนทางการเงิน อัตราสวนวิเคราะหสภาพคลอง อัตราสวน

วิเคราะหความสามารถในการใชสินทรัพย อัตราวิเคราะหสภาพความเสี่ยง รายงานการวิเคราะห

ของบริษัทพรอมทั้งไดศึกษาและไดเรียนรูงบการเงินของบริษัทดวย 

 จากการศึกษาและเรียนรูในบริษัทคร้ังน้ีชวยใหเจาของธุรกิจหรือผูประกอบการสามารถ

ควบคุมดูแลและบริหารงานของกิจการไดดียิ่งขึ้นชวยใหทราบผลการดําเนินงานของผูบริการ ทําให

ผูบริหารสามารถกําหนดนโยบายการวางแผนและตัดสินใจงายๆ ใหบริหารงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 ตลอดระยะเวลาที่ไดจัดทําโครงการ ผูจัดทําไดจัดทําโครงการและประสบผลความสําเร็จ

ในการทําโครงการ ซึ่งตลอดระยะเวลาในการทําโครงการมีทั้งขอดีและขอเสียเดขึ้นมากมาย ในดาน

ขอเสียในการจัดทําโครงการ ผูจัดทําไดประสบปญหาเกี่ยวกับเร่ืองไฟลขอมูลและเอสารตาง ๆ จาก

ปญหาตาง ๆ ทําใหผู จัดทําเกิดความเหน็ดเหน่ือยเปนอยางมากและเกิดความทอถอยหาทาง

แกปญหาจนประสบผลความสําเร็จในวันน้ี เพราะเชื่อวาในการทํางานตาง ๆจะตองมีอุปสรรคเสมอ

และผลการประเมินที่ออกมาไดผานการประเมินเปนที่นาพอใจอยางมาก 
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5.2 ปญหาและอุปสรรคในการทําโครงการ 

 5.4.1 ในการคํานวณผูจัดทํายังใชสูตรในการคํานวณไมคลอง 

 5.4.1 พิมพเอกสารผิดพลาดบอยจึงทําให Print เอกสารหลายรอบ 

 5.4.3 ผูจัดทํามีประสบการณทําโครงการไมมากจึงทําใหการทํางานลาชา 

 5.4.4 เวลาทําโครงการและเวลาการเรียนวิชาโครงการคอนขางนอย 

 5.4.5 คาใชจายในการทําโครงการตองใชเงินเปนจํานวนมาก 

5.3 แนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรค 

 5.5.1 การศึกษาหาความรูเกี่ยวกับเร่ืองของการใชสูตรคํานวณกอนที่จะลงมือปฏิบัติ 

 5.5.2 ตองทําการตรวจสอบดูคําผิดในเอกสารที่พิมพใหละเอียดกอที่จะทําการ Print 

เอกสาร 

 5.5.3 ควรศึกษาหาความรูกอนที่จะเร่ิมโครงการ หรือควรปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

 5.5.4 ควรมรการปรับเวลาเรียนในวิชาโครงการใหมากกวาน้ี โดยการเพิ่มคาบเรียนวิชา

โครงการเปนสัปดาหละ 3 คาบ 

 5.5.5 ประหยัดกระดาษและสีหมึก Print โดยการตรวจทานใหเรียบรอยกอนจะ Print 

ออกมาทุกคร้ังเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของงาน 

5.4 ประโยชนท่ีไดรับจากการทําโครงการ 

 5.3.1 ไดทราบถึงการจัดทําบัญชีของบริษัทการบิน กรุงเทพ จํากัด(มหาชน) 

 5.3.2 มีความรูความเขาใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัทในตลาดหลักทรัพยมากยิ่งขึ้น 

 5.3.3 ไดความรูและความเขาใจในการวางระบบบัญชีที่ดีมากขึ้น 

 5.3.4 ไดสรางความสามัคคี ความอดทนและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

 5.3.5 ไดรับประโยชนของการศึกษาในการวิเคราะหงบตาง ๆ 

 5.3.6 เปนการฝกการทําบัญชีกอนการทํางานในชีวิตจริง 

5.5 ขอเสนอแนะ 
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   5.5.1  ควรมีระยะเวลาในการเรียนรูมากกวาน้ี 

   5.5.2  ควรมีจํานวนผูจัดทําโครงการที่มากกวา 1- 2 คน 
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         วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

การศึกษาการจัดทําบัญชีตามโครงการ Project of Account 

ประจําปการศึกษา 2562 

*********************************************** 

 

1.  ชื่อโครงการ การศึกษาวิเคราะหงบการเงินของ บริษัท บางกอกแอรเวย (การบินกรุงเทพ)    

จํากัด (มหาชน)   ไตรมาสที่ 1-3 ป 2561     

     ประเภทธุรกิจ   ธุรกิจบริการ 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

2.1   นางสาววรรณวิษา   สวนอนันต  ชั้น ปวส.2/1         เลขที่ 19 

 2.2   นางสาวชฎาธาร     ใจเย็น                ชั้น ปวส.2/1         เลขที่ 26  

3.  หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบันการจัดทําบัญชีมีความจําเปนมากในการทําธุรกิจทุกประเภท ถาไมมี

กระบวนการทางการบัญชีที่ถูกตองหรือเปนระบบระเบียบแบบแผนแลว ระบบการทํางานและ

การเงินภายในธุรกิจน้ันหรือองคกร ก็จะเกิดความวุนวายหรือความไมโปรงใสในการทํางาน

ทางดานการเงินภายในองคกรซึ่งของขอมูลงบการเงินใชในการตัดสินใจและเปนพื้นฐานการจัดทํา

งบการเงิน สามารถบันทึกและบงบอกธุรกรรมทางการเงินภายในบริษัทไดและยังสามารถนํามา

ประกอบการทํางบการเงินหรืองบกําไรขาดทุนไดซึ่งเอกสารเหลาน้ันเปนตัวบงบอกฐานะการเงิน

ของบริษัทไดในแตละปหรือแตละไตรมาส 

 ในปจจุบันน้ีการเดินทางไปในแตละสถานที่กลายเปนเร่ืองงายเน่ืองจากมีการเดินทางได

หลายเสนทางไมวาจะทางเรือ ทางบก หรือทางอากาศซึ่งถาพูดถึงการเดินทาง ๆ อากาศก็คงหนีไม

พนการเดินทางดวยเคร่ืองบินกันเปนอันดับแรกเพราะการเดินทางดวยเคร่ืองบินมีความสะดวก

รวดเร็วและสะดวกกวาการเดินทางในหลาย ๆ เสนทางเปนอยางมาก เชนการเดินทางขามประเทศ

ในปจจุบันการเดินทางขามประเทศใชเวลาเพียงไมกี่ชั่วโมงและยังมีการบินภายในประเทศที่ราคา

ไมแพงมีราคาใหเลือกได 3 ระดับ ซึ่งเปนผลดีมากตอนักทองเที่ยวที่งบนอยและในปจจุบันมีสาย

การบินเกิดขึ้นมากมาย 

 ดังน้ันคณะผูจัดทําไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของธุรกิจบริการประเภทน้ีจึงจะนํางบการเงิน

ของสายการบิน บริษัท บางกอกแอรเวย (การบินกรุงเทพ) จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูจัดทําไดเลือกที่จะ

นําขอมูลงบการเงิน ไตรมาสที่  1-3 ประจําป 2561 ที่ไดลงขอมูลรายละเอียดไวในตลาดหลักทรัพย

มาวิเคราะหเพื่อที่จะไดเปนกรณีศึกษาการวิเคราะหระบบงบการเงินในปตอไป 

สค.1 
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4.  วัตถุประสงค 

4.1  ใหนักศึกษารูหลักการในการวิเคราะหงบการเงินของบริษัท 

  4.2  ใหนักศึกษาทราบถึง รายรับ – รายจายหรืองบตาง ๆ ของบริษัท 

4.3  ใหนักศึกษาไดทราบถึงงบการเงิน ที่ถูกตองและสมบูรณตามหลักบริษัทมหาชน 

4.4  ใหนักศึกษารูจักการวางแผนการทํางานและรูจักการทํางานกับสมาชิกในกลุม 

 

5.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 5.1  นักศึกษาไดทราบถึงวิธีการจัดทําและวิเคราะหงบการเงินที่ถูกตอง 

 5.2  นักศึกษาไดทราบถึง รายรับ รายจายและงบตาง ๆ ของบริษัท 

 5.3  นักศึกษาไดทราบถึงงบการเงินที่ถูกตองและสมบูรณตามหลักบริษัท มหาชน 

 5.4  นักศึกษาไดรูจักมีการวางแผนการทํางานและรูจักการทํางานกับสมาชิกในกลุม 

 

6.  เปาหมาย 

     นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 หอง 1  สาขาวิชาการบัญชี   

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  จํานวน 2 คน 

 

7. ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ 

         7.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 

  7.1.1  จัดต้ังสมาชิกกลุมในการทําโครงงาน 

  7.1.2  จัดหาและรวบรวมขอมูลที่ตองทํา 

  7.1.3  นําชื่อสมาชิกเสนออาจารย 

 7.2  ขั้นตอนการดําเนินการ 

  7.2.1  ประเมินปญหาของบริษัททั้งปจจัยภายในและภายนอก 

  7.2.2  นําขอมูลบริษัทที่จะนํามาวิเคราะหและประเมินวาบริษัทอยูในสภาพใด 

  7.2.3  นําขอมูลบริษัทมาเปรียบเทียบกับบริษัทคูแขง 

  7.2.4  ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับรายรับ-รายจายของบริษัท 

7.3  ขั้นตอนสรุป 

  7.3.1  สรุปผลการวิเคราะหงบการเงิน 

  7.3.2  สรุปผลการดําเนินงาน 

  7.3.3  นําเสนอและรายงานตอคณะกรรมการ 

 

8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน  

     4  มิถุนายน  2562    ถึง  28  กุมภาพันธ  2563 
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งบการเงินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีนํามาใชเปรียบเทียบ 
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ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

12,168,285,236   13,412,629,246   15,657,076,176   4.27% 4.65% 3.26%

-                          -                          -                          0.00% 0.00% 0.00%

10,915,584,851   10,764,637,377   12,980,499,042   3.83% 3.74% 2.71%

7,577,760,890      8,349,186,291      7,995,122,852      2.66% 2.90% 1.67%

4,891,687,294      4,995,797,302      4,747,013,023      1.72% 1.73% 0.99%

21,188,795,164   19,445,922,943   19,936,317,246   7.44% 6.75% 4.16%

-                          -                          239,719,680         0.00% 0.00% 0.05%

56,742,113,435   56,968,173,159   61,555,748,019   19.93% 19.77% 12.83%

1,234,106,581      1,234,106,581      1,459,106,581      0.43% 0.43% 0.30%

1,810,209,893      1,810,209,893      1,810,209,893      0.64% 0.63% 0.38%

66,892,939           68,709,123           65,353,202           0.02% 0.02% 0.01%

185,555,649,761 189,233,309,743 188,947,988,412 65.18% 65.67% 39.40%

285,532,685         331,408,564         188,947,988,412 0.10% 0.12% 39.40%

12,027,404,751   11,896,553,667   11,452,822,786   4.23% 4.13% 2.39%

26,943,290,471   26,617,700,145   25,383,931,885   9.46% 9.24% 5.29%

227,923,087,081 231,191,997,716 418,067,401,171 80.07% 80.23% 87.17%

284,665,200,516 288,160,170,875 479,623,149,190 100.00% 100.00% 100.00%

สินทรัพยหมุนเวียน

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับไตรมาส 1 - 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ

สินทรัพย

  เงินลงทุนในบริษัทยอย

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

  เงินลงทุนชั่วคราว

  ลูกหนี้การคา

  คาใชจายจายลวงหนาและเงินมัดจํา

  สินคาและพัสดุคงเหลือ

  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

  สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน

  เงินลงทุนในบริษัทรวม

รวมสินทรัพย

  เงินลงทุนระยะยาวอื่น

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

  สินทรัพยไมมีตัวตน

  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
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ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

5,607,775,164      5,694,783,642      5,641,921,976      1.97% 1.98% 1.94%

16,948,889,129   16,563,819,113   16,846,650,774   5.95% 5.75% 5.79%

2,953,846,154      3,815,717,967      3,584,393,241      1.04% 1.32% 1.23%

1,460,857,465      876,129,985         870,605,559         0.51% 0.30% 0.30%

9,060,431,143      9,589,987,681      9,497,733,911      3.18% 3.33% 3.26%

7,300,000,000      8,050,000,000      16,050,000,000   2.56% 2.79% 5.51%

-                          1,000,000,000      2,000,000,000      0.00% 0.35% 0.69%

-                          3,000,000,000      -                          0.00% 1.04% 0.00%

-                          -                          -                          0.00% 0.00% 0.00%

54,429,806           54,463,973           54,546,536           0.02% 0.02% 0.02%

32,085,428,747   31,175,937,822   28,391,483,792   11.27% 10.82% 9.75%

9,117,290,404      10,017,700,846   9,831,332,677      3.20% 3.48% 3.38%

84,588,948,012   89,838,541,029   92,768,668,466   29.72% 31.18% 31.87%

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับไตรมาส 1 - 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ

หนี้สินและสวนของเจาของ

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา

 คาใชจายคางจาย

  สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึง

กําหนดชําระภายในหนึ่งป

  เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

  เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่

เกี่ยวของกัน

  หนี้สินภายใตเงื่อนไขสัญญาเชา

เครื่องบิน

  หุนกู

  เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

  เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่

เกี่ยวของกัน

  ภาษีเงินไดคางจาย

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

  เงินปนผลคางจาย

  รายรับดานขนสงที่ยังไมถือเปนรายได

  อื่นๆ

รวมหนี้สินหมุนเวียน
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ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

5,235,384,615      4,796,923,077      6,756,427,968      1.84% 1.66% 2.32%

15,898,337,187   16,874,868,850   16,983,260,650   5.58% 5.86% 5.83%

52,493,805,492   56,220,976,597   53,696,786,323   18.44% 19.51% 18.45%

58,550,000,000   52,050,000,000   52,050,000,000   20.57% 18.06% 17.88%

1,713,246,728      1,724,039,185      1,777,846,502      0.60% 0.60% 0.61%

3,951,616,205      3,924,190,600      3,869,389,381      1.39% 1.36% 1.33%

13,257,550,558   13,029,478,466   12,801,406,373   4.66% 4.52% 4.40%

12,822,479,804   11,902,985,736   10,696,935,795   4.50% 4.13% 3.68%

1,225,075,384      1,002,018,381      936,237,712         0.43% 0.35% 0.32%

165,147,495,973 161,525,480,892 159,568,290,704 58.01% 56.05% 54.82%

249,736,443,985 251,364,021,921 252,336,959,170 87.73% 87.23% 86.70%

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินระยะยาว

  เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

  หุนกู

 เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่

เกี่ยวของกัน

  หนี้สินภายใตเงื่อนไขสัญญาเชา

เครื่องบิน

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับไตรมาส 1 - 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

 หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

เงินกองทุนบําเหน็จพนักงาน

ประมาณการหนี้สินสําหรับ

ผลประโยชนพนักงาน

 ประมาณการหนี้สินระยะยาว

 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

รวมหนี้สิน

รายการ
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ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

26,989,009,500   26,989,009,500   26,989,009,500   9.48% 9.37% 9.27%

21,827,719,170   21,827,719,170   21,827,719,170   7.67% 7.57% 7.50%

25,545,316,308   25,545,316,308   25,545,316,308   8.97% 8.86% 8.78%

2,691,275,568      2,691,275,568      2,691,275,568      0.95% 0.93% 0.92%

(21,491,415,950)  (18,871,343,277)  (17,432,614,359)  (7.55%) (6.55%) (5.99%)

6,355,861,435      5,603,181,185      6,092,753,079      2.23% 1.94% 2.09%

34,928,756,531   36,796,148,954   38,724,449,766   12.27% 12.77% 13.30%

-                          -                          -                          

34,928,756,531   36,796,148,954   38,724,449,766   12.27% 12.77% 13.30%

284,665,200,516 288,160,170,875 291,061,408,936 100.00% 100.00% 100.00%

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับไตรมาส 1 - 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

 สวนเกินมูลคาหุน

กําไร(ขาดทุน)สะสม

จัดสรรแลว

รายการ

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ 2,182.77 ลานหุน  มูลคาหุน

ละ 10 บาท

รวมสวนของผูถือหุน

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

ทุนสํารองตามกฎหมาย

 ยังไมไดจัดสรร

 องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

รวมสวนของบริษัทใหญ

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

ทุนที่ออกและชําระแลว

หุนสามัญ 2,182.77 ลานหุน                    

  มูลคาหุนละ 10 บาท
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ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

36,277,028,121   34,725,622,527   41,497,562,547   77.87% 76.18% 79.97%

5,524,062,520     5,267,038,957     5,155,825,579     11.86% 11.55% 9.94%

177,567,364        170,711,788        180,504,367        0.38% 0.37% 0.35%

3,769,990,465     3,462,985,123     3,864,916,541     8.09% 7.60% 7.45%

45,748,648,470   43,626,358,395   50,698,809,034   98.20% 95.70% 97.70%

38,126,550          50,655,848          38,163,020          0.08% 0.11% 0.07%

299,231,153        (441,566,239)       577,682,270        0.64% (0.97%) 1.11%

500,768,325        2,349,084,251     576,683,332        1.07% 5.15% 1.11%

838,126,028        1,958,173,860     1,192,528,622     1.80% 4.30% 2.30%

46,586,774,498   45,584,532,255   51,891,337,656   100.00% 100.00% 100.00%

14,446,377,404   13,273,773,629   13,075,466,989   31.01% 29.12% 25.20%

7,314,097,595     7,453,987,260     7,239,830,997     15.70% 16.35% 13.95%

5,342,549,840     4,995,783,920     5,281,166,323     11.47% 10.96% 10.18%

1,305,614,584     1,274,299,799     1,292,277,332     2.80% 2.80% 2.49%

4,611,309,964     4,507,575,528     5,130,068,065     9.90% 9.89% 9.89%

4,012,429,728     3,965,272,421     3,936,405,322     8.61% 8.70% 7.59%

3,733,584,526     3,565,927,454     3,370,889,863     8.01% 7.82% 6.50%

2,199,547,818     1,990,773,551     2,182,395,812     4.72% 4.37% 4.21%

2,523,480,630     2,589,714,530     2,165,180,544     5.42% 5.68% 4.17%

127,931,582        125,456,868        126,364,570        0.27% 0.28% 0.24%

212,584,480        83,977,639          23,116,179          0.46% 0.18% 0.04%

158,083,823        172,576,379        2,449,385,224     0.34% 0.38% 4.72%

2,431,603,664     2,505,192,603     2,232,597,212     5.22% 5.50% 4.30%

-                       -                       -                       

1,114,776,637     1,105,844,450     1,194,392,320     2.39% 2.43% 2.30%

-                       -                       -                       

49,533,972,275   47,610,156,031   49,699,536,752   106.33% 104.44% 95.78%

(2,947,197,777)    (2,025,623,776)    2,191,800,904     (6.33%) (4.44%) 4.22%

327,125,103        415,434,260        802,134,125        0.70% 0.91% 1.55%

(2,620,072,674)    (1,610,189,516)    2,993,935,029     (5.62%) (3.53%) 5.77%

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สําหรับไตรมาส 1 - 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ

รายได

รวมรายได

รายไดจากการขายหรือการใหบริการ

   คาโดยสารและคาน้ําหนักสวนเกิน

  คาระวางขนสง

  คาไปรษณียภัณฑ

  กิจการอื่น 

รวมรายไดจากการขายหรือการใหบริการ

รายไดอื่น

  ดอกเบี้ยรับ 

  ผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

  รายไดอื่นๆ

รวมรายไดอื่น

  ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย

คาใชจาย

   คาน้ํามันเครื่องบิน

  คาใชจายผลประโยชนพนักงาน

  คาบริการการบิน

  คาใชจายเกี่ยวกับนักบินและลูกเรือ

  คาซอมแซมและซอมบํารุงอากาศยาน

  คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

  คาเชาเครื่องบินและอะไหล

  คาสินคาและพัสดุใชไป

  คาใชจายเกี่ยวกับการขายและโฆษณา

  คาใชจายดานการประกันภัย

  ผลขาดทุนจากการดอยคาเครื่องบิน

  คาใชจายอื่น

  ตนทุนทางการเงิน

  สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

รวมคาใชจาย

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด

รายไดภาษีเงินได

 ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในเงินลงทุน
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ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

บาท % บาท %

12,168,285,236   13,412,629,246    15,657,076,176    (1,244,344,010) (9.28%) (2,244,446,930)      (14.34%)

-                          -                          -                          

10,915,584,851   10,764,637,377    12,980,499,042    150,947,474      1.40% (2,215,861,665)      (17.07%)

7,577,760,890      8,349,186,291      7,995,122,852      (771,425,401)    (9.24%) 354,063,439           4.43%

4,891,687,294      4,995,797,302      4,747,013,023      (104,110,008)    (2.08%) 248,784,279           5.24%

21,188,795,164   19,445,922,943    19,936,317,246    1,742,872,221   8.96% (490,394,303)         (2.46%)

-                          -                          239,719,680          -                           0.00% (239,719,680)         (100.00%)

56,742,113,435   56,968,173,159    61,555,748,019    (226,059,724)    (0.40%) (4,587,574,860)      (7.45%)

1,234,106,581      1,234,106,581      1,459,106,581      -                       0.00% (225,000,000)         (15.42%)

1,810,209,893      1,810,209,893      1,810,209,893      -                       0.00% -                                0.00%

66,892,939           68,709,123            65,353,202            (1,816,184)         (2.64%) 3,355,921               5.14%

185,555,649,761 189,233,309,743  188,947,988,412  (3,677,659,982) (1.94%) 285,321,331           0.15%

285,532,685         331,408,564          188,947,988,412  (45,875,879)       (13.84%) (188,616,579,848) (99.82%)

12,027,404,751   11,896,553,667    11,452,822,786    130,851,084      1.10% 443,730,881           3.87%

26,943,290,471   26,617,700,145    25,383,931,885    325,590,326      1.22% 1,233,768,260       4.86%

227,923,087,081 231,191,997,716  418,067,401,171  (3,268,910,635) (1.41%) (186,875,403,455) (44.70%)

284,665,200,516 288,160,170,875  479,623,149,190  (3,494,970,359) (1.21%) (191,462,978,315) (39.92%)

สินทรัพย ไตรมาสที่ 3 กับ 2 ไตรมาสที่ 2 กับ 1

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับไตรมาส 1 - 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ เพิ่ม - (ลด)

สินทรัพยหมุนเวียน

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

  เงินลงทุนชั่วคราว

  ลูกหนี้การคา

  คาใชจายจายลวงหนาและเงินมัดจํา

  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

  สินคาและพัสดุคงเหลือ

  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

  สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน

  เงินลงทุนในบริษัทรวม

  เงินลงทุนในบริษัทยอย

  เงินลงทุนระยะยาวอื่น

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

  สินทรัพยไมมีตัวตน

  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

รวมสินทรัพย
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ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

บาท % บาท %

5,607,775,164      5,694,783,642      5,641,921,976      (87,008,478)       (1.53%) 52,861,666             0.94%

16,948,889,129   16,563,819,113    16,846,650,774    385,070,016      2.32% (282,831,661)         (1.68%)

2,953,846,154      3,815,717,967      3,584,393,241      (861,871,813)    (22.59%) 231,324,726           6.45%

1,460,857,465      876,129,985          870,605,559          584,727,480      66.74% 5,524,426               0.63%

9,060,431,143      9,589,987,681      9,497,733,911      (529,556,538)    (5.52%) 92,253,770             0.97%

7,300,000,000      8,050,000,000      16,050,000,000    (750,000,000)    (9.32%) (8,000,000,000)      (49.84%)

-                          1,000,000,000      2,000,000,000      (1,000,000,000) (100.00%) (1,000,000,000)      (50.00%)

-                          3,000,000,000      -                          (3,000,000,000) (100.00%) 3,000,000,000       0.00%

-                          -                          -                          

54,429,806           54,463,973            54,546,536            (34,167)               (0.06%) (82,563)                   (0.15%)

32,085,428,747   31,175,937,822    28,391,483,792    909,490,925      2.92% 2,784,454,030       9.81%

9,117,290,404      10,017,700,846    9,831,332,677      (900,410,442)    (8.99%) 186,368,169           1.90%

84,588,948,012   89,838,541,029    92,768,668,466    (5,249,593,017) (5.84%) (2,930,127,437)      (3.16%)

 คาใชจายคางจาย

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับไตรมาส 1 - 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ เพิ่ม - (ลด)

หนี้สินและสวนของเจาของ ไตรมาสที่ 3 กับ 2 ไตรมาสที่ 2 กับ 1

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา

  อื่นๆ

  สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึง

กําหนดชําระภายในหนึ่งป

  เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

  เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่

เกี่ยวของกัน

  หนี้สินภายใตเงื่อนไขสัญญาเชา

  หุนกู

  เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

  เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่

เกี่ยวของกัน

  ภาษีเงินไดคางจาย

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

  เงินปนผลคางจาย

  รายรับดานขนสงที่ยังไมถือเปน

รายได

รวมหนี้สินหมุนเวียน
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ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

บาท % บาท %

5,235,384,615      4,796,923,077      6,756,427,968      438,461,538      9.14% (1,959,504,891)      (29.00%)

15,898,337,187   16,874,868,850    16,983,260,650    (976,531,663)    (5.79%) (108,391,800)         (0.64%)

52,493,805,492   56,220,976,597    53,696,786,323    (3,727,171,105) (6.63%) 2,524,190,274       4.70%

58,550,000,000   52,050,000,000    52,050,000,000    6,500,000,000   12.49% -                           0.00%

1,713,246,728      1,724,039,185      1,777,846,502      (10,792,457)       (0.63%) (53,807,317)           (3.03%)

3,951,616,205      3,924,190,600      3,869,389,381      27,425,605        0.70% 54,801,219             1.42%

13,257,550,558   13,029,478,466    12,801,406,373    228,072,092      1.75% 228,072,093           1.78%

12,822,479,804   11,902,985,736    10,696,935,795    919,494,068      7.72% 1,206,049,941       11.27%

1,225,075,384      1,002,018,381      936,237,712          223,057,003      22.26% 65,780,669             7.03%

165,147,495,973 161,525,480,892  159,568,290,704  3,622,015,081   2.24% 1,957,190,188       1.23%

249,736,443,985 251,364,021,921  252,336,959,170  (1,627,577,936) (0.65%) (972,937,249)         (0.39%)

เพิ่ม - (ลด)

 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินระยะยาว

  เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

 เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่

เกี่ยวของกัน

  หนี้สินภายใตเงื่อนไขสัญญาเชา

เครื่องบิน

  หุนกู

 หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

เงินกองทุนบําเหน็จพนักงาน

ประมาณการหนี้สินสําหรับ

ผลประโยชนพนักงาน

 ประมาณการหนี้สินระยะยาว

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับไตรมาส 1 - 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ

รวมหนี้สิน

ไตรมาสที่ 3 กับ 2 ไตรมาสที่ 2 กับ 1

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
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ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

บาท % บาท %

26,989,009,500   26,989,009,500    26,989,009,500    -                           -                                

21,827,719,170   21,827,719,170    21,827,719,170    -                           -                                

25,545,316,308   25,545,316,308    25,545,316,308    -                           

2,691,275,568      2,691,275,568      2,691,275,568      -                       0.00% -                           0.00%

(21,491,415,950)  (18,871,343,277)  (17,432,614,359)  (2,620,072,673) 13.88% (1,438,728,918)      8.25%

6,355,861,435      5,603,181,185      6,092,753,079      752,680,250      13.43% (489,571,894)         (8.04%)

34,928,756,531   36,796,148,954    38,724,449,766    (1,867,392,423) (5.07%) (1,928,300,812)      (4.98%)

-                          -                          -                          

34,928,756,531   36,796,148,954    38,724,449,766    (1,867,392,423) (5.07%) (1,928,300,812)      (4.98%)

284,665,200,516 288,160,170,875  291,061,408,936  (3,494,970,359) (1.21%) (2,901,238,061)      (1.00%)

สวนของผูถือหุน ไตรมาสที่ 3 กับ 2 ไตรมาสที่ 2 กับ 1

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับไตรมาส 1 - 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ เพิ่ม - (ลด)

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

ทุนที่ออกและชําระแลว

หุนสามัญ 2,182.77 ลานหุน                  

    มูลคาหุนละ 10 บาท

 สวนเกินมูลคาหุน

กําไร(ขาดทุน)สะสม

จัดสรรแลว

ทุนสํารองตามกฎหมาย

 ยังไมไดจัดสรร

 องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

รวมสวนของบริษัทใหญ

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

รวมสวนของผูถือหุน

หุนสามัญ 2,182.77 ลานหุน  มูลคา

หุนละ 10 บาท
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ภาคผนวก ค 
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คาใชจายในการดําเนินงาน 

  

สรุป คาใชจายตามการดําเนินการจริงตํ่ากวาที่เสนอ จํานวน 200 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาใชจายตามงบประมาณท่ีเสนอ คาใชจายตามการดําเนินการจริง 

รายการ จํานวนเงิน รายการ จํานวนเงิน 

1.  กระดาษ A4 

2.  คาเขาเลมปกแข็ง 

3.  หมึกพิมพเอกสาร 

4.  คาใชจายเบ็ดเตล็ด 

750.00 

200.00 

800.00 

1,000.00 

 

1.  กระดาษ A4 

2.  คาเขาเลมปกแข็ง 

3.  หมึกพิมพเอกสาร 

4.  คาใชจายเบ็ดเตล็ด 

750.00 

200.00 

800.00 

800.00 

 

รวม 2,750.00 รวม 2,550.00 
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ภาคผนวก ง 
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จัดการแบงหนาที่ เน้ือหาสาระตามที่ไดวางแผนงานไวรวมกัน 

 

 
 

จัดหาเน้ือหาขอมูลที่จําเปนในการทํางาน 

 



277 
 

 
 

ดูวิธีในการจัดเรียงรูปเลม 

 
 

นําไฟลงานและเอกสารทุกอยางที่ไดจัดทําใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจ 
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ประวัติคณะผูจัดทํา 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

ชื่อ  - สกุล                นางสาววรรณวิษา    สวนอนันต 

รหัสนักศึกษา              36474 

วัน/เดือน/ป             29 พฤษภาคม 2542 

ประวัติการศึกษา     วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

          สาขาการบัญช ี

 

ชื่อ  - สกุล                นางสาวชฎาธาร  ใจเย็น 

รหัสนักศึกษา              37912 

วัน/เดือน/ป             28 พฤษภาคม 2542 

ประวัติการศึกษา     วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

          สาขาการบัญช ี
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