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บทคดัย่อ 
 เพื่อให้เป็นการส าเร็จหลกัสูตรตามมาตรฐานการเรียนการสอนที่สมบูรณ์ให้มีความรู้
ความเขา้ใจในการจดัท าบญัชีของบริษทัมากขึ้น พฒันาความรู้ที่เก่ียวขอ้งกบัการท างานในดา้น
บญัชีและรู้จกัการท างานร่วมกนัเป็นทีมอยา่งมีระบบแบบแผนตามที่วางไว ้
 การวิเคราะห์งบบการเงินท าให้ทราบจุดเด่นจุดดอ้ยของกิจการ ทั้งย ั้งช่วยในการควบคุม
ทางการเงินในอนัที่จะเตือนให้ทราบว่าฐานะของกิจการ เป็นอย่างไรบา้ง ความสามารถในการ
ช าระหน้ีสิน สรรถภาพในการหาก าไร และสมรรถภาพในการด าเนินงาน 
 โครงการน้ีสามารถเป็นส่วนหน่ึงที่ท  าให ้นายกีรติ คงสติ ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร
ตามมาตรฐานการเรียนการสอนที่สมบูรณ์ ทั้งยงัสามารถน าไปใชใ้นเป็นรูปเล่มตวัอยา่งการเรียน
การสอนให้กบัรุ่นน้องไดส้ าเร็จการสอนให้กบัรุ่นน้องไดศึ้กษาคน้ควา้และน าความรู้ที่ไดรั้บใน
คร้ังน้ีไปใชใ้นการประกอบอาชีพในอนาคตได ้
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กติติกรรมประกาศ 

 
 โครงการฉบับน้ีส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงจากท่านอาจารยท์ี่ปรึกษา         
และท่านคณะกรรมการทุกท่านที่คอยให้ค  าแนะน าค  าปรึกษาที่มีประโยชน์ทั้งยงัคอยกระตุน้และ
เป็นก าลงัใจผลกัดนัจนโครงการฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์คณะผูจ้ดัท  าขอกราบขอบพระคุณอาจารยท์ุก
ท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ ณ  ที่น้ี          
  

ขอขอบคุณแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ขอ้มูลจากท่านอาจารยท์ุกท่าน ขอ้มูลจากทางอินเทอร์เน็ต 
และขอ้มูลจากหนังสือบญัชีที่ช่วยสนับสนุนขอ้มูลต่าง ๆ ในการจดัท าโครงการจนส าเร็จเสร็จ
สมบูรณ์ตลอดจน คณะผูจ้ดัท  าในกลุ่มที่ให้ความร่วมมือและสามคัคี รับผิดชอบต่อหนา้ที่ ที่ไดรั้บ
มอบหมายทุ่มเทการจดัท าโครงการเล่มน้ีจนส าเร็จลุล่วงผา่นไดด้ว้ยดี 

 
กราบขอบพระคุณ  ดร.สมศกัด์ิ   รุ่งเรือง   ผูอ้  านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการที่ใหโ้อกาสในการศึกษาในสถานศึกษาแห่งน้ี  ขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่านที่ไดก้รุณา
ให้ความรู้และสละเวลาอนัมีค่ายิง่ให้ค  าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการจดัท าโครงการในคร้ังน้ีได้
ส าเร็จด้วยดี ตลอดจนให้ความห่วงใยแก่คณะผูจ้ ัดท าตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัย
เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการแห่งน้ี 
 
 สุดทา้ยน้ีคณะผูจ้ดัท  าขอนอ้มร าลึกถึง  พระคุณบิดา  มารดา  ครูอาจารยท์ุกท่านที่ไดก้รุณา
อบรมสัง่สอน   รวมทั้งบุคคลในครอบครัวทุกคน และเพือ่น ๆ  ที่อยูเ่บื้องหลงัความส าเร็จในคร้ังน้ี 
 

        คณะผูจ้ดัท  า 
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ค าน า 

 

 โครงการที่จดัท  าขึ้นในคร้ังน้ี  เป็นธุรกิจประเภทบริการที่ไดมี้การวิเคราะห์งบการเงินของ
บริษทัสองบริษทั  เพื่อเปรียบเทียบงบการเงินของสองบริษทัว่าบริษทัไหนมีความแตกต่างของ
งบประมาณในแต่ละปีเท่าใด 

 เพื่อน าความรู้ที่ไดว้ิเคราะห์งบการเงินของสองบริษทั  โดยการน างบการเงินต่าง  ๆ เช่น 
งบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทุน  งบกระแสเงินสด  เป็นตน้  มาเปรียบเทียบกนัว่าบริษทั
ไหนมียอดขายที่ดี ดึงดูดลูกคา้มากที่สุด มียอดขายในแต่ละปีดีที่สุด เราสามารถน ามาพฒันาใน
อนาคตไดถ้า้เรามีบริษทัเป็นของตนเอง 

 นกัศึกษามีทกัษะการวเิคราะห์งบการเงินต่าง ๆ รู้จกัการเปรียบเทียบขอ้มูลงบการเงินของ
สองบริษทั  รู้จกัขอ้บกพร่องของบริษทัทั้งสอง หากเกิดความบกพร่องในการจดัท าโครงการฉบบัน้ี  
คณะผูจ้ดัท  า ขอน้อมรับเพื่อไปปรับปรุงแกไ้ขในโอกาสต่อไป และคณะผูจ้ดัท  าหวงัว่าโครงการ
ฉบบัน้ีจะมีประโยชน์แก่ผูท้ี่สนใจในการศึกษาไม่มากก็นอ้ย ขอกราบขอบพระคุณอาจารยท์ี่ปรึกษา   
และอาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการบญัชีที่ช่วยช้ีแนะแนวทางที่ถูกตอ้งเพื่อให้โครงการน้ีส าเร็จลุล่วง
ไปดว้ยดี 
 
 
          คณะผูจ้ดัท  า 
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บทที่  1 
 

 

บทน า 

 

1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของโครงการ 

  โครงการศึกษาจดัการบญัชีของธุรกิจประเภทบริการเพื่อใชใ้นการประกอบการเรียนการสอน

ศึกษาถึงรูปแบบของธุรกิจ  การจดัท าเอกสารที่ใชป้ระกอบการบนัทึกบญัชีการวิเคราะห์รายการคา้ 

การบนัทึกบญัชีอยา่งถูกตอ้ง  การยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน

ดา้นการบญัชี และน าไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพ  

  เน่ืองในปัจจุบนัได้มีธุรกิจการบริการทางด้านการคมนาคมทางอากาศ ซ่ึงมีการพฒันาอยู่

ตลอดเวลา จึงตอ้งอาศยัความฉบัไว และรวดเร็ว ในขณะเดียวกนัตอ้งมีความเขา้ใจและรับรู้ข่าวสาร

ของการบริการอยู่ตลอดเวลา เพื่อประโยชน์ในการบริการให้สอดรับกับสถานการณ์ และยงั

สามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัมากขึ้น บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) จึงเห็น

วา่มีแนวทางที่จะสามารถท าธุรกิจกบัการคมนาคม ไดจ้ากการขยายตวัในตลาดในปัจจุบนั 

  ดงันั้นทางผูจ้ดัท  าไดเ้ห็นถึงความส าคญัของธุรกิจประเภทน้ี จึงจะใช้ขอ้มูลงบการเงินของ 

บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ไตรมาสที่ 1-3  ปี 2561  ที่ไดล้งใวใ้นตลาดหลกัทรัพยม์า

วเิคราะห์เพือ่เป็นปัจจยัในการตดัสินใจในการเขา้มาลงทุนของนกัธุรกิจ 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการ 

  ในการจดัท าโครงการคร้ังน้ี  คณะผูจ้ดัท  าได้ก าหนดวตัถุประสงคข์องการจดัท าโครงการไว้

ดงัต่อไปน้ี 

   1.2.1  เพือ่ใหน้กัศึกษาสามารถวเิคราะห์งบการเงินของกิจการไดถู้กตอ้ง 

   1.2.2  เพือ่ศึกษาการท างบการเงินที่ถูกตอ้งและสมบูรณ์ของกิจการมหาชน 

   1.2.3  เพือ่ใหน้กัศึกษาฝึกมีความสามคัคีและมีความคิดสร้างสรรค ์

   1.2.4  เพือ่ใหน้กัศึกษามีความรับผดิชอบต่อหนา้ที่ ที่ไดรั้บมอบหมาย 
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1.3  ขอบเขตของการด าเนินงาน 

   1.3.1  บริษทัที่ศึกษา 

       บริษทั แอร์เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

   1.3.2  ประเภทธุรกิจ 

       ประเภทบริการ 

   1.3.3  ประเภทสินคา้หรือบริการ 

       การใหบ้ริการสายการบิน 

   1.3.4  งบการเงินที่ใช ้

       -งบแสดงฐานะการเงิน 

       -งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

       -งบกระแสเงินสด 

       -งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

         (รอบระยะเวลาไตรมาสที่ 1–3 ปี 2561) 

 

1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการท าโครงการ 

   1.4.1  นกัศึกษาสามารถวเิคราะห์งบการเงินของกิจการไดถู้กตอ้ง 

   1.4.2  นกัศึกษาไดรู้้วธีิท  างบการเงินที่ถูกตอ้งและสมบูรณ์ของกิจการมหาชน 

   1.4.3  นกัศึกษามีความสามคัคีและมีความคิดสร้างสรรค ์

   1.4.4  นกัศึกษามีความรับผดิชอบต่อหนา้ที่ ที่ไดรั้บมอบหมาย 

  

 1.5  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

   1.5.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 

      1.5.1.1  เตรียมหาสมาชิกท าโครงการ 

      1.5.1.2  หาช่ือบริษทัที่จะตอ้งวเิคราะห์ 

      1.5.1.3  เสนอโครงการต่ออาจารยท์ี่ปรึกษา 

   1.5.2  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

      1.5.2.1  เลือกบริษทัที่อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์
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      1.5.2.2  จดัท าใบเสนอโครงการใหอ้าจารยท์ี่ปรึกษาโครงการพจิารณา 

      1.5.2.3  ศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบับริษทัที่วเิคราะห์ 

      1.5.2.4  น างบการเงินของบริษทัมาท าการวเิคราะห์งบ 

   1.5.3  ขั้นตอนสรุป 

      1.5.3.1  ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

      1.5.3.2  ด าเนินการประเมินโครงการ 

      1.5.3.3  น าเสนอโครงการและสรุปผลการด าเนินงาน 
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บทที่  2 
 
 

แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบัญชี 
 
    การจดัท าโครงการคร้ังน้ีเพื่อศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัในตลาดหลักทรัพย ์                      
ของผูป้ระกอบการธุรกิจ ซ่ึงไดน้ าความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาวชิา หรือรายวชิาที่ประยกุตใ์ชใ้นการจดัท า
โครงการคือ วิชาการบัญชีชั้นกลาง วิชาการบญัชีชั้นสูง วิชาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 
วชิาการสอบบญัชี ทั้งน้ีคณะผูจ้ดัท  าไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการบญัชีไวด้งัต่อไปน้ี 
    2.1  ความหมายที่เกี่ยวกับการบัญชี 
      2.1.1  ความหมายของการบญัชี 
      2.1.2  ความหมายของงบการเงิน 
      2.1.3  ความหมายของการวเิคราะห์งบการเงิน 
      2.1.4  ความหมายเก่ียวกบัธุรกิจ 
    2.2  แนวคดิเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์กร 
      2.2.1  แนวคิดของ SWOT 
      2.2.2  แนวคิดของหลกั PDCA 
    2.3  ทฤษฎีเกี่ยวกับการบัญชี 
      2.3.1  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่   1 (ปรับปรุง 2560) 
      2.3.2  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่   7 (ปรับปรุง 2558) 
      2.3.3  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่   8 (ปรับปรุง 2558) 
      2.3.4  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 12 (ปรับปรุง 2558) 
      2.3.5  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 33 (ปรับปรุง 2560) 
    2.4  งานโครงการที่เกี่ยวข้อง 
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2.1  ความหมายที่เกี่ยวกับการบัญชี 
  2.1.1  ความหมายของการบัญชี 
     ศิลปะของการเก็บรวบรวม บนัทึก จ  าแนก และท าสรุปขอ้มูลอนัเก่ียวกบัเหตุการณ์ทาง
เศรษฐกิจในรูปตวัเงิน ผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชี คือ การให้ขอ้มูลทางการเงิน ซ่ึงเป็น
ประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผูส้นใจในกิจกรรมของกิจการ 
   
     ค าจ  ากดัความของการบญัชีนั้นมีผูใ้หค้วามหมายไวม้ากมาย และต่างกนัออกไปดั้งน้ี 
       สมาคมผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของประเทศสหรัฐอเมริกา (Tha anerican institute of 
certisied public accountants : AICPA) ไดใ้ห้ความหมายของบญัชีไว ้ดงัน้ี การบญัชีเป็นศิลปะของ
การจดบนัทึกรายการหรือเหตุการณ์และรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการเงินไวใ้นรูปของ
เงินตรา การจดัหมวดหมู่รายการเหล่านั้น การสรุปผล รวมทั้งการตีความของผลนั้น 
 
       ศาสตราจารย ์W.A. PATON แห่งมหาวิทยาลัยมิซิแกน ได้ให้ค  าจ  ากัดความการ
บญัชี (Accounting) วา่ การบญัชี คือ การช่วยอ านวยให้การบริหารงานเศรษฐกิจด าเนินไปไดอ้ยา่ง
ราบร่ืน”นักบญัชีจึงมีหน้าที่บนัทึกรายการ ซ่ึงเกิดขึ้นไดก้บัหน่วยงานธุรกิจเฉพาะที่ สามารถตีค่า
เป็นตวัเงินไดร้วมทั้งเรียบเรียงจดัแยกประเภท วเิคราะห์ และรายงานผลสรุปของรายการที่เกิดขึ้น 
 
       สมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยไดใ้ห้ค  าจ  ากัดความ
ของ“การบญัชี” ดงัน้ี การบญัชี หมายถึง ศิลปะการเก็บรวบรวม บนัทึก จ  าแนก และท าสรุปขอ้มูล
อนัเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน ผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชี คือ การให้ขอ้มูล
ทางการเงินซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อบุคคลหลายฝ่าย และผูส้นใจในกิจกรรมของกิจการ 
 
       สภาวิชาชีพ (Federation of accounting professions : FAP) ได้ก าหนดความหมาย
ของค าว่า การบญัชี ไวด้ังน้ี การบญัชี คือ ศิลปะของการเก็บรวบรวม บนัทึก จ  าแนก และสรุป
ขอ้มูลเก่ียวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน ผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชี คือ การให้
ขอ้มูลทางการเงินซ่ึง เป็นประโยชน์ต่อบุคคลหลายฝ่ายในกิจกรรมของกิจการ 
 
       นริศา  ประมวลสุข (2554 : 3) ไดใ้หค้วามหมายของการบญัชีไวว้่า การรวบรวมขอ้
มุลการบญัชี(Accounting)ทางการเงิน การจดบนัทึก การจดัประเภทเป็นหมวดหมู่ การเรียบเรียง 
และด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ เสนอต่อผูใ้ชง้บการเงิน ทั้งภายใน
และภายนอกกิจการ เพือ่ใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 
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  2.1.2  ความหมายของงบการเงิน 

      งบการเงิน  หมายถึง  รายงานทางการเงินที่น าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน 

ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการอยา่งถูกตอ้งในแต่ละงวดบญัชีใดบญัชีหน่ึง  งบ

การเงินจะแสดงขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที่ควรได ้ก็ต่อเม่ือกิจการไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี

รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลที่จ  าเป็น งบการเงินดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินในการ

ตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจและแสดงถึงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ดงันั้นการจดัท างบการเงิน

จะตอ้งเกิดขั้นเม่ือสินงวดบญัชีของกิจการ องคป์ระกอบของงบการเงินประกอบดว้ยกลุ่มบญัชี 5 

กลุ่ม คือ  1.สินทรัพย ์(Assets)  2.หน้ีสิน (Liabilities)  3.ทุน/ส่วนของเจา้ของ (Equity)  4.รายได้ 

(Revenue) 5.ค่าใชจ่้าย (Expense)  

      ส่วนประกอบของงบการเงินที่สมบูรณ์ ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 1 เร่ือง การ

น าเสนองบการเงินของสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถัมภ ์ไดร้ะบุไวใ้นยอ่หน้าที่ 10 ว่า งบ

การเงินฉบบัสมบูรณ์ประกอบดว้ย 

   2.1.2.1  งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) 

        หมายถึงรายงานทางการเงิน ของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึง เพื่อให้ทราบว่า ณ วนั

นั้น กิจการมีสินทรัพย ์หน้ีสิน หรือส่วนของเจา้ของจ านวนเท่าใด ดังนั้น องค์ประกอบของงบ

การเงิน จึงไดแ้ก่ สินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ ปกติงบแสดงฐานะการเงินจะจดัท าขั้นเม่ือ

วนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี เช่น วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงในงบแสดงฐานะการเงินจะแสดง

สินทรัพยไ์วส่้วนหน่ึง หน้ีสินและส่วนของเจา้ของอีกส่วนหน่ึง โดยยอดรวมของสองส่วนน้ีจะตอ้ง

เท่ากนัตามหลกัสมการบญัชี ดงัน้ี 

       สินทรัพย ์ = หน้ีสิน + ส่วนของเจา้ของ 

       Assets  = Liabilities + Owner ‘ Equity 

     ดังนั้น การแสดงความสมดุลระหว่างสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ (ทุน) 

สามารถน ามาจดัท างบแสดงฐานะการเงินได ้

   2.1.2.2  งบก าไรขาดทุน (Income Statement) 

        หมายถึง งบที่แสดงผลการด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาบญัชีที่ก  าหนด

แต่จะตอ้งไม่เกิน 1 ปี เพื่อวดัผลการด าเนินงานของธุรกิจวา่มีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลา
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นั้นเท่าใด และเม่ือน ารายได้หักด้วยค่าใชจ่้ายแล้ว จะเป็นก าไรสุทธิ (NET INCOME หรือ NET 

PROFIT) หรือขาดทุนสุทธิ (NET LOSS)  

        งบก าไรขาดทุน คือ งบการเงินที่แสดงผลการด าเนินงานของกิจการส าหรับรอบ

ระยะเวลาหน่ึง อาจเป็น 3 เดือน หรือ 6 เดือน ประกอบดว้ย 

   รายได ้    หมายถึง สินทรัพยท์ี่กิจการไดรั้บมาจากการประกอบกิจกรรม 

   ค่าใชจ่้าย   หมายถึง มูลค่าตน้ทุนค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการขายสินคา้ 

   ก าไรสุทธิ   หมายถึง ส่วนของรายไดท้ี่เกินกวา่ตน้ทุนขาย 

   ขาดทุนสุทธิ  หมายถึง ส่วนของรายไดท้ี่ต  ่ากวา่ตน้ทุนขาย 

    เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี รายได ้-ค่าใชจ่้าย = ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

   2.1.2.3  งบแสดงฐานะของผู้ถือหุ้น 

        หมายถึงงบที่แสดงขอ้มูลการเปล่ียนแปลงที่กระทบยอดจากรายการตน้งวดใน

ส่วนของทุนเรือนหุน้ ก าไรสะสม และส่วนเกินทุน มาเป็นยอดส้ินงวดบญัชี ซ่ึงบริษทัจ ากดัจะตอ้ง

จดัท าเน่ืองจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 35 และประกาศกรมทะเบียนการคา้ไดก้  าหนดไวใ้หต้อ้ง

จดัท าและน าเสนอต่อกระทรวงพาณิชยพ์ร้อมกบังบอ่ืนๆ ไดก้ าหนดให้งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุน้มีรายการ  ดงัน้ี            

    1.  ยอดคงเหลือตน้งวดส่วนของผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน (ต  ่า) มูลค่า

หุน้ ส่วนเกินทุน ก าไรสะสม 

    2.  ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

    3.  ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว้ 

    4.  ส่วนเกินทุนอ่ืน 

    5.  ส่วนต ่ากวา่ทุนอ่ืน 

    6.  รายการที่ยงัไม่รับรู้ในงบก าไรขาดทุน 

    7.  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

    8.  เงินปันผลจ่าย 

    9.  หุน้บุริมสิทธิ 

       10.  หุน้สามญั 

       11.  ยอดคงเหลือปลายงวดส่วนของผูถื้อหุน้ 
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   2.1.2.4  งบกระแสเงินสด 

        หมายถึง งบการเงินที่แสดงการเปล่ียนแปลงเงินสดของกิจการในช่วงเวลาใดเวลา

หน่ึง เช่น รอบปีบญัชี โดยจะแสดงการไดม้าและใชไ้ปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของ 

3 กิจกรรมหลกัดงัน้ี 

   1.  กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน เป็นกระแสเงินสดที่เกิดจากการด าเนินงานปกติ

ของกิจการ เช่น การขายสินคา้และบริการ ซ่ึงเป็นกระแสเงินสดที่จะสะท้อนให้เห็นผลการ

ด าเนินงานที่แทจ้ริงของกิจกรรมด าเนินงาน 

   งบกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน สามารถจดัท าได ้2 วธีิ ดงัน้ี 

    1.1  วิธีทางตรง  เป็นวิธีที่แสดงแต่ละรายการในงบก าไรขาดทุนตามเกณฑ์   เงินสดวิธี

ทางตรงจดัเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะให้ขอ้มูลที่ชัดเจนถึงเงินสดรับและจ่ายของแต่ละรายการในงบ

ก าไรขาดทุน แต่เป็นวธีิที่ค  านวณยาก 

    1.2  วิธีทางอ้อม  เป็นวิธีค  านวณหาก าไรสุทธิตามเกณฑเ์งินสด  โดยการปรับปรุงยอด

ก าไรสุทธิตามเกณฑ์เงินคงคา้งด้วยรายการต่าง ๆ ที่กระทบก าไรสุทธิที่น าเสนอแต่ไม่กระทบ

ยอดเงินสด โดยบวกและหกัดว้ยรายการต่อไปน้ี 

      บวก ค่าใชจ่้ายที่ไม่เป็นเงินสด 

            สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนนอกจากเงินสดลดลง 

                 หน้ีสินหมุนเวยีนเพิม่ขึ้น 

      หกั  รายไดท้ี่ไม่เป็นเงินสด 

                 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนนอกจากเงินสดเพิม่ขึ้น 

                     หน้ีสินหมุนเวยีนลดลง 

   วธีิน้ีเป็นที่นิยมปฏิบติักนั เพราะเป็นวธีิที่ค  านวณง่ายกวา่วธีิทางตรง 

   2.  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เป็นกระแสเงินสดที่เกิดจากการไดม้าและจ่ายไปจาก

สินทรัพยร์ะยะยาว ซ่ึงไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานปกติ 

   3.  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน เป็นกิจกรรมการไดม้าและจ่ายไปของเงินสดที่มีผล

ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของและส่วนของการกูย้มื 

   2.1.2.5  หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Note to Financial Statement)  
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        คือ ขอ้มูลที่แสดงเพิ่มเติมจากขอ้มูลที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร

ขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบ

การเงินเป็นการอธิบายหรือการแยกแสดงของรายการที่น าเสนอในงบการเงินดงักล่าวและขอ้มูล

เก่ียวกบัรายการที่มีคุณสมบติัไม่เพยีงพอที่จะรับรู้ในงบการเงินที่น าเสนอ 

 

  2.1.3  ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 

   2.1.3.1  การวิเคราะห์งบการเงิน  

        หมายถึง การคน้หาขอ้เท็จจริงจากงบการเงินโดยการคน้หาขอ้เท็จจริงดังกล่าว

ตอ้งอาศยัเคร่ืองมือต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์แนวตั้ง การวิเคราะห์แนวนอนและการวิเคราะห์

อตัราส่วน  เป็นตน้ การวเิคราะห์งบการเงินสามารถวเิคราะห์ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ 

   1.  การน าเสนองบการเงินงบใดงบหน่ึงมาแปลความหมาย เช่น การน างบแสดงฐานะการเงิน

หรืองบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมาวิเคราะห์ตามแนวตั้งหรือวิเคราะห์โครงสร้างซ่ึงจะท าให้ทราบ

รายละเอียดของแต่ละรายการ ในงบการเงินนั้นว่ามีมากน้อยเพยีงใดและท าใหส้ามารถเปรียบเทียบ

กับกิจการอ่ืนได้ การน างบแสดงฐานะการเงินหรืองบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมาวิเคราะห์ตาม

แนวนอนหรือวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง จะท าให้ทราบว่าแต่ละรายการในงบการเงินไดเ้งินมา

เท่าใด และใชเ้งินไปกบักิจกรรมใดบา้ง 

   2.  การน างบการเงินมากกวา่หน่ึงงบมาวเิคราะห์ร่วมกนั เช่น การจ าแนกรายการในงบแสดง

ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมาหาอตัราส่วน ซ่ึงจะท าให้ทราบถึงความสามารถใน

การด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร เป็นตน้ ขั้นตอนการวิเคราะห์งบการเงิน จะมีขึ้น

ตอนตรงกบัขา้มกบัการจดัท างบการเงิน คือการจดัท างบการเงินจะเร่ิมตน้การวเิคราะห์รายการคา้ 

และบนัทึกบญัชีเพื่อรวมรวมผลไปจดัท างบการเงินส่วนการวิเคราะห์งบการเงินมีวตัถุประสงค์

เพื่อให้ทราบถึงรายการคา้ที่เกิดขึ้นในกิจการ ดังนั้นจึงตอ้งหาขอ้เท็จจริงจากงบการเงิน โดยมี

ขั้นตอนดงัน้ี 

    1.  ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการวิเคราะห์งบการเงิน ก่อนที่จะท าการวิเคราะห์งบการเงิน     

ผูว้ิเคราะห์ตอ้งก าหนดวตัถุประสงคข์องการวิเคราะห์โดยตอ้งพิจารณาว่าจะวิเคราะห์ในฐานะที่

เป็นใคร เพราะแต่ละคนจะมีวตัถุประสงคท์ี่แตกต่างกนั 
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    2.  รวบรวมขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง เม่ือก าหนดวตัถุประสงค์ในการวิเคราะห์งบการเงินแล้ว

ต่อจากนั้นเป็นขั้นตอนของการรวมรวมขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งซ่ึงไดแ้ก่ งบการเงินและรายละเอียดที่

เก่ียวขอ้งกนั 

    3.  การปรับสภาพขอ้มูล เป็นการปรับรูปแบบของขอ้มูล ให้เป็นแบบเดียวกนั ซ่ึงง่ายต่อ

การเปรียบเทียบขอ้มูล และการน าขอ้มูลไปทางการวเิคราะห์ เช่น การปรับงบการเงินใหเ้หมาะสม

กบัการวเิคราะห์ร้อยละ หรือการวเิคราะห์อตัราส่วน เป็นตน้ 

    4.  การเลือกวิธีการวเิคราะห์ การเลือกวธีิการวเิคราะห์งบการเงินควรเลือกใหเ้หมาะสมกบั

วตัถุประสงคข์องผูท้  าการวิเคราะห์ บางคร้ังเพื่อให้ไดร้ายละเอียดและขอ้เท็จจริงมากที่สุดอาจใช้

วธีิการวเิคราะห์มากกวา่หน่ึงวธีิ 

    5.  การแปลความหมาย คือ การน าเอาขอ้เท็จจริงที่ปรากฏจากผลการวิเคราะห์มาอธิบาย

ความหมายให้ผูใ้ชข้อ้มูลได้ทราบเพื่อน าไปประกอบการตดัสินใจ การแปลความหมายนั้นเป็น

ขั้นตอนที่ส าคญัที่สุด 

 

   2.1.3.2  การวิเคราะห์อัตราร้อยละตามแนวต้ัง 

        การวเิคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง เป็นการเปรียบเทียบตวัเลขแต่ละรายการกบั

ยอดรวมในงบการเงินเดียวกนั 

   สูตรค านวณอัตราร้อยละของรายการต่าง ๆ 

   1.  งบก าไรขาดทุน 

     รายการในงบก าไรขาดทุน แสดงยอดหลายขั้น 

      % = ยอดเงินของรายการนั้น / ยอดขายสุทธิ 

     รายการในงบก าไรขาดทุน แสดงยอดขั้นเดียว 

      % = ยอดเงินของรายการนั้น / ยอดรายไดร้วม 

     

   2.  งบแสดงฐานะการเงิน 

     รายการในงบดา้นสินทรัพย ์

      % = ยอดเงินของรายการนั้น / ยอดสินทรัพยร์วม 

     รายการในงบดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
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      % = ยอดเงินของรายการนั้น / ยอดหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้   

   ข้อจ ากัดของการวิเคราะห์แนวต้ัง 

   ตวัเลขบางรายการอาจมีจ านวนเพิม่ขึ้น ในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี แต่เม่ือคิดเป็นร้อยละ

ของยอดรวมของรอบระยะเวลาบญัชีปัจจุบนักลับมีอัตราที่ลดลง ทั้งน้ีเพราะสินทรัพยร์วมมี

จ านวนมากขึ้น หรือทางตรงขา้ม ตวัเลขบางรายการอาจมีจ านวนเท่าเดิม แต่เม่ือคิดเป็นร้อยละของ

ยอดรวมกลบัมีอตัราที่เพิม่ขึ้น ทั้งน้ีเพราะสินทรัพยร์วมมีจ านวนลดลง 

 

   2.1.3.3  สูตรการค านวณอัตราร้อยละของรายการต่าง ๆ กรณวีิเคราะห์โครงสร้างเฉพาะส่วน 

     งบก าไรขาดทุน เช่น วเิคราะห์เฉพาะค่าใชจ่้าย 

      % = ยอดค่าใชจ่้ายแต่ละรายการ / ยอดค่าใชจ่้ายรวม 

     งบแสดงฐานะการเงิน เช่น วเิคราะห์เฉพาะสินทรัพยห์มุนเวยีน 

      %= ยอดสินทรัพยห์มุนเวยีนแต่ละรายการ/ยอดสินทรัพยห์มุนเวยีนรวม 

    

   2.1.3.4  การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม 

        เป็นการเปรียบเทียบตัวเลขในงบการเงินตั้ งแต่สองงวดบัญชีขึ้นไป เพื่อดูว่า

รายการในแต่ละงวดมีการเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งไร เพิม่ขึ้น ลดลง หรือไม่เปล่ียนแปลงเพื่อให้เห็น

ความหมายที่ชดัเจนจึงจดัท าเป็นอตัราร้อยละของการเปล่ียนแปลง  

   วธีิวเิคราะห์งบการเงินแนวนอนมี 2 วธีิ 

    1.  วธีิวเิคราะห์แบบฐานเคล่ือนที่เป็นการวเิคราะห์โดยเปรียบเทียบกบังวดก่อน 1 งวด 

      สูตร = (ยอดขายปีปัจจุบนั - ยอดขายปีก่อนหนา้) / ยอดขายปีก่อนหนา้ 

    2.  วธีิวเิคราะห์แบบฐานคงที่ เป็นการวิเคราะห์โดยก าหนดใหย้อดขายของปีใด ปีหน่ึงเป็น

การเปรียบเทียบกบัปีอ่ืน ๆ และสูตรค านวณ ดงัน้ี 

      สูตร = (ยอดขายปีที่วเิคราะห์ - ยอดขายปีฐาน) / ยอดขายปีฐาน 
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   2.1.3.5  การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

        คือการน าขอ้มูลทางการเงินจากงบการเงินที่มีความสัมพนัธก์นัหรือเก่ียวขอ้งกนั

มาเปรียบเทียบในรูปของอตัราส่วน เพื่อให้การวิเคราะห์มีความหมายมากขึ้น ซ่ึงอาจเป็นรายการ

ทางการเงินประเภทเดียวกนัหรือรายการทางการเงินต่างประเภทโดยเปรียบเทียบได ้3 ลกัษณะ 

   -  เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนทางการเงินของกิจการในปีที่ผา่นมาในอดีต 

   -  เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนทางการเงินของคู่แข่งขนั 

   -  เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ียของอุตสาหกรรมเดียวกนักบักิจการ 

 

   ประเภทของอัตราส่วนทางการเงิน 

   1)  การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน  

      อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน   = สินทรัพยห์มุนเวยีน / หน้ีสินหมุนเวยีน 

      อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็ว  =  (สินทรัพยห์มุนเวียน – สินคา้คงเหลือ ) / หน้ีสิน

                       หมุนเวยีน 

   2)  อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 

      อตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ี    =  ยอดขายเช่ือสุทธิ / ลูกหน้ีเฉล่ีย 

      ระยะเวลาเก็บหน้ี           =  360 วนั / อตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ี 

      อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ =  ตน้ทุนสินคา้ขาย / สินคา้คงเหลือเฉล่ีย  

      ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินคา้  =  360 วนั /อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้ 

                             คงเหลือ 

      อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร  =  ขายสุทธิ / สินทรัพยถ์าวร 

      อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม  =  ขายสุทธิ  / สินทรัพยร์วม 

   3)  อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารหนี้สิน    

      อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม   =  หน้ีสินรวม / สินทรัพยร์วม 

      อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ = หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุน้  

      อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย = ก าไรจากการด าเนินงาน / ดอกเบี้ยจ่าย 
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   4)  อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 

      อตัราก าไรขั้นตน้           = ก าไรขั้นตน้/ ขายสุทธิ   

      อตัราก าไรจากการด าเนินงาน     = ก าไรจากการด าเนินงาน / ขายสุทธิ 

     อตัราก าไรสุทธิ            = ก าไรสุทธิ/ขายสุทธิ 

     อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์    = ก าไรสุทธิ / สินทรัพยร์วม 

     อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้สามญั = ก าไรสุทธิ  / ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ตารางวเิคราะห์ความสามารถท าก าไร 

     

     

     

ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์ความสามารถท าก าไร 

  2.1.4  ความหมายเกี่ยวกับธุรกิจ 
     การบิน (Aviation)  หมายถึง การใชอ้ากาศยานเพื่อวตัถุประสงค์ที่ตอ้งการ การบินใน

ที่น้ีหมายถึง การบินพลเรือน (Civil Aviation) ซ่ึงองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 

( International Civil Aviation Organization: ICAO) แบ่งประ เภทของการบินพลเ รือน (Civil 

Aviation) ออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ีคือ 

       1)  การบินพาณิชย ์ 

       2)  การปฏิบตัิงานทางอากาศ (Aerial Work) 

       3)  การบินทัว่ไป (General Aviation) 

     อย่า งไรก็ ต าม  องค์ก ารบ ริหารการบินของสหรัฐอ เม ริกา  (Federal Aviation 

Administration: FAA) แบ่งการบินพลเรือนออกเป็น 2 ประเภท คือ: 

       1)  การบินพาณิชย ์(Commercial Aviation) ซ่ึงมีรายละเอียดเช่นเดียวกบัที่  ICAO 

ก าหนด 

       2)  การบินที่มิใช่เพือ่การพาณิชย ์(Non - Commercial Aviation) ซ่ึงมีรายละเอียด 
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         งานการบินพลเรือนนั้นประกอบดว้ยงานหลายประเภทที่มีความเก่ียวโยงซ่ึงกนั

และกนัอยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบติังานดา้นการบินพลเรือนในแต่ละประเภทนั้น ก็มี

ความเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนั และมีจุดประสงคไ์ปในทิศทางเดียวกนั ดงันั้นผูท้ี่ปฏิบติังานดา้นการ

บินพลเรือนจึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ขั้นพื้นฐานของงานการบินพลเรือนโดยทัว่ๆไปดว้ยงานการบิน

พลเรือนน้ีเป็นงานบริการซ่ึงสามารถแยกออก  ไดห้ลายมุมมอง ในที่น้ีจะกล่าวถึงงาน 2 ประเภท 

คือ งานการขนส่งทางอากาศ (Air Transport) หรือการบินพาณิชย ์(Commercial Air Transport) 

และการเดินอากาศ (Air Navigation) ซ่ึงเป็นงานที่หลายหน่วยงานใหบ้ริการกบัผูท้  าการบิน 

       1.1.1 การบินพาณิชย ์หรือการบินเพือ่การคา้ (Commercial Air Transport) 

         งานบริการขนส่งทางอากาศประเภทน้ี เป็นงานบริการที่ด  าเนินการโดยมุ่งหวงั

เอาผลตอบแทนจากการบริการเป็นตวัเงินโดยตรง ซ่ึงอาจคิดเป็น ค่าโดยสาร ค่าระวาง หรือค่าเช่า 

ก็ได ้ตวัอยา่งที่เห็นไดช้ดัของงานบริการขนส่งทางอากาศประเภทน้ีคือ การประกอบการหรือการ

ใหบ้ริการของสายการบินต่างๆการบินพาณิชย ์หรือการใหบ้ริการขนส่งทางอากาศ ประเภทน้ีแบ่ง

ออกเป็น 2 ลกัษณะยอ่ย ๆ คือ 

          การบริการแบบประจ า (Scheduled Services) 

          การบริการแบบไม่ประจ า (Non-Scheduled Services) 

     เน่ืองจากการบินพาณิชยเ์ป็นการบริการที่มีการตอบแทนในเชิงธุรกิจน้ีเอง จึงมกัพบเห็น

ค าวา่ "การบริการทางอากาศ" (Air Services)   ในความหมายเดียวกนั 

     1.1.2 การบินทัว่ไป (General Aviation) 

        หมายถึง  การบินที่มิไดมี้จุดประสงคเ์พื่อหวงัผลตอบแทนการบินประเภทน้ีไดแ้ก่

การบินเพื่อการกีฬา การบินเพื่อหาความเพลิดเพลินของสมาชิกสโมสรการบินต่างๆ หรือการบิน

ของส่วนบุคคล หรือนิติบุคคลที่เป็นเจา้ของเคร่ืองบิน เพือ่ธุรกิจของตนเอง เป็นตน้ 

     1.1.3 การท าการบนอากาศ (Ariel Work) 

        ไดแ้ก่ การถ่ายรูปทางอากาศ   การท าฝนเทียม การโปรยปุ๋ ย หรือยาก าจดัแมลง

ศตัรูพืชโดยที่การขนส่งทางอากาศน้ีมีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจความมัน่คงของประเทศและ

ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน ดงันั้น ทางราชการจึงไดก้ าหนดให ้"การขนส่ง

ทางอากาศเป็นกิจการคา้ขายอนัเป็นสาธารณูปโภค และผูท้ี่จะประกอบกิจการคา้ขายดงักล่าวน้ี 

จะตอ้งไดรั้บอนุญาตหรือไดรั้บสมัปทานจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมเสียก่อน 
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     1.2 การเดินอากาศ (Air Navigation) 

        หมายถึง  การปฏิบัติการขนส่งทางอากาศจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง การ

เดินอากาศน้ีเป็นงานที่ตอ้งมีความระมดัระวงัเป็นพิเศษ ในเร่ืองของความปลอดภยั เพราะความ

สูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินอากาศน้ี หมายถึงชีวิตและทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบการและ

ผูใ้ชบ้ริการ ดงันั้น งานดา้นการเดินอากาศน้ีจึงเป็นงานที่เก่ียวขอ้งกนั ระหว่างผูป้ระกอบการ อนั

ไดแ้ก่ สายการบิน  นักบิน  ผูใ้หบ้ริการภาคพื้น  และผูค้วบคุมในการปฏิบติัการบิน การเดินอากาศ 

เป็นงานที่หลายหน่วยงานใหบ้ริการกบัผูท้  าการบินงานดา้นการเดินอากาศน้ี สามารถแยกออกเป็น

งานยอ่ย ๆ ตามลกัษณะของการควบคุมและการใหบ้ริการไดเ้ป็น 6 ประเภท ดว้ยกนั คือ 

     1.2.1 งานควบคุมและการใหบ้ริการดา้นสนามบิน   

                 งานประเภทน้ี ไดแ้ก่ การก่อสร้างและใหบ้ริการของสนามบิน การจดัหาส่ิงอ านวยความ

สะดวก และความปลอดภยั เคร่ืองช่วยการเดินอากาศต่าง ๆ ที่อยูภ่ายในสนามบิน รวมตลอดถึงการ

ซ่อมบ ารุงดว้ย เพื่อให้บริการกบัผูโ้ดยสาร สัมภาระเดินทาง สินคา้ และวสัดุไปรษณียภณัฑ ์และ

ผูป้ระกอบการ (สายการบิน) ดว้ยความสะดวกและปลอดภยั 

 

2.2  แนวคดิเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์กร 

  2.2.1  แนวคดิของ SWOT 

      เป็นการวิเคราะห์สภาพองคก์าร หรือหน่วยงานในปัจจุบนั เพื่อคน้หาจุดแข็ง จุดเด่น 

จุดดอ้ย หรือส่ิงที่อาจเป็นปัญหาส าคญัในการด าเนินงานสู่สภาพที่ตอ้งการในอนาคต  SWOT  เป็น

ตวัยอ่ของขอ้ความที่มีความหมายดงัน้ี 

        Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็งหรือขอ้ได้เปรียบ   เป็นข้อดีที่เกิดจาก

สภาพแวดลอ้มภายในบริษทั เช่น จุดแข็งดา้นการเงิน จุดแข็งดา้นการผลิต จุดแข็งดา้นทรัพยากร

บุคคล บริษทัจะตอ้งใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ในการก าหนดกลยทุธก์ารตลาด 

        Weaknesses หมายถึง  จุดด้อยหรือ จุดอ่อนหรือข้อ เ สีย เปรียบ ที่ เ กิดจาก

สภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของบริษทั ซ่ึงบริษทัจะตอ้งหาวิธีในการแก้ปัญหานั้นสถานการณ์

ภายในองคก์รที่เป็น 

        Opportunities หมายถึงโอกาสการที่สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเอ้ือ

ประโยชน์ส่งเสริมการด าเนินงานขององคก์ร โอกาสแตกต่างจากจุดแขง็ตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมา
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จากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายในนักการตลาดที่ดี

จะตอ้งเสาะแสวงหาโอกาสอยูเ่สมอและใชป้ระโยชน์จากโอกาสนั้นเช่น การเมือง การปกครอง 

กฎหมาย ราคาน ้ ามนั ค่าเงินบาท คู่แข่ง เป็นตน้ 

         Threats หมายถึง อุปสรรค ขอ้จ ากดั ซ่ึงเกิด จากสภาพแวดลอ้มภายนอก บางคร้ัง

การจ าแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นส่ิงที่ท  าไดย้าก เพราะทั้งสองส่ิงน้ีสามารถเปล่ียนแปลงไป ซ่ึง

การเปล่ียนแปลงอาจท าใหส้ถานการณ์ที่เคยเป็นโอกาสกลบักลายเป็นอุปสรรคได ้เช่น ค่าเงินบาท 

คู่แข่ง เป็นตน้ 

 

  2.2.2 แนวคดิของหลัก PDCA 

      วงจรที่พฒันามาจากวงจรที่คิดค้นโดยวอล์ทเตอร์  ซิวฮาร์ท(Walter Shewhart )ผู ้

บุกเบิกการใชส้ถิติส าหรับวงการอุตสาหกรรมและต่อมาวงจรน้ีเร่ิมเป็นที่รู้จกักนัมากขึ้นเม่ือ เอด

วาร์ด เดมม่ิง (W.Edwards Deming) ปรมาจารยด์้านการบริหารคุณภาพเผยแพร่ให้เป็นเคร่ืองมือ

ส าหรับการปรับปรุงกระบวนการท างานของพนักงานภายในโรงงานให้ดียิง่ขึ้น และช่วยคน้หา

ปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนการผลิตโดยพนักงานเอง จนวงจรน้ีเป็นที่รู้จกักันในอีกช่ือว่า   

“วงจรเด็มม่ิง” ต่อมาพบวา่ แนวคิดในการใชว้งจร PDCA นั้นสามารถน ามาใชไ้ดก้บัทุกกิจกรรมจึง

ท าใหเ้ป็นที่รู้จกักนัอยา่งแพร่หลายมากขึ้นทัว่โลก 

       1. การวางแผน (Plan: P)  เป็นส่วนประกอบของวงจรที่มีความส าคญั  เน่ืองจากการ

วางแผนเป็นจุดเร่ิมตน้ของงานและเป็นส่วนส าคญัที่จะท าใหก้ารท างานในส่วนอ่ืน เป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิผล การวางแผนในวงจรเดมม่ิง  เป็นการหาองคป์ระกอบของปัญหา โดยวิธีการระดม

ความคิด การหาสาเหตุของปัญหา การหาวิธีการแก้ปัญหา การจดัท าตารางการปฏิบติังาน การ

ก าหนดวธีิดาเนินการ การก าหนดวธีิการตรวจสอบ และประเมินผล   

       2. การปฏิบัติตามแผน  (Do: D)   เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนที่ก  าหนดไวใ้น

ตาราง การปฏิบติังาน  ทั้งน้ี   สมาชิกกลุ่มตอ้งมีความเขา้ใจถึงความส าคญัและความจ าเป็นในแผน

นั้นๆ ความส าเร็จของการน าแผนมาปฏิบติัตอ้งอาศยัการท างานดว้ยความร่วมมือเป็นอยา่งดี  จาก

สมาชิก ตลอดจนการจดัการทรัพยากรที่จ  าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานตามแผนนั้นๆ ในขั้นตอนน้ี 

ขณะที่ลงมือปฏิบติัจะมีการตรวจสอบไปดว้ย  หากไม่เป็นไปตามแผนอาจจะตอ้งมีการ ปรับแผน

ใหม่และเม่ือแผนนั้นใชง้านไดก้็นาไปใชเ้ป็นแผนและถือปฏิบติัต่อไป 
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       3. การตวจสอบ (Check: C)  หมายถึง  การตรวจสอบดูว่าเม่ือปฏิบติังานตามแผน 

หรือการแก้ปัญหางานตามแผนแล้ว ผลลัพธ์เป็นอยา่งไร สภาพปัญหาได้รับการแก้ไขตรงตาม

เป้าหมายที่กลุ่มตั้งใจหรือไม่   การไม่ประสบผลส าเร็จอาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ไม่

ปฏิบติัตามแผน   ความไม่เหมาะสมของแผน   การเลือกใชเ้ทคนิคที่ไม่เหมาะสม เป็นตน้ 

       4. การด าเนินการใหเ้หมาะสม   (Action : A)  เป็นการกระท าภายหลงัที่กระบวนการ  

3  ขั้นตอน   ตามวงจรไดด้ าเนินการเสร็จแลว้  ขั้นตอนน้ีเป็นการนาเอาผลจากขั้นการตรวจสอบ 

(C) มาด าเนินการใหเ้หมาะสมต่อไป 

 

2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบัญชี   

  2.3.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่   1 

      มาตรฐานการบญัชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดขึ้ นโดยมาตรฐานการบญัชี

ระหว่างประเทศฉบบัที่ 1 เร่ื อง การน าเสนองบการเงินซ่ึงเป็นฉบบัปรับปรุงของคณะกรรมการ

มาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศที่ ส้ิ นสุดในวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 (IAS 1: Presentation of 

Financial Statements (Bound volume 2018 Consolidated without early application))มาตรฐานการ

บญัชีฉบบัน้ีมีการปรับปรุงจากฉบบัปี2560  

  วัตถุประสงค์ 

      มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดเกณฑ์การน าเสนองบการเงินที่จัดท าขึ้ นเพื่อ

วตัถุประสงคท์ัว่ไปเพื่อให้มัน่ใจว่างบการเงินดงักล่าวจะสามารถเปรียบเทียบไดก้บังบการเงินใน

งวดก่อนๆ ของ กิจการและงบการเงินของกิจการอ่ืนมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีครอบคลุมถึง

ขอ้ก าหนดโดยรวมของการน าเสนองบการเงิน แนวปฏิบติัเก่ี ยวกบัโครงสร้างและขอ้ก าหนดขั้น

ต ่าส าหรับเน้ือหา ที่ตอ้งแสดงในงบการเงิน 

  ขอบเขต  

      1.มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติักบัการจดัท าและน าเสนองบการเงินที่จดัท  า

ขึ้นเพือ่วตัถุประสงคท์ัว่ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

      2.มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดค้รอบคลุมถึงขอ้ก าหนดในการรับรู้รายการ การวดั

มูลค่า และการเปิดเผยส าหรับรายการที่มีลักษณะเฉพาะและเหตุการณ์อ่ืนเน่ืองจากขอ้ก าหนด

ดงักล่าวไดก้ าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน 
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  ค านิยาม  

      ค านิยามที่ใชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีความหมายโดยเฉพาะดงัน้ีงบการเงินที่

จดัท  าขึ้นเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไป (ในที่น้ีหมายถึง งบการเงิน)หมายถึง งบการเงินที่ จดัท าขึ้นเพื่อ

สนองความตอ้งการของผูใ้ชง้บการเงินซ่ึงไม่อยูใ่นฐานะที่จะเรียกร้องให้กิจการจดัท ารายงานที่มี

การดดัแปลงตามความตอ้งการขอ้มูลที่เฉพาะเจาะจง 

 

  2.3.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่   7 

      มาตรฐานการบญัชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดขึ้ นโดยมาตรฐานการบญัชี

ระหวา่งประเทศฉบบัที่ 7 เร่ืองงบกระแสเงินสดซ่ึงเป็นฉบบัปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐาน

การบญัชีระหว่างประเทศ ที่ส้ินสุดในวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 (IAS 7: Statement of Cash Flows 

(Bound volume 2018 Consolidated without early application) มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีการ

ปรับปรุงจากฉบบัปี2560 โดยเพิ่ มยอ่หน้าที่ 61 และปรับปรุงการอา้งอิงมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัอ่ืนแต่ทั้งน้ีไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงถอ้ยค าหรือเน้ือหาใดๆ 

 

  วัตถุประสงค์ 

      ขอ้มูลเก่ียวกับกระแสเงินสดของกิจการมีประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงินเพื่อใช้เป็น

เกณฑใ์นการประเมินความสามารถของกิจการในการก่อใหเ้กิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

และความตอ้งการใช้กระแสเงินสดของกิจการในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงิน

จะตอ้งมีการประเมินความสามารถของกิจการ ในการก่อใหเ้กิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

จงัหวะเวลาและความแน่นอนของการก่อให้เกิดเงินสดดังกล่าววตัถุประสงคข์องมาตรฐานการ

บญัชีฉบบัน้ีคือเพื่อเป็นการให้ขอ้มูเก่ียวกับการ    เปล่ียนแปลงในอดีตของเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดของกิจการ ผ่านทางงบกระแสเงินสดซ่ึงจ าแนกกระแสเงินสดในระหว่างรอบ

ระยะเวลาเป็นเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงิน 
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  ขอบเขต 

      1. กิจการตอ้งจดัท างบกระแสเงินสดใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัน้ีและตอ้งน าเสนองบกระแสเงินสดเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินของกิจการที่น าเสนอในแต่

ละรอบระยะเวลา 

      2. มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใช้แทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 7 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ืองงบกระแสเงินสด 

      3. ผูใ้ชง้บการเงินของกิจการยอ่มสนใจวา่กิจการก่อใหเ้กิดและใชเ้งินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดอยา่งไร โดยไม่ขึ้นอยูก่บัลกัษณะของกิจกรรมของกิจการ และไม่ขึ้นอยูก่บัวา่เงิน

สดจะถือเป็นผลิตภณัฑข์องกิจการหรือไม่ซ่ึงอาจเป็นกรณีของสถาบนัการเงิน กิจการยอ่มตอ้งการ

เงินสดดว้ยเหตุผลพื้นฐานที่ เหมือนกนัอยา่งไรก็ตามกิจกรรมหลกัที่ก่อให้เกิดรายไดข้องกิจการ

อาจแตกต่างกนัไป นัน่คือ กิจการตอ้งการเงินสดเพือ่ใชใ้นการด าเนินงานเพือ่ช าระภาระผกูพนั 

  ค านิยาม 

    ค าาศพัทท์ี่ใชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีความหมายโดยเฉพาะดงัต่อไปน้ี 

      1. เงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารที่ตอ้งจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 

      2. รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซ่ึงพร้อมที่

จะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนที่ทราบไดแ้ละมีความเส่ียงที่ไม่มีนัยส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงใน

มูลค่า 

      3. กระแสเงินสด หมายถึง การเขา้และออกของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

      4. กิจกรรมด าเนินงาน หมายถึง กิจกรรมหลกัที่ก่อให้เกิดรายไดข้องกิจการกิจกรรม

อ่ืนที่มิใช่กิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจดัหาเงิน 

      5. กิจกรรมลงทุน หมายถึง การได้มาและการจ าหน่ายสินทรัพยร์ะยะยาวและเงิน

ลงทุนอ่ืนซ่ึงไม่รวมอยูใ่นรายการเทียบเท่าเงินสด 

      6. กิจกรรมจดัหาเงิน หมายถึง กิจกรรมที่มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในขนาดและ

องคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของและส่วนของการกูย้มืของกิจการ 

  2.3.3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่   8 

      มาตรฐานการบญัชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดขึ้ นโดยมาตรฐานการบญัชี

ระหว่างประเทศฉบับที่ 8 เร่ืองนโยบายการบญัชีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ
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ขอ้ผิดพลาดซ่ึงเป็นฉบบัปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศที่ส้ินสุด

ในวันที่  31 ธันวาคม 2560(IAS8:AccountingPolicies,Changesin Accounting stimatesand Errors 

2018Consolidated without early application)มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีการปรับปรุงจากฉบบัปี

2560 โดยปรับปรุงย่อหน้าที่ 53 และ54จ และตดัย่อหน้าที่ 54ก 54ข และ 54งและปรับปรุงการ

อา้งอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน 

 

  วัตถุประสงค์ 

      1.  มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคท์ี่จะก าหนดหลกัเกณฑใ์นการเลือกและ

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีรวมถึงวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด

เพือ่ใหง้บการเงินของกิจการมีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจและมีความน่าเช่ือถือ และเพือ่ใหผู้ใ้ช้

งบการเงินสามารถเปรียบเทียบงบการเงินส าหรับงวดต่างๆ ของกิจการเดียวกนั และเปรียบเทียบงบ

การเงินระหวา่งกิจการไดดี้ยิง่ขึ้น 

      2.  กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ืองการ

น าเสนองบการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ส าหรับขอ้ก าหนดในการเปิดเผยนโยบายการบญัชี

ยกเวน้ขอ้ก าหนดส าหรับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

  ขอบเขต 

      1. มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติัเม่ือมีการเลือกและน านโยบายการบญัชีมา

ปฏิบัติและการบัญชีส าหรับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีและการบัญชีส าหรับการ

เปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีหรือการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน 

      2. กิจการตอ้งบนัทึกและเปิดเผยผลกระทบทางภาษีที่เกิดจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดใน

งวดก่อนและจากการปรับยอ้นหลงัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีตามมาตรฐานการ

บญัชีฉบบัที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ืองภาษีเงินได(้เม่ือมีการประกาศใช)้ 
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  ค านิยาม 

      1. นโยบายการบญัชี หมายถึง หลกัการหลกัเกณฑป์ระเพณีปฏิบตัิกฎและวธีิปฏิบตัิที่

เฉพาะที่กิจการน ามาใชใ้นการจดัท าและน าเสนองบการเงิน      

      2. การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี หมายถึง การปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยห์รือ หน้ีสินหรือจ านวนที่มีการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์ในระหว่างงวดอนัเป็นผลมา

จากการประเมินสภาพ ปัจจุบนัของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินและการประเมินประโยชน์และภาระ

ผูกพนัที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตที่ เก่ียวขอ้งกับสินทรัพยแ์ละหน้ี สินนั้น การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีเป็นผลจากการได้รับข้อมูลใหม่หรือมีการพฒันาเพิ่มเติมจากเดิมการ

เปล่ียนแปลงประมาณการจึงไม่ถือเป็นการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

      3.มาตรฐานการรายงานทางการเงิน หมายถึง มาตรฐานการบญัชีและการตีความที่

ก  าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีซ่ึงประกอบดว้ย  

        1. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

        2. มาตรฐานการบญัชี  

        3. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

        4. การตีความมาตรฐานการบญัชี 

  2.3.4 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่   12 

      มาตรฐานการบญัชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดขึ้ นโดยมาตรฐานการบญัชี

ระหว่างประเทศ ฉบบัที่ 12 เร่ืองภาษีเงินไดซ่ึ้งเป็นฉบบัปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการ

บัญชีระหว่างประเทศที่       ส้ินสุดในวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 (IAS 12: Income Taxes (Bound 

volume 2018 Consolidated without early application)) มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีการปรับปรุง

จากฉบบัปี2560 โดยปรับปรุงยอ่หน้าที่ 20 59 98จ และ 98ฉ และตดัยอ่หน้าที่ 96 97 และ 98ง และ

ปรับปรุงการอา้งอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัอ่ืน 

   

  วัตถุประสงค์  

      มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดวิธีการปฏิบติัทางบญัชีส าหรับ

ภาษีเงินได ้ประเด็นหลกัของการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินได้อยูท่ี่การรับรู้ผลกระทบทางภาษีทั้งใน

งวดปัจจุบนัและอนาคตจาก (ก) การไดรั้บประโยชน์ในอนาคตซ่ึ งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
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และการจ่ายช าระในอนาคตซ่ึงมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินของ

กิจการ และ (ข) รายการและเหตุการณ์อ่ืนของงวดปัจจุบนัที่รับรู้ในงบการเงินของกิจการ หลกัการ

พื้นฐานของการรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินคือกิจการที่เสนอรายงานคาดว่าตนจะไดรั้บประโยชน์

จากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือจ่ายช าระมูลค่าตามบญัชีของหน้ี สินหากมีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ว่าการไดรั้บประโยชน์จากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือการจ่ายช า ระมูลค่าตาม

บญัชีของหน้ีสินดงักล่าวจะมีผลท าให้กิจการตอ้งจ่ายภาษีเงินไดใ้นอนาคต เพิ่ มขึ้น (หรือลดลง) 

จากจ านวนภาษีที่ต้องจ่ายหากการรับประโยชน์จากสินทรัพยห์รือการช าระหน้ีสินนั้ นไม่มี

ผลกระทบทางภาษีมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีก าหนดให้กิจการตอ้งรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชี(หรือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี) โดยมีขอ้ยกเวน้บางประการมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัน้ีก าหนดให้กิจการตอ้งบนัทึกผลกระทบทางภาษีของรายการและเหตุการณ์อ่ืนในลกัษณะ

เดียวกนักบัที่บนัทึกรายการและเหตุการณ์อ่ืนนั้นดงันั้นหากกิจการรับรู้รายการและเหตุการณ์อ่ืน

ในก าไรหรือขาดทุนกิจการจะตอ้งรับรู้ผลกระทบทางภาษีที่เก่ียวขอ้งในก าไรหรือขาดทุนด้วย

เช่นกันส่วนรายการและเหตุการณ์อ่ืนที่ไม่ได้รับรู้ในก าไรหรือ ขาดทุน (รับรู้ในก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้ตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ) กิจการตอ้งบนัทึกรายการภาษีที่เก่ียวขอ้งกับ

รายการที่ไม่ไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนนั้น (รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ื นหรือรับรู้ตรงไปยงั

ส่วนของเจ้าของเช่นกัน) ในท านองเดียวกันการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและ

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจจะส่งผลต่อมูลค่าของค่าความนิยมหรือ

จ านวนก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมนอกจากน้ีมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ียงั

ก าหนดเก่ียวกบัการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่เกิดจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยงัไม่ได้

ใชห้รือเครดิตภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ชก้ารแสดงรายการภาษีเงินไดใ้นงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลที่

เก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินได ้

   

  ขอบเขต  

      1. มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติักบัวธีิการบญัชีส าหรับภาษีเงินได ้ 

      2. ตามมาตรฐานการบญัชีฉบับน้ีภาษีเงินได้หมายถึงภาษีทั้ งหลายของกิจการทั้ ง

ภายในประเทศและ ต่างประเทศที่ค  านวณจากก าไรทางภาษีรวมทั้งภาษีซ่ึงบริษทัยอ่ยบริษทัร่วม
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และการร่วมการงานตอ้งจ่าย     เน่ืองจากการจ าหน่ายเงินก าไรให้แก่กิจการที่เสนอรายงาน เช่น 

ภาษีหกั ณ ที่จ่าย  

      3. มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้  าหนดวธีิการบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

(ดูมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เร่ืองการบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ

การเปิดเผยขอ้มูล       เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เม่ือมีการประกาศใช ้

 

  ค านิยาม  

     ค าาศพัทท์ี่ใชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีความหมายโดยเฉพาะดงัน้ี  

      1. ก าไรทางบญัชี หมายถึง ก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดก่อนหกัค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 

      2. ก าไร (ขาดทุน) ทางภาษี หมายถึง ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดซ่ึงค านวณตามเกณฑ์

ที่ก  าหนดโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีเพื่อใชค้  านวณภาษีเงินไดท้ี่ตอ้งช าระ (หรือไดรั้บคืน) ค่าใชจ่้าย

(รายได)้  

      3. ภาษีเงินได ้หมายถึง ผลรวมของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชีที่ใชใ้น การค านวณก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด  

      4. ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั หมายถึง จ  านวนภาษีเงินไดท้ี่ตอ้งช าระหรือสามารถขอ

คืนไดซ่ึ้งเกิดจากก าไร(ขาดทุน)ทางภาษีส าหรับงวด 

 

  2.3.5  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่   33 

      มาตรฐานการบญัชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดขึ้ นโดยมาตรฐานการบญัชี

ระหวา่งประเทศ ฉบบัที่ 33 เร่ืองก าไรต่อหุน้ซ่ึ งเป็นฉบบัปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการ

บญัชีระหว่างประเทศที่ ส้ินสุดในวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 (IAS 33: Earnings per Share (Bound 

volume 2018 Consolidated without early application)) มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีการปรับปรุง

จากฉบบัปี2560 โดยปรับปรุงยอ่หนา้ที่ 34 และ 74จ และปรับปรุงการอา้งอิงมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัอ่ืน 
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  วัตถุประสงค์ 

      มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่ออธิบายหลกัการในการก าหนดและการ

แสดงก าไรต่อหุ้นในงบการเงินเพื่อช่วยให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน

ระหวา่งกิจการต่าง ๆ ในงวดเดียวกนัและผลการด าเนินงานระหว่างงวดต่าง ๆ ของกิจการเดียวกนั

ไดดี้ยิง่ขึ้นแมว้่าการเปรียบเทียบ    ก าไรต่อหุ้นระหว่างกิจการจะมีขอ้จ ากดัเน่ืองจาก “ก าไร” ของ

กิจการแต่ละแห่งอาจเกิดจากการใชน้โยบายการบญัชีที่แตกต่างกนัแต่การใชจ้  านวนหุน้ที่เป็นไป

ตามมาตรฐานเดียวกนัในการค านวณจะให้ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ยิง่ขึ้นดงันั้นมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัน้ีจึงมุ่งเนน้ไปที่การก าหนดจ านวนหุน้ที่ใชใ้นการ    ค  านวณก าไรต่อหุน้ 

 

  ขอบเขต 

     งบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินของกิจการที่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

      1. มีหุน้สามญัหรือตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญัที่ซ้ือขายในตลาดสาธารณะ (ใน

ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศหรือศูนย์กลางซ้ือขายหลักทรัพยน์อกตลาด

หลกัทรัพยร์วมถึงตลาดใน ประเทศและภูมิภาค)  

      2.ได้ยื่นหรืออยู่ในกระบวนการยื่นงบการเงินของกิจการต่อคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือองค์กรก ากบัดูแลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเสนอขายหุ้น

สามญัในตลาดสาธารณะ  

  ค านิยาม  

     ค าาศพัทท์ี่ใชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีความหมายโดยเฉพาะดงัน้ี  

      1.การปรับเพิ่ม หมายถึง การที่ก  าไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้ นหรือขาดทุนต่อหุ้นลดลงอัน

เน่ืองมาจากขอ้สมมติฐานว่ามีการแปลงสภาพของตราสารแปลงสภาพมีการใชสิ้ทธิของสิทธิเลือก

หรือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือมีการออกหุน้สามญัเพือ่ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว ้ 

      2.สญัญาที่ออกตอ้งตามเงื่อนไข หมายถึง สญัญาที่ระบุใหมี้การออกหุน้เพือ่ให้เป็นไป

ตามเงื่อนไขที่ระบุไว ้ 

      3. หุน้ส ามญัที่อาจตอ้งออกตามเงื่อนไข หมายถึง หุน้สามญัที่ตอ้งออกเพือ่ให้เป็นไป

ตามเงื่อนไขที่ได ้ระบุไวใ้นสญัญาที่อาจตอ้งออกหุน้ตามเงื่อนไข 

 



25 
 

2.4 งานโครงการที่เกี่ยวข้อง     

      ชาติชาย เจริญสุข , เทิดพงษ ์เพช็ตะกัว่ (2559)  จากการศึกษาการวเิคราะห์งบการเงิน

ดงักล่าวของบริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) ไตรมาสที่ 1-3 ในคร้ังน้ี ช่วยให้ผูจ้ดัท  าไดม้องเห็นถึง

ขั้นตอนต่าง ๆ ในการวิเคราะห์งบการเงินที่เป็นไปตามสูตรของการหาอัตราส่วนที่เก่ียวขอ้งที่

แสดงภายในงบการเงิน ได้เร่ิมจากการเรียนจากวิชาวิเคราะห์งบการเงินและน าไปสู่การท า

โครงการบญัชี โดยเร่ิมการจดัท ามาเร่ือย ๆ ซ่ึงเป็นไปตามแต่ละวธีิในการวิเคราะห์ ซ่ึงเม่ือเรียนแลว้ 

จะตอ้งท าควบคู่ไปกบัการท าโครงการทนัที เพราะดว้ยความที่การค านวณมีหลายวธีิในการค านวณ 

ซ่ึงวิธีเหล่าน้ี สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของวิชาการิเคราะห์งบการเงินด้วย และ

นอกจากน้ียงัส่งผลใหก้ารท าโครงการบญัชีเป็นไปดว้ยความมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

 

      วรวุฒิ จิโสะ,ดร.พงษส์รรค ์ลีลาหงส์จุฑา การวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั เสริมสุข 

จ ากัด (มหาชน) และบริษทัยอ่ยระหว่าง ปี พ.ศ. 2551-2555 วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อ

ศึกษาสภาพคล่อง ความสามารถในการบริ หารสินทรัพย ์ความสามารถในการก่อหน้ี และ

ความสามารถในการท าก าไรในช่วงปี พ.ศ. 2551-2555 รวมระยะเวลาทั้ งส้ิน 5 ปี มาวิเคราะห์

เปรียบเทียบ โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน การใชว้ธีิวเิคราะห์งบการเงินแบบแนวด่ิงและการใชว้ิธี

วิเคราะห์งบการเงินแบบแนวนอน เพื่อไดท้ราบถึงการด าเนินงานและสภาพคล่องรวมถึงการท า

ก าไรของบริษทัผลการศึกษาสรุปไดว้่า การวเิคราะห์งบการเงินจากการวเิคราะห์ขอ้มูลช้ีให้เห็นว่า

สภาพคล่องของ    บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) อยูใ่นสัดส่วนที่ดีคืออตัราส่วนหมุนเวยีน ทั้ง 5 

ปี อยูท่ี่ 1.582-1.835 ถือวา่ดี ถา้ 2 ต่อ 1 จะดีมาก ถา้ 1ต่อ 1 จะปกติ ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการ

เปล่ียนสินทรัพยห์มุนเวยีนรวมและสินทรัพยห์มุนเวยีนเร็วเป็นเงินสดเพือ่ช าระหน้ีระยะสั้นไดต้าม

ก าหนด สาเหตุหน่ึงจากการเพิ่มของเงินสด เงินฝากธนาคารและลูกหน้ีการคา้ เป็นตน้ นอกจากน้ี

พิจารณาประสิทธิภาพในการบริหารสินคา้คงเหลือ ของบริษทั เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) จาก        

การเก็บสินคา้คงเหลือมากเกินไปและมีประสิทธิภาพในการบริ หารสินทรัพยค์่อนขา้งคงที่ส าหรับ

ความสามารถในการก่อหน้ีของบริษทัฯ มีโครงสร้างเงินทุนส่วนมากมาจากแหล่งเงินทุนภายใน

กิจการ ท าใหบ้ริษทัไม่ตอ้งรับภาระดอกเบี้ยความสามารถในการช าระหน้ีอยูใ่นเกณฑดี์ขึ้นในส่วน

ของความสามารถในการท าก าไร พบวา่บริษทัฯ มีความสามรถในการท าก าไรขั้นตน้อยูใ่นเกณฑท์ี่

ดี อาจจะมีลดลงบา้งแต่ก็ไม่มากนักเม่ือเทียบกันทั้ง 5 ปี และมีต ่าที่สุดก็จะเป็นในปี พ.ศ. 2554 ที่
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เกิดจากสภาวะน ้ าท่วม ท าให้ก าไรขั้นตน้ของกิจการลดลงและในส่วนของก าไรสุทธิในปี พ.ศ. 

2554  ลดนอ้ยลงเช่นเดียวกนั 

      จนัทนา  วฒันกาญจนะ ( บทคดัยอ่ : 2559 ) ศึกษาวจิยัโดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่วเิคราะห์

เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินในแต่ละปีของแต่ละบริษทั  ศึกษาอตัราส่วนทางการเงินเฉล่ีย

ของอุตสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตรกบัค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตร

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยเก็บขอ้มูลจากประชากรไดแ้ก่บริษทัใน

หมวดธุรกิจการเกษตรที่จดทะเบียนใรตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจ านวน  15  บริษทั  ขอ้มูล

ที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยถภูมิที่มีการเปิดเปยต่อสาธารณชนและตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

บทที่  3 

 

 

การด าเนินโครงการ 

 

    การจดัท าโครงการคร้ังน้ีเพือ่การศึกษาวเิคราะห์งบการเงินของ บริษทั แอร์เอเชีย เอวเิอชัน่ 

จ  ากดั (มหาชน) คณะผูจ้ดัท  าไดเ้ลือกบริษทั แอร์เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบการ

ธุรกิจประเภท บริการ   โดยท าการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร  เพื่อน ามาวางแผนแก้ไขปัญหา  

ตลอดจนวเิคราะห์งบการเงินของบริษทั  โดยมีงบการเงิน ระยะเวลา 3 ไตรมาส 1-3 ปี 2561 พร้อม

ทั้งวเิคระห์เปรียบเทียบกบับริษทัคู่แข่งที่มีธุรกิจประเภทเดียวกนั 

    คณะผูจ้ดัท  าไดด้ าเนินการจดัตั้งบริษทัจ าลองและบนัทึกรายการคา้ตามวงจรบญัชี โดยมี

ขั้นตอนดงัน้ี 

  3.1  บริษทั  และระยะเวลา 

  3.2  วเิคราะห์โครงสร้างองคก์ร 

  3.3  วเิคราะห์กระบวนการปฏิบตัิงาน 

  3.4  วเิคราะห์หลกัการบญัชีของธุรกิจ 

 

3.1  บริษัทและระยะเวลา 

  บริษัท 

  บริษทั แอร์เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) สถานที่ตั้ง 222 อาคารส่วนกลางท่าอากาศยานดอน

เมือง ถนนวภิาวดี รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 

  ระยะเวลา 

  งบการเงิน  คือ   

  3.1.1  งบแสดงฐานะการเงิน 

  3.1.2  งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

  3.1.3  งบกระแสเงินสด 

  3.1.4  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
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3.2  วิเคราะห์โครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างของบริษัท แอร์เอเชีย เอวิเอช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

  การด าเนินธุรกิจ 

    บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ก่อตั้งขึ้นเม่ือวนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2549 ในรูปบริษทัจ ากดัดว้ยทุนจด
ทะเบียนจ านวน 410,000,000 บาท เป็นหุน้สามญัจ านวน 41,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 10 
บาท ประกอบธุรกิจดา้นการลงทุนดว้ยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) โดยถือหุน้ใน
บริษทัที่ประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยดัเพยีงแห่งเดียว คือ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ในสดัส่วน
ร้อยละ 50 
    ต่อมาในวนัที่ 21 มิถุนายน 2550 กลุ่มผูบ้ริหารไทยซ่ึงประกอบไปดว้ยประธานเจา้หน้าที่
บริหารและผูบ้ริหารระดับสูงได้เขา้ซ้ือหุ้นทั้งหมดของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จากผูถื้อหุ้นเดิม 
เน่ืองจากกลุ่มผูบ้ริหารไทยเล็งเห็นถึงศกัยภาพของธุรกิจน้ี และในเดือนพฤศจิกายน 2554 บมจ. 
เอเชีย เอวเิอชัน่ เขา้ซ้ือหุน้อีกร้อยละ 1 ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย จากนายธรรศพลฐ ์แบเลเวล็ด ์ท  าให้ 
บมจ. เอเชีย เอวเิอชัน่ ถือหุน้ร้อยละ 51 ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ต่อมา บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ไดจ้ด
ทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือวนัที่ 26 ธนัวาคม 2554 บมจ. เอเชีย เอวเิอชัน่ มีทุน
จดทะเบียนจ านวน4.2 485,000,000 บาท และมีทุนช าระแลว้จ านวน 410,000,000 บาท เป็นหุ้น
สามญัจ านวน 4,100,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 
    ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใตช่ื้อยอ่ "AAV" และมีทุนจดทะเบียนครบช าระแลว้ โดย บมจ. 
เอเชีย เอวิเอชัน่ ไดน้ าเงินที่ไดรั้บจากการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชน (Initial Public Offering 
- IPO) มาจองซ้ือหุ้นสามญัที่ออกใหม่ทั้งหมดของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย โดยส่งผลให ้ปัจจุบนั บมจ. 
เอเชีย เอวเิอชัน่ ถือหุน้ร้อยละ 55 ใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย 
 
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ  
  วิสัยทัศน์ 
   เป็นบริษทัชั้นน าทางดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั เพือ่การเดินทางที่ย ัง่ยนืในเอเชีย พร้อมให้บริการ
ที่คุม้ค่ามากกวา่ราคา 
  พันธกิจ 
   1. น า เสนอผลิตภัณฑ์ที่ มี คุณภาพสูงสุด โดยใช้เทคโนโลยีจัดการต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 
   2. สร้างการจา้งงานในภูมิภาค และเป็นบริษทัชั้นน าที่ท  าใหค้วามฝันของทุกคนเป็นจริง 



30 
 

   3. ดูแลผูมี้ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตั้งแต่พนักงาน Allstars ลูกคา้ พนัธมิตรทางธุรกิจนัก
ลงทุน ครอบคลุมถึงชุมชนและภาครัฐ 
   4. ผลกัดนั "แอร์เอเชีย" ใหเ้ป็นแบรนดอ์าเซียนที่ไดรั้บการยอมรับระดบัโลก ตอกย  ้าคุณค่าที่
ย ัง่ยนืต่อเศรษฐกิจสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
   
 แผนกลยุทธ์องค์กร 
     1.  ดา้นการนวตักรรม 
     2.  ดา้นการพฒันาศกัยภาพเทคโนโยโลย ี
     3.  ดา้นการสร้างรายไดท้ี่มัน่คง 
 
   การวิเคราะห์ SWOT 
   การวิ เ คร าะ ห์SWOT ม า จากตัวอักษรย่อของค า  4  ค  าคื อ  S (Strengths จุ ดแข็ง )                                           
W( Weaknesses จุดอ่อน)  O(Opportunities โอกาส)  T(Threats อุปสรรค) SWOT เป็นเทคนิค การ
วเิคราะห์ทางการตลาดของบริษทัตวัเองเพือ่สร้างความไดเ้ปรียบทางการตลาด เม่ือผูบ้ริหารบริษทั
น าเทคนิคมาประยกุตใ์ชเ้พื่อใชเ้พิ่มประสิทธิภาพให้กบับริษทัไดแ้สดงผลท าให้ประสิทธิภาพใน
การท างานของบริษัทเพิ่มขึ้ นจึงมีการน าสวอตมาใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายธุรกิจจน
แพร่หลายไปทัว่โลก 
   จุดแข็ง (Strengths) 
     1.  เป็นผูน้ าของสายการบินตน้ทุนต ่า 
     2.  เสน้ทางการบินครอบคลุมมากที่สุดในบรรดาสายการบินตน้ทุนต่าํ  
     3.  มีบริการเสริมใหเ้ลือกมาก 
   จุดอ่อน (Weaknesses) 
     1.  เส้นทางการบินย ังไม่ครอบคลุมในบางจังหวัดของไทย และบางเมืองของ 
ต่างประเทศ 
     2.  การที่ตอ้งพึ่งพงิระบบจากทางมาเลเซีย ท าใหเ้กิดปัญหาในบางคร้ัง  
     3.  การที่ตอ้งรอการผลิตเคร่ืองบินจากผูผ้ลิตเป็นเวลานาน ท าให้การขยาย เส้นทางบิน
เป็นไปไดอ้ยา่งล่าชา้    
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   โอกาส (Opportunities) 
     1.  ราคาน้าํมนัที่ลดลงส่งผลใหเ้กิดก าไรต่อเที่ยวบินมากขึ้น 
     2.  การเขา้สู่ AEC ท าให้เปิดตลาดการท่องเที่ยวในประเทศกลุ่ม AEC เพิ่มมาก ขึ้ น
รวมถึงนกัท่องเที่ยวที่เดินทางระหวา่งกลุ่มประเทศอาเซียน 
     3.  ราคาตัว๋ที่ถูก ซ่ึงบางคร้ังราคาใกลเ้คียงการการโดยสารรถทวัร์ ท  าให ้ผูโ้ดยสารหนัมา
เดินทางโดยเคร่ืองบินมากขึ้น       
   อุปสรรค (Threats) 
     1.  มีสายการบิน Low cost เขา้มาแข่งขนัในตลาดเพิม่มากขึ้น 
     2.  การแข่งขนักนัดา้นราคาที่ค่อนขา้งรุนแรงในสายการบินตน้ทุนต่าํ  
     3. สถานการณ์การเมืองที่ไม่มัน่คง ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของนกัท่องเที่ยว ต่างชาติ  
3.3 วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน 
   จุดอ่อนที่น ามาวิเคราะห์ปรับใชก้บั PDCA คือ การเก็บค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงวนั
และเวลาของเที่ยวบินที่มีราคาสูงเกินไป    
     P = Plan วางแผนในเ ร่ืองการเปล่ียนแปลงเวลาเดินทางของลูกค้าที่ มีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมที่สูงเกินไป เพือ่ท  าใหลู้กคา้พงึพอใจ  
     D = Do การด าเนินงานขั้นตอนน้ีจะเป็นการปฏิบติังานโดยจดัให้มีการประชุมผูบ้ริหาร
ว่าจะลดการเก็บค่าธรรมเนียมต ่าที่สุดได้ไหม เพื่อให้ลูกคา้ประหยดัเงินในกระเป๋าและช้ีแจงใน
ส่วนของค่าธรรมเนียมใหลู้กคา้เขา้ใจ   
     C = Check ขั้นตอนน้ีจะเป็นการตรวจสอบและการประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละ
ขั้นตอนของแผนการด าเนินงานอาจะเกิดปัญหาอะไรที่ ส่งผลกระทบต่อรายได้ตรงส่วน
ค่าธรรมเนียม 
ใชบ้ริการจากสายการบิน โดยบริษทัจะแกไ้ขว่าเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใดแลว้จึงด าเนินแกไ้ขปัญหา
ในขั้นต่อไปเพือ่ใหเ้ป็นไปตามแผนที่วางไว ้  
     A = Act ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาโดยการท าการปรับปรุงแกไ้ขใน
อตัราค่าธรรมเนียมใหม่เผือ่ใหพ้งึพอใจทั้งผูบ้ริหารและลูกคา้ 
3.4  วิเคราะห์หลักการบัญชีของธุรกิจ 
  3.4.1  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
      มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดเกณฑ์การน าเสนองบการเงินที่จัดท าขึ้ นเพื่อ
วตัถุประสงคท์ัว่ไปเพื่อให้มัน่ใจว่างบการเงินดงักล่าวจะสามารถเปรียบเทียบไดก้บังบการเงินใน
งวดก่อนๆ ของ กิจการและงบการเงินของกิจการอ่ืนมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีครอบคลุมถึง
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ขอ้ก าหนดโดยรวมของการน าเสนองบการเงิน แนวปฏิบติัเก่ี ยวกบัโครงสร้างและขอ้ก าหนดขั้น
ต ่าส าหรับเน้ือหา ที่ตอ้งแสดงในงบการเงิน   
  3.4.2  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด 
      ขอ้มูลเก่ียวกับกระแสเงินสดของกิจการมีประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงินเพื่อใช้เป็น
เกณฑใ์นการประเมินความสามารถของกิจการในการก่อใหเ้กิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
และความตอ้งการใช้กระแสเงินสดของกิจการในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงิน
จะตอ้งมีการประเมินความสามารถของกิจการ ในการก่อใหเ้กิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
จงัหวะเวลาและความแน่นอนของการก่อให้เกิดเงินสดดังกล่าววตัถุประสงคข์องมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัน้ีคือเพื่อเป็นการให้ขอ้มูเก่ียวกับการ    เปล่ียนแปลงในอดีตของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดของกิจการ ผ่านทางงบกระแสเงินสดซ่ึงจ าแนกกระแสเงินสดในระหว่างรอบ
ระยะเวลาเป็นเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงิน 
      วตัถุประสงคข์องมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี คือ เพื่อเป็นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงในอดีตของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการ ผา่นทางงบกระแสเงินสด
ซ่ึงจ าแนกกระแสเงินสดในระหว่างรอบระยะเวลาเป็นเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรม
ลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงิน  
 
  3.4.3  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง

บัญชีและข้อผิดพลาด     

      มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคท์ี่จะก าหนดหลกัเกณฑใ์นการเลือกและการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีรวมถึงวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด

เพือ่ใหง้บการเงินของกิจการมีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจและมีความน่าเช่ือถือ และเพือ่ใหผู้ใ้ช้

งบการเงินสามารถเปรียบเทียบงบการเงินส าหรับงวดต่างๆ ของกิจการเดียวกนั และเปรียบเทียบงบ

การเงินระหวา่งกิจการไดดี้ยิง่ขึ้น 

 

  3.4.4  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ 

      มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดวิธีการปฏิบติัทางบญัชีส าหรับ

ภาษีเงินได ้ประเด็นหลกัของการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินไดอ้ยู่ที่การรับรู้ผลกระทบทางภาษีทั้งใน

งวดปัจจุบนัและอนาคตจากการไดรั้บประโยชน์ในอนาคตซ่ึ งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
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การจ่ายช าระในอนาคตซ่ึงมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ

และรายการและเหตุการณ์อ่ืนของงวดปัจจุบนัที่รับรู้ในงบการเงินของกิจการ หลกัการพื้นฐานของ

การรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินคือกิจการที่เสนอรายงานคาดว่าตนจะไดรั้บประโยชน์จากมูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยห์รือจ่ายช าระมูลค่าตามบญัชีของหน้ี สินหากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า

การไดรั้บประโยชน์จากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือการจ่ายช าระมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสิน

ดงักล่าวจะมีผลท าใหกิ้จการตอ้งจ่ายภาษีเงินไดใ้นอนาคตเพิม่ขึ้น  

  

  3.4.5  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33  เร่ือง ก าไรต่อหุ้น 

      มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่ออธิบายหลกัการในการก าหนดและการ

แสดงก าไรต่อหุ้นในงบการเงินเพื่อช่วยให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน

ระหวา่งกิจการต่าง ๆ ในงวดเดียวกนัและผลการด าเนินงานระหว่างงวดต่าง ๆ ของกิจการเดียวกนั

ไดดี้ยิง่ขึ้นแมว้่าการเปรียบเทียบ    ก าไรต่อหุน้ระหว่างกิจการจะมีขอ้จ ากดัเน่ืองจาก “ก าไร” ของ

กิจการแต่ละแห่งอาจเกิดจากการใชน้โยบายการบญัชีที่แตกต่างกนัแต่การใชจ้  านวนหุน้ที่เป็นไป

ตามมาตรฐานเดียวกนัในการค านวณจะให้ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ยิง่ขึ้นดงันั้นมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัน้ีจึงมุ่งเนน้ไปที่การก าหนดจ านวนหุน้ที่ใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ 
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บทที่  4 

 

 

ผลการด าเนินงาน 

4.1  งบการเงิน 

งบการเงินของบริษัท เอเชีย เอวิเอช่ัน จ ากัด (มหาชน) ไตรมาสที่ 1 
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งบการเงินของบริษัท เอเชีย เอวิเอช่ัน จ ากัด (มหาชน) ไตรมาสที่ 2 
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งบการเงินของบริษัท เอเชีย เอวิเอช่ัน จ ากัด (มหาชน) ไตรมาสที่ 3 
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4.2  การวิเคราะห์อัตราร้อยละตามแนวต้ัง 
 

 
 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีแนวต้ัง 
 

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

731,408,117        148,093,799        66,098,449        19.16% 4.59% 2.10%

-                              -                              -                           

-                              481,500                1,050,000          0.00% 0.01% 0.03%

13,375,000           6,848,000             5,758,000          0.35% 0.21% 0.18%

-                              -                              -                           0.00% 0.00% 0.00%

1,302,747             108,661                592,345              0.03% 0.00% 0.02%

3,207,210             3,871,729             3,869,455          0.08% 0.12% 0.12%

749,293,074        159,403,689        77,368,249        19.63% 4.94% 2.46%

-                              -                              -                           

3,067,114,370     3,067,114,370     3,067,114,370  80.37% 95.05% 97.53%

-                              -                              -                           

5,585                     6,669                     7,741                  
0.00% 0.00% 0.00%

1                             1                             1                          0.00% 0.00% 0.00%

-                              -                              -                           

-                              194,466                451,477              0.00% 0.01% 0.01%

-                              -                              -                           

3,067,119,956     3,067,315,506     3,067,573,589  80.37% 95.06% 97.54%

3,816,413,030     3,226,719,195     3,144,941,838  100.00% 100.00% 100.00%

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

สินทรัพย์หมุนเวียน

บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับไตรมาส 1 - 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561

รายการ

สินทรัพย์

คา่ความนิยม

เงินส ารองบ ารุงรักษาเคร่ืองบิน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

เงินลงทนุชัว่คราว

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน

สินคา้คงเหลือ

คา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทนุระยะยาว

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย

เคร่ืองบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและ

อุปกรณ์

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

รวมสินทรัพย์

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน
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ตารางที่ 2 การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวธีิแนวตั้ง (ต่อ) 

 
 
 

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

-                              -                              -                           

200,870                768,007                256,800              0.01% 0.02% 0.01%

-                              -                              -                           

-                              -                              -                           

-                              -                              -                           

-                              -                              -                           

500,000                684,550                1,430,000          0.01% 0.02% 0.05%

654,729,644        -                              -                           17.16% 0.00% 0.00%

35,284                   -                              -                           0.00% 0.00% 0.00%

1,041,073             69,516,309           725,646              0.03% 2.15% 0.02%

656,506,871        70,968,866           2,412,446          17.20% 2.20% 0.08%

-                              -                              -                           

-                              -                              -                           

-                              -                              -                           

-                              -                              -                           

-                              -                              -                           

-                              -                              -                           

656,506,871        70,968,866           2,412,446          17.20% 2.20% 0.08%

งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับไตรมาส 1 - 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561

รายการ

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึง

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินสุทธิจาก

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน

หุ้นกู้

รวมหนีสิ้น

เจา้หน้ีการคา้

เจา้หน้ีอ่ืน

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงาน

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย

รายไดรั้บล่วงหน้า

คา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย

บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินปันผลคา้งจ่าย
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ตารางที่ 2 การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวธีิแนวตั้ง (ต่อ) 
 
การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงนิของบริษัท เอเชีย เอวิเอช่ัน จ ากัด (มหาชน)   
วิธีแนวต้ัง 
    จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากัด (มหาชน)ดว้ย
วธีิการวเิคราะห์แนวตั้ง ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และ 
ไตรมาสที่ 3 พบวา่  
    ในไตรมาสที่ 1 มีสินทรัพยร์วมมีค่าเท่ากับร้อยละ 100.00 ซ่ึงประกอบด้วย สินทรัพย์
หมุนเวยีนร้อยละ 2.46 เม่ือพจิารณาองคป์ระกอบแลว้พบว่ามีรายการ เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดร้อยละ 2.10  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนร้อยละ 0.03  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนร้อยละ 0.12 
ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนร้อยละ 97.54 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบแลว้พบว่ามีเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ย ร้อยละ 97.53  

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

485,000,000        485,000,000        485,000,000      
12.71% 15.03% 15.43%

485,000,000        485,000,000        485,000,000      
12.71% 15.03% 15.43%

2,599,808,274     48,500,000           2,599,808,274  68.12% 1.50% 82.73%

48,500,000           22,442,055           48,500,000        1.27% 0.70% 1.54%

26,597,885           3,155,750,329     9,221,118          0.70% 97.80% 0.29%

3,159,906,159     - 3,142,529,392  82.80% 0% 100.00%

-                              -                              -

3,159,906,159     3,155,750,329     3,142,529,392  82.80% 97.80% 100.00%

3,816,413,030     3,226,719,195     3,142,529,392  100.00% 100.00% 100.00%

ส าหรับไตรมาส 1 - 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561

งบแสดงฐานะการเงิน

ทุนเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน

หุ้นสามญั 4,850,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้น

ละ 0.1 บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)

รายการ

หุ้นสามญั 4,850,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้น

ละ 0.1 บาท

ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจ

ควบคุมของบริษทัยอ่ย

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
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    ในส่วนของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นรวมมีค่าเท่ากับร้อยละ 100.00 ซ่ีงประกอบดว้ย
หน้ีสินรวมร้อยละ 0.08 เม่ือพจิารณาองคป์ระกอบแลว้พบว่ามีรายการ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน
ร้อยละ 0.01 และยงัประกอบดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้นรวมร้อยละ 100 เม่ือพจิารณาองคป์ระกอบแลว้
พบวา่มีรายการ ทุนหุน้สามญัร้อยละ 15.43 ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัร้อยละ 82.73  
    ในไตรมาสที่ 2 มีสินทรัพยร์วมมีค่าเท่ากับร้อยละ 100.00 ซ่ึงประกอบด้วย สินทรัพย์
หมุนเวยีนร้อยละ4.94  เม่ือพจิารณาองค์ประกอบแลว้พบว่ามีรายการ เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดร้อยละ 4.59  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนร้อยละ 0.01  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนร้อยละ 0.12 
ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนร้อยละ 95.06 เม่ือพจิารณาองคป์ระกอบแลว้พบวา่มีรายการ เงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยร้อยละ 95.06 เงินลงทุน 
    ในส่วนของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นรวมมีค่าเท่ากับร้อยละ 100.00 ซ่ีงประกอบดว้ย
หน้ีสินรวมร้อยละ 2.20  เม่ือพจิารณาองคป์ระกอบแลว้พบวา่มีรายการ เจน้หน้ีอ่ืนร้อยละ 0.02 และ
ยงัประกอบดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้นรวมร้อยละ 97.80 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบแลว้พบวา่มีรายการ 
ทุนหุน้สามญัร้อยละ 15.03 ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัร้อยละ 1.50  
    ในไตรมาสที่ 3  มีสินทรัพยร์วมมีค่าเท่ากับร้อยละ 100.00 ซ่ึงประกอบด้วย สินทรัพย์
หมุนเวียนร้อยละ 19.63 เม่ือพจิารณาองคป์ระกอบแลว้พบวา่มีรายการ เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดร้อยละ 19.16  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนร้อยละ 0.08 ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนร้อย
ละ 80.37 เม่ือพจิารณาองคป์ระกอบแลว้พบวา่มีรายการ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยร้อยละ 80.37  
    ในส่วนของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นรวมมีค่าเท่ากับร้อยละ 100.00 ซ่ีงประกอบดว้ย
หน้ีสินรวมร้อยละ 17.20 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบแลว้พบว่ามีรายการ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี
อ่ืนร้อยละ 0.01 เงินปันผลคา้งจ่ายร้อยละ 17.20 และยงัประกอบดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้นรวมร้อยละ 
82.80 เม่ือพจิารณาองคป์ระกอบแลว้พบวา่มีรายการ ทุนหุน้สามญัร้อยละ 12.71 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สามญัร้อยละ 68.12  
    จากการเปรียบเทียบร้อยละของกิจการมีสินทรัพยท์ั้งส้ินมีค่าเท่ากับร้อยละ 100.00 ซ่ึง
ประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวียนมียอดคงเหลืองลดลงคือ ไตรมาสที่ 1 เท่ากบัร้อยละ 37.61 ไตร
มาสที่ 2 เท่ากบัร้อยละ 25.88 เพิม่ขึ้นไตรมาสที่ 3 เท่ากบัร้อยละ 19.63 เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 2.10 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 4.59 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 19.16 แสดงว่า
กิจการมีนโยบายการให้สินเช่ือเพิ่มขึ้นท าให้ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง และน
โบบายเก่ียวกบัสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ในดา้นของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนมียอดลดลง คือ ไตรมาส
ที่ 1 เท่ากบัร้อยละ 97.54 ไตรมาสที่ 2 เท่ากบัร้อยละ 95.06 ไตรมาสที่ 3 เท่ากบัร้อยละ 80.37 เม่ือ
พจิารณาองคป์ระกอบจึงพบวา่ดา้นที่ลดคือ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 97.53 ไตร
มาสที่ 2 ร้อยละ 95.05 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 80.37    
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    ในดา้นหน้ีสินรวมมีอตัราร้อยละเพิ่มขึ้น คือ ไตรมาสที่ 1 เท่ากบัร้อยละ 0.08 ไตรมาสที่ 2 
เท่ากบัร้อยละ 2.20 ไตรมาสที่ 3 เท่ากบัร้อยละ 17.20 ซ่ึงประกอบดว้ยหน้ีสินหมุนเวยีนไตรมาสที่ 
1 ร้อยละ 0.08 เพิม่ขึ้นในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 2.20 และในไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 17.20   
    ในดา้นส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงคือ ไตรมาสที่ 1 เท่ากบัร้อยละ 100 ไตรมาสที่ 2 เท่ากบัร้อย
ละ 97.80 และ ไตรมาสที่ 3 เท่ากบั 82.80 จะเห็นไดว้า่ในส่วนของผูถื้อหุน้นั้นลดลง ซ่ึงจากการที่
ได้พิจารณารายตวัพบว่า ทุนหุ้นสามญัไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 15.43 ลดลงในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 
15.03 และในไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 12.71  
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ตารางที่ 3 การวเิคราะห์งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตามวธีิแนวตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 

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

6,250,000         6,250,000         12,500,000      0.94% 0.63% 100.00%

-                         -                         -                         

656,382,152    982,177,673    -                         99.06% 99.36% 0.00%

-                         58,044              -                         0.00% 0.01% 0.00%

662,632,152    988,485,717    12,500,000      100.00% 100.00% 100.00%

-                         -                         -                         

-                         -                         -                         

3,120,847         5,022,989         12,393,924      0.47% 0.51% 99.15%

-                         -                         10,575              0.00% 0.00%   

3,120,847         5,022,989         12,404,499      0.47% 0.51% 99.24%

659,511,305    983,462,728    95,501              
99.53% 99.49% 0.76%

-                         -                         -                         

659,511,305    983,462,728    95,501              99.53% 99.49% 0.76%

(625,831)          (257,011)          (19,100)             (0.09%) (0.03%) (0.15%)

658,885,474    983,205,717    76,401              99.43% 99.47% 0.61%

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำร

เงินและภำษเีงินได้

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน

ก ำไรก่อนภำษเีงินได้

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

รวมค่ำใช้จ่ำย

รายไดจ้ากการขายและบริการ

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน

รายไดอ่ื้น

รวมรำยได้

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทนุขายและบริการ

คา่ใช้จ่ายในการขาย

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน

เงินปันผลรับ

บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ส าหรับไตรมาส 1 - 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561

รายการ

รำยได้

ก ำไรหรือขำดทุน:
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การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของ บริษัท เอเชีย เอวิเอช่ัน จ ากัด (มหาชน)   
  วิธีแนวต้ัง 
    จากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั เอเชีย เอวิเอชั่น จ  ากดั (มหาชน)
 ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวตั้ง ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูลทั้ง 3 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 ไตร
มาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 
    ในไตรมาสที่ 1 รายไดร้วมมีค่าเท่ากบัร้อยละ 100.00 ซ่ีงประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขาย
และบริการร้อยละ 100.00    ค่าใชจ่้ายในการบริหารร้อยละ 99.15    ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน
และค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้้อยละ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้้อยละ 0.15 ก าไรส าหรับงวดร้อยละ 0.61 
    ในไตรมาสที่ 2 รายไดร้วมมีค่าเท่ากบัร้อยละ 100.00 ซ่ีงประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขาย
และบริการร้อยละ 0.63  เงินปันผลรับร้อยละ 99.36  รายไดอ่ื้นร้อยละ 0.01 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร
ร้อยละ 0.51   ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้้อยละ 99.49 ค่าใชจ่้ายทาง
ภาษีเงนิไดร้้อยละ 0.03 ก าไรส าหรับงวดร้อยละ 99.47 
    ในไตรมาสที่ 1 รายไดร้วมมีค่าเท่ากบัร้อยละ 100.00 ซ่ีงประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขาย
และบริการร้อยละ 0.94  เงินปันผลรับร้อยละ 99.06  าใชจ่้ายในการบริหารร้อยละ 0.47  ก าไรก่อน
ค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้้อยละ 99.53 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้้อยละ 0.09 ก าไร
ส าหรับงวดร้อยละ 99.43 
    จากการเปรียบเทียบร้อยละของกิจการมีก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษี
เงินไดเ้พิ่มขึ้นคือไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 0.76 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 99.49 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 99.53 
เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการบริหารจากไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 99.15 ลดลงในไตรมาสที่ 2 เท่ากบัร้อยละ 
0.51 และในไตรมาสที่ 3 เท่ากบัร้อยละ 0.47  และกิจการมีค่าใชจ่้ายรวมที่ลดลงใน ไตรมาสที่ 1 
เท่ากบัร้อยละ 99.24 ลดลงในไตรมาสที่ 2 เท่ากบัร้อยละ 0.51 และในไตรมาสที่ 3 เท่ากบัร้อยละ 
0.47 จึงท าใหก้ าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวดในไตรมาสที่ 1 เท่ากบัร้อยละ 0.61 เพิม่ขึ้นในไตรมาสที่ 2 
ถึงร้อยละ 99.47  และในไตรมาสที่ 3 เท่ากบัร้อยละ 99.43  ดงันั้นถา้เปรียบเทียบก าไรระหว่างไตร
มาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3  พบวา่มีผลประกอบการที่ดีในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2
ส่วนในไตรมาสที่ 1 กิจการจะตอ้งมีการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีก าไรมากขึ้นโดยลดตน้ทุน
และเพิม่รายได ้
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4.3  การวิเคราะห์อัตราร้อยละตามแนวนอนหรือแนวโน้ม 
 

 

 
 

ตารางที่ 4 การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวธีิแนวนอนและวธีิแนวโนม้ 
 

 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

บาท % บาท %

731,408,117      148,093,799      66,098,449          583,314,318      393.88% 81,995,350        124.05%

-                            -                            -                             

-                            481,500              1,050,000            (481,500)            (100.00%) (568,500)            (54.14%)

13,375,000         6,848,000           5,758,000            6,527,000          95.31% 1,090,000          18.93%

-                            -                            -                             

1,302,747           108,661              592,345                1,194,086          1098.91% (483,684)            (81.66%)

3,207,210           3,871,729           3,869,455            (664,519)            (17.16%) 2,274                  0.06%

749,293,074      159,403,689      77,368,249          589,889,385      370.06% 82,035,440        106.03%

-                            -                            -                             

3,067,114,370   3,067,114,370   3,067,114,370    -                      0.00% -                       0.00%

-                            -                            -                             

5,585                   6,669                   7,741                    
(1,084)                 (16.25%) (1,072)                 (13.85%)

1                           1                           1                            -                      0.00% -                       0.00%

-                            -                            -                             

-                            194,466              451,477                (194,466)            (100.00%) (257,011)            (56.93%)

-                            -                            -                             

3,067,119,956   3,067,315,506   3,067,573,589    (195,550)            (0.01%) (258,083)            (0.01%)

3,816,413,030   3,226,719,195   3,144,941,838    589,693,835      18.28% 81,777,357        2.60%

บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับไตรมาส 1 - 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561

เพ่ิม-(ลด)

สินทรัพย์ ไตรมำสที ่3 กบั 2 ไตรมำสที ่2 กบั 1

รายการ

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

เงินลงทนุชัว่คราว

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

สินคา้คงเหลือ

คา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทนุระยะยาว

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย

เงินส ารองบ ารุงรักษาเคร่ืองบิน

เคร่ืองบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า

และอุปกรณ์

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน

คา่ความนิยม

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์
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ตารางที่ 4 การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวธีิแนวนอนและวธีิแนวโนม้ (ต่อ) 
 
 
 
 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

บาท % บาท %

-                            -                            -                             

200,870              768,007              256,800                (567,137)            (73.85%) 511,207              199.07%

-                            -                            -                             

-                            -                            -                             

-                            -                            -                             

-                            -                            -                             

500,000              684,550              1,430,000            (184,550)            (26.96%) (745,450)            (52.13%)

654,729,644      -                            -                             654,729,644      0.00% -                           0.00%

35,284                 -                            -                             35,284                0.00% -                           0.00%

1,041,073           69,516,309         725,646                (68,475,236)      (98.50%) 68,790,663        9479.92%

656,506,871      70,968,866         2,412,446            585,538,005      825.06% 68,556,420        2841.78%

-                            -                             

-                            -                            -                             

-                            -                            -                             

-                            -                            -                             

-                            -                            -

-                            -                            -

-                            -                            -

656,506,871      70,968,866         2,412,446            585,538,005      825.06% 68,556,420        2841.78%

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั

หุ้นกู้

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินสุทธิ

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน

รวมหนีสิ้น

ส าหรับไตรมาส 1 - 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน

เพ่ิม-(ลด)

ไตรมำสที ่3 กบั 2 ไตรมำสที ่2 กบั 1หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย

เงินปันผลคา้งจ่าย

รายการ

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้

เจา้หน้ีอ่ืน

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั

การเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ี

ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

รายไดรั้บล่วงหน้า

คา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย

บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
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ตารางที่ 4 การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวธีิแนวนอนและวธีิแนวโนม้ (ต่อ) 
 
การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงนิของ บริษัท เอเชีย เอวิเอช่ัน จ ากดั (มหาชน)   
  วิธีแนวนอนและวธีิแนวโน้ม 
    จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ไตร
มาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 ประจ าปี 2561 ด้วยวิธีการวิเคราะห์แนวนอน ซ่ึงแสดง
เก่ียวกบัจ านวนเงินและร้อยละเปรียบเทียบขอ้มูลทั้ง 3 ไตรมาส พบวา่ 
    จากการเปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 กบั ไตรมาสที่ 1 แสดงให้เห็นว่ากิจการมีสินทรัพยร์วม
เพิ่มขึ้น 81,777,357 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.60 เม่ือเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ประกอบด้วย สินทรัพย์
หมุนเวียนเพิม่ขึ้น 83,035,440 บาท คิดเป็นร้อยละ 106.03 และในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
ลดลง 258,083 คิดเป็นร้อยละ 0.01  ในส่วนของหน้ีสินรวมเพิ่มขึ้น 63,731,528 บาท คิดเป็นร้อยละ 
880.59 ซ่ึงอาจเกิดจากที่กิจการมีหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้นถึง 66,143,974 บาท คิดเป็นร้อยละ 
1370.89 แต่ก็มีบางส่วนที่ลดลงอยา่งเช่นเงินปันผลจ่ายลดลง 725,646 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ในส่วนของผูถื้อหุน้นั้นเพิม่ขึ้น 13,220,937 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.44 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

บาท % บาท %

485,000,000      485,000,000      485,000,000        -                      
0.00% -                       0.00%

485,000,000      485,000,000      485,000,000        -                      
0.00% -                       0.00%

2,599,808,274   2,599,808,274   2,599,808,274    -                      0.00% -                       0.00%

48,500,000         48,500,000         48,500,000          -                      0.00% -                       0.00%

26,597,885         2,242,055           9,221,118            24,355,830        1086.32% (6,979,063)         (75.69%)

3,159,906,159   3,155,750,329   3,142,529,392    4,155,830          0.00% 13,220,937        0.42%

-                            -                       -                        

3,159,906,159   3,155,750,329   3,142,529,392    4,155,830          0.13% 13,220,937        0.42%

3,816,413,030   3,226,719,195   3,149,766,730    589,693,835      18.28% 76,952,465        2.44%

งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับไตรมาส 1 - 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั

ก าไรสะสม

ไตรมำสที ่3 กบั 2 ไตรมำสที ่2 กบั 1

เพ่ิม-(ลด)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หุ้นสามญั 4,850,000,000 หุ้น มลูคา่

หุ้นละ 0.1 บาท

รายการ

ทุนเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน

ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่

บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หุ้นสามญั 4,850,000,000 หุ้น มลูคา่

หุ้นละ 0.1 บาท

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจ
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    จากการเปรียบเทียบไตรมาสที่ 3 กบั ไตรมาสที่ 2 แสดงให้เห็นว่ากิจการมีสินทรัพยร์วม
เพิ่มขึ้น 589,693,835 บาท คิดเป็นร้อยละ  18.28 เม่ือเทียบกบัไตรมาสที่ 2 ประกอบดว้ย สินทรัพย์
หมุนเวียนรวมเพิ่มขึ้น 589,889,385 บาท คิดเป็นร้อยละ 370.06 และในส่วนของสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนรวมลดลง 195 ,550 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ในส่วนของหน้ีสินรวมเพิ่มขึ้ นถึง 
585,538,005 บาท คิดเป็นร้อยละ  ในส่วนของผูถื้อหุน้เพิม่ขึ้น 4,155,830 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.13  
    สรุป เม่ือมีการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 3 กับ ไตรมาสที่ 2 ดีกว่า      
ไตรมาสที่ 2 กบั ไตรมาสที่ 1 เพราะ กิจการมีสินทรัพยห์มุนเวยีนที่เพิม่ขึ้น  
 

 
 

ตารางที่ 5 การวเิคราะห์งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตามวธีิแนวนอนและวธีิแนวโนม้ 
 

 
 
 
 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

บาท % บาท %

6,250,000         6,250,000         12,500,000         -                    0.00% (6,250,000)      (50.00%)

-                         -                         -                            

656,382,152    982,177,673    -                            (325,795,521)  (33.17%) 982,177,673   0.00%

-                         58,044              -                            (58,044)            (100.00%) 58,044              0.00%

662,632,152    988,485,717    12,500,000         (325,853,565)  (32.96%) 975,985,717   7807.89%

-                         -                         -                            

-                         -                         -                            

3,120,847         5,022,989         12,393,924         (1,902,142)      (37.87%) (7,370,935)      (59.47%)

-                         -                         10,575                 -                    0.00% (10,575)            (100.00%)

3,120,847         5,022,989         12,404,499         (1,902,142)      (37.87%) (7,381,510)      (59.51%)

659,511,305    983,462,728    95,501                 
(323,951,423)  (32.94%) 0.00%

-                         -                         -                            

659,511,305    983,462,728    95,501                 (323,951,423)  (32.94%) 983,367,227   1029693.12%

(625,831)          (257,011)          (19,100)               (368,820)          143.50% (237,911)          1245.61%

658,885,474    983,205,717    76,401                 (324,320,243)  (32.99%) 983,129,316   1286801.63%

ก ำไรก่อนภำษเีงินได้

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

รำยได้

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน

รายไดจ้ากการขายและบริการ

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน

รายไดอ่ื้น

รวมรำยได้

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทนุขายและบริการ

คา่ใช้จ่ายในการขาย

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน

รวมค่ำใช้จ่ำย

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษี

เงินได้

เงินปันผลรับ

ไตรมำสที ่3 กบั 2

รายการ เพ่ิม-(ลด)

บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ส าหรับไตรมาส 1 - 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561

ไตรมำสที ่2 กบั 1ก ำไรหรือขำดทุน:
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การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ บริษัท เอเชีย เอวิเอช่ัน จ ากัด (มหาชน)   
  วิธีแนวนอนและวธีิแนวโน้ม 
    จากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ บริษทั เอเชีย เอวิเอชั่น จ  ากดั (มหาชน)
 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 ประจ าปี 2561 ด้วยวิธีการวิเคราะห์แนวนอน ซ่ึง
แสดงเก่ียวกบัจ านวนเงินและร้อยละเปรียบเทียบขอ้มูลทั้ง 3 ไตรมาส พบวา่ 
    จากการเปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 กบั ไตรมาสที่ 1 แสดงให้เห็นว่ากิจการมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 
975,985,717 บาท คิดเป็นร้อยละ 7807.89 กิจการมีค่าใช้จ่ายรวมลดลง 7,381,510 บาท คิดเป็น 
59.51 ก าไรส าหรับงวดเพิม่ขึ้น 983,129,316 บาท คิดเป็นร้อยละ 1286801.63 
    จากการเปรียบเทียบไตรมาสที่ 3 กบั ไตรมาสที่ 2 แสดงให้เห็นว่ากิจการมีรายไดล้ดลง 
325,853,565 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.96 กิจการมีค่าใชจ่้ายรวมลดลง 1,902,142 บาท คิดเป็น 37.87 
ก าไรส าหรับงวดลดลง 324,320,243 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.99    
    สรุป จากการเปรียบเทียบ ไตรมาสที่ 2 กบั ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 3 กบั ไตรมาสที่ 2 
คือ ไตรมาสที่ 2 กบั ไตรมาสที่ 1 บริหารดีกว่า ไตรมาสที่ 2 กบั ไตรมาสที่ 1 เพราะกิจการมีก าไร
ส าหรับงวดเพิ่มขึ้น ดงันั้นจึงควรบริหารกิจการให้เพิ่มยอดขายอาจจะท าไดจ้ากการโฆษณาที่มาก
ขึ้นและลดตน้ทุนลงเพือ่ใหกิ้จการมีก าไรเพิม่ขึ้นตามที่ผูบ้ริหารตอ้งการ 
 
4.4 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
  4.4.1  อัตราส่วนการวิเคราะห์สภาพคล่อง 
         1.  อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
 

 
ตารางที่ 6 สูตรอตัราส่วนทุนหมุนเวยีน 

 

 
ตารางที่ 7 การวเิคราะห์อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน 

สินทรัพยห์มนุเวียน

หน้ีสินหมนุเวียน
=

อตัราส่วนทนุหมนุเวียน (เทา่) 

เพ่ิมดี

749,293,074              159,403,689              77,368,249                 

656,506,871              70,968,866                 4,824,892                   
= 16.04 เทา่

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 1

= 1.14 เทา่ = 2.25 เทา่
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  ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนเวยีนคือ 16.04  เท่า แสดงว่ากิจการมีสินทรัพย์
หมุนเวยีนที่แปรสภาพเป็นเงินสดไดเ้ร็วภายใน 1 ปี มากกวา่หน้ีสินหมุนเวยีน  
     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนคือ 2.25 เท่า แสดงว่า กิจการมีสินทรัพย์
หมุนเวยีนที่แปรสภาพเป็นเงินสดไดเ้ร็วภายใน 1 ปี มากกวา่หน้ีสินหมุนเวยีน  
     ไตรมาสที่ 3  กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนคือ 1.14 เท่า แสดงว่า กิจการมีสินทรัพย์
หมุนเวยีนที่แปรสภาพเป็นเงินสดไดเ้ร็วภายใน 1 ปี มากกวา่หน้ีสินหมุนเวยีน 
     สรุป ไตรมาสที่ 1 มีสภาพคล่องมากกวา่ ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 คือ ไตรมาสที่ 1 
จะมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหน้ีสินหมุนเวียนแสดงให้เห็นว่าไตรมาสที่  1 กิจการมี
ความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้นไดดี้กวา่ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 
 
     2.  อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 
 

 
 

ตารางที่ 8 สูตรอตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว 
 

ตารางที่ 9 การวเิคราะห์อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว 
  ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว คือ 15.91 เท่า แสดงว่ากิจการมี
สินทรัพยท์ี่มีสภาพคล่องที่แปลงสภาพเป็นเงินสดไดเ้ร็วเพยีงพอที่จะช าระหน้ีระยะสั้น  
      ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว คือ 2.24 เท่า แสดงว่ากิจการมี
สินทรัพยท์ี่มีสภาพคล่องที่แปลงสภาพเป็นเงินสดไดเ้ร็วเพยีงพอที่จะช าระหน้ีระยะสั้น  
  

สินทรัพยห์มนุเวียน-สินคา้คงเหลือ-คา่ใช้จ่ายล่วงหนา้ อตัราส่วนทนุหมนุเวียนเร็ว 

(เทา่) เพ่ิมดี
=

หน้ีสินหมนุเวียน

747,990,327              159,295,028              76,775,904                 

656,506,871              70,968,866                 4,824,892                   

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 1

= 15.91 เทา่= 1.14 เทา่ = 2.24 เทา่
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     ไตรมาสที่ 3 กิตการมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว คือ 1.14 เท่า แสดงว่ากิจการมี
สินทรัพยท์ี่มีสภาพคล่องที่แปลงสภาพเป็นเงินสดไดเ้ร็วเพยีงพอที่จะช าระหน้ี 
     สรุป ไตรมาสที่ 1 มีสภาพคล่องสูงมากกว่า ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 คือ มี
สินทรัพยห์มุนเวียนที่หักสินคา้คงเหลือและค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้าน้อยกว่าหน้ีสินแสดงให้เห็นว่า 
ไตรมาสที่ 1 กิจมีความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้นไดดี้กวา่ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 
 
 4.4.2  อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 
     1.  อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี ้
 

 
ตารางที่ 10 สูตรอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 

 
 

 
 

ตารางที่ 11 การวเิคราะห์อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 
 

       1.1  ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหนี ้
 

 
 

ตารางที่ 12 สูตรระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 
 

อตัราการหมนุเวียนของลูกหน้ี 

(รอบ) เพ่ิมดี
=

ลูกหน้ีเฉล่ีย

ยอดขายเช่ือสุทธิ

6,250,000                   6,250,000                   12,500,000                 

9,469,500                   3,400,500                   6,808,000                   

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 1

= 1.84 รอบ= 0.66 รอบ = 1.84 รอบ

ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเกบ็

เงินจากลูกหน้ี (วนั) ลดดี
=

360

จ านวนรอบจากอตัราการหมนุเวียนของลูกหน้ี
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ตารางที่ 13 การวเิคราะห์ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 
 

 ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี คือ 1.84 รอบ เม่ือขายสินคา้แล้ว
สามารถใชร้ะยะเวลาในการเก็บหน้ี 196.07 วนั        
     ไตรมาสที่ 2 1กิจการมีอตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ี คือ 1.84 รอบ เม่ือขายสินคา้แลว้
สามารถใชร้ะยะเวลาในการเก็บหน้ี 195.87 วนั      
     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี คือ 0.66 รอบ เม่ือขายสินคา้แล้ว
สามารถใชร้ะยะเวลาในการเก็บหน้ี 545.44 วนั    
     สรุป ไตรมาสที่ 2 มีอตัราการหมุนเวียนของหน้ีดีกว่า ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 3คือ 
มีรอบการหมุนเวยีนของลูกหน้ี และ ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีที่สามารถเก็บหน้ี
ไดเ้ร็วกวา่ แสดงใหเ้ห็นวา่ไตรมาสที่ 2 กิจการสามารถขายสินคา้และสามารถเก็บหน้ีไดดี้กว่าไตร
มาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 3 

 
     2.  อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ 
 

 
 

ตารางที่ 14 สูตรอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 
 

 
ตารางที่ 15 การวเิคราะห์อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 

360 360 360

0.66 1.84 1.84

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 1

= 196.07 วนั= 545.44 วนั = 195.87 วนั

อตัราการหมนุเวียนของสินคา้

คงเหลือ (รอบ) เพ่ิมดี
=

ตน้ทนุสินคา้ขาย

สินคา้คงเหลือเฉล่ีย

-                               -                               -                               

-                               -                               -                               

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 1

= 0.00 รอบ= 0.00 รอบ 0.00 รอบ
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2.1  ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการขายสินค้า 
 

 
 

ตารางที่ 16 สูตรระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินคา้ 
 

 
 

ตารางที่ 17 การวเิคราะห์ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินคา้ 
 
  ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 0.00 รอบ และกิจการ
จะตอ้งเก็บสินคา้ไว ้0.00 วนั จึงจะขายได ้           
     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ  50.00 รอบ และกิจการ
จะตอ้งเก็บสินคา้ไว ้0.00 วนั จึงจะขายได ้       
     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 0.00 รอบ และกิจการ
จะตอ้งเก็บสินคา้ไว ้0.00 วนั จึงจะขายได ้     
     สรุป ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 คือ  กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของ
สินคา้คงเหลือ 0.00 รอบ และกิจการจะตอ้งเก็บสินคา้ไว ้0.00 วนั จึงจะขายได ้
 
 
 
 
 
 
     

จ านวนรอบจากอตัราการหมนุเวียนของสินคา้คงเหลือ

ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินคา้ 

(วนั) ลดดี
=

360

360 360 360

0.00 0.00 0.00

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 1

= 0.00 วนั= 0.00 วนั = 0.00 วนั
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 3.  อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร 
 

 
 

ตารางที่ 18 สูตรอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร 
 

 
 

ตารางที่ 19 การวเิคราะห์อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร 
  ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรคือ 0.00 เท่า กิจการไม่
สามารถใชสิ้นทรัพยถ์าวรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรคือ 0.00 เท่า กิจการไม่
สามารถใชสิ้นทรัพยถ์าวรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ     
     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรคือ 0.00 เท่า กิจการไม่
สามารถใชสิ้นทรัพยถ์าวรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
     สรุป ไตรมาสที่ 1 ม ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 กิจการไม่สามารถใชสิ้นทรัพยถ์าวร
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพยถ์าวร

 (เทา่) เพ่ิมดี
=

ขายสุทธิ

สินทรัพยถ์าวร

6,250,000                   6,250,000                   12,500,000                 

3,067,119,956           3,067,315,506           3,067,573,589           

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 1

= 0.00 เทา่= 0.00 เทา่ = 0.00 เทา่
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     4.  อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม 
 

  
 

ตารางที่ 20 สูตรอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 
 

 
 

ตารางที่ 21 การวเิคราะห์อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 
 

  ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมคือ 0.00 เท่า กิจการสามารถใช้
สินทรัพยร์วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
     ไตรมาสที่ 2 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมคือ 0.00 เท่า กิจการสามารถใช้
สินทรัพยร์วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    
     ไตรมาสที่ 3 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมคือ 0.00 เท่า กิจการสามารถใช้
สินทรัพยร์วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
     สรุป ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 กิจการสามารถใช้สินทรัพยร์วมได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพยร์วม 

(เทา่) เพ่ิมดี
=

 ขายสุทธิ

สินทรัพยร์วม

6,250,000                   6,250,000                   12,500,000                 

3,816,413,030           3,226,719,195           3,144,941,838           

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 1

= 0.00 เทา่= 0.00 เทา่ = 0.00 เทา่
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  4.4.3  อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารหนี้สิน 
     1.  อัตราส่วนหนีสิ้นต่อสินทรัพย์รวม 
 

 
 

ตารางที่ 22 สูตรอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 
 

 
 

ตารางที่ 23 การวเิคราะห์อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 
 

  ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม คือ 0.00 เท่า กิจการสามารถใช้
สินทรัพยร์วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม คือ 0.02 เท่า กิจการสามารถใช้
สินทรัพยร์วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม คือ 0.17 เท่า กิจการสามารถใช้
สินทรัพยร์วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
     สรุป ไตรมาสที่ 1 มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมน้อยกว่า ไตรมาสที่ 2 และ ไตร
มาสที่ 3 คือ มีหน้ีสินรวมน้อยกว่าสินทรัพยร์วม แสดงใหเ้ห็นว่า ไตรมาสที่ 1 กิจการใชเ้งินทุนจาก
หน้ีสินนอ้ยกวา่ ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 ซ่ึงท าใหมี้ความเส่ียงนอ้ย 
 
 
 
 
 
      

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 

(เทา่) ลดดี
=

หน้ีสินรวม

สินทรัพยร์วม

656,506,871              70,968,866                 7,237,338                   

3,816,413,030           3,226,719,195           3,144,941,838           

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 1

= 0.00 เทา่= 0.17 เทา่ = 0.02 เทา่
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     2.  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

 
 

ตารางที่ 24 สูตรการวิเคราะห์อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

 
 

ตารางที่ 25 การวเิคราะห์อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

  ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.00 เท่า กิจการมีเงินทุน
จากส่วนของผูถื้อหุน้เพือ่เอามาใชใ้นการช าระหน้ีสินไดเ้พยีงพอ 
     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.02 เท่า กิจการจะตอ้งใช้
เงินทุนจากส่วนของผูถื้อหุน้เพิม่ขึ้นเพือ่เอามาใชใ้นการช าระหน้ีสิน  
     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.21 เท่า กิจการจะตอ้งใช้
เงินทุนจากส่วนของผูถื้อหุน้เพิม่ขึ้นเพือ่เอามาใชใ้นการช าระหน้ีสิน  
     สรุป ไตรมาสที่ 1 มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นน้อยกว่า ไตรมาสที่ 2 และ 
ไตรมาสที่ 3 คือมีหน้ีสินรวมน้อยกว่าส่วนของผูถื้อหุ้น แสดงให้เห็นว่าไตรมาสที่ 1 กิจการใช้
เงินทุนจากหน้ีสินนอ้ยกวา่ ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 ซ่ึงท าใหมี้ความเส่ียงนอ้ย 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

(เทา่) ลดดี
=

หน้ีสินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้น

656,506,871              70,968,866                 7,237,338                   

3,159,906,159           3,155,750,329           3,142,529,392           

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 1

= 0.00 เทา่= 0.21 เทา่ = 0.02 เทา่
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     3.  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ 
 

 
 

ตารางที่ 26 สูตรการวิเคราะห์อตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย 
 

 
 

ตารางที่ 27 การวเิคราะห์อตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย 
 

  ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยลดลง 0.00 เท่า 
แสดงวา่กิจการไม่มีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย 
     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยลดลง 0.00 เท่า 
แสดงวา่กิจการไม่มีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย     
     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยลดลง 448.65 เท่า 
แสดงวา่กิจการไม่มีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย     
     สรุป ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3  ไม่มีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการ

จ่ายดอกเบ้ีย (เท่า) เพ่ิมดี
= ก าไรจากการด าเนินงาน

ดอกเบ้ียจ่าย

3,129,153                   1,227,011                   106,076                      

-                               -                               -                               

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 1

= 0.00% เทา่= 0.00% เทา่ = 0.00% เทา่
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4.4.4.  อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 
    1.  อัตราก าไรขั้นต้น   
 

 
ตารางที่ 28 สูตรอตัราก าไรขั้นตน้ 

 

 
 

ตารางที่ 29 การวเิคราะห์อตัราก าไรขั้นตน้ 
 

  ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอัตราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 100 แสดงว่ากิจการขายสินคา้ได้ 100 
บาท เป็นก าไรขั้นตน้ร้อยละ 100  ที่เหลือเป็น ตน้ทุนขายร้อยละ 0.00 
     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราก าไรขั้นตน้ลดลงร้อยละ 100  แสดงว่ากิจการขายสินคา้ได ้
100 บาท เป็นก าไรขั้นตน้ร้อยละ 100  ที่เหลือเป็น ตน้ทุนขายร้อยละ 0.00   
      ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราก าไรขั้นตน้ลดลงร้อยละ 100  แสดงวา่กิจการขายสินคา้ได ้
100 บาท เป็นก าไรขั้นตน้ลดลงร้อยละ 100  ที่เหลือเป็น ตน้ทุนขายร้อยละ 100 
     สรุป ไตรมาสที่ 1 มีอตัราก าไรขั้นตน้มากกว่า ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 มีก าไร
ขั้นตน้ร้อยละ 100 เพราะไม่มีตน้ทุนขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราก าไรขั้นตน้ (%) เพ่ิมดี =
ก าไรขั้นตน้ x 100

ขายสุทธิ

6,250,000                   6,250,000                   12,500,000                 

6,250,000                   6,250,000                   12,500,000                 

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 1

x 100 = 100.00 %x 100 = 100.00        % x 100 = 100.00 %
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     2.  อัตราก าไรจากการด าเนินงาน 
 

 
 

ตารางที่ 30 สูตรอตัราก าไรจากการด าเนินงาน 
 

 
 

ตารางที่ 31 การวเิคราะห์อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 
  ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอตัราก าไรจากการด าเนินงานร้อยละ 0.85 แสดงว่ากิจการไดรั้บ
เงินจากการขาย 100 บาท เม่ือหกั ตน้ทุนขาย และ ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารแลว้ท าใหกิ้จการ
มีก าไรจากการด าเนินงาน 3.64 บาท 
     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราก าไรจากการด าเนินงานร้อยละ 19.63 แสดงวา่กิจการไดรั้บ
เงินจากการขาย 100 บาท เม่ือหกั ตน้ทุนขาย และ ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารแลว้ท าใหกิ้จการ
มีก าไรจากการด าเนินงาน 19.63 บาท   
     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราก าไรจากการด าเนินงานร้อยละ 50.07 แสดงวา่กิจการไดรั้บ
เงินจากการขาย 100 บาท เม่ือหกั ตน้ทุนขาย และ ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารแลว้ท าใหกิ้จการ
มีก าไรจากการด าเนินงาน 50.07 บาท    
     สรุป ไตรมาสที่ 3 มีอตัราจากการด าเนินงานนอ้ยกวา่ ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 3 คือ 
กิจการไดรั้บเงินจากการขาย 100 บาท เม่ือหกั ตน้ทุนขาย และค่าใชจ่้ายแลว้ท าใหกิ้จการมีก าไรจาก
การด าเนินงาน 50.07 บาท แสดงให้เห็นว่า ไตรมาสที่ 3 มีก าไรจากการด าเนินงานมากกว่า ไตร
มาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 
 

 
 

      

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 

เพ่ิมดี

ก าไรจากการด าเนินงาน x 100

ขายสุทธิ
=

3,129,153                   1,227,011                   106,076                      

6,250,000                   6,250,000                   12,500,000                 

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 1

x 100 = 0.85    %x 100 = 50.07          % x 100 = 19.63 %
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     3.  อัตราก าไรสุทธิ 
 

 
ตารางที่ 32 สูตรอตัราก าไรสุทธิ 

 

 
 

ตารางที่ 33 การวเิคราะห์อตัราก าไรสุทธิ 
 
  ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 0.61 แสดงว่ากิจการไดรั้บเงินจากการขาย 
100 บาท เม่ือหกั ตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้าย และ ตน้ทุนทางการเงินแลว้กิจการมีก าไรสุทธิ 76 บาท 
     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 15731.29 แสดงวา่กิจการไดรั้บเงินจากการ
ขาย 100 บาท เม่ือหัก ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่าย และ ต้นทุนทางการเงินแล้วกิจการมีก าไรสุทธิ 
15731.29บาท 
     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 10542.17 แสดงวา่กิจการไดรั้บเงินจากการ
ขาย 100 บาท เม่ือหัก ตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้าย และ ตน้ทุนทางการเงินแลว้กิจการก าไรสุทธิ 10542.17 
บาท       
     สรุป ไตรมาสที่ 2 มีอตัราก าไรสุทธิมากกว่า ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 3 คือ กิจการ
ไดรั้บเงินจากการขาย 100 บาท เม่ือหกั ตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้าย และ ตน้ทุนทางการเงินแลว้กิจการมี
ขาดทุนสุทธิ 15731.29 บาท แสดงใหเ้ห็นวา่ไตรมาสที่ 2 มีก าไรสุทธิมากกวา่ไตรมาสที่ 1 และ ไตร
มาสที่ 3 
    
 
 
 
 

อตัราก าไรสุทธิ (%) เพ่ิมดี =
ก าไรสุทธิ x 100

ขายสุทธิ

658,885,474              983,205,717              76,401                         

6,250,000                   6,250,000                   12,500,000                 

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 1

x 100 = 0.61    %x 100 = 10,542.17  % x 100 = 15731.29 %
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  4.  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
 

 
 

ตารางที่ 34 สูตรอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
 

 
 

ตารางที่ 35 การวเิคราะห์อตัราผลตอบจากสินทรัพย ์
 

  ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร้์อยละ 0.00  แสดงว่าสินทรัพย ์
100 บาท สินทรัพยด์งักล่าวก่อใหเ้กิดผลก าไร 0.00 บาท 
     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร้์อยละ 30.47 แสดงว่าสินทรัพย ์
100 บาท สินทรัพยด์งักล่าวก่อใหเ้กิดผลก าไร 30.47 บาท   
     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร้์อยละ 17.26 แสดงว่าสินทรัพย ์
100 บาท สินทรัพยด์งักล่าวก่อใหเ้กิดผลก าไร 17.26 บาท   
     สรุป ไตรมาสที่ 2 มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยม์ากกวา่ ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาส
ที่ 3 คือ สินทรัพย ์100 บาท สินทรัพยด์งักล่าวก่อให้เกิดก าไร30.47 บาท แสดงเห็นวา่ ไตรมาสที่ 2 
มีผลตอบแทนจากสินทรัพยม์ากกวา่ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 3 
 
 
 

 
 
 
 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 

เพ่ิมดี
=

ก าไรสุทธิ x 100

สินทรัพยร์วม

658,885,474              983,205,717              76,401                         

3,816,413,030           3,226,719,195           3,144,941,838           

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 1

x 100 = 0.00    %x 100 = 17.26          % x 100 = 30.47 %
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     5.  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 
 

 
 

ตารางที่ 36 สูตรอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้สามญั 
 

 
 

ตารางที่ 37 การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

  ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ร้อยละ 0.00 แสดงวา่กิจการ
มีส่วนของผูถื้อหุน้ 100 บาท สามารถบริหารใหเ้กิดผลก าไร ร้อยละ 0.00 
     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นร้อยละ 31.16 แสดงว่า
กิจการมีส่วนของผูถื้อหุน้ 100 บาท สามารถบริหารใหเ้กิดผลก าไร ร้อยละ 31.16  
     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นร้อยละ 20.85 แสดงว่า
กิจการมีส่วนของผูถื้อหุน้ 100 บาท สามารถบริหารใหเ้กิดผลก าไร ร้อยละ 20.85 
     สรุป ไตรมาสที่ 3 มีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมากกว่า ไตรมาสที่ 1 และ 
ไตรมาสที่ 2 คือ กิจการมีส่วนของผูถื้อหุ้น 100 บาท สามารถบริหารให้เกิดผลก าไรร้อยละ 20.85  
แสดงใหเ้ห็นวา่ ไตรมาสที่ 3  มีผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ดีกวา่ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 
2 
 
 
 
 
 
 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อ

หุ้นสามญั (%) เพ่ิมดี

ก าไรสุทธิ x 100

ส่วนของผูถื้อหุ้น
=

658,885,474              983,205,717              76,401                         

3,159,906,159           3,155,750,329           3,142,529,392           

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 1

x 100 = 0.00    %x 100 = 20.85          % x 100 = 31.16 %
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4.5 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 2 บริษัท 
  4.5.1  การเปรียบเทียบอัตราส่วนสภาพคล่อง 
 

 
 

ตารางที่ 38 การเปรียบเทียบอตัราส่วนสภาพคล่อง 
  
  การเปรียบเทียบอัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนทุนหมุนเวียนในไตรมาสที่ 1 ปรากฏว่าอัตราส่วนทุน
หมุนเวียนของบริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  อตัราส่วนทุนหมุนเวียนสูงกว่าบริษทั สาย
การบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวยีน 16.04 เท่า ในขณะที่บริษทั สายการ
บินนกแอร์ จ  ากัด (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 0.75 เท่า แสดงว่าบริษทั เอเชีย เอวิเอชั่น 
จ  ากดั (มหาชน)  มีความสามารถในการช าระหน้ีสินระยะสั้นไดม้ากกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ 
จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนทุนหมุนเวียนในไตรมาสที่ 2 ปรากฏว่าอัตราส่วนทุน
หมุนเวยีนของบริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  มีอตัราส่วนทุนหมุนเวยีนสูงกวา่บริษทั สาย
การบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 2.25 เท่า ในขณะที่บริษทั สายการ
บินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 0.44 เท่า แสดงว่าบริษทั เอเชีย เอวิเอชั่น 
จ  ากดั (มหาชน)  มีความสามารถในการช าระหน้ีสินระยะสั้นได้มากกว่าบริษทั สายการบินนก
แอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนทุนหมุนเวียนในไตรมาสที่ 3 ปรากฏว่าอัตราส่วนทุน
หมุนเวยีนของบริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  มีอตัราส่วนทุนหมุนเวยีนสูงกวา่บริษทั สาย
การบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 1.14 เท่า ในขณะที่บริษทั สายการ
บินนกแอร์ จ  ากัด (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 0.40 เท่า แสดงว่าบริษทั เอเชีย เอวิเอชั่น 
จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการช าระหน้ีสินระยะสั้นไดม้ากกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ 
จ  ากดั (มหาชน) 
 

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

1.14 เท่า 2.25 เทา่ 16.04 เท่า 0.40 เท่า 0.44 เท่า 0.75 เท่า

1.14 เท่า 0.24 เทา่ 15.91 เท่า 0.39 เท่า 0.42 เท่า 0.73 เท่า

อตัราส่วน

1. อตัราส่วนทุนหมนุเวียน

2. อตัราส่วนทุนหมนุเวียนเร็ว

บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)
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  การเปรียบเทียบอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็วในไตรมาสที่ 1 ปรากฏวา่อตัราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็วของบริษทั เอเชีย เอวิเอชั่น จ  ากัด (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วสูงกว่า
บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 15.91 เท่า ในขณะที่
บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 0.73 เท่า แสดงว่าบริษทั 
เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  มีความสามารถในการช าระหน้ีสินระยะสั้ นหลังหักสินค้า
คงเหลือและค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ได ้ดีกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็วในไตรมาสที่ 2 ปรากฏวา่อตัราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็วของบริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วสูงกว่า
บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)   โดยมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 0.42 เท่า ในขณะที่
บริษทั เอเชีย เอวิเอชั่น จ  ากัด (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 0.24 เท่า แสดงว่าบริษทั 
บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)  มีความสามารถในการช าระหน้ีสินระยะสั้นหลงัหัก
สินคา้คงเหลือและค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ได ้ดีกวา่บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็วในไตรมาสที่ 3 ปรากฏวา่อตัราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็วของบริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วสูงกว่า
บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 1.14 เท่า ในขณะที่
บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 0.39 เท่า แสดงว่าบริษทั 
สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)  มีความสามารถในการช าระหน้ีสินระยะสั้นหลงัหักสินคา้
คงเหลือและค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ได ้ดีกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
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  4.5.2 การเปรียบเทียบอัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 
 

 
 

ตารางที่ 39 การเปรียบเทียบอตัราส่วนวเิคราะห์ความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์
   
  การเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ 
     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ีในไตรมาสที่ 1 ปรากฏว่าอตัราการ
หมุนเวียนของลูกหน้ีของบริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี
สูงกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 4.12 รอบ 
ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 2.38 รอบ 
แสดงวา่บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากการขายเช่ือ
ไดเ้ร็วกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ีในไตรมาสที่ 2 ปรากฏว่าอตัราการ
หมุนเวียนของลูกหน้ีของบริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี
สูงกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 3.69 รอบ 
ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 2.11 รอบ 
แสดงวา่บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากการขายเช่ือ
ไดเ้ร็วกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ีในไตรมาสที่ 3 ปรากฏว่าอตัราการ
หมุนเวียนของลูกหน้ีของบริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี
สูงกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 4.77 รอบ 
ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 2.99 รอบ 
แสดงวา่บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากการขายเช่ือ
ไดเ้ร็วกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 

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

0.66 รอบ 1.84 รอบ 1.84 รอบ 1.83 รอบ 2.82 รอบ 5.79 รอบ

545.44 วนั 195.87 วนั 196.07 วนั 196.48 วนั 127.70 วนั 62.12 วนั

0.00 รอบ 0.00 รอบ 0.00 รอบ 43.59 รอบ 56.47 รอบ 121.70 รอบ

0.00 วนั 0.00 วนั 0.00 วนั 8.26 วนั 6.38 วนั 2.96 วนั

0.00 เทา่ 0.00 เทา่ 0.00 เทา่ 0.32 เทา่ 0.92 เทา่ 1.20 เทา่

0.00 เทา่ 0.00 เทา่ 0.00 เทา่ 0.27 เทา่ 0.68 เทา่ 0.75 เทา่

3.อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพยถ์าวร

4.อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพยร์วม

1. อตัราการหมนุเวียนของลุกหน้ี

1.1. ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเกบ็เงินจากลูกหน้ี

บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)

2.อตัราการหมนุเวียนของสินคา้คงเหลือ

2.1 ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินคา้

อตัราส่วน
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  การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหนี้ 
     จากการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีในไตรมาสที่ 1 ปรากฏ
วา่ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีของบริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มี
ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีต ่ากว่าบริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) โดยมี
ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 62.12 วนั ในขณะที่บริษทั เอเชีย เอวิเอชั่น จ  ากัด 
(มหาชน)  มีระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 196.07 วนั แสดงว่าบริษทั สายการบิน
นกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)  มีความสามารถในการเรียกเก็บหน้ีจากลูกหน้ีไดโ้ดยใชร้ะยะเวลานอ้ยกวา่
บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  
     จากการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีในไตรมาสที่ 2 ปรากฏ
วา่ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีของบริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มี
ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีต ่ากว่าบริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) โดยมี
ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 127.70 วนั ในขณะที่บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากัด 
(มหาชน)  มีระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 195.87 วนั แสดงว่าบริษทั สายการบิน
นกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)  มีความสามารถในการเรียกเก็บหน้ีจากลูกหน้ีไดโ้ดยใชร้ะยะเวลานอ้ยกวา่
บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  
     จากการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีในไตรมาสที่ 3 ปรากฏ
วา่ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีของบริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มี
ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีต ่ากว่าบริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) โดยมี
ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 196.48 วนั ในขณะที่บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากัด 
(มหาชน)  มีระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 545.44 วนั แสดงว่าบริษทั สายการบิน
นกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)  มีความสามารถในการเรียกเก็บหน้ีจากลูกหน้ีไดโ้ดยใชร้ะยะเวลานอ้ยกวา่
บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  
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  การเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ 
     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือในไตรมาสที่ 1 ปรากฏว่า
อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือของบริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากัด (มหาชน) มีอัตราการ
หมุนเวียนของสินคา้คงเหลือต ่ากว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากัด (มหาชน) โดยมีอัตราการ
หมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ 121.70 รอบ ในขณะที่บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัรา
การหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 0.00 รอบ แสดงว่าบริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากัด (มหาชน) มี
ความสามารถในการขายสินคา้ไดต้  ่ากวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือในไตรมาสที่ 2 ปรากฏว่า
อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือของบริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากัด (มหาชน) มีอัตราการ
หมุนเวียนของสินคา้คงเหลือต ่ากว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากัด (มหาชน) โดยมีอัตราการ
หมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ 56.47 รอบ ในขณะที่บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัรา
การหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 0.00 รอบ แสดงว่าบริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากัด (มหาชน) มี
ความสามารถในการขายสินคา้ไดต้  ่ากวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)  
     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือในไตรมาสที่ 3 ปรากฏว่า
อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือของบริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากัด (มหาชน) มีอัตราการ
หมุนเวียนของสินคา้คงเหลือต ่ากว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากัด (มหาชน) โดยมีอัตราการ
หมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ 43.59 รอบ ในขณะที่บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัรา
การหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 0.00 รอบ แสดงว่าบริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากัด (มหาชน) มี
ความสามารถในการขายสินคา้ไดต้  ่ากวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)   
การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการขายสินค้า 
     จากการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินค้าในไตรมาสที่ 1 ปรากฏว่า
ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินคา้ของบริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีระยะเวลา
โดยเฉล่ียในการขายสินคา้สูงกวา่บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) โดยมีระยะเวลาโดย
เฉล่ียในการขายสินคา้ 2.96 วนั ในขณะที่บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีระยะเวลาโดย
เฉล่ียในการขายสินคา้ 0.00 วนั แสดงวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)  มีความสามารถ
ในการขายสินคา้ไดช้า้กวา่บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)    
  
     จากการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินค้าในไตรมาสที่ 2 ปรากฏว่า
ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินคา้ของบริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีระยะเวลา
โดยเฉล่ียในการขายสินคา้สูงกวา่บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) โดยมีระยะเวลาโดย
เฉล่ียในการขายสินคา้ 6.38 วนั ในขณะที่บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีระยะเวลาโดย
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เฉล่ียในการขายสินคา้ 0.00 วนั แสดงวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)  มีความสามารถ
ในการขายสินคา้ไดช้า้กวา่บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)    
    
     จากการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินค้าในไตรมาสที่ 3 ปรากฏว่า
ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินคา้ของบริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีระยะเวลา
โดยเฉล่ียในการขายสินคา้สูงกวา่บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) โดยมีระยะเวลาโดย
เฉล่ียในการขายสินคา้ 8.26 วนั ในขณะที่บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีระยะเวลาโดย
เฉล่ียในการขายสินคา้ 0.00 วนั แสดงวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)  มีความสามารถ
ในการขายสินคา้ไดช้า้กวา่บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)    
   การเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร 
     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวยีนสินทรัพยถ์าวรในไตรมาสที่ 1 ปรากฏว่าอตัรา
การหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวรของบริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มี อั ต ร า ก า ร
หมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรต ่ากว่า โดยมีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร 0.00 เท่า 
ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร 1.20 
เท่า แสดงวา่บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  มีความสามารถในการใช้สินทรัพยถ์าวรได้
อยา่งมีประสิทธิภาพนอ้ยกวา่ 
      จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวยีนสินทรัพยถ์าวรในไตรมาสที่ 2 ปรากฏวา่อตัรา
การหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวรของบริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มี อั ต ร า ก า ร
หมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรต ่ากว่า โดยมีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร 0.00 เท่า 
ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร 0.92 
เท่า แสดงวา่บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  มีความสามารถในการใช้สินทรัพยถ์าวรได้
อยา่งมีประสิทธิภาพนอ้ยกวา่ 
      จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวยีนสินทรัพยถ์าวรในไตรมาสที่ 3 ปรากฏวา่อตัรา
การหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวรของบริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มี อั ต ร า ก า ร
หมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรต ่ากว่า โดยมีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร 0.00 เท่า 
ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร 0.32 
เท่า แสดงวา่บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  มีความสามารถในการใช้สินทรัพยถ์าวรได้
อยา่งมีประสิทธิภาพนอ้ยกวา่  
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  การเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม 
     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมในไตรมาสที่ 1 ปรากฏว่า
อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วมของบริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีอัตราการ
หมุนเวยีนของสินทรัพยร์วมต ่ากวา่ โดยมีอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม 0.00 เท่า ในขณะที่
บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 0.75 เท่า แสดง
วา่บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการใช้สินทรัพย์รวมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนอ้ยกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมในไตรมาสที่ 2 ปรากฏว่า
อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วมของบริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีอัตราการ
หมุนเวยีนของสินทรัพยร์วมต ่ากวา่ โดยมีอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม 0.00 เท่า ในขณะที่
บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 0.68 เท่า แสดง
วา่บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการใช้สินทรัพย์รวมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนอ้ยกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
    จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมในไตรมาสที่ 3 ปรากฏว่าอตัรา
การหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วมของบริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มี อั ต ร า ก า ร
หมุนเวยีนของสินทรัพยร์วมต ่ากวา่ โดยมีอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม 0.00 เท่า ในขณะที่
บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 0.27 เท่า แสดง
วา่บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการใช้สินทรัพย์รวมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนอ้ยกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
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 4.5.3 การเปรียบเทียบอัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารหนี้สิน 
 

 
 

ตารางที่ 40 การเปรียบเทียบอตัราส่วนวเิคราะห์ความสามารถในการบริหารหน้ีสิน 
  การเปรียบเทียบอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 
     จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมในไตรมาสที่ 1 ปรากฏว่า
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมของบริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  มีอัตราส่วนหน้ีสิน
ต่อสินทรัพยร์วมต ่ากว่า  โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 0.00 เท่า ในขณะที่บริษทั สาย
การบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 0.75 เท่า แสดงวา่บริษทั เอเชีย 
เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินไดดี้กว่าและมีความเส่ียงน้อยกว่า
บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมในไตรมาสที่ 2 ปรากฏว่า
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมของบริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  มีอัตราส่วนหน้ีสิน
ต่อสินทรัพยร์วมต ่ากว่า  โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 0.68 เท่า ในขณะที่บริษทั สาย
การบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 0.02 เท่า แสดงวา่บริษทั เอเชีย 
เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินไดดี้กว่าและมีความเส่ียงน้อยกว่า
บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมในไตรมาสที่ 3 ปรากฏว่า
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมของบริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  มีอัตราส่วนหน้ีสิน
ต่อสินทรัพยร์วมต ่ากว่า  โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 0.17 เท่า ในขณะที่บริษทั สาย
การบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 0.27 เท่า แสดงวา่บริษทั เอเชีย 
เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินไดดี้กว่าและมีความเส่ียงน้อยกว่า
บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
 
 

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

0.17 เทา่ 0.02 เทา่ 0.00 เทา่ 0.27 เทา่ 0.68 เทา่ 0.75 เทา่

0.21  เทา่ 0.02 เทา่ 0.00 เทา่ 0.99 เทา่ 0.77 เทา่ 0.67 เทา่

0.00 เทา่ 0.00 เทา่ 0.00 เทา่ (448.65) เทา่ 0.00 เทา่ 0.00 เทา่

2. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น

3. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย

อตัราส่วน

1. อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม

บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)
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  การเปรียบเทียบอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในไตรมาสที่ 1 ปรากฏว่า
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั เอเชีย เอวิเอชั่น จ  ากัด (มหาชน) มีอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ต  ่ากว่า โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.00 เท่า ในขณะที่
บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.67 เท่า แสดง
วา่บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินได้ดีกว่าและมี
ความเส่ียงนอ้ยกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในไตรมาสที่ 2 ปรากฏว่า
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั เอเชีย เอวิเอชั่น จ  ากัด (มหาชน) มีอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ต  ่ากวา่ โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.02 เท่า ในขณะที่
บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.77 เท่า แสดง
วา่บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินได้ดีกว่าและมี
ความเส่ียงนอ้ยกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)    
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในไตรมาสที่ 3 ปรากฏว่า
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั เอเชีย เอวิเอชั่น จ  ากัด (มหาชน) มีอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ต  ่ากวา่ โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.21 เท่า ในขณะที่
บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.99 เท่า แสดง
วา่บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินได้ดีกว่าและมี
ความเส่ียงนอ้ยกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)    
  
  การเปรียบเทียบอัตราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ 
     จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยในไตรมาสที่ 1 
ปรากฏว่าอัตราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ ยของบริษทั การบินกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) มีอัตราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับบริษทั สายการบินนกแอร์ 
จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย 0.00 เท่า ในขณะที่บริษทั 
สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยลดลง 0.00 
เท่า แสดงว่าบริษทั การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับ
บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยในไตรมาสที่ 2 
ปรากฏว่าอัตราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ ยของบริษทั การบินกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) มีอัตราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับบริษทั สายการบินนกแอร์ 
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จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย 0.00 เท่า ในขณะที่บริษทั 
สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยลดลง 0.00 
เท่า แสดงว่าบริษทั การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับ
บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยในไตรมาสที่ 3 
ปรากฏว่าอัตราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ ยของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ  ากัด 
(มหาชน)  มีอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยสูงกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ 
จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย 0.00 เท่า ในขณะที่บริษทั 
สายการบินนกแอร์ จ  ากัด (มหาชน) มีอัตราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ ยลดลง 
448.65 เท่า แสดงวา่บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยได้
ดีกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
  4.5.4 การเปรียบเทียบอัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 
 

 
 

ตารางที่ 41 การเปรียบเทียบอตัราส่วนวเิคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 
 

   การเปรียบอัตราก าไรขั้นต้น 
     จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรขั้นตน้ในไตรมาสที่ 1 ปรากฏว่าอตัราก าไรขั้นตน้ของ
บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรขั้นตน้สูงกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั 
(มหาชน) โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 100 ในขณะที่ บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
มีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 0.92 แสดงวา่บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถใน
การเพิม่รายไดม้ากกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 

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

100.00% 100.00% 100.00% -31.73% -19.96% 0.92%

50.07% 19.63% 0.85% -38.68% -26.61% -3.64%

10542.17% 15731.29% 0.61% -35.21% -22.95% -0.76%

17.26% 30.47% 0.00% -9.40% -15.61% -0.57%

20.85% 31.16% 0.00% -740.92% -67.19% -1.74%

อตัราส่วน

1. อตัราผลตอบแทนยอดขาย

2. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

3. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั

1.1 อตัราก าไรขั้นตน้

1.2 อตัราก าไรจากการด าเนินงาน

1.3 อตัราก าไรสุทธิ

บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)
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     จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรขั้นตน้ในไตรมาสที่ 2 ปรากฏว่าอตัราก าไรขั้นตน้ของ
บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรขั้นตน้สูงกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั 
(มหาชน) โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 100 ในขณะที่ บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
มีอัตราก าไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 19.96 แสดงว่าบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ  ากัด (มหาชน) มี
ความสามารถในการเพิม่รายไดม้ากกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)  
     จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรขั้นตน้ในไตรมาสที่ 3 ปรากฏว่าอตัราก าไรขั้นตน้ของ
บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรขั้นตน้สูงกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั 
(มหาชน) โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 100 ในขณะที่ บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
มีอัตราก าไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 31.73 แสดงว่าบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ  ากัด (มหาชน) มี
ความสามารถในการเพิม่รายไดม้ากกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
  การเปรียบเทียบอัตราก าไรจากการด าเนินงาน 
     จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรจากการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปรากฏว่าอตัราก าไร
จากการด าเนินงานของบริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรจากการด าเนินงานสูง
กว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) เป็นอยา่งมาก โดยมีอตัราก าไรจากการด าเนินงาน
ร้อยละ 0.85 ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรจากการด าเนินงาน
ลดลงร้อยละ 13.64 แสดงว่าบริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)มีความสามารถในการบริหาร
จดัการค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานมากกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรจากการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปรากฏว่าอตัราก าไร
จากการด าเนินงานของบริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรจากการด าเนินงานสูง
กว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) เป็นอยา่งมาก โดยมีอตัราก าไรจากการด าเนินงาน
ร้อยละ 19.63 ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรจากการด าเนินงาน
ลดลงร้อยละ 26.61 แสดงว่าบริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)มีความสามารถในการบริหาร
จดัการค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานมากกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)  
    จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรจากการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 ปรากฏวา่อตัราก าไรจาก
การด าเนินงานของบริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรจากการด าเนินงานสูงกว่า
บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) เป็นอยา่งมาก โดยมีอตัราก าไรจากการด าเนินงานร้อย
ละ 50.07 ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีอัตราก าไรจากการด าเนินงาน
ลดลงร้อยละ 38.68 แสดงว่าบริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)มีความสามารถในการบริหาร
จดัการค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานมากกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
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  การเปรียบเทียบอัตราก าไรสุทธิ 
     จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรสุทธิในไตรมาสที่ 1 ปรากฏว่าอตัราก าไรสุทธิของบริษทั 
เอเชีย เอวิเอชั่น จ  ากัด (มหาชน) มีอัตราก าไรสุทธิสูงกว่า บริษัท สายการบินนกแอร์ จ  ากัด 
(มหาชน) โดยมีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 0.61 ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มี
อตัราก าไรสุทธิลดลงร้อยละ 0.76 แสดงวา่บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถ
ในการท าก าไรไดม้ากกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรสุทธิในไตรมาสที่ 2 ปรากฏว่าอตัราก าไรสุทธิของบริษทั 
เอเชีย เอวิเอชั่น จ  ากัด (มหาชน) มีอัตราก าไรสุทธิสูงกว่า บริษัท สายการบินนกแอร์ จ  ากัด 
(มหาชน) โดยมีอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 15731.29 ในขณะที่บริษัท สายการบินนกแอร์ จ  ากัด 
(มหาชน) มีอตัราก าไรสุทธิลดลงร้อยละ 22.95 แสดงว่าบริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มี
ความสามารถในการท าก าไรไดม้ากกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรสุทธิในไตรมาสที่ 3 ปรากฏว่าอตัราก าไรสุทธิของบริษทั 
เอเชีย เอวิเอชั่น จ  ากัด (มหาชน) มีอัตราก าไรสุทธิสูงกว่า บริษัท สายการบินนกแอร์ จ  ากัด 
(มหาชน) โดยมีอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 10542.17 ในขณะที่บริษัท สายการบินนกแอร์ จ  ากัด 
(มหาชน) มีอตัราก าไรสุทธิลดลงร้อยละ 35.21 แสดงวา่บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มี
ความสามารถในการท าก าไรไดม้ากกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
  การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
     จากการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยไ์ตรมาสที่ 1 ปรากฏว่าอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยข์องบริษทั เอเชีย เอวิเอชั่น จ  ากัด (มหาชน)มีอตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยสู์งกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ร้อยละ 0.00 ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ลดลงร้อยละ 0.57 แสดงว่าบริษทั เอเชีย เอวิเอชั่น จ  ากัด (มหาชน)มีความสามารถในการใช้
สินทรัพยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยไ์ตรมาสที่ 2 ปรากฏว่าอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยข์องบริษทั เอเชีย เอวิเอชั่น จ  ากัด (มหาชน)มีอตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยสู์งกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ร้อยละ 30.47 ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากัด (มหาชน) มีอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยล์ดลงร้อยละ 15.61 แสดงว่าบริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)มีความสามารถใน
การใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
      จากการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยไ์ตรมาสที่ 3 ปรากฏว่าอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยข์องบริษทั เอเชีย เอวิเอชั่น จ  ากัด (มหาชน)มีอตัราผลตอบแทนจาก
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สินทรัพยสู์งกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ร้อยละ 17.26 ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากัด (มหาชน) มีอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยล์ดลงร้อยละ 9.40 แสดงว่าบริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)มีความสามารถในการ
ใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
  การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
     จากการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไตรมาสที่ 1 ปรากฏว่าอตัรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นสูงกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้นร้อยละ 0.00 ในขณะที่ บริษัท สายการบินนกแอร์ จ  ากัด (มหาชน) มีอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงร้อยละ 1.74 แสดงวา่บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)
มีความสามารถในการท าก าไรสูงวา่จึงท าให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บผลตอบแทนมากกวา่บริษทั สายการบิน
นกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไตรมาสที่ 2 ปรากฏว่าอตัรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นสูงกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้นร้อยละ 31.16 ในขณะที่ บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากัด (มหาชน) มีอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงร้อยละ 67.19 แสดงว่าบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ  ากัด 
(มหาชน)มีความสามารถในการท าก าไรสูงว่าจึงท าให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บผลตอบแทนมากกว่าบริษทั 
สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไตรมาสที่ 3 ปรากฏว่าอตัรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นสูงกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้นร้อยละ 20.85 ในขณะที่ บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากัด (มหาชน) มีอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงร้อยละ 740.92 แสดงว่าบริษทั เอเชีย เอวิเอชั่น จ  ากัด 
(มหาชน)มีความสามารถในการท าก าไรสูงว่าจึงท าให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บผลตอบแทนมากกว่าบริษทั 
สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)  
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บทที่  5 
 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
5.1  สรุปผลการด าเนินงาน 
 การจัดท าบัญชีโครงการในคร้ังน้ี ทางผูจ้ ัดท าได้เลือกบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ  ากัด 
(มหาชน) ไตรมาสที่ 1-3 ประจ าปี 2561 เป็นตน้แบบในการศึกษาเรียนรู้ซ่ึงเป็นธุรกิจประเภท
บริการโดยสารโดยเคร่ืองบิน เพื่อศึกษาจดัท าอัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพ
คล่อง อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการใช้สินทรัพย ์อัตราส่วนวิเคราะห์ความเส่ียง 
อตัราส่วนวเิคราะห์ความสามารถในการท าก าไร พร้อมรายงานการวิเคราะห์ของบริษทัพร้อมทั้ง
ไดศึ้กษาและไดเ้รียนรู้งบการเงินของบริษทัดว้ย แลว้น าขอ้มูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และเรียบเรียง 
จากนั้นก็น าขอ้มูลมาจดัการน าเสนอและสรุปเก่ียวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ 
แนวทางการแกไ้ขปัญหา และการสรุปการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ จนถึงขั้นตอนสุดทา้ย ที่
กิจการประสบความส าเร็จ นอกจากน้ีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลต่าง ๆ ยงัท าใหท้ราบถึงแนวทางการ
จดัท าบญัชี การดูแลรักษาระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพให้ประสบความส าเร็จ และช่วยให้
ทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในช่วงระยะเวลาหน่ึงช่วยใหท้ราบการก าหนดนโยบายในการ
วางแผนและการตดัสินใจต่าง ๆ ใหบ้ริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
5.2  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1.  เวลาในการเรียนวชิาโครงการค่อนขา้งนอ้ย 
 2.  เวลาในการท างานไม่เพยีงพอ 
 3.  การส่งงานล่าชา้ ไม่ตรงตามวนัเวลาที่ก  าหนด 
 
 
5.3  แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
 1.  สมาชิกในกลุ่มควรศึกษาขอ้มูลการจดัท าโครงการมาก่อน 
 2.  รับผดิชอบหนา้ที่ตนเองไดรั้บมอบหมาย 
 3.  ตอ้งศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยแจกแจงใหท้ราบโดยทัว่กนั 
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5.4  ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
 1.  ส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรตามมาตรฐานการเรียนการสอนที่สมบูรณ์ 
 2.  สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการประกอบอาชีพในอนาคตได ้
 3.  ท  าใหรู้้จกัการท างานเป็นทีมอยา่งมีระเบียบแบบแผนที่วางไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
5.5  ข้อเสนอแนะ 
 1.  การวิเคราะห์ขอ้มูลบางอยา่งจะตอ้งใชแ้นวคิดที่กวา้งขวาง  เพราะฉะนั้นจะตอ้งมีความ
เป็นกลางในการตดัสินใจวเิคราะห์  เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลที่เหมาะสม 
 2.  ตอ้งมีแผนในการท างาน เพือ่ให้เกิดความผิดพลาดน้อยลง และเพื่อให้สมาชิกในกลุ่ม
ทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการท างาน 
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วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทย์พณิชยการ 
โครงการ Project of Account 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
*********************************************** 

 
1.  ช่ือโครงการ  การศึกษาวเิคราะห์งบการเงินของ บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั(มหาชน)  
   ไตรมาสที่ 1-3 ปี 2561           
     ประเภทโครงการ ธุรกิจบริการ  
 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 2.1 นายกีรติ  คงสติ             ชั้น ปวส.2/1  เลขที่ 9 
 

3.  หลักการและเหตุผล 
 โครงการศึกษาจดัการบญัชีของธุรกิจประเภทบริการเพื่อใชใ้นการประกอบการเรียนการ

สอนศึกษาถึงรูปแบบของธุรกิจ  การจดัท าเอกสารที่ใช้ประกอบการบนัทึกบญัชีการวิเคราะห์

รายการคา้ การบนัทึกบญัชีอยา่งถูกตอ้ง  การยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษีเพื่อเป็นแนวทางในการ

ปฏิบตัิงานดา้นการบญัชี และน าไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพ  

เน่ืองในปัจจุบนัไดมี้ธุรกิจการบริการทางดา้นการคมนาคมทางอากาศ ซ่ึงมีการพฒันาอยู่

ตลอดเวลา จึงตอ้งอาศยัความฉบัไว และรวดเร็ว ในขณะเดียวกนัตอ้งมีความเขา้ใจและรับรู้ข่าวสาร

ของการบริการอยู่ตลอดเวลา เพื่อประโยชน์ในการบริการให้สอดรับกับสถานการณ์ และยงั

สามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัมากขึ้น บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) จึงเห็น

วา่มีแนวทางที่จะสามารถท าธุรกิจกบัการคมนาคม ไดจ้ากการขยายตวัในตลาดในปัจจุบนั 

ดงันั้นทางผูจ้ดัท  าไดเ้ห็นถึงความส าคญัของธุรกิจประเภทน้ี จึงจะใชข้อ้มูลงบการเงินของ 
บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ไตรมาสที่ 1-3  ปี 2561   ที่ไดล้งใวใ้นตลาดหลกัทรัพยม์า
วเิคราะห์เพือ่เป็นปัจจยัในการตดัสินใจในการเขา้มาลงทุนของนกัธุรกิจ 

 

 
 
 

สค.1 
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4.  วัตถุประสงค์ 
4.1  เพือ่ใหน้กัศึกษาสามารถวเิคราะห์งบการเงินของกิจการไดถู้กตอ้ง 
4.2  เพือ่ศึกษาการท างบการเงินที่ถูกตอ้งและสมบูรณ์ของกิจการมหาชน 
4.3  เพือ่ใหน้กัศึกษามีความคิดสร้างสรรค ์
4.4  เพือ่ใหน้กัศึกษามีความรับผดิชอบต่อหนา้ที่ ที่ไดรั้บมอบหมาย 

 
5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1  นกัศึกษาสามารถวเิคราะห์งบการเงินของกิจการไดถู้กตอ้ง 
 5.2  นกัศึกษาไดรู้้วธีิท  างบการเงินที่ถูกตอ้งและสมบูรณ์ของกิจการมหาชน 
 5.3  นกัศึกษามีความคิดสร้างสรรค ์
 5.4  นกัศึกษามีความรับผดิชอบต่อหนา้ที่ ที่ไดรั้บมอบหมาย  
 

6.  เป้าหมาย 
 นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ชั้นปีที่  2  หอ้ง 1  สาขาวชิาการบญัชี  
วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  จ านวน 1 คน 
 

7. ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
        7.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน 
  7.1.1  หาช่ือบริษทัที่จะท าการวเิคราะห์ 
  7.1.2  เสนอโครงการต่ออาจารยท์ี่ปรึกษา 
 7.2  ขั้นตอนการด าเนินการ 
  7.2.1  เลือกบริษทัที่อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์
  7.2.2  จดัท าใบเสนอโครงการใหอ้าจารยท์ี่ปรึกษาโครงการพจิารณา 
  7.2.3  ศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบับริษทัที่วิเคราะห์ 
  7.2.4  น างบการเงินของบริษทัมาท าการวเิคราะห์งบ 
 7.3  ขั้นตอนสรุป 
  7.3.1  ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
  7.3.2  ด าเนินการประเมินโครงการ 
  7.3.3  น าเสนอโครงการและสรุปผลการด าเนินงาน 
 

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ตั้งแต่วนัที่ 4 มิถุนายน 2562 ถึง 28 กุมภาพนัธ ์2563   
9.  สถานที่ด าเนินการ วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
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ภาคผนวก ข 
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งบการเงินของบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด ( มหาชน) ไตรมาสที่ 1 
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งบการเงินของบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด ( มหาชน) ไตรมาสที่ 2 
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งบการเงินของบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด ( มหาชน) ไตรมาสที่ 3 
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ภาคผนวก ค 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 

ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่เสนอ ค่าใช้จ่ายตามการด าเนินการจริง 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 

1.  ค่าถ่ายเอกสาร 
2.  แฟ้มเอกสาร 
3.  ค่าเขา้เล่ม 
4.  ค่าปร้ินเอกสาร 

200.00 
300.00 
200.00 

1,300.00 
 

1.  ค่าถ่ายเอกสาร 
2.  แฟ้มเอกสาร 
3.  ค่าเขา้เล่ม 
4.  ค่าปร้ินเอกสาร 

300.00 
200.00 
500.00 
600.00 

 

 2,000.00 รวม 2,100.00 
 
สรุป ค่าใชจ่้ายตามการด าเนินการจริงสูงกวา่ที่เสนอ จ านวน 100 บาท 
 

 

 

 

 

 

 



152 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
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ประวัติคณะผู้จัดท า 
 
 

 
ช่ือ – สกุล  นายกีรติ   คงสต ิ
รหสันกัศึกษา  37063 
วนั / เดือน / ปี เกิด 04 กนัยายน พ.ศ. 2542 
ประวตัิการศึกษา  โรงเรียนวดัทรงธรรม 

      วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
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ประมวลภาพการด าเนินโครงการ 
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ลายมือช่ือผู้จัดท าโครงการ 

ล าดับที ่ ช่ือ-นามสกลุ ลายเซ็นผู้จัดท าโครงการ 

1. นายกีรติ      คงสติ  

 

 

 
 

 

 


