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บทคัดย่อ 
 การท าโครงการคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล  ส่งเสริม
การพัฒนาทักษะความรู้และน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมการท างาน และสร้างสินค้าบริการ
ดิจิทัลที่หลายหลายและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยท าการศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์คือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ในการท าโครง การนี้ ได้ท าการ
วิเคราะห์โครงสร้างองค์กร วิเคราะห์งกระบวนการปฏิบัติงาน วิเคราะห์หลักการบัญชีของธุรกิจ 
ตลอดทั้งได้น างบการเงินมาท าการวิเคราะห์อัตราร้อยละตามแนวตั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบตาม
แนวนอนหรือแนวโน้ม และวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
 ผลการท าโครงการพบว่าบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ให้บริการ
สื่อสารโทรคมนาคม โดยรวมถึงธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
และธุรกิจดิจิทัล เซอร์วิส 
 จากการท าโครงการนี้ได้รับประโยชน์คือนักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงในอนาคต สามารถประกอบการตัดสินใจในการลงทุนหรือท าธุรกิจ และยังท าให้
เกิดความเข้าใจในกระบวนการจัดท าบัญชีอย่างเป็นระบบ และสามารถวิเคราะห์งบการเงินของ
ธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ได้   
 
 
 
  



 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงจากท่านอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ท่านคณะกรรมการทุกท่าน ที่คอยให้ค าแนะน า ค าปรึกษาที่มีประโยชน์ทั้งยังคอยกระตุ้นและเป็น
ก าลังใจผลักดันจนโครงการฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ คณะผู้จัดท าขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน
เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

 
กราบขอบพระคุณ ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชย

การ ที่ให้โอกาสในการศึกษา คณาจารย์ทุกท่านที่กรุณาให้ความรู้ และค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ 
ตลอดจนให้ความห่วงใยแก่คณะผู้จัดท าตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรวิทย์
พณิชยการแห่งนี้ 

 
สุดท้ายนี้คณะผู้จัดท าขอน้อมร าลึกถึง พระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้กรุณา

อบรมสั่งสอน รวมทั้งบุคคลในครอบครัวทุกคนและเพื่อน ๆ ที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จในคร้ังนี้ 
 

คณะผู้จัดท า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ค าน า 

 
 รายงานวิเคราะห์งบการเงินเล่มนี้จัดท าขึ้นโดยกลุ่มนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ชั้นปีที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรียนรู้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงินของ 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)  
 
 รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระบบบัญชี เนื้อหาภายในเล่มรายงานสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และเพื่อดูว่างบการเงินของบริษัทที่น ามาวิเคราะห์นั้น
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีที่ได้รับรองทั่วไปหรือไม่ 
 
 เป็นเอกสารที่สามารถน าไปประกอบในรายวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาต่อ และความรู้  
แนวทางการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดการผิดพลาดในการจัดท างบการเงินได้ 
 

คณะผู้จัดท า 
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บทท่ี 1 
 
 

บทน า 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อการด าเนิน
ชีวิตของเรามากขึ้นซึ่งเราอาจไม่รู้สึกตัวว่าอินเทอร์เน็ตกลายเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตใน
ยุคข้อมูลข่าวสารมีความส าคัญคนหันมาบริโภคข้อมูลข่าวสารกันมากขึ้นนอกจากเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนถนนส าหรับการเข้าไปถึงข้อมูลที่ต้องการเรายังต้องการเคร่ืองมือที่
สามารถสร้างเนื้อหาและข้อมูลต่าง ๆ ไว้รองรับการเข้าถึงนั่นก็คือเทตคโนโลยีเว็บไซค์ ซึ่งเป็น
ตัวกลางคอยให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ใช้โดยการพัฒนาของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ได้ถูก
เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมาก 
 ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ก าลังเป็นที่นิยม และมีผลกระทบ
ในทุก ๆ ด้านในปัจจุบันท าให้ทุกคน ทุกสังคมต้องมีการปรับตัว และพัฒนาให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในโลกของการสื่อสารและการพัฒนาของโลกเวิลด์ไวด์เว็บ www. จากยุคแรก คือ 
web 1.0 ซึ่งมีลักษณะเป็นการน าเสนอข้อมูลทางเดียวด้วยการแปลงข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในรูปของ
ดิจิทัล 
 ปัจจุบัน social Network Website ต่าง ๆ ก็มีการพัฒนา และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้
เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์เชิงสังคมกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือการสร้างเว็บ 
Blog เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 ในการจัดท าโครงการคร้ังนี้คณะผู้จัดท าได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดท า
โครงการไว้ดังต่อไปนี้ 
  1.  เพื่อพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล Digital transformation โดยจะน า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ 
  2.  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้และน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมการ
ท างาน 
  3.  เพื่อสร้างสินค้าบริการดิจิทัลที่หลายหลายและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 
1.3 ขอบเขตการด าเนินการ 



 
 

 1.3.1 บริษัทท่ีศึกษา  
  1.3.1.1 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) หรือมีชื่อย่อว่า เอไอเอส 
สาขา 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน   กรุงเทพมหานคร 10400 
 1.3.2 ประเภทธุรกิจ 
  1.3.2.1 ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมโดยรวมถึงธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และธุรกิจดิจิทัล เซอร์วิส 
 1.3.3 ประเภทสินค้าหรือบริการ 
  1.3.3.1 โทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ละอินเทอร์เนต็เครือข่าย 3G, 4G (LTE) และ 
5G (LTE-U) 

1.3.4 งบการเงินท่ีใช้ 
 1.3.4.1 งบแสดงฐานะการเงิน 
 1.3.4.2 งบก าไรขาดทนุ 
 1.3.4.3 งบกระแสเงินสด 
 1.3.4.4 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
            (ประจ าปี 2561 , 2562 ) 

 
1.4 ประโยชน์ท่ีได้คาดว่าจะได้รับ 
 1.4.1 ได้ทราบถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแต่ละยุคสมัย และได้น า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพของกิจการ 

1.4.2 ได้รู้ถึงระบบการท างานของบริษัท 
 1.4.3 ได้สร้างสินค้าบริการดิจิทัลที่หลายหลายและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 
1.5 ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
 1.5.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน 
 1.5.1.1 น าเสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติ 
 1.5.1.2 วางแผนการท างาน และแบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสม 
 1.5.1.3 ขั้นตอนการศึกษา และรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน 
 1.5.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.5.2.1 จัดท าส่วนน า (ปกนอก ปกใน ใบรับรองโครงการ) 
 1.5.2.2 จัดท าบทที่ 1 บทน า 
 1.5.2.3 จัดท าบทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี 



 
 

 1.5.2.4 จัดท าบทที่ 3 วิธีการด าเนนิงาน 
 1.5.2.5 วิเคราะห์งบการเงิน 
 1.5.2.6 จัดท าบทที่ 4 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 
 1.5.3 ขั้นตอนสรุป 
 1.5.3.1 จัดท าบทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 1.5.3.2 น าเสนอผลงานกับคณะกรรมการ 
 1.5.3.3 ส่งรูปเล่มโครงการที่สมบูรณ์หลังการแก้ไขครั้งสุดท้าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 2 
 
 

แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการบัญชี 
 

ในการจัดท าโครงการศึกษาในคร้ังนี้เพื่อต้องการศึกษาวิเคราะห์งบการเงินใน
ตลาดหลักทรัพย์ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งได้น าความรู้เกี่ยวกับเน้ือหาวิชา หรือรายวิชาที่ประยุกต์ใช้
ในการจัดท าโครงการคือ วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 วิชาการบัยชีต้นทุน 1 
วิชาการบัญชีชั้นสูง วิชาภาษีอากร และวิชาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ทั้งนี้คณะผู้จัดท าได้
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีไว้ดังต่อไปนี้ 

2.1  ความหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี 
           2.1.1 ความหมายของการบญัชี 
           2.1.2 ความหมายของงบการเงิน 
           2.1.3 ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 
          2.1.4 ความเกี่ยวกับธุรกิจ 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์การ 
           2.2.1 แนวคิดของ SWOT 
           2.2.2 แนวคิดของหลัก PDCA 

2.3  ทฤษฎีเกี่ยวกับการบัญชี 
           2.3.1 มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 1 การน าเสนองบการเงิน 

2.3.2 มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 24 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่   
เกี่ยวข้อง 

           2.3.3 มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 37 การประมาณการหนี้สิน 
           2.2.4 มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 40 อสังหารมิทรัพย์เพื่อการลงทุน 

2.3.5 มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 105 การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้     
และตราสารทุน  

2.4 งานโครงการที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 



 
 

2.1 ความหมายท่ีเกี่ยวการบัญชี 
2.1.1 ความหมายของการบัญชี 
การบัญชี หมายถึง (Accounting) การจดบันทึกรายการค้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ  

รับ – จ่ายเงิน และสิ่งที่มีค่าเป็นเงินไว้ในสมุดบัญชีอย่างสม่ าเสมอ เป็นระเบียบถูกต้องตามหลักการ
และสามารถแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการในระยะเวลาหนึ่ง และการท า
สรุปเกี่ยวกับหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็น ในรูปของตัวเงินไว้ในสมุดบัญชีอย่างสม่ าเสมอเป็น
ระเบียบถูกต้องตามหลักการและผลขั้นสุดท้ายของการบัญชีคือ การให้ข้อมูลทางการเงินซึ่งเป็น 
ประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายและ ผู้ที่สนใจในกิจกรรมของกิจกรรม และแสดงผลการด าเนินงาน
ในระยะเวลาหนึ่ง  

ค าจ ากัดความของการบัญชีนั้นมีผู้ใช้ความหมายไว้แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 
อาจารย์กัณทิมา สุธีดวงสมร (2535 : 1) ได้ให้ความหมายของการบัญชีไว้ว่าการ

บัญชีคือ การช่วยอ านวยให้การบริการงานเศรษฐกิจด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน นักบัญชีจึงมีหน้าที่
บันทึกรายการซึ่งเกิดขึ้นได้กับหน่วยธุรกิจเฉพาะที่สามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้รวมทั้งเรียบเรียง
จัดแยกประเภทวิเคราะห์และรายงานผลสรุปของรายการที่เกิดขึ้น 

อาจารย์นงเยาว์ กาญจนภูมิ (2535:2) ได้ให้ความหมายของการบัญชีได้ดังนี้การ
บัญชี (Accounting) หมายถึง ศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก จ าแนก และท าสรุปข้อมูลอัน
เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของการของการบัญชีก็คือการใช้ 
ข้อมุลทางการเงิน  ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายและ ผู้ที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ 

ศาสตราจารย์ W.A.Pabom แห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกน ได้ให้ความหมายของการ
บัญชีไว้ว่าศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก จ าแนก และท าสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทาง
เศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของการของการบัญชีก็คือการใช้ข้อมูลทางการเงินซึ่งเป็น
ประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายและ ผู้ที่สนใจในกิจกรรมของกิจการสรุปได้ว่าการบัญชีก็คือ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การจดบันทึก การจ าแนกและ การสรุปผลรายการทางการเงินที่เกิดขึ้นในรูปตัวเงิน 
รวมทั้งการวิเคราะห์ และแปลความหมายผลสรุปนั้นด้วย 

อาจารย์วิไล นครสุวรรณ (2540:2) ได้ให้ความหมายของการบัญชีไว้ว่า ศิลปะ
ของการจดบันทึกรายการหรือเหตุการณ์รายการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการเงินไว้ในรูปของ
หมวดหมู่และน ารายการเหล่านั้นมาสรุปผลรวบรวมทั้งตีความหมายของผลนั้น 

จากความหมายของการบัญชีที่มีนักวิชาการที่มีนักวิชาการให้นิยามไว้แล้วนั้น
สามารถน ามาสรุปได้ว่า การบัญชีนั้นหมายถึง การจดบันทึกรายการค้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ       
รับ-จ่ายเงิน และสิ่งที่มีค่าเป็นเงินไว้ในสมุดบัญชีอย่างสม่ าเสมอการบัญชีเป็นศิลปะของการเก็บ
รวบรวมจดบันทึกรายการการ จดบันทึกทางการบัญชี ซึ่งประกอบด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และเอกสาร บันทึกรายการในสมุดบัญชีขั้นต้นจ าแนกและจัดหมวดหมู่รายการในสมุดบัญชี 



 
 

ขั้นปลาย ลักษณะงาน การจัดท าบัญชีจะซ้ าซากและเป็นงานเสมียน ผู้ปฏิบัติงานหน้าที่นี้เรียกว่า 
ผู้จัดท าบัญชี (Bookkeeper) ซึ่งแตกต่างกับ นักบัญชี (Accountant) คือ ผู้ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการ
บัญชี การบันทึกบัญชี การจัดท างบการเงิน การวางแผนระบบบัญชีให้กิจการควบคุมการบันทึก
บัญชี ทั้งหมด ก าหนดนโยบายทางการบัญชีสามารถประกอบอาชีพผู้สอบบัญชีให้ค าปรึกษาทาง
ภาษีอากรของกิจการต่างๆ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เป็นต้น 
 

2.1.2 ความหมายของงบการเงิน 
งบการเงิน คือรายงานทางการเงินและบัญชีที่มีแบบแผน เพื่อแสดงภาวะต่าง ๆ

ของบริษัทหรือกิจการน้ัน ๆ โดยงบการเงินประกอบด้วย งบแยกย่อยอีกหลายประเภทซึ่งจะแสดง
ถึงฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ของบริษัทนั้น ๆ ในแต่ล่ะรอบบัญชี 
งบการเงินประกอบด้วย 
          2.1.2.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน  เป็นงบการเงินส่วนที่จะแสดงถึงฐานะทางการเงินของ
กิจการ โดยจะบอกเกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของการจัดท างบแสดงฐานะการเงิน
จัดท าได้ 2 รูปแบบคือ แบบรายงาน (Report  form) และแบบบัญชี  (Account  form) ในที่นี้จะขอ
ยกตัวอย่างรูปแบบงบแสดงฐานะการเงินการเงินตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการบัญชี  
พ.ศ.2543 ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ก าหนดรายการย่อในงบแสดงฐานะการเงิน 
พ.ศ.2552 ไว้ แต่กิจการเจ้าของคนเดียวนั้นไม่ได้ก าหนดไว้ จึงสามารถจัดท ารูปแบบอย่างง่ายได้ 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
งบแสดงฐานะการเงิน 
สินทรัพย์ 
1. สินทรัพย์หมุนเวียน 
     1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                                                           XX 
     1.2 เงินลงทุนชั่วคราว                                                         XX 
     1.3 ลูกหนี้การค้า-สุทธิ                                                                                 XX 
     1.4 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน                              XX 
     1.5 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการอ่ืน                                              XX 
     1.6 สินค้าคงเหลือ                                                                                       XX 
     1.7 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                                                                                         XX 
                    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                                                                              XX 
 
2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
     2.1 เงินลงทุนในบริษัทรวม บริษัทย่อย และการค้าร่วม                                      XX 



 
 

     2.2 เงินลงทุนระยะยาวอื่น                                                                                   XX 
     2.3 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน                               XX 
     2.4 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการอ่ืน                                                XX 
     2.5 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์-สุทธิ                                                                            XX 
     2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธ ิ XX 
     2.7 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน                                                                            XX 
                    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                                                                                   XX 
   รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น                                                                                              XXX 
 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
3. หนี้สินหมุนเวียน 
     3.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน                       XX 
     3.2 เจ้าหน้ีการค้า                                                                                     XX 
     3.3 เงินกู้ยืมระยะสั้นที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี                                      XX 
     3.4 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน                              XX 
     3.5 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอ่ืน                                               XX 
     3.6 ประมาณการหนี้สินระยะสั้น                                                                XX 
     3.7 หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                                                            XX 
                    รวมหนี้สินหมุนเวียน                                                                           XX 
4. หนี้สินไม่หมุนเวียน 
     4.1 เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน                               XX 
     4.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอ่ืน                                              XX 
     4.3 ประมาณการหนี้สินระยะยาว                                                               XX 
     4.4 หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน                                                                                      XX 
                    รวมหนี้ไม่สินหมุนเวียน                                                                         XX 
                    รวมหนี้สินทั้งสิ้น 
 
 
 
5. ส่วนของเจ้าของ 
     5.1 ทุนของเจ้าของกิจการ-สุทธิ                                                                      XX 
                    รวมส่วนของเจ้าของ                                                                                          XX 



 
 

                    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ                                                                         XXX  
 

     2.1.2.2 งบก าไรขาดทนุ เป็นงบการเงินที่แสดงถึงผลการด าเนินงานของกิจการ
ว่ามีรายได้และค่าใช้จ่ายเท่าไร ยังสามารถท าก าไรได้หรือไม่งบก าไรขาดทุน (Income  Statement) 
เมื่อกิจการค้าได้บันทึกรายการปรับปรุงบัญชี รายการปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว กิจการค้าต้องน ามา
จัดท างบแสดงฐานะการเงิน (Financial  Statement) เพราะตามวัตถุประสงค์ของกิจการคือต้องการ
ทราบผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินของกิจการงบแสดงฐานะการเงินตามพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 นั้นประกอบด้วย งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 
ส าหรับงบแสดงฐานะการเงินของธุรกิจพาณิชยกรรมประเภทกิจการเจ้าของคนเดียวงบก าไร
ขาดทุนหรือบัญชีก าไรขาดทุน (Income  Statement หรือ Profit and Loss Statement) เป็นรายการที่
แสดงผลการด าเนินงานของกิจการส าหรับช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นระยะเวลา 3 เดือน 6 
เดือนหรือ 1 ปี ก็แล้วแต่ เป็นงบที่จะท าให้ทราบว่ากิจการมีก าไรหรือขาดทุนเท่าใด สามารถจัดท า
ได้ 2 รูปแบบคือ แบบรายงาน (Report  from) และแบบบัญชี (Account  from) ตามมาตรฐานบัญชี
อาจจะจัดท าแบบแสดงยอดขั้นเดียว (Single  Step) และแบบแสดงยอดหลายขั้น (Multiple  Step) 

งบก าไรขาดทุนแบบขั้นเดียว (Single  Step) เป็นการแสดงงบก าไรขาดทุนเพื่อ
วัดผลการด าเนินงานเพียงระดับเดียวคือก าไรสุทธิ การน าเสนองบแสดงฐานะการเงินแบบนี้จะ
แสดงรายได้จากการขายหักด้วยค่าใช้จ่าย (ยกเว้นดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้) 
ตัวอย่างงบก าไรขาดทุนแบบรายงานที่แสดงยอดขั้นเดียว 

บริษัท สมใจ จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25XX 
 
รายได้          xx 
รายได้จากการขาย       xx 
รายได้อื่น        xx 
ค่าใช้จ่าย        xx 
ต้นทุนขาย        xx 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร      xx 
ดอกเบี้ยจ่าย        xx 
ภาษีเงินได้        xx 
ก าไร หรือ ขาดทุนสุทธิ       xx 



 
 

  งบก าไรขาดทุนแบบหลายชั้นจะแสดงรายได้จากการขายหักด้วยค่าใช้จ่ายเป็น  
ชั้น ๆ ซึ่งจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากกว่าเนื่องจากแยกผลจากการด าเนินงานปรกติ และไม่
ปรกติของกิจการ ท าให้ประเมินความสามารถในการท าก าไรของกิจการได้ดีกว่า 
ตัวอย่างงบก าไรขาดทุนแบบหลายชั้น 

บริษัท กขค จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25XX 
 
รายได้ :          xx 
รายได้จากการขาย       xx 
รายได้อื่น        xx 
รวมรายได้        xx 
ค่าใช้จ่าย : หัก ต้นทุนขาย       xx 
ก าไรขั้นต้น        xx 
หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร     xx 
ก าไรจากการด าเนินงาน       xx 
บวก รายได้อื่น        xx 
หัก ค่าใช้จ่ายอื่น        xx 
หัก ภาษีเงินได้        xx 
ก าไร หรือ ขาดทุนสุทธิ       xx 
 

2.1.2.3 งบแสดงฐานะของผู้ถือหุ้น เป็นงบการเงินส่วนที่จะแสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของในรอบบัญชี 

2.1.2.4 งบกระแสเงินสด เป็นงบการเงินส่วนที่จะแสดงถึงการรับมาและจ่ายไป
ของเงินสด โดย งบกระแสเงินสด จะเกิดขึ้นจาก 3 กิจกรรมคือ กิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน 
และกิจกรรมจัดหาเงิน 

2.1.2.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน จะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงอยู่ใน
งบการเงิน และเกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

 
2.1.3 ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน  
          2.1.3.1 ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน  รัตนา วงศ์รัศมีเดือน 

(2550:7-1) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การวิเคราะห์งบการเงินหมายถึงการใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ มา



 
 

ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การ โดยพิจารณาข้อมูลจากงบการเงินเพื่อทราบถึงฐานะ และ
ความมั่นคงของกิจการ เพื่อประกอบการตัดสินใจ แล้วจัดท าผลการวิเคราะห์ขึ้นใหม่ เรียกกว่า
รายงานการวิเคราะห์งบการเงิน 

          2.1.3.2 การวิเคราะห์อัตราร้อยละตามแนวตั้ง เป็นการเปรียบเทียบตัวเลข
แต่ละรายการกับยอดรวมในงบการเงินเดียวกัน เช่น การเปรียบเทียบรายการแต่ละรายการในงบดุล
โดยคิดเป็นร้อยละของยอดสินทรัพย์รวม  การเปรียบเทียบรายการแต่ละรายการในงบก าไรขาดทุน
โดยคิดเป็นร้อยละของยอดขาย และช่วยให้เห็นโครงสร้างของสินทรัพย์ โครงสร้างหนี้สินและ
ส่วนของผู้ถือหุ้น และโครงสร้างต้นทุนและค่าใช้จ่ายชัดเจนยิ่งขึ้น 

          2.1.3.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม การวิเคราะห์
แนวโน้ม (Trend Analysis) การวิเคราะห์แนวโน้มเป็นการวิเคราะห์ตามแนวนอน วัตถุประสงค์ก็
เพื่อท าให้เห็นการเจริญเติบหรืออัตราการเพิ่มการลดของรายการที่เราสนใจ วิธีการค านวณเราอาจดู
การเปลี่ยนแปลงเทียบกันปีต่อปี หรือใช้เป็นหนึ่งเป็นปีฐานแล้วดูว่าในปีอ่ืน ๆ เปลี่ยนแปลงเมื่อ
เทียบกับปีฐานเป็น ตัวอย่างวิธีการค านวณ Trend แบบปีฐาน 
รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ขาย 100 110 105 
ต้นทุนขาย 100 109 108 
ค่าใช้จ่ายและบริหาร 100 106 108 
ก าไรจากการด าเนินงาน 100 103 98 
ก าไรสุทธิ 100 115 96 
 
 

2.1.3.4 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน  
 (Ratio Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในงบการเงิน เพื่อแสดงให้เห็น ถึงความสัมพันธ์ของ
รายการ 2 รายการ ในงบการเงินโดยน ารายการหนึ่งไปหารอีกรายการหนึ่ง โดยอาจ เป็นรายการใน 
งบแสดงฐานะการเงิน หรืองบก าไรขาดทุนหรือทั้งสองงบ โดยจะแสดงในรูปร้อยละอัตราส่วน
หรือสัดส่วน ผลลัพธ์ที่ได้จะสามารถบอกให้ทราบได้ดีกว่าการอ่านตัวเลขในงบการเงินทั้งจ านวน 
การหาความสัมพันธ์นั้นอาจจะหาความสัมพันธ์ของแต่ละรายการในงบเดียวกันหรือ 
จะหาความสัมพันธ์ของรายการหนึ่งที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและอีกรายงานหนึ่งอยู่ใน 
งบก าไรขาดทุนก็ได้ 

 
 



 
 

2.1.4 ความหมายเกี่ยวกับธุรกิจ 
          โทรคมนาคม หมายถึงการสื่อสารระยะใกล้ไกล โดยการรับส่งสัญญาณเสียงข้อความและ
ภาพ ผ่านสื่อสัญญาณทางสายหรือไร้สายด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งอาจเป็นไฟฟ้าแสงหรือวิธีอ่ืน
ใดที่ท างานร่วมกันเช่น โทรสาร วิทยุติดตามตัว โทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ต วิทยุกระจาย เสียง
และโทรทัศน์ เป็นต้น 
          สัญญาณแอนะล็อก หมายถึงสัญญาณแบบต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นคลื่นไซน์(sine wave) โดย
แต่ละคลื่นจะมีความถี่และความเข้มของสัญญาณที่ต่างกัน เมื่อน าสัญญาณข้อมูลเหล่านี้มาผ่าน
อุปกรณ์รับสัญญาณและแปลงสัญญาณ ก็จะได้ข้อมูลที่ต้องการได้ ตั วอย่างการส่งข้อมูลที่มี
สัญญาณแบบแอนาล็อกคือ การส่งข้อมูลผ่านระบบโทรศัพท์เฮิร์ต (hertz:Hz) คือหน่วยวัดความถี่
ของสัญญาณข้อมูลแบบแอนาล็อก วิธีวัดความถี่จะนับจ านวนรอบของสัญญาณที่เกิดขึ้นภายใน
1 วินาที เช่น สัญญาณข้อมูลที่มีความถี่  60 Hz หมายถึงใน 1 วินาที สัญญาณมีการเปลี่ยนแปลง
ระดับสัญญาณ 60 รอบ (ขึ้นและลงนับเป็น 1 รอบ) 
          สัญญาณดิจิทัล เป็นสัญญาณแบบไม่ต่อเน่ืองรูปแบบของสัญญาณมีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่
ปะติดปะต่อ กล่าวคือมีบางช่วงที่ระดับของสัญญาณเป็น  0 การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปของ
สัญญาณดิจิทัลก่อนสัญญาณดิจิทัลมีหน่วยความเร็วเป็นบิตต่อวินาทีหรือ bit persecond (bps) 
หมายถึงจ านวนบิตที่ส่งได้ในช่วงเวลา 1 วินาท ี
          อินเทอร์เน็ต หมายถึงเครือข่ายนานาชาติ ที่เกิดจากเครือข่ายขนาดเล็กมากมาย รวมเป็น
เครือข่ายเดียวทั้งโลก หรือเครือข่ายสื่อสาร ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ที่ต้องการเข้า
มาในเครือข่าย ส าหรับค าว่า internet หากแยกศัพท์จะได้มา 2 ค า คือ ค าว่า Inter และ 
ค าว่า net ซึ่ง Inter หมายถึงระหว่าง หรือท่ามกลาง และค าว่า  Net มาจากค าว่า Network หรือ
เครือข่าย เมื่อน าความหมายของทั้ง 2 ค ามารวมกัน จึงแปลว่า การเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่าย IP 
(Internet protocal) Address 
          โปรโตคอล หมายถึงอก าหนดหรือข้อตกลงในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหลาย
ชนิดคล้ายกับภาษามนุษย์ที่มีทั ้ง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษามือ เป็นต้น โดยมนุษย์จะ
สื่อสารกันให้เกิดความเช้าใจได้ จะต้องใช้ภาษาเดียวกัน ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง ต้องการ
สื่อสารกันแต่ใช้คนละภาษา จะต้องมีตัวกลางในการแปลงโปรโตคอล ที่เรียกว่า  Gateway ถ้า
เทียบกับภาษามนุษย์ก็คือ ล่าม ซึ่งอาจะเป็นเครื่องเซิฟเวอร์ส าหรับท าหน้าที่นี้โดยเฉพาะ หรือ
อาจจะเป็นโปรแกรมเมอร์หรือไดร์ฟเวอร์ส าหรับติดตั้งเพิ่มเติมในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 



 
 

2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์กร 
2.2.1 แนวความคิดของ SWOT 
แนวความคิดของ SWOT Analysis SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพ

องค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหาจุดแข็ง  จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหา
ส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต SWOT เป็นตัวย่อของข้อความที่มีความหมาย
ดังนี ้

Strengths หมายถึง จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบปัจจัยต่าง ๆ ภายในองค์กร ที่ท าให้
เกิดความเข้มแข็งหรือเป็นจุดแข็งขององค์กรที่จะน าไปสู่การได้เปรียบคู่แข่งขัน เป็นข้อดีที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน เช่น จุดแข็งด้านการเงิน ด้านการผลิต การทรัพยากรบุคคล ด้านคุณภาพของ
สินค้า นักธุรกิจออนไลน์ต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเหล่านี้ในการท ากลยุทธ์การตลาด  

Weaknesses หมายถึงจุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบปัจจัยต่าง ๆ ภายในองค์กรที่ท าให้
เกิดความอ่อนแอ หรือเป็นจุดอ่อนน าไปสู่การเสียเปรียบคู่แข่ง  เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิด
จากสภาพภายในซึ่งนักธุรกิจออนไลน์จะต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาน้ันให้ได้  

Opportunities หมายถึง โอกาสที่จะด าเนินการได้ปัจจัยต่าง ๆ ภายนอกองค์กรที่
เอ้ือประโยชน์ให้ซึ่งเป็นโอกาสที่ช่วยส่งเสริมการด าเนินธุรกิจ  เช่น สภาพเศรษฐกิจที่ขยายตัว  
ข้อแตกต่างระหว่างจุดแข็งกับโอกาสในการท าธุรกิจก็คือ จุดแข็งเป็นปัจจัยที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในส่วนโอกาสนั้นเป็นผลจากสภาพแวดล้อมภายนอก   นักธุรกิจออนไลน์ที่ดี
จะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นในการเพิ่มยอดขาย 

Threats หมายถึงอุปสรรค ข้อจ ากัด หรือปัจจัยที่คุกคามปัจจัยต่าง ๆ ภายนอก
องค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานเป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก   นักธุรกิจ
จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้หมดไป 

จากความหมายของ SWOT คือมีที่มาจากอักษรย่อภาษาอังกฤษทั้ง 4 ตัว  สรุปได้
ว่า SWOT ก็คือกลยุทธ์การตลาด 4 ด้านซึ่งได้แก่  จุดแข็งซึ่งเป็นจุดเด่นของธุรกิจจุดอ่อนที่เป็น 
ข้อเสียเปรียบของธุรกิจ  โอกาส  ปัจจัยที่เอ้ือประโยชน์ให้ด าเนินธุรกิจได้ตามแผนการตลาดที่
ก าหนดไว้  และด้านสุดท้ายก็คือปัญหาอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ   เมื่อทราบ
ความหมายของ SWOT คืออะไรแล้วนั้นนักธุรกิจก็สามารถน ามาเป็นเคร่ืองมือในการประเมิน
สถานการณ์เพื่อก าหนดแผนการตลาดให้สอดคล้องกับปัจจัยทั้ง 4 ด้านได้อย่างลงตัวและสามารถ
ประสบความส าเร็จในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 
จุดแข็ง (Strengths) 

1. เป็นเครือข่ายที่ได้รับการยอมรับสูง ผู้บริโภคให้ความเชื่อถือ 
2. ความได้เปรียบด้านต้นทุน 



 
 

3. สัญญาณคมชัด มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมที่สุดในประเทศไทย โดยมีสถานีเครือข่าย
มากกว่า 15,000 สถานีทั่วประเทศ 

4. ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มากและแข็งแกร่ง 
5. พนักงานมีประสิทธิภาพ 
6. มีการบริหารบุคลากรที่ดี 
7. มาตรฐานการดูแลลูกค้าที่ดี 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. มีราคาที่สูงกว่าคู่แข่งขัน ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า 
2. ภาพลักษณ์ขององค์กรที่ยังผูกติดอยู่กับการเมือง 

โอกาส (Opportunities) 
1. จากการที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาและก้าวหน้ามากขึ้น ส่งผลให้มีการพัฒนาบริการใหม่ ๆ 

ให้มีความทันสมัยกับรูปแบบของการสื่อสารในยุคปัจจุบัน (Advancement) 
2. Number portability เปลี่ยนค่ายใช้เบอร์เดิมได้ 
3. การเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ค่อนข้างยากและใช้เงินทุนสูง ท าให้โอกาสที่จะมีคู่แข่งราย

ใหม่ ๆ เกิดขึ้นน้อย 
4. แนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายสูงขึ้น 3G,4G/Wimax เป็นแหล่งรายได้ใหม่ 
5. แนวโน้มของสังคมการท างานที่ต้องการความคล่องตัวที่มากขึ้น เช่น พนักงานที่ไม่จ าเป็น

จะต้องประจ าอยู่ที่ส านักงาน หรือสามารถท างานได้จากที่บ้าน เหล่านี้ล้วนต้องพึ่งพาการ
ติดต่อสื่อสารที่มากขึ้น 

อุปสรรค (Threats) 
1. วัตถุดิบมีราคาสูง 
2. มีคู่แข่งขันทางตลาดมากขึ้น 
 

2.2.2 แนวคิดของหลัก PDCA 
PDCA เป็นแนวคิดหนึ่ง ที่ไม่ได้ให้ความส าคัญเพียงแค่การวางแผน แต่แนวคิดนี้

เน้นให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แนวคิด 
PDCA ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นคร้ังแรกโดย Walter Shewhart ซึ่งถือเป็นผู้บุกเบิกการใช้สถิติ
ส าหรับวงการอุตสาหกรรม และต่อมาวงจร PDCA ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มากขึ้น เมื่อ
ปรมาจารย์ด้านการบริหารคุณภาพ อย่าง W.Edwards Deming ได้น ามาเผยแพร่ ให้เป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับการปรับปรุงกระบวนการ วงจรนี้จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า “Deming Cycle”มาถึงวันนี้คงไม่มีใคร
บอกว่าไม่รู้จักวงจร PDCA หรือ Deming Cycle โดยเฉพาะในแวดวงของการท างาน มักจะมีการ
น า PDCA เข้ามาประยุกต์ใช้ทั้งการท างานประจ า และการปรับปรุงงาน 



 
 

โครงสร้างของ PDCA ประกอบด้วย 
1) Plan คือ การวางแผน การวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการ

ก าหนดหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อาจประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงาน Plan การจัดอันดับความส าคัญของเป้าหมาย ก าหนดการด าเนินงาน  ก าหนดระยะเวลา
การด าเนินงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ด าเนินการและก าหนดงบประมาณที่จะใช้ การเขียนแผน
ดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของลักษณะการด าเนินงาน การวางแผนยังช่วยให้
เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ 

2) DO คือ การปฏิบัติตามแผน การด าเนินการตามแผน อาจประกอบด้วย การมีโครงสร้าง
รองรับ การด าเนินการ เช่น คณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะ ซึ่งคณะเราก็มีการจัดตั้งไว้อยู่
แล้ว จะต้องมีวิธีการด าเนินการ 

3) Check คือ การตรวจสอบ อาจประกอบด้วย การประเมินโครงสร้างที่รองรับ การ
ด าเนินการ การประเมินขั้นตอนการด าเนินงาน และการประเมินผลของการด าเนินงานตามแผนที่
ได้ตั้งไว้ โดยในการประเมินดังกล่าวสามารถท าได้เองโดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบแผนการ
ด าเนินงานน้ัน ๆ ซึ่งเป็นลักษณะของการประเมินตนเองโดยไม่จ าเป็นต้องตั้งคณะกรรมการอีกชุด
มาประเมินแผนหรือไม่จ าเป็นต้องคิดเคร่ืองมือหรือแบบประเมินที่ยุ่งยากซับซ้อน 

4) Act คือ การปรับปรุงการด าเนินการอย่างเหมาะสม หรือ การจัดท ามาตรฐานใหม่ ซึ่งถือ
เป็นพื้นฐานของการยกระดับคุณภาพ 
การน าหลัก PDCA มาใช้ในองค์กร 

มีราคาที่สูงกว่าคู่แข่งขัน ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า และภาพลักษณ์ของ
องค์กรที่ยังผูกติดอยู่กับการเมือง 
P = Plan (การวางแผน)  

1. นัดประชุมคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์องค์กร คณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์ สายงาน
เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

2. ก าหนดหัวข้อการพัฒนาคุณภาพของสินค้า/บริการ ศึกษารายระเอียดการด าเนินงาน 
3. การลงไปนัดหมายชุมชน (กลุ่มลูกค้า) และการจัดท าตาราง วัน เวลาที่ลงท ากิจกรรมใน

การเสนอในการบริการ 
D = Do (การปฏิบัติตามแผน) 

มอบหมายงานให้สายงานแต่ละประเภทท าตามแผนที่วางไว้ ในเร่ืองของการพัฒนา
คุณภาพสินค้า/บริการให้มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการโฆษณาทางสื่อออนไลน์และทีวี เพื่อให้
ลูกค้าได้ทราบถึงความคุ้มค่าที่จะจ่าย และมองข้ามเกี่ยวกับการเมือง 
C = Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 



 
 

เมื่อปฏิบัติงานตามแผนแล้วหากเกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัติงาน ก็ต้องมีการประชุมกับ
สมาชิกภายในกลุ่ม ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น 

1. ศึกษารายละเอียดการประเมินผล 
2. ก าหนดแผนการติดตามด าเนินผลการพัฒนาความรู้ และทักษะการขายของพนักงาน 

และความรู้ และทักษะการให้บริการของพนักงาน และความรู้ความเข้าใจที่กลุ่มลูกค้ได้รับจากการ
ลงพื้นที่ปฏิบัติงานขายของพนักงาน 

3. ติดตามผลความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า 
A = Act (ปรับปรุงแก้ไข) 
 1. ศึกษารายละเอียดปรับปรุงงาน 
 2. รวบรวมรายละเอียดผลการด าเนินงาน 
 3. วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงาน 
 4. จัดประชุมเสนอรายงานผลการด าเนินงาน 
 
2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบัญชี 

2.3.1 หลักการจัดท าบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยท่ัวไป 
 มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป หมายถึงแนวทางการปฏิบัติงานของ

ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป ซึ่งก าหนดโดยสภาวิชาชีพการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน
และวิธีการตรวจสอบที่ส าคัญ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยในปัจจุบันสภาวิชาชีพ
ได้จัดท าร่างมาตรฐานการสอบบัญชีเพื่อใช้แทนมาตรฐานที่ใช้อยู่ปัจจุบัน 
 

2.3.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่1 (ปรับปรุง 2560) 
  เร่ืองการน าเสนองบการเงิน งบการเงินที่จัดท าขึ้นเพื่อสนองความ ต้องการของ
ผู้ใช้งบการเงินซึ่งไม่อยู่ใน ฐานะที่จะเรียกร้องให้กิจการจัดท ารายงาน ที่มีการดัดแปลงตามความ
ต้องการข้อมูล ที่เฉพาะเจาะจง 
 
หมายเหตุประกอบ 

งบการเงินประกอบด้วย ข้อมูลที่แสดงเพิ่มเติมจากข้อมูลที่แสดงใน งบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนและ ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน งบก าไรขาดทุน ที่แสดงแยกต่างหาก 
(ถ้ามีการน าเสนอ) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด หมายเหตุ
ประกอบ งบการเงินเป็นการอธิบายหรือการแยกแสดง ของรายการที่น าเสนอในงบการเงินดังกล่าว 
และข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่มีคุณสมบัติ ไม่เพียงพอที่จะรับรู้ในงบการเงินที่น าเสนอ 



 
 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
ประกอบด้วย รายการรายได้และค่าใช้จ่าย (รวมถึง  การปรับปรุงการจัดประเภท

รายการใหม่) ซึ่งไม่อนุญาตให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืน 
องค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ประกอบด้วย  

1) การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (ดูในมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์(เมื่อมีการประกาศใช้) และ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่38 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

2) การวัดมูลค่าใหม่ของโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ (ดูมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

3) ผลก าไรและขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ  
(ดูมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ (เมื่อมีการประกาศ ใช้))  

4) ผลก าไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่า เงินลงทุนเผื่อขาย (ดูมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน 
 (เมื่อมีการประกาศใช้))  

5) ส่วนของผลก าไร แ ละขาดทุนที่มีประสิทธิผลจากเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง
ในการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (ดูมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 เร่ืองการรับรู้และการ
วัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 
เจ้าของ หมายถึง ผู้ถือตราสารที่จัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของ 
ก าไรหรือขาดทุน หมายถึง ผลรวมของรายได้หักค่าใช้จ่าย แต่ไม่รวมองค์ประกอบของก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ หมายถึง จ านวนที่เคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ในงวดปัจจุบันหรืองวดก่อน ๆ ซึ่งถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในงวด
ปัจจุบัน 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของระหว่างงวดเป็นผลมาจาก
รายการและเหตุการณ์อ่ืน ๆ นอกจากการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผล  มาจากรายการกับเจ้าของจาก
ความสามารถ ในฐานะที่เป็นเจ้าของ ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมประกอบด้วย องค์ประกอบทั้งหมด
ของก าไรหรือขาดทุน และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

2.3.3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่24 (ปรับปรุง 2560) 
เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการบัญชี

ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท าให้มั่นใจว่างบการเงินของกิจการได้เปิดเผยข้อมูล  ที่จ าเป็นเพื่อท าให้
ผู้อ่านตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่ว่าฐานะการเงินและก าไรหรือขาดทุนของกิจการอาจได้รับ



 
 

ผลกระทบจากการที่กิจการมีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และจากการมีรายการและยอดคงค้าง 
รวมถึงภาระผูกพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  

หมายถึงการโอนทรัพยากรบริการหรือภาระผูกพันระหว่างกิจการที่เสนอรายงาน 
และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยไม่ค านึงว่าได้มีการคิดราคาระหว่างกันหรือไม่  
สมาชิกในครอบครัวทีใกล้ชิดของบุคคล  

หมายถึงสมาชิกในครอบครัวของบุคคลใด ๆ ที่คาดว่าอาจมีอิทธิพลต่อหรืออาจ
ได้รับอิทธิพลจากบุคคลนั้นในการท ารายการกับกิจการ ทั้งนี้สมาชิกในครอบครัวที่ ใกล้ชิดให้
รวมถึง  

1) สามีภรรยา และบุตรของบุคคลนั้น  
2) บุตรของสามีภรรยาของบุคคลนั้น  
3) บุคคลในการอุปการะของบุคคลนั้นหรือของสามีภรรยาของบุคคลนั้น 

ค่าตอบแทน  
หมายถึงผลประโยชน์ทั้งหมดของพนักงาน (ตามค านิยามในมาตรฐาน การบัญชี

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง2560) เร่ือง ผลประโยชน์ ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) ซึ่งรวมถึง
ผลประโยชน์ แก่พนักงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) 
 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) ผลประโยชน์ของพนักงาน หมายถึงสิ่ง
ตอบแทนทุกรูปแบบที่จ่ายหรือค้างจ่ายจากกิจการ หรือจัดหาโดยกิจการหรือแทนกิจการเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับงานที่ท าให้แก่กิจการ นอกจากนี้ ยังรวมถึงสิ่งตอบแทนที่จ่าย  แทนบริษัทใหญ่ของ
กิจการอันเกี่ยวเนื่องกับกิจการ ค่าตอบแทนรวมถึง  

1) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานเช่น ค่าจ้าง  เงินเดือน เงินสมทบ
ประกันสังคมจ านวนที่คิดได้ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 7 จากการให้ลาพักประจ าปีและลาป่วย 
ส่วนแบ่งก าไรและโบนัส (หากจ่ายภายใน 12 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นงวดบัญชี) และผลประโยชน์ที่
ไม่ได้รับในรูปของ ตัวเงิน (เช่น การให้การรักษาพยาบาล การจัดหา ที่อยู่อาศัย ค่าพาหนะ และ 
ค่าสินค้าหรือบริการ ที่ให้เปล่าหรือได้รับการอุดหนุนโดยกิจการ) ส าหรับพนักงานที่ยังปฏิบัติงาน
อยู่กับกิจการ  

2) ผลประโยชน์หลังออกจากงานเช่น บ านาญ ผลประโยชน์อ่ืนเมื่อเกษียณอายุ 
เบี้ยประกันชีวิต และค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน  

3) ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ๆ ของพนักงานรวมถึงผลตอบแทนในรูปการลางาน
ส าหรับพนักงานที่ท างานให้กับกิจการเป็นเวลานาน การลาต่อเนื่องที่นายจ้างยังคงจ่ายผลตอบแทน
ให้อยู่ ผลตอบแทน ที่ให้เนื่องจากครบรอบอายุงานหรือผลประโยชน์ การให้บริการที่ยาวนาน 



 
 

อ่ืน ๆ ผลประโยชน์ที่ เกี่ยวข้องกับความทุพพลภาพระยะยาว นอกจากนี้ ยังรวมส่วนแบ่งก าไร 
โบนัส และค่าตอบแทนที่จะจ่ายในภายหน้าด้วย ซึ่งไม่ได้เป็นการจ่ายภายใน  12 เดือนหลังวันสิ้น
งวด  

4) ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง  
5) ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ผู้บริหารส าคัญ  
หมายถึงบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการ และ

ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของกิจการ  
(ไม่ว่าจะท าหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)  
รัฐบาล  

หมายถึงรัฐบาลตัวแทนรัฐบาลและหน่วยงานที่คล้ายคลึงกัน  ไม่ว่าจะเป็นระดับ
ท้องถิ่น ประเทศ หรือ ระหว่างประเทศ  
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐบาล  

หมายถึงกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุม การควบคุมร่วมหรือภายใต้อิทธิพลอย่างมี
นัยส าคัญของรัฐบาล 

 
 
 
2.3.4 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่37 (ปรับปรุง 2561) 
เร่ืองประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่ากิจการได้น าเกณฑ์การรับรู้รายการและ  
การวัดมูลค่ามาถือปฏิบัติกับประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น  
อย่างเหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน
อย่างเพียงพอ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจถึงลักษณะ จังหวะเวลา และจ านวนเงินที่
แสดงอยู่ในงบการเงินนั้น 
ประมาณการหนี้สิน  

หมายถึงหนี้สินที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลา หรือจ านวนที่ 
ต้องจ่ายช าระ 

หนี้สิน  
หมายถึงภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตที่ การ

ช าระภาระผูกพันนั้นคาดว่าจะส่งผลให้กิจการต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจ  



 
 

เหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดภาระผูกพัน  
หมายถึงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระ  ผูกพันธ์จาก

การอนุมานซึ่งเป็นผลให้กิจการต้องจ่ายช าระ ภาระผูกพันนั้นโดยไม่มีทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้  
ภาระผูกพันตามกฎหมาย 

หมายถึงภาระผูกพันที่เกิดจากรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้ 
1) สัญญา (ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งหรือ โดยนัย)  
2) กฎหมายที่ใช้บังคับ  
3) กระบวนการตามกฎหมายอ่ืน  

ภาระผูกพันจากการอนุมาน 
หมายถึงภาระผูกพันที่เกิดจากการกระท าของกิจการเมื่อเป็นไปตามข้อก าหนดทุก

ข้อต่อไปนี้  
1) กิจการแสดงออกให้ฝ่ายอ่ืน ๆ เห็นว่ากิจการจะยอมรับผิดชอบบางประการ 

โดยการปฏิบัติ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 376 ในอดีตจนถือเป็นแบบแผน โดยนโยบายที่ 
ประกาศใช้หรือโดยค าแถลงการณ์ในปัจจุบันที่มีความเฉพาะเจาะจงอย่างเพียงพอ  

2) การกระท าตามข้อ 1) ของกิจการสร้าง ความคาดหมายที่มีมูลความจริงให้กับ
ฝ่ายอ่ืน ๆ ว่ากิจการจะรับผิดชอบบางประการดังกล่าวนั้น  
หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น  

หมายถึงรายการข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  
1) ภาระผูกพันที่เป็นไปได้อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งความมีอยู่จริงของ

ภาระผูกพันนั้นจะได้รับการยืนยันต่อเมื่อเหตุการณ์ในอนาคต  ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนเหตุการณ์
หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยเหตุการณ์ดังกล่าวไม่อยู่ในความ
ควบคุมทั้งหมดของกิจการ  

 2) ภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต แต่ไม่รับรู้เป็นหนี้สิน
เน่ืองจากเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้  

          (1) ไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายช าระภาระผูกพัน  

          (2) จ านวนของภาระผูกพันไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ  
 

สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น  
หมายถึงสินทรัพย์ที่อาจมีอยู่อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งความมีอยู่จริง

ของสินทรัพย์นั้นจะได้รับการยืนยัน ต่อเมื่อเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่แน่นอนเหตุการณ์หนึ่ง 



 
 

หรือมากกว่าหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยเหตุการณ์ดังกล่าวไม่อยู่ในความควบคุม
ทั้งหมดของกิจการ  
สัญญาที่สร้างภาระ  

หมายถึงสัญญาที่ก่อให้เกิดต้นทุนที่ ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากการปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันที่ระบุไว้ภายใต้สัญญา ซึ่งต้นทุนดังกล่าวมีจ านวนสูงกว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 377 ที่คาดว่าจะได้รับจากสัญญานั้น 
การปรับโครงสร้าง  

หมายถึงแผนงานที่อยู่ภายใต้การวางแผนและควบคุมของฝ่ายบริหารของกิจการ
ซึ่งท าให้รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ  

1) ขอบเขตในการด าเนินธุรกิจของกิจการ   
2) ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 
2.3.5 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2561)  
เร่ืองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะ

ก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนและก าหนดการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 

 
มูลค่าตามบัญชี  

หมายถึงจ านวนเงินของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงบแสดงฐานะ การเงิน  
ราคาทุน  

หมายถึงจ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่กิจการจ่ายไปหรือมูลค่า
ยุติธรรมของสิ่งตอบแทนอ่ืนที่กิจการมอบให้เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ณ เวลาที่ได้สินทรัพย์นั้นมา 
หรือ ณ เวลาที่ก่อสร้างสินทรัพย์นั้นหรือหากเป็นไปได้ให้รวมถึงจ านวนที่แบ่งมาเป็นราคาทุนของ
สินทรัพย์ ที่รับรู้เมื่อเร่ิมแรกตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืนเช่น 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง2561) เร่ืองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
(เมื่อมีการประกาศใช้)  
มูลค่ายุติธรรม  

หมายถึงราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินใน
รายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติ ระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า (ดูมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561) เร่ืองการวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้)) 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อ การลงทุน 

หมายถึงอสังหาริมทรัพย์(ที่ดินหรืออาคาร หรือส่วนของอาคาร (ส่วนควบอาคาร) 
หรือทั้งที่ดินและอาคาร) ที่ถือครอง (โดยเจ้าของหรือโดยผู้เช่าภายใต้สัญญา เช่าการเงิน) เพื่อหา



 
 

ประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 405 จากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของ
สินทรัพย์หรือทั้งสองอย่างทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อ  

1) ใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการ หรือใช้ในการบริหารงานของ  
กิจการหรือ  

2) ขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ  
อสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน  

หมายถึงอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครอง (โดยเจ้าของหรือโดยผู้เช่าภายใต้สัญญาเช่า
การเงิน) เพื่อใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการ หรือใช้ในการบริหารงานของกิจการ 

2.3.6 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) 
เร่ืองการบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตรา
สารหนี้และตราสารทุนทุกประเภทไม่ว่าเงินลงทุนนั้นจะเป็นเงินลงทุนชั่วคราวเงินลงทุนระยะยาว 
เงินลงทุนในความต้องการของตลาด หรือเงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด นอกจากนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังครอบคลุมถึงการปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุน
ดังกล่าว 
เงินลงทุน 
หมายถึงสินทรัพย์ที่กิจการมีไว้เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้กับกิจการ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของส่วนแบ่งทีจะ
ได้รับ (เช่น ดอกเบี้ยค่าสิทธิและเงินปันผล) ในรูปของราคาที่เพิ่มขึ้นหรือในรูปของประโยชน์อย่าง
อ่ืนที่กิจการได้รับ (เช่น ประโยชน์ที่ได้รับจากความสัมพันธ์ทางการค้า) รายการต่อไปนี้ไม่ถือเป็น
เงินลงทุน ก) ข) ค) สินค้าคงเหลือตามที่นิยามไว้ในมาตรฐาน การบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) 
เร่ือง สินค้าคงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุนตามที่นิยามไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ืองที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามที่นิยามไว้ในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ืองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน(เมื่อมีการประกาศใช้)  
เงินลงทุนชั่วคราว 

หมายถึงเงินลงทุนที่กิจการตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี  เงินลงทุนชั่วคราว รวมถึง 
หลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไป และตราสารหนี้ที่จะครบก าหนดภายใน 1 ปี 
เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินลงทุนที่กิจการตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ปีเงินลงทุน ระยะยาวรวมถึง 
ตราสารทุนที่จัดประเภทเป็น หลักทรัพย์เผื่อขายเงินลงทุน ทั่วไปตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็น
หลักทรัพย์เผื่อขายและตราสารหนี้ที่จ ถือจนครบก าหนด  
หลักทรัพย์เพื่อค้า 



 
 

หมายถึงเงินลงทุนในตราสารหนี้ ทุกชนิดหรือตราสารทุนในความต้องการของ
ตลาด ตลาดที่กิจการถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะขายในอนาคตอันใกล้ ท าให้กิจการถือ
หลักทรัพย์นั้นไว้เป็นระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อหาก าไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์  ดังนั้น 
หลักทรัพย์เพื่อค้าจึงมีอัตราการหมุนเวียนสูง 
หลักทรัพย์เผื่อขาย 

หมายถึงเงินลงทุนในตราสารหนี้ทุกชนิดหรือตราสารทุนในความต้องการของ
ตลาดซึ่งไม่ถือเป็นหลักทรัพย์ เพื่อค้าและในขณะเดียวกันไม่ถือเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
ก าหนดหรือเงินลงทุนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมการค้าหลักทรัพย์เผื่อขายสามารถ แยกประเภท
เป็นเงินลงทุนชั่วคราวหรือเงินลงทุนระยะยาว  
เงินลงทุนท่ัวไป 

หมายถึงเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของ ตลาดท าให้กิจการ
ไม่สามารถจัดประเภทเป็น หลักทรัพย์เพื่อค้าหรือหลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุน ทัวไปสามารถแยก
ประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราวหรือเงินลงทุนระยะยาว 
ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด  

หมายถึงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ที่กิจการมีความตั้งใจแน่วแน่
และมีความสามารถที่จะถือไว้จนครบก าหนดไถ่ถอน 
ตราสารทุน  

หมายถึงสัญญาที่แสดงว่าผู้ถือตราสารมีความเป็นเจ้าของในส่วนได้เสียคงเหลือ
ของกิจการที่ไปลงทุน 
ส่วนได้เสียคงเหลือ  

หมายถึงส่วนได้เสียในสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ของกิจการหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้น
ออกแล้ว 
ตราสารหนี้  

หมายถึงสัญญาที่แสดงว่าผู้ออกตราสารมีภาระผูกพันทั้งทางตรงและทางอ้อมที่
จะต้องจ่ายเงินสด หรือสินทรัพย์อ่ืนให้แก่ผู้ถือตราสารตามจ านวน และเงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้โดย
ชัดเจนหรือโดยปริยาย  
 
 
มูลค่ายุติธรรม  

หมายถึงราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินใน
รายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า (ดูมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวัด มูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) ) 



 
 

ราคาทุนตัดจ าหน่าย 
หมายถึงราคาทุนของตราสารหนี้ที่ได้มาหรือโอนมาตั้งแต่เร่ิมแรกหักเงินต้นที่

จ่ายคืน และบวกหรือหักค่าตัดจจ าหน่ายยสะสมของส่วนต่างระหว่างราคาทุนเร่ิมแรกกับมูลค่าที่
ตราไว้การตัดจ าหน่ายส่วนต่างดังกล่าว ต้องค านวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง  หรือวิธีอ่ืนที่
ให้ผลไม่แตกต่างจากวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอย่างมีนัยส าคัญ  
วิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง 

หมายถึงวิธีค านวณหาอัตราดอกเบี้ยทีแท้จริงซึ่งเป็นอัตราคงที่ตลอดอายุของตรา
สารหนี ้ 
อัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง  

หมายถึงอัตราคิดลดที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต
เท่ากับมูลค่าตามบัญชีของตราสารหนี้ 
หลักทรัพย์หรือเงินลงทุนในความต้องการของตลาด 

หมายถึงหลักทรัพย์หรือเงินลงทุนอื่นที่มีการซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องจึงท า
ให้สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือเงินลงทุนนั้นได้ในทันที 
 
2.4 งานโครงการท่ีเกี่ยวข้อง 

นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ นายกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย เปิดเผยว่า 
สถานการณ์ของธุรกิจอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยในขณะนี้ ถือเป็นการครอบครองตลาดโดย
กลุ่มโทรคมนาคมรายใหญ่ โดยขณะนี้มีผู้ให้บริการโทรคมนาคม 3 รายที่สามารถครองส่วนแบ่ง
การตลาดถึง 97% ของรายได้ ขณะที่เหลืออีก 20-30 ราย โดยในกลุ่มนี้มีเพียง 2-3% เท่านั้น 
ที่ให้บริการกับองค์กร ขนาดใหญ่ ส่งผลให้เกิดตัวเลขการใช้ อินเทอร์เน็ต ผ่านโทรศัพท์มือถือ
ประมาณ 6-7 ล้านราย  ขณะที่การใช้งานอินเทอร์เน็ต จากที่บ้านด้วยระบบ ADSL จะมีประมาณ 
5 ล้านครัวเรือน ซึ่งทั้งสองกลุ่มอาจเป็น ตัวเลขทับซ้อน หรือเป็นกลุ่มเดียวกัน คาดว่ารูปแบบ
ธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ต เช่นนี้จะยังคงอยู่ต่อไปไม่น้อยกว่าสิบปี หากยังไม่มีการเปลี่ยน
กฎการออกใบอนุญาตใหม่ 
            อย่างไรก็ตามจากการเปลี ่ยนแปลงทั้งในด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมของ
ผู ้บริโภคในปัจจุบัน โดยการเข้าสู ่ย ุค IP Base หรืออุปกรณ์ทุกอย่างเริ่มจะเชื ่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตได้หมด ก็จะท าให้ย ุคของการพัฒนาระบบโทรเข้าโทรออกมาเป็น การเล ่น
อินเทอร์เน็ตจนเติบโตมาเข้าสู่ยุค Social Media เริ่มเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง 
โดยจะเริ่มเห็นการแตกตัวออกเป็นโซลูชั่นทางธุรกิจมากกว่าเชิงสังคม ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
จะหาจุดแตกต่างในการให้บริการและสร้างแนวทางธุรกิจเฉพาะของตนเองเพื่อเป็นตัวเลือก
ให้กับลูกค้าที่จะเปลี่ยน Life Style หรือการใช้ชีวิตเข้าสู่ยุคใหม่ของดิจิตอล 



 
 

          ปัจจัยที่จะมีผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยหลังจากที่ผู้
ให้บริการโทรศัพท์มือถือเริ่มให้บริการ 3G ต่อจากนี้ไปคือ เครื่องโทรศัพท์มือถือ โดยเฉพาะ
บรรดา Smart Phone ซึ่งจะมีลูกเล่นใหม่ที่จะท าให้เกิดการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตง่ายและมาก
ขึ้น และจะมีแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับ VDO เป็นตัวขับเคลื่อน ส าคัญ หรือ Killer Application  
ที่จะท าให้ปริมาณการใช้ อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่าง มหาศาล  

          ส าหรับงาน INET Bangkok นั้น ทางสมาคมฯ ต้องการให้งานนี้มีส่วน
ช่วยขับเคลื่อนทิศทางอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย โดยเฉพาะการชี้ช่องทางการท าธุรกิจ  
แนวใหม่และแนวโน้มที่ส าคัญ รวมถึงการสร้างความเชื่อมั ่นให้กับภาคธุรกิจที ่เกี ่ยวข้อง กับ
อินเทอร์เน็ตเช่น ภาคการเงิน หรือภาคขนส่ง และยังต้องการชี้น าเรื่องความเปลี่ยนแปลงในทาง
เทคโนโลยีให้กับผู้เกี ่ยวข้องเช่น การลงทุนเปลี่ยนระบบ IPV6 ของระบบเว็บไซต์ของไทย 
ดังนั้นงานนี้นอกจากจะเป็นการระดม ผู้เชี่ยวชาญด้าน อินเทอร์เน็ตจากทั่วโลก และประเทศไทย 
เพื่อน าเสนองานวิจัยที่ส าคัญและมีผล ต่ออินเทอร์เน็ตโลกแล้ว ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นกับ
ธุรกิจแนวใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของไทยอีกด้วย 

 ระดมทีมก่อตั้งอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยประสานผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจัดงาน INET 
Bangkok 2013 วางยุทธศาสตร์พัฒนาทุกมิติ หลังเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว  

 ISOC เจาะลึกงาน INET Bangkok อนาคตอินเทอร์เน็ตภูมิภาคเปลี่ยน 
 เผยมิติทางสังคมไทย THNIC จัด 25 ปีหาทางออกร่วม 

นายสมชาย น าประเสริฐ ได้ศึกษาความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในยุค 
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรน้ันประกอบไปด้วยปัจจัยต่าง ๆ จ านวนมาก ปัจจัยพื้นฐาน
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องโดยตรงกับความสามารถในการแข่งขันองค์กรคือ ความแตกต่างหรือความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้า กระบวนการหรือบริการ ความเป็นผู้น าทางด้านราคาในการ
แข่งขัน การเน้นหรือการเลือกเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง และเร่ืองของจังหวะเวลาและโอกาส
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรซึ่งเป็นตัวชี้วัดความอยู่รอดขององค์กรความสามารถใน
การแข่งขันขององค์กรยังขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการด าเนินการขององค์กร คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการหรือบริการขององค์กร รวมทั้งความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ความเร็วในการด าเนินการ รวมทั้งความสามารถในการตอบสนองความต้องการและความสัมพันธ์
ต่อลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นองค์กรต่าง ๆ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา ปรับปรุงห รือ
รักษาไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้เหนือคู่แข่ง เพราะความส าเร็จในอดีตหรือ
ปัจจุบันไม่ใช่สิ่งที่รับประกันความส าเร็จในอนาคต จึงเป็นสิ่งที่ท าให้องค์กรต่าง ๆ ต้องมีความ
พร้อมในการปรับตัวเพื่อการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา องค์กรต้องมีความพร้อมทางด้านทรัพย์สินที่มี

https://www.etda.or.th/content/1734
https://www.etda.or.th/content/1734
https://www.etda.or.th/content/1735
https://www.etda.or.th/content/1737


 
 

ตัวตน เช่น ที่ดิน อาคาร เงินทุน เป็นต้น และทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน เช่น ความรู้ ความสามารถ 
ชื่อเสียง เป็นต้น 

การได้มาซึ่งสิ่งที่จะก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันนั้นมีอยู่หลากหลาย
วิธี เช่น การส ารวจความต้องการของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์กระบวนการและ
แผนการธุรกิจ การวิเคราะห์ Value Chain การเปรียบเทียบกับตนเองหรือคู่แข่ง การจัดจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญในการด าเนินการ และการเลือกผู้ด าเนินการให้มีความเหมาะสมกับงาน และการน า
ระบบจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในองค์กร 

อินเทอร์เน็ตกับการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการของกิจกรรมต่าง ๆ จึงเป็นเร่ืองที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในการ
น าเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของบุคคล 
องค์กรและประเทศ อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีจะเป็นได้เพียงเคร่ืองมือสนับสนุนเท่านั้น แต่ไม่ใช่
ค าตอบหรือวิธีการการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
นั้น มีการน ามาใช้อย่างหลากหลาย การน าอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรก็
คือการน าอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร  และเพิ่มคุณภาพของ
กระบวนการต่าง ๆ ในองค์กร เช่น ใช้อินเทอร์เน็ตในการด าเนินการหาความต้องการของลูกค้าเพื่อ
เพิ่มคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการเรียนรู้ การท างาน
ร่วมกัน การติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานในองค์กร คู่ค้าหรือหุ้นส่วนในการสร้างสินค้า 
กระบวนการหรือบริการใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า นอกจากนี้
อินเทอร์เน็ตยังเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่และมีความหลากลายของข้อมูล จากความหลากหลายนี้
เองอาจท าให้ผู้ใช้คิดและจินตนาการต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ซึ่ งจะน าไปสู่
การสร้างเป็นนวัตกรรมทั้งนวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์ กระบวนการหรือบริการก็เป็นไปได้ ตัวอย่าง
นวัตกรรมบริการจากอินเทอร์เน็ตน้ันมีให้เห็นอย่างดาษดื่น ดังที่ปรากฎเป็นระบบบริการต่าง ๆ  
ในอินเทอร์เน็ต แหล่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจ านวนมากที่น าเสนอเร่ืองราวที่น่าสนใจและมีความ
น่าเชื่อถือได้สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่มีชื่อเสียงทั้งทางการศึกษาและธุรกิจ ท าให้องค์กร   
ต่าง ๆ จากทั่วโลกสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงกระแสของโลก การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
ตลอดจนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงพัฒนาองค์กรของตนเองให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ 
ตัวอย่างของแหล่งข้อมูลที่ให้ข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็นในเร่ืองการจัดการต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น 
www.bettermanagement.com, hbswk.hbs.edu หรือ www.mckinseyquarterly.com เป็นต้น 

 
อินเทอร์เน็ตกับการสร้างนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตนับว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่

มหัศจรรย์และมีผลกระทบมากที่สุดชิ้นหน่ึงของโลก นอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังเป็นเคร่ืองมือที่ช่วย
กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ การกระจายความรู้ การ



 
 

แลกเปลี่ยนความรู้ให้ได้กว้างขวางมากขึ้น ในเวลาที่รวดเร็วและค่าใช้จ่ายที่ต่ าลง อินเทอร์เน็ตจึง
กลายเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เคร่ืองมือสนับสนุนการท างานร่วมกันขององค์กร  
ต่าง ๆ ที่ทรงประสิทธิภาพ 

ระบบความร่วมมือระหว่างองค์กรนี้เองได้กลายเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันส าหรับองค์กร เน่ืองจากความซับซ้อนในการด าเนินการต่าง ๆ มีมาก
ขึ้น เช่น การสร้างนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์ กระบวนการหรือบริการ             
ที่เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการแข่งขันขององค์กรนั้น ล้วนแล้วแต่ต้องกา รความรู้
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย หรือที่เรียกว่า Multidisciplinary knowledge 
 ซึ่งเป็นเร่ืองยากที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะมีความรู้ความสามารถ และด าเนินการได้เพียงล าพัง 
ดังนั้นองค์กรที่มีความรู้และความสามารถในการจัดการความรู้ที่ดีโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือ
ย่อมมีความได้เปรียบในการแข่งขันมากกว่าองค์กรที่มีขนาดใหญ่ หรือองค์กรที่มีประวัติความ
เป็นมายาวนาน แต่ขาดระบบการจัดการความรู้ที่ดี 

อินเทอร์เน็ตกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้า อินเทอร์เน็ตเป็นทั้ง
เคร่ืองมือและสื่อที่ช่วยให้องค์กรกับลูกค้าสามารถติดต่อกันได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นบริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือบริการผ่านทางเว็บไซต์ระบบ call center เป็นตัวอย่างหนึ่ง
ที่องค์กรจ านวนมากพัฒนาเพื่อช่วยเสริมสร้างระบบบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความพึง
พอใจกับผู้ใช้บริการที่เรียกกันว่าระบบ CRM (Customer Relationship Management) ระบบ Call 
center มีทั้งระบบโทรศัพท์และระบบเว็บ โดยระบบ Call center นี้ จะเชื่อมเข้ากับระบบต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน เช่น ฐานข้อมูลลูกค้า ระบบสินค้า ระบบบริการและอ่ืน ๆ เพื่อที่สนับสนุนข้อมูลส าหรับ
องค์กรในการตัดสินใจและให้บริการต่าง ๆ ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี และ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกที่องค์กรต่าง ๆ มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์เพื่อให้บริการกับลูกค้าของตนเองในจ านวนที่เพิ่มขึ้นมาอย่าง
รวดเร็วแม้ว่าเทคโนโลยีที่สนับสนุนการด าเนินการลูกค้าสัมพันธ์จะดีเพียงไรก็ตาม บุคลากรก็ยัง
นับได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญที่สุดขององค์กรที่จะก าหนดความสามารถในการแข่งขัน เพราะหากมีเพียง
เทคโนโลยีที่ดีแล้วแต่ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ ก็เป็นเร่ืองยากที่จะท าให้ผลลัพธ์ของการใช้ทั้ง
เทคโนโลยีและบุคลากรออกมาดีได้ ตัวอย่างเช่น หากระบบ Call center สามารถสนับสนุนข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ในการให้บริการกับลูกค้า แต่พนักงานที่ให้บริการไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้หรือ
แสดงกริยามารยาทที่ไม่เหมาะสม ท าให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจ ก็นับได้ว่าเป็นความ
ล้มเหลวในเร่ืองของการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจากการตอบสนองความต้องการและ
การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ดังนั้นการพัฒนาประสิทธิภาพของเทคโนโลยีอย่างเดียวจึงไม่
เพียงพอ 



 
 

สรุปความส าเร็จในการด าเนินการในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ขององค์กรนั้นยังเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย การวางแผน การจัดการ แต่อย่างไรก็ตาม
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเทอร์เน็ต ก็สามารถเป็นเคร่ืองมือช่วยให้การ
ด าเนินการต่าง ๆ ท าได้สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง และค่าใช้จ่ายลดลง ดังนั้นการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กรจึงเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการ
และไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ ดังที่มีค ากล่าวที่ว่า จะไม่มีองค์กรใดที่จะประสบความส าเร็จ หาก
ปราศจากการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

สมาน ลอยฟ้า (2014) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใหญ่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตปัญหาและความต้องการใช้อินเทอร์เน็ต และ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องการไม่ใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใหญ่ในชนบท กลุ่มตัวอย่างการศึกษาคือผู้ที่มี อายุ   
20-60 ปี การศึกษาพบว่าสภาพการใช้อินเทอร์ของผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เคนใช้อินเทอร์เน็ตมาก่อน  
(ร้อยละ 68.3) โดยมีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี (ร้อยละ 75.5) ส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ใช้
ทุกวัน (ร้อยละ 20.1) แต่ละคร้ังใช้นานประมาณ 1 ชั่วโมง (ร้อยละ 29.5) กิจกรรมที่ ใช้บ่อย ๆ 
ได้แก่ เฟซบุ๊ค การค้นหาติดตามข่าวสาร เหตุการณ์การค้นข้อมูลความรู้และวิดีโอ ส่วนใหญ่ใช้
เว็บไซต์ภาษาไทย (ร้อยละ 53.8) และการเรียนรู้ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง (ร้อยละ 49.7) ส าหรับ
เหตุผลที่ใช้อินเทอร์เน็ตคือใช้ติดต่อสื่อสารได้สะดวกรวดเร็ว (ร้อยละ 69.7) ใช้งานไม่ยุ่งยากและ
ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา (ร้อยละ 66.6) และค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ทุกประเภท (ร้อยละ 64.1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี 3 
 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 

 การจัดท าโครงการคร้ังนี้เพื่อการศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) คณะผู้จัดท าได้เลือกบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยท าการวิเคราะห์
โครงสร้างองค์กรเพื่อน ามาวางแผนแก้ไขปัญหา ตลอดจนวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท โดยมี 
งบการเงินระยะเวลา 3 ไตรมาส พร้อมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่งที่มีธุรกิจประเภท
เดียวกัน 
 คณะผู้จัดท าได้ด าเนินการจัดต้ังบริษัทจ าลองและบันทึกรายการค้าตามวงจรบัญชี
โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 3.1 บริษัท และระยะเวลา 
 3.2 วิเคราะห์โครงสร้างองค์กร 
 3.3 วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน 
 3.4 วิเคราะห์หลักการบัญชีของธุรกิจ 
 
3.1 บริษัท และระยะเวลา 
 บริษัท 
 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) สถานที่ตั้ง อาคาร เอไอเอสทาวเวอร์ 
1,414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ สินค้า/บริการคือโทรศัพท์เคลื่อนที่
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และบริการดิจิทัลเซอร์วิส 
 ระยะเวลา 
 งบการเงินคือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงินรวม) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) และงบกระแสเงินสด ไตรมาสที่ 1-3 ประจ าปี 2562 
 
 
 
 
 



 
 

3.2 วิเคราะห์โครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 
นโยบายบริษัท 

หัวหน้าคณะผู้บรหิาร

ด้านการเงิน 

(นายธีร์ สีอ าพรโรจน์) 

 

กรรมการอ านวยการ 

(นายฮุย เว็ง ซอง) 

 

คณะกรรมการบริษัท 

หัวหน้าคณะผู้บรหิาร

ด้านธุรกิจสัมพันธ์และ

องค์กร 

(นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์

ถาวร) 

คณะกรรมการการพัฒนาสู่

ความยั่งยืน 

คณะกรรมการตรวจสอบและ

ก ากับความเสี่ยง 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

(นางสุวิมล กุลาเลิศ) 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการพัฒนา

ความเป็นผู้น า 

หัวหน้าคณะผู้บริหาร

ด้ านกลยุท ธ์องค์กร

(นายสมชัย เลิศสิทธิ

วงศ์) รักษาการ 

ประธานกรรมการบริหาร

(นายแอเลน ลิว ยง เคียง) 

 

คณะกรรมการสรรหา

และก ากับดูแลกิจการ 

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายสมชัย เลิศสิทธิวงศ์) 

 

หัวหน้าคณะผู้บรหิาร

ด้านทรัพยากรบคุคล 

(น.ส.กานติมา เลอเลิศ

ยุติธรรม) 

สายงาน

ปฏิบตัิการส่วน

ภูมิภาค 

สายงาน

เทคโนโลย ี

 

สายงาน

โซลูช่ันส์ 

 

สายงาน

บริการลูกค้า 

 

สายงาน

บริหารกลุ่ม

ลูกค้าทั่วไป 

สายงาน

บริหารกลุ่ม

ลูกค้าองค์กร 

สายงานธุรกิจ

อินเทอรเ์น็ต

ความเร็วสูง 



 
 

 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เป็นผู้ให้บริการด้าน
ดิจิทัลไลฟ์ โดยด าเนินธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจภายใต้อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ได้แก่ บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และบริการดิจิทัลเซอร์วิส โดยเอไอเอสเป็น
หนึ่งผู้ให้บริการรายใหญ่ที่วางโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมให้แก่ประเทศไทย ที่สร้างและ
เป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนให้สินค้าและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทุกภาคส่วน สามารถ
ส่งมอบถึงผู้บริโภคและองค์กรธุรกิจอย่างสะดวกรวดเร็ว ตามพฤติกรรมการใช้งานที่เปลี่ยนไปใน
ยุคดิจิทัลในปี 2560 เอไอเอสมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 284,067 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาด 567,800 ล้านบาท ซึ่งสูงเป็นล าดับที่ 5 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในประเทศไทย” 
พันกิจ (Mission) เสริมสร้างการด าเนินชีวิตด้วยบริการเทคโนโลยีดิจิทัลดังนี ้

1. ส่งมอบบริการที่ เหนือกว่ า เพื่อส่ง เส ริมการด า เนินชีวิตและเพิ่มขีด
ความสามารถในการประกอบธุรกิจของผู้ใช้บริการ 

2. ใส่ใจบริการลูกค้า เพื่อสร้างความผูกพันกับผู้ใช้บริการ 
3. เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานที่กระฉับกระเฉงให้บุคลากรมีความเป็นมือ

อาชีพ 
4. มีความคิดเชิงบวก และมีแนวคิดในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อการ

เติบโตขององค์กร 
5. สร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
 
การจัดโครงสร้างขององค์การมีหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียในตัวของ

มันเอง ฉะนั้นการที่ผู้บริหารจะวางแนวในการจัดโครงสร้างนั้น อาจจะต้องพิจารณาจากหลาย ๆ 
ปัจจัยด้วยกัน อย่างไรก็ตามการจัดโครงสร้างขององค์การสามารถแบ่งแยกออกเป็นประเภท 
ใหญ่ ๆ ได้ 5 ประเภทดังนี้ 

1. โครงสร้างองค์การตามหน้าที่การงาน (Functional Organization Structure) 
2. โครงสร้างองค์การตามสายงานหลัก (Line Organization Structure) 
3. โครงสร้างองค์การแบบคณะที่ปรึกษา (Staff Organization Structure) 
4. โครงสร้างองค์การแบบคณะกรรมการบริหาร (Committees Organization 

Structure) 
5. โครงสร้างองค์การงานอนุกร (Auxiliary) 
จากโครงสร้างองค์กรของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

จัดเป็นโครงสร้างองค์กรประเภทที่หนึ่งคือ โครงสร้างองค์การตามหน้าท่ีการงาน (Functional 



 
 

Organization Structure) หมายถึงโครงสร้างที่จัดตั้งขึ้นโดยแบ่งไปตามประเภทหรือหน้าที่การ
งาน เพื่อแสดงให้เห็นว่าในแต่ละแผนกนั้นมีหน้าที่ต้องกระท าอะไรบ้าง ซึ่งผลดีก่อให้เกิดการได้
คนมีความสามารถท างานในแผนกนั้น ๆ ทั้งยังฝึกบุคคลในแผนกนั้น ๆ ให้มีความเชี่ยวชาญกับ
หน้าที่ของงานนั้นอย่างลึกซึ้ง ส าหรับฝ่ายบริหารระดับสูงนั้นก็เป็นเพียงแต่ก าหนดนโยบายไว้
กว้าง ๆ เพราะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยป้อนข้อมูลที่ถูกต้องให้พิจารณาตัดสินใจและให้มีความ
ผิดพลาดได้น้อยมาก อีกประการหนึ่งในแต่ละแผนกนั้น เมื่อทุกคนมีความเชี่ยวชาญงานในหน้าที่
ชนิดเดียวกัน ย่อมก่อให้เกิดการประสานงานได้ง่ายเนื่องจากแต่ละคนมีความสนใจในงานและใช้
ภาษาเดียวกัน  

ข้อดีคือท าให้สามารถสร้างบรรยากาศการท างานที่ดีได้ง่ายนอกจากนั้น การ
บริหารงานก็เกิดความประหยัดด้วย เพราะแต่ละแผนกได้ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสร้าง
ผลิตผลได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย การใช้เคร่ืองจักรและแรงงานก็ใช้ได้ผลคุ้มค่า  

ข้อเสียคือการแบ่งงานออกเป็นหลายแผนกและมีผู้เชี่ยวชาญหลายคน ท าให้การ
วางแผนงานยุ่งยากขึ้น อาจมีการปัดความรับผิดชอบได้ นอกจากนั้นการจัดองค์การรูปแบบนี้มัก
เน้นที่การรวมอ านาจไว้ ณ จุดที่สูงที่สุด ไม่มีการกระจายอ านาจในการบริหารให้ลดหลั่นลงไป 
 
ความหมายของ SWOT 

แนวความคิดของ SWOT Analysis SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพ
องค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหาจุดแข็ง  จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหา
ส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต SWOT เป็นตัวย่อของข้อความที่มีความหมาย
ดังนี ้

Strengths หมายถึง จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบปัจจัยต่าง ๆ ภายในองค์กร ที่ท าให้
เกิดความเข้มแข็งหรือเป็นจุดแข็งขององค์กรที่จะน าไปสู่การได้เปรียบคู่แข่งขัน เป็นข้อดีที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน เช่น จุดแข็งด้านการเงิน ด้านการผลิต การทรัพยากรบุคคล ด้านคุณภาพของ
สินค้า นักธุรกิจออนไลน์ต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเหล่านี้ในการท ากลยุทธ์การตลาด  

Weaknesses หมายถึงจุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบปัจจัยต่าง ๆ ภายในองค์กรที่ท าให้
เกิดความอ่อนแอ หรือเป็นจุดอ่อนน าไปสู่การเสียเปรียบคู่แข่ง  เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิด
จากสภาพภายในซึ่งนักธุรกิจออนไลน์จะต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาน้ันให้ได้  

Opportunities หมายถึง โอกาสที่จะด าเนินการได้ปัจจัยต่าง ๆ ภายนอกองค์กรที่
เอ้ือประโยชน์ให้ซึ่งเป็นโอกาสที่ช่วยส่งเสริมการด าเนินธุรกิจ  เช่น สภาพเศรษฐกิจที่ขยายตัว 
ข้อแตกต่างระหว่างจุดแข็งกับโอกาสในการท าธุรกิจก็คือจุดแข็งเป็นปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายในส่วนโอกาสนั้นเป็นผลจากสภาพแวดล้อมภายนอก  นักธุรกิจออนไลน์ที่ดีจะต้อง             
เสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นในการเพิ่มยอดขาย 



 
 

Threats หมายถึงอุปสรรค ข้อจ ากัด หรือปัจจัยที่คุกคามปัจจัยต่าง ๆ ภายนอก
องค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานเป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก   นักธุรกิจ
จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้หมดไป 

จากความหมายของ SWOT คือมีที่มาจากอักษรย่อภาษาอังกฤษทั้ง 4 ตัว  สรุปได้
ว่า SWOT ก็คือกลยุทธ์การตลาด 4 ด้านซึ่งได้แก่  จุดแข็งซึ่งเป็นจุดเด่นของธุรกิจ  จุดอ่อนที่เป็น 
ข้อเสียเปรียบของธุรกิจ  โอกาส  ปัจจัยที่เอ้ือประโยชน์ให้ด าเนินธุรกิจได้ตามแผนการตลาดที่
ก าหนดไว้  และด้านสุดท้ายก็คือปัญหาอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ  เมื่อทราบ
ความหมายของ SWOT คืออะไรแล้วนั้นนักธุรกิจก็สามารถน ามาเป็นเคร่ืองมือในการประเมิน
สถานการณ์เพื่อก าหนดแผนการตลาดให้สอดคล้องกับปัจจัยทั้ง 4 ด้านได้อย่างลงตัวและสามารถ
ประสบความส าเร็จในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

 
จุดแข็ง (Strengths) 

8. เป็นเครือข่ายที่ได้รับการยอมรับสูง ผู้บริโภคให้ความเชื่อถือ 
9. ความได้เปรียบด้านต้นทุน 
10. สัญญาณคมชัด มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมที่สุดในประเทศไทย โดยมีสถานีเครือข่าย

มากกว่า 15,000 สถานีทั่วประเทศ 
11. ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มากและแข็งแกร่ง 
12. พนักงานมีประสิทธิภาพ 
13. มีการบริหารบุคลากรที่ดี 
14. มาตรฐานการดูแลลูกค้าที่ดี 

จุดอ่อน (Weakness) 
3. มีราคาที่สูงกว่าคู่แข่งขัน ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า 
4. ภาพลักษณ์ขององค์กรที่ยังผูกติดอยู่กับการเมือง 

โอกาส (Opportunities) 
6. จากการที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาและก้าวหน้ามากขึ้น ส่งผลให้มีการพัฒนาบริการใหม่ ๆ 

ให้มีความทันสมัยกับรูปแบบของการสื่อสารในยุคปัจจุบัน (Advancement) 
7. Number portability เปลี่ยนค่ายใช้เบอร์เดิมได้ 
8. การเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ค่อนข้างยากและใช้เงินทุนสูง ท าให้โอกาสที่จะมีคู่แข่งราย

ใหม่ ๆ เกิดขึ้นน้อย 
9. แนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายสูงขึ้น 3G,4G/Wimax เป็นแหล่งรายได้ใหม่ 



 
 

10. แนวโน้มของสังคมการท างานที่ต้องการความคล่องตัวที่มากขึ้น เช่น พนักงานที่ไม่จ าเป็น
จะต้องประจ าอยู่ที่ส านักงาน หรือสามารถท างานได้จากที่บ้าน เหล่านี้ล้วนต้องพึ่งพาการ
ติดต่อสื่อสารที่มากขึ้น 

อุปสรรค (Threats) 
3. วัตถุดิบมีราคาสูง 
4. มีคู่แข่งขันทางตลาดมากขึ้น 

 
3.3 วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน 
  จุดอ่อนหรือข้อเสียของบริษัทฯ คือสินค้าหรือบริการที่มีราคาสูงกว่าคู่แข่งขัน ซึ่ง
มีผลต่อการตัดสินใจใช้ของลูกค้า และภาพลักษณ์ขององค์กรที่ยังผูกติดกับการเมือง บริษัทฯ จึงได้
น าหลักการ PDCA มาใช้ดังนี ้
P: Plan การวางแผน 

1. นัดประชุมคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์องค์กร คณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์ สายงาน
เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

2. ก าหนดหัวข้อการพัฒนาคุณภาพของสินค้า/บริการ ศึกษารายระเอียดการด าเนินงาน 
3. การลงไปนัดหมายชุมชน (กลุ่มลูกค้า) และการจัดท าตาราง วัน เวลาที่ลงท ากิจกรรม

ในการเสนอในการบริการ 
D: Do การปฏิบัติตามแผน 

มอบหมายงานให้สายงานแต่ละประเภทท าตามแผนที่วางไว้ ในเร่ืองของการ
พัฒนาคุณภาพสินค้า/บริการให้มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการโฆษณาทางสื่อออนไลน์และทีวี 
เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงความคุ้มค่าที่จะจ่าย และมองข้ามเกี่ยวกับการเมือง 
C: Check ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน  

1. ศึกษารายละเอียดการประเมินผล 
2. ก าหนดแผนการติดตามด าเนินผลการพัฒนาความรู้ และทักษะการขายของพนักงาน 

และความรู้ และทักษะการให้บริการของพนักงาน และความรู้ความเข้าใจที่กลุ่มลูกค้า
ได้รับจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานขายของพนักงาน 

3. ติดตามผลความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า 
A: Action การปรับปรุงแก้ไข 

1. ศึกษารายละเอียดปรับปรุงงาน 
2. รวบรวมรายละเอียดผลการด าเนินงาน 
3. วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงาน 
4. จัดประชุมเสนอรายงานผลการด าเนินงาน 



 
 

 
3.4 วิเคราะห์หลักการบัญชีของธุรกิจ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองการน าเสนองบการเงิน 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ได้จัดท างบการเงินที่จัดท าขึ้นเพื่อสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งบการเงินซึ่งไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องให้กิจการจัดท ารายงาน ที่มีการดัดแปลง
ตามความต้องการข้อมูล ที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินประกอบด้วย ข้อมูล
ที่แสดงเพิ่มเติมจากข้อมูลที่แสดงใน งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน งบก าไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก (ถ้ามีการน าเสนอ) งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบ งบการเงินเป็นการอธิบายหรือการแยก
แสดง ของรายการที่น าเสนอในงบการเงินดังกล่าว และข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่มีคุณสมบัติ 
ไม่เพียงพอที่จะรับรู้ในงบการเงินที่น าเสนอ 
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2560)  เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องทางบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อท าให้มั่นใจว่างบการเงินของกิจการได้
เปิดเผยข้อมูล ที่จ าเป็นเพื่อท าให้ผู้อ่านตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่ว่าฐานะการเงินและก าไรหรือ
ขาดทุนของกิจการอาจได้รับผลกระทบจากการที่กิจการมีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และจาก
การมีรายการและยอดคงค้าง รวมถึงภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561)  
ในเ ร่ืองของการประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น  
กิจการได้น าเกณฑ์การรับรู้รายการและ การวัดมูลค่ามาถือปฏิบัติกับประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่
อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น อย่างเหมาะสมและกิจการมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
รายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบ งบการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถ
เข้าใจถึงลักษณะ จังหวะเวลา และจ านวนเงินที่แสดงอยู่ในงบการเงินนั้น 
  มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) 
เร่ืองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะก าหนดวิธีปฏิบัติ
ทางบัญชีส าหรับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนและก าหนดการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง  
กิจการได้ท าการวัดมูลค่าเมื่อเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุน ซึ่งรวมถึง 
ต้นทุนในการท ารายการ 
  มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) 
เร่ืองการบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนทุก
ประเภท ไม่ว่าเงินลงทุนนั้นจะเป็นเงินลงทุนชั่วคราว เงินลงทุนระยะยาว เงินลงทุนในความ
ต้องการของตลาด หรือเงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชี



 
 

ฉบับนี้ ยังครอบคลุมถึงการปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวในเร่ืองของ
เงินลงทุนระยะยาว กิจการได้แสดงเงินลงทุนที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวในงบแสดงฐานะ
การเงิน และรับรู้มูลค่าที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 4 
 
 

การวิเคราะห์งบการเงิน 
 

ความหมายของงบการเงิน 
งบการเงิน  (Financial Statement) หมายถึงรายงานทางการเงินที่แสดงฐานะทาง

การเงิน และผลการด าเนินงานของกิจการในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ณ วันสิ้นงวดบัญชี อาจจะเป็น
ระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปีส่วนประกอบของงบการเงินที่สมบูรณ์ ควรประกอบด้วย 

1. งบแสดงฐานะการเงิน  (Balance Sheet) 
2. งบก าไรขาดทุน (Profit and Loss Statement)           
3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (Statement of changes in owner’s equity)          
4. งบกระแสเงินสด ( Cash Flow statement) 
5. หมายเหตุประกอบเงินการเงิน (Note to Financial Statement) 

4.1  งบการเงิน 
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
งบระหว่างกลาง 

ส าหรับงวดสามไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
และ 

รายงานการสอบถามข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะ 

ส าหรับงวดสามไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
สินทรัพย์     ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 
สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  330,502            1,662,720               1,396,101 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  1,786,094         1,949,741 1,738,021 
ภาษีมูลค่าเพิ่มระหว่างการขอคืน                -              -              - 



 
 

สินค้าคงเหลือ     2,116,596                        -              -
    
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน                -       3,517        7,122
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   4,233,192 3,615,978 3,141,244 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
เงินลงทุนในการร่วมค้า     -  -  - 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณ์  -  -  - 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์    199,185     181,4211   166,580 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน      15,308      13,566     12,301 
สินทรัพย์ภาษีได้รอการตัดบัญชี   565,646               544,915                 502,912 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน   285,656              283,249                  283,241 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             1,065,795           1,023,151   965,034 
รวมสินทรัพย์                5,298,987 1,023,151  4,106,27 
 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนี้สินหมุนเวียน 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   -  -  - 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น  2,748,040 2,807,140 3,261,081 
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์     -  -  - 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย      -  -  - 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน     
ที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี                -  -  - 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                 -               -               - 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น           5,133  -  - 

รวมหนี้สินหมุนเวียน   2,753,173 2,807,140 3,261,081 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน    22,988    19,840      18,040 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน   260,470              351,667                 356,954 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   283,458              371,507       374,994 
รวมหนี้สิน     3,036,631 3,178,647 3,636,075 

 



 
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับงวดสมไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 
         ไตรมาสที่ 1         ไตรมาสที่ 2          ไตรมาสที่ 3 
รายได้ 
รายได้จากการขาย         -                    -         - 
ดอกเบี้ยรับ          -                    -         - 
รายได้อื่น             432,834                  433,044           431,262 
รวมรายได้             432,834              433,044           431,262 
ค่าใช้จ่าย 
ต้นทุนการขาย        -      -       - 
ค่าใช้จ่ายในการขาย       -      -       - 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร              22,943       62,860             30,034 
ต้นทุนทางการเงิน       -      -      - 
รวมค่าใช้จ่าย                            22,943               62,860             30,034 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินทุนในการร่วมค้า       7,385,725          7,663,605          8,626,155 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้                                  7,617,335          7,774,884        8,842,457 
ค่าใช่จ่ายภาษีเงินได้              47,309                 20,730             42,003 
ก าไรส าหรับงวด                                     7,570,026            7,754,154          8,800,454 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้ 
คณะกรรมการได้รับอนุมัติได้ออกงบการเงินระหว่างกาลนี้เมื่อวันที่ 30 กันยายน  2562 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 16 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติ
ให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 1 ข้อมูลทั่วไป บริษัท แอดวานซ์
อินโฟร ์เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ 
จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ประเทศไทย บริษัทจดทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2534 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้แก่  
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40.45 (2556: ร้อยละ 40.45) ของ 



 
 

ทุนจดทะเบียนของบริษัทและเป็นนิติบุคคลที่จัด ตั้งขึ้นในประเทศไทย และSingTel Strategic 
Investments Pte Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 23.32 (2556: ร้อยละ 23.32) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทและ
เป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นในประเทศ สิงคโปร์ 
การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ที่ส าคัญสรุปได้ดังนี ้
1) การเป็นผู้ด า เนินงานและให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 900-MHz CELLULAR โดยบริษัท
ได้รับอนุญาต จากบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ตามสัญญาอนุญาตให้ด าเนินกิจการ
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2533 ให้มีสิทธิด าเนินกิจการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ CELLULAR ระบบอานาลอก NMT 900 และระบบดิจิตอล GSM ทั่วประเทศ
แบบคู่ขนานกันไป เป็นระยะเวลา25 ปี นับจากวันที่ 1 ตุลาคม 2533 ซึ่งเป็นวันแรกที่เปิดด าเนินการ 
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยบริษัทผูกพันจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดต่าง ๆ และจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญา ภายใต้สัญญาดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีสิทธิและหน้าที่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและข้อตกลงโดยต้องโอนกรรมสิทธิ์  ในบรรดาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือ
ทรัพย์สินที่ได้กระท าขึ้น หรือจัดหามาไว้ส าหรับด าเนินการระบบ Cellular 900 ให้แก่ทีโอทีทันทีที่
ติดตั้งเรียบร้อยและการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามสัญญาเป็นรายปีให้แก่ ทีโอที ในอัตราร้อยละของ
รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามสัญญาและผลประโยชน์อ่ืนใดที่พึง  ได้รับในรอบปี
ก่อนหักค่าใช้จ่ายและค่าภาษีใด ๆ หรืออย่างน้อยเท่ากับผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ า ต่อปีตามที่ 
ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ตามสัญญาไม่ได้ระบุให้ต้องช าระผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ ารวมตลอด
อายุของสัญญา อัตราร้อยละของรายได้ค่าบริการและผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ าในแต่ละปีมีดังนี้ 
2) เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ  

งบการเงินนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการ
บัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (สภาวิชาชีพบัญชี ) กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการ กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง  สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกลุ่ม
บริษัท และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 
ดังต่อไปนี้  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การน าเสนองบการเงิน  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน 



 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมลู เกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้นเป็นเกณฑ์ มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ

การด าเนินงานที่ยกเลิก  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด าเนินงานการตีความ 

ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้นนั้น มี
ผลให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในบางเร่ืองผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระส าคัญ ต่องบการเงินได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชี
ได้ออกและ ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ฉบับอ่ืน ๆ ซึ่งมีผลบังคับส าหรับงบ
การเงินที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการน ามาใช้ส าหรับการ
จัดท างบการเงินนี้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่ เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า  

งบการเงินนี้จัดดท าขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการที่
ส าคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินดังต่อไปนี้ 

 - ตราสารอนุพันธ์วัดมลูค่าด้วยราคายุติธรรม 
 - เคร่ืองมือทางการเงินที่แสดงด้วยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนวัดมลูค่าด้วยราคา

ยุติธรรม 
 - สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายวัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม 

 (ค) สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน  



 
 

งบการเงินนี้จัดท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษัท/บริษัท ข้อมูล ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักล้านบาทยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น 
(ง) การประมาณการและดุลยพินิจ 

ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฝ่ายบริหารต้องใช้
ดุลยพินิจการประมาณการ และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบาย
การบัญชีและการรายงานจ านวนเงินที่ เกี่ยวกับสินทรัพย์หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายผลที่เกิดขึ้น
จริง อาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้ ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท างบการเงินจะ
ได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณ
การดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ 
3) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กันกับบริษัท หากบริษัทมีอ านาจควบคุม หรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมี
อิทธิพลอยางมีนัยส าคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือ
ในทางกลับกัน โดยที่บริษัทมีการควบคุมเดียวกันหรืออิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเดียวกัน การ
เกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการความสัมพันธ์กับผู้บริหารส าคัญกับผู้บริหารส าคัญ
และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี ้
ชื่อกิจการ   ประเทศ  ที่จัดต้ัง/  ลักษณะความสัมพันธ์ 
   สัญชาต ิ
บริษัทย่อย  ไทย  เป็นกลุ่มบริษัทที่บริษัทถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 50 หรือ   
บริษัท อินทัส โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) ไทยและลาว  
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (กลุ่มอินทัช)    เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 

40.45 และมีกรรมการร่วมกัน 
SingTel Strategic Investments Pte Ltd.  สิงคโปร์                      SingTel Strategic Investments Pte 

Ltd.   
และกิจการที่เกี่ยวข้อง (กลุ่ม SingTel) (SingTel)เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทร้อย
ละ 23.32 
บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ากัด                     ไทย                           บริษัทร่วม 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน                   ไทย                    เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
ของบริษัทหรือ                                                                 หรือกิจการที่มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 
4) การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก 



 
 

1 เมษายน 2536 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจาก 500 ล้านบาทเป็น 750 ล้านบาท
โดยการเพิ่มทุนจ านวน 25 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 
หุ้นใหม่ 

24 กุมภาพันธ์ 2542จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจาก 2,340 ล้านบาท เป็น 2,700 
ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้แก่ SingTel 
จ านวน 36 ล้านหุ้น 

7 พฤษภาคม 2536จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจาก 750 ล้านบาทเป็น 780 ล้าน
บาท โดยการเพิ่มทุนจ านวน 3 ล้านหุ้น ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) 

24 กันยายน 2544จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจาก 2 ,700 ล้านบาท เป็น 2,935 
ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้แก่ SHIN 17 
ล้านหุ้น และ SingTel 6.5 ล้านหุ้น 

17 พฤศจิกายน 2537จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจาก 780 ล้านบาทเป็น 2 ,340 
ล้านบาทโดยการเพิ่มทุนจ านวน 156 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในอัตรา 1 หุ้น
เดิม ต่อ 2 หุ้นใหม่ 

2 ตุลาคม 2544 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จาก 10 บาท เป็น 1 บาท โดยเพิ่ม
จ านวนหุน้สามัญจากเดิม 500,000,000 หุ้น เป็น 5,000,000,000 หุ้น 
5) ส่วนการด าเนินงาน 
ส่วนงานธุรกิจ 
 ผู้บริหารเห้นว่าบริษัทด าเนินกิจการหลักในส่วนงานธุรกิจเดียวคือ เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงว่าบริษัทมีส่วนงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว 
6) ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 ผู้บริหารเห็นว่าบริษัทด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่มากกกว่าร้อยละ 99 ในประเทศไทยไม่มี
รายได้จากต่างประเทศ หรือสินทรัพย์ในต่างประเทศที่มีสาระส าคัญ 
7) ลูกค้ารายใหญ่ 
 บริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายหนึ่งของบริษัทส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม 
2562 เป็นเงินจ านวนประมาณ  1,564 ล้านบาท (ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2562:1,230 ล้านบาท) จากรายได้รวมของบริษัท 
8) ภาษีเงินได้ 
 การรับรู้ภาษีเงินได้ขึ้นอยู่กับการประมาณการที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับอัตราภาษี
เงินได้ประจ าปีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่คาดไว้ส าหรับปีทางการเงินเต็มปีที่ใช้กับรายได้ก่อนภาษีของ
งวดระหว่างการ อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงของบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลาสาม
เดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ใน งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้



 
 

เสียคือร้อยละ 5 และร้อยละ 6 ตามล าดับ (งบการเงินเฉพราะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหก
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 : ร้อยละ 5 และร้อยล6 ตามล าดับ) การเปลี่ยนแปลงในอัตรา
ภาษีเงินได้ที่แท้จริงมีสาเหตุหลักจากผลแตกต่างของรายได้ทางบัญชีและทางภาษี ซึ่งบริษัทมีก าไร
สุทธิในจ านวนที่เป็นสาระส าคัญซึ่งเกิดจากธุรกรรมที่ได้รับการส่งเสริการลงทุน โดยก าไรสุทธิ
จากธุรกรรมดังกล่าวไม่ต้องเสียภาษี 
9) ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
ค านวณจากก าไรส าหรับงวดที่เป้นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจ านวนหุ้นสามัญที่
ออกจ าหน่ายแล้วระหว่างงวด 
10) เงินปันผล 
 เอไอเอสรายงานผลประกอบการ ไตรมาส 2/2562 ก าไรสุทธิอยู่ที่ 8,234 ล้านบาท (ไม่รวม
รายการพิเศษ) เติบโตอย่างแข็งแกร่งเป็นไตรมาสที่ 4 ติดต่อกันโดยมีรายได้รวมเติบโตขึ้น 5.8% 
เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลจากการเติบโตของลูกค้ามือถือที่ยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดไว้มาก
ที่สุด ส่วนเน็ตบ้าน AIS Fibre ยังแรงดีต่อเน่ืองจากไตรมาสก่อน ขณะเดียวกันเอไอเอสได้เดินหน้า
เสริมศักยภาพให้ธุรกิจต่าง ๆ อย่างเห็นผล ไม่ว่าจะเป็นการเสริมแกร่งดันธุรกิจลูกค้าองค์กรจากมือ
อาชีพโดย CSL (ซีเอส ล็อกซ อินโฟ) พร้อมเดินหน้าทดสอบการใช้งานเทคโนโลยี 5G Use Case 
ต่าง ๆ ทั่วประเทศอีกด้วย ทั้งนี้ เอไอเอสยังคงนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ ากว่า 70% ของก าไรสุทธิ 
และประกาศจ่ายเงินปันผล 3.78 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 3 ก.ย. 2562  
11) ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 บริษัทมีสัญญาเช่าหลายฉบับกับบริษัทในประเทศบางแห่ง ซึ่งครอบคลุมการเช่าอาคาร
ส านักงานพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ โดยมีระยะเวลา 1 ปีถึง 4 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในระหว่างปี 
2562  
 ตามสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ บริษัท มีหน้าที่ส่งมอบหนังสือค้ าประกันของธนาคาร
ให้แก่บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) เพื่อเป็นหลักประกันการช าระเงินผลประโยชน์
ตอบแทนขั้น ต่ าในแต่ละปีด าเนินงาน โดยจะ ได้รับคืนหนังสือค้ าประกันฉบับของปีด าเนินงานที่
ผ่านมา ทีโอทีมิได้คืนหนังสือค้ าประกัน เงินประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ าของปีด าเนินงานที่  17 - 21 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,007 ล้านบาท โดยอ้างว่าบริษัทช าระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถ้วน
จากกรณีการน าเงินค่าภาษีสรรพากรมาหักออกเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณีรายได้จาก      
ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งเป็นข้อพิพาทที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุญาต  
ตุลาการ 
12) หนังสือค้ าประกัน 



 
 

 สัญญานี้จัดท าขึ้น ณ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 414 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 
 สัญญานี้ครอบคลุมการด าเนินการทางเทคนิคและพาณิชยืเพื่อใช้บริการโครงข่าย
โทรคมนาคมหรือให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายคมนาคมได้ รวมถึงการให้บริการโครงข่าย
คมนาคมรับ – ส่งสัญญาณโทรคมนาคมแบบไร้สายแต่ผู้ขอใช้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมาย โดยให้ถือเอาเอกสารแนบท้ายสัญญา
ซึ่งคู่สัญญาได้ลงนามก ากับแล้วเป็นส่วนหน่ึงของสัญญานี้ 
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท )และของเฉพาะบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จา กดั (มหาชน) 
(บริษัท) ตามล าดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผถู้ถืออหุ้น รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแส
เงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันรวมถึงหมายเหตุซึ่ง
ประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและเร่ืองอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บริษัท แอดวานอินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด(มหาชน) 
งบระหว่างกลาง 

ส าหรับงวดสามไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
และ 

รายงานการสอบถามข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอ คณะกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด(มหาชน) 
 ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผู้ถือหุ้นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
แบบย่อ (ข้อมูลทาง การเงินระหว่างกาล) ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด(มหาชน) 
(“บริษัท”) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับรับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบของ
ข้าพเจ้า 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัสรหัส 2410 “การสอบทาน
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาติของกิจการ” การสอบทานดังกล่าว
ประกอบด้วยการใช้วิธีการสอบถามบุคคากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี
การวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่าการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานสอบบัญชีท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเร่ืองที่มีใน
ความส าคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูล
ทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน 
 
 
 



 
 

ข้อสรุป 
 ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้น
ตามมาตรบานการบัญชีฉบับที่ 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคัญจากการสอบทาน
ของข้าพเจ้า 
 
 
 
(นางมัญชุภา  สิงห์สุขสวัสดิ์) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 6112 
 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.2 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน โดยใช้วิธีแนวนอน 
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ส าหรับงวดสามไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

สินทรัพย์ ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส1-
2 

% ไตรมาส2-3 % 

สินทรัพย์
หมุนเวียน 

       

    เงินสดและ
รายการเทียบเท่า
เงินสด 

20,498,415 11,197,882 11,280,821 9,300,533 45.37 (82,939) (0.74) 

    ลูกหนี้การค้า 17,997,176 18,160,762 19,457,643 (163,586) 0.90 (1,296,881) 7.14 
    สินทรัพย์ตาม
สัญญา 

1,638,731 1,675,039 1,827,051 (36,308) (2.21)   

    เงินให้กู้ยืม
ระยะสั้นแก่
กิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน 

- - - - - - - 

    สินค้าคงเหลือ 3,614,558 4,203,825 2,885,118 (589,267) 16.30 1,318,707 31.36 
    สินทรัพย์ภาษี
เงินได้ของงวด
ปัจจุบัน 

14,781 115,612 213,816 (100,831) 682.16 (98,204) (84.94) 

    สินทรัพย์ทาง
การเงินหมุนเวียน
อ่ืน 

- - - - - - - 

    สินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืน 

277,287 287,136 88,158 (9,849) 3.55 198,978 69.29 

 
 
 
 



 
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ส าหรับงวดสามไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

รวมสินทรัพย์
หมุนเวียน 
สินทรัพย์ไม่ 
หมุนเวียน 

46,038,275 37,623,470 37,690,368 8,414,805 18.277 (66,898) 0.17 
 
 
 

    เงินลงทุนใน
บริษัทร่วม 

24,464 23,636 23,029 828 3.38 607 2.56 

    เงินลงทุนใน
การร่วมค้า 

721,520 681,729 657,070 39,791 5.51 24,659 3.61 

    เงินลงทุนระยะ
ยาวอ่ืน 

59,976 59,976 68,032 - - (8,056) 13.43 

    ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ 

127,833,385 129,252,905 127,311,226 1,419,520 1.11 1,941,679 1.50 

    สินทรัพย์
ภายใต้สัญญาให้
ด าเนินการ 

- - - - - - - 

    ค่านิยม 2,881,700 2,881,700 2,881,700 - - - - 
    ใบอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่
โทรคมนมคม 

109,610,008 
 

107,447,375 105,264,435 2,153,633 1.96 
 

2,182,940 
 

2.03 
 

    สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอ่ืน 

 

5,115,711 
 

5,180,031 5,291,315 
 

(64,320) 1.25 
 

(111,284) 
 

2.14 
 

    สินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัด
บัญชี 

2,871,373 2,991,009 3,021,012 (119,636) (4.16) (30,003) 1 

   รวมสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน 

 
250,595,292 

 
249,983,944 

 
245,902,766 

 
11,348 

 
0.24 

 
4,081,178 

 
1.63 

 



 
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ส าหรับงวดสามไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

หนี้สินและส่วนของ
ผู้ถือหุ้น 

       

หนี้สินหมุนเวียน        
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันทาง
การเงิน 

- - - - - - - 

    เจ้าหนี้การค้า 39,381,828 38,210,690 40,387,093 1,171,138 2.97 (2,176,403) 5.69 
    เงินปันผลค้างจ่าย 9,811,214 - - 9,811,214 100 - - 
    ผลประโยชน์ตอบ
แทนรายปีค้างจ่าย 

5,361,756 5,248,417 5,248,417 113,339 2.11 - - 

    รายได้ค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่รับ
ล่วงหน้า 

4,033,853 3,952,551 4,052,983 81,302 2.01 (100,432) (2.54) 

     เงินรับล่วงหน้า
จากลูกค้า 

1,997,327 1,983,214 1,937,761 14,113 0.70 45,453 2.29 

     ส่วนของหนี้สิน
ระยะที่ก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

11,205,981 11,528,751 11,527,214 (322,770) 2.88 1,537 0.01 

     เงินกูยืมระยะสั้น
จากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน 

- - - - - - - 

     ภาษีเงินได้ค้าง
จ่าย 

3,457,729 2,333,648 1,556,055 1,124,081 32.50 777,593 33.32 

    หนี้สินทาง
การเงินหมุนเวียนอ่ืน 

84,343 263,476 155,922 (179,133) 212.38 107,554 40.82 

รวหนี้สินหมุนเวียน 34,685 48,223 64,356 13,538 39.03 16,133 33.45 
รวมหนี้สิน 72,764,456 67,588,970 91,260,040 5,175,486 7.11 (23,671,070) 35.02 



 
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ส าหรับงวดสามไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 หนี้สินไม่
หมุนเวียน 

       

 หนี้สินระยะยาว 92,020,550 85,895,430 84,487,068 6,125,120 6.65 1,408,362 1.63 
 ประมาณการ
หนี้สินส าหรับ
ผลประโยชน์
พนักงาน 

2,299,514 3,006,776 3,068,435 (707,262) 30.75 (61,659) 2.05 

 ใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่
โทรคมนาคมค้าง
จ่าย 

63,885,327 60,973,458 37,049,625 2,911,869 4.55 23,923,833 39.23 

 หนี้สินไม่
หมุนเวียนอ่ืน 

2,295,054 2,329,863 2,345,960 (34,809) 1.51 (16,097) 0.69 

 รวมหนี้สินไม่
หมุนเวียน 

160,071,949 155,489,060 130,234,621 4,582,889 2.86 25,254,439 16.24 

รวมหนี้สิน 239,864,965 223,078,030 221,494,661 16,786,935 6.99 1,583,369 0.70 
ส่วนของผู้ถือหุ้น                           

 ทุนจดทะเบียน 4,997,460 4,997,460 4,997,460 - - - - 

 ทุนที่ออกและ
ช าระแล้ว 

2,973,095 2,973,178 2,973,178 (83) - - - 

รวมส่วนของผู้ถือ
หุ้น 

57,668,580  64,529,384 62,098,473 (6,860,804) 11.89 2,430,911 3.76 

รวมหนี้สินและ
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

296,633,567 287,607,414 283,593,134 9,026,153 3.04 4,014,280 1.39 

 
 



 
 

การอธิบายผลการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน โดยใช้วิธีแนวนอนของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด(มหาชน) 
 จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไตรมาสที่ 1 -3 ด้วยวิธีการวิเคราะห์แนวโน้มโดยการ
เปรียบเทียบข้อมูล 3 ไตรมาส โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
 กลุ่มที่ 1 เป็นการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะทางการเงินของปี 2562 ไตรมาสที่ 1 -2 พบว่า
เงินสดเพิ่มขึ้น 9,300,533 = 45.37% ลูกหนี้การค้าลดลง 163,586 = 0.90% สินทรัพย์ตามสัญญา
ลดลง 36,308 = 2.21% สินค้าคงเหลือลดลง 589,267 = 16.30% สินทรัพย์มีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ลดลง 100,831 = 682.16% สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนลดลง 9,849 = 3.55% รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เพิ่มขึ้น  8,414,805 = 18.27% เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 828 = 3.38% เงินลงทุนในการร่วม
ค้าเพิ่มขึ้น 39,791 = 5.51% ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 1,419,520 = 1.11% ใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่โทรคมนาคมเพิ่มขึ้น 2,153,633 = 1.96% สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง 64,320 = 1.25% 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ลดลง 119,636 = 4.16% สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 611,348 = 0.24%  
รวมสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 9,026,153 = 3.04% เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 1,171,138 = 2.97% เงินปันผผลค้าง
จ่ายเพิ่มขึ้น 9,811,214 = 100% ผลประโยชนืตอบแทนรายปีค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 113,339 = 2.11% 
รายได้ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 81 ,302 = 2.01% เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
เพิ่มขึ้น 14,113 = 0.70% ส่วนของหนี้สินระยะก าหนดช าระภายในหนึ่งปีลดลง 322 ,770 = 2.88% 
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 1,124,081 = 32.50% หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนลดลง 
17,133 = 212.38% หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 13,538 = 39.03% รวมหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 5,175,46 
= 7.11% หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น 6,125 ,120 = 6.65% ประมาณการหนี้สินลดลง 707 ,262 = 
30.75% ใบอนุญาตให้ใช้เพิ่มขึ้น = 4.55% หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง 34,809 = 1.51% รวม
หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 16,786,935 = 6.99% รวมส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 6,860,804 = 11.89% 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,026,153 = 3.04% 
 กลุ่มที่ 2 เป็นการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะทางการเงินของปี 2562 ไตรมาสที่ 2 -3 พบว่า
เงินสดลดลง 82,939 = 0.74% ลูกหนี้การค้าลดลง 1,296,881 = 7.14%  สินค้าคงเหลือลดลง 
1,318,707 = 31.36% สินทรัพย์มีเงินได้ของงวดปัจจุบันลดลง 98,204 = 84.94% รวมสินทรัพย์
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 198,978 = 69.29% เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 607 = 2.56%เงินลงทุนใน
การร่วมค้าเพิ่มขึ้น 24,659 = 3.61% ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 1,941,679 = 1.50% 
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคมเพิ่มขึ้น 2,182,904 = 2.03% สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง 
111,284 = 2.14% สินทรัพย์เงินได้รอตัดบัญชีลดลง 30 ,003 = 1% สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน
เพิ่มขึ้น 80,636  = 5.50% รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 4,081,178 = 1.63%  



 
 

 เจ้าหนี้การค้าลดลง 2,176,403 = 5.69% รายได้ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ล่วงหน้าลดลง 100,432 
= 2.54%  เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้น 45,453 = 2.29% ส่วนของหนี้สินระยะก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น 1,537 = 0.01% ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 777,593 = 33.32% หนี้สินทาง
การเงินหมุนเวียนลดลง 107,554 = 40.82% หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้น 16,133 = 33.45% รวม
หนี้สินหมุนเวียนลดลง 23 ,671,070 = 35.02% หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น 1 ,408,362 = 1.63% 
ประมาณการหนี้สินลดลง 61,659 = 2.05% ใบอนุญาตให้ใช้เพิ่มขึ้น 23,923,833 = 39.23% หนี้สิน
ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 16,097 = 0.69% รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 25,254,439 = 0.70%  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 2 ,430,911 = 3.76% รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 
4,014,280 = 1.39% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.2 การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนโดยใช้วิธีแนวนอน 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุน 
ส าหรับงวดสามไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 ไตรมาสท่ี
1 

ไตรมาสท่ี
2 

ไตรมาสท่ี
3 

ไตรมาสท่ี1-
2 

% ไตรมาสท่ี2-
3 

% 

รายได้        
รายได้จากการ
ให้บริการและ
การให้เช่า
อุปกรณ์ 

36,039,22
4 

73,384,758 38,739,331 (37,345,534) 103.62 34,645,427 47.21 

รายได้จากการ
ขาย 

7 ,222,456 13,958,347 5,993,584 (6,735,891) (93.26) 7,964,763 132.88 

รวมรายได้ 43,261,68
0 

87,343,105 44,732,915 (44,081,425) 50.46 42,610,190 95.25 

ต้นทุน        
ต้นทุนการ

ให้บริการและ
การให้เช่า
อุปกรณ์ 

19,817,28
2 

39,987,238 20,748,067 (20,169,956) 101.77 19,239,171 48.11 

ต้นทุนขาย 7,158,564 13,867,589 5,888,544 (6,709,025) 93.72 7,979,045 57.53 
รวมต้นทุน 26,975,84

6 
53,854,827 26,636,611 (26,878,981) 99.64 (26,878,981) 49.91 

ก าไรขั้นต้น 16,285,83
4 

33,488,278 18,096,304 (17,202,444) 105.62 15,391,974 45.96 

ต้นทุนในการ
จัดจ าหน่ายและ
ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร 

       

ต้นทุนจ าหน่าย 1,933,679 3,839,816 1,498,531 1,906,137 98.57 2,341,285 60.97 
 



 
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุน (ต่อ) 

ส าหรับงวดสามไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

 
ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร 

 
4,328,178 

 
9,469,557 

 
4,832,783 

 
(5,141,379) 

 
118.78 

 
4,636,774 

 
48.96 

        
รวมต้นทุนใน
การจัดจ าหน่าย 

6,261,857 13,309,373 6,331,314 (7,047,516) 112.54 6,978,059 52.42 

ก าไร (ขาดทุน) 
จากการ

ให้บริการ การ
ให้เช่าอุปกรณ์
และการขาย 

10,023,97
7 

20,178,905 11,764,990 10,154,928 101.30 8,413,915 71.51 

รายได้ดอกเบี้ย 44,968 86,675 48,824 (41,707) (92.74) 37,851 43.67 
รายได้อื่น 209,895 329,790 114,237 (119,895) 57.12 215,553 65.36 

ส่วนแบ่งก าไร 
(ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนใน
บริษัทร่วม 

บริษัทย่อยและ
การร่วมค้า 

16,805 40,625 (25,266) (23,820) 141.74 15,359 37.80 

ก าไร (ขาดทุน) 
จากอัตรา
แลกเปลี่ยน

สุทธ ิ

84,063 336,120 43,537 252,057 299.84 292,583 87.04 

ค่าตอบแทน
ผู้บริหาร 

35,013 81,803 30,034 (46,790) 133.63 51,769 63.28 

ต้นทุนการเงิน 1,216,794 2,410,571 1,194,741 (1,193,777) (98.10) 1,215,730 50.43 

 



 
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุน (ต่อ) 

ส าหรับงวดสามไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

ก าไรก่อน
ค่าใช้จ่ายภาษี

เงินได้ 

9 ,094,291 18,398,491 10,634,473 (9,304,200) 102.30 7,764,018 42.19 

ค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้ 

1,523,270 3,073,019 1,833,192 1,549,749 101.73 1,239,827 40.34 

ก าไรส าหรับ
งวด 

7 ,571,021 15,325,472 8,801,281 (7,754,451) 102.42  6,524,191 42.57 

การแบ่งปัน
ก าไร 

       

ส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นของ

บริษัท 

7 ,570,026 15,324,180 8,800,454 (7,754,118) 102.43 6,523,726 42.57 

ส่วนที่เป็นของ
ส่วนได้เสียที่
ไม่มีอ านาจ
ควบคุม 

995 1,292 827 (297) 29.84 465 35.99 

ก าไรส าหรับ
งวด 

7 ,571,021 15,325,472 8,801,281 (7,754,451) 102.42 6,524,191 42.57 

ก าไรต่อหุ้น 
(บาท) 

       

ก าไรต่อหุ้นขั้น
พื้นฐาน 

2.55 5.15 2.96 2.6 101 2.19 42.52 

ก าไรต่อหุ้น
ปรับลด 

2.55 5.15 2.96 2.6 101 2.19 42.52 

 
 



 
 

การอธิบายผลการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนโดยใช้วิธีแนวนอนของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

จากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนการเงินของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไตรมาสที่ 1 -3 ด้วยวิธีการวิเคราะห์แนวโน้มโดยการ
เปรียบเทียบข้อมูล 3 ไตรมาส โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

กลุ่มที่ 1 เป็นการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะทางการเงินของปี 2562 ไตรมาสที่ 1-2 พบว่า
รายได้จากการขายให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ลดลง 37 ,345,534 = 103.62% รายได้จากการขาย
ลดลง 6,735,981 = 93.26% รวมรายได้ลดลง 44,081,425 = 50.46% ต้นทุนในการบริการและให้
เช่าอุปกรณ์ลดลง 20,169,956 = 101.777% ต้นทุนขายลดลง 6,709,025 = 93.72% รวมต้นทุนขาย
ลดลง 26,636,611 = 99.64% ก าไรขั้นต้นลดลง 17,202,444 = 105.62% ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย
เพิ่มขึ้น 1,906,137 = 98.57% ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 5,141,379 = 118.78% รวมต้นทุนใน
การจัดจ าหน่ายลดลง 7,047,516 = 112.54% ก าไรขาดทุนจากการให้บริการการให้เช่าอุปกรณ์และ
การขายเพิ่มขึ้น 10,154,928 = 101.30% รายได้ดอกเบี้ยลดลง 41,707 = 92.74% รายได้อ่ืนลดลง 
119,895 = 57.12% ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 23 ,820 = 141.74% 
ก าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิเพิ่มขึ้น 252 ,057 = 299.84% ค่าตอบแทนผู้บริหารลดลง 
46,790 = 133.63% ต้นทุนทางการเงินลดลง 1,193,777 = 98.10% ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ลดลง 9,304,200 = 102.30% ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 1,549,749 =101.73% ก าไรส าหรับงวด
ลดลง 7,754,451 = 102.42% ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทลดลง 7.754.451  ส่วนที่เป็นของส่วนที่
ได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมลดลง 297 = 29.84% ก าไรส าหรับงวดลดลง 7,754451 = 102.42% 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ก าไรต่อหุ้นปรับลดเพิ่มขึ้น = 2.60% 

กลุ่มที่ 2  เป็นการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะทางการเงินของปี 2562 ไตรมาสที่ 2-3 พบว่า
รายได้จากการขายให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 34 ,645,427 = 47.21% รายได้จากการขาย
เพิ่มขึ้น 7,964,763 = 132.88%  รวมรายได้ลดลง 42,610,190 = 95.25% ต้นทุนในการบริการและ
ให้เช่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 19,239,171 = 48.11% ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 7,979,045 = 57.53% รวมต้นทุน
ขายลดลง 26,878,981 =49.91% ก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 15,391,974  = 45.96% ต้นทุนในการจัด
จ าหน่ายเพิ่มขึ้น 2,341,285 = 60.97% ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 4,636,774  = 45.96% รวม
ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายเพิ่มขึ้น 6,978,059 = 52.42%  ก าไรขาดทุนจากการให้บริการการให้เช่า
อุปกรณ์และการขายเพิ่มขึ้น 8,413,915 = 71.51% รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 37,851  
คิดเป็นร้อยละ 43.67 รายได้อ่ืนเพิ่มขึ้น 215,553 = 65.36% ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 15,359 = 37.80% ก าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิเพิ่มขึ้น  292,583 = 
87.04% ค่าตอบแทนผู้บริหารเพิ่มขึ้น 51,769 = 63.28% ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 1,215,730 = 
50.43% ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 7,764,018 = 42.19% ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,239,827  



 
 

= 40.34% ก าไรส าหรับงวดเพิ่มขึ้น 6,524,191 = 42.57% ส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 
6,523,726 = 42.57 ส่วนที่เป็นของส่วนที่ได้เสียไม่มีอ านาจควบคุมเพิ่มขึ้น 465 = 35.99% ก าไร
ส าหรับงวดเพิ่มขึ้น 6,524,191 = 42.57% ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น = 2.19% ก าไรต่อหุ้นปรับ
ลดเพิ่มขึ้น = 2.19% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.3 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินโดยใช้วิธีแนวตั้ง 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
ส าหรับงวดสามไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 
 ไตรมาสท่ี1 ไตรมาสท่ี2 ไตรมาสท่ี3 ไตรมาสท่ี

1 
ไตรมาสท่ี

2 
ไตรมาสท่ี

3 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
    เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 

20,498,415 11,197,882 11,280,821 6.91 3.89 3.97 

    ลูกหนี้การค้า 17,997,176 18,160,762 19,457,643 6.06 6.31 6.86 
    สินทรัพย์ตาม
สัญญา 

1,638,731 1,675,039 1,827,051 0.55 0.58 0.64 

    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
แก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน 

- - - - - - 

    สินค้าคงเหลือ 3,614,558 4,203,825 2,885,118 1.21 1.46 1.01 
    สินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้ของงวดปัจจุบัน 

14,781 115,612 213,816 0.01 0.04 0.07 

    สินทรัพย์ทาง
การเงินหมุนเวียนอ่ืน 

- - - - - - 

    สินทรัพย์หมุนเวียน
อ่ืน 

277,287 287,136 88,158 0.09 0.09 0.03 

รวมสินทรัพท์
หมุนเวียน 

46,038,275 37,623,470 37,690,368 15.52 13.08 13.38 

สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน 

      

    เงินลงทุนในบริษัท
ร่วม 

24,464 23,636 23,029 0.1 0.1 0.1 

 



 
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) 

ส าหรับงวดสามไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

    เงินลงทุนในการ
ร่วมค้า 

721,520 681,729 657,070 0.24 0.23 0.23 

    เงินลงทุนระยะยาว
อ่ืน 

59,976 59,976 68,032 0.02 0.02 0.02 

    ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ 

127,833,385 129,252,905 127,311,226 43.09 44.94 44.89 

    สินทรัพย์ภายใต้
สัญญาให้ด าเนินการ 

- - - - - - 

    ค่านิยม 2,881,700 2,881,700 2,881,700 0.97 1  
    ใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่โทรคม
นมคม 

109,610,008 
 

107,447,375 105,264,435 36.95 37.35 37.11 

    สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอ่ืน 

 

5,115,711 
 

5,180,031 5,291,315 
 

1.72 1.80 1.86 

    สินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี 

2,871,373 2,991,009 3,021,012 0.96 1.03 1.06 

    สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอ่ืน 

1,486,155 1,465,583 1,384,947 0.50 0.50 0.48 

รวมสินทรัพย์ 296,633,567 
 

287,607,414 
 

283,593,134 100 100 100 

หนี้สินและส่วนของผู้
ถือหุ้น 

      

หนี้สินหมุนเวียน       
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบัน 

- - - -   

    เจ้าหนี้การค้า 39,381,828 38,210,690 40,387,093 16.41 24.57 18.23 



 
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) 

ส าหรับงวดสามไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

    เงินปันผลค้างจ่าย 9,811,214 - - - - - 
    ผลประโยชน์ตอบ
แทนรายปีค้างจ่าย 

5,361,756 5,248,417 5,248,417 2.23 3.37 2.36 

    รายได้ค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่รับ
ล่วงหน้า 

4,033,853 3,952,551 4,052,983 1.68 2.54 1.82 

     เงินรับล่วงหน้าจาก
ลูกค้า 

1,997,327 1,983,214 1,937,761 0.83 1.27 0.87 

     ส่วนของหนี้สิน
ระยะที่ก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

11,205,981 11,528,751 11,527,214 4.67 7.41 5.20 

     เงินกูยืมระยะสั้น
จากกิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน 

- - - - - - 

     ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 3,457,729 2,333,648 1,556,055 1.44 1.50 0.70 
หนี้สินทางการเงิน
หมุนเวียนอ่ืน 

84,343 263,476 155,922 0.03 0.16 0.07 

    หนี้สินหมุนเวียน
อ่ืน 

34,685 48,223 64,356 0.01 0.03 0.02 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 72,764,456 67,588,970 91,260,040 30.33 43.46 41.20 
 หนี้สินไม่หมุนเวียน       
     หนี้สินระยะยาว 92,020,550 85,895,430 84,487,068 38.36 55.24 38.14 
    ประมาณการหนี้สิน
ส าหรับผลประโยชน์
พนักงาน 

2,299,514 3,006,776 3,068,435 0.95 1.93 1.38 

    ใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ 

63,885,327 60,973,458 37,049,625 26.63 39.21 16.72 



 
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) 

ส าหรับงวดสามไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

    หนี้สินไม่
หมุนเวียนอ่ืน 

2,295,054 2,329,863 2,345,960 0.95 1.49 1.05 

 รวมหนี้สินไม่
หมุนเวียน 

160,071,949 155,489,060 130,234,621 66.73 99.99 58.98 

รวมหนี้สิน 239,864,965 223,078,030 221,494,661 100 100 100 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
    ทุนเรือนหุ้น       
    ทุนจดทะเบียน 4,997,460 4,997,460 4,997,460 1.68 1.73 1.76 
    ทุนที่ออกและช าระ
แล้ว 

2,973,095 2,973,178 2,973,178 1 1 1.04 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น       
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สามัญ 

22,372,276 22,386,070 22,386,070 7.54 7.78 7.89 

    ส่วนต่ ากว่าทุนอ่ืน (669,657)  (669,657) (669,657) 0.22 0.23 0.23 
ก าไรสะสม       
จัดสรรแล้ว       
    ทุนตามส ารองตาม
กฎหมาย 

500,000  500,000 500,000 0.16 0.17 0.17 

 ยังไม่จัดสรร 31,119,871 38,874,303 36,436,898 10.49 13.51 12.84 
    องค์ประกอบอ่ืน
ของส่วนของผู้ถือหุ้น 

346,001 338,802 344,867 0.11 0.11 0.12 

    รวมส่วนของผู้ถือ
หุ้น 

57,668,580  64,529,384 62,098,473 19.44 22.43 21.89 

รวมหนี้สินและส่วน
ของผู้ถือหุ้น 

296,633,56
7 

287,607,414 283,593,134 100 100 100 



 
 

การอธิบายผลการวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินโดยใช้วิธีแนวตั้งของบริษัท แอดวานซ์ อิน
โฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
 จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท แอดวานอินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไตรมาสที่ 1-3 ด้วยวิธีการวิเคราะห์แนวโน้มโดยการ
เปรียบเทียบข้อมูล 3 ไตรมาส  
 ด้านสินทรัพย์กิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงทุกไตรมาส ไตรมาส 1 = 0.09% ไตรมาส
ที่ 2 = 0.09% ไตรมาสที่ 3 = 0.03% เมื่อพิจารณาพบว่าสินทรัพย์หมุนเวียนไตรมาสที่ 2 ลด 0.06% 
ภาษีมูลค่าเพิ่มระหว่างการขอคืนไม่มีการเปลี่ยนแปลง ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ไตรมาสที่ 
1 = 0.50% ไตรมาสที่ 2 = 0.50% ไตรมาสที่ 3 = 0.48% เมื่อพิจารณาพบว่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ไตรมาสที่ 3 ลดลง 0.02% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
 ด้านหน้ีสินกิจการมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ทุกไตรมาส ไตรมาสที่ 1= 0.01% ไตรมาสที่ 
2 = 0.03% ไตรมาสที่ 3 = 0.02% เมื่อพิจารณาพบว่าหนี้สินไตรมาสที่ 2-3 เพิ่มขึ้น 0.01% และด้าน
หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส ไตรมาสที่ 1= 0.95% ไตรมาสที่ 2 = 1.49% ไตรมาสที่ 3 = 
1.05% เมื่อพิจารณาพบว่าหนี้สินไม่หมุนเวียนไตรมาสที่ที่ 2 เพิ่มขึ้น 0.54% ไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้น 
0.44% 
 สรุปจากการเปรียบเทียบทั้งสามไตรมาสพบว่า ไตรมาสที่ 2,3 มีความเสี่ยงมากกว่า 
ไตรมาสที่ 1 เนื่องจากกิจการก่อหนี้มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.3 การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนโดยใช้วิธีแนวตั้ง 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุน 
ส าหรับงวดสามไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 
 ไตรมาสท่ี1 ไตรมาสท่ี2 ไตรมาสท่ี3 ไตรมาสท่ี1 ไตรมาสท่ี2 ไตรมาสท่ี3 

รายได้       
รายได้จากการ
ให้บริการและการ
ให้เช่าอุปกรณ์ 

36,039,224 73,384,758 38,739,331 83.30 84.01 86.60 

รายได้จากการขาย 7 ,222,456 13,958,347 5,993,584 16.69 15.98 13.39 
รวมรายได้ 43,261,680 87,343,105 44,732,915 100 100 100 
ต้นทุน       
ต้นทุนการ
ให้บริการและการ
ให้เช่าอุปกรณ์ 

19,817,282 39,987,238 20,748,067 73.46 74.25 77.89 

ต้นทุนขาย 7,158,564 13,867,589 5,888,544 26.53 25.74 22.10 
รวมต้นทุน 26,975,846 53,854,827 26,636,611 100 100 100 
ก าไรขั้นต้น 16,285,834 33,488,278 18,096,304    
ต้นทุนในการจัด
จ าหน่ายและ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร 

      

ต้นทุนในการจัด
จ าหน่าย 

1,933,679 3,839,816 1,498,531 30.88 28.85 23.66 

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร 

4,328,178 9,469,557 4,832,783 69.11 71.14 76.33 

รวมต้นทุนในการ
จัดจ าหน่าย 

6,261,857 13,309,373 6,331,314 100 100 100 

 
การอธิบายผลการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนโดยใช้วิธีแนวตั้งโดยใช้วิธีแนวตั้งของ 



 
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด(มหาชน) 
 จากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไตรมาสที่ 1-3 ด้วยวิธีการวิเคราะห์แนวโน้มโดยการเปรียบเทียบข้อมูล 
3 ไตรมาสพบว่า 
 กิจการเปรียบเทียบ 3 ไตรมาส พบว่ามียอดขายสุทธิเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส ไตรมาสที่  
1 = 83.30% ไตรมาสที่ 2 = 84.01% ไตรมาสที่ 3 = 86.60% และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นทุก
ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 = 69.11% ไตรมาสที่ 2 = 71.14% ไตรมาสที่ 3 = 76.33% และต้นทุนทางการ
เงินลดลงทุกไตรมาส ไตรมาสที่ 1 = 26.53% ไตรมาสที่ 2 = 25.74% ไตรมาสที่ 3 = 22.10% 
 สรุปเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทั้ง 3 ไตรมาสพบว่าไตรมาสที่ 3 มีก าไรมากกว่าทุกไตรมาสแต่
เมื่อเปรียบเทียบแล้วนั้น กิจการควรปรับปรุงโดยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพื่อให้กิจการมีก าไร
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.4 การวิเคราะหอ์ัตราส่วนทางการเงิน 
4.4.1 อัตราส่วนสภาพคล่อง 

สูตร 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน    = สินทรัพย์หมุนเวียน 
         หนี้สินหมุนเวียน 
ไตรมาสที่ 2 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน    = 37,623,470 
         67,588,970 
                 = 0.55 
ไตรมาสที่ 3 
อัตราส่วนหมุนเวียน    = 37,690,368 
         91,260,040 
           = 0.41 

ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง = 0.55% 
เท่ากับว่ากิจการมีสภาพคล่องต่ า เพราะมีสินทรัพย์หมุนเวียนน้อยกว่าหนี้สินหมุนเวียน 

ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง = 0.41% 
แสดงว่ากิจการมี่สภาพคล่องตัวต่ า เพราะมีสินทรัพย์หมุนเวียนน้อยกว่าหนี้สินหมุนเวียน 

สรุปทั้ง 2 ไตรมาสมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องที่ต่ าไม่มีก าลังพอจะสามารถ
ช าระหนี้ได ้
 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 
สูตร 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว   = สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ 
      หนี้สินหมุนเวียน 
ไตรมาสที่ 2 
อัตราส่วนหมุนเวียนเร็ว    = 37,623,470 – 4,203,825 
      67,588,970   
                = 0.49 
 
 
 
ไตรมาสที่ 3  



 
 

อัตราส่วนหมุนเวียนเร็ว    = 37,690,368 – 2,885,118 
      91,260,040 
              = 0.38 

ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราส่วนหมุนเวียนเร็วเท่ากับ 0.49% เท่าแสดงว่ากิจการสินทรัพย์
สภาพคล่องต่ ากว่าหนี้สินจึงท าให้มีสภาพคล่องตัวต่ า 

ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตราส่วนหมุนเวียนเร็วเท่ากับ 0.38% เท่าแสดงว่ากิจการสินทรัพย์
สภาพคล่องต่ ากว่าหนี้สินจึงท าให้มีสภาพคล่องตัวต่ า 

สรุป ไตรามาสที่ 1-2 กิจการมีสภาพภาพคล่องที่ต่ า 
 
 4.2.2 อัตราส่วนความสามารถในการด าเนินงาน 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนของลูกหนี้ 
สูตร 
ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย    = ลูกหนี้ต้นงวด + ลูกหนี้ปลายงวด 
              2 
อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้  = ขายเชื่อสุทธิหรือใช้ยอดขายรวม(คร้ังหรือรอบ) 
      ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย 
ไตรมาสที่ 2 
ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย   = 1,599,624 + 1,255,348 
     2 

= 1,427,486   
อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้  = 3,955,505 
       1,427,486 
    = 2.77 
ไตรมาสที่ 3 
ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย    = (1,255,348 + 940,632) 
           2 
    = 1,097,990 
อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ = 5,178,164 
       1,097,990 
  

ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนของลูกหรี้ เท่ากับ 2.77 รอบ 
 ไตรมาสที่ 3กิจการมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนของลูกหนี้ เท่ากับ 4.72 รอบ 



 
 

 สรุป ไตรมาส 2 ดีกว่าไตรมาส 3 เพราะกิจการใช้ระยะเวลาในการเก็บหน้ได้น้อยกว่า  
 
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ 
สูตร 

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (วัน)   =                365 วัน 
     อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ 

ไตรมาสที่ 2 
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (วัน)                = 365 
                       2.77 
                    = 131.77 
ไตรมาสที่ 3 
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (วัน)                = 365 
                       4.72 
                    = 77.33 

ไตรมาสที่ 2 กิจการมีเวลาถั่วเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ เท่ากับ 131.77 วัน 
ไตรมาสที่ 3 กิจการมีเวลาถั่วในการเรียกเก็บหนี้ เท่ากับ 77.33 วัน 
สรุป ไตรมาสที่ 3 ดีกว่าไตรมาสที่ 2 เพราะมีเวลาถั่วเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้สั้นกว่าไตร

มาสที่ 2 
 
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ 
สูตร 

สินค้าคงเหลือเฉลี่ย    = (สินค้าต้นงวด + สินค้าปลายงวด) 
        2 
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ  = ต้นทุนสินค้าขาย 
            สินค้าคงเหลือ 
ไตรมาสที่ 2 
สินค้าคงเหลือเฉลี่ย    = 574,125 + 646,574 
           2 
 
อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ  = 3,335,822 
        678,229.50 
     = 4.92 



 
 

 ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ เท่ากับ 4.05 รอบ 
 ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ เท่ากับ 4.92 รอบ 
 สรุป ไตรมาสที่ 3 ดีกว่าไตรมาสที่ 2 เพราะไตรมาสที่ 3 ขายสินค้าได้มากกว่าเพราะกิจการ
มีสินค้าคงเหลือหมุนเวียนมากกว่า สินค้านั้นมีประสิทธิภาพ ขายได้เร็ว 
 
ระยะเวลาในการจ าหน่าย (ขาย) สินค้า 
สูตร 
ระยะเวลาในการจ าหน่าย (ขาย) สินค้า (วัน)  =                365(วัน) 
              อัตราหมุนเวียนของสินค้า 
ไตรมาสที่ 2 
ระยะเวลาในการจ าหน่าย (ขาย) สินค้า (วัน)  = 365 
          1.05 
       = 90.12 
ไตรมาสที่ 3 
ระยะเวลาในการจ าหน่าย (ขาย) สินค้า (วัน) = 365 
         4.92 
      = 74.19 

ไตรมาสที่ 2 กิจการมีระยะเวลาในการจ าหน่ายสินค้า เท่ากับ 90.12 วัน 
ไตรมาสที่ 3 กิจการมีระยะเวลาในเวลาในการจ าหน่ายสินค้า เท่ากับ 74.19 วัน 
สรุป ไตรมาสที่ 3 ดีกว่าไตรมาสที่ที่ 2 เพราะมีระยะเวลาในการจ าหน่ายสินค้าสั้นกว่า   

ไตรมาสที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.4.3 อัตราสภาพความเสี่ยงทางการเงิน 
อัตราส่วนหน้ีต่อสินทรัพย์ 
สูตร 
อัตราส่วนหน้ีต่อสินทรัพย์   = หนี้สิน 
        สินทรัพย์ 
 
ไตรมาสที่ 2 
อัตราส่วนหน้ีต่อสินทรัพย์   = 3,376,696 
         9,578,484 
     = 0.35 เท่า 
ไตรมาสที่ 3  
อัตราส่วนหน้ีต่อสินทรัพย์   = 2,936,395 
          8,932,575 
     = 0.33 เท่า 
 ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ = 0.35 เท่า แสดงว่ากิจการใช้เงินทุน
จากหนี้สิน 35% ที่เหลือ 65% ใช้เงินทุนจากทุน แสดงว่ากิจการมีความสามารถในการช าระหนี้ 
 ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัย์เท่ากับ 0.33 เท่า แสดงว่ากิจการใช้
เงินทุนจากหนี้สิน 33% ที่เหลือ 67% ใช้เงินลงทุนจากทุน แสดงว่ากิจการมีความสามารถในการ
ช าระหนี ้
 สรุป ไตรมาสที่ 2 ดีกว่าไตรมาสที่ 3 เพราะมีอัตราส่วนน้อยกว่า 
 
อัตราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพย์ 
สูตร 
อัตราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพย์    = หนี้สินหมุนเวียน 
               สินทรัพย์ 
ไตรมาสที่ 2 
อัตราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพย์    = 1,674,056 
            9,578,484 
        = 0.15 เท่า 
 
 
 



 
 

ไตรมาสที่ 3 
อัตราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพย์    = 1,329,089 
          8,932,575 
       = 0.15 เท่า 
 ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อสินทรัพย์เท่ากับ 0.17 เท่า แสดงว่า
กิจการใช้เงินทุนจากหนี้สินหมุนเวียน 175 ที่เหลือ 835 ใช้เงินลงทุนจากหนี้สินระยะยาว หรือส่วน
ของเจ้าของ 
 ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อสินทรัพย์เท่ากับ 0.15 เท่า กิจการใช้
เงินทุนจากหนี้สินหมุนเวียน 15% ที่เหลือ 85% ใช้เงินทุนจากหนี้ระยะยาว หรือส่วนของเจ้าของ 
 สรุป ไตรมาสที่ 3 ดีกว่า ไตรมาสที่ 2 เพราะกิจการใช้ทุนจากหนี้สินหมุนเวียนลงทุนใน
สินทรัพย์น้อยกว่า แสดงว่ามีความเสี่ยงต่ า 
 
อัตราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อสินทรัพย์ 
สูตร 
อัตราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อสินทรัพย์   =หนี้สินระยะยาว 
          สินทรัพย์ 
ไตรมาสที่ 2 
อัตราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อสินทรัพย์   = 1,702,640 
         9,578,484 
      = 0.18 เท่า 
ไตรมาสที่ 3 
อัตราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อสินทรัพย์   = 1,607,306 
           8,932,575 
      = 0.18 เท่า 

ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์ เท่ากับ 0.18 เท่า แสดงว่าใช้
เงินลงทุนจากหนี้สินระยะยาว 18% ที่เหลือ 72% มาจากหนี้สินระยะสั้นหรือส่วนของเจ้าของ 

ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์เท่ากับ 0.18 เท่า แสดงว่าใช้
เงินลงทุนระยะยาว 18% ที่เหลือ 72% มาจากหนี้สินระยะสั้นหรือส่วนของเจ้าของ 

สรุป ไตรมาสที่ 2 และ 3 ใช้เงินทุนจากหนี้สินระยะยาวเท่ากัน 
 
 
 



 
 

อัตราส่วนหน้ีสินส่วนของเจ้าของ 
สูตร  
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของ    =       หนี้สิน 

                     ส่วนของเจ้าของ 
ไตรมาสที่ 2 
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของ    = 3,376,696 

                                  5,001,502 
                  = 0.68 

ไตรมาสที่ 3 
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของ   = 2,936,395 

                     5,996,180 
                  = 0.49 

 ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของ เท่ากับ 0.68 เท่า แสดงว่า
กิจการใช้ทุนจากส่วนของเจ้าของ 1 เท่า แต่ใช้เงินทุนจากหนี้สินเท่ากับ 68% กิจการจึงไม่มีความ
เสี่ยงเพราะส่วนของเจ้าของมากกว่าหนี้สิน 
 ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของ เท่ากับ 0.49 เท่า แสดงว่า
กิจการใช้ทุนจากส่วนของเจ้าของ 1 เท่า แต่ใช้เงินทุนจากหนี้สินเท่ากับ 49% กิจการจึงไม่มีความ
เสี่ยงเพราะส่วนขอลเจ้าของมากกว่าหนี้สิน 
 สรุป ไตรมาสที่ 3 ดีกว่าไตรมาสที่ 2 เพราะกิจการใช้เงินลงทุนจากหนี้สินน้อยกว่าจะท า
ให้เกิดความเสี่ยงต่ า 
 
อัตราส่วนสินทรัพย์ต่อส่วนของเจ้าของ 
สูตร 
อัตราส่วนสินทรัพย์ต่อส่วนของเจ้าของ   = สินทรัพย์รวมเฉลี่ย 
      ส่วนของเจ้าของเฉลี่ย 
ไตรมาสที่ 2 
อัตราส่วนสินทรัพย์ต่อส่วนของเจ้าของ   = 9,608,182 
         5,764,494 
      =1.67 
 
 
 



 
 

ไตรมาสที่ 3  
อัตราส่วนสินทรัพย์ต่อส่วนของเจ้าของ   = 9,255,529.50 
           5,498,841 
      = 1.68 
 อัตรานี้แสดงให้เห็นว่ากิจการน้ันน าเงินจากส่วนของเจ้าของไปลงทุนในสินทรัพย์มาก
น้อยเพียงใด 

ไตรมาสที่ 2 กิจการมอัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของเจ้าของ เท่ากับ 1.67 เท่า แสดง
ว่าส่วนของเจ้าของ เท่ากับ 0.67 ที่เหลือคือสินทรัพย์ เท่ากับ 1 
 ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของเจ้าของ เท่ากับ 1.68 เท่า แสดง
ว่าส่วนของเจ้าของ เท่ากับ 0.68 ที่เหลือคือสินทรัพย์ 
 สรุปไตรมาสที่ 2 ดีกว่าไตรมาสที่ 3 เพราะมีอัตราส่วนน้อยกว่า 
 
อัตราส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์รวม 
สูตร 
อัตราส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์รวม   = ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย 
          สินทรัพย์รวมเฉลี่ย 
ไตรมาสที่ 2  
อัตราส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์รวม   = 5,764,494 
         9,608,182 
      = 0.60 
ไตรมาสที่ 3 
อัตราส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์รวม   = 5,498,841 
          9,255,529.50 
      = 0.59 
 ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ 0.60 เท่า แสดง
กิจการใช้เงินทุนจากส่วนของเจ้าของ 0.60 เท่า ที่เหลือ 0.40 เท่ามาจากหนี้สิน แสดงว่ากิจการมี
ความเสี่ยง 
 ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ 0.59 เท่า แสดง
กิจการใช้เงินทุนจากส่วนของเจ้าของ 0.59 เท่า ที่เหลือ 0.41 เท่ามาจากหนี้สิน แสดงว่ากิจการมี
ความเสี่ยงต่ า 
 สรุป ไตรมาสที่ เพราะมีความเสี่ยงต่ ากว่า 3 ดีกว่า ไตรมาสที่ 2 

 



 
 

4.4.4 อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการหาก าไร 
อัตราก าไรขั้นต้น 
สูตร 
อัตราก าไรขั้นต้น   = ก าไรขั้นต้น x 100 
     ขายสุทธ ิ
ไตรมาสที่ 2    =1,486,575 x 100 
             3,955,505 
    = 37.58% 
ไตรมาสที่ 3    = 1,842,342 x 100 
             5,178,164 
    = 35.57% 
 ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราส่วนก าไรขั้นต้น 37.58% แสดงว่าถ้าขายได้ 100 บาท ก าไร
ขั้นต้นคือ 37.58 ดังนั้นต้นทุนขายคือ 62.42 
 ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตราก าไรขั้นต้น 35.57% แสดงว่าถ้าขายได้ 100 บาทก าไรขั้นต้นคือ 
35.57 บาท ดังน้ันต้นทุนขายคือ 64.43 บาท 
 สรุป ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ผู้บริหารงานมีประสิทธิภาพน้อยลง เพราะไตรมาส 3 ได้
ก าไรน้อยลง 
 
อัตราก าไรสุทธิ 
สูตร 
อัตราก าไรสุทธิ    = ก าไรสุทธิ x 100   = % 
     ขายสุทธ ิ
ไตรมาส 2    = 638,918 x 100 
           3,955,505 
    = 16.15% 
ไตรมาส 3    = 758,310 x 100 
        5,178,164 
    = 14.64% 
 ไตรมาส 2 กิจการมีอตราก าไรสุทธิ 16.15 แสดงว่าถ้าขายยอดขาย =100 เมื่อหักค่าใช้จ่าย
แล้วจะท าให้ได้ก าไร 16.15 บาท 

ไตรมาส 3 กิจการมีอัตราก าไรสุทธิ 14.64 แสดงว่าถ้ายอดขาย = 100 เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว
จะท าให้ได้ก าไร 14.64 บาท 



 
 

 สรุป ผู้บริหารงานมีประสิทธิภาพน้อยลง เพราะไตรมาส 3 ได้ก าไรน้อยกว่า ไตรมาส 2 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
 
 
สูตร 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์               =       ก าไรสุทธ ิx 100 
             สินทรัพย์รวมเฉลี่ย 
ไตรมาส 2     =        638,918 x 100 
         9,637,880 +9,578,484 
           2 
     = 6.65% 
ไตรมาส 3    =        758,310 x 100 
          9,578,484 + 8,932,575 
            2 
     = 8.19% 
 ไตรมาส 2 กิจการมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 6.65% แสดงว่าสินทรัพย์มีค่าเท่ากับ 
100 สินทรัพย์ดังกล่าวก่อให้เกิด 6.65 บาท 
 ไตรมาส ไตรมาส 3 กิจการมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 8.19% แสดงว่าสินทรัพย์มีค่า
เท่ากับ 100 สินทรัพย์ดังกล่าวก่อให้เกิด 8019 บาท 
 สรุปไตรมาส 3 ดีกว่า ไตรมาส 2 เพราะ สินทรัพย์ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์มากว่า 
 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ 
สูตร 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ   =     ก าไรสุทธิ x 100 

        ส่วนของเจ้าของเฉลี่ย 
ไตรมาส 2     =        638,198 x 100 

                       6,527,486 + 5,001,502 
                         2 
                  = 13.79% 



 
 

 ไตรมาส 2 กิจการมีผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ 11.07% แสดงว่าส่วนของ
เจ้าของ 100 สามารถบริหารก่อให้เกิดผลก าไร 11.07 บาท 
 ไตรมาส 3 กิจการมีผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ 13.79% แสดงว่าส่วนของ
เจ้าของ 100 สามารถบริหารก่อให้เกิดผลก าไร 13.79% 
 สรุปไตรมาส 3 ดีกว่า ไตรมาส 2 เพราะกิจการบริหารบริหารส่วนของเจ้าของท า
ให้ก าไรมากกว่า 
 

4.5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่ง 
การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 

รายการ 
 
 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ ซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 

สินทรัพย์
หมุนเวียน 

46,038,275 37,623,470 37,690,368 465,310 495,568 510,042 

หนี้สิน
หมุนเวียน 

84,343 67,588,970 91,260,040 331,108 361,685 386,243 

เงินทุน
หมุนเวียน 

45,953,932 29,965,500 53,569,672 134,202 133,883 123,799 

 
 จากการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และ 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไตรมาสที่ 1-3 ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์แนวโน้มโดยการเปรียบเทียบข้อมูล 3 ไตรมาสพบว่ากิจการเปรียบเทียบ 3 ไตรมาสของ 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) มีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงทุกไตรมาส ไตร
มาสที่ 1 = 46,038,275 ไตรมาสที่ 2= 37,623,470 ไตรมาสที่ 3 =  37,690,368 และกิจการ
เปรียบเทียบ 3 ไตรมาสของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ) มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น
ทุกไตรมาส ไตรมาสที่ 1 = 465,310 ไตรมาสที่ 2 = 495,568 ไตรมาสที่ 3 = 510,042 หนี้สิน
หมุนเวียน 3 ไตรมาสของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) มีหนี้สินหมุนเวียน



 
 

เพิ่มขึ้นไตรมาสที่ 1 = 84,343 ไตรมาสที่ 2 = 67,588,970 ไตรมาสที่ 3 = 91,260,040 และหนี้สิน
หมุนเวียน 3 ไตรมาสของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น     
ทุกไตรมาส ไตรมาสที่ 1 = 331,108 ไตรมาสที่ 2 = 361,685 ไตรมาสที่ 3 = 386,243 เงินทุน
หมุนเวียนกิจการเปรียบเทียบ 3 ไตรมาสของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
พบว่าเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ไตรมาสที่ 1 = 45,953,932 ไตรมาสที่ 2 = 29,965,500 ไตรมาสที่ 3  
=  53,569,672 และเงินทุนหมุนเวียนกิจการเปรียบเทียบ 3 ไตรมาสของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) พบว่าเงินทุนหมุนเวียนลดลงทุกไตรมาส ไตรมาสที่ 1 = 134,202 ไตรมาสที่ 2  
= 133,883 ไตรมาสที่ 3 = 123,799 
 สรุปเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทั้ง 3 ไตรมาสและทั้ง 2 บริษัทพบว่าบริษัทคู่แข่งหรือบริษัท 
ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) มีสภาวะทางการเงินคล่องตัวกว่าเพราะมีสินทรัพย์หมุนเวียน
มากกว่าหนี้สินหมุนเวียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

บทท่ี 5 
 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
จากการวิเคราะห์โดยรวมของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ขั้นตอนคือการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร วิเคราะห์การวางระบบ
บัญช ีและวิเคราะห์งบการเงิน 
 วิเคราะห์โครงสร้างองค์กร คือการวิเคราะห์นโยบาย พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของบริษัท 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) โดยแนวทฤษฎี SWOT 
 วิเคราะห์การวางระบบบัญชี คือการวิเคราะห์เกี่ยวกับผังเดินเอกสารความควบคุมภายใน
การตรวจสอบบัญชี และน างบประมาณที่เกี่ยวข้องในงบการเงินมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ยกมา 
 วิเคราะห์งบการเงิน คือน างบการเงินของไตรมาสที่  1 -3 ของปี 2562 มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบและแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของโครงสร้างสินทรัพย์ หนี้สินและส่วน
ของผุ้ถือหุน้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ 
 ตลอดระยะเวลาในการจัดท าโครงการมีทั้งข้อดีและข้อเสียในกลุ่มของเราประสบปัญหา
ในเร่ืองของเวลา เนื่องจากสมาชิกต้องท างาน มีเวลาในการท าโครงการค่อนข้างน้อยและการ
วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินก็ยากพอสมควร เพราะตัวเลขของธนาคารอยู่ในหลักพันล้านท าให้
เกิดข้อผิดพลาดบ่อยคร้ังและต้องน ามาแก้ไข แต่สุดท้ายก็ประสบความส าเร็จไปได้ด้วยดีและผลที่
ออกมาก็เป็นที่น่าพอใจ 
 

5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
5.2.1 ข้อดีของการจัดท าโครงการ 

5.2.1.1 ท าใหท้ราบถึงขั้นตอนการจดัท างบการเงิน 
5.2.1.2 ท าให้ทราบถึงข้อบกพร่องของงบการเงินที่อาจเกิดขึ้น 
5.2.1.3 สามารถน าความรู้ทีไ่ด้จากการท าโครงการมาประยุกตใ์ช้ในการท างาน 
5.2.1.4 ไดรั้บความรู้และได้รับสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการจดัท าโครงการ 
5.2.1.5 ท าใหเ้กิดความสามัคคีกันในหมู่คณะรู้จักท างานร่วมกัน 
 

 



 
 

5.2.2 ข้อเสียของการจัดท าโครงการ 
5.2.2.1 เกิดความผิดพลาดในการวิเคราะห์งบการเงินเนื่องจากธุรกิจของบริษัทนี้เป็น

ธุรกิจขนาดใหญ่ท าให้ต้องใช้ความระมัดระวังในการวิเคราห์จึงท าให้เกิดความล่าช้าเป็นอย่างมาก
ในการวิเคราะห์ 

5.2.2.2 มีคา่ใช้จ่ายในการท าโครงการค่อนขา้งสูงมาก 
5.2.2.3 ไฟล์งานที่ท าไวว้ันนั้น สูญหาย จึงต้องใช้เวลานานในการท าอีกรอบ 
5.2.2.4 สมาชิกในกลุ่มมีเวลาว่างไม่ตรงกัน 
 

5.3 แนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรค 
5.3.1 ลองท าการวิเคราะห์งบและส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการช่วยตรวจสอบความถูกต้อง

หากมีการแก้ไขต้องรีบน ากลับมาแก้ไขให้ถูกต้อง 
5.3.2 ในการปร้ินโครงการคร้ังแรกเพื่อให้อาจารย์ตรวจสอบงานและแก้ไขใช้กระดาษเสียที่

เหลืออีกด้านหนึง่ก่อนจะลงมือพิมพ์งานใส่กระดาษจริงเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อกระดาษ 
5.3.3 ท าการบันทึกงานไว้ในหลายๆ ที่และส่งไฟล์งานเพื่อไปบันทึกไว้ในอีเมลเพื่อป้องกัน

งานหาย 
5.3.4 หาเวลาท าที่ท างานหลักพักเที่ยง หรือเวลาว่างในวันหยุดต่าง ๆ เพื่อมาร่วมกันท า

โครงการ 
 

5.4 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการท าโครงการ 
5.4.1 ได้ทราบถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแต่ละยุคสมัย และได้น าเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพของกิจการ 
5.4.2 ได้รู้ถึงระบบการท างานของบริษัท 
5.4.3 ได้สร้างสินค้าบริการดิจิทัลที่หลายหลายและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 

5.5 ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการ 
5.5.1 ควรเพิ่มเวลาเรียนการวิเคราะห์งบให้มากกว่านี้ 
5.5.2 ควรมีระยะเวลาในการท าโครงการมากกว่าน้ี 
5.5.3 ควรเก็บเงนิกองกลางเพื่อที่จะเป็นเงินส ารองในค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ  
5.5.4 ควรมีการเปิดใช้ห้องคอมพิวเตอร์ที่วิทยาลัย ในการท าโครงการ 
5.5.5 ควรมีการวางแผนก่อนที่จะปฏิบัติงาน เพื่อที่งานจะได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งจะท า

ให้มีจุดบกพร่องน้อยลงได้ 
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สค.1 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

โครงการ Project of Account 

ประจ าปีการศึกษา 

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

1.   ชื่อโครงการ การศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด    
(มหาชน) ไตรมาสที่ 1-3 ประจ าปี 2562 ประเภทธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2.   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาว สุรีรัตน์ บุญแจ่ม ชั้น ปวส.2/25 เลขที่ 8 

นางสาว กรรณิกา ค าสี ชั้น ปวส.2/25 เลขที่ 19 

3.  หลักการและเหตุผล 

ความส าคัญต่อธุรกิจในหลัก  ๆ  แล้วก็คือจะ เป็นแหล่งข้อมูลของธุรกิจ เพื่ อให้
ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการสามารถควบคุมและแก้ไขข้อบกพร่องของกิจการได้ทันทีและ
การจัดวางระบบการเงินและการบัญชีเป็นส่วนที่มีความส าคัญเป็นอันดับแรก เพราะนอกจากจะท า
ให้เราทราบสถานะการเงินของบริษัทว่ามีผลก าไรขาดทุนหรือไม่อย่างไร การจัดท าบัญชีและ
การเงินยังช่วยให้เราทราบข้อมูลของกิจการ เช่น จ านวนทรัพย์สิน หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ
เนื่องจากบริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส  จ า กัด (มหาชน) นั้นได้มีสินค้าประเภท
โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตเครือข่าย 3G, 4G (LTE) และ5G (LTE-U) นอกจากบริษัทจะมี
ยอดผู้ใช้บริการอยู่ในระดับสูง จึงท าให้น่าศึกษาค้นคว้าการทาบัญชีของบริษัทนี้เป็นอย่างมาก การ
บัญชีนั้นจะสามารถวัดผลการด าเนินธุรกิจของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
ว่ามีผลเป็นก าไรหรือขาดทุน และยังสามารถท าให้รู้ถึงการเปรียบเทียบงบการเงินของคู่แข่งทาง
การค้าด้วยว่าใครด าเนินธุรกิจได้ดีกว่ากัน 

4.  วัตถุประสงค์ 
4.1 เพื่อพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล Digital transformation โดยจะนาเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ 

4.2 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้และน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมการทางาน 



 
 

4.3 เพื่อสร้างสินค้าบริการดิจิทัลที่หลายหลายและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

5.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
5.1 ได้ทราบถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแต่ละยุคสมัย และได้น าเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพของกิจการ 
5.2 ได้รู้ถึงระบบการทางานของบริษัท 
5.3 ได้สร้างสินค้าบริการดิจิทัลที่หลายหลายและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

6.  เป้าหมาย 
6.1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ห้อง 25 สาขาวิชาการบัญชี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ จ านวน 2 คน สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้ส าเร็จ 
7.  ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 

7.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน 
7.1.1 น าเสนอชื่อโครงการต่อที่ปรึกษาโครงการ เพื่อขออนุมัต ิ
7.1.2 การวางแผนการท างานของแต่ละบุคคล 
7.1.3 วางแผนการศึกษาข้อมูลงบต่าง ๆ ของบริษัทที่ศึกษามา 

7.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
7.2.1 ศึกษาข้อมูลงบการเงินของบริษัทอย่างละเอียด 
7.2.2 แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในกลุ่ม 
7.2.3 จัดท าและเรียบเรียงข้อมูลทั้งหมดเพื่อจัดท าโครงการ 
7.2.4 ส ารวจความถูกต้องของโครงการก่อนน ามาเสนอโครงการ 
7.2.5 น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและหัวหน้าหน่วยงาน 

7.3 ขั้นตอนสรุป 
7.3.1 ด าเนินการประเมินโครงการ 
7.3.2 รวบรวมแฟ้มเอกสารเพื่อสรุปรูปเล่มโครงการ 
7.3.3 จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ลงแผ่นซีดีน าเสนอโครงการและสรุปผลการด าเนินงาน  
ของโครงการต่อคณะกรรมการ 

8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน  
1 มิถุนายน – 28 กุมภาพันธ์ 2562 

9.  สถานท่ีด าเนินการ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
 
 



 
 

10.  งบประมาณด าเนินการ 
 
ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 
1. กระดาษ A4 4 รีม 125 500 
2 แผ่นซีดี 2 แผ่น 25 50 
3 ค่าพิมพ์เอกสาร/ค่าน้ าหมึก 2 กล่อง 750 1,500 
4 ค่าเข้าเล่ม 1 เล่ม 200 200 
5 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 1 ชุด 300 300 

รวม 2,550 
 
 
11.  ท่ีปรึกษาโครงการ 
 

ลงชื่อ.................................ผู้น าเสนอโครงการ 
( นางสาวกรรณิกา  ค าสี ) 

 
ลงชื่อ..................................ผู้อนุมัติโครงการ 

( นางประเสริฐศรี  สุขรักษ์ ) 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

 
ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 

( นางปนิตา  ตุ้มเจริญ ) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
ลงชื่อ..................................ผู้อนุมัติโครงการ 

( นางสาวบุญผ่อง  พงส์พันเทา ) 
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี 

 
 
 
 



 
 

ประวัติคณะผู้จัดท า 
 

 
ชื่อ-สกุล  นางสาวสุรีรัตน์ บุญแจ่ม 
รหัสนักศึกษา   37334 
วัน/เดือน/ปี เกิด   22 ธันวาคม 2542 
ประวัติการศึกษา  จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน 

ธนสิทธิ์อนุสรณ์ 
จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จากโรงเรียน 
บางพลีราษฎร์บารุง 
จบระดับประกาศนียบัตรวิชาวิชาชีพปีที่ 3 จาก
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
 
 

ชื่อ-สกุล   นางสาวกรรณิกา ค าสี 
รหัสนักศึกษา   40931 
วัน/เดือน/ปี เกิด   20 ธันวาคม 2542 
ประวัติการศึกษา  จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน 

บ้านงิ้วมีชัย 
จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียน 
บ้านดุงวิทยา 
จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 จาก 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต 
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บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ส าหรับ 3 ไตรมาส ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

สินทรัพย์ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 
สินทรัพย์หมุนเวียน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 22,619,974 23,475,346 23,199,389 
เงินลงทุนระยะสั้น 43,735 43,814 43,498 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 1,116 1,126 1,128 
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 67,838,550 69,279,579 43,812,825 
สินค้าคงเหลือ - - - 
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 6,842,156 6,986,010 6,396,257 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 12,876,448 13,257,430 13,441,642 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 9,445,265 10,146,822 9,975,098 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 123,813,323 

 
127,352,187 101,139,107 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 29,897 

 
22,878 24,050 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 482,677 
 

422,619 191,617 

เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน 506,048 595,572 1,057,753 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้
เสียในร่วมค้า 

23,427,791 23,739,417 24,363,858 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 754,769  1,081,126  1,272,458  
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 210,946,564  217,634,667  221,151,383  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 121,607,428  118,249,741  116,869,538  
ค่าความนิยม 11,403,094  11,887,047  11,856,008  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 4,495,372  5,274,546  3,426,289  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,922,721  3,782,750  3,721,755  



 
 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ส าหรับ 3 ไตรมาส ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

สินทรัพย์ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 377,576,361 

 
382,690,363 383,934,709 

รวมสินทรัพย์ 501,389,684 
 

510,042,550 485,073,816 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ    
หนี้สินหมุนเวียน    
เงินกู้ยืมระยะสั้น 52,724,091 

 
52,724,091 

 
44,275,933 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 171,443,721  129,218,924  103,189,250  
ส่วนที่ถึงก าหนดชาระภายในหนึ่ง
ปีของเงินกู้ยืมระยะยาว 

1,608,796  13,701,283  15,619,275  

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 244,915  157,171  335,095  
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5,908,035  5,748,692  5,693,490  
รวมหนี้สินหมุนเวียน 231,929,558  193,102,003  147,481,123  
หนี้สินไม่หมุนเวียน    
เงินกู้ยืมระยะยาว 113,310,177  125,749,335  142,535,307  
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 5,717,409  5,606,696  6,477,145  
ให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคมที่รอ
รับรู้ 

-  3,029,875  3,031,400  

หนีส้ินภายใต้สัญญาและใบอนุญาต
ให้ด าเนินการ 

5,388,974  38,195,971  38,396,873  

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 2,442,374  3,223,317  3,201,790  
ประมาณการหนี้สิน 3,501,126  3,498,164  3,984,703  
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 13,396,763  13,838,425  13,478,766  
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 143,756,823  193,141,783  211,105,984  

 
 



 
 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ส าหรับ 3 ไตรมาส ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

สินทรัพย์ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 

รวมหนี้สิน 375,686,381 
 

386,243,786 358,587,107 

ส่วนของเจ้าของ    
ทุนเรือนหุ้น 133,474,622 133,474,622 133,474,622 
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ : 
33,368,655,464 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 4 บาท 

133,472,781 
 

133,472,781 133,472,781 

ทุนที่ออกและช าระเต็มมูลค่าแล้ว 
หุ้นสามัญ : 33,368,195,301 หุ้น 
มูลค่าที่ช าระแล้วหุ้นละ 4 บาท 

 
26,384,073 

 

 
26,384,073 

 
26,384,073 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 26,384,073 26,384,073 26,384,073 

ก าไรสะสม 731,162 731,162 731,162 
ทุนส ารองตามกฎหมาย 731,162 731,162 731,162 
ก าไรสะสม (ขาดทุนสะสม) (33,863,059) (35,805,784) (35,805,784) 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของ
เจ้าของ 

(1,599,206) (1,663,927) (1,855,974) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 125,125,751 123,118,305 125,783,726 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 577,552 680,459 702,983 
รวมส่วนของเจ้าของ 125,703,303 123,798,764 123,798,764 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 501,389,684 510,042,550 485,073,816 

 
 



 
 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับ 3 ไตรมาส ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

รายได้ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 
รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์และ
บริการอ่ืน 

29,674,936 
 

30,086,130 30,378,401 

รายได้จากการขายสินค้า 3,279,579 
 

3,487,221 6,356,578 

รวมรายได้ 32,954,515 33,573,351 36,734,979 
ต้นทุนขายและการให้บริการ    
ต้นทุนการให้บริการ 21,194,162 21,760,336 22,471,618 
ต้นทุนขาย 3,809,790 3,858,168 4,568,522 
รวมต้นทุนขายและการให้บริการ 25,003,952 25,618,504 27,040,140 
ก าไรขั้นต้น 7,950,563 7,954,847 9,694,839 
รายได้อื่น 371,365 1,016,254 7,358,674 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (2,659,179) (3,162,032) (3,260,510) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (376,191) (4,065,996) 

 
(4,101,054) 

ค่าใช้จ่ายอื่น (392,630) (76,954) (2,193,638) 
ต้นทุนทางการเงิน (2,181,415) (2,388,459) (2,575,756) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 2,139,053 932,648 1,001,632 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 1,465,566 210,308 5,924,187 
ภาษีเงินได้ 28,005 818,224 (3,044,194) 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 1,493,571 1,028,532 2,879,993 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :    
หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิภาษีเงินได้ 46,929 (48,046) (184,801) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (232) (16,669) 7,242 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 1,540,268 963,817 2,702,434 

 
 
 



 
 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

ส าหรับ 3 ไตรมาส ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)ส าหรับ
งวด 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,508,689 1,060,307 2,857,468 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (15,118) (31,775) 22,525 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 1,493,571 1,028,532 2,879,993 

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมส าหรับงวด 

   

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,555,386 995,592 2,679,909 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (15,118) (31,775) 22,525 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับ
งวด 

1,540,268 
 

963,817 2,702,434 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วน
ท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

   

ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.05 0.03 0.09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส าหรับ 3 ไตรมาส ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,465,566  1,675,872  7,610,959  
รายการปรับปรุง :    
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 6,561,299  13,665,825  21,218,013  
ดอกเบี้ยรับ (98,643)  (151,721)  (230,074)  
ดอกเบี้ยจ่าย 1,633,588  3,454,183  5,461,743  
ต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ
ใบอนุญาต 

509,222  979,593  1,457,267  

เงินปันผลรับ (1,783.76)  (1,784)  (1,784)  
(ก าไร)ขาดทุนจากการขายที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ 

(32,467)  (44,136)  (15,234)  

ขาดทุนจากมูลค่าลดลงของสินค้า
คงเหลือ 

31,685.54  108,260  135,706  

หนี้สงสัยจะสูญ 477,146  969,100  1,467,594  
ก าไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น - - - 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ -  -  1,902,126  
การตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ - - - 
ประมาณการหนี้สินค่าย้ายสายเคเบิ้ล
ลงใต้ดิน 

- - - 

การด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป - - - 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท
อ่ืน 

(213,140)  (213,140)  (213,143)  

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่
เพิ่มขึ้น 

87,667  922,167  1,008,189  

(ก าไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
ยังไม่เกิดขึ้นจริง 

(265,644)  (417,655)  (484,322)  

ก าไรจากการขายสินทรัพย์โครงสร้าง - - (7,241,458)  
 



 
 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ) 
ส าหรับ 3 ไตรมาส ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรด าเนินงาน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน (2,149,911) (309,435) (4,107,314) 
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขาย
สินค้าให้ DIF 

- 
 

- 1,025,389 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
– จ่ายช าระ 

(50,096) 
 

(103,654) (181,620) 

กระแสเงินสดจากกิจการด าเนินงาน - - - 
ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงงวดการ
ช าระค่าธรรมเนียม 

- - - 

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้
บริการโทรทัศน์ 

- - - 

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และ
หนี้สินด าเนินงาน 

- - - 

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (3,779,154) (5,760,910) 19,255,176 
- เงินลงทุนชั่วคราว – หลักทรัพย์
เพื่อค้า 

- - - 

- สินค้าคงเหลือ (55,822) (261,523) 301,186 
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (1,263,487) (2,367,854) (2,796,987) 
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (107,553) (33,580) 30,240 
- เงินลงทุนในค่าสิทธิส าหรับ
รายการภาพยนตร์ 

(1,569,792) (1,824,448) (3,425,689) 

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 1,223,661 710,183 (24,399,908) 
- หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 653,646 82,479 (2,908,862) 
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 45,289 4,421 2,941,071 
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การ
ด าเนินงาน 

3,101,273.78 
 

8,297,322 17,080,261 

 



 
 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ) 
ส าหรับ 3 ไตรมาส ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรด าเนินงาน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 
บวก เงินสดรับ – ดอกเบี้ยรับ 44,643 136,677 175,310 
        เงินสดรับ – ภาษีเงินได้ 9,097 149,679 618,192 
หัก เงินสดจ่าย – ดอกเบี้ยจ่าย (1,370,975) (2,677,622) (4,883,984) 
       เงินสดจ่าย – ภาษีเงินได้ (611,048) (1,280,009) (2,045,291) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)
กิจกรรมด าเนินงาน 

1,172,990.78 
 

4,626,047 11,672,488 

 
 
ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ก่อตั้งวันที่ 13 พฤศจิกายน 2533 
ที่อยู่จดทะเบียน 18 อาคารทรูทาวน์เวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
10310 ประเทศไทย 

เป็นผู้น าคอนเวอร์เจนซ์ ไลฟ์สไตล์  น า เสนอบริการและโซลูชั่นด้านการสื่อสาร
โทรคมนาคมอย่างครบวงจรทรูออนไลน์เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานรายใหญ่ที่สุดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐานของ ทรูเป็นโครงข่ายใยแก้วน าแสงที่
ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ กลุ่มทรูยังเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบริการ 
บรอดแบนด์ รายใหญ่ของประเทศ รวมทั้งเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ในธุรกิจรับ-ส่งข้อมูล ยิ่งไปกว่า
นั้นยังให้บริการเสริมต่าง ๆ ส าหรับลูกค้าทั่วไปและลูกค้าธุรกิจซึ่งใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานและ
บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัท 

ทรู คอร์ปอเรชั่น (อังกฤษ: True Corporation) (ชื่อเดิม: เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น; 
Telecom Asia Corporation ชื่อย่อ: ทีเอ; TA) แต่เดิมเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน และผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ต(ISP) ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนจากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์(CP) 
หลังจากที่เร่ิมมีการขยายตัว และการแข่งขันในด้านการสื่อสารกันมากขึ้น จึงท าการปรับเปลี่ยน
ภาพลักษณ์จากเดิมมาเป็น กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมกับเปลี่ยนชื่อบริษัทในเครือ เช่น จาก 
ทีเอ ออเร้นจ์ (TA ORANGE) ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ร่วมทุนระหว่างซีพี และออเร้นจ์
ฝร่ังเศส) หลังจากฝร่ังเศสถอนหุ้นกลับไปจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น ทรู มูฟ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ อันดับ 3 ของประเทศ[1] และได้ขยายกิจการด้านการโทรคมนาคมอย่างรวดเร็ว 



 
 

ทั้งด้านโทรศัพท์พื้นฐาน (โทรศัพท์บ้าน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่เป็นอันดับ 1 ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล[2][3], โทรศัพท์บ้านพกพา (วีพีซีที), ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต  
(ทรู อินเทอร์เน็ต), เคเบิลทีวีระบบบอกรับเป็นสมาชิกรายเดือน ทรูวิชั่นส์ และรวมไปถึงบันเทิง 
ทั้งด้าน โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต เกมออนไลน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามล าดับ ซึ่งประกอบไปด้วย 
ทรูวิชั่นส์ ทรูมูฟ ทรูมันนี่ เอ็นซี ทรู ทรู ดิจิตอล คอนเทนท์ แอนด์ มีเดีย (Future Gamer ทรูไลฟ์ 
Good Game จีสแควร์ ทรูไอพีทีวี) 

 
ผลิตภัณฑ์ ในเครือทรู 

 ทรูโมบายล์ 
- โทรศัพท์มือถือ สามจี (3G) และ สี่จี (4G) โดย ทรูมูฟ เอช (True Move-H) (ในนาม 

เรียลมูฟ ( Real Move) และ เรียลฟิวเจอร์ (Real Future)) 
- โทรศัพท์มือถือ สองจี (2G) โดย ทรูมูฟ ( True Move)[5] 

 ทรูออนไลน์ (True On-Line) 
- อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดย ทรูออนไลน์ (ในนาม บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากัด)

(True Internet))[6] 
- โทรศัพท์บ้าน โดย ทรูออนไลน์ (ในนาม ทรู คอร์ปอเรชั่น และ ทรู ยูนิเวอร์แซล คอน

เวอร์เจ้นซ์) 
- ไวไฟสาธารณะ โดย วายฟาย บาย ทรูมูฟ เอช (ในนาม ทรู อินเทอร์เน็ต)[7] 

 ทรูวิชั่นส์ 
- โทรทัศน์บอกสมาชิกตอบรับ โดย ทรูวิชันส์ (True Vision)[8][9] (ในนาม ทรูวิชั่นส์ 

กรุ๊ป (True Vision Group)) 
- โทรทัศน์ระบบดิจิทัล (TV Digital) โดย ทรูโฟร์ยู (ในนาม ทรู ดีทีที)[10] 
- สถานีโทรทัศน์ข่าว โดย ทีเอ็นเอ็น24 (ในนาม ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น))[11] 
- ค่ายเพลง โดย ทรูแฟนเทเชีย (True Fantasia)[12] และ ไอแอมมิวสิค (ในนาม แพน

เทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์)[13] 
- บริการขายสินค้าผ่านโทรทัศน์ โดย ทรู ซีเล็คท์ (True Select)[14] (ในนาม ทรู จีเอส 

(True GS)) 
- ผู้แทนจ าหน่ายในประเทศไทยของเอสเอ็มเอนเตอร์เทนเมนต์(SM Entertainment)[15] 

โดย เอสเอ็มทรู (SM True) 
- ผู้จัดงานแสดงนิทรรศการ โดย บีอีซี-เทโร ทรูวิชั่นส์ (ร่วมทุนกับบีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์

เทนเม้นท์ (BEC-TERO)) 
 



 
 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 
 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น % 
1.บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด     5,951,401,786  17.84 
2.CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS 
LIMITED 

4,495,868,474 13.47 

3.UBS AG HONG KONG BRANCH 2,999,177,480 8.99 

4.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 2,058,224,169 6.17 

5.CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS 
LIMITED 

1,510,489,392 4.53 

6.CREDIT SUISSE AG,SINGAPORE BRANCH 1,462,875,770 4.38 

7.บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จ ากัด 1,438,214,890 4.31 

8.UBS AG LONDON BRANCH 1,129,207,197 3.38 

9.บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จ ากัด 949,098,378 2.84 

10.WORTH ACCESS TRADING LIMITED 773,225,544 2.32 
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 ภาคผนวก ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประมวลภาพการด าเนินโครงการ 

 

หาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเพื่อน ามาวิเคราะห์งบการเงิน 

 
 

แบ่งหน้าท่ีในการหาข้อมูลของบริษัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอร์วิส จากัด (มหาชน) และ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด มหาชน เพื่อเปรียบเทียบงบการเงิน 

 

 



 
 

 

ศึกษาข้อมูลการทาโปรเจคจากห้องสมุด 

 

น าเอกสารมาแก้ไขและตรวจสอบเอกสารพร้อมส่งครั้งสุดท้าย 


