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บทคัดย่อ 
 การท าโครงการคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้นกัศึกษาสามารถวิเคราะห์งบการเงินของกิจการ
ได้ถูกตอ้งและศึกษาการท างบการเงินที่ถูกตอ้งและสมบูรณ์ โดยท าการศึกษาวิเคราะห์งบการเงิน
ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์คือ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ไตรมาส 1-3 ประจ าปี 2561 
ไดน้ างบการเงินมาท าการวิเคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง วิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือ
แนวโนม้ และวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 
 ผลการท าโครงการอตัราส่วนทางการเงินของบริษทั พบว่า อตัราส่วนทางการเงินของบริษทั 
คือ อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่อง อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์
อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารหน้ีสิน อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการท า
ก าไร มีอัตราค่อนข้างดีเน่ืองจาก อุตสาหกรรมการบินของโลกยงัคงมีแนวโน้มขยายตัวปริมาณ
ความตอ้งการเดินทางของผูโ้ดยสารและยงัเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองโดยไดรั้บปัจจยัจากสภาวะเศรษฐกิจโลก 
 ดังนั้นการจัดท าโครงการน้ีมีประโยชน์ต่อนักศึกษาและคณะผูจ้ัดท าเป็นอย่างย่ิง ที่จะน า
ความรู้ที่ไดรั้บนั้น มาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัในเร่ืองส่ือการศึกษาและการท างานการท าธุรกิจ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 โครงการฉบับน้ีส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงจากท่านอาจารย์ที่ปรึกษา         
และท่านคณะกรรมการทุกท่านที่คอยให้ค าแนะน าค าปรึกษาที่มีประโยชน์ทั้งยงัคอยกระตุ้นและ
เป็นก าลงัใจผลกัดนัจนโครงการฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์คณะผูจ้ดัท าขอกราบขอบพระคุณอาจารยท์ุก
ท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ ณ  ที่น้ี         
  
 ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากท่านอาจารย์ทุกท่าน ข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต และขอ้มูลจากหนังสือบญัชีทุกเล่มที่ช่วยสนบัสนุนขอ้มูลต่าง ๆ ในการจดัท าโครงการ
จนส าเร็จเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนเพื่อนในกลุ่มที่ให้ความร่วมมือร่วมใจ ทุ่มเทในการจดัท าโครงการ
เล่มน้ีจนส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 
 
 กราบขอบพระคุณ  ดร.สมศักด์ิ    รุ่งเรือง   ผู ้อ  านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์
พณิชยการ      ที่ให้โอกาสในการศึกษา   คณาจารยท์ุกท่านที่ไดก้รุณาให้ความรู้   และค าแนะน าที่
เป็นประโยชน์   ตลอดจนให้ความห่วงใยแก่คณะผูจ้ัดท าตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการแห่งน้ี 
 
 สุดทา้ยน้ีคณะผูจ้ดัท าขอน้อมร าลึกถึง  พระคุณบิดา  มารดา  ครูอาจารยท์ุกท่านที่ไดก้รุณา
อบรมส่ังสอน   รวมทั้งบุคคลในครอบครัวทุกคน และเพ่ือน ๆ  ที่อยูเ่บื้องหลงัความส าเร็จในคร้ังน้ี 
 

        คณะผูจ้ดัท า 
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ค าน า 
 

 โครงการที่จัดท าขึ้ นในคร้ังน้ี  เป็นธุรกิจประเภทการบริการในทางด้านการขนส่ง            
ทางอากาศซ่ึงจดัท าโดยนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีที่2 สาขาวิชาการบญัชี ในโครงการ
น้ีจะมีการศึกษาเก่ียวกับงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทสองบริษัท ซ่ึงได้น างบ
การเงินของสองบริษทัมาเปรียบเทียบกนัว่าบริษทัใดมีการพฒันาที่ดีกว่ากนั 
  
 เพ่ือน าความรู้ที่ไดจ้ากการจดัท าโครงการน้ีมาใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัและ
ยงัน าไปต่อยอดทางดา้นการศึกษาในอนาคตหรือระดบัที่สูงขึ้น อีกทั้งยงัสามารถใช้ในการท างาน
วิชาชีพบัญชีได้จริง เช่น งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และเอกสารต่าง ๆ ซ่ึงน ามา
เปรียบเทียบกนัว่าบริษทัไหนมีการบริหารดีกว่ากนัในปีนั้น ๆ  
 
 ประโยชน์ที่ไดห้ลงัจากการศึกษาโครงการเล่มน้ีคือสามารถเขา้ใจถึงหลกัการ การวิเคราะห์
งบการเงินของธุรกิจประเภทการบริการในทางด้านการขนส่งทางอากาศรวมถึงได้เปรียบเทียบ
ขอ้มูลงบการเงินของสองบริษทั และไดท้ราบยอดของบริษัทไหนมียอดมากกว่ากนั หรือ น้อยกว่า 
และรู้จกัขอ้แตกต่างระหว่างทั้งสองบริษทั 
 
 
 
 

คณะผูจ้ดัท า
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บทที่  1 
 
 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
 
 การบญัชีมีบทบาทส าคญัต่อธุรกิจหลายประเภทในการช่วยให้ผูเ้ก่ียวขอ้งกบับริษทัสามารถ
ตัดสินใจทางธุรกิจได้ ซ่ึงกระบวนการทางด้านบัญชีนั้นประกอบด้วย การวดัและการสรุปผล       
การด าเนินธุรกิจการแปลความหมายของข้อมูลทางการเงิน และการรายงานผลไปยงัผูรั้บผิดชอบ  
เพื่อใช้ในการตดัสินใจ โดยพ้ืนฐานแลว้บัญชีการเงินก็คือกระบวนการบนัทึกธุรกรรมต่าง ๆ และ
การรายงานผลข้อมูลทางการเงินออกมาในรูปของเอกสารงบต่าง ๆ เช่น งบก าไรขาดทุน               
งบแสดงฐานะทางการเงิน  ซ่ึงเอกสารเหล่าน้ีสามารถใช้ในการตัดสินใจทางด้านการเงิน             
โดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งต่อไป 
 เน่ืองจากปัจจุบันน้ีอุตสาหกรรมการบิน มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนมีความตื่นตัวในเร่ืองของอุตสาหกรรมการบิน ซ่ึงหลายประเทศก็มีการขยาย
สนามบิน เส้นทางบินและพยายามที่จะแข่งขันกนัเป็นศูนยก์ลางการบินในภูมิภาคน้ี ไม่ว่าจะเป็น
สนามบิน สิงคโปร์หรือฮ่องกง ที่มีเที่ยวบินขึ้นลงจ านวนมาก ถึงขนาดลงทุนถมทะเลเพ่ือขยายพ้ืนที่
สนามบิน รองรับให้ทนักบัความตอ้งการของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต 
 ดงันั้นทางผูจ้ดัท าไดเ้ห็นถึงความส าคญัของธุรกิจประเภทน้ี จึงจะใช้ขอ้มูลงบการเงินของ 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ไตรมาสที่  1-3 ปี 2561 ที่ได้ลงไว้ในตลาดหลักทรัพย์              
มาวิเคราะห์เพื่อเป็นปัจจยัในการตดัสินใจในการเขา้มาลงทุนของนกัธุรกิจ 
 โครงการน้ีผูจ้ัดท าได้น าความรู้เก่ียวกับบัญชีมาใช้ และน ามาประยุกต์ในการวิเคราะห์
การศึกษาการจัดท าของบริษทั การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นธุรกิจประเภทบริการ ข้อมูล
ข้อความข้างต้นน้ี  ผู ้จัดท าสามารถท าการวิเคราะห์การศึกษาการจัดท าบัญชีของบริษัทและ            
การวางแผนการท างานเพื่อเป็นแนวทางการวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัต่อไป  
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1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการ 
 
 ในการจดัท าโครงการคร้ังน้ี  คณะผูจ้ดัท าไดก้  าหนดวตัถุประสงคข์องการจดัท าโครงการไว้
ดงัต่อไปน้ี 
 1.2.1  เพื่อให้นกัศึกษาสามารถวิเคราะห์งบการเงินของกิจการไดถู้กตอ้ง 
 1.2.2  เพื่อศึกษาการท างบการเงินที่ถูกตอ้งและสมบูรณ์ของกิจการมหาชน 
 1.2.3  เพื่อให้นกัศึกษาฝึกมีความสามคัคีและมีความคิดสร้างสรรค์ 
 1.2.4  เพื่อให้นกัศึกษามีความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ ที่ไดรั้บมอบหมาย 
 
1.3  ขอบเขตของการด าเนินงาน 
 1.3.1  บริษัทที่ศึกษา 
   บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
 1.3.2  ประเภทธุรกิจ 
   ประเภทบริการ 
 1.3.3  ประเภทสินค้าหรือบริการ 
   การให้บริการสายการบิน 
 1.3.4  งบการเงินที่ใช้ 
  1.3.4.1  งบแสดงฐานะการเงิน 

1.3.4.2  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
1.3.4.3  งบกระแสเงินสด 

  1.3.4.4  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น 
  (รอบระยะเวลาไตรมาสที่ 1-3 ปี 2561) 
 
1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการท าโครงการ 
 1.4.1  นกัศึกษาสามารถวิเคราะห์งบการเงินของกิจการไดถู้กตอ้ง 
 1.4.2  นกัศึกษาไดรู้้วิธีท างบการเงินที่ถูกตอ้งและสมบูรณ์ของกิจการมหาชน 
 1.4.3  นกัศึกษามีความสามคัคีและมีความคิดสร้างสรรค์ 
 1.4.4  นกัศึกษามีความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ ที่ไดรั้บมอบหมาย 
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1.5  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
  1.5.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 
  1.5.1.1  เตรียมหาสมาชิกท าโครงการ 
  1.5.1.2  หาช่ือบริษทัที่จะตอ้งวิเคราะห์ 
  1.5.1.3  เสนอโครงการต่ออาจารยท์ี่ปรึกษา 
  1.5.2  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   1.5.2.1  เลือกบริษทัที่อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ 
   1.5.2.2  จดัท าใบเสนอโครงการให้อาจารยท์ี่ปรึกษาโครงการพิจารณา 
   1.5.2.3  ศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบับริษทัที่วิเคราะห์ 
   1.5.2.4  น างบการเงินของบริษทัมาท าการวิเคราะห์งบ 
  1.5.3  ขั้นตอนสรุป 
   1.5.3.1  ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
   1.5.3.2  ด าเนินการประเมินโครงการ 
   1.5.3.3  น าเสนอโครงการและสรุปผลการด าเนินงาน 
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บทที่  2 
 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบัญชี 
 
    การจัดท าโครงการคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัในตลาดหลักทรัพย ์    
ของผูป้ระกอบการธุรกิจ ซ่ึงไดน้ าความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาวิชา หรือรายวิชาที่ประยกุตใ์ช้ในการจดัท า
โครงการคือ วิชาการบัญชีชั้นกลาง วิชาการบัญชีชั้นสูง วิชาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 
วิชาการสอบบญัชี ทั้งน้ีคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการบญัชีไวด้งัต่อไปน้ี 
    2.1  ความหมายที่เกี่ยวกับการบัญชี 
      2.1.1  ความหมายของการบญัชี 
      2.1.2  ความหมายของงบการเงิน 
      2.1.3  ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 
      2.1.4  ความหมายเก่ียวกบัธุรกิจ 
    2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์กร 
      2.2.1  แนวคิดของ SWOT 
      2.2.2  แนวคิดของหลกั PDCA 
    2.3  ทฤษฎีเกี่ยวกับการบัญชี 
      2.3.1  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่   1 (ปรับปรุง 2560) 
      2.3.2  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่   7 (ปรับปรุง 2558) 
      2.3.3  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 21 (ปรับปรุง 2558) 
      2.3.4  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 33 (ปรับปรุง 2558)    
      2.3.5  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 (ปรับปรุง 2560) 
    2.4  งานโครงการที่เกี่ยวข้อง 
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2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการบัญชี 
  2.1.1  ความหมายของการบัญชี 
      การบัญชี หมายถึง  
        ศิลปะของการจดบันทึกรายการทางการเงินในรูปหน่วยของเงินตรา การจดัแยก
หมวดหมู่ของรายการที่บนัทึก และสรุปผลในรูปของงบการเงิน รวมทั้งวิเคราะห์ความหมายของ
รายการหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ทางการเงินไว ้เพื่อให้สามารถทราบถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นนั้น  
ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่บุคคลที่เก่ียวขอ้งหลายฝ่าย เช่น สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ การจดัท า
บญัชีและด าเนินธุรกิจหลายดา้น  
 
      ค าจ ากัดความของการบัญชีนั้นมีผู้ให้ความหมายไว้แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 
        บุญยาพร  เคียวประเสริฐ ( 2554 : 1 ) ไดใ้ห้ความหมายของค าว่าการบญัชีที่บญัญตัิ
ไว้การบัญ ชี  (Accounting)  คืองานศิลปะของการน ารายงานและเหตุก ารณ์ท างการเงิน                    
มาจดบนัทึกลงจดัหมวดหมู่ สรุปผล และวิเคราะห์ ตีความหมายอยา่งมีหลกัเกณ์ 
        สุพาดา  สิริกุตตา (2553 : 1-2) ไดใ้ห้ความหมายของการบญัชีไวว่้า ศิลปะของการ
จดบนัทึกการจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่และการสรุปผลส่ิงส าคญัในรูปตวัเงิน รายการ และเหตุการณ์
ต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัทางดา้นการเงิน รวมทั้งการแปลความหมายของผลการปฏิบติัดงักล่าวดว้ย 
        ศิรประภา  สุขเกษม (2553 : 3) ไดใ้ห้ความหมายของการบญัชีไวว่้า การรวบรวม          
จดบันทึกการจ าแนกข้อมูล การสรุปและการวิเคราะห์ทางการเงินประเภทเดียวกันไวด้้วยกัน                 
โดยนักบัญชี ซ่ึงในการรวบรวม การบันทึกและการจ าแนกข้อมูลนั้ นอาจท าได้ด้วยมือด้วย
เคร่ืองจกัรกลในการท าบญัชีและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
        ธนชัย ยมจินดา (2532 : 5) ไดใ้ห้ความหมายของการบญัชีไวว่้า การบญัชี หมายถึง 
วิชาการเก่ียวกบัการท าขอ้มูล ซ่ึงเป็นที่ตอ้งการขององคก์รในการท าหนา้ของการปฏิบตัิการ ช่วยให้
การประเมินผลการปฏิบติัการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัเป็นศิลปะของการน ารายการต่าง ๆ 
และเหตุการณ์ทางการเงินมาจดบันทึก จัดหมวดหมู่ สรุปผลและวิเคราะห์ตีความหมายอย่างมี
หลกัเกณฑ ์
        Acarapol  Chenjitsiri  ( 2555 : 1 ) ได้ให้ความหมายของการบัญชีไวว่้า บัญชี คือ 
ศิลปะในการจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานให้เป็นระบบและสามารถน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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      จากความหมายของการบญัชีที่มีนักวิชาการให้นิยามไวแ้ลว้นั้น สามารถน ามาสรุปได้
ว่าการบญัชีนั้นหมายถึง  การเก็บรวบรวม  บันทึก  จ าแนก  และท าสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุการณ์     
อนัเกิดขึ้นกบักิจการ ในเอกสารอยา่งสม ่าเสมอเป็นระเบียบถูกตอ้งตามหลกัการ  
 

  2.1.2  ความหมายของงบการเงิน 
      งบการเงิน หมายถึง รายงานขอ้มูลทางการเงินของกิจการที่ไดจ้ดัท าหรือจดบนัทึกไว้
ในรอบระยะเวลาห น่ึ ง ที่ สามารถแสดงให้ เห็นถึงผลการด าเนินการฐานะการเงินหรือ                    
การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการในรอบระยะเวลานั้น ๆ ซ่ึงกฎหมายก าหนดให้กิจการตอ้ง
น าเสนองบการเงินอย่างน้อยปีละคร้ัง  โดยจัดท าขึ้ น เพ่ือให้ข้อมูลเก่ี ยวกับฐานะการเงิน                      
ผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน
หลายกลุ่ม เช่น เจ้าของกิจการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการตลาด ในการน าไปใช้ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ      
ในอนาคต 
   2.1.2.1  งบแสดงฐานะการเงิน 
            งบแสดงฐานะการเงิน หมายถึง เป็นงบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ           
ที่ท าอยู่ ณ วนัใดวนัหน่ึงของรอบบัญชี โดยจะแสดงให้ทราบถึง สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของ
เจ้าของ ว่ามีจ านวนเท่าใด ตามหลกัแลว้จะตอ้งจัดท างบแสดงฐานะการเงินขึ้นมาอย่างน้อยปีละ      
1 คร้ัง ซ่ึงการจดัท างบแสดงฐานะการเงินจะท าให้หน่วยงานรัฐสามารถประเมินและจดัเก็บภาษีได ้
กิจการบางแห่งอาจจะจัดท างบแสดงฐานะการเงินทุกวนัส้ินเดือนก็ได ้ขึ้นอยู่กบัความตอ้งการใช้
รายงานของทางกิจการนั้น ๆ โดยงบแสดงฐานะการเงินจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดด้งัน้ี 
   1)  งบแสดงฐานะการเงินแบบบญัชีงบแสดงฐานะการเงินจะใช้ฟอร์มที่มีลกัษณะคลา้ยตวั T 
แบ่งออกเป็น 2 ดา้น ทางดา้นซ้ายมือจะแสดงรายการของสินทรัพยส่์วนดา้นขวามือจะแสดงรายการ
ของหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ ขั้นตอนในการจดัท างบแสดงฐานะการเงินแบบบญัชีมีดงัน้ี 
   ขั้นที่  1  เขียนหัวงบแสดงฐานะการเงิน 3 บรรทดั ประกอบดว้ย 
    บรรทดัที่1  เขียนช่ือกิจการ 
    บรรทดัที่2  เขียนค าว่า “งบแสดงฐานะการเงิน” 
    บรรทดัที่3  เขียนวนั เดือน ปี ที่จดัท างบแสดงฐานะการเงิน 
   ขั้นที่  2  ทางดา้นซ้ายมือให้เขียนรายละเอียดของสินทรัพยแ์สดงรายการต่าง ๆ ของสินทรัพย์
ที่กิจการมี 
   ขั้นที่  3  ทางดา้นขวามือให้เขียนรายละเอียดของหน้ีสินและส่วนของเจา้ของที่กิจการมี 
   ขั้นที่  4  รวมยอดทั้ง 2 ดา้นให้เท่ากนัและอยูใ่นระดบัเดียวกนั 
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   2)  งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน ขั้นตอนในการจัดท างบแสดงฐานะการเงินแบบ
รายการมีดงัน้ี 
   ขั้นที่  1  เขียนหัวงบแสดงฐานะการเงิน 3 บรรทดั คือ 
    บรรทดัที่  1  เขียนช่ือกิจการ 
    บรรทดัที่  2  เขียนค าว่า “งบแสดงฐานะการเงิน” 
    บรรทดัที่  3  เขียนวนั เดือน ปี ที่จดัท างบ 
   ขั้นที่  2  คือตอนบน ให้เขียนค าว่า “สินทรัพย”์ และเขียนรายละเอียดต่าง ๆ ของสินทรัพยท์ี่
กิจการมีอยูแ่ลว้รวมยอดทั้งหมดของสินทรัพย ์
   ขั้นที่  3  เขียนค าว่า “หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น” ต่อจากสินทรัพยใ์ห้แสดงรายการที่เป็น
หน้ีสินก่อนและตามดว้ยรายการที่เป็นส่วนของผูถ้ือหุ้น แลว้รวมยอด 
   2.1.2.2  งบก าไรขาดทุน 
         งบก าไรขาดทุน หมายถึง งบที่แสดงผลการด าเนินงานของกิจการในรอบ
ระยะเวลาของบัญ ชีที่ ก  าหนด แต่จะต้องไม่ เกิน  1 ปี  เป็นงบการเงินที่ สามารถแสดงผล                  
การด าเนินงานของกิจการในระยะเวลาหน่ึง อาจจะเป็น 3 เดือน หรือ 6 เดือน เพื่อช่วยวดัผล         
การด าเนินงานของกิจการว่ามีรายได้หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกิจการในรอบระยะเวลานั้นเท่าใด 
และเมื่อน ารายไดม้าหักกบัค่าใชจ่้ายแลว้ จะเป็นก าไรสุทธิและขาดทุนสุทธิจะมีวิธีท า ดงัน้ี 
   1)  การท างบก าไรขาดทุนแบบบญัชี 
   ขั้นที่  1  เขียนหัวงบก าไรขาดทุน ก่ึงกลางหนา้กระดาษ 
    บรรทดัที่ 1 ช่ือกิจการ 
    บรรทดัที่ 2 ค าว่า “งบก าไรขาดทุน” 
    บรรทดัที่ 3 ส าหรับรอบระยะเวลาที่จดัท างบก าไรขาดทุน 
   ขั้นที่  2  รายการแบ่งออกเป็น 2 ดา้นรายไดจ้ะบนัทึกดา้นเครดิต ค่าใชจ่้ายจะบนัทึกดา้นเดบิต 
   ขั้นที่  3  หายอดรวมทั้งดา้นเดบิต และดา้นเครดิต 
   ถา้ผลรวมทางดา้นเครดิต (รายได)้ มากกว่าดา้นเดบิต (ค่าใช้จ่าย) แสดงว่ามีผล “ก าไรสุทธิ” 
ให้บนัทึกก าไรสุทธิทางดา้นเดบิต 
   ถา้ผลรวมดา้นเดบิต (ค่าใชจ่้าย) มากกว่าดา้นเครดิต (รายได)้ แสดงว่ามีผล “ขาดทุนสุทธิ” ให้
บนัทึกผลขาดทุนสุทธิทางดา้นเครดิตแลว้ท าการรวมยอดเงินทั้ง 2 ขา้ง  จะตอ้งเท่ากนั ดงัต่อไปน้ี 
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   2)  การท างบก าไรขาดทุนแบบรายงาน 
   ขั้นที่  1  ส่วนหัวงบมี 3 บรรทดัคือ 
    บรรทดัที่ 1 ช่ือกิจการ 
    บรรทดัที่ 2 ค าว่า “งบก าไรขาดทุน” 
    บรรทดัที่ 3 ส าหรับรอบระยะเวลาที่จดัท างบก าไรขาดทุน 
   ขั้นที่  2  เขียนค าว่า “รายได”้ ดา้นซ้ายมือแลว้น าบญัชีรายไดต่้าง ๆ ของกิจการมาเขียนเย้ือง
ไปทางขวามือเล็กนอ้ย และเขียนจ านวนเงินทางขวามือแลว้รวมยอดรายไดท้ั้งหมด 
   ขั้นที่  3  เขียนค าว่า “ค่าใช้จ่าย” ทางซ้ายมือให้ตรงกบัรายได ้และน าบญัชีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดเขียนเย้ืองไปทางขวามือเล็กน้อย พร้อมเขียนจ านวนเงินทางขวามือแลว้รวมยอดค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด 
   ขั้นที่  4  หาผลต่างระหว่างรวมรายได ้และยอดค่าใช้จ่าย ถา้ยอดรวมรายไดม้ากกว่ายอดรวม
ค่าใชจ่้าย ผลต่างคือ กาไรสุทธิ ถา้ยอดรวมรายไดน้อ้ยกว่ายอดรวมค่าใชจ่้าย ผลต่างคือ ขาดทุนสุทธิ 
   2.1.2.3  งบแสดงฐานะของผู้ถือหุ้น 
         งบแสดงฐานะของผูถ้ือหุ้น หมายถึง งบที่แสดงขอ้มูลการเปลี่ยนแปลงที่กระทบ
ยอดจากรายการตน้งวดในส่วนของทุนเรือนหุ้น ก าไรสะสม และส่วนเกินทุน มาเป็นยอดส้ินงวด
บญัชี ซ่ึงบริษทัจ ากดัจะตอ้งจดัท าเน่ืองจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 35 และประกาศกรมทะเบียน
การคา้ไดก้ าหนดไวใ้ห้ตอ้งจดัท าและน าเสนอต่อกระทรวงพาณิชยพ์ร้อมกบังบอื่น ๆ ไดก้  าหนดให้
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นมีรายการ ดงัน้ี            
   1.  ยอดคงเหลือตน้งวดส่วนของผูถ้ือหุ้น ประกอบดว้ย ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน (ต ่า) มูลค่าหุ้น 
ส่วนเกินทุน ก าไรสะสม 
   2.  ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 
   3.  ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว้ 
   4.  ส่วนเกินทุนอื่น 
   5.  ส่วนต ่ากว่าทุนอื่น 
   6.  รายการที่ยงัไม่รับรู้ในงบก าไรขาดทุน 
   7.  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
   8.  เงินปันผลจ่าย 
   9.  หุ้นบุริมสิทธิ 
     10.  หุ้นสามญั 
     11.  ยอดคงเหลือปลายงวดส่วนของผูถ้ือหุ้น 
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   2.1.2.4  งบกระแสเงินสด 
         งบกระแสเงินสด หมายถึง งบการเงินที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเงินสดของกิจการ
ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง เช่น รอบปีบญัชี โดยจะแสดงการไดม้าและใช้ไปของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดของ 3 กิจกรรมหลกัดงัน้ี 
   1.  กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน เป็นกระแสเงินสดที่เกิดจากการด าเนินงานปกติของ
กิจการ เช่น การขายสินคา้และบริการ ซ่ึงเป็นกระแสเงินสดที่จะสะทอ้นให้เห็นผลการด าเนินงานที่
แทจ้ริงของกิจกรรมด าเนินงาน 
   2.  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เป็นกระแสเงินสดที่เกิดจากการได้มาและจ่ายไปจาก
สินทรัพยร์ะยะยาว ซ่ึงไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานปกติ 
   3.  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เป็นกิจกรรมการไดม้าและจ่ายไปของเงินสดที่มีผล
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจา้ของและส่วนของการกูยื้ม 
 
งบกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน สามารถจดัท าได ้2 วิธี ดงัน้ี 
   1.  วิธีทางตรง  เป็นวิธีที่แสดงแต่ละรายการในงบก าไรขาดทุนตามเกณฑ ์  เงินสดวิธีทางตรง
จดัเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะให้ขอ้มูลที่ชดัเจนถึงเงินสดรับและจ่ายของแต่ละรายการในงบก าไรขาดทุน 
แต่เป็นวิธีที่ค  านวณยาก 
 

เกณฑ์เงินคงค้าง ปรับปรุง เกณฑ์เงินสด 

บวก หัก 
 
รายไดอ้ื่น 

-ยอดเพ่ิมขึ้นในรายได้
ที่ยงัไม่ไดรั้บรู้ 

-ยอดลดลงในรายได้ที่
ยงัไม่รับรู้ 
-ยอดก าไรจากการขาย
สินทรัพย ์

 
รายไดอ้ื่น 

 
ตน้ทุนขาย 

-ยอดเพ่ิมขึ้นในสินคา้ 
-ยอดลดลงในเจ้าหน้ี
การคา้ 

-ยอดลดลงในสินคา้ 
-ยอดเพ่ิมขึ้นในเจา้หน้ี
การคา้ 

 
ตน้ทุนขาย 

 
ค่าใช้ จ่ายด าเนินงาน
ภาษีเงินได ้

-ยอดเพ่ิมขึ้นใน
สินทรัพยห์มุนเวียน
อื่นที่ไม่ใช่เงินสด 
ลูกหน้ี สินคา้ 

-ยอดลดลงใน
สินทรัพยห์มุนเวียนที่
ไม่ใช่เงินสด ลูกหน้ี 
สินคา้ 

 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
และภาษ ี
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-ยอดลดลงในหน้ีสิน
หมุนเวียนอื่นที่ไม่ใช่
เจา้หน้ีการคา้ 

-ยอดเพ่ิมขึ้นในหน้ีสิน
หมุนเวียนอื่นที่ไม่ใช่
เจา้หน้ีการคา้ 
-ยอดค่าใชจ่้ายที่ไม่
เป็นเงินสด 

ก าไรสุทธิตามเกณฑเ์งินสด = เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 
 

ตารางที่ 1 การคิดเกณฑเ์งินคงคา้งวิธีทางตรง 
 
   2.  วิธีทางอ้อม เป็นวิธีค านวณหาก าไรสุทธิตามเกณฑเ์งินสด โดยการปรับปรุงยอดก าไรสุทธิ
ตามเกณฑเ์งินคงคา้งดว้ยรายการต่าง ๆ ที่กระทบก าไรสุทธิที่น าเสนอแต่ไม่กระทบยอดเงินสด โดย
บวกและหักดว้ยรายการต่อไปน้ี 
     บวก ค่าใชจ่้ายที่ไม่เป็นเงินสด 
         สินทรัพยห์มุนเวียนอื่นนอกจากเงินสดลดลง 
          หน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 
     หัก  รายไดท้ี่ไม่เป็นเงินสด 
          สินทรัพยห์มุนเวียนอื่นนอกจากเงินสดเพ่ิมขึ้น 
          หน้ีสินหมุนเวียนลดลง 
     วิธีน้ีเป็นที่นิยมปฏิบติักนั เพราะเป็นวิธีที่ค  านวณง่ายกว่าวิธีทางตรง 
   2.1.2.5  หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
         หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประกอบด้วย ค าอธิบาย และการวิเคราะห์
รายละเอียดของจ านวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานทางการเงิน งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด      
และงบการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจา้ของ โดยแสดงในรูปของงบย่อย หรืองบประกอบต่าง ๆ       
รวมทั้งข้อมูลเพ่ิมเติม ข้อมูลที่มาตรฐาน การบญัชีก าหนดให้เปิดเผย และการเปิดเผยขอ้มูลอื่นที่            
จะท าให้งบการเงินแสดงโดยถูกต้องตามที่ควร ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการ
ตดัสินใจไดถู้กตอ้งโครงสร้างหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดงัน้ี 
   1)  หมายเหตุประกอบงบการเงินของกิจการ แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัเกณฑ์การจดัท างบการเงิน 
และนโยบายการบัญชีที่เลือกใช้กับรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีที่ส าคญั เปิดเผยข้อมูลตามที่
มาตรฐานการบญัชีก าหนดให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมที่ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงินแต่เป็นขอ้มูลที่จ าเป็น 
เพ่ือให้งบการเงินนั้นแสดงโดยถูกตอ้งตามที่ควร 
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   2)  หมายเหตุประกอบงบการเงินตอ้งแสดงอย่างเป็นระบบ รายการแต่ละรายการในงบแสดง
ฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดตอ้งอา้งอิงขอ้มูลที่เก่ียวข้องในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน การน าเสนองบการเงิน มี 2 ประเภท 
    งบการเงินประจ าปี เป็นงบการเงินที่จัดท าขึ้ น ณ วนัส้ินงวดบัญชีเพ่ือแสดงฐานะทาง
การเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดในรอบปีบญัชีนั้น ๆ ของกิจการ 
    งบการเงินระหว่างกาล เป็นงบการเงินที่จดัท าขึ้นระหว่างงวดบัญชีเพ่ือแสดงฐานะทาง
การเงิน ผลการด าเนินงาน และการะแสเงินสด และผูใ้ช้งบการเงินไดท้ราบขอ้มูลทางการเงินก่อน
ส้ินงวดบญัชี เช่น งบการเงินรายเดือน รายไตรมาส รายคร่ึงปี เป็นตน้ 
 
  2.1.3  ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 
   2.1.3.1  การวิเคราะห์งบการเงิน  
         หมายถึง การค้นหาขอ้เท็จจริงจากงบการเงินโดยการค้นหาขอ้เท็จจริงดงักล่าว
ต้องอาศัยเคร่ืองมือต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์แนวตั้ ง การวิเคราะห์แนวนอนและการวิเคราะห์
อตัราส่วน  เป็นตน้ การวิเคราะห์งบการเงินสามารถวิเคราะห์ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ 
   1.  การน าเสนองบการเงินงบใดงบหนึ่งมาแปลความหมาย เช่น การน างบแสดงฐานะการเงิน 
หรืองบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มาวิเคราะห์ตามแนวตั้งหรือวิเคราะห์โครงสร้างซ่ึงจะท าให้ทราบ
รายละเอียดของแต่ละรายการ ในงบการเงินนั้นว่ามีมากน้อยเพียงใดและท าให้สามารถเปรียบเทียบ
กับกิจการอื่นได้ การน างบแสดงฐานะการเงินหรืองบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมาวิเคราะห์                 
ตามแนวนอนหรือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง จะท าให้ทราบว่าแต่ละรายการในงบการเงินไดเ้งินมา
เท่าใด และใชเ้งินไปกบักิจกรรมใดบา้ง 
   2.  การน างบการเงินมากกว่าหนึ่งงบมาวิเคราะห์ร่วมกัน เช่น การจ าแนกรายการในงบแสดง
ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมาหาอตัราส่วน ซ่ึงจะท าให้ทราบถึงความสามารถในการ
ด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร เป็นตน้ ขั้นตอนการวิเคราะห์งบการเงิน จะมีขั้นตอน
ตรงกบัขา้มกบัการจดัท างบการเงิน คือการจดัท างบการเงินจะเร่ิมตน้การวิเคราะห์รายการคา้ และ
บนัทึกบญัชีเพื่อรวมรวมผลไปจดัท างบการเงินส่วนการวิเคราะห์งบการเงินมีวตัถุประสงค์เพื่อให้
ทราบถึงรายการคา้ที่เกิดขึ้นในกิจการ ดงันั้นจึงตอ้งหาขอ้เท็จจริงจากงบการเงิน โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
    1.  ก าหนดวตัถุประสงค์ในการวิเคราะห์งบการเงิน ก่อนที่จะท าการวิเคราะห์งบการเงิน     
ผูวิ้เคราะห์ตอ้งก าหนดวตัถุประสงคข์องการวิเคราะห์โดยตอ้งพิจารณาว่าจะวิเคราะห์ในฐานะที่เป็น
ใคร เพราะแต่ละคนจะมีวตัถุประสงคท์ี่แตกต่างกนั 
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    2.  รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง เมื่อก าหนดวตัถุประสงค์ในการวิเคราะห์งบการเงินแล้ว
ต่อจากนั้นเป็นขั้นตอนของการรวมรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องซ่ึงไดแ้ก่ งบการเงินและรายละเอียดที่
เก่ียวขอ้งกนั 
    3.  การปรับสภาพขอ้มูล เป็นการปรับรูปแบบของขอ้มูล ให้เป็นแบบเดียวกนั ซ่ึงง่ายต่อการ
เปรียบเทียบขอ้มูล และการน าขอ้มูลไปทางการวิเคราะห์ เช่น การปรับงบการเงินให้เหมาะสมกบั
การวิเคราะห์ร้อยละ หรือการวิเคราะห์อตัราส่วน เป็นตน้ 
    4.  การเลือกวิธีการวิเคราะห์ การเลือกวิธีการวิเคราะห์งบการเงินควรเลือกให้เหมาะสมกบั
วตัถุประสงค์ของผูท้  าการวิเคราะห์ บางคร้ังเพ่ือให้ไดร้ายละเอียดและขอ้เท็จจริงมากที่สุดอาจใช้
วิธีการวิเคราะห์มากกว่าหน่ึงวิธี 
    5.  การแปลความหมาย คือ การน าเอาข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากผลการวิเคราะห์มาอธิบาย
ความหมายให้ผู้ใช้ข้อมูลได้ทราบเพ่ือน าไปประกอบการตัดสินใจ การแปลความหมายนั้ น           
เป็นขั้นตอนที่ส าคญัที่สุด  
 
   2.1.3.2  การวิเคราะห์อัตราร้อยละตามแนวต้ัง 
         การวิเคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง เป็นการเปรียบเทียบตวัเลขแต่ละรายการ
กบัยอดรวมในงบการเงินเดียวกนั 
   สูตรค านวณอัตราร้อยละของรายการต่าง ๆ 
   1.  งบก าไรขาดทุน 
    รายการในงบก าไรขาดทุน แสดงยอดหลายขั้น 
     % = ยอดเงินของรายการนั้น / ยอดขายสุทธิ 
    รายการในงบก าไรขาดทุน แสดงยอดขั้นเดียว 
     % = ยอดเงินของรายการนั้น / ยอดรายไดร้วม 
   2.  งบแสดงฐานะการเงิน 
    รายการในงบดา้นสินทรัพย ์
     % = ยอดเงินของรายการนั้น / ยอดสินทรัพยร์วม 
    รายการในงบดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
     % = ยอดเงินของรายการนั้น / ยอดหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 
    ข้อจ ากัดของการวิเคราะห์แนวต้ัง 
      ตวัเลขบางรายการอาจมีจ านวนเพ่ิมขึ้น ในระหว่างรอบระยะเวลาบญัชี แต่เมื่อคิดเป็น
ร้อยละของยอดรวมของรอบระยะเวลาบญัชีปัจจุบนักลบัมีอตัราที่ลดลง ทั้งน้ีเพราะสินทรัพยร์วมมี
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จ านวนมากขึ้น หรือทางตรงขา้ม ตวัเลขบางรายการอาจมีจ านวนเท่าเดิม แต่เมื่อคิดเป็นร้อยละของ
ยอดรวมกลบัมีอตัราที่เพ่ิมขึ้น ทั้งน้ีเพราะสินทรัพยร์วมมีจ านวนลดลง 
 
   2.1.3.3  สูตรการค านวณอัตราร้อยละของรายการต่าง ๆ กรณีวิเคราะห์โครงสร้างเฉพาะส่วน 
     งบก าไรขาดทุน เช่น วิเคราะห์เฉพาะค่าใชจ่้าย 
       % = ยอดค่าใชจ่้ายแต่ละรายการ / ยอดค่าใชจ่้ายรวม 
     งบแสดงฐานะการเงิน เช่น วิเคราะห์เฉพาะสินทรัพยห์มุนเวียน 
       % = ยอดสินทรัพยห์มุนเวียนแต่ละรายการ / ยอดสินทรัพยห์มุนเวียนรวม 
    
   2.1.3.4  การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม 
         เป็นการเปรียบเทียบตัวเลขในงบการเงินตั้ งแต่สองงวดบัญชีขึ้นไป เพ่ือดูว่า
รายการในแต่ละงวดมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร เพ่ิมขึ้น ลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เห็น
ความหมายที่ชดัเจนจึงจดัท าเป็นอตัราร้อยละของการเปลี่ยนแปลง  
  วิธีวิเคราะห์งบการเงินแนวนอนมี 2 วิธี 
    1.วิธีวิเคราะห์แบบฐานเคลื่อนที่เป็นการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบกบังวดก่อน 1 งวด 
      สูตร = (ยอดขายปีปัจจุบนั - ยอดขายปีก่อนหนา้) / ยอดขายปีก่อนหนา้ 
    2.  วิธีวิเคราะห์แบบฐานคงที่ เป็นการวิเคราะห์โดยก าหนดให้ยอดขายของปีใด ปีหน่ึงเป็น
การเปรียบเทียบกบัปีอื่น ๆ และสูตรค านวณ ดงัน้ี 
      สูตร = (ยอดขายปีที่วิเคราะห์ - ยอดขายปีฐาน) / ยอดขายปีฐาน 
   2.1.3.5  การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
         คือการน าขอ้มูลทางการเงินจากงบการเงินที่มีความสัมพนัธ์กนัหรือเก่ียวขอ้งกนั
มาเปรียบเทียบในรูปของอตัราส่วน เพ่ือให้การวิเคราะห์มีความหมายมากขึ้น ซ่ึงอาจเป็นรายการ       
ทางการเงินประเภทเดียวกนัหรือรายการทางการเงินต่างประเภทโดยเปรียบเทียบได ้3 ลกัษณะ 
    เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนทางการเงินของกิจการในปีที่ผ่านมาในอดีต 
    เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนทางการเงินของคู่แข่งขนั 
    เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกนักบักิจการ 
 
 
 
 



14 
 

   ประเภทของอัตราส่วนทางการเงิน 
   1)  การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน  
     อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน   =  สินทรัพยห์มุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน  
     อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว =  (สินทรัพยห์มุนเวียน – สินคา้คงเหลือ ) / หน้ีสิน 
                     หมุนเวียน 
   2)  อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 
     อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี    =  ยอดขายเช่ือสุทธิ / ลูกหน้ีเฉลี่ย 
     ระยะเวลาเก็บหน้ี           =  360 วนั / อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 
     อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ =  ตน้ทุนสินคา้ขาย / สินคา้คงเหลือเฉลี่ย  
     ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการขายสินคา้  =  360 วนั /อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ
     อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร  =  ขายสุทธิ / สินทรัพยถ์าวร 
     อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม  =  ขายสุทธิ  / สินทรัพยร์วม    
   3)  อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารหนี้สิน    
     อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม     = หน้ีสินรวม / สินทรัพยร์วม 
     อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น   = หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถ้ือหุ้น 
     อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย  = ก าไรจากการด าเนินงาน / ดอกเบี้ยจ่าย 
   
   4)  อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 
     อตัราก าไรขั้นตน้               = ก าไรขั้นตน้/ ขายสุทธิ  
     อตัราก าไรจากการด าเนินงาน       = ก าไรจากการด าเนินงาน / ขายสุทธิ 
     อตัราก าไรสุทธิ             = ก าไรสุทธิ/ขายสุทธิ 
     อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์     = ก าไรสุทธิ / สินทรัพยร์วม  
     อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นสามญั = ก าไรสุทธิ  / ส่วนของผูถ้ือหุ้น 
 
  2.1.4  ความหมายเกี่ยวกับธุรกิจ 
     การบินไทยเร่ิมก่อตั้งขึ้นโดยการท าสัญญาร่วมทุนระหว่าง บริษทั เดินอากาศไทย จ ากดั 
กบัสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ ซิสเต็ม หรือใช้ช่ือย่อว่า เอส เอ เอส เมื่อวนัที่ 24 สิงหาคม 
2502 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อด าเนินธุรกิจการบินระหว่างประเทศ ตลอดมาจนถึงปีพุทธศักราช 
2520 บริษทั เดินอากาศไทย ไดซ้ื้อหุ้นทั้งหมดคืนจาก เอส เอ เอส ตามมติ คณะรัฐมนตรี และมอบ
โอนหุ้นที่ซ้ือมาให้กระทรวงการคลงั ดงันั้น การบินไทย จึงเป็นสายการบินของคนไทยอยา่งแทจ้ริง 
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  การบริการ  หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น           
การบริการที่ดี ผูรั้บบริการก็จะไดรั้บความประทบัใจ และช่ืนชมองค์กร ซ่ึงเป็นส่ิงดีส่ิงหน่ึงอนัเป็น
ผลดีกับองค์กรของเรา เบื้ องหลังความส าเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริการเป็นเคร่ืองมือ
สนบัสนุนงานดา้นต่าง ๆ 
 
  การขนส่งทางอากาศ หมายถึง การล าเลียงคน สัตว ์และส่ิงของจากที่หน่ึงไปยงัอีกที่หน่ึงโดยใช้
ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ในอากาศ รวมถึงการเดินทางของมนุษยโ์ดยทางอากาศ ยานพาหนะที่ใช้ใน
การขนส่ง คือ เคร่ืองบิน ส าหรับยานพาหนะที่สามารถเคลื่อนที่ในอากาศได้มีหลายชนิด ได้แก่ 
เคร่ืองร่อน บอลลูน ยานอวกาศ และจรวด เป็นตน้ 
 
  สายการบิน หมายถึง ที่ให้บริการขนส่งทางอากาศส าหรับผูโ้ดยสารที่เดินทางและการขนส่ง
สินคา้ สายการบินเช่าหรือเจา้ของเคร่ืองบินของพวกเขาดว้ยซ่ึงในการจดัหาบริการเหล่าน้ีและอาจ
เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นพนัธมิตรกบัสายการบินอื่นเพ่ือประโยชน์ร่วมกนัโดยทัว่ไป บริษทัสายการบิน
ได้รับการยอมรับที่มีใบรับรองการด าเนินงานอากาศหรือใบอนุญาตที่ออกโดยการบินของรัฐ     
สายการบินที่แตกต่างจากผูท้ี่มีจดหมายเดียวแบกอากาศยานหรือเรือบรรทุกสินคา้ผ่านทางหลายร้อย
ปฏิบตัิการบริการเต็มรูปแบบระหว่างประเทศสายการบินของเคร่ืองบิน บริการสายการบินสามารถ
แบ่งเป็นทวีปภายในทวีปประเทศภูมิภาคหรือต่างประเทศและอาจจะมีการด าเนินการให้บริการที่
ก  าหนดหรือการเช่าเหมาล า 
 
  อากาศยาน หมายถึง ส่ิงหรือเคร่ืองที่สามารถบินได้โดยได้รับการรองรับจากอากาศ หรือ
โดยทัว่ไปคือชั้นบรรยากาศของโลก มนัสามารถตา้นแรงดึงดูดของโลกโดยใช้แรงลอยตวั   หรือใช้
แรงยกพลศาสตร์ 
 
  การบิน หมายถึง การใชอ้ากาศยานเพ่ือวตัถุประสงคท์ี่ตอ้งการการบิน ในความหมายน้ี หมายถึง 
การบินพลเรือน ซ่ึงองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ แบ่งประเภทของการบินพลเรือน 
ออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ีคือ 
   1.  การบินพาณิชย ์หรือ การขนส่งทางอากาศ  
   2.  การปฏิบตัิงานทางอากาศ  
   3.  การบินทัว่ไป  
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  อยา่งไรก็ตาม องคก์ารบริหารการบินของแบ่งการบินพลเรือนออกเป็น 2 ประเภท คือ 
   1.  การบินพาณิชย ์(Commercial Aviation) ซ่ึงมีรายละเอียดเช่นเดียวกบัที่  ICAO ก าหนด 
   2.  การบินที่มิใช่เพื่อการพาณิชย ์(Non - Commercial Aviation) ซ่ึงมีรายละเอียด 
  เช่นเดียวกับ การปฏิบัติงานทางอากาศ และการบินทั่วไปที่องค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศก าหนด 
 
   2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์กร 
    2.2.1  แนวคิดของ SWOT 
       การวิเคราะห์ SWOT หรือ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและศกัยภาพเป็นเคร่ืองมือใน
การประเมินสถานการณ์ส าหรับการประกอบธุรกิจ ซ่ึงช่วยให้ผูบ้ริหารรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจาก
สภาพแวดล้อมภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจน
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจทุกประเภท   
       2.2.1.1  จุดแข็ง (Strengths) : จุดเด่นหรือจุดแข็ง (ขอ้ไดเ้ปรียบ) เป็นผลมาจากปัจจยั
ภายใน เป็นขอ้ดีที่เกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในบริษทั เช่น จุดแข็งดา้นการเงิน และขอ้ไดเ้ปรียบ
ดา้นการผลิต และดา้นทรัพยากรบุคคล โดยบริษทัจะตอ้งใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกล
ยทุธ์การตลาด   
       2.2.1.2  จุดอ่อน (Weaknesses) : จุดด้อยหรือจุดอ่อน ข้อเสียเปรียบเป็นผลมาจาก
ปัจจยัภายใน เป็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในต่าง ๆ ของบริษทั เช่น การ
ขาดเงินทุน นโยบายและทิศทาง การบริการที่ไม่แน่นอน หรือบุคลากรที่ไม่มีคุณภาพ ซ่ึงบริษทั
จะตอ้งหาวิธีในการปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจดัให้หมดไปอนัจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 
       2.2.1.3  โอกาส  (Opportunities) : เกิ ดจาก ปั จจัยภ ายนอก  เป็นผลจากการที่
สภาพแวดลอ้มภายนอกของบริษทัเอื้อประโยชน์ หรือส่งเสริมการด าเนินงานของบริษทั โอกาส
แตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก แต่จุดแข็งเป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายใน ผู้ประกอบการที่ ดีจะต้องแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ โดยก ารวิเคราะห์
ส่ิงแวดลอ้มภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอ ตลอดเวลา เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี
และการแข่งขนัในตลาด และใชป้ระโยชน์จากโอกาสนั้น   
       2.2.1.4  อุปสรรค (Threats) : เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดที่ เกิดจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอกที่ส่งผลเสียต่อธุรกิจ เช่น ราคาน ้ ามนัที่สูงขึ้น อตัราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น สภาพ
เศรษฐกิจที่ชะลอตวั ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งปรับกลยทุธ์ทางการตลาดให้สอดคลอ้ง และพยายาม
ขจดัอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ได ้   
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      2.2.2  แนวคิดของหลัก  PDCA 
         PDCA  คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ย่อมาจาก 4 ค า ไดแ้ก่ Plan (วางแผน), Do 
(ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) ซ่ึงวงจร PDCA สามารถ
ประยุกต์ใช้ไดก้บัทุก ๆ เร่ือง นับตั้งแต่กิจกรรมส่วนตวั เช่น การปรุงอาหาร การเดินทางไปท างาน
ในแต่ละวนั การตั้งเป้าหมายชีวิต และการด าเนินงานในระดับบริษัท ซ่ึงรายละเอียดในแต่ละ
ขั้นตอนมีดงัน้ี 
       P  (Plan) คือ การวางแผน การท างาน ซ่ึงเราต้องรู้ว่า เราจะให้ใครท า (Who) ท า
อะไร (What) ท าที่ไหน (Where) ท าเมื่อไหร่ & มีเวลาเท่าไหร่ (When) ท าอย่างไร (How) ภายใต้
งบประมาณเท่าไหร่ (How much) ให้ไดต้ามเป้าหมายที่ตั้งไว ้(Purpose) ปัญหา มนัเร่ิมตน้จาก คน 1 
คน ไม่ไดม้ีงานเดียว ทุก ๆ คน มีทั้งงานด่วน งานแทรก งานของหัวหนา้ งานของเพ่ือน สารพดังาน
ที่มะรุมมะตุม้กนัเขา้มา และที่วุ่นวายมากขึ้นไปอีก ก็คือ หากองค์กรนั้นมีหลายนาย ซ่ึงแต่ละนาย ก็
สุดที่จะเอาแต่ใจตวัเอง เอาใจไม่ถูก ดงันั้นคนท างานจึงเร่ิมรวน ไม่รู้จะท างานไหนก่อน พอจะเร่ิม
ท างานนั้น เอาผูร่้วมงานถูกดึงไปท าอย่างอื่น งาน รันต่อไม่ได ้พอท างานหน่ึงเสร็จ เวลาไม่พอที่จะ
ท างานถดัไป ตอ้งปรับ How (ปรับวิธีการ) อีกแลว้ แต่การปรับ How แบบเหลือเวลาท างานน้อย ๆ 
มกัจะท าไดย้าก สุดทา้ยทีมงานก็ตอ้งวกกลบัมาปรึกษาหัวหนา้ทีมอีกคร้ัง ส าหรับปัญหาเหล่าน้ี หาก
จะแก้ ต้องท าให้ความผนัผวนของการด าเนินตามแผนงานมีให้น้อยลง ซ่ึงคนที่เป็นหัวหน้าทีม 
จ าเป็นตอ้ง Priority งานทุก ๆ งาน ตอ้งก าหนดเป้าหมาย (Purpose) ของแต่ละงานไวช้ัดเจน แลว้จึง
ท าการวางแผนงาน (Plan) และหากต้องการให้ทีมงานปรับตัวได้เร็ว หัวหน้าทีมจะต้องสอน 
(Coaching) วิธีคิดให้กบัทีมงานดว้ย ในขณะเดียวกนั หัวหน้าทีมตอ้งปรับแผนงานเร็ว เพื่อที่จะได้
น าพาทีมงาน ท างานให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององคก์รได ้
       D (Do)  คือ การลงมือท า ปัญหา มันเร่ิมต้นจากความไม่ชัดเจนของหลายส่ิงหลาย
อยา่ง เช่น แมว่้าตอนวางแผน จะบอกว่า ให้ใครท า ให้ฝ่ายไหนท าบา้ง แต่ไม่ไดร้ะบุไปว่าใครเป็น
เจา้ภาพหลกั ท าให้ทีมงานเก่ียงงานกนัได้ง่าย ย่ิงหากไม่ชอบขี้หน้ากันด้วยแล้ว งานย่ิงไม่เดินเลย 
หรือ ในตอนวางแผนบอกว่า จะตอ้งใช้อุปกรณ์แบบน้ี เท่าน้ี แต่พอท าจริง ปริมาณไม่พอใช้ เพราะ
ตอนวางแผน มองว่างบประมาณไม่พอเลยตดัโน่น ตดัน่ีจนความเป็นจริง เกิดความไม่เพียงพอต่อ
การท างาน ดงันั้น การแกปั้ญหาเหล่าน้ี ส่ิงที่ตอ้งท าในฐานะหัวหนา้ทีมงาน ก็คือ การระมดัระวงัใน
การน าทีม (Directing) ซ่ึงจะเก่ียวขอ้ง กบัเร่ือง วิธีการส่ือสาร (Communication) การจูงใจให้ทีมงาน
อยากท างาน (Motivation) และหัวหน้าทีมยงัตอ้งท าหนา้ที่เป็นที่ปรึกษา (Consulting) ให้กบัทีมงาน
ด้วย รวมถึง ต้องมีการจัดก าลังคน และจัดเตรียมทรัพยากรให้เพียงพอต่อการด าเ นินงาน 
(Organizing) ให้ดี ก่อนที่จะด าเนินการลงมือท า (Do) 
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       C (Check)  คือ การตรวจสอบงาน ปัญหา มนัเร่ิมตน้จาก การตรวจสอบนั้นท าไดง่้าย 
แต่การน าขอ้มูลที่ตรวจสอบไปใช้ ควบคุม การท างานของส่วนงานนั้น ๆ มกัเป็นไปอย่างเช่ืองช้า 
หรือ ไม่ไดน้ าไปใชเ้ลย และเมื่อเวลาผ่านไป พนกังานจะมองว่า การตรวจสอบของเขานั้น ไม่เห็นมี
ความจ าเป็นต้องท าเลย ไม่นานพวกเขาก็จะเลิกท าการตรวจสอบงาน ดังนั้นแนวทางแก้ไข คือ 
หัวหนา้ทีมงาน จะตอ้งเป็นผูรั้บรู้ผลของการตรวจสอบงาน (Check) ของส่วนงานในสังกดัทั้งหมด 
เพื่อจะได้ท าการ เป็นผูป้ระสานงาน (Coordinator)น าข้อมูล ไปใช้ในการควบคุม( Control ) ให้
ผลงานเป็นตามแผน และหัวหน้างานยงัจ าเป็นต้องด าเนินการ ติดตาม การตรวจสอบงาน และ
ควบคุมผลงาน อยา่ง ต่อเน่ือง (Continue) สม ่าเสมอ เพื่อท าให้ทีมงาน เห็นถึงความส าคญัของงาน 
       A (Act)  คือ การปรับปรุง แก้ไข งานให้ดีขึ้น ปัญหา คือ ในกรณีที่ผลงานออกมา
ไม่ได้ตามเป้าหมาย ก็ไม่มีใครท าอะไรต่อ และย่ิงงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว ้พนักงานก็จะท า
เหมือนเดิม ซ่ึงท าให้องค์กรไม่พัฒนา ดังนั้ นแนวทางแก้ไข คือ กรณีที่ท างานไม่ได้เป้าหมาย 
หัวหนา้ทีมงาน จะตอ้งท าการปรับแผนงาน (Adjust plan) โดยเนน้ในประเด็นวิธีการ (How) และใน
กรณีที่ท าได้ตามแผนที่ก  าหนดไว้ หัวหน้าทีมงาน จ าเป็นที่จะต้องท าการ ส่ังการ (Command)         
ให้ทุกฝ่าย ตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้น เพ่ือที่องคก์รจะไดพ้ฒันาต่อไปไม่ส้ินสุด (Action to improvement) 
 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์กร 
2.3.1 หลักการจัดท าบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

        หลักการจัดท าบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  หมายถึง มาตรฐาน  
การบญัชี หรือ Accounting standard คือกฎเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีที่ไดท้ าการศึกษาและ
พฒันาภายใตส้ภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ ตามหลกักฎหมายของแต่ละประเทศอย่างเหมาะสมและ
มีเหตุผล จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป แล้วน ามาเป็นหลักในการปฏิบัติงานทางบัญชีให้เป็นไปใน
แนวทางทางเดียวกนั 
       2.3.2  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก  าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบบัที่1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ซ่ึงเป็น
ฉบบัปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศที่ส้ินสุดในวนัที่31 ธันวาคม 
2559  ( IAS 1 : Presentation of Financial Statements (Boundvolume 2017  Consolidated without 
early application) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
ประกอบดว้ยยอ่หนา้ที่1 ถึง 140 ทุกย่อหน้ามีความส าคญัเท่ากนั และมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตอ้ง
อ่านโดยค านึงถึงขอ้ก าหนดของกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ใน
กรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชีให้กิจการถือปฏิบัติตาม
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ข้อก าหนด ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชีการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช)้ 
       2.3.2.1  วัตถุประสงค์ 
        มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดเกณฑ์การน าเสนองบการเงินที่จัดท าขึ้ นเพ่ือ
วตัถุประสงค์ทั่วไปเพ่ือให้มัน่ใจว่างบการเงินดังกล่าวจะสามารถเปรียบเทียบไดก้ับงบการเงินใน
งวดก่อน ๆ ของกิจการและงบการเงินของกิจการอื่น มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีครอบคลุมถึง
ขอ้ก าหนดโดยรวมของการน าเสนองบการเงิน แนวปฏิบติัเก่ียวกบัโครงสร้างและขอ้ก าหนดขั้นต ่า
ส าหรับเน้ือหาที่ตอ้งแสดงในงบการเงิน 
       2.3.2.2  ขอบเขต 
       มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติักบัการจดัท าและน าเสนองบการเงินที่จดัท า
ขึ้นเพ่ือวตัถุประสงค์ทัว่ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่ได้
ครอบคลุมถึงข้อก าหนดในการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า และการเปิดเผยส าหรับรายการที่มี
ลกัษณะเฉพาะและเหตุการณ์อื่น เน่ืองจากขอ้ก าหนดดงักล่าวไดก้ าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัอื่น 
       2.3.2.3  ค านิยาม 
       ค านิยามที่ใชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีความหมายโดยเฉพาะ ดงัน้ี 
  1.  หมายถึง งบการเงินที่จดัท าขึ้นเพ่ือสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้บการเงินซ่ึงไม่อยู่ในฐานะ
ที่จะเรียกร้องให้กิจการจดัท ารายงานที่มีการดดัแปลงตามความตอ้งการขอ้มูลที่เฉพาะเจาะจง 
  2.  ไม่สามารถท าไดใ้นทางปฏิบตัิ หมายถึง ไม่สามารถน าไปถือปฏิบตัิแมว่้ากิจการไดใ้ชค้วาม
พยายามอยา่งสมเหตุสมผลทุกทางที่จะน าไปปฏิบตัิ 
  3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  หมายถึง มาตรฐานและการตีความที่ออกโดย
คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีซ่ึงประกอบดว้ย 

1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
2) มาตรฐานการบญัชี 
3) การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

           4)การตีความมาตรฐานการบญัชี 
  4.  ความมีสาระส าคญั หมายถึง การละเวน้รายการที่เป็นสาระส าคญัหรือการแสดงขอ้มูลที่ขดั
ต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั หากรายการแต่ละรายการหรือทุกรายการโดยรวมที่มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู ้ใช้งบการเงิน โดยความมีสาระส าคญัขึ้นอยู่กบัขนาดหรือลกัษณะ
ของการละเว้นไม่แสดงข้อมูล หรือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง ที่ต้องพิจารณาจาก
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สถานการณ์แวดลอ้ม ทั้งน้ีกิจการอาจใช้ขนาดหรือลกัษณะของรายการหรือองค์ประกอบทั้งสอง
รายการร่วมกนัเป็นปัจจยัประกอบการพิจารณา   
  5.  หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประกอบด้วย ข้อมูลที่แสดงเพ่ิมเติมจากข้อมูลที่แสดงใน     
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบก าไรขาดทุนที่แสดงแยก
ต่างหาก (ถา้มีการเสนอ) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสด หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเป็นการอธิบายหรือการแยกแสดงของรายการที่น าเสนอในงบการเงินดงักล่าว
และขอ้มูลเก่ียวกบัรายการที่มีคุณสมบตัิไม่เพียงพอที่จะรับรู้ในงบการเงินที่น าเสนอ 
  6.  ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ประกอบดว้ย รายการรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย (รวมถึงการปรับปรุง
การจดัประเภทรายการใหม่) ซ่ึงไม่อนุญาตให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินอื่น 
  7.  เจา้ของ หมายถึง ผูถ้ือตราสารที่จดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของ 
  8.  ก าไรหรือขาดทุน หมายถึง ผลรวมของรายไดหั้กค่าใช้จ่าย แต่ไม่รวมองค์ประกอบของก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
  9.  การปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม่ หมายถึง จ านวนที่เคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นในงวดปัจจุบนัหรืองวดก่อน ๆ ซ่ึงถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนใน
งวดปัจจุบนั 
 10.  ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจา้ของระหว่างงวดเป็นผล
มาจากรายการและเหตุการณ์อื่น ๆ นอกจากการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมาจากรายการกบัเจา้ของจาก
ความสามารถในฐานะที่เป็นเจา้ของ 
       2.3.2.4  ความมีสาระส าคัญและการน าเสนอด้วยยอดรวม 
       กิจการตอ้งแสดงรายการที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัแต่ละประเภทที่มีสาระส าคญัแยก
จากกนัในงบการเงิน นอกจากน้ี กิจการตอ้งแสดงรายการที่มีลกัษณะหรือหนา้ที่ไม่คลา้ยคลึงกนัแต่
ละรายการแยกจากกนัในงบการเงิน เวน้แต่รายการเหล่านั้นไม่มีสาระส าคญั งบการเงินเป็นผลของ
การประมวลรายการหรือเหตุการณ์อื่นจ านวนมากที่ไดร้วมเป็นประเภทตามลกัษณะหรือหน้าที่ของ
รายการนั้น ๆ ขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการรวบรวมและจดัประเภทรายการคา้ คือ การน าเสนอ
ข้อมูลที่ได้สรุปและจัดประเภทแล้ว ซ่ึงปรากฏอยู่ในแต่ละรายการในงบการเงิน รายการแต่ละ
รายการที่ไม่มีสาระส าคัญให้น าไปรวมกบัรายการอื่นเพื่อน าเสนอในงบการเงินหรือในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน อย่างไรก็ตาม รายการที่ไม่มีสาระส าคัญพอที่จะแยกแสดงต่างหากใน             
งบการเงิน อาจมีสาระส าคญัเพียงพอที่จะแยกแสดงต่างหากในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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       2.3.3  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก  าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่7 เร่ือง งบกระแสเงินสด ซ่ึงเป็นฉบับ
ปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ ที่ส้ินสุดในวนัที่31 ธันวาคม 2559 
(IAS 7: Statement of Cash Flows (Bound volume2017 Consolidated without early application) 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด ประกอบดว้ยยอ่หน้าที่ 1 ถึง 60 
ทุกยอ่หนา้มีความส าคญัเท่ากนั และมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี ตอ้งอ่านโดยค านึงถึงขอ้ก าหนดของ
กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติใน    
การเลือกและการใช้นโยบายการบญัชีให้กิจการถือปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่  8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช)้ 
       2.3.3.1  วัตถุประสงค์ 
       ขอ้มูลเก่ียวกับกระแสเงินสดของกิจการมีประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงินเพื่อใช้เป็น
เกณฑใ์นการประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้ เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
และความตอ้งการใช้กระแสเงินสดของกิจการ ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงิน 
จะตอ้งมีการประเมินความสามารถของกิจการ ในการก่อให้ เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
จงัหวะเวลาและความแน่นอนของการก่อให้เกิดเงินสดดงักล่าววตัถุประสงคข์องมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัน้ีคือ เพ่ือเป็นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงในอดีตของเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดของกิจการ ผ่านทางงบกระแสเงินสดซ่ึงจ าแนกกระแสเงินสดในระหว่างรอบระยะเวลาเป็น
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงิน 
       2.3.3.2 ขอบเขต 
       กิจการตอ้งจดัท างบกระแสเงินสดให้เป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี
ฉบบัน้ีและตอ้งน าเสนองบกระแสเงินสดเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินของกิจการที่น าเสนอในแต่ละ
รอบระยะเวลา มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใช้แทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง
งบกระแสเงินสด 
       2.3.3.3  ค านิยาม 
         ค าศพัทท์ี่ใชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีความหมายโดยเฉพาะดงัต่อไปน้ี 
  1.  เงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารที่ตอ้งจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 
  2. รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุน ระยะส้ันที่มีสภาพคล่องสูง ซ่ึงพร้อมที่                  
จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจ านวนที่ทราบไดแ้ละมีความเส่ียงที่ไม่มีนัยส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่า 
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  3.  กระแสเงินสด หมายถึง การเขา้และออกของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  4. กิจกรรมด าเนินงาน หมายถึง กิจกรรมหลกัที่ก่อให้เกิดรายไดข้องกิจการและ กิจกรรมอื่นที่
มิใช่การลงทุนหรือกิจกรรมการจดัหาเงิน 
  5.  กิจกรรมลงทุน หมายถึง การไดม้าและการจ าหน่ายสินทรัพยร์ะยะยาวและเงินลงทุนอื่นซ่ึง
ไม่รวมอยูใ่นรายการเทียบเท่าเงินสด 
  6.  กิจกรรมจัดหาเงิน  หมายถึง กิจกรรมที่มีผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในขนาดและ
องคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของและส่วนของการกูยื้มของกิจการ 

 2.3.3.4  ประโยชน์ของข้อมูลกระแสเงินสด 
       งบกระแสเงินสดเมื่อใชป้ระกอบกบัส่วนที่เหลือของงบการเงิน จะให้ขอ้มูลที่ท าให้
ผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการ โครงสร้างทางการเงิน
ของกิจการ (ซ่ึงรวมถึงสภาพคล่องและความสามารถในการช าระหน้ี) และความสามารถของกิจการ
ในการจัดการเก่ียวกับจ านวนเงินและจังหวะเวลาของกระแสเงินสดเพื่อปรับให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และโอกาส ข้อมูลกระแสเงินสดให้ประโยชน์ในการประเมิน
ความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด และท าให้ผู ้ใช ้         
งบการเงินสามารถน าไปสร้างแบบจ าลองเพื่อประเมินและเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันของ               
กระแสเงินสดในอนาคตของกิจการที่ต่างกนั รวมทั้งช่วยเพ่ิมความสามารถในการเปรียบเทียบกนั
ไดข้องผลการด าเนินงานที่รายงาน โดยกิจการที่แตกต่างกนัไดเ้น่ืองจากไดต้ดัผลกระทบที่ เกิดจาก
การใชวิ้ธีปฏิบตัิทางบญัชีที่แตกต่างกนัส าหรับรายการและเหตุการณ์ที่เหมือนกนัออกไปแลว้ ขอ้มูล
ในอดีตของกระแสเงินสด มักใช้เป็นตัวบ่งช้ีถึงจ านวนเงิน จังหวะเวลา และความแน่นอนของ
กระแสเงินสดในอนาคต นอกจากน้ียงัเป็นประโยชน์ในการใช้ตรวจสอบความถูกต้องของ           
การประเมินกระแสเงินสดในอนาคตที่ไดจ้ดัท า ในอดีต และใช้ตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความสามารถในการท าก าไร และกระแสเงินสดสุทธิและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง               
ในระดบัราคา 
 

2.3.4  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีเป็นไปตามเกณฑท์ี่ 
ก าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ ฉบบัที่21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการ
บัญชีระหว่างประเทศที่ ส้ิน สุดในวันที่31 ธันวาคม 2559 (IAS 21: The Effects of Changes in 
Foreign Exchange Rates (Bound volume 2017 Consolidated without early application)  มาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
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เงินตราต่างประเทศ ประกอบดว้ยยอ่หน้าที่1 ถึง 62 ทุกย่อหน้ามีความส าคญัเท่ากนั และมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัน้ี ตอ้งอ่านโดยค านึงถึงขอ้ก าหนดของ กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 
(ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ไดใ้ห้แนวปฏิบตัิในการเลือกและการใช้นโยบายการบญัชีให้กิจการ
ถือปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบญัชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช)้ 

2.3.4.1  วัตถุประสงค์ 
        กิจการอาจมีกิจกรรมเก่ียวกบัต่างประเทศได2้ ทาง คือ อาจมีรายการที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศหรืออาจมีหน่วยงานต่างประเทศ นอกจากน้ีกิจการอาจแสดงงบการเงินในสกุลเงิน
ต่างประเทศมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายการน ารายการที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศและหน่วยงานต่างประเทศมารวมไวใ้นงบการเงินของกิจการ และวิธีการแปลงค่างบ
การเงินให้เป็นสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงิน ประเด็นหลัก คือการพิจารณาว่าจะใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนใด และจะรายงานผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงิน
อยา่งไร 

 2.3.4.2  ขอบเขต 
        มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติักบั 

1.  การบญัชีส าหรับรายการและยอดคงเหลือที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ยกเวน้รายการและยอด 
คงเหลือของตราสารอนุพนัธ์ต่าง ๆ ซ่ึงอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 เร่ือง   
การรับรู้และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)้ 

2.  การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานต่างประเทศเพื่อน าไปรวมใน 
ในงบการเงินของกิจการตามวิธีการจดัท างบการเงินรวม หรืองบการเงินที่บนัทึกเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนไดเ้สีย 

3.  การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการให้เป็นสกุลเงินที่ใช้น าเสนอ 
งบการเงิน 

2.3.4.3  ค านิยาม 
       ค าศพัทท์ี่ใชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีความหมายเฉพาะดงัต่อไปน้ี 
                       1.  อตัราปิด หมายถึง อตัราแลกเปลี่ยนทนัที ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานผลต่าง
ของอตัราแลกเปลี่ยน หมายถึง ผลต่างที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าจ านวนหน่วยของเงินสกุลหน่ึงไป
เป็นอีกสกุลหน่ึงดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างไป 
                        2.  อตัราแลกเปลี่ยน หมายถึง อตัราที่ใชแ้ลกเปลี่ยนระหว่างเงินตราสองสกุล 
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                        3.  มูลค่ายตุิธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจะจ่ายเพื่อโอน
หน้ี สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัที่วดัมูลค่า (ดูมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 ปรับปรุง 2560 เร่ือง การวดัมูลค่ายตุิธรรม (เมื่อมีการประกาศใช)้ 
                        4.  เงินตราต่างประเทศ หมายถึง เงินตราสกุลอื่น นอกเหนือจากสกุลเงินที่ใช้ในการ
ด าเนินงานของกิจการ 
                        5.  หน่วยงานต่างประเทศ หมายถึง บริษทัย่อย บริษัทร่วม การร่วมการงาน หรือ
สาขาของกิจการที่เสนองบการเงิน โดยมีกิจกรรมหรือการประกอบกิจกรรมในประเทศอื่น หรือใน
สกุลเงินอื่น นอกจากประเทศหรือสกุลเงินของกิจการที่เสนองบการเงิน 
                       6.  สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน หมายถึง สกุลเงินที่ใช้ในสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจหลกัซ่ึงกิจการด าเนินงานอยู่ 
                       7.  กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ยทั้งหมดของบริษทัใหญ่ 
                       8.  รายการที่เป็นตวัเงิน หมายถึง หน่วยของสกุลเงินที่ถือไวแ้ละสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ที่จะไดรั้บ หรือที่จะตอ้งช าระเป็นจ านวนเงินที่ก  าหนดไวแ้น่นอน หรือจ านวนเงินที่สามารถทราบ
ไดใ้นจ านวนหน่วยของสกุลเงิน 
                       9.  เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ หมายถึง ส่วนได้เสียในสินทรัพยสุ์ทธิ 
ของหน่วยงานต่างประเทศของกิจการที่เสนองบการเงิน 
                      10.  สกุลเงินที่ใชน้ าเสนองบการเงินหมายถึง สกุลเงินที่ใชใ้นการเสนองบการเงิน 
อตัราแลกเปลี่ยนทนัที หมายถึง อตัราแลกเปลี่ยนส าหรับการส่งมอบทนัที 
       2.3.4.4  สรุปแนวทางการบัญชีตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 
       ในการจัดท างบการเงิน กิจการแต่ละกิจการไม่ว่าจะเป็นบริษัทเด่ียว กิจการที่มี
หน่วยงานในต่างประเทศ (เช่น บริษทัใหญ่) หรือหน่วยงานต่างประเทศ (เช่น บริษทัยอ่ย หรือสาขา
ของกิจการ) ตอ้งก าหนดสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานตามย่อหน้าที่9 ถึง 14 โดยกิจการตอ้งแปลง
ค่ารายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน และรายงาน
ผลกระทบจากการแปลงค่าดงักล่าวตามขอ้กา หนดในยอ่หนา้ที่20 ถึง 37 และ 50   กิจการที่เสนองบ
การเงินมักประกอบด้วยหลายกิจการ (เช่น กลุ่มกิจการที่ประกอบด้วยบริษทัใหญ่และบริษทัย่อย
แห่งหน่ึงหรือมากกว่านั้น) กิจการหลายประเภทเหล่านั้น (ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือมิใช่
สมาชิกของกลุ่มก็ตาม) อาจมีการลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมการงาน หรือบริษทัเหล่านั้นอาจ
มีสาขาด้วย จึงมีความจ าเป็นที่กิจการที่เสนองบการเงินต้องรวมรายการส าคัญอันเป็นผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการแต่ละกิจการแสดงไวใ้นงบการเงินดว้ย และตอ้งแปลงค่า
รายการเหล่านั้นเป็นสกุลเงิน ซ่ึงกิจการที่เสนองบการเงินใช้ในการจดัท างบการเงินมาตรฐานการ
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บญัชีฉบับน้ี อนุญาตให้ กิจการเสนองบการเงินเป็นสกุลเงินใดสกุลเงินหน่ึง(หรือหลายสกุลเงิน) 
การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการแต่ละกิจการซ่ึงอยู่ภายใตกิ้จการที่เสนอ
งบการเงิน ซ่ึงมีสกุลเงินที่ใช้ในการดา เนินงานที่แตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงินให้ดู
ย่อหน้าที่38 ถึง 50  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีอนุญาตให้กิจการที่เป็นบริษทัเด่ียว หรือกิจการซ่ึง
จดัท างบการเงิน เฉพาะกิจการตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่27 (ปรับปรุง 2560) 
เร่ืองงบการเงินเฉพาะกิจการ (เมื่อมีการประกาศใช)้ น าเสนองบการเงินในสกุลเงินใดสกุลเงินหน่ึง 
(หรือหลายสกุลเงิน) ก็ได้ ถ้าสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงินแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้ในการ
ด าเนินงาน ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินตอ้งมีการแปลงค่าให้อยูใ่นรูปสกุลเงินที่ใชน้ าเสนอ
งบการเงิน ตามที่อธิบายไวใ้นยอ่หนา้ที่38 ถึง 50 
 

2.3.5  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีเป็นไปตามเกณฑท์ี่ 
ก าหนดขึ้ นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่33 เร่ือง ก าไรต่อหุ้น ซ่ึงเป็นฉบับ
ปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศที่ส้ินสุดในวนัที่31 ธันวาคม 2559 
(IAS 33: Earnings per Share (Bound volume 2017Consolidated without early application))  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่33 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ก าไรต่อหุ้น ประกอบดว้ยยอ่หน้าที่1 ถึง 76และ
ภาคผนวก ก ทุกย่อหน้ามีความส าคญัเท่ากนั และมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งอ่านโดยค านึงถึง
ขอ้ก าหนดของ กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ได้ให้
แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชีให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบญัชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช)้ 
      2.3.5.1  วัตถุประสงค์ 
      มาตรฐานการบญัชีฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ืออธิบายหลกัการในการก าหนดและการ
แสดงก าไรต่อหุ้นในงบการเงิน เพื่อช่วยให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
ระหว่างกิจการต่าง ๆ ในงวดเดียวกนั และผลการด าเนินงานระหว่างงวดต่าง ๆ ของกิจการเดียวกนั
ได้ดีย่ิงขึ้น แม้ว่าการเปรียบเทียบก าไรต่อหุ้นระหว่างกิจการจะมีข้อจ ากัดเน่ืองจาก “ก าไร” ของ
กิจการแต่ละแห่งอาจเกิดจากการใชน้โยบายการบญัชีที่แตกต่างกนั แต่การใชจ้ านวนหุ้นเป็นไปตาม
มาตรฐานเดียวกนั ในการค านวณจะให้ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ย่ิงขึ้น ดงันั้นมาตรฐานการบญัชีฉบบั
น้ีจึงมุ่งเนน้ไปที่การก าหนดจ านวนหุ้น ที่ใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุ่น 
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2.3.5.2  ขอบเขต 
        มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีให้ถือปฏิบัติกบังบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงิน
ของกิจการที่มีลกัษณะเป็นมีหุ้นสามัญหรือตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญที่ซ้ือขายในตลาด
สาธารณะ (ในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศหรือต่างประเทศ หรือศูนยก์ลางซ้ือขายหลกัทรัพยน์อก
ตลาดหลักทรัพยร์วมถึงตลาดในประเทศและภูมิภาค) หรือ ได้ย่ืนหรืออยู่ในกระบวนการย่ืนงบ
การเงินของกิจการต่อคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือองคก์รก ากบัดูแลอื่น
โดยมี วตัถุประสงคเ์พื่อเสนอขายหุ้นสามญัในตลาดสาธารณะ  
        งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการซ่ึงบริษทัใหญ่มีลกัษณะเป็นหุ้นสามญัหรือตราสารที่
อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญที่ ซ้ือขายในตลาดสาธารณะ (ในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ หรือ ศูนยก์ลางซ้ือขายหลักทรัพยน์อกตลาดหลักทรัพยร์วมถึงตลาดในประเทศและ
ภูมิภาค) หรือ ได้ย่ืนหรืออยู่ในกระบวนการย่ืนงบการเงินของกิจการต่อคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์หรือองค์กรก ากับดูแลอื่นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเสนอขายหุ้น
สามญัในตลาดสาธารณะ 

2.3.5.3.  ค านิยาม 
         ค าศพัทท์ี่ใชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีความหมายโดยเฉพาะ ดงัน้ี 
  1.  การปรับเพ่ิม หมายถึง การที่ก  าไรต่อหุ้นเพ่ิมขึ้นหรือขาดทุนต่อหุ้นลดลงอนัเน่ืองมาจากขอ้
สมมติฐานว่า มีการแปลงสภาพของตราสารแปลงสภาพ มีการใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกหรือใบส าคญั
แสดงสิทธิหรือมีการออกหุ้นสามญัเพ่ือให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว ้
  2.  สัญญาที่อาจตอ้งออกหุ้นตามเงื่อนไข หมายถึง สัญญาที่ระบุให้มีการออกหุ้นเพื่อให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว ้
  3.  หุ้นสามัญที่ต้องออกหุ้นตามเงื่อนไข หมายถึง หุ้นสามัญที่ต้องออกเพื่อให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ไดร้ะบุไวใ้นสัญญาที่อาจตอ้งออกหุ้นตามเงื่อนไขโดยในการออกหุ้นสามญัจะไม่ได้รับ
เงินสด หรือไดรั้บเงินสดเพียงเล็กนอ้ย หรือมีส่ิงตอบแทนอื่น 
  4.  การปรับลด หมายถึง การที่ก  าไรต่อหุ้นลดลง หรือขาดทุนต่อหุ้นเพ่ิมขึ้นอนัเน่ืองมาจากขอ้
สมมติฐานว่า มีการแปลงสภาพ 
ของตราสารแปลงสภาพ มีการใช้สิทธิของสิทธิเลือกหรือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือมีการออกหุ้น
สามญัเพ่ือให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว ้
  5.  สิทธิเลือกใบส าคญัแสดงสิทธิและรายการเทียบเท่า หมายถึง เคร่ืองมือทางการเงินที่ให้สิทธิ
แก่ผูถ้ือในการซ้ือหุ้นสามญั 
  6.  ส ามญั หมายถึง ตราสารทุนซ่ึงดอ้ยสิทธิกว่าตราสารทุนประเภทอื่นทั้งหมด 
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  7.  ตราสารที่อาจเปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นสามัญ หมายถึง เคร่ืองมือทางการเงิน หรือสัญญาอื่นที่
อาจท าให้ผูถ้ือไดรั้บหุ้นสามญั 
  8.  สิทธิเลือกขาย หมายถึง สัญญาที่ให้สิทธิแก่ผูถ้ือในการขายหุ้นสามญั ณ ราคาและช่วงเวลาที่
ก  าหนด 

2.3.5.4.  การแสดงรายการ 
           กิจการตอ้งแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับงวดในงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเน่ืองที่เป็นของผูถ้ือหุ้นสามญั 
ของบริษทัใหญ่ และส าหรับก าไรหรือขาดทุนที่เป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทัใหญ่ โดยแยกตาม
ประเภทของหุ้นสามญัที่มีสิทธิแตกต่างกนัในส่วนแบ่งก าไรส าหรับงวด กิจการตอ้งแสดงก าไรต่อ
หุ้นขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดในงบการเงินอยา่งเด่นชดัและเท่าเทียมกนัทุกงวด  กิจการที่มี
การรายงานเก่ียวกบัการด าเนินงานที่ยกเลิก ตอ้งเปิดเผยจ านวนก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อ
หุ้นปรับลดส าหรับการด าเนินงานที่ยกเลิกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน กิจการตอ้งแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลด แมว่้าจ านวนดงักล่าวจะ
ติดลบ (ขาดทุนต่อหุ้น) ก็ตาม 
 
        2.3.6  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่34  มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก  าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศฉบบัที่34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล ซ่ึงเป็นฉบบัปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศที่ส้ินสุดในวนัที่31 
ธันวาคม 2559 (IAS 34: Interim Financial Reporting(Bound volume 2017 Consolidated without 
early application)) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล ประกอบดว้ยยอ่หนา้ที่1 ถึง 57 ทุกยอ่หน้ามีความส าคญัเท่ากนั และมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัน้ีตอ้งอ่านโดยค านึงถึงขอ้ก าหนดของ กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 
2558) ในกรณีที่ไม่ไดใ้ห้แนวปฏิบตัิในการเลือกและการใช้นโยบายการบญัชีให้ กิจการถือปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชีการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช)้ 

2.3.6.1 วัตถุประสงค์ 
       มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคท์ี่จะก าหนดเน้ือหาขั้นต ่าในรายงานทางการ
เงินระหว่างกาล รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการรับรู้และวดัมูลค่ารายการที่น าเสนอในงบการเงินแบบ
สมบูรณ์หรือแบบยอ่ส าหรับงวดระหว่างกาล การรายงานทางการเงินระหว่างกาลที่เช่ือถือได้และ
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ทนัต่อเวลาจะช่วยให้ผูล้งทุน เจา้หน้ี และผูใ้ชง้บการเงินอื่นเขา้ใจถึงความสามารถของกิจการในการ
ก่อให้เกิดก าไรและกระแสเงินสด รวมถึงเง่ือนไขและสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ 
       2.3.6.2.  ขอบเขต 
       มาตรฐานการบัญชีฉบบัน้ีมิไดก้  าหนดว่ากิจการใดควรเผยแพร่รายงานทางการเงิน
ระหว่างกาลและมิไดก้  าหนดว่ากิจการควรเผยแพร่รายงานทางการเงินระหว่างกาลบ่อยเพียงใด หรือ
ควรเผยแพร่ให้เสร็จภายในระยะเวลาเท่าใดหลงัจากวนัส้ินงวดระหว่างกาล อย่างไรก็ตาม รัฐบาล 
หน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ละหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นบญัชีอื่น มกัจะ
ก าหนดให้กิจการที่ออกตราสารหน้ีหรือตราสารทุนเสนอขายต่อสาธารณชน ต้องจดัท ารายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใชป้ฏิบติักบักิจการที่ตอ้งเผยแพร่หรือเลือกที่จะ
เผยแพร่รายงานทางการเงินระหว่างกาลตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสนับสนุนให้กิจการที่มีหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์จัดท า
รายงานทางการเงินระหว่างกาลที่เป็นไปตามหลกัการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า และการเปิดเผย
ขอ้มูลที่ก  าหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีและสนับสนุนให้กิจการที่มีหลกัทรัพยซ้ื์อขายใน
ตลาดหลกัทรัพยป์ฏิบติัดงัน้ี 
  1.1 จดัท ารายงานทางการเงินระหว่างกาลอยา่งนอ้ย ณ วนัส้ินสุดงวดคร่ึงปี แรกของรอบบญัชี 
  1.2 จดัท ารายงานทางการเงินระหว่างกาลให้พร้อมใชภ้ายใน 60 วนันับจากวนัส้ินงวดระหว่าง
กาลนั้น 
       2.3.6.3.  ค านิยาม 
       ค าศพัทท์ี่ใชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีความหมายโดยเฉพาะ ดงัน้ี 
  1.   งวดระหว่างกาล หมายถึง รอบระยะเวลารายงานทางการเงินที่ส้ันกว่างวดเต็มปีบญัชี 
  2.  รายงานทางการเงินระหว่างกาล หมายถึง รายงานทางการเงินที่เป็นงบการเงินแบบสมบูรณ์
(ตามที่ระบุในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้) หรือ งบการเงินแบบยอ่ (ตามที่ระบุในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัน้ี) ส าหรับงวดระหว่าง
กาล 

2.3.6.4.  รูปแบบและเนื้อหาของงบการเงินระหว่างกาล 
        หากกิจการเผยแพร่งบการเงินระหว่างกาลแบบสมบูรณ์กิจการตอ้งก าหนดรูปแบบ
และเน้ือหาของงบการเงินให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 
(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) เก่ียวกบัการแสดงงบการเงิน
แบบสมบูรณ์ หากกิจการเผยแพร่งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ กิจการตอ้งแสดงหัวขอ้เร่ืองและ
ยอดรวมย่อยในลกัษณะเดียวกบัที่แสดงในงบการเงินประจ าปีล่าสุดและตอ้งเปิดเผยขอ้มูลที่ส าคญั
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ตามที่มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีก าหนด กิจการตอ้งแสดงรายการแต่ละบรรทดัหรือเปิดเผยขอ้มูล
เพ่ิมเติมหากการไม่แสดงหรือการไม่เปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมนั้นท าให้งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ
บิดเบือนไปจากความเป็นจริงกิจการตอ้งแสดงส่วนประกอบของก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก าไร
ต่อหุ้นปรับลดในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดระหว่างกาล เมื่อกิจการอยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัที่ 33 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ก าไรต่อหุ้น (เมื่อมีการประกาศใช)้ 
 

2.3 งานโครงการที่เกี่ยวข้อง     
 

       ชาติชาย เจริญสุข , เทิดพงษ์ เพช็ตะกัว่ (2559)  จากการศึกษาการวิเคราะห์งบการเงิน
ดงักล่าวของบริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ไตรมาสที่ 1-3 ในคร้ังน้ี ช่วยให้ผูจ้ัดท าได้มองเห็นถึง
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการวิเคราะห์งบการเงินที่เป็นไปตามสูตรของการหาอตัราส่วนที่เก่ียวขอ้งที่แสดง
ภายในงบการเงิน ไดเ้ร่ิมจากการเรียนจากวิชาวิเคราะห์งบการเงินและน าไปสู่การท าโครงการบญัชี 
โดยเร่ิมการจัดท ามาเร่ือย ๆ ซ่ึงเป็นไปตามแต่ละวิธีในการวิเคราะห์ ซ่ึงเมื่อเรียนแล้ว จะต้องท า
ควบคู่ไปกับการท าโครงการทันที เพราะด้วยความที่การค านวณมีหลายวิธีในการค านวณ ซ่ึงวิธี
เหล่าน้ี สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนของวิชาการิเคราะห์งบการเงินดว้ย และนอกจากน้ียงั
ส่งผลให้การท าโครงการบญัชีเป็นไปดว้ยความมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
       วรวุฒิ จิโสะ,ดร.พงษ์สรรค์ ลีลาหงส์จุฑา การวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั เสริม
สุข จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยระหว่าง ปี พ.ศ. 2551-2555 วตัถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือ
ศึกษาสภาพคล่อง ความสามารถในการบริ หารสินทรัพย์ ความสามารถในการก่อหน้ี และ
ความสามารถในการท าก าไรในช่วงปี พ.ศ. 2551-2555 รวมระยะเวลาทั้ งส้ิน 5 ปี มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบ โดยใช้อตัราส่วนทางการเงิน การใช้วิธีวิเคราะห์งบการเงินแบบแนวด่ิงและการใช้วิธี
วิเคราะห์งบการเงินแบบแนวนอน เพื่อไดท้ราบถึงการด าเนินงานและสภาพคล่องรวมถึงการท า
ก าไรของบริษทัผลการศึกษาสรุปไดว่้า การวิเคราะห์งบการเงินจากการวิเคราะห์ขอ้มูลช้ีให้เห็นว่า
สภาพคล่องของ    บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) อยู่ในสัดส่วนที่ดีคืออตัราส่วนหมุนเวียน ทั้ง 5 
ปี อยูท่ี่ 1.582-1.835 ถือว่าดี ถา้ 2 ต่อ 1 จะดีมาก ถา้ 1ต่อ 1 จะปกติ ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการ
เปลี่ยนสินทรัพยห์มุนเวียนรวมและสินทรัพยห์มุนเวียนเร็วเป็นเงินสดเพ่ือช าระหน้ีระยะส้ันไดต้าม
ก าหนด สาเหตุหน่ึงจากการเพ่ิมของเงินสด เงินฝากธนาคารและลูกหน้ีการคา้ เป็นตน้ นอกจากน้ี
พิจารณาประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าคงเหลือ ของบริษัท เส ริมสุข จ ากัด (มหาชน) จาก        
การเก็บสินค้าคงเหลือมากเกินไปและมีประสิทธิภาพในการบริ หารสินทรัพย์ค่อนข้างคงที่                     
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ส าหรับความสามารถในการก่อหน้ีของบริษทัฯ มีโครงสร้างเงินทุนส่วนมากมาจากแหล่งเงินทุน
ภายในกิจการ ท าให้บริษทัไม่ตอ้งรับภาระดอกเบี้ ยความสามารถในการช าระหน้ีอยูใ่นเกณฑ์ดีขึ้น
ในส่วนของความสามารถในการท าก าไร พบว่าบริษทัฯ มีความสามรถในการท าก าไรขั้นตน้อยูใ่น
เกณฑ์ที่ ดี  อาจจะมีลดลงบ้างแต่ก็ไม่มากนักเมื่ อ เทียบกันทั้ ง 5 ปี  และมีต ่ าที่ สุดก็จะเป็น                        
ในปี พ.ศ. 2554 ที่เกิดจากสภาวะน ้ าท่วม ท าให้ก าไรขั้นตน้ของกิจการลดลงและในส่วนของก าไร
สุทธิในปี พ.ศ. 2554  ลดนอ้ยลงเช่นเดียวกนั 
 
       นางสาวกนกวรรณ พงศ์ชัยประสิทธิ  การวิจัยเร่ืองการวิเคราะห์งบการเงินของ
บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เปรียบเทียบกับธุรกิจใน               
กลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบงบการเงินของ
บริษัทฯ กับบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและ              
การส่ือสาร โดยศึกษาถึงสภาพคล่อง ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย ์ความสามารถในการบริหาร
หน้ีสิน ความสามารถในการท าก าไร และมูลค่าของตลาดรวมถึงความสามารถในการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล จากรายงานประจ าปี และงบการเงินท าการวิเคราะห์     
ใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินและการวิเคราะห์แนวโนม้  ผลการวิเคราะห์
งบการเงินของบริษทัฯ ด้านสภาพคล่องมีน้อยกว่ากลุ่มอุตสาหกรรม ด้านประสิทธิภาพในการ
จดัการเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือดีขึ้น ดา้นการหมุนเวียนของลูกหน้ีค่อนขา้งล่าช้าดา้นการหมุนเวียน
ของสินทรัพย์ถาวรมีค่าต ่าเน่ืองจากมีการลงทุนขยายโครงข่ายเพื่อรองรับการให้บริการธุรกิจ
อินเตอร์เน็ต ดา้นประสิทธิภาพในการบริหารหน้ีสิน มีโครงสร้างเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากส่วน
ของหน้ีสิน แต่ก็มีแนวโน้มที่ลดลงและความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยอยูใ่นระดบัที่เพ่ิมขึ้น ดา้น
ประสิทธิภาพในการท าก าไร มีแนวโน้มดีขึ้ นเร่ือย ๆ จนกระทั่งสูงกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมและ             
มีอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัเน่ืองจากผูล้งทุนเต็มใจซ้ือหุ้นใน
ราคาที่สูงและเมื่อวิเคราะห์ ภาพรวมจากผลประกอบการทั้ง 5 ปี มีแนวโนม้การท าก าไรเพ่ิมขึ้นทุกปี 
ผลการวิจยัสรุปไดว่้าหุ้นของบริษทัฯ มีความน่าสนใจที่จะลงทุนเน่ืองจากเป็นหุ้นที่ดีหุ้นหน่ึง 
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บทที่  3 
 
 

การด าเนนิโครงการ 
 

         การจดัท าโครงการคร้ังน้ีเพ่ือการศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) คณะผู้จัดท าได้เลือกบริษัท การบินไทย จ ากัด ซ่ึงประกอบการธุรกิจประเภท 
บริการ โดยท าการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร เพื่อน ามาวางแผนแกไ้ขปัญหา  ตลอดจนวิเคราะห์  
งบการเงินของบริษัท โดยมีงบการเงิน ระยะเวลา 3 ไตรมาส 1-3 ปี 2561 พร้อมทั้ งวิเคราะห์
เปรียบเทียบกบับริษทัคู่แข่งที่มีธุรกิจประเภทเดียวกนั 
       คณะผูจ้ดัท าได้ด าเนินการจดัตั้งบริษทัจ าลองและบันทึกรายการคา้ตามวงจรบญัชี 
โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
  3.1  บริษทัและระยะเวลา 
  3.2  วิเคราะห์โครงสร้างองคก์ร 
  3.3  วิเคราะห์กระบวนการปฏิบตัิงาน 
  3.4  วิเคราะห์หลกัการบญัชีของธุรกิจ 
 
3.1  บริษัทและระยะเวลา 
  บริษัท 
  บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) สถานที่ตั้ง 89 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 เป็นธรุกิจประเภท บริการ  
 
  ระยะเวลา 
      งบการเงิน  คือ  3.1.1  งบแสดงฐานะการเงิน 

    3.1.2  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
    3.1.3  งบกระแสเงินสด 

      3.1.4  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น 
      (รอบระยะเวลาไตรมาสที่ 1-3 ปี 2561) 
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3.2  วิเคราะห์โครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
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   บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
     
    รัฐบาลไทยในปี 2503 ไดจ้ดัตั้ง บริษทั การบินไทย จ ากดั เพื่อให้ประเทศไทยมีสายการบิน
แห่งชาติที่ให้บริการในระดบัสากล โดยการร่วมทุนระหว่าง บริษทั เดินอากาศไทย จ ากัด กบัสาย
การบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม มีวตัถุประสงค์ แรกเร่ิมเพ่ือด าเนินธุรกิจการบินระหว่าง
ประเทศ โดยบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนทางด้านการบริหาร และด้านเทคนิคจาก สายการบิน
สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม  เมื่อวนัที่ 29 มีนาคม 2503 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากดั 
ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเร่ิม 2 ล้านบาท มีบริษัท เดินอากาศไทย จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 70 และ        
สายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม ถือหุ้นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน  การด าเนิน       
การของบริษัท ประสบผลส าเร็จด้วยดี หลังการก่อตั้ งในวันที่  30 มีนาคม 2520 สายการบิน
สแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ ซิสเต็ม ได้โอนหุ้นที่มีอยู่ทั้ งหมดให้แก่ บริษทั เดินอากาศไทย จ ากัด       
ท าให้การร่วมทุนส้ินสุดลง และบริษทัฯ ไดท้ าการเพ่ิมทุนโดยมีกระทรวงการคลงัเขา้เป็นผูถ้ือหุ้น 
ต่อมาเมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2531 รัฐบาลในสมัยนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์   
ได้รวมกิจการการบินภายในประเทศที่บริษัท เดินอากาศไทย จ ากัด ให้บริการ เข้ากับกิจการ       
ของบริษทัฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ส่งผลให้เงินทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพ่ิมขึ้น
เป็น 2,230 ลา้นบาท โดยมีกระทรวงการคลงัเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่  จากการขยายตวัของธุรกิจอย่าง
ต่อเน่ือง บริษทัฯ ได้เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 19 กรกฎาคม 
2534 โดยไดแ้ปลงก าไรสะสมให้เป็นทุนของบริษทัฯ ท าให้ทุนจดทะเบียนเพ่ิมขึ้นเป็น 13,000 ลา้น
บาท และได้ท าการ เพ่ิมทุนใหม่อีกจ านวน 1,000 ล้านบาทในปี 2535 และ 3,000 ล้านบาท ในปี 
2546 และ 4,838,709,670 บาท ในปี 2553  ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 
26,989,009,500 บาท มีทุนช าระแลว้ 21,827,719,170 บาท มีกระทรวงการคลงัและธนาคารออมสิน
ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 53.16 ส่วนที่เหลือร้อยละ 46.84 ถือหุ้นโดยประชาชนทั่วไป ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ซ่ึงรวมถึงพนักงานของบริษทัฯ  จากบริบทแรกในการสร้างธุรกิจการบินที่ไดส่ั้ง
สมประสบการณ์ และกลยทุธ์ในการบริหารองค์กรจนสามารถเพ่ิมทุน และ สามารถจดทะเบียนเขา้
ตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบัน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นสายการบินแห่งชาติของ 
ประเทศไทย มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกดักระทรวง คมนาคม ประกอบธุรกิจการบริการขนส่ง
ทางอากาศทั้ง ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
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   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
   วิสัยทัศน์ 
     เป็นสายการบินที่ลูกคา้เลือกเป็นอนัดบัแรก ให้บริการดีเลิศดว้ยเสน่ห์ไทย 
 
   พันธกิจ 
     พนัธกิจหลกัของบริษทัฯ ประกอบดว้ยพนัธกิจต่อ ลูกคา้ ผูถ้ือหุ้น พนักงาน และสังคม 
ดงัน้ี 
     1.  ให้บริการขนส่งทางอากาศอยา่งครบวงจรทั้งภายในและ ระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้น
ในเร่ืองมาตรฐานความปลอดภัย ความสะดวกสบาย การบริการที่มีคุณภาพด้วยเอกลักษณ์ ความ
เป็นไทย เพ่ือส่งมอบผลิตภณัฑ์ที่มีคุณค่าและ ความน่าเช่ือถือสูง รวมทั้งเสริมสร้างความประทบัใจ
และ ความสัมพนัธ์ที่ดีกบัลูกคา้ 
     2.  มีการก ากบัดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เพ่ือสร้าง การเติบโตอย่างยัง่ยืนให้แก่
องคก์ร   และสร้างผลตอบแทน การลงทุนที่สูงให้แก่ ผูถ้ือหุ้น 
     3.  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับ พนักงาน เพื่อให้ท่างานได้
อย่างเต็มศกัยภาพตระหนักถึง การให้ความส าคญัแก่ลูกคา้ เสริมสร้างขีดความสามารถ ทกัษะ และ
ความรับผิดชอบตลอดจนเพ่ิมพูนความผูกพนั ต่อองคก์ร 
    4.  ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อ สังคม และส่ิงแวดล้อม ในฐานะ
เป็นสายการบินแห่งชาติ 
 
   แผนกลยุทธ์องค์กร 
     1.  ดา้นการเร่งท าก าไรเพ่ิมจากการตลาดเชิงรุกและมีตน้ทนุที่แข่งขนัได ้
     2.  ดา้นการพฒันาศกัยภาพและแสวงหาโอกาสของ กลุ่มธุรกิจ 
       3.  ดา้นการสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ดีให้กบัลูกคา้ 
     4.  ดา้นการด าเนินงานดว้ยนวตักรรมและดิจิทลัเทคโนโลยี 
     5.  ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอยา่งมีประสิทธิผล 
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   การวิเคราะห์ SWOT 
     การวิ เคราะห์SWOT  ม าจากตัวอักษรย่อของค า  4  ค าคื อ  S (Strengths จุดแข็ ง )                     
W( Weaknesses จุดอ่อน) O (Opportunities โอกาส)  T (Threats อุปสรรค) SWOT เป็นเทคนิค        
การวิเคราะห์ทางการตลาดของบริษทัตัวเองเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการตลาด  เมื่อผูบ้ริหาร
บริษทัน าเทคนิคมาประยกุตใ์ชเ้พ่ือใชเ้พ่ิมประสิทธิภาพให้กบับริษทัไดแ้สดงผลท าให้ประสิทธิภาพ
ในการท างานของบริษัทเพ่ิมขึ้นจึงมีการน า SWOT มาใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายธุรกิจ            
จนแพร่หลายไปทัว่โลก 
   จุดแข็ง (Strengths) 
    1.  มีเอกลกัษณ์ของความเป็นไทยในการบริการเอาใจใส่ลูกคา้อยา่งประทบัใจ 
    2.  เป็นสายการบินแห่งชาติ ก่อตั้งมานานกว่า 59 ปี มีภาพลกัษณ์เป็นที่น่าเช่ือถือของลูกคา้ 
    3.  มีศักยภาพการซ่อม บ ารุงอากาศยาน ครัวการบิน การบริการภาคพ้ืนและบนเคร่ือง   
อยา่งครบวงจร 
    4.  เป็นองคก์รที่มีขนาดใหญ่ระดบัโลก มีเครือข่ายในการบริการขนส่งมากมายหลาย 
ประเทศทัว่โลกมีก าหนดระยะเวลาในการส่งที่แน่นอนมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ือง 
   จุดอ่อน (Weaknesses) 
    1.  ประสิทธิภาพด้านการให้บริการ และการบริหารจดัการมีประสิทธิภาพน้อยลง อาจมี
ผลกระทบมากต่อขวญัและก าลงัใจของพนกังาน รวมถึงความเช่ือมัน่ในองคก์ร 
    2.  การด าเนินงานไร้ประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีเคร่ืองบินที่จอดทิ้งไว้เฉยๆ ไม่ได้ถูก   
น ามาใชง้าน 
    3.  ตน้ทุนการปฏิบติังานสูง กระบวนการภายในซ ้าซ้อน การตดัสินใจเชิงธุรกิจมีความล่าช้า
ไม่ทนักบัการเปลี่ยนแปลง และสภาพการแข่งขนัของธุรกิจการบิน 
   โอกาส (Opportunities) 
    1.  ประเทศไทยยงัเป็นเป้าหมายของนกัท่องเที่ยว 
    2.  เป็นสายการบินของประเทศไทยที่มีช่ือเสียงและผูค้นรู้จกั  
    3.  การเติมโตของเศรษฐกิจต่างประเทศท าให้มีชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวมากขึ้น 
    4.  การผ่อนผนั ยกเลิกการท าวีซ่าของบางประเทศกบัประเทศไทยส่งผลให้การท่องเที่ยว
เป็นไปไดง้่าย 
   อุปสรรค (Threats) 
    1.  สภาพอากาศท าให้เที่ยวบินเกิดความล่าชา้ 
    2.  ค่าใชจ่้ายของตน้ทุนการด าเนินงานที่มาก เช่น ราคาน ้ามนั ค่าภาษี 
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    3.  การแข่งขันในธุรกิจการบินมีการแข่งขนัที่สูงขึ้น จากสายการบินในประเทศและสาย
การบินระดบัพรีเมียมของต่างประเทศ 
    4.  นานาชาติ ต่างพฒันาประเทศของตน้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ท าให้ทางเลือกในการท่อง
เที่ยงมีเพ่ิมมากขึ้นไม่ใช่แค่ในประเทศไทยอีกต่อไป 
    5.  เทคโนโลยีสมยัใหม่ท าให้บินขา้มทวีปไดไ้กลไม่จ าเป็นตอ้งหยุดพกัเคร่ืองหรือเปลี่ยน
เคร่ืองอีกต่อไป 
    
3.3 วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน 
    จุดอ่อนที่ น ามาวิเคราะห์ป รับใช้กับ  PDCA คือ  ประสิท ธิภาพด้านการให้บ ริการ              
และการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพน้อยลง ส่งผลกระทบต่อขวญัและก าลังใจของพนักงาน
รวมถึงความเช่ือมัน่ในองคก์ร  
    P =  Plan การวางแผน มีแผนการตลาดโดยวิเคราะห์ตลาดส าคญั ตลาดที่มีการแข่งขนัสูง 
และตลาดที่มีศักยภาพ โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งสายการบินไทยสมายล์เป็นบริษทัย่อย ให้สามารถ
บริหารจดัการไดอ้ยา่งอิสระและคล่องตวั เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัในตลาดภูมิภาค  
    D =  Do การน าไปปฏิบัติ การด าเนินงานขั้นตอนน้ีจะเป็นการปฏิบัติงานโดยเน้นไปที่    
การสร้างขวญัก าลังใจในองค์การ การมีบุคลากรที่มีขวญัในการท างานที่ดีในการท างานดีเป็น       
ส่ิงส าคญัและก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหาร โดยบุคลากรจะทุ่มเทในการท างานเพ่ือองค์การ         
มีความจงรักภกัดี ความสามคัคีกนั มีความเขา้ใจอนัดีระหว่างบุคลากรและองค์การ บุคลากรจะเกิด
ความคิดสร้างสรรค์และบุคลากรเกิดความเช่ือมัน่ต่อองคก์าร ในทางตรงกนัขา้มหากบุคลากรมีขวญั
ก าลังใจที่ไม่ดีนั้น ก็จะเกิดการท้อแท้การเบื่อหน่าย ไม่มีความกระตือรือร้น และลาออกจากงาน    
ซ่ึงส่งผลกระทบกบังานและองคก์ารในที่สุด 
    C = Check การตรวจสอบ ขั้นตอนน้ีจะเป็นการติดตามผลและตรวจสอบการน าแผนปฏิบตัิ
งานไปใชว่้าเกิดผลอยา่งไรต่อความรู้สึกพนกังาน และความรู้สึกของลูกคา้ ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด โดย
บริษทัจะหาสาเหตุว่าเพราะเหตุใด แลว้จึงแกไ้ขปัญหาในขั้นต่อไปเพ่ือให้เป็นไปตามแผนที่วางไว ้
    A = Act การปรับปรุง ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการแก้ไขปัญหาโดยน าปัญหาที่ได้จากการ
ตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อจะได้บริหารงานและการบริการที่มีคุณภาพตามแผนงาน               
ที่ไดจ้ดัท าไว ้
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3.4  วิเคราะห์หลักการบัญชีของธุรกิจ 
  3.4.1  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
    มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีก าหนดเกณฑก์ารน าเสนองบการเงินที่จดัท าขึ้นเพ่ือวตัถุประสงค์
ทัว่ไปเพ่ือให้มัน่ใจว่างบการเงินดงักล่าวจะสามารถเปรียบเทียบไดก้บังบการเงิน ในงวดก่อน ๆ ของ
กิจการ และงบการเงินของกิจการอื่น มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีครอบคลุมถึง ขอ้ก าหนดโดยรวม
ของการน าเสนองบการเงิน แนวปฏิบติัเก่ียวกับโครงสร้างและขอ้ก าหนดขั้นต ่า ส าหรับเน้ือหาที่
ตอ้งแสดงในงบการเงิน 
  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีตอ้งถือปฏิบัติกบัการจัดท าและน าเสนองบการเงินที่จัดท าขึ้นเพ่ือ
วตัถุประสงคท์ัว่ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
  3.4.2  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด 
    มาตรฐานฉบบัน้ีเก่ียวกบักระแสเงินสดของกิจการมีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินเพื่อใชเ้ป็น
เกณฑ์ในการประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
และความตอ้งการใช้กระแสเงินสดของกิจการ ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงิน 
จะตอ้งมีการประเมินความสามารถของกิจการ ในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
จงัหวะเวลาและความแน่นอนของการก่อให้เกิดเงินสดดงักล่าว 
   วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญ ชีฉบับ น้ี  คือ  เพ่ือ เป็นการให้ข้อมูลเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงในอดีตของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการ ผ่านทางงบกระแสเงินสดซ่ึง
จ าแนกกระแสเงินสดในระหว่างรอบระยะเวลาเป็นเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน 
และกิจกรรมจดัหาเงิน  
  3.4.3  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ 
    มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดขึ้ นจากผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มีวตัถุประสงค์เพื่ออธิบายการน ารายการที่
เป็นเงินตราต่างประเทศและหน่วยงานต่างประเทศมารวมไวใ้นงบการเงินของกิจการ และวิธีการ
แปลงค่างบการเงินให้เป็นสกุลเงินที่ ใช้เสนองบการเงินสกุล  กิจการอาจมีกิจกรรมเก่ียวกับ
ต่างประเทศได ้2 ทาง คือ อาจมีรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ หรืออาจมีหน่วยงานต่างประเทศ 
นอกจากน้ีกิจการอาจแสดงงบการเงินในสกุลเงินต่างประเทศ  
 
 



38 
 

  3.4.4  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 เร่ือง ก าไรต่อหุ้น 
    มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ืออธิบายหลกัการในการก าหนดและการแสดง
ก าไร ต่อหุ้นในงบการเงิน เพื่อช่วยให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถเปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหว่าง 
กิจการต่าง ๆ ในงวดเดียวกัน และผลการด าเนินงานระหว่างงวดต่าง ๆ ของกิจการเดียวกันได้ดี
ย่ิงขึ้น แมว่้าการเปรียบเทียบก าไรต่อหุ้นระหว่างกิจการจะมีขอ้จ ากดัเน่ืองจากก าไร ของกิจการแต่
ละแห่งอาจเกิดจากการใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน แต่การใช้จ านวนหุ้นที่ เป็นไปตาม
มาตรฐานเดียวกนั ในการคค านวณจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ย่ิงขึ้น ดังนั้นมาตรฐานการบัญชี
ฉบบัน้ีจึงมุ่งเนน้ไปที่การก าหนดจ านวนหุ้นที่ใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุ้น 
 
  3.4.5  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
    มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์ที่จะก าหนดเน้ือหาขั้นต ่าในรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการรับรู้และวัดมูลค่ารายการที่น าเสนอในงบการเงินแบบ
สมบูรณ์ หรือแบบย่อส าหรับงวดระหว่างกาล การรายงานทางการเงินระหว่างกาลที่เช่ือถือไดแ้ละ
ทนัต่อเวลาจะช่วยให้ผูล้งทุน เจา้หน้ี และผูใ้ชง้บการเงินอื่นเขา้ใจถึงความสามารถของกิจการในการ
ก่อให้เกิดก าไรและกระแสเงินสด รวมถึงเง่ือนไขและสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ 
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บทที่  4 

 

 

ผลการด าเนินงาน 

 

4.1 งบการเงิน 
งบการเงินของบริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ไตรมาส 1 
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งบการเงินของบริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ไตรมาส 2 
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งบการเงินของบริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ไตรมาส 3 
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4.2 การวิเคราะห์งบการเงิน วิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวต้ังหรือการวิเคราะห์ยอดรวม 
  

 
 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีแนวตั้ง 
 
 

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

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

-                          -                          -                          0.00% 0.00% 0.00%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สินทรัพย์หมุนเวียน

บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับไตรมาส 1 - 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561

รายการ

สินทรัพย์

  เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย

  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

  เงินลงทนุชัว่คราว

  ลูกหน้ีการคา้

  คา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินมดัจ า

  สินคา้และพสัดุคงเหลือ

  สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน

  สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

  เงินลงทนุในบริษทัร่วม

รวมสินทรัพย์

  เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน

  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

  สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน

  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

  สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีแนวตั้ง(ต่อ) 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-                          -                          -                          0.00% 0.00% 0.00%

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

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

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

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

บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับไตรมาส 1 - 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561

รายการ

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้

 คา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย

  ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึง

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

  เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั

  หน้ีสินภายใตเ้ง่ือนไขสญัญาเช่า

เคร่ืองบิน

  หุ้นกู้

  เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน

  เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั

  ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน

  เงินปันผลคา้งจ่าย

  รายรับดา้นขนส่งท่ียงัไมถื่อเป็นรายได้

  อ่ืนๆ

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีแนวตั้ง(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินระยะยาว

  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

  หุ้นกู้

 เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั

  หน้ีสินภายใตเ้ง่ือนไขสญัญาเช่า

เคร่ืองบิน

บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับไตรมาส 1 - 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561

 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

เงินกองทนุบ าเหน็จพนักงาน

ประมาณการหน้ีสินส าหรับ

ผลประโยชน์พนักงาน

 ประมาณการหน้ีสินระยะยาว

 หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน

รวมหนีสิ้น

รายการ
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีแนวตั้ง(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

-                          -                          -                          

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

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

บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับไตรมาส 1 - 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561

 ส่วนเกินมลูคา่หุ้น

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

จดัสรรแลว้

รายการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน

หุ้นสามญั 2,182.77 ลา้นหุ้น  มลูคา่หุ้น

ละ 10 บาท

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุส ารองตามกฎหมาย

 ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร

 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

รวมส่วนของบริษทัใหญ่

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุม

ทนุท่ีออกและช าระแลว้

หุ้นสามญั 2,182.77 ลา้นหุ้น                    

  มลูคา่หุ้นละ 10 บาท
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ผลการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินวิธวีิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวต้ังหรือวิเคราะห์ยอดรวม 

   จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์แนวตั้ ง ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบข้อมูล 3 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่ 2 และ        
ไตรมาสที่ 3 พบว่า  

ในไตรมาสที่  1  มี สินทรัพย์รวมมีค่าเท่ ากับ ร้อยละ 100.00 ซ่ึงประกอบด้วย 
สินทรัพยห์มุนเวียนร้อยละ 12.83 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบแลว้พบว่ามีรายการ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดร้อยละ 3.26  ลูกหน้ีการคา้ร้อยละ 2.71 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินมดัจ าร้อยละ 
1.67 สินค้าและพัสดุคงเหลือร้อยละ 0.99  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ร้อยละ 4.16   สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายร้อยละ 0.05 ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนร้อยละ 87.17 เมื่อพิจารณา
องคป์ระกอบแลว้พบว่ามีรายการ เงินลงทุนในบริษทัร่วมร้อยละ 0.30  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยร้อย
ละ 0.38  เงินลงทุนระยะยาวอื่นร้อยละ 0.01  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ร้อยละ 39.40   สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนร้อยละ 39.40  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีร้อยละ 2.39 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่นร้อย
ละ 5.29 

ในส่วนของหน้ี สินและส่วนของผู้ถือ หุ้นรวมมีค่าเท่ากับ ร้อยละ 100.00  ซ่ึ ง
ประกอบดว้ยหน้ีสินรวมร้อยละ 86.70 ซ่ึงหน้ีสินหมุนเวียนร้อยละ 31.87 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ
แลว้พบว่ามีรายการ เจา้หน้ีการคา้ร้อยละ 1.94  ค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายร้อยละ 5.79  เงินกูยื้มระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินร้อยละ 1.23 เงินกูยื้มระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัร้อยละ 0.30   หน้ีสินภายใต้
เงื่อนไขสัญญาเช่าเคร่ืองบินร้อยละ 3.26  หุ้นกูร้้อยละ 5.51 เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงินร้อย
ละ  0.69 เงินปันผลคา้งจ่ายร้อยละ 0.02 รายรับดา้นขนส่งที่ยงัไม่ถือเป็นรายได้ร้อยละ9.75 อื่น ๆ
ร้อยละ 3.38 หน้ีสินไม่หมุนเวียนร้อยละ 54.82 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบแลว้พบว่ามีรายการ   เงิน
กูยื้มระยะยาวจากสถาบันการเงินร้อยละ 2.32 เงินกูยื้มระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข้องกนัร้อยละ 
5.83  หน้ีสินภายใตเ้ง่ือนไขสัญญาเช่าเคร่ืองบินร้อยละ 18.45   หุ้นกูร้้อยละ 17.88 หน้ีสินภาษีเงินได้
รอการตดับญัชีร้อยละ 0.61  เงินกองทุนบ าเหน็จพนักงานร้อยละ 1.33 ประมาณการหน้ีสินส าหรับ
ผลประโยชน์พนักงานร้อยละ 4.40 ประมาณการหน้ีสินระยะยาวร้อยละ3.68 หน้ีสินไม่หมุนเวียน
อื่นร้อยละ0.32  และยงัประกอบดว้ยส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมร้อยละ  13.30 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ
แล้วพบว่ามีรายการ ทุนจดทะเบียนร้อยละ 9.27  ทุนจดทะเบียนร้อยละ 7.50  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สามญัร้อยละ 8.78 ทุนส ารองตามกฎหมายร้อยละ 0.92 ยงัไม่ไดจ้ดัสรรร้อยละ (5.99) องคป์ระกอบ
อื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้นร้อยละ 2.09 
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ในไตรมาสที่ 2 มีสินทรัพยร์วมมีค่าเท่ากบัร้อยละ 100.00 ซ่ึงประกอบดว้ย สินทรัพย์

หมุนเวียนร้อยละ 19.77 เมื่อพิจารณาองคป์ระกอบแลว้พบว่ามีรายการ เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดร้อยละ 4.65  ลูกหน้ีการค้าร้อยละ 3.74 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจ าร้อยละ 2.90 
สินคา้และพสัดุคงเหลือร้อยละ 1.73  สินทรัพยห์มุนเวียนอื่นร้อยละ 6.75 ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนร้อยละ 80.23 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบแลว้พบว่ามีรายการ เงินลงทุนในบริษทัร่วมร้อย
ละ 0.43  เงินลงทุนในบริษทัย่อยร้อยละ 0.63  เงินลงทุนระยะยาวอื่นร้อยละ 0.02  ที่ดินอาคารและ
อุปกรณ์ร้อยละ 65.67   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนร้อยละ 0.12  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีร้อย
ละ 4.19 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่นร้อยละ 9.24 

ในส่วนของหน้ี สินและส่วนของผู้ถือ หุ้นรวมมีค่าเท่ากับ ร้อยละ 100.00  ซ่ึ ง
ประกอบดว้ยหน้ีสินรวมร้อยละ 87.23 ซ่ึงหน้ีสินหมุนเวียนร้อยละ 31.18 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ
แลว้พบว่ามีรายการ เจา้หน้ีการคา้ร้อยละ 1.98  ค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายร้อยละ 5.75  เงินกูยื้มระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินร้อยละ 1.32 เงินกูยื้มระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัร้อยละ 0.30   หน้ีสินภายใต้
เงื่อนไขสัญญาเช่าเคร่ืองบินร้อยละ 3.33  หุ้นกูร้้อยละ 2.79 เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงินร้อย
ละ  0.35 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวข้องกันร้อยละ 1.04   เงินปันผลค้างจ่ายร้อยละ 0.02 
รายรับดา้นขนส่งที่ยงัไม่ถือเป็นรายได้ร้อยละ10.82 อื่น ๆ ร้อยละ 3.48 หน้ีสินไม่หมุนเวียนร้อยละ 
56.05 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบแล้วพบว่ามีรายการ เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ร้อยละ 
1.66 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข้องกันร้อยละ 5.86  หน้ีสินภายใต้เง่ือนไขสัญญาเช่า
เคร่ืองบินร้อยละ 19.51   หุ้นกู้ร้อยละ 18.06 หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีร้อยละ 0.60  
เงินกองทุนบ าเหน็จพนักงานร้อยละ 1.36 ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงานร้อยละ 
4.52 ประมาณการหน้ีสินระยะยาวร้อยละ 4.13 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่นร้อยละ 0.35 และยงั
ประกอบดว้ยส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมร้อยละ  12.77 เมื่อพิจารณาองคป์ระกอบแลว้พบว่ามีรายการ ทุน
จดทะเบียนร้อยละ 9.37  ทุนจดทะเบียนร้อยละ 7.57  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญร้อยละ 8.86 ทุน
ส ารองตามกฎหมายร้อยละ 0.93 ยงัไม่ไดจ้ดัสรรร้อยละ (6.55) องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือ
หุ้นร้อยละ 1.94 

 
ในไตรมาสที่ 3 มีสินทรัพยร์วมมีค่าเท่ากบัร้อยละ 100.00 ซ่ึงประกอบดว้ย สินทรัพย์

หมุนเวียนร้อยละ 19.93 เมื่อพิจารณาองคป์ระกอบแลว้พบว่ามีรายการ เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดร้อยละ 4.27  ลูกหน้ีการค้าร้อยละ 3.83 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจ าร้อยละ 2.66 
สินคา้และพสัดุคงเหลือร้อยละ 1.72  สินทรัพยห์มุนเวียนอื่นร้อยละ 7.44 ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่
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หมุนเวียนร้อยละ 80.07 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบแลว้พบว่ามีรายการ เงินลงทุนในบริษทัร่วมร้อย
ละ 0.43  เงินลงทุนในบริษทัย่อยร้อยละ 0.64  เงินลงทุนระยะยาวอื่นร้อยละ 0.02  ที่ดินอาคารและ
อุปกรณ์ร้อยละ 65.18   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนร้อยละ 0.10  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีร้อย
ละ 4.23 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่นร้อยละ 9.46 

ในส่วนของหน้ี สินและส่วนของผู้ถือ หุ้นรวมมีค่าเท่ากับ ร้อยละ 100.00  ซ่ึ ง
ประกอบดว้ยหน้ีสินรวมร้อยละ 87.73 ซ่ึงหน้ีสินหมุนเวียนร้อยละ 29.72 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ
แลว้พบว่ามีรายการ เจา้หน้ีการคา้ร้อยละ 1.97  ค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายร้อยละ 5.95  เงินกูยื้มระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินร้อยละ 1.04 เงินกูยื้มระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัร้อยละ 0.51 หน้ีสินภายใต้
เงื่อนไขสัญญาเช่าเคร่ืองบินร้อยละ 3.18  หุ้นกูร้้อยละ 2.56   เงินปันผลคา้งจ่ายร้อยละ 0.02 รายรับ
ดา้นขนส่งที่ยงัไม่ถือเป็นรายได้ร้อยละ 11.27 อื่น ๆ ร้อยละ 3.20 หน้ีสินไม่หมุนเวียนร้อยละ 58.01 
เมื่อพิจารณาองคป์ระกอบแลว้พบว่ามีรายการ เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินร้อยละ 1.84 เงิน
กูยื้มระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัร้อยละ 5.58  หน้ีสินภายใตเ้ง่ือนไขสัญญาเช่าเคร่ืองบินร้อย
ละ 18.44  หุ้นกูร้้อยละ 20.57 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีร้อยละ 0.60  เงินกองทุนบ าเหน็จ
พนักงานร้อยละ 1.39 ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงานร้อยละ 4.66 ประมาณการ
หน้ีสินระยะยาวร้อยละ 4.50 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่นร้อยละ 0.43 และยงัประกอบดว้ยส่วนของผูถ้ือ
หุ้นรวมร้อยละ  12.27 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบแล้วพบว่ามีรายการ ทุนจดทะเบียนร้อยละ 9.48 
ทุนจดทะเบียนร้อยละ 7.67  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัร้อยละ 8.97 ทุนส ารองตามกฎหมายร้อยละ 
0.95 ยงัไม่ไดจ้ดัสรรร้อยละ (7.55) องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้นร้อยละ 2.23 
       จากการเปรียบเทียบร้อยละของกิจการมีสินทรัพย์ทั้งส้ินมีค่าเท่ากบัร้อยละ 100.00 
ซ่ึงประกอบด้วย สินทรัพยห์มุนเวียนมียอดคงเหลือเพ่ิมขึ้นคือ ไตรมาสที่ 1 เท่ากับร้อยละ 12.83 
ไตรมาสที่ 2 เท่ากับร้อยละ 19.77 ไตรมาสที่  3 เท่ากับร้อยละ 19.93 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบจึง
พบว่าด้านที่เพ่ิมคือในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 3.26 ไตร
มาสที่ 2 ร้อยละ 4.65 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 4.27 ลูกหน้ีการคา้ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 2.71 ไตรมาสที่ 2 
ร้อยละ 3.74 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 3.83  ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 1.67 ไตรมาสที่ 2 
ร้อยละ 2.90 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 2.66 สินคา้คงเหลือไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 0.99 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 
1.73 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 1.72 และ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 4.16 ไตรมาสที่ 2 
ร้อยละ 6.75 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 7.44 ในดา้นของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนมียอดลดลง คือ ไตรมาสที่ 
1 เท่ากับร้อยละ 87.17 ไตรมาสที่ 2 เท่ากับร้อยละ 80.23 ไตรมาสที่ 3 เท่ากับร้อยละ 80.07 เมื่อ
พิจารณาองค์ประกอบจึงพบว่าด้านที่ลดลงคือ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 39.40     
ไตรมาสที่  2 ร้อยละ 0.12 ไตรมาสที่  3 ร้อยละ 0.10 ด้านที่ เพ่ิมขึ้ นคือ เงินลงทุนในบริษัทร่วม      
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ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 0.30 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 0.43 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 0.43  เงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ย ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 0.38 ไตรมาสที่  2 ร้อยละ 0.63 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 0.64 เงินลงทุนระยะ
ยาวอื่นไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 0.01 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 0.02 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 0.02 ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 39.40 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 65.67 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 65.18 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตัดบัญชี ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 2.39 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 4.13 ไตรมาสที่ 3 
ร้อยละ 4.23 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 5.29 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 9.24 ไตรมาส
ที่ 3 ร้อยละ  9.46 
    ในดา้นหน้ีสินรวมมีอตัราร้อยละเพ่ิมขึ้น คือ ไตรมาสที่ 1 เท่ากบัร้อยละ 86.70 ไตรมาสที่ 2 
เท่ากบัร้อยละ 87.23 ไตรมาสที่ 3 เท่ากบัร้อยละ 87.73 ซ่ึงประกอบดว้ยหน้ีสินหมุนเวียนที่ลดลงคือ
ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 31.87 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 31.18 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 29.72  แต่ในส่วนหน้ีสิน
ไม่หมุนเวียนรวมที่เพ่ิมขึ้นคือ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 54.82 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 56.05 ไตรมาสที่ 3 
ร้อยละ 58.01 
   ในดา้นส่วนของผูถ้ือหุ้นลดลงคือ ไตรมาสที่ 1 เท่ากบัร้อยละ 13.30 ไตรมาสที่ 2 เท่ากบัร้อย
ละ 12.77 และ ไตรมาสที่ 3 เท่ากบั 12.27 จะเห็นไดว่้าในส่วนของผูถ้ือหุ้นนั้นลดลง ซ่ึงจากการที่ได้
พิจารณารายตวัพบว่า ส่วนของบริษทัใหญ่ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 13.30 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 12.77 
ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 12.27 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้นไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 2.09 ไตรมาส
ที่ 2 ร้อยละ 1.94 และเพ่ิมขึ้นในไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 2.23 
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีแนวตั้ง 

ผลการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุน  วิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวต้ังหรือการวิเคราะห์ยอดรวม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-                       -                       -                       

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

-                       -                       -                       

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

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

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

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

บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

ส าหรับไตรมาส 1 - 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561
รายการ

รายได้

รวมรายได้

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ

   ค่าโดยสารและค่าน ้าหนกัส่วนเกิน
  ค่าระวางขนส่ง
  ค่าไปรษณียภณัฑ์
  กิจการอ่ืน 

รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ

รายได้อ่ืน

  ดอกเบ้ียรับ 
  ผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
  รายไดอ่ื้นๆ

รวมรายได้อ่ืน

  ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

ค่าใช้จ่าย

   ค่าน ้ามนัเคร่ืองบิน
  ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน
  ค่าบริการการบิน
  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบันกับินและลูกเรือ
  ค่าซ่อมแซมและซ่อมบ ารุงอากาศยาน
  ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย
  ค่าเช่าเคร่ืองบินและอะไหล่
  ค่าสินคา้และพสัดุใชไ้ป
  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการขายและโฆษณา
  ค่าใชจ่้ายดา้นการประกนัภยั

  ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเคร่ืองบิน
  ค่าใชจ่้ายอ่ืน

  ตน้ทุนทางการเงิน
  ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

รวมค่าใช้จ่าย

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด

รายไดภ้าษีเงินได้

 ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในเงินลงทุน
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จากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน ) 
ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวตั้ง ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูลทั้ง 3 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 
2 และ ไตรมาสที่ 3 พบว่า 

ในไตรมาสที่ 1 รายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวมมีค่าเท่ากบัร้อยละ 100.00 
ซ่ึงประกอบดว้ย    ค่าโดยสารและค่าน ้ าหนักส่วนเกินร้อยละ 79.97  ค่าระวางขนส่งร้อยละ 9.94   
ค่าไปรษณียภณัฑ์ร้อยละ 0.35 กิจการอื่นร้อยละ 7.45 ดอกเบี้ยรับร้อยละ 0.07   ผลก าไรจากอตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศร้อยละ 1.11 รายไดอ้ื่น ๆ ร้อยละ 2.30  ตน้ทุนขายและบริการร้อยละ 
25.20 ค่าใช้จ่ายในการขายร้อยละ13.95 ค่าใช้จ่ายในหารบริหารร้อยละ 9.89 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ร้อยละ 2.30 ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินไดร้้อยละ 4.22 
ก าไรส าหรับงวดร้อยละ 5.77  

ในไตรมาสที่ 2 รายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวมมีค่าเท่ากบัร้อยละ 100.00 
ซ่ึงประกอบด้วย รายได้จากการขายและการให้บริการรวมมีค่าเท่ ากับ ร้อยละ 100.00 ซ่ึ ง
ประกอบดว้ย    ค่าโดยสารและค่าน ้ าหนกัส่วนเกินร้อยละ 76.18  ค่าระวางขนส่งร้อยละ 11.55   ค่า
ไปรษณียภัณฑ์ร้อยละ 0.37 กิจการอื่นร้อยละ 7.60 ดอกเบี้ ยรับร้อยละ 0.11   ผลก าไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศร้อยละ -0.97 รายไดอ้ื่น ๆ ร้อยละ 5.15  ตน้ทุนขายและบริการร้อย
ละ 29.12 ค่าใช้จ่ายในการขายร้อยละ 16.35 ค่าใช้จ่ายในหารบริหารร้อยละ 9.89 ค่าใช้จ่ายทาง
การเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดร้้อยละ 4.43 ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงิน
ไดร้้อยละ -4.44 ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวดร้อยละ 5.77  

ในไตรมาสที่ 3 รายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวมมีค่าเท่ากบัร้อยละ 100.00 
ซ่ึงประกอบด้วย    ค่าโดยสารและค่าน ้ าหนักส่วนเกินร้อยละ 77.87  ค่าระวางขนส่งร้อยละ 11.86   
ค่าไปรษณียภณัฑ์ร้อยละ 0.38 กิจการอื่นร้อยละ 8.09 ดอกเบี้ยรับร้อยละ 0.08   ผลก าไรจากอตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศร้อยละ -0.64 รายไดอ้ื่น ๆ ร้อยละ 1.07  ตน้ทุนขายและบริการร้อย
ละ 31.01 ค่าใช้จ่ายในการขายร้อยละ 15.70 ค่าใช้จ่ายในหารบริหารร้อยละ 9.90 ค่าใช้จ่ายทาง
การเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดร้้อยละ 2.39 ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงิน
ไดร้้อยละ -6.33 ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวดร้อยละ 5.62 
      จากการเปรียบเทียบร้อยละของกิจการมีก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดล้ดลงคือไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 4.22 ซ่ึงลดลงเพ่ิมอีกในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ -4.44 
และลดลงอยา่งต่อเน่ืองในไตรมาสที่ 3 ร้อยละ -6.33 เน่ืองจากตน้ทุนขายและบริการจากไตรมาสที่ 
1 ร้อยละ 25.20 เพ่ิมขึ้นในไตรมาสที่ 2 เท่ากบัร้อยละ 29.12 และยงัเพ่ิมขึ้นในไตรมาสที่ 3 เท่ากับ
ร้อยละ 31.01  และกิจการยงัมีค่าใช้จ่ายรวมที่เพ่ิมขึ้นใน ไตรมาสที่ 1 เท่ากบัร้อยละ 95.78 เพ่ิมขึ้น
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ในไตรมาสที่ 2 เท่ากบัร้อยละ 104.44 ในไตรมาสที่ 3 เท่ากบัร้อยละ 106.33 จึงท าให้ก าไรส าหรับ
งวดในไตรมาสที่ 1 เท่ากบัร้อยละ 5.77 ลดลงในไตรมาสที่ 2 เป็นขาดทุนถึงร้อยละ 3.53 และลดลง
เพ่ิมในไตรมาสที่ 3ท าให้ในไตรมาสที่ 3  ขาดทุนเท่ากับร้อยละ 5.62  ดังนั้นถา้เปรียบเทียบก าไร
ระหว่างไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ก าไรมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อน ามาเปรียบเทียบ 3 
ปี ดงันั้นกิจการจะตอ้งมีการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีก าไรมากขึ้นโดยลดตน้ทุนและเพ่ิมรายได ้
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4.3  การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม 

 
 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีแนวนอนและวิธีแนวโนม้ 
 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

บาท % บาท %

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

-                          -                          -                          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สินทรัพย์ ไตรมาสที ่3 กบั 2 ไตรมาสที ่2 กบั 1

บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับไตรมาส 1 - 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561

รายการ เพ่ิม - (ลด)

สินทรัพย์หมุนเวียน

  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

  เงินลงทนุชัว่คราว

  ลูกหน้ีการคา้

  คา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินมดัจ า

  สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน

  สินคา้และพสัดุคงเหลือ

  สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน

  สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

  เงินลงทนุในบริษทัร่วม

  เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย

  เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน

  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

  สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน

  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีแนวนอนและวิธีแนวโนม้ (ต่อ) 
 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

บาท % บาท %

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

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

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

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

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

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

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

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

-                          -                          -                          

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

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

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

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

 คา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย

บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับไตรมาส 1 - 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561

รายการ เพ่ิม - (ลด)

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ ไตรมาสที ่3 กบั 2 ไตรมาสที ่2 กบั 1

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้

  อ่ืนๆ

  ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึง

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

  เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั

  หน้ีสินภายใตเ้ง่ือนไขสญัญาเช่า

  หุ้นกู้

  เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
  เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั

  ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน

  เงินปันผลคา้งจ่าย
  รายรับดา้นขนส่งท่ียงัไมถื่อเป็น

รายได้

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีแนวนอนและวิธีแนวโนม้ (ต่อ) 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

บาท % บาท %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เพ่ิม - (ลด)

 หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินระยะยาว

  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
 เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั

  หน้ีสินภายใตเ้ง่ือนไขสญัญาเช่า

เคร่ืองบิน

  หุ้นกู้

 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

เงินกองทนุบ าเหน็จพนักงาน

ประมาณการหน้ีสินส าหรับ

ผลประโยชน์พนักงาน

 ประมาณการหน้ีสินระยะยาว

บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับไตรมาส 1 - 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561

รายการ

รวมหนีสิ้น

ไตรมาสที ่3 กบั 2 ไตรมาสที ่2 กบั 1

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีแนวนอนและวิธีแนวโนม้ (ต่อ) 
 

การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงนิของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
  วิธีแนวนอนและวธิีแนวโน้ม 
    จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)ไตรมาสที่ 1 
ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 ประจ าปี 2561 ด้วยวิธีการวิเคราะห์แนวนอน ซ่ึงแสดงเก่ียวกับ
จ านวนเงินและร้อยละเปรียบเทียบขอ้มูลทั้ง 3 ไตรมาส พบว่า 
    จากการเปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 กับ ไตรมาสที่ 1 แสดงให้เห็นว่ากิจการมีสินทรัพยร์วม
ลดลง 191,462,978,315 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.92 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ประกอบดว้ย สินทรัพย์
หมุนเวียนลดลง 4,587,574,860 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.45 และในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

บาท % บาท %

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

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

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

2,691,275,568      2,691,275,568      2,691,275,568      -                       0.00% -                           0.00%

(21,491,415,950)  (18,871,343,277)  (17,432,614,359)  (2,620,072,673) 13.88% (1,438,728,918)      8.25%

6,355,861,435      5,603,181,185      6,092,753,079      752,680,250      13.43% (489,571,894)         (8.04%)

34,928,756,531   36,796,148,954    38,724,449,766    (1,867,392,423) (5.07%) (1,928,300,812)      (4.98%)

-                          -                          -                          

34,928,756,531   36,796,148,954    38,724,449,766    (1,867,392,423) (5.07%) (1,928,300,812)      (4.98%)

284,665,200,516 288,160,170,875  291,061,408,936  (3,494,970,359) (1.21%) (2,901,238,061)      (1.00%)

ส่วนของผู้ถือหุ้น ไตรมาสที ่3 กบั 2 ไตรมาสที ่2 กบั 1

ทุนเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน

บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับไตรมาส 1 - 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561

รายการ เพ่ิม - (ลด)

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุท่ีออกและช าระแลว้

หุ้นสามญั 2,182.77 ลา้นหุ้น                  

    มลูคา่หุ้นละ 10 บาท

 ส่วนเกินมลูคา่หุ้น

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

จดัสรรแลว้

ทนุส ารองตามกฎหมาย

 ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร

 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

รวมส่วนของบริษทัใหญ่

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุม

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

หุ้นสามญั 2,182.77 ลา้นหุ้น  มลูคา่

หุ้นละ 10 บาท
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ลดลง 186,875,403,455 คิดเป็นร้อยละ 44.70 ซ่ึงเกิดจากการที่กิจการอาจจะลงทุนส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดย
ดูไดจ้าก เงินลงทุนในบริษทัร่วมที่ลดลงถึง 225,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.42 และสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนที่ลดลงถึง 188,875,403,455 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.82 ในส่วนของหน้ีสินรวมลดลง 
972,937,249 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.39 ซ่ึงอาจเกิดจากที่กิจการมีค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายไวอ้ยูโ่ดยดูไดจ้ากที่
หุ้นกูท้ี่ลดลงถึง 8,000,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.84 และ เงินกูร้ะยะส้ันจากสถาบนัการเงินที่
ลดลงถึง 1,000,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 แต่ก็มีบางส่วนที่เพ่ิมขึ้นอยา่งเช่นเจา้หน้ีการคา้และ
เจ้าห น้ี อื่ น เพ่ิ มขึ้ น  52 ,861,666 บ าท  คิด เป็น ร้อยละ  0.94 ใน ส่วนของผู้ถือ หุ้นนั้ น ลดลง 
1,928,300,812 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.98 
    จากการเปรียบเทียบไตรมาสที่ 3 กับ ไตรมาสที่ 2 แสดงให้เห็นว่ากิจการมีสินทรัพยร์วม
ลดลง 3,494,970,359 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.21 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ประกอบด้วย สินทรัพย์
หมุนเวียนรวมลดลง 226,059,724 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.40 และในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
รวมลดลง 3,268,910,635 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.41 ซ่ึงเกิดจากที่เงินลดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลดลง 1,244,344,010 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.28 และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจ าที่ลดลงไป
771,425,401 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.24 ในส่วนของหน้ีสินรวมลดลง 1,627,577,936 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.65 ซ่ึงเกิดจากที่เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง 861,871,813 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 22.59 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินลดลง 1,000,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 และ
เงินกูยื้มระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวขอ้งลดลง 1,000,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100  ในส่วนของ  
ผูถ้ือหุ้นลดลงไป 1,867,392,423 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.07 ซ่ึงเกิดจากส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ
ลดลง 1,867,392,423 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.07 
    สรุป เมื่อมีการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 2 กับ ไตรมาสที่ 1 พบว่ามี
สินทรัพยล์ดลงเป็นอย่างมาก  และเมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 3 กบั ไตรมาสที่ 2 ก็พบว่ายงัลดลงอย่าง
ต่อเน่ืองแต่น้อยกว่า เพราะ กิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดน้อยกว่า และยงัมีสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนลดลงอีก และในส่วนของผูถ้ือหุ้นก็ลดลงเช่นกนั 
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีแนวนอนและวิธีแนวโนม้ 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

บาท % บาท %

36,277,028,121 34,725,622,527 41,497,562,547 1,551,405,594       4.47% (6,771,940,020)     (16.32%)

5,524,062,520   5,267,038,957   5,155,825,579   257,023,563          4.88% 111,213,378          2.16%

177,567,364       170,711,788       180,504,367       6,855,576               4.02% (9,792,579)             (5.43%)

3,769,990,465   3,462,985,123   3,864,916,541   307,005,342          8.87% (401,931,418)         (10.40%)

45,748,648,470 43,626,358,395 50,698,809,034 2,122,290,075       4.86% (7,072,450,639)     (13.95%)

38,126,550         50,655,848         38,163,020         (12,529,298)           (24.73%) 12,492,828             32.74%

299,231,153       (441,566,239)     577,682,270       740,797,392          (167.77%) (1,019,248,509)     (176.44%)

500,768,325       2,349,084,251   576,683,332       (1,848,315,926)     (78.68%) 1,772,400,919       307.34%

838,126,028       1,958,173,860   1,192,528,622   (1,120,047,832)     (57.20%) 765,645,238          64.20%

46,586,774,498 45,584,532,255 51,891,337,656 1,002,242,243       2.20% (6,306,805,401)     (12.15%)

14,446,377,404 13,273,773,629 13,075,466,989 1,172,603,775       8.83% 198,306,640          1.52%

7,314,097,595   7,453,987,260   7,239,830,997   (139,889,665)         (1.88%) 214,156,263          2.96%

5,342,549,840   4,995,783,920   5,281,166,323   346,765,920          6.94% (285,382,403)         (5.40%)

1,305,614,584   1,274,299,799   1,292,277,332   31,314,785             2.46% (17,977,533)           (1.39%)

4,611,309,964   4,507,575,528   5,130,068,065   103,734,436          2.30% (622,492,537)         (12.13%)

4,012,429,728   3,965,272,421   3,936,405,322   47,157,307             1.19% 28,867,099             0.73%

3,733,584,526   3,565,927,454   3,370,889,863   167,657,072          4.70% 195,037,591          5.79%

2,199,547,818   1,990,773,551   2,182,395,812   208,774,267          10.49% (191,622,261)         (8.78%)

2,523,480,630   2,589,714,530   2,165,180,544   (66,233,900)           (2.56%) 424,533,986          19.61%

127,931,582       125,456,868       126,364,570       2,474,714               1.97% (907,702)                 (0.72%)

212,584,480       83,977,639         23,116,179         128,606,841          153.14% 60,861,460             263.29%

158,083,823       172,576,379       2,449,385,224   (14,492,556)           (8.40%) (2,276,808,845)     (92.95%)

2,431,603,664   2,505,192,603   2,232,597,212   (73,588,939)           (2.94%) 272,595,391          12.21%

-                       -                       -                       

1,114,776,637   1,105,844,450   1,194,392,320   8,932,187               0.81% (88,547,870)           (7.41%)

-                       -                       -                       

49,533,972,275 47,610,156,031 49,699,536,752 1,923,816,244       4.04% (2,089,380,721)     (4.20%)

(2,947,197,777)  (2,025,623,776)  2,191,800,904   (921,574,001)         45.50% (4,217,424,680)     (192.42%)

327,125,103       415,434,260       802,134,125       (88,309,157)           (21.26%) (386,699,865)         (48.21%)

(2,620,072,674)  (1,610,189,516)  2,993,935,029   (1,009,883,158)     62.72% (4,604,124,545)     (153.78%)

รายได้ ไตรมาสที ่3 กบั 2 ไตรมาสที ่2 กบั 1

บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ส าหรับไตรมาส 1 - 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561

รายการ เพ่ิม - (ลด)

รวมรายได้

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ

   คา่โดยสารและคา่น ้าหนักส่วนเกิน

  คา่ระวางขนส่ง

  คา่ไปรษณียภณัฑ์

  กิจการอ่ืน 

รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ

รายได้อ่ืน

  ดอกเบ้ียรับ 

  ผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

  รายไดอ่ื้นๆ

รวมรายได้อ่ืน

  ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์

ค่าใช้จ่าย

   คา่น ้ามนัเคร่ืองบิน

  คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

  คา่บริการการบิน

  คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบันักบินและลูกเรือ

  คา่ซ่อมแซมและซ่อมบ ารุงอากาศยาน

  คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย

  คา่เช่าเคร่ืองบินและอะไหล่

  คา่สินคา้และพสัดุใช้ไป

  คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการขายและโฆษณา

  คา่ใช้จ่ายดา้นการประกนัภยั

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงินได้

รายไดภ้าษีเงินได้

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด

  ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่เคร่ืองบิน

  คา่ใช้จ่ายอ่ืน

 ขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในเงินลงทนุ

  ตน้ทนุทางการเงิน

  ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม

รวมค่าใช้จ่าย
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การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
  วิธีแนวนอนและวธิีแนวโน้ม 
    จากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ บริษทั การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ไตร
มาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 ประจ าปี 2561 ด้วยวิธีการวิเคราะห์แนวนอน ซ่ึงแสดง
เก่ียวกบัจ านวนเงินและร้อยละเปรียบเทียบขอ้มูลทั้ง 3 ไตรมาส พบว่า 
    จากการเปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 กับ ไตรมาสที่ 1 แสดงให้เห็นว่ากิจการมีรายได้ลดลง 
6,306,805,401 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.15 โดยเกิดจากที่ค่าโดยสารและค่าน ้ ามันส่วนเกินลดลง 
6,771,940,020 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.32  ค่าไปรษณียภณัฑ์ลดลง 9,792,579 บาท คิดเป็นร้อยละ 
5.43 กิจการอื่นลดลง 401,931,418 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.40 ผลก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศลดลง 1,019,248,509 บาท  คิดเป็นร้อยละ 1766.44 กิจการมีค่าใช้จ่ายรวมลดลง 
2,089,380,721 บาท คิดเป็น 4.20 เกิดจากที่ตน้ทุนขายและบริการลดลง 430,413 บาท คิดเป็นร้อยละ 
9.94 ส่วนก าไรส าหรับงวดลดลง 4,604,124,545 บาท คิดเป็นร้อยละ 153.78 
    จากการเปรียบเทียบไตรมาสที่ 3 กับ ไตรมาสที่ 2 แสดงให้เห็นว่ากิจการมีรายได้รวม
เพ่ิมขึ้น 1,002,242,243 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.20 ซ่ึงเกิดจากค่าโดยสารและน ้ าหนักส่วนเกินเพ่ิมขึ้น 
1,551,405,594 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.47 และ กิจการอื่นเพ่ิมขึ้น 307,005,342 บาท คิดเป็นร้อยละ 
8.87 ในส่วนของค่าใชจ่้ายรวมเพ่ิมขึ้น 1,923,816,244 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.04 เกิดจากที่ตน้ทุนขาย
และบริการเพ่ิมขึ้ น 322,830 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.28% ในส่วนของก าไรส าหรับงวดลดลง 
1,009,883,158 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.72  
    สรุป จากการเปรียบเทียบ ไตรมาสที่ 2 กบั ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 3 กบั ไตรมาสที่ 2 
คือ ไตรมาสที่ 3 กบั ไตรมาสที่ 2 บริหารดีกว่า ไตรมาสที่ 2 กับ ไตรมาสที่ 1 เพราะกิจการมีก าไร
ส าหรับงวดลดลงน้อยกว่า ดงันั้นจึงควรบริหารกิจการให้เพ่ิมยอดขายอาจจะท าไดจ้ากการโฆษณา
ที่มากขึ้นและลดตน้ทุนลงเพ่ือให้กิจการมีก าไรเพ่ิมขึ้นตามที่ผูบ้ริหารตอ้งการ 
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4.4 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
  4.4.1  อัตราส่วนการวิเคราะห์สภาพคล่อง 
         1.  อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
 

 
 

ตารางที่ 6 สูตรอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 
 

 
 

ตารางที่ 7 การวิเคราะห์อตัราส่วนทุนหมุนเวียน 
 ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนคือ 0.66 เท่า แสดงว่ากิจการมีสินทรัพย์
หมุนเวียนที่แปรสภาพเป็นเงินสดไดเ้ร็วภายใน 1 ปี นอ้ยกว่าหน้ีสินหมุนเวียน  
     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนคือ 0.63 เท่า แสดงว่า กิจการมีสินทรัพย์
หมุนเวียนที่แปรสภาพเป็นเงินสดไดเ้ร็วภายใน 1 ปี นอ้ยกว่าหน้ีสินหมุนเวียน  
     ไตรมาสที่ 3  กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนคือ 0.67 เท่า แสดงว่า กิจการมีสินทรัพย์
หมุนเวียนที่แปรสภาพเป็นเงินสดไดเ้ร็วภายใน 1 ปี นอ้ยกว่าหน้ีสินหมุนเวียน 
     สรุป  ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  และไตรมาสที่ 3  มีสินทรัพยห์มุนเวียนน้อยกว่าหน้ีสิน
หมุนเวียนแสดงให้เห็นว่า กิจการไม่มีความสามารถในการช าระหน้ีระยะส้ันได ้

 
 
 
 
 
 
 

สินทรัพยห์มนุเวียน

หน้ีสินหมนุเวียน
=

อตัราส่วนทนุหมนุเวียน (เทา่) 

เพ่ิมดี

56,742,113,435         56,968,173,159         61,555,748,019         

84,588,948,012         89,838,541,029         92,768,668,466         
= 0.66 เทา่

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 1

= 0.67 เทา่ = 0.63 เทา่
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 2.  อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 
 

 
 

ตารางที่ 8 สูตรอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 
 

 
 

ตารางที่ 9 การวิเคราะห์อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 
ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว คือ 0.53 เท่า แสดงว่ากิจการมีสินทรัพย์
ที่มีสภาพคล่องที่แปลงสภาพเป็นเงินสดไดเ้ร็วไม่เพียงพอที่จะช าระหน้ีระยะส้ันได ้  
     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว คือ 0.49 เท่า แสดงว่ากิจการมีสินทรัพย์
ที่มีสภาพคล่องที่แปลงสภาพเป็นเงินสดไดเ้ร็วไม่เพียงพอที่จะช าระหน้ี   
     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว คือ 0.52 เท่า แสดงว่ากิจการมีสินทรัพย์
ที่มีสภาพคล่องที่แปลงสภาพเป็นเงินสดไดเ้ร็วไม่เพียงพอที่จะช าระหน้ี 
     สรุป ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 มีสินทรัพย์หมุนเวียนที่หักสินค้า
คงเหลือและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าน้อยกว่าหน้ีสิน แสดงให้เห็นว่า ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และ 
ไตรมาสที่ 3 กิจการไม่มีความสามารถในการช าระหน้ีระยะส้ันได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

สินทรัพยห์มนุเวียน-สินคา้คงเหลือ-คา่ใช้จ่ายล่วงหนา้ อตัราส่วนทนุหมนุเวียนเร็ว 

(เทา่) เพ่ิมดี
=

หน้ีสินหมนุเวียน

44,272,665,251         43,623,189,566         48,813,612,144         

84,588,948,012         89,838,541,029         92,768,668,466         
= 0.53 เทา่= 0.52 เทา่ = 0.49 เทา่

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 1
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 4.4.2  อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 
     1.  อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี ้
 

 
ตารางที่ 10 สูตรอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 

 

 
 

ตารางที่ 11 การวิเคราะห์อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 
 1.1  ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหนี้ 

 

 
 

ตารางที่ 12 สูตรระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 
 

 
 

ตารางที่ 13 การวิเคราะห์ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 
 

 ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ี คือ 3.61 รอบ เมื่อขายสินค้าแล้ว
สามารถใชร้ะยะเวลาในการเก็บหน้ี 99.78 วนั        

อตัราการหมนุเวียนของลูกหน้ี 

(รอบ) เพ่ิมดี
=

ลูกหน้ีเฉล่ีย

ยอดขายเช่ือสุทธิ

41,978,658,005         40,163,373,272         46,833,892,493         

16,297,903,540         17,254,886,898         12,980,499,042         
= 3.61 รอบ= 2.58 รอบ = 2.33 รอบ

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 1

ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเกบ็

เงินจากลูกหน้ี (วนั) ลดดี
=

360

จ านวนรอบจากอตัราการหมนุเวียนของลูกหน้ี

360 360 360

2.58 2.33 3.61
= 99.78 วนั= 139.77 วนั = 154.66 วนั

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 1
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     ไตรมาสที่ 2 1กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี คือ 2.33 รอบ เมื่อขายสินคา้แล้ว
สามารถใชร้ะยะเวลาในการเก็บหน้ี 154.66 วนั      
     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ี คือ 2.58 รอบ เมื่อขายสินค้าแล้ว
สามารถใชร้ะยะเวลาในการเก็บหน้ี 139.77 วนั    
     สรุป ไตรมาสที่ 1 มีอตัราการหมุนเวียนของหน้ีดีกว่า ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 คือ 
มีรอบการหมุนเวียนของลูกหน้ี และ ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ีที่สามารถเก็บหน้ี
ไดเ้ร็วกว่า แสดงให้เห็นว่าไตรมาสที่ 1 กิจการสามารถขายสินคา้และสามารถเก็บหน้ีไดดี้กว่าไตร
มาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 
 
2.  อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลอื 
 

 
 

ตารางที่ 14 สูตรอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 
 

 
 

ตารางที่ 15 การวิเคราะห์อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 
 

       2.1  ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการขายสินค้า 
 

 
 

ตารางที่ 16 สูตรระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการขายสินคา้ 

อตัราการหมนุเวียนของสินคา้

คงเหลือ (รอบ) เพ่ิมดี
=

ตน้ทนุสินคา้ขาย

สินคา้คงเหลือเฉล่ีย

14,446,377,404         13,273,773,629         13,075,466,989         

7,389,585,945           7,369,303,814           4,747,013,023           
= 2.75 รอบ= 1.95 รอบ 1.80 รอบ

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 1

จ านวนรอบจากอตัราการหมนุเวียนของสินคา้คงเหลือ

ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินคา้ 

(วนั) ลดดี
=

360
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41,978,658,005         40,163,373,272         46,833,892,493         

227,923,087,081      231,191,997,716      418,067,401,171      
= 0.11 เทา่= 0.18 เทา่ = 0.17 เทา่

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 1

 
 

ตารางที่ 17 การวิเคราะห์ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการขายสินคา้ 
 
  ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 2.75 รอบ และกิจการจะตอ้ง
เก็บสินคา้ไว ้130.70 วนั จึงจะขายได ้           
     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ  1.80 รอบ และกิจการ
จะตอ้งเก็บสินคา้ไว ้199.96 วนั จึงจะขายได ้       
     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 1.95 รอบ และกิจการจะตอ้ง
เก็บสินคา้ไว ้184.15 วนั จึงจะขายได ้     
     สรุป ไตรมาสที่ 1 มีการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือมากกว่า ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาส
ที่ 3 คือ มีรอบการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ และ ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการขายสินคา้ไดเ้ร็วกว่า 

แสดงให้เห็นว่าไตรมาสที่ 1 กิจการสามารถขายสินคา้ไดดี้กว่าไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 
 

3.  อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร 
 

 
 

ตารางที่ 18 สูตรอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร 

 
ตารางที่ 19 การวิเคราะห์อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร 

360 360 360

1.95 1.80 2.75
= 130.70 วนั= 184.15 วนั = 199.86 วนั

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 1

อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพยถ์าวร

 (เทา่) เพ่ิมดี
=

ขายสุทธิ

สินทรัพยถ์าวร
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41,978,658,005         40,163,373,272         46,833,892,493         

284,665,200,516      288,160,170,875      479,623,149,190      
= 0.10 เทา่= 0.15 เทา่ = 0.14 เทา่

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 1

  ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรคือ 0.11 เท่า กิจการสามารถ
ใชสิ้นทรัพยถ์าวรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรคือ 0.17  เท่า กิจการสามารถ
ใชสิ้นทรัพยถ์าวรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากที่สุด      
     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรคือ 0.18  เท่า กิจการสามารถ
ใชสิ้นทรัพยถ์าวรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากที่สุด     
     สรุป ไตรมาสที่ 3 มีการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรมากกว่า ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาส
ที่ 2 คือ ในไตรมาสที่ 3 กิจการสามารถใชสิ้นทรัพยถ์าวรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดดีกว่าไตร
มาสที่ 1  และ ไตรมาสที่ 2 
 

4.  อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม 
 

  
 

ตารางที่ 20 สูตรอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 

   
    ตารางที่ 21 การวิเคราะห์อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 

 
  ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่  1 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมคือ 0.10 เท่า กิจการสามารถใช้
สินทรัพยร์วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
     ไตรมาสที่ 2 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมคือ 0.14  เท่า กิจการสามารถใช้
สินทรัพยร์วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    

อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพยร์วม 

(เทา่) เพ่ิมดี
=

 ขายสุทธิ

สินทรัพยร์วม
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     ไตรมาสที่ 3 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมคือ 0.15  เท่า กิจการสามารถใช้
สินทรัพยร์วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
     สรุป ไตรมาสที่ 3  มีการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมมากกว่า ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาส
ที่ 2  คือ ในไตรมาสที่ 3 กิจการสามารถใชสิ้นทรัพยร์วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากที่สุดดีกว่า ไตร
มาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 
 
 4.4.3  อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารหนี้สิน 
     1.  อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 
 

 
 

ตารางที่ 22 สูตรอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 
 

 
 

ตารางที่ 23 การวิเคราะห์อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 
 

  ผลการวิเคราะห์ 
      ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม คือ 0.53  เท่า กิจการสามารถ
ใชสิ้นทรัพยร์วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม คือ 0.87  เท่า กิจการสามารถใช้
สินทรัพยร์วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม คือ 0.88  เท่า กิจการสามารถใช้
สินทรัพยร์วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 

(เทา่) ลดดี
=

หน้ีสินรวม

สินทรัพยร์วม

249,736,443,985      251,364,021,921      252,336,959,170      

284,665,200,516      288,160,170,875      479,623,149,190      
= 0.53 เทา่= 0.88 เทา่ = 0.87 เทา่

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 1
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     สรุป ไตรมาสที่ 3  มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมน้อยกว่า ไตรมาสที่ 1 และ ไตร
มาสที่ 2  คือ มีหน้ีสินรวมนอ้ยกว่าสินทรัพยร์วม แสดงให้เห็นว่า ไตรมาสที่ 3 กิจการใช้เงินทุนจาก
หน้ีสินนอ้ยกว่า ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 ซ่ึงท าให้มีความเส่ียงนอ้ย 
 
 2.  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

 
 

ตารางที่ 24 สูตรการวิเคราะห์อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น 
 

 
 

ตารางที่ 25 การวิเคราะห์อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น 
 

  ผลการวิเคราะห์ 
      ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น 6.52  เท่า กิจการจะตอ้งใช้
เงินทุนจากส่วนของผูถ้ือหุ้นเพ่ิมขึ้นเพ่ือเอามาใชใ้นการช าระหน้ีสิน 
     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น 6.83 เท่า กิจการจะต้องใช้
เงินทุนจากส่วนของผูถ้ือหุ้นเพ่ิมขึ้นเพ่ือเอามาใชใ้นการช าระหน้ีสิน  
     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น 7.15  เท่า กิจการจะตอ้งใช้
เงินทุนจากส่วนของผูถ้ือหุ้นเพ่ิมขึ้นเพ่ือเอามาใชใ้นการช าระหน้ีสิน     
     สรุป ไตรมาสที่ 1 มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นนอ้ยกว่า ไตรมาสที่ 2 และ ไตร
มาสที่ 3 คือมีหน้ีสินรวมน้อยกว่าส่วนของผูถ้ือหุ้น แสดงให้เห็นว่าไตรมาสที่ 1 กิจการใช้เงินทุน
จากหน้ีสินนอ้ยกว่า ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 ซ่ึงท าให้มีความเส่ียงนอ้ย 
 
 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

(เทา่) ลดดี
=

หน้ีสินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้น

249,736,443,985      251,364,021,921      252,336,959,170      

34,928,756,531         36,796,148,954         38,724,449,766         
= 6.52 เทา่= 7.15 เทา่ = 6.83 เทา่

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 1
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 3.  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ 
 

 
 

ตารางที่ 26 สูตรการวิเคราะห์อตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย 
 

 
 

ตารางที่ 27 การวิเคราะห์อตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย 
 

  ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย 22.03 เท่า แสดง
ว่ากิจการมีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย 
     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยลดลง 17.46  เท่า 
แสดงว่ากิจการมีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย     
     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย 17.64  เท่า แสดง
ว่ากิจการมีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย     
     สรุป ไตรมาสที่ 1 มีอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยมากกว่าไตรมาสที่ 
2 และ ไตรมาสที่ 3 คือมีก าไรจากการด าเนินงานมากกว่าดอกเบี้ยจ่าย แสดงให้เห็นว่าไตรมาสที่ 1 
กิจการมีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยที่สูงกว่าไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 
 
 
 
 
 
 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการ

จ่ายดอกเบ้ีย (เท่า) เพ่ิมดี
= ก าไรจากการด าเนินงาน

ดอกเบ้ียจ่าย

19,666,250,131         19,304,101,193         26,312,078,637         

1,114,776,637           1,105,844,450           1,194,392,320           
= 22.03 เทา่= 17.64 เทา่ = 17.46    เทา่

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 1
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4.4.4.  อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 
     1.  อัตราก าไรขั้นต้น   
 

 
 

ตารางที่ 28 สูตรอตัราก าไรขั้นตน้ 
 

 
 

ตารางที่ 29 การวิเคราะห์อตัราก าไรขั้นตน้ 
 

  ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 72.08  แสดงว่ากิจการขายสินค้าได ้100 
บาท เป็นก าไรขั้นตน้ร้อยละ 72.08   ที่เหลือเป็น ตน้ทุนขายร้อยละ 27.20 
     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 66.95  แสดงว่ากิจการขายสินค้าได ้100 
บาท เป็นก าไรขั้นตน้ร้อยละ 66.95  ที่เหลือเป็น ตน้ทุนขายร้อยละ 33.05   
      ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 65.59  แสดงว่ากิจการขายสินคา้ได ้100 
บาท เป็นก าไรขั้นตน้ร้อยละ 65.59  ที่เหลือเป็น ตน้ทุนขายร้อยละ 34.41   
     สรุป ไตรมาสที่ 1 มีอัตราก าไรขั้นต้นมากกว่า ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 คือ ขาย
สินค้าได้ 100 บาท เป็นก าไรขั้นต้นร้อยละ 72.08 แสดงให้เห็นกว่าไตรมาสที่ 1 มีก  าไรขั้นต้น
มากกว่าไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 
 
 
 
 
 

อตัราก าไรขั้นตน้ (%) เพ่ิมดี =
ก าไรขั้นตน้ x 100

ขายสุทธิ

27,532,280,601         26,889,599,643         33,758,425,504         

41,978,658,005         40,163,373,272         46,833,892,493         
x 100 = 72.08 %x 100 = 65.59 % x 100 = 66.95 %

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 1
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 2.  อัตราก าไรจากการด าเนนิงาน 
 

 
 

ตารางที่ 30 สูตรอตัราก าไรจากการด าเนินงาน 
 

 
 

ตารางที่ 31 การวิเคราะห์อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 
  ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอตัราก าไรจากการด าเนินงานร้อยละ 56.18  แสดงว่ากิจการไดรั้บ
เงินจากการขาย 100 บาท เมื่อหัก ตน้ทุนขาย และ ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารแล้วท าให้กิจการ
มีก าไรจากการด าเนินงาน 56.18 บาท 
     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราก าไรจากการด าเนินงานลดลงร้อยละ 48.06  แสดงว่ากิจการ
ไดรั้บเงินจากการขาย 100 บาท เมื่อหัก ตน้ทุนขาย และ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแลว้ท าให้
กิจการมีขาดทุนจากการด าเนินงาน 48.06  บาท   
     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราก าไรจากการด าเนินงานร้อยละ 46.85  แสดงว่ากิจการไดรั้บ
เงินจากการขาย 100 บาท เมื่อหัก ตน้ทุนขาย และ ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารแลว้ท าให้กิจการ
มีก าไรจากการด าเนินงาน 46.85 บาท    
     สรุป ไตรมาสที่ 1 มีอตัราก าไรจากการด าเนินงานมากกว่า ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 
คือ กิจการไดรั้บเงินจากการขาย 100 บาท เมื่อหัก ตน้ทุนขาย และค่าใช้จ่ายแลว้ท าให้กิจการมีก าไร
จากการด าเนินงาน 56.18  บาท แสดงให้เห็นว่า ไตรมาสที่ 1 มีก  าไรจากการด าเนินงานมากกว่า ไตร
มาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 
 
 
 
 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 

เพ่ิมดี

ก าไรจากการด าเนินงาน x 100

ขายสุทธิ
=

19,666,250,131         19,304,101,193         26,312,078,637         

41,978,658,005         40,163,373,272         46,833,892,493         
x 100 = 56.18 %x 100 = 46.85 % x 100 = 48.06 %

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 1
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 3.  อัตราก าไรสุทธ ิ
 

 
 

ตารางที่ 32 สูตรอตัราก าไรสุทธิ 
 

 
 

ตารางที่ 33 การวิเคราะห์อตัราก าไรสุทธิ 
 

  
  ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 6.39 แสดงว่ากิจการไดรั้บเงินจากการขาย 
100 บาท เมื่อหัก ตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้าย และ ตน้ทุนทางการเงินแลว้กิจการมีก าไรสุทธิ 6.39 บาท 
     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราก าไรสุทธิลดลงร้อยละ 4.04  แสดงว่ากิจการไดรั้บเงินจากการ
ขาย 100 บาท เมื่อหักต้นทุนขาย ค่าใช้จ่าย และ ตน้ทุนทางการเงินแลว้กิจการมีขาดทุนสุทธิ 4.01 
บาท 
     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราก าไรสุทธิลดลงร้อยละ 6.24 แสดงว่ากิจการไดรั้บเงินจากการ
ขาย 100 บาท เมื่อหัก ตน้ทุนขาย ค่าใช้จ่าย และ ตน้ทุนทางการเงินแลว้กิจการมีขาดทุนสุทธิ  6.24 
บาท       
     สรุป ไตรมาสที่ 1 มีอัตราก าไรสุทธิมากกว่า ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 คือ กิจการ
ได้รับเงินจากการขาย 100 บาท เมื่อหัก ตน้ทุนขาย ค่าใช้จ่าย และ ตน้ทุนทางการเงินแลว้กิจการมี
ก าไรสุทธิ 6.39  แสดงให้เห็นว่าไตรมาสที่ 1 มีก  าไรสุทธิมากกว่าไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 
 
 
 
 

อตัราก าไรสุทธิ (%) เพ่ิมดี =
ก าไรสุทธิ x 100

ขายสุทธิ

(2,620,072,674)         (1,610,189,516)         2,993,935,029           

41,978,658,005         40,163,373,272         46,833,892,493         
x 100 = 6.39 %x 100 = (6.24)  % x 100 = (4.01) %

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 1
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4.  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
 

 
 

ตารางที่ 34 สูตรอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
 

 
 

ตารางที่ 35 การวิเคราะห์อตัราผลตอบจากสินทรัพย ์
 

  ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร้์อยละ 0.62  แสดงว่าสินทรัพย ์100 
บาท สินทรัพยด์งักล่าวก่อให้เกิดผลก าไร 0.62 บาท 
     ไตรมาสที่  2 กิจการมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงร้อยละ 0.56 แสดงว่า
สินทรัพย ์100 บาท สินทรัพยด์งักล่าวก่อให้เกิดผลขาดทุน 0.56 บาท   
     ไตรมาสที่  3 กิจการมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงร้อยละ 0.92 แสดงว่า
สินทรัพย ์100 บาท สินทรัพยด์งักล่าวก่อให้เกิดผลก าไร 0.92 บาท   
     สรุป ไตรมาสที่ 1 มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยม์ากกว่า ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 
3 คือ สินทรัพย ์100 บาท สินทรัพยด์งักล่าวก่อให้เกิดผลก าไร 0.62  บาท แสดงเห็นว่า ไตรมาสที่ 1 
มีผลตอบแทนจากสินทรัพยม์ากกว่าไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 

 
 
 
 
 
 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 

เพ่ิมดี
=

ก าไรสุทธิ x 100

สินทรัพยร์วม

(2,620,072,674)         (1,610,189,516)         2,993,935,029           

284,665,200,516      288,160,170,875      479,623,149,190      
x 100 = 0.62 %x 100 = (0.92)  % x 100 = (0.56) %

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 1
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5.  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 
 

 
 

ตารางที่ 36 สูตรอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นสามญั 
 

 
 

ตารางที่ 37 การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น 
 

  ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นร้อยละ 7.73  แสดงว่ากิจการ
มีส่วนของผูถ้ือหุ้น 100 บาท สามารถบริหารให้เกิดผลก าไร ร้อยละ 7.73 
     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นขาดทุนร้อยละ 4.38 แสดงว่า
กิจการมีส่วนของผูถ้ือหุ้น 100 บาท สามารถบริหารให้เกิดผลขาดทุน ร้อยละ 4.38   
     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นขาดทุนร้อยละ 7.50  แสดง
ว่ากิจการมีส่วนของผูถ้ือหุ้น 100 บาท สามารถบริหารให้เกิดผลขาดทุน ร้อยละ 7.50  
     สรุป ไตรมาสที่ 1 มีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นมีก าไรถึงร้อยละ 7.73  แต่ไตร
มาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 คือ กิจการอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นมีผลขาดทุนอตัราร้อย
ละ 4.38  และอัตราร้อยละ  7.50  ตามล าดับ  แสดงให้เห็นว่า ไตรมาสที่ 1 มีผลตอบแทนต่อส่วน
ของผูถ้ือหุ้นดีกว่า ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 
 
 
 
 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อ

หุ้นสามญั (%) เพ่ิมดี

ก าไรสุทธิ x 100

ส่วนของผูถื้อหุ้น
=

(2,620,072,674)         (1,610,189,516)         2,993,935,029           

34,928,756,531         36,796,148,954         38,724,449,766         
x 100 = 7.73 %x 100 = (7.50)  % x 100 = (4.38) %

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 1
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4.5 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 2 บริษัท 
  4.5.1  การเปรียบเทียบอัตราส่วนสภาพคล่อง 
 

 
 

ตารางที่ 38 การเปรียบเทียบอตัราส่วนสภาพคล่อง 
  
  การเปรียบเทียบอัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
     จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนทุนหมุนเวียนในไตรมาสที่ 1 ปรากฏว่าอัตราส่วนทุน
หมุนเวียนของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนต ่ากว่าบริษทั สายการ
บินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 0.66 เท่า ในขณะที่บริษทั สายการบินนก
แอร์ จ ากัด (มหาชน) มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน 0.75 เท่า แสดงว่าบริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) มีความสามารถในการช าระหน้ีสินระยะส้ันไดน้้อยกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนทุนหมุนเวียนในไตรมาสที่ 2 ปรากฏว่าอัตราส่วนทุน
หมุนเวียนของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนสูงกว่าบริษทั สายการ
บินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 0.63 เท่า ในขณะที่บริษทั สายการบินนก
แอร์ จ ากัด (มหาชน) มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน 0.44 เท่า แสดงว่าบริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) มีความสามารถในการช าระหน้ีสินระยะส้ันไดม้ากกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนทุนหมุนเวียนในไตรมาสที่ 3 ปรากฏว่าอัตราส่วนทุน
หมุนเวียนของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนสูงกว่าบริษทั สายการ
บินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 0.67 เท่า ในขณะที่บริษทั สายการบินนก
แอร์ จ ากัด (มหาชน) มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน 0.40 เท่า แสดงว่าบริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) มีความสามารถในการช าระหน้ีสินระยะส้ันไดม้ากกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 

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

1.อตัราส่วนทุนหมนุเวียน 0.67 เท่า 0.63 เทา่ 0.66 เท่า 0.40 เท่า 0.44 เท่า 0.75 เท่า

2.อตัราส่วนทุนหมนุเวียนเร็ว 0.52 เท่า 0.49 เทา่ 0.53 เท่า 0.39 เท่า 0.42 เท่า 0.73 เท่า

บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)
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  การเปรียบเทียบอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วในไตรมาสที่ 1 ปรากฏว่าอตัราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็วของบริษทั การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วต ่ากว่าบริษทั 
สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 0.53 เท่า ในขณะที่บริษทั 
สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 0.73 เท่า แสดงว่าบริษทั การบิน
ไทย จ ากัด (มหาชน) มีความสามารถในการช าระหน้ีสินระยะส้ันหลังหักสินค้าคงเหลือและ
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ไดช้า้กว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วในไตรมาสที่ 2 ปรากฏว่าอตัราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็วของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วสูงกว่าบริษทั 
สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 0.49 เท่า ในขณะที่บริษทั 
สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 0.42 เท่า แสดงว่าบริษทั การบิน
ไทย จ ากัด (มหาชน) มีความสามารถในการช าระหน้ีสินระยะส้ันหลังหักสินค้าคงเหลือและ
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ไดดี้กว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วในไตรมาสที่ 3 ปรากฏว่าอตัราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็วของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วสูงกว่าบริษทั 
สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 0.52 เท่า ในขณะที่บริษทั 
สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 0.39 เท่า แสดงว่าบริษทั การบิน
ไทย จ ากัด (มหาชน) มีความสามารถในการช าระหน้ีสินระยะส้ันหลังหักสินค้าคงเหลือและ
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ได ้ดีกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
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  4.5.2 การเปรียบเทียบอัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 
 

 
 

ตารางที่ 39 การเปรียบเทียบอตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์
   
  การเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ 
     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีในไตรมาสที่ 1 ปรากฏว่าอัตราการ
หมุนเวียนของลูกหน้ีของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีอัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ีต ่า
กว่าบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) โดยมีอัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 3.61 รอบ 
ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) มีอัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 5.79 รอบ 
แสดงว่าบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากการขายเช่ือได้
ชา้กว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีในไตรมาสที่ 2 ปรากฏว่าอัตราการ
หมุนเวียนของลูกหน้ีของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีอัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ีต ่า
กว่าบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) โดยมีอัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 2.33 รอบ 
ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) มีอัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 2.82 รอบ 
แสดงว่าบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากการขายเช่ือได้
ชา้กว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 

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

1.อตัราการหมนุเวียนของลูกหน้ี 2.58 รอบ 2.33 รอบ 3.61 รอบ 1.83 รอบ 2.82 รอบ 5.79 รอบ

1.1  ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเกบ็เงิน

จากลูกหน้ี
139.77 วนั 154.66 วนั 99.78 วนั 196.48 วนั 127.70 วนั 62.12 วนั

2.อตัราการหมนุเวียนของสินคา้คงเหลือ 1.95 รอบ 1.80 รอบ 2.75 รอบ 43.59 รอบ 56.47 รอบ 121.70 รอบ

2.1 ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินคา้ 184.15 วนั 199.86 วนั 130.70 วนั 8.26 วนั 6.38 วนั 2.96 วนั

3.อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพยถ์าวร 0.18 เทา่ 0.17 เทา่ 0.11 เทา่ 0.32 เทา่ 0.92 เทา่ 1.20 เทา่

4.อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพยร์วม 0.15 เทา่ 0.14 เทา่ 0.10 เทา่ 0.27 เทา่ 0.68 เทา่ 0.75 เทา่

บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)
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     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีในไตรมาสที่ 3 ปรากฏว่าอัตราการ
หมุนเวียนของลูกหน้ีของบริษทั การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีสูง
กว่าบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) โดยมีอัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 2.58 รอบ 
ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) มีอัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 1.83 รอบ 
แสดงว่าบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากการขายเช่ือได้
เร็วกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
  การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหนี้ 
     จากการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ีในไตรมาสที่ 1 ปรากฏ
ว่าระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ีของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีระยะเวลา
โดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ีสูงกว่าบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) โดยมี
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 99.78 วนั ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากัด 
(มหาชน) มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 62.12 วนั แสดงว่าบริษทั การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บหน้ีจากลูกหน้ีได้โดยใช้ระยะเวลามากกว่า         
บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ีในไตรมาสที่ 2 ปรากฏ
ว่าระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ีของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีระยะเวลา
โดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ีสูงกว่าบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) โดยมี
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 154.66 วนั ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั 
(มหาชน) มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 127.70 วนั แสดงว่าบริษทั การบินไทย
จ ากัด (มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บหน้ีจากลูกหน้ีได้โดยใช้ระยะเวลามากกว่า        
บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ีในไตรมาสที่ 3 ปรากฏ
ว่าระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ีของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีระยะเวลา
โดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ีต ่ากว่าบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) โดยมี
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 139.77 วนั ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั 
(มหาชน) มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 196.48 วนั แสดงว่าบริษทั การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บหน้ีจากลูกหน้ีได้โดยใช้ระยะเวลาน้อยกว่า                     
บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
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  การเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ 
     จากการเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือในไตรมาสที่ 1 ปรากฏว่า
อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียน
ของสินคา้คงเหลือต ่ากว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราการหมุนเวียนของ
สินคา้คงเหลือ 2.75 รอบ ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียน
ของสินคา้คงเหลือ 121.70 รอบ แสดงว่าบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)  มีความสามารถในการ
ขายสินคา้ไดต้ ่ากว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือในไตรมาสที่ 2 ปรากฏว่า
อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียน
ของสินคา้คงเหลือต ่ากว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราการหมุนเวียนของ
สินคา้คงเหลือ 1.80 รอบ ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียน
ของสินคา้คงเหลือ 56.47 รอบ แสดงว่าบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)  มีความสามารถในการ
ขายสินคา้ไดต้ ่ากว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือในไตรมาสที่ 3 ปรากฏว่า
อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียน
ของสินคา้คงเหลือต ่ากว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราการหมุนเวียนของ
สินคา้คงเหลือ 1.95 รอบ ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียน
ของสินคา้คงเหลือ 43.59 รอบ แสดงว่าบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)  มีความสามารถในการ
ขายสินคา้ไดต้ ่ากว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
  การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการขายสินค้า 
     จากการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการขายสินค้าในไตรมาสที่ 1 ปรากฏว่า
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการขายสินคา้ของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีระยะเวลาโดยเฉลี่ย
ในการขายสินคา้สูงกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยมีระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการ
ขายสินคา้ 130.70 วนั ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยใน
การขายสินค้า 2.96 วนั แสดงว่าบริษทั การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีความสามารถในการขาย
สินคา้ไดช้า้กว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน)  
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     จากการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการขายสินค้าในไตรมาสที่ 2 ปรากฏว่า
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการขายสินคา้ของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีระยะเวลาโดยเฉลี่ย
ในการขายสินคา้สูงกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยมีระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการ
ขายสินคา้ 199.86 วนั ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยใน
การขายสินค้า 6.38 วนั แสดงว่าบริษทั การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีความสามารถในการขาย
สินคา้ไดช้า้กว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน)     
     จากการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการขายสินค้าในไตรมาสที่ 3 ปรากฏว่า
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการขายสินคา้ของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีระยะเวลาโดยเฉลี่ย
ในการขายสินคา้สูงกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยมีระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการ
ขายสินคา้ 184.15 วนั ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยใน
การขายสินค้า 8.26 วนั แสดงว่าบริษทั การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีความสามารถในการขาย
สินคา้ไดช้า้กว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน)  
 
  การเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร 
     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนสินทรัพยถ์าวรในไตรมาสที่ 1 ปรากฏว่าอตัรา
การหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของ
สินทรัพยถ์าวรต ่ากว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) โดยมีอัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพยถ์าวร 0.11 เท่า ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียน
ของสินทรัพยถ์าวร 1.20 เท่า แสดงว่าบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการใช้
สินทรัพยถ์าวรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนอ้ยกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
      จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนสินทรัพยถ์าวรในไตรมาสที่ 2 ปรากฏว่าอตัรา
การหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของ
สินทรัพยถ์าวรต ่ากว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) โดยมีอัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพยถ์าวร 0.17 เท่า ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียน
ของสินทรัพยถ์าวร 0.92 เท่า แสดงว่าบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการใช้
สินทรัพยถ์าวรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนอ้ยกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
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      จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนสินทรัพยถ์าวรในไตรมาสที่ 3 ปรากฏว่าอตัรา
การหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของ
สินทรัพยถ์าวรต ่ากว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) โดยมีอัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพยถ์าวร 0.18 เท่า ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียน
ของสินทรัพยถ์าวร 0.32 เท่า แสดงว่าบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการใช้
สินทรัพยถ์าวรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนอ้ยกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
  
  การเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม 
     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมในไตรมาสที่ 1 ปรากฏว่าอตัรา
การหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของ
สินทรัพย์รวมต ่ากว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) โดยมีอัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพยร์วม 0.10เท่า ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียน
ของสินทรัพยร์วม 0.75 เท่า แสดงว่าบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)  มีความสามารถในการใช้
สินทรัพยร์วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนอ้ยกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน)  
     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมในไตรมาสที่ 2 ปรากฏว่าอตัรา
การหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของ
สินทรัพย์รวมต ่ากว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) โดยมีอัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพยร์วม 0.14 เท่า ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียน
ของสินทรัพย์รวม 0.68 เท่า แสดงว่าบริษัท การบินไทยจ ากัด (มหาชน)  มีความสามารถใน          
การใชสิ้นทรัพยร์วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนอ้ยกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
    จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมในไตรมาสที่ 3 ปรากฏว่าอตัรา
การหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของ
สินทรัพย์รวมต ่ากว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) โดยมีอัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพยร์วม 0.15 เท่า ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียน
ของสินทรัพย์รวม 0.27 เท่า แสดงว่าบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  มีความสามารถใน         
การใชสิ้นทรัพยร์วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนอ้ยกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
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 4.5.3 การเปรียบเทียบอัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารหนี้สิน 
 

 
 

ตารางที่ 40  การเปรียบเทียบอตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารหน้ีสิน 
 

  การเปรียบเทียบอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 
     จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวมในไตรมาสที่  1 ปรากฏว่า
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมของบริษทั การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
สินทรัพยร์วมต ่ากว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์
รวม 0.53 เท่า ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์
รวม 0.67 เท่า แสดงว่าบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินได้
ดีกว่าและมีความเส่ียงนอ้ยกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวมในไตรมาสที่  2 ปรากฏว่า
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมของบริษทั การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
สินทรัพยร์วมสูงกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์
รวม 0.87 เท่า ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์
รวม 0.77 เท่า แสดงว่าบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินได้
ไม่ดีและมีความเส่ียงมากกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวมในไตรมาสที่  3 ปรากฏว่า
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมของบริษทั การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
สินทรัพยร์วมต ่ากว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์
รวม 0.88 เท่า ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์
รวม 0.99 เท่า แสดงว่าบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินได้
ดีกว่าและมีความเส่ียงนอ้ยกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 

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

1.อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 0.88 เทา่ 0.87 เทา่ 0.53 เทา่ 0.99 เทา่ 0.77 เทา่ 0.67 เทา่

2.อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 7.15 เทา่ 6.83 เทา่ 6.52 เทา่ 77.86 เทา่ 3.30 เทา่ 2.03 เทา่

3.อตัราส่วนแสดงความสามารถในการ

จ่ายดอกเบ้ีย
17.64 เทา่ 17.64 เทา่ 22.03 เทา่ (448.65) เทา่ - -

บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)
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  การเปรียบเทียบอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
     จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นในไตรมาสที่ 1 ปรากฏว่า
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถ้ือหุ้นสูงกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถ้ือหุ้น 6.52 เท่า ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถ้ือหุ้น 2.03 เท่า แสดงว่าบริษทั การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีความสามารถในการ
บริหารหน้ีสินไดไ้ม่ดีและมีความเส่ียงมากกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นในไตรมาสที่ 2 ปรากฏว่า
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถ้ือหุ้นสูงกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถ้ือหุ้น 6.83 เท่า ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถ้ือหุ้น 3.30 เท่า แสดงว่าบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีความสามารถในการ
บริหารหน้ีสินไดไ้ม่ดีและมีความเส่ียงมากกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นในไตรมาสที่ 3 ปรากฏว่า
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถ้ือหุ้นต ่ากว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถ้ือหุ้น 7.15 เท่า ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถ้ือหุ้น 77.86 เท่า แสดงว่าบริษทั การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีความสามารถในการ
บริหารหน้ีสินไดดี้กว่าและมีความเส่ียงนอ้ยกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
การเปรียบเทียบอัตราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ 
   
     จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ ยในไตรมาสที่ 3 
ปรากฏว่าอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
มีอัตราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ ยสูงกว่าบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด 
(มหาชน) โดยมีอัตราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ ย 17.64 เท่ า ในขณะที่                 
บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยลดลง 
448.65 เท่า แสดงว่าบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยไดดี้กว่า
บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
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  4.5.4 การเปรียบเทียบอัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 
 

 
 

ตารางที่ 41 การเปรียบเทียบอตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 
 

   การเปรียบอัตราก าไรขั้นต้น 
     จากการเปรียบเทียบอัตราก าไรขั้นตน้ในไตรมาสที่ 1 ปรากฏว่าอตัราก าไรขั้นต้นของ
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีอัตราก าไรขั้นต้นสูงกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากัด 
(มหาชน) โดยมีอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 72.08 ในขณะที่  บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด 
(มหาชน) มีอัตราก าไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 0.92 แสดงว่าบริษทั การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มี
ความสามารถในการเพ่ิมรายไดม้ากกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอัตราก าไรขั้นตน้ในไตรมาสที่ 2 ปรากฏว่าอตัราก าไรขั้นต้นของ
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีอัตราก าไรขั้นต้นสูงกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากัด 
(มหาชน) โดยมีอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 66.95 ในขณะที่  บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด 
(มหาชน) มีอัตราก าไรขั้นตน้ลดลงร้อยละ 19.96 แสดงว่าบริษทั การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มี
ความสามารถในการเพ่ิมรายไดม้ากกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอัตราก าไรขั้นตน้ในไตรมาสที่ 3 ปรากฏว่าอตัราก าไรขั้นต้นของ
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีอัตราก าไรขั้นต้นสูงกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากัด 
(มหาชน) โดยมีอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 65.59 ในขณะที่  บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด 
(มหาชน) มีอัตราก าไรขั้นตน้ลดลงร้อยละ 31.73 แสดงว่าบริษทั การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มี
ความสามารถในการเพ่ิมรายไดม้ากกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 

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

1.อตัราก าไรขั้นตน้ 65.59% 66.95% 72.08% (31.73%) (19.96%) 0.92%

2.อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 46.85% 48.06% 56.18% (38.68%) (26.61%) (3.64%)

3.อตัราก าไรสุทธิ (6.24%) (4.01%) 6.39% (35.21%) (22.95%) (0.76%)

4.อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (0.92%) (0.56%) 0.62% (9.40%) (15.61%) (0.57%)

5.อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อ

หุ้นสามญั
(7.50%) (4.38%) 7.73% (740.92%) (67.19%) (1.74%)

บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)
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  การเปรียบเทียบอัตราก าไรจากการด าเนินงาน 
     จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรจากการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปรากฏว่าอตัราก าไร
จากการด าเนินงานของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรจากการด าเนินงานสูงกว่า
บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) เป็นอยา่งมาก โดยมีอตัราก าไรจากการด าเนินงานร้อยละ 
56.18 ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรจากการด าเนินงานลดลง
ร้อยละ 3.64 แสดงว่าบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารจัดการ
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานมากกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรจากการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปรากฏว่าอตัราก าไร
จากการด าเนินงานของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรจากการด าเนินงานสูงกว่า
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) โดยมีอัตราก าไรจากการด าเนินงานร้อยละ 48.06 
ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรจากการด าเนินงานลดลงร้อยละ 
26.61 แสดงว่าบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารจดัการค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานมากกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรจากการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 ปรากฏว่าอตัราก าไร
จากการด าเนินงานของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรจากการด าเนินงานสูงกว่า
บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) เป็นอยา่งมาก โดยมีอตัราก าไรจากการด าเนินงานร้อยละ 
46.85 ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรจากการด าเนินงานลดลง
ร้อยละ 38.68 แสดงว่าบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารจัดการ
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานมากกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
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  การเปรียบเทียบอัตราก าไรสุทธิ 
     จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรสุทธิในไตรมาสที่ 1 ปรากฏว่าอตัราก าไรสุทธิของบริษทั 
การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีอัตราก าไรสุทธิสูงกว่า บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) 
โดยมีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 6.39 ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไร
สุทธิลดลงร้อยละ 0.76 แสดงว่าบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการท าก าไร
ไดม้ากกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรสุทธิในไตรมาสที่ 2 ปรากฏว่าอตัราก าไรสุทธิของบริษทั 
การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีอัตราก าไรสุทธิสูงกว่า บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) 
โดยมีอัตราก าไรสุทธิลดลงร้อยละ 4.01 ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) มี
อตัราก าไรสุทธิลดลงร้อย22.95 แสดงว่าบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการ
ท าก าไรไดม้ากกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรสุทธิในไตรมาสที่ 3 ปรากฏว่าอตัราก าไรสุทธิของบริษทั 
การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีอัตราก าไรสุทธิสูงกว่า บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) 
โดยมีอตัราก าไรสุทธิลดลงร้อยละ 6.24 ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) มี
อตัราก าไรสุทธิลดลงร้อยละ 3521 แสดงว่าบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถใน
การท าก าไรไดม้ากกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
  การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
     จากการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไตรมาสที่  1 ปรากฏว่าอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยสู์งกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ร้อยละ 0.62 ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ลดลงร้อยละ 0.57 แสดงว่าบริษทั การบินไทยจ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการใช้สินทรัพย์
อยา่งมีประสิทธิภาพมากกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไตรมาสที่  2 ปรากฏว่าอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยต์ ่ากว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ลดลงร้อยละ 0.56 ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) มีอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยล์ดลงร้อยละ 15.61 แสดงว่าบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการใช้
สินทรัพยอ์ยา่งไม่มีประสิทธิภาพนอ้ยกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 



197 
 

     จากการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไตรมาสที่  3 ปรากฏว่าอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยต์ ่ากว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ลดลงร้อยละ 0.92 ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) มีอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยล์ดลงร้อยละ 9.40 แสดงว่าบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการใช้
สินทรัพยอ์ยา่งไม่มีประสิทธิภาพนอ้ยกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
  การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
     จากการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นไตรมาสที่ 1 ปรากฏว่าอตัรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผูถ้ือหุ้นสูงกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วน
ของผูถ้ือหุ้นร้อยละ 7.73 ในขณะที่ บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นลดลงร้อยละ 1.74 แสดงว่าบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถ
ในการท าก าไรสูงว่าจึงท าให้ผูถ้ือหุ้นไดรั้บผลตอบแทนมากกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากัด 
(มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นไตรมาสที่ 2 ปรากฏว่าอตัรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผูถ้ือหุ้นสูงกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 4.38 ในขณะที่  บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) มีอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นลดลงร้อยละ 67.19 แสดงว่าบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)    
มีความสามารถในการท าก าไรสูงว่าจึงท าให้ผูถ้ือหุ้นไดรั้บผลตอบแทนมากกว่าบริษทั สายการบิน
นกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นไตรมาสที่ 3 ปรากฏว่าอตัรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผูถ้ือหุ้นต ่ากว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 7.50 ในขณะที่  บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) มีอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นลดลงร้อยละ 740.92 แสดงว่าบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
มีความสามารถในการท าก าไรต ่ากว่าจึงท าให้ผูถ้ือหุ้นไดรั้บผลตอบแทนต ่ากว่า บริษทั สายการบิน
นกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
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บทที่  5 
 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
   ในการวิเคราะห์งบการเงินตามโครงการบญัชีในคร้ังน้ี ทางผูจ้ดัท าไดเ้ห็นถึงความส าคญัของ
ธุรกิจประเภทน้ี โดยปัจจุบันในอุตสาหกรรมการบิน มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ        
ประเทศอาเซียนมีความตื่นตัวในเร่ืองของอุตสาหกรรมการบินกันมากขึ้น ดังนั้นจึงจะใช้ข้อมูล      
งบการเงินของ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มาวิเคราะห์เพื่อเป็นปัจจยัในการตดัสินใจในการ
เขา้มาลงทุนของนกัธุรกิจ 
   จากการศึกษาการวิเคราะห์งบการเงินดังกล่าวของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)           
ไตรมาสที่ 1 ถึง 3 ในคร้ังน้ี ผลการวิเคราะห์พบว่า อตัราส่วนทางการเงินของบริษทั คือ อตัราส่วน
วิเคราะห์สภาพคล่อง อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์อตัราส่วนวิเคราะห์
ความสามารถในการบริหารหน้ีสิน อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร มีอัตรา
ค่อนข้างดีเน่ืองจาก อุตสาหกรรมการบินของโลกยงัคงมีแนวโน้มขยายตัวปริมาณความตอ้งการ 
เดินทางของผูโ้ดยสารและยงัเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองโดยไดรั้บปัจจยัจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่แข็งแกร่ง
  
5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
   5.2.1  เวลาในการเรียนวิชาโครงการค่อนขา้งนอ้ย 
   5.2.2  มีความผิดพลาดในการวิเคราะห์ตวัเลขในงบการเงิน 
   5.2.3  สับสนยอดตวัเลขงบการเงินเพราะยอดตวัเลขนั้นมีจ านวนที่มาก 
 
5.3 แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
   5.3.1  ปรึกษาอาจารยน์อกเวลาวิชาโครงการ 
   5.3.2  สอบถามจากอาจารยท์ี่ปรึกษาและคน้ควา้ในห้องสมุด 
   5.3.3  ตรวจสอบแต่ละยอดตวัเลขว่ายอดตวัเลขตรงกบังบการเงินเพื่อความถูกตอ้ง 
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5.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าโครงการ 
   5.4.1  นกัศึกษาสามารถวิเคราะห์งบการเงินของกิจการไดถู้กตอ้ง 
   5.4.2  นกัศึกษาไดรู้้วิธีท างบการเงินที่ถูกตอ้งและสมบูรณ์ของกิจการมหาชน 
   5.4.3  นกัศึกษามีความสามคัคีและมีความคิดสร้างสรรค์ 
   5.4.4  นกัศึกษามีความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ ที่ไดรั้บมอบหมาย  
 
5.5 ข้อเสนอแนะ 
   5.5.1  ควรมีระยะเวลาในการเรียนรู้เก่ียวกบัการวิเคราะห์งบการเงินมากขึ้น 
   5.5.2  ควรมีจ านวนผูจ้ดัท าโครงการที่มากกว่า 2 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



200 
 

บรรณานุกรม 
 

กนกวรรณ พงศ์ชัยประสิทธิ.  (2557).  การวิจัยเร่ืองการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทจัสมิน 
อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย.  สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 2562, จาก  
http://mis.krirk.ac.th/librarytext/MBA/2557/F_Kanokwan_Phongchaiprasit.pdf 

ชาติชาย เจริญสุข และเทิดพงษ ์เพ็ชตะกัว่.  (2559).  การศึกษาการวิเคราะห์งบการเงินบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ไตรมาสที่ 1-3.  สืบคน้เมื่อ 15 กรกฎาคม 2562, จาก  https://www.pttplc.com/ 

 th/Documents/AR_TH_2018.pdf 
ธนชัย ยมจินดา.  (2562).  ความหมายของการบัญชี .  สืบค้นเมื่อ 30 กรกฎาคม 2562 , จาก  

http://53010914932.blogspot.com/2012/07/blog-post_5710.html 
นภาพร ณ เชียงใหม่, รศ.  (2558).  การวางแผนและควบคุมโดยประมาณ.  กรุงเทพมหานคร :  
 พฒันาวิชาการ. 
นภาพร ณ เชียงใหม่, รศ.  (2558).  การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน.  กรุงเทพมหานคร :  
 พฒันาวิชาการ. 
บุญยาพร เคียวประเสริฐ.  (2554).  ความหมายของการบัญชี.  สืบคน้เมื่อ 30 กรกฎาคม 2562, จาก 
 https://www.gotoknow.org/posts/460284 
ปราณี กองทิพย ์และมงักร ปุมก่ิง.  (2558).  หลักการตลาด.  กรุงเทพมหานคร : พฒันาวิชาการ. 
วรวุฒิ จิโสะ และพงษ์สรรค์ ลีลาหงส์จุฑา,ดร.  (2556).  การวิเคราะห์งบการเงินบริษัท เสริมสุข 

จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยระหว่าง ปี พ.ศ. 2551-2555.  สืบคน้เมื่อ 15 กรกฎาคม 2562, 
จาก  http://thaiejournal.com/journal/2556volumes4/26.pdf 

ศิรประภา สุขเกษม.  (2562).  ความหมายของการบัญชี.  สืบคน้เมื่อ 30 กรกฎาคม 2562, จาก 
 http://kangsompimvipa.blogspot.com/2012/06/blog-post.html 
สุพาดา สิริกุตตา.  (2562).  ความหมายของการบัญชี .  สืบค้นเมื่อ 30 กรกฎาคม 2562 , จาก  

http://kangsompimvipa.blogspot.com/2012/06/blog-post.html 
สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์.  (2558).  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรับปรุงปี 

2558.  สืบคน้เมื่อ 30 มิถุนายน 2562, จาก  http://www.fap.or.th/Article/Detail/67362 
สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์.  (2559).  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรับปรุงปี 

2559.  สืบคน้เมื่อ 30 มิถุนายน 2562, จาก  http://www.tfac.or.th/Article/Detail/67295 
สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์.  (2558).  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรับปรุงปี 

2558.  สืบคน้เมื่อ 30 มิถุนายน 2562, จาก  http://www.tfac.or.th/Article/Detail/67362 

http://mis.krirk.ac.th/librarytext/MBA/2557/F_Kanokwan_Phongchaiprasit.pdf
https://www.pttplc.com/
http://53010914932.blogspot.com/2012/07/blog-post_5710.html
https://www.gotoknow.org/posts/460284
http://thaiejournal.com/journal/2556volumes4/26.pdf
http://kangsompimvipa.blogspot.com/2012/06/blog-post.html
http://kangsompimvipa.blogspot.com/2012/06/blog-post.html
http://www.fap.or.th/Article/Detail/67362
http://www.tfac.or.th/Article/Detail/67295
http://www.tfac.or.th/Article/Detail/67362


201 
 

บรรณานุกรม  (ต่อ) 
 

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ.์  (2558).  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรับปรุงปี 
2558.  สืบคน้เมื่อ 30 มิถุนายน 2562, จาก  http://www.tfac.or.th/Article/Detail/67362 

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ.์  (2560).  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรับปรุงปี 
2560.  สืบคน้เมื่อ 30 มิถุนายน 2562, จาก  http://www.fap.or.th/upload/9414/ 

 RT0gfDHFRm.pdf 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย.์  (2562).  งบการเงินฉบับเต็ม 

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน).  สืบคน้เมื่อ  10 มิถุนายน 2562, จาก  
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/Viewmore/fs-full?searchSymbol=THAI 

Acarapol Chenjitsiri.  (2555:1).  ความหมายของการบัญชี.  สืบคน้เมื่อ 30 กรกฎาคม 2562, จาก  
https://tax.bugnoms.com/?p=1007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tfac.or.th/Article/Detail/67362
http://www.fap.or.th/upload/9414/
https://market.sec.or.th/
https://tax.bugnoms.com/?p=1007


202 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 
 



203 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
การโครงการ Project of Account 

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

 
1.  ช่ือโครงการ    การศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
     ไตรมาสที่ 1-3 ปี 2561 
     
     ประเภทธุรกิจ   ธุรกิจบริการ 
 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2.1  นางสาวศิรินภา                        แกว้กณัหา               ชั้น  ปวส.2/1             เลขที่  4 

              2.2  นางสาวกาญญารัตน์               สมสา                    ชั้น  ปวส.2/1             เลขที่  5 
 

3.  หลักการและเหตุผล 
การบญัชีมีบทบาทส าคญัต่อธุรกิจหลายประเภทในการช่วยให้ผูเ้ก่ียวขอ้งกบับริษทัสามารถ

ตัดสินใจทางธุรกิจได้ ซ่ึงกระบวนการทางด้านบัญชีนั้นประกอบด้วย การวดัและการสรุปผล       
การด าเนินธุรกิจการแปลความหมายของข้อมูลทางการเงิน และการรายงานผลไปยงัผูรั้บผิดชอบ  
เพื่อใช้ในการตดัสินใจ โดยพ้ืนฐานแลว้บัญชีการเงินก็คือกระบวนการบนัทึกธุรกรรมต่าง ๆ และ
การรายงานผลข้อมูลทางการเงินออกมาในรูปของเอกสารงบต่าง ๆ  เช่น งบก าไรขาดทุน               
งบแสดงฐานะทางการเงิน  ซ่ึงเอกสารเหล่าน้ีสามารถใช้ในการตัดสินใจทางด้านการเงิน             
โดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งต่อไป 

เน่ืองจากปัจจุบันน้ีอุตสาหกรรมการบิน มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนมีความตื่นตัวในเร่ืองของอุตสาหกรรมการบิน ซ่ึงหลายประเทศก็มีการขยาย
สนามบิน เส้นทางบินและพยายามที่จะแข่งขันกนัเป็นศูนยก์ลางการบินในภูมิภาคน้ี ไม่ว่าจะเป็น
สนามบิน สิงคโปร์หรือฮ่องกง ที่มีเที่ยวบินขึ้นลงจ านวนมาก ถึงขนาดลงทุนถมทะเลเพ่ือขยายพ้ืนที่
สนามบิน รองรับให้ทนักบัความตอ้งการของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต 

ดงันั้นทางผูจ้ดัท าไดเ้ห็นถึงความส าคญัของธุรกิจประเภทน้ี จึงจะใช้ขอ้มูลงบการเงินของ 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)   ไตรมาสที่1 -3 ปี2561 ที่ได้ลงไว้ในตลาดหลักทรัพย์มา
วิเคราะห์เพื่อเป็นปัจจยัในการตดัสินใจในการเขา้มาลงทุนของนกัธุรกิจ 

สค.1 
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4.  วัตถุประสงค์ 
4.1  เพือ่ให้นกัศึกษาสามารถวิเคราะห์งบการเงินของกิจการไดถ้กูตอ้ง 
4.2  เพื่อศึกษาการท างบการเงินที่ถูกตอ้งและสมบูรณ์ของกิจการมหาชน 
4.3  เพื่อให้นกัศึกษาฝึกมีความสามคัคีและมีความคิดสร้างสรรค์ 
4.4  เพื่อให้นกัศึกษามีความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ ที่ไดรั้บมอบหมาย 

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1  นกัศึกษาสามารถวิเคราะห์งบการเงินของกิจการไดถู้กตอ้ง 
 5.2  นกัศึกษาไดรู้้วิธีท างบการเงินที่ถูกตอ้งและสมบูรณ์ของกิจการมหาชน 
 5.3  นกัศึกษามีความสามคัคีและมีความคิดสร้างสรรค์ 
 5.4  นกัศึกษามีความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ ที่ไดรั้บมอบหมาย  

 

6.  เป้าหมาย 
 นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีที่  2  ห้อง 1  สาขาวิชาการบญัชี  
วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ  จ านวน 2 คน 
 

7. ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
        7.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 
  7.1.1  เตรียมหาสมาชิกท าโครงการ 
  7.1.2  หาช่ือบริษทัที่จะตอ้งวิเคราะห์ 
  7.1.3  เสนอโครงการต่ออาจารยท์ี่ปรึกษา 
 7.2  ขั้นตอนการด าเนินการ 
  7.2.1  เลือกบริษทัที่อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์
  7.2.2  จดัท าใบเสนอโครงการให้อาจารยท์ี่ปรึกษาโครงการพิจารณา 
  7.2.3  ศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบับริษทัที่วิเคราะห์ 
  7.2.4  น างบการเงินของบริษทัมาท าการวิเคราะห์งบ 
 7.3  ขั้นตอนสรุป 
  7.3.1  ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
  7.3.2  ด าเนินการประเมินโครงการ 
  7.3.3  น าเสนอโครงการและสรุปผลการด าเนินงาน 

 

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 4  มิถุนายน  2562  ถึง  28  กุมภาพนัธ์  2563 
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งบการเงินของบริษัท นกแอร์ จ ากัด (มหาชน) ทีน่ ามาใช้เปรียบเทยีบ 
 

 

หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2561 2560 2561 2560

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
สินทรัพย์

สินทรัพยห์มนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1 2,995,136,799   3,169,848,560    1,236,897,223      1,548,866,192   
เงินลงทุนชัว่คราว 5 47,291,746         - 2,000                      -
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 6 1,395,588,991   1,449,457,024    724,114,305          626,189,863      
สินคา้คงเหลือ 34,163,739         32,236,367         34,163,739            32,236,367        
เงินประกนัและเงินมดัจ าเก่ียวกบัเคร่ืองบิน - ระยะสั้น7 34,592,447         26,578,299         34,592,447            26,578,299        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 110,025,265      103,574,582       73,580,978            72,444,258        

รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 4,616,798,987   4,781,694,832    2,103,350,692      2,306,314,979   

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 23.4 1,381,841,623   1,300,875,395    1,316,925,518      1,217,894,302   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 - - 4,949,000              4,949,000          
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 5,524,275           6,876,626           28,420,554            28,420,554        
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10 46,674,500         46,674,500         46,429,500            46,429,500        
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั11 - - 970,000,000          970,000,000      
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 12 253,608,493      266,059,557       241,179,210          255,365,281      
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 13 42,125,260         47,457,299         37,296,195            42,609,021        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 13,321,915         13,321,915         13,321,915            13,321,915        
เงินประกนัและเงินมดัจ าเก่ียวกบัเคร่ืองบิน - ระยะยาว7 835,488,403      827,754,587       762,395,047          775,617,426      
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 49,474,923         39,431,543         68,474,984            64,962,221        

รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 2,628,059,392   2,548,451,422    3,489,391,923      3,419,569,220   
รวมสินทรัพย์ 7,244,858,379   7,330,146,254    5,592,742,615      5,725,884,199   

บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมนุเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 700,000,000      700,000,000       - -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 16 4,723,232,871   4,861,493,668    2,692,321,379      2,820,097,050   
รายไดร้อตดับญัชีจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 19,259,360         18,479,184         19,259,360            18,479,184        
ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน - ระยะสั้น17 129,004,004      108,811,574       101,654,568          102,092,740      
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 32,194,135         31,029,870         8,404,731              7,624,483          

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 5,603,690,370   5,719,814,296    2,821,640,038      2,948,293,457   

หน้ีสินไมห่มนุเวียน
ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน - ระยะยาว17 604,206,257      579,223,639       601,310,961          578,396,038      
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน18 254,457,119      242,215,192       231,076,053          221,406,942      
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 92,677,247         97,890,524         90,891,044            97,890,524        

รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 951,340,623      919,329,355       923,278,058          897,693,504      
รวมหน้ีสิน 6,555,030,993   6,639,143,651    3,744,918,096      3,845,986,961   

บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น  

ทุนจดทะเบียน 19 2,499,249,882   2,499,249,882    2,499,249,882      2,499,249,882   
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 19 2,271,999,764   2,271,999,764    2,271,999,764      2,271,999,764   

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 19 4,325,885,718   4,325,885,718    4,325,885,718      4,325,885,718   
ก าไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย 62,500,000         62,500,000         62,500,000            62,500,000        

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (5,366,305,923)  (5,339,425,225)  (4,812,560,963)     (4,780,488,244) 
ส่วนต ่าจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้น
  ในบริษทัยอ่ย (5,940,185)         (5,940,185)          -                   -               

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,288,139,374   1,315,020,072    1,847,824,519      1,879,897,238   
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (598,311,988)     (624,017,469)     -                   -               
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 689,827,386      691,002,603       1,847,824,519      1,879,897,238   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,244,858,379   7,330,146,254    5,592,742,615      5,725,884,199   

บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

รายได้
รายไดจ้ากค่าโดยสาร 5,271,879,599    4,634,015,901   3,789,296,451 3,548,422,773   
รายไดจ้ากการให้บริการ 675,752,675       512,132,630      406,877,188     293,681,891      
รายไดอ่ื้น

ดอกเบ้ียรับ 7,912,378           4,288,431           6,876,192         6,732,031           
อ่ืน ๆ 20 127,589,028       259,079,132      113,791,136     238,663,721      
รวมรายได้ 6,083,133,680    5,409,516,094   4,316,840,967 4,087,500,416   

ค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนค่าโดยสารและการให้บริการ 5,816,226,368    5,321,255,724   4,157,761,126 4,082,558,450   
ค่าใชจ่้ายในการขาย 55,766,310         38,086,547        42,563,033       20,657,044         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 203,922,995       315,956,750      148,589,527     263,588,158      
ตน้ทุนทางการเงิน 7,040,873           21,995,394        - 14,765,594         

รวมค่าใชจ่้าย 6,082,956,546    5,697,294,415   4,348,913,686 4,381,569,246   

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 1,352,351           2,082,587           - -
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (1,175,217)          (289,860,908)     (32,072,719)     (294,068,830)     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 - - - -
ขาดทุนส าหรับงวด (1,175,217)          (289,860,908)     (32,072,719)     (294,068,830)     
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (1,175,217)          (289,860,908)     (32,072,719)     (294,068,830)     

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (26,880,698)        (295,564,768)     (32,072,719)     (294,068,830)     
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 25,705,481         5,703,860           - -

(1,175,217)          (289,860,908)     (32,072,719)     (294,068,830)     

ขาดทุนต่อหุ้น 21
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.01)                    (0.47)                   (0.01)                  (0.47)                   
ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด (บาท) (0.01)                    - (0.01)                  -

-                       -                      -                     -                       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ
ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2561 2560 2561 2560

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1 1,658,690,425    3,169,848,560    275,028,078            1,548,866,192   
เงินลงทุนชัว่คราว 18,097,884         - 2,000                       -
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5 1,636,269,758    1,449,457,024    785,877,080            626,189,863      
สินคา้คงเหลือ 51,671,618         32,236,367         51,671,618              32,236,367        
เงินประกนัและเงินมดัจ าเก่ียวกบัเคร่ืองบิน - ระยะสั้น 37,707,504         26,578,299         37,707,504              26,578,299        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 110,697,261       103,574,582       80,469,486              72,444,258        
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 3,513,134,450    4,781,694,832    1,230,755,766         2,306,314,979   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 1,428,217,679    1,300,875,395    1,330,979,246         1,217,894,302   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 - - 4,949,000                4,949,000          
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 4,010,425           6,876,626           28,420,554              28,420,554        
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 46,674,500         46,674,500         46,429,500              46,429,500        
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 - - 970,000,000            970,000,000      
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 9 231,641,132       266,059,557       219,637,460            255,365,281      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 45,403,252         47,457,299         32,614,228              42,609,021        
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 13,321,915         13,321,915         13,321,915              13,321,915        
เงินประกนัและเงินมดัจ าเก่ียวกบัเคร่ืองบิน - ระยะยาว 884,828,307       827,754,587       807,147,510            775,617,426      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 49,913,408         39,431,543         72,170,338              64,962,221        
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,704,010,618    2,548,451,422    3,525,669,751         3,419,569,220   
รวมสินทรัพย์ 6,217,145,068    7,330,146,254    4,756,425,517         5,725,884,199   

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ
ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2561 2560 2561 2560

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11 700,000,000       700,000,000       - -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 12 4,866,223,240    4,861,493,668    2,674,757,760         2,820,097,050   
รายได้รอตดับญัชีจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 18,006,227         18,479,184         18,006,227              18,479,184        
ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน - ระยะสั้น 13 122,438,930       108,811,574       99,913,571              102,092,740      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 33,838,945         31,029,870         9,411,551                7,624,483          
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 5,740,507,342    5,719,814,296    2,802,089,109         2,948,293,457   

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน - ระยะยาว 13 517,865,108       579,223,639       511,960,152            578,396,038      
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 268,530,853       242,215,192       242,385,313            221,406,942      
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 96,343,154         97,890,524         94,777,337              97,890,524        
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 882,739,115       919,329,355       849,122,802            897,693,504      
รวมหน้ีสิน 6,623,246,457    6,639,143,651    3,651,211,911         3,845,986,961   

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561  

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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หมายเหตุ
ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2561 2560 2561 2560

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น  
ทุนจดทะเบียน 14 2,499,249,882    2,499,249,882    2,499,249,882         2,499,249,882   
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 14 2,271,999,796    2,271,999,764    2,271,999,796         2,271,999,764   
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 14 4,325,885,792    4,325,885,718    4,325,885,792         4,325,885,718   
ก าไร (ขาดทุน) สะสม
จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย 62,500,000         62,500,000         62,500,000              62,500,000        
ยงัไม่ได้จดัสรร (ขาดทุนสะสม) (6,196,049,043)   (5,339,425,225)   (5,555,171,982)        (4,780,488,244) 
ส่วนต ่าจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น
  ในบริษทัยอ่ย (5,940,185)          (5,940,185)          -                     -              
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 458,396,360       1,315,020,072    1,105,213,606         1,879,897,238   
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (864,497,749)      (624,017,469)      -                     -              
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น (406,101,389)      691,002,603       1,105,213,606         1,879,897,238   
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,217,145,068    7,330,146,254    4,756,425,517         5,725,884,199   

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561  

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

รายได้
รายได้จากค่าโดยสาร 4,029,851,656   3,876,344,810 2,866,552,581    2,883,700,573  
รายได้จากการให้บริการ 662,031,843      513,263,553    369,673,638       292,690,538     
รายได้อ่ืน
ดอกเบ้ียรับ 7,706,239          7,239,581        7,336,458           6,434,390         
อ่ืน ๆ 141,478,724      273,019,585    111,130,432       206,564,936     
รวมรายได้ 4,841,068,462   4,669,867,529 3,354,693,109    3,389,390,437  
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนค่าโดยสารและการให้บริการ 5,621,899,370   5,134,269,830 3,882,210,393    3,790,728,848  
ค่าใช้จ่ายในการขาย 58,804,229        40,511,390      42,078,787         23,138,047       
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 248,044,733      221,812,722    173,014,946       177,581,379     
ตน้ทุนทางการเงิน 6,735,160          20,387,834      - 12,874,429       
รวมค่าใช้จ่าย 5,935,483,492   5,416,981,776 4,097,304,126    4,004,322,703  

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (1,513,851)        (1,860,018)       - -
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1,095,928,881) (748,974,265)   (742,611,017)      (614,932,266)    
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 10 - - - -
ขาดทุนส าหรับงวด (1,095,928,881) (748,974,265)   (742,611,017)      (614,932,266)    
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (1,095,928,881) (748,974,265)   (742,611,017)      (614,932,266)    

การแบ่งปันขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (829,743,120)    (649,695,316)   (742,611,017)      (614,932,266)    
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (266,185,761)    (99,278,949)     - -

(1,095,928,881) (748,974,265)   (742,611,017)      (614,932,266)    

ขาดทุนต่อหุ้น 15
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.365)               (0.785)              (0.327)                 (0.743)               
ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด (บาท) (0.365)               (0.781)              (0.327)                 (0.739)               

-                    -                   -                    

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิรวม
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หมายเหตุ
ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม
2561 2560 2561 2560

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1 1,148,397,507        3,169,848,560     432,492,800            1,548,866,192    
เงินลงทุนชัว่คราว 1,734,174               - 2,000                       -
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5 2,103,704,559        1,449,457,024     1,116,374,122         626,189,863       
สินคา้คงเหลือ 57,731,228             32,236,367          57,731,228              32,236,367         
เงินประกนัและเงินมดัจ าเก่ียวกบัเคร่ืองบิน - ระยะสั้น 38,052,704             26,578,299          38,052,704              26,578,299         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 123,229,990           103,574,582        91,608,575              72,444,258         
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 3,472,850,162        4,781,694,832     1,736,261,429         2,306,314,979    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 1,354,057,633        1,300,875,395     1,257,728,164         1,217,894,302    
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 - - 4,949,000                4,949,000           
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 2,670,281               6,876,626            28,420,554              28,420,554         
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 46,662,200             46,674,500          46,318,400              46,429,500         
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 - - 970,000,000            970,000,000       
เงินส ารองบ ารุงรักษาเคร่ืองบิน 13.1 7,089,768,145        7,192,488,243     5,136,390,379         5,817,998,463    
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 9 220,994,953           266,059,557        200,394,658            255,365,281       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 44,055,559             47,457,299          35,483,368              42,609,021         
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 13,321,915             13,321,915          13,321,915              13,321,915         
เงินประกนัและเงินมดัจ าเก่ียวกบัเคร่ืองบิน - ระยะยาว 901,313,421           827,754,587        849,622,354            775,617,426       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 58,275,094             39,431,543          85,957,252              64,962,221         
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 9,731,119,201        9,740,939,665     8,628,586,044         9,237,567,683    
รวมสินทรัพย์ 13,203,969,363      14,522,634,497   10,364,847,473       11,543,882,662  

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ
ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม
2561 2560 2561 2560

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้น 11 1,300,000,000        700,000,000        600,000,000            -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 12 5,789,536,015        4,861,493,668     3,622,382,111         2,820,097,050    
รายได้รอตดับญัชีจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 18,441,470             18,479,184          18,441,470              18,479,184         
ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน - ระยะสั้น13.3 122,398,613           108,811,574        103,854,949            102,092,740       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 27,293,660             31,029,870          13,449,251              7,624,483           
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 7,257,669,758        5,719,814,296     4,358,127,781         2,948,293,457    

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน - ระยะยาว13.2 และ 13.3 7,489,643,935        7,771,711,882     5,527,569,625         6,396,394,501    
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 284,468,030           242,215,192        255,586,344            221,406,942       
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 93,552,258             97,890,524          92,135,395              97,890,524         
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 7,867,664,223        8,111,817,598     5,875,291,364         6,715,691,967    
รวมหน้ีสิน 15,125,333,981      13,831,631,894   10,233,419,145       9,663,985,424    

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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หมายเหตุ
ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม
2561 2560 2561 2560

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น  
ทุนจดทะเบียน 14 2,499,249,882        2,499,249,882     2,499,249,882         2,499,249,882    
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 14 2,271,999,796        2,271,999,764     2,271,999,796         2,271,999,764    
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 14 4,325,885,792        4,325,885,718     4,325,885,792         4,325,885,718    
ก าไร (ขาดทุน) สะสม
จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย 62,500,000             62,500,000          62,500,000              62,500,000         
ยงัไม่ได้จดัสรร (ขาดทุนสะสม) (7,302,019,180)      (5,339,425,225)   (6,528,957,260)        (4,780,488,244)   
ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น
  ในบริษทัยอ่ย (5,940,185)             (5,940,185)          -                     -                
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ (647,573,777)         1,315,020,072     131,428,328            1,879,897,238    
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (1,273,790,841)      (624,017,469)      -                     -                
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น (ขาดทุนเกินทุน) (1,921,364,618)      691,002,603        131,428,328            1,879,897,238    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 13,203,969,363      14,522,634,497   10,364,847,473       11,543,882,662  

-                         -                      -                           -                      

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561  

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

รายได้
รายได้จากค่าโดยสาร 3,579,921,951    3,922,812,399    2,436,029,948    2,809,130,346   
รายได้จากการให้บริการ 601,074,936       540,618,350       329,360,376       303,658,263      
รายได้อ่ืน
ดอกเบ้ียรับ 5,649,643           5,075,452           7,653,511           5,428,780          
อ่ืน ๆ 113,222,527       180,105,862       90,623,987         145,795,235      
รวมรายได้ 4,299,869,057    4,648,612,063    2,863,667,822    3,264,012,624   
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนค่าโดยสารและการให้บริการ 5,530,241,922    4,984,048,734    3,642,847,162    3,720,888,603   
ค่าใช้จ่ายในการขาย 23,178,315         45,539,742         2,011,680           28,010,782        
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 251,246,504       255,213,632       190,210,050       197,846,676      
ตน้ทุนทางการเงิน 9,125,400           14,193,843         2,384,208           6,638,968          
รวมค่าใช้จ่าย 5,813,792,141    5,298,995,951    3,837,453,100    3,953,385,029   

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (1,340,145)          (2,341,144)          - -
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1,515,263,229)   (652,725,032)      (973,785,278)     (689,372,405)     
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 10 - - - -
ขาดทุนส าหรับงวด (1,515,263,229)   (652,725,032)      (973,785,278)     (689,372,405)     
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (1,515,263,229)   (652,725,032)      (973,785,278)     (689,372,405)     

การแบ่งปันขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (1,105,970,137)   (683,538,031)      (973,785,278)     (689,372,405)     
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (409,293,092)      30,812,999         - -

(1,515,263,229)   (652,725,032)      (973,785,278)     (689,372,405)     
-                      

ขาดทุนต่อหุ้น 15 -                      -                     
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.49)                   (0.60)                   (0.43)                  (0.61)                  
ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด (บาท) (0.49)                   (0.57)                   (0.43)                  (0.57)                  

-                      -                     

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 

 

ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่เสนอ ค่าใช้จ่ายตามการด าเนินการจริง 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 

1.  กระดาษ A4 
2.  ค่าเขา้เล่มปกแข็ง 
3.  หมึกพิมพเ์อกสาร 
4.  ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด 

500.00 
200.00 
680.00 
800.00 

 

1.  กระดาษ A4 
2.  ค่าเขา้เล่มปกแข็ง 
3.  หมึกพิมพเ์อกสาร 
4.  ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด 

400.00 
200.00 
680.00 
200.00 

 

รวม 2,180.00 รวม 1,480.00 
 

สรุป ค่าใชจ่้ายตามการด าเนินการจริงต ่ากว่าที่เสนอ จ านวน 700 บาท 
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ภาคผนวก ง 
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ศึกษาและท าความเขา้ใจของโครงการ 
 
 

 
 

หาโครงการที่สามารถอา้งอิงได ้
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เร่ิมศึกษาโครงการปีก่อน 
 
 

 
 

ศึกษารายละเอียดของโครงการ 
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ตรวจสอบเอกสารกบัอาจารยท์ี่ปรึกษา 
 
 

 
 

ปรึกษาอาจารยท์ี่ปรึกษา 
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ประวัติคณะผู้จัดท า 
 

ช่ือ-สกุลนางสาวศิรินภา    แกว้กณัหา 
รหัสนกัศึกษา   36934 
วนั / เดือน / ปี เกิด 24 กุมภาพนัธ์ 2542 
ประวตัิการศึกษา          วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ 

       
 
 

 
ช่ือ – สกุลกาญญารัตน์      สมสา               
รหัสนกัศึกษา 36938 
วนั / เดือน / ปี เกิด 02 สิงหาคม 2542 
ประวตัิการศึกษา วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ 

       
 
 

 
 


