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 การท าโครงการคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์งบการเงินของ
กิจการได้ถูกต้อง เพื่อศึกษาการท างบการเงินที่ถูกตอ้งและสมบูรณ์ของกิจการมหาชน โดย
ท าการศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์คือ บริษทั  สายการบินนกแอร์ 
จ  ากดั (มหาชน)ในการท าโครงการน้ี ไดท้  าการวิเคราะห์โครงสร้างองคก์ร  วเิคราะห์กระบวนการ
ปฏิบติังาน  วิเคราะห์หลกัการบญัชีของธุรกิจ ตลอดทั้งไดน้ างบการเงินมาท าการวิเคราะห์อตัรา
ร้อยละตามแนวตั้ง   วเิคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโนม้  และวเิคราะห์อตัราส่วนทาง
การเงิน   
 จากการวเิคราะห์งบการเงินท าใหท้ราบวา่กิจการมีจุดเด่นและจุดดอ้ยอยา่งไร  ทั้งยงัช่วยใน
การควบคุมบริหารทางการเงินในอนัที่จะเตือนใหท้ราบวา่ฐานะของกิจการนั้นเป็นอยา่งไร  เช่น 
ความสามารถในการช าระหน้ีสิน สมรรถภาพในการหาก าไร  และสมรรถภาพในการด าเนินงาน 
 โครงการน้ีสามารถน าไปใช้เป็นรูปแบบเล่มตวัอย่างในการเรียนการสอนให้กับบุคคลที่
สนใจในเน้ือหาที่ไดท้  าการวิเคราะห์ไปได ้ และสามารถน าความรู้ที่ไดรั้บคร้ังน้ีไปปรับปรุงใชใ้น
การประกอบอาชีพในอนาคตได ้
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  กติติกรรมประกาศ 

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

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

 
กราบขอบพระคุณ  ดร.สมศกัด์ิ   รุ่งเรือง   ผูอ้  านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์

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

 

 โครงการที่จดัท  าขึ้นในคร้ังน้ี  เป็นธุรกิจประเภทบริการที่ไดมี้การวิเคราะห์งบการเงินของ
บริษทัสองบริษทั  เพื่อเปรียบเทียบงบการเงินของสองบริษทัว่าบริษทัไหนมีความแตกต่างของ
งบประมาณในแต่ละปีเท่าใด 

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

 นกัศึกษามีทกัษะการวเิคราะห์งบการเงินต่าง ๆ รู้จกัการเปรียบเทียบขอ้มูลงบการเงินของ
สองบริษทั  รู้จกัขอ้บกพร่องของบริษทัทั้งสอง หากเกิดความบกพร่องในการจดัท าโครงการฉบบัน้ี  
คณะผูจ้ดัท  า ขอน้อมรับเพื่อไปปรับปรุงแกไ้ขในโอกาสต่อไป และคณะผูจ้ดัท  าหวงัว่าโครงการ
ฉบบัน้ีจะมีประโยชน์แก่ผูท้ี่สนใจในการศึกษาไม่มากก็นอ้ย ขอกราบขอบพระคุณอาจารยท์ี่ปรึกษา   
และอาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการบญัชีที่ช่วยช้ีแนะแนวทางที่ถูกตอ้งเพื่อให้โครงการน้ีส าเร็จลุล่วง
ไปดว้ยดี 
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 (4) 
 

สารบัญ 

 

  หน้า 

 

บทคดัยอ่  (1) 
กิตติกรรมประกาศ     (2) 

ค าน า  (3) 
สารบญั  (4) 

สารบญัตาราง  (7) 

สารบญัภาพ  (9) 
 

บทที่ 1 บทน า      1 

 1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของโครงการ    1 
 1.2  วตัถุประสงคข์องการจดัท าโครงการ   2 

 1.3  ขอบเขตของการด าเนินงาน   2 
 1.4  ประโยชน์ที่คาดวา่จะไดรั้บจากการท าโครงการ   2 

 1.5  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ   3 

 

บทที่ 2 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี      4 

 2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการบญัชี    5 
  2.1.1  ความหมายของการบญัชี    5 

  2.1.2  ความหมายของงบการเงิน    6 

  2.1.3  ความหมายของการวเิคราะห์งบการเงิน   10 
  2.1.4  ความหมายเก่ียวกบัธุรกิจ   14 

 2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะห์องคก์ร   15 

   2.2.1  แนวคิดของ SWOT   15 
   2.2.2  แนวคิดของ วงจรเดมม่ิง PDCA   16 

 2.3  ทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัท าบญัชี   17 



 (5) 
 

    หน้า 

 
   2.3.1  หลกัการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีรับรองทัว่ไป   17 

   2.3.2  มาตรฐานการบญัชี  ฉบบัที่ 1   เร่ืองการน าเสนองบการเงิน   18 

   2.3.3  มาตรฐานการบญัชี  ฉบบัที่ 21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง   20 
     ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ    

   2.3.4  มาตรฐานการบญัชี  ฉบบัที่ 24 เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล  23 

     หรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั    
   2.3.5  มาตรฐานการบญัชี  ฉบบัที่ 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ   24 

   2.3.6  มาตรฐานการบญัชี  ฉบบัที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล   25 
 2.4  งานโครงการที่เก่ียวขอ้ง   27 

 

บทที่ 3 วิธีการด าเนินงาน  28 

 3.1  บริษทัและระยะเวลา   28 

 3.2  วเิคราะห์โครงสร้างองคก์ร   29 
 3.3  วเิคราะห์กระบวนการปฏิบตัิงาน   32 

 3.4  วเิคราะห์หลกัการบญัชีของธุรกิจ   33 

 

บทที่ 4  ผลการด าเนินงาน   35 

 4.1  งบการเงิน   35 

 4.2  การวเิคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง   59 
 4.3  การวเิคราะห์อตัราร้อยละตามแนวนอนหรือแนวโนม้   67 

 4.4  การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน   73 
 4.5  การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 2 บริษทั   94 

 

 
 

 



 (6) 
 

    หน้า 

 

บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ  110 

 5.1  สรุปผลการด าเนินงาน  110 

 5.2  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  110 
 5.3  แนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค  110 

 5.4  ประโยชน์ที่ไดรั้บจากโครงการ  111 
 5.5  ขอ้เสนอแนะ  111 

 

 

บรรณานุกรม   112 

ภาคผนวก  ก   113 

ภาคผนวก  ข    124 

ภาคผนวก  ค   145 

ภาคผนวก  ง   174 

ประวตัิคณะผูจ้ดัท  า  177 

 

 

 

 

 



 (7) 
 

สารบัญตาราง 

 

ตารางที ่   หน้า 
 

 1 การคิดเกณฑเ์งินคงคา้งวธีิทางตรง   8 
 2 การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวธีิแนวตั้ง   59 
 3 การวเิคราะห์งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตามวิธีแนวตั้ง  65 
 4 การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวธีิแนวนอนและวธีิแนวโนม้  67 
 5 การวเิคราะห์งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตามวิธีแนวนอนและวธีิแนวโนม้  71 
 6 สูตรอตัราส่วนทุนหมุนเวยีน  73 
 7 การวเิคราะห์อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน  73 
 8 สูตรอตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว  74 
 9 การวเิคราะห์อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว  74 
    10 สูตรอตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ี  75 
    11 การวเิคราะห์อตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ี  75 
    12 สูตรระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ี  75 
    13 การวเิคราะห์ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ี  75 
    14 สูตรอตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ  77 
    15 การวเิคราะห์อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ  77 
    16 สูตรระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินคา้  77 
    17 การวเิคราะห์ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินคา้  77 
    18 สูตรอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร  79 
    19 การวเิคราะห์อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร  79 
    20 สูตรอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม  80 
    21 การวเิคราะห์อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม  80 
    22 สูตรอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม  81 
    23 การวเิคราะห์อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม  81 
    24 สูตรการวเิคราะห์อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  82 
    25 การวเิคราะห์อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  82 
    26 สูตรการวเิคราะห์อตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย  83 



 (8) 
 

      หน้า 
 

    27 การวเิคราะห์อตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย   83 
    28 สูตรอตัราก าไรขั้นตน้   84 

    29 การวเิคราะห์อตัราก าไรขั้นตน้   84 

    30 สูตรอตัราก าไรจากการด าเนินงาน   85 
    31 การวเิคราะห์อตัราก าไรจากการด าเนินงาน   85 

    32 สูตรอตัราก าไรสุทธิ   86 
    33 การวเิคราะห์อตัราก าไรสุทธิ   86  

    34 สูตรอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์   87 

    35 การวเิคราะห์อตัราผลตอบจากสินทรัพย ์   87 
    36 สูตรอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้สามญั   88 

    37 การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้   88 

    38 สูตรอตัราก าไรขั้นตน้   89 
    39 การวเิคราะห์อตัราก าไรขั้นตน้   89 

    40 สูตรอตัราก าไรจากการด าเนินงาน   90 
    41 การวเิคราะห์อตัราก าไรจากการด าเนินงาน   90 

    42 สูตรอตัราก าไรสุทธิ   91 

    43 การวเิคราะห์อตัราก าไรสุทธิ   91 
    44 สูตรอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์   92 

    45 การวเิคราะห์อตัราผลตอบจากสินทรัพย ์   92 
    46 สูตรอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้สามญั   93 

    47 การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้   93 

    48 การเปรียบเทียบอตัราส่วนสภาพคล่อง   94 
    49 การเปรียบเทียบอตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์   96 

    50 การเปรียบเทียบอตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารหน้ีสิน  102 

    51 การเปรียบเทียบอตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร  105 
 



 (9) 
 

สารบัญภาพ 

 

  ภาพที ่  หน้า 

 

 1 โครงสร้างองคก์รของบริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)   29 

 2 ประมวลภาพการน าเสนอต่อทา่นคณะกรรมการ  146 

 3 ประมวลภาพการด าเนินโครงการของนกัศึกษา  175 
 4 ประวตัิผูจ้ดัท  า  177 

 



 1 
 

บทที่  1 

 

 

บทน า 

 

1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของโครงการ 

    การบัญชีมีบทบาทส าคัญต่อธุรกิจหลายประเภทในการช่วยให้ผูเ้ก่ียวข้องกับบริษัท
สามารถตดัสินใจทางธุรกิจได้ ซ่ึงกระบวนการทางดา้นบญัชีนั้นประกอบด้วย การวดัและการ

สรุปผลการด าเนินธุรกิจการแปลความหมายของขอ้มูลทางการเงิน และการรายงานผลไปยงั

ผูรั้บผิดชอบ  เพื่อใชใ้นการตดัสินใจ โดยพื้นฐานแลว้บญัชีการเงินก็คือกระบวนการบนัทึกการท า
ธุรกรรมต่าง ๆ และการรายงานผลขอ้มูลทางการเงินออกมาในรูปของเอกสารงบต่าง ๆ เช่น งบ

ก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน ซ่ึงเอกสารเหล่าน้ีใชใ้นการตดัสินใจทางดา้นการเงิน โดย
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งต่อไป 

    เน่ืองจากปัจจุบนัน้ีไม่ว่าจะเดินทางไปไหน หลายๆ คนก็คงจะเร่ิมนึกถึงการเดินทางดว้ย

เคร่ืองบินกนัเป็นอนัดบัแรกมากขึ้น ส่ิงแรกที่เห็นไดช้ดัเจน คงหนีไม่พน้ขอ้ดีเร่ืองการเดินทางได้
รวดเร็วและสะดวกกวา่พาหนะประเภทอ่ืนๆ โดยเฉพาะในช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลส าคญัที่มกัเกิด

การจราจรติดขัดอย่างมาก เป็นอุปสรรคส าคัญที่ท  าให้เสียเวลาและหมดสนุกได้ อย่างที่สอง           

ตัว๋เคร่ืองบินมีหลายระดบัราคา รวมไปถึงแบบราคาประหยดัจากสายการบินตน้ทุนต ่า เป็นผลให้  
นกัเดินทาง ที่ตดัสินใจเลือกเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน มีจ  านวนเพิม่ขึ้นและเดินทางบ่อยขึ้น  

    ดงันั้นทางผูจ้ดัท  าไดเ้ห็นถึงความส าคญัของธุรกิจประเภทน้ี จึงจะใชข้อ้มูลงบการเงินของ 
บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)  ไตรมาสที่ 1-3  ปี 2561   ที่ไดล้งใวใ้นตลาดหลกัทรัพย์

มาวเิคราะห์เพือ่เป็นปัจจยัในการตดัสินใจในการเขา้มาลงทุนของนกัธุรกิจ 

    โครงการน้ีผูจ้ดัท  าได้น าความรู้เก่ียวกบับญัชีมาใช้ และน ามาประยุกตใ์นการวิเคราะห์
การศึกษาการจดัท าของบริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นธุรกิจประเภทบริการ 

ขอ้มูลขอ้ความขา้งตน้น้ี  ผูจ้ดัท  าสามารถท าการวิเคราะห์การศึกษาการจดัท าบญัชีของบริษทัและ            
การวางแผนการท างานเพือ่เป็นแนวทางการวเิคราะห์งบการเงินของบริษทัต่อไป 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการ 

    ในการจดัท าโครงการคร้ังน้ี  คณะผูจ้ดัท  าไดก้  าหนดวตัถุประสงคข์องการจดัท าโครงการ
ไวด้งัต่อไปน้ี 

    1.2.1  เพือ่ใหน้กัศึกษาสามารถวเิคราะห์งบการเงินของกิจการไดถู้กตอ้ง 

    1.2.2  เพือ่ศึกษาการท างบการเงินที่ถูกตอ้งและสมบูรณ์ของกิจการมหาชน 
    1.2.3  เพือ่ใหน้กัศึกษาฝึกมีความสามคัคีและมีความคิดสร้างสรรค์ 

    1.2.4  เพือ่ใหน้กัศึกษามีความรับผดิชอบต่อหนา้ที่ ที่ไดรั้บมอบหมาย 

 

1.3  ขอบเขตของการด าเนินงาน 

    1.3.1  บริษัทที่ศึกษา 

        บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 

    1.3.2  ประเภทธุรกิจ 

        ประเภทบริการ 

    1.3.3  ประเภทสินค้าหรือบริการ 

        การใหบ้ริการสายการบิน 

    1.3.4  งบการเงินที่ใช้ 

         -งบแสดงฐานะการเงิน 

         -งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
         -งบกระแสเงินสด 

         -งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
           (รอบระยะเวลาไตรมาสที่ 1-3 ปี 2561) 

 

1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการท าโครงการ 

    1.4.1  นกัศึกษาสามารถวเิคราะห์งบการเงินของกิจการไดถู้กตอ้ง 

    1.4.2  นกัศึกษาไดรู้้วธีิท  างบการเงินที่ถูกตอ้งและสมบูรณ์ของกิจการมหาชน 
    1.4.3  นกัศึกษามีความสามคัคีและมีความคิดสร้างสรรค์ 

    1.4.4  นกัศึกษามีความรับผดิชอบต่อหนา้ที่ ทีไ่ดรั้บมอบหมาย 
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1.5  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

    1.5.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 

       1.5.1.1  เตรียมหาสมาชิกท าโครงการ 

       1.5.1.2  หาช่ือบริษทัที่จะตอ้งวเิคราะห์ 

       1.5.1.3  เสนอโครงการต่ออาจารยท์ี่ปรึกษา 

    1.5.2  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

       1.5.2.1  เลือกบริษทัที่อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์
       1.5.2.2  จดัท าใบเสนอโครงการใหอ้าจารยท์ี่ปรึกษาโครงการพจิารณา 

       1.5.2.3  ศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบับริษทัที่วเิคราะห์ 

       1.5.2.4  น างบการเงินของบริษทัมาท าการวเิคราะห์งบ 

    1.5.3  ข้ันตอนสรุป 

       1.5.3.1  ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

       1.5.3.2  ด าเนินการประเมินโครงการ 
       1.5.3.3  น าเสนอโครงการและสรุปผลการด าเนินงาน 
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บทที่  2 

 

 

แนวคดิ  และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี 

 

    การจดัท าโครงการคร้ังน้ีเพื่อศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของผูป้ระกอบกิจการมหาชนดา้น

สายการบิน  ซ่ึงได้น าความรู้เก่ียวกับเน้ือหาวิชาบญัชีหลายแขนงมาประยุกต์ใช้ในการจดัท า
โครงการ  ทั้งน้ีคณะผูจ้ดัท  าไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการบญัชีไวด้งัต่อไปน้ี 

    2.1  แนวคดิเกี่ยวกับการบัญชี 

      2.1.1  ความหมายของการบญัชี 
      2.1.2  ความหมายของงบการเงิน   

      2.1.3  ความหมายของการวเิคราะห์งบการเงิน  
      2.1.4  ความหมายเก่ียวกบัธุรกิจ  

    2.2  แนวคดิเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์กร 

      2.2.1  แนวคิดของ SWOT (SWOT Analysis) 
      2.2.2  แนวคิดของ วงจรเดมม่ิง PDCA 

    2.3  ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท าบัญชี 

      2.3.1  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่  1  

      2.3.2  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่  21  

      2.3.3  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่  24 
      2.3.4  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่  27  

      2.3.5  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่  34 

    2.4  งานโครงการที่เกี่ยวข้อง 
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2.1  แนวคดิเกี่ยวกับการบัญชี 

  2.1.1  ความหมายของการบัญชี 

      การบญัชี คือ  

        ขั้นตอนการรวบรวม  การวเิคราะห์และการรายงานขอ้มูลทางการเงิน  สมาคมนัก

บญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (ส.บช.) ซ่ึงปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนสถานะเป็นสภา
วิชาชีพบญัชี (ในพระบรมราชูปถัมภ์)  ไดใ้ห้ค  านิยามของค าว่า “การบญัชี” ไวด้งัน้ี  “การบญัชี 

หมายถึง  ศิลปะของการเก็บรวบรวม  บนัทึก  จ  าแนก  และท าสรุปขอ้มูลอนัเก่ียวกบัเหตุการณ์ทาง

เศรษฐกิจในรูปตวัเงิน  ผลงานขั้นสุดทา้ยของการบัญชีคือ  การให้ขอ้มูลทางการเงิน  ซ่ึงเป็น
ประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายและผูท้ี่สนใจในกิจกรรมของกิจการ” 

 

      ค าจ ากัดความของการบัญชีน้ันมีผู้ให้ความหมายที่แตกต่างกัน  ดังต่อไปนี้ 

        สมาคมผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของสหรัฐอเมริกา  (The American Institute of 

Certified Public Accountants.)  ใชต้วัยอ่ว่า “AICPA”  ไดใ้หค้วามหมายของบญัชีไวว้า่  “การบญัชี 
เป็นศิลปะของการจดบนัทึก การจ าแนกประเภทและการสรุปผลของเหตุการณ์หรือรายการต่าง ๆ 

ทางการเงิน  โดยอยูใ่นรูปของหน่วยเงินตรา  รวมทั้งแปลความหมายของสรุปผลที่ไดรั้บ” 
        สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association) หรือ 

AAA) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของการบญัชี ไวว้่า “การบญัชีเป็นกระบวนการของการระบุ การจดัท า 

และการส่ือสารขอ้มูลทางเศรษฐกิจเพือ่ประโยชน์ในการพจิารณาและตดัสินใจโดยผูใ้ชข้อ้มูลนั้น” 
        ราชบณัฑิตยสถาน (พิมพค์ร้ังที่ 2:2555) ไดใ้ห้ความหมายของการบญัชี คือ การ

เก็บรวบรวม บนัทึกจ าแนกและสรุปขอ้มูลอันเก่ียวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงินโดย

เสนอเป็นรายงานทางการเงิน เพือ่เป็นประโยชน์แก่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรือสนใจในกิจการ 
        ศาสตราจารยโ์รเบิร์ต เอ็น แอนโทนี (Anthony, 1999) ไดใ้ห้ความหมายของการ

บญัชีไวด้ังน้ี การบญัชีเป็นระบบที่ให้สารสนเทศเก่ียวกบัจ านวนเงินของทรัพยากรขององค์การ
วธีิการของการจดัหาเงิน และผลลพัธท์ี่บรรลุโดยการใชท้รัพยากร 

        อาจารยว์ไิล นครสุวรรณ ไดใ้ห้ความหมายของวิชาการบญัชีว่าเป็น การรวบรวม

เอกสารหลกัฐานทางการเงินและที่เก่ียวขอ้งกบัการเงิน เพือ่น ามาจดบนัทึกและจ าแนกขอ้มูลพร้อม
ทั้งสรุปผลขอ้มูลทั้งหมดออกมาเป็นตวัเงินในรูปแบบของงบทางการเงิน 
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        ชาตรี สิทธิเดชและคณะ (2546:5) ได้ให้ความหมายของการบญัชีว่าคือ การจด

บนัทึกรายการค้าของกิจการการจดัจ าแนกรายการค้าออกเป็นหมวดหมู่ รวมทั้งสรุปผลการ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการโดยใชห้น่วยเงินตรา นอกจากน้ียงัมีความหมายรวมถึง

การวเิคราะห์และแปลความหมายจากขอ้มูลทางการบญัชี 

        จากค านิยามของสมาคมทั้งสามขา้งตน้ สรุปไดว้่า “การบญัชี คือ การจดบนัทึก
รายการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเก่ียวกบัการเงินไวเ้ป็นหลกัฐานอยา่งเป็นระบบ เพือ่สามารถแสดงขอ้มูลผล

ของการด าเนินงานในรอบระยะเวลาหน่ึง และแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึง 

เพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจในการด าเนินธุรกิจทั้งบุคคลภายในและภายนอก
กิจการ” 

 

  2.1.2  ความหมายของงบการเงิน 

      งบการเงิน  หมายถึง  รายงานทางการเงินที่น าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน 

ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการอยา่งถูกตอ้งในแต่ละงวดบญัชีใดบญัชีหน่ึง  งบ
การเงินจะแสดงขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที่ควรได ้ก็ต่อเม่ือกิจการไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี

รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลที่จ  าเป็น งบการเงินดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินในการ

ตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจและแสดงถึงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ดงันั้นการจดัท างบการเงิน
จะตอ้งเกิดขั้นเม่ือสินงวดบญัชีของกิจการ องคป์ระกอบของงบการเงินประกอบดว้ยกลุ่มบญัชี 5 

กลุ่ม คือ  1.สินทรัพย ์(Assets)  2.หน้ีสิน (Liabilities)  3.ทุน/ส่วนของเจา้ของ (Equity)  4.รายได้ 
(Revenue) 5.ค่าใชจ่้าย (Expense)  

      ส่วนประกอบของงบการเงินที่สมบูรณ์ ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 1 เร่ือง การ

น าเสนองบการเงินของสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถัมภ ์ไดร้ะบุไวใ้นยอ่หน้าที่ 10 ว่า งบ
การเงินฉบบัสมบูรณ์ประกอบดว้ย 

   2.1.2.1  งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) 

        หมายถึงรายงานทางการเงิน ของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึง เพื่อให้ทราบว่า ณ วนั

นั้น กิจการมีสินทรัพย ์หน้ีสิน หรือส่วนของเจา้ของจ านวนเท่าใด ดังนั้น องค์ประกอบของงบ

การเงิน จึงไดแ้ก่ สินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ ปกติงบแสดงฐานะการเงินจะจดัท าขั้นเม่ือ
วนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี เช่น วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงในงบแสดงฐานะการเงินจะแสดง
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สินทรัพยไ์วส่้วนหน่ึง หน้ีสินและส่วนของเจา้ของอีกส่วนหน่ึง โดยยอดรวมของสองส่วนน้ีจะตอ้ง

เท่ากนัตามหลกัสมการบญัชี ดงัน้ี 
       สินทรัพย ์ = หน้ีสิน + ส่วนของเจา้ของ 

       Assets  = Liabilities + Owner ‘ Equity 

     ดังนั้น การแสดงความสมดุลระหว่างสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ (ทุน) 
สามารถน ามาจดัท างบแสดงฐานะการเงินได ้

   2.1.2.2  งบก าไรขาดทุน (Income Statement) 

        หมายถึง งบที่แสดงผลการด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาบญัชีที่ก  าหนด
แต่จะตอ้งไม่เกิน 1 ปี เพื่อวดัผลการด าเนินงานของธุรกิจวา่มีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลา

นั้นเท่าใด และเม่ือน ารายได้หักด้วยค่าใชจ่้ายแล้ว จะเป็นก าไรสุทธิ (NET INCOME หรือ NET 
PROFIT) หรือขาดทุนสุทธิ (NET LOSS)  

        งบก าไรขาดทุน คือ งบการเงินที่แสดงผลการด าเนินงานของกิจการส าหรับรอบ

ระยะเวลาหน่ึง อาจเป็น 3 เดือน หรือ 6 เดือน ประกอบดว้ย 
   รายได ้    หมายถึง สินทรัพยท์ี่กิจการไดรั้บมาจากการประกอบกิจกรรม 

   ค่าใชจ่้าย   หมายถึง มูลค่าตน้ทุนค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการขายสินคา้ 

   ก าไรสุทธิ   หมายถึง ส่วนของรายไดท้ี่เกินกวา่ตน้ทุนขาย 
   ขาดทุนสุทธิ  หมายถึง ส่วนของรายไดท้ี่ต  ่ากวา่ตน้ทุนขาย 

   เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี รายได ้-ค่าใชจ่้าย = ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

   2.1.2.3  งบแสดงฐานะของผู้ถือหุ้น 

        หมายถึงงบที่แสดงขอ้มูลการเปล่ียนแปลงที่กระทบยอดจากรายการตน้งวดใน

ส่วนของทุนเรือนหุน้ ก าไรสะสม และส่วนเกินทุน มาเป็นยอดส้ินงวดบญัชี ซ่ึงบริษทัจ ากดัจะตอ้ง
จดัท าเน่ืองจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 35 และประกาศกรมทะเบียนการคา้ไดก้  าหนดไวใ้หต้อ้ง

จดัท าและน าเสนอต่อกระทรวงพาณิชยพ์ร้อมกบังบอ่ืนๆ ไดก้ าหนดให้งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้มีรายการ  ดงัน้ี            

    1.  ยอดคงเหลือตน้งวดส่วนของผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน (ต  ่า) มูลค่า

หุน้ ส่วนเกินทุน ก าไรสะสม 
    2.  ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

    3.  ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว้ 
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    4.  ส่วนเกินทุนอ่ืน 

    5.  ส่วนต ่ากวา่ทุนอ่ืน 
    6.  รายการที่ยงัไม่รับรู้ในงบก าไรขาดทุน 

    7.  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

    8.  เงินปันผลจ่าย 
    9.  หุน้บุริมสิทธิ 

       10.  หุน้สามญั 

       11.  ยอดคงเหลือปลายงวดส่วนของผูถื้อหุน้ 

   2.1.2.4  งบกระแสเงินสด 

        หมายถึง งบการเงินที่แสดงการเปล่ียนแปลงเงินสดของกิจการในช่วงเวลาใดเวลา
หน่ึง เช่น รอบปีบญัชี โดยจะแสดงการไดม้าและใชไ้ปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของ 

3 กิจกรรมหลกัดงัน้ี 

   1.  กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน เป็นกระแสเงินสดที่เกิดจากการด าเนินงานปกติ
ของกิจการ เช่น การขายสินคา้และบริการ ซ่ึงเป็นกระแสเงินสดที่จะสะท้อนให้เห็นผลการ

ด าเนินงานที่แทจ้ริงของกิจกรรมด าเนินงาน 

   งบกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน สามารถจดัท าได ้2 วธีิ ดงัน้ี 
    1.1  วิธีทางตรง  เป็นวิธีที่แสดงแต่ละรายการในงบก าไรขาดทุนตามเกณฑ์   เงินสดวิธี

ทางตรงจดัเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะให้ขอ้มูลที่ชัดเจนถึงเงินสดรับและจ่ายของแต่ละรายการในงบ
ก าไรขาดทุน แต่เป็นวธีิที่ค  านวณยาก 

 
เกณฑ์เงินคงค้าง ปรับปรุง เกณฑ์เงินสด 

บวก หัก 
 
รายไดอ่ื้น 

-ยอดเพิม่ขึ้นในรายไดท้ี่
ยงัไม่ไดรั้บรู้ 

-ยอดลดลงในรายไดท้ี่ยงัไม่
รับรู้ 
-ยอดก าไรจากการขาย
สินทรัพย ์

 
รายไดอ่ื้น 

 
ตน้ทุนขาย 

-ยอดเพิม่ขึ้นในสินคา้ 
-ยอ ดลดล ง ใน เ จ้ า ห น้ี
การคา้ 

-ยอดลดลงในสินคา้ 
-ยอดเพิม่ขึ้นในเจา้หน้ี    
การคา้ 

 
ตน้ทุนขาย 
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ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
ด า เนินงานภาษี
เงินได ้

-ยอดเพิม่ขึ้นในสินทรัพย์
หมุนเวยีนอ่ืนที่ไม่ใช่เงิน
สด ลูกหน้ี สินคา้ 
-ยอดลดลงในหน้ีสิน
หมุนเวยีนอ่ืนที่ไม่ใช่
เจา้หน้ีการคา้ 

-ยอดลดลงในสินทรัพย์
หมุนเวยีนที่ไม่ใช่เงินสด 
ลูกหน้ี สินคา้ 
-ยอดเพิม่ขึ้นในหน้ีสิน
หมุนเวยีนอ่ืนที่ไม่ใช่เจา้หน้ี
การคา้ 
-ยอดค่าใชจ่้ายที่ไม่เป็นเงิน
สด 

 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
ด าเนินงานและ
ภาษ ี

ก าไรสุทธิตามเกณฑเ์งินสด = เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 
 

ตารางที่ 1 การคิดเกณฑเ์งินคงคา้งวธีิทางตรง 
 

    1.2  วธีิทางออ้ม เป็นวธีิค  านวณหาก าไรสุทธิตามเกณฑเ์งินสด  โดยการปรับปรุงยอดก าไร

สุทธิตามเกณฑเ์งินคงคา้งดว้ยรายการต่าง ๆ ที่กระทบก าไรสุทธิที่น าเสนอแต่ไม่กระทบยอดเงินสด 
โดยบวกและหกัดว้ยรายการต่อไปน้ี 

      บวก ค่าใชจ่้ายที่ไม่เป็นเงินสด 

            สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนนอกจากเงินสดลดลง 
                 หน้ีสินหมุนเวยีนเพิม่ขึ้น 

      หกั  รายไดท้ี่ไม่เป็นเงินสด 
                 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนนอกจากเงินสดเพิม่ขึ้น 

                     หน้ีสินหมุนเวยีนลดลง 

   วธีิน้ีเป็นที่นิยมปฏิบติักนั เพราะเป็นวธีิที่ค  านวณง่ายกวา่วธีิทางตรง 
   2.  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เป็นกระแสเงินสดที่เกิดจากการไดม้าและจ่ายไปจาก

สินทรัพยร์ะยะยาว ซ่ึงไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานปกติ 

   3.  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน เป็นกิจกรรมการไดม้าและจ่ายไปของเงินสดที่มีผล
ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของและส่วนของการกูย้มื 
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   2.1.2.5  หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Note to Financial Statement)  

        คือ ขอ้มูลที่แสดงเพิ่มเติมจากขอ้มูลที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร
ขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบ

การเงินเป็นการอธิบายหรือการแยกแสดงของรายการที่น าเสนอในงบการเงินดงักล่าวและขอ้มูล

เก่ียวกบัรายการที่มีคุณสมบติัไม่เพยีงพอที่จะรับรู้ในงบการเงินที่น าเสนอ 
 

  2.1.3  ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 

   2.1.3.1  การวิเคราะห์งบการเงิน  

        หมายถึง การคน้หาขอ้เท็จจริงจากงบการเงินโดยการคน้หาขอ้เท็จจริงดังกล่าว

ตอ้งอาศยัเคร่ืองมือต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์แนวตั้ง การวิเคราะห์แนวนอนและการวิเคราะห์
อตัราส่วน  เป็นตน้ การวเิคราะห์งบการเงินสามารถวเิคราะห์ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ 

   1.  การน าเสนองบการเงินงบใดงบหน่ึงมาแปลความหมาย เช่น การน างบแสดงฐานะการเงิน

หรืองบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมาวิเคราะห์ตามแนวตั้งหรือวิเคราะห์โครงสร้างซ่ึงจะท าให้ทราบ
รายละเอียดของแต่ละรายการ ในงบการเงินนั้นว่ามีมากน้อยเพยีงใดและท าใหส้ามารถเปรียบเทียบ

กับกิจการอ่ืนได้ การน างบแสดงฐานะการเงินหรืองบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมาวิเคราะห์ตาม
แนวนอนหรือวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง จะท าให้ทราบว่าแต่ละรายการในงบการเงินไดเ้งินมา

เท่าใด และใชเ้งินไปกบักิจกรรมใดบา้ง 

   2.  การน างบการเงินมากกวา่หน่ึงงบมาวเิคราะห์ร่วมกนั เช่น การจ าแนกรายการในงบแสดง
ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมาหาอตัราส่วน ซ่ึงจะท าให้ทราบถึงความสามารถใน

การด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร เป็นตน้ ขั้นตอนการวิเคราะห์งบการเงิน จะมีขึ้น

ตอนตรงกบัขา้มกบัการจดัท างบการเงิน คือการจดัท างบการเงินจะเร่ิมตน้การวเิคราะห์รายการคา้ 
และบนัทึกบญัชีเพื่อรวมรวมผลไปจดัท างบการเงินส่วนการวิเคราะห์งบการเงินมีวตัถุประสงค์

เพื่อให้ทราบถึงรายการคา้ที่เกิดขึ้นในกิจการ ดังนั้นจึงตอ้งหาขอ้เท็จจริงจากงบการเงิน โดยมี
ขั้นตอนดงัน้ี 

    1.)  ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการวิเคราะห์งบการเงิน ก่อนที่จะท าการวิเคราะห์งบการเงิน     

ผูว้ิเคราะห์ตอ้งก าหนดวตัถุประสงคข์องการวิเคราะห์โดยตอ้งพิจารณาว่าจะวิเคราะห์ในฐานะที่
เป็นใคร เพราะแต่ละคนจะมีวตัถุประสงคท์ี่แตกต่างกนั 
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    2.)  รวบรวมขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง เม่ือก าหนดวตัถุประสงค์ในการวิเคราะห์งบการเงินแล้ว

ต่อจากนั้นเป็นขั้นตอนของการรวมรวมขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งซ่ึงไดแ้ก่ งบการเงินและรายละเอียดที่
เก่ียวขอ้งกนั 

    3.)  การปรับสภาพขอ้มูล เป็นการปรับรูปแบบของขอ้มูล ให้เป็นแบบเดียวกนั ซ่ึงง่ายต่อ

การเปรียบเทียบขอ้มูล และการน าขอ้มูลไปทางการวเิคราะห์ เช่น การปรับงบการเงินใหเ้หมาะสม
กบัการวเิคราะห์ร้อยละ หรือการวเิคราะห์อตัราส่วน เป็นตน้ 

    4.)  การเลือกวิธีการวิเคราะห์ การเลือกวิธีการวิเคราะห์งบการเงินควรเลือกให้เหมาะสม

กบัวตัถุประสงคข์องผูท้  าการวิเคราะห์ บางคร้ังเพื่อให้ไดร้ายละเอียดและขอ้เท็จจริงมากที่สุดอาจ
ใชว้ธีิการวเิคราะห์มากกวา่หน่ึงวธีิ 

    5.)  การแปลความหมาย คือ การน าเอาขอ้เท็จจริงที่ปรากฏจากผลการวิเคราะห์มาอธิบาย
ความหมายให้ผูใ้ชข้อ้มูลได้ทราบเพื่อน าไปประกอบการตดัสินใจ การแปลความหมายนั้นเป็น

ขั้นตอนที่ส าคญัที่สุด 

 

   2.1.3.2  การวิเคราะห์อัตราร้อยละตามแนวต้ัง 

        การวเิคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง เป็นการเปรียบเทียบตวัเลขแต่ละรายการกบั

ยอดรวมในงบการเงินเดียวกนั 

   สูตรค านวณอัตราร้อยละของรายการต่าง ๆ 

   1.  งบก าไรขาดทุน 

     รายการในงบก าไรขาดทุน แสดงยอดหลายขั้น 

      % = ยอดเงินของรายการนั้น / ยอดขายสุทธิ 

     รายการในงบก าไรขาดทุน แสดงยอดขั้นเดียว 
      % = ยอดเงินของรายการนั้น / ยอดรายไดร้วม 

   2.  งบแสดงฐานะการเงิน 

     รายการในงบดา้นสินทรัพย ์

      % = ยอดเงินของรายการนั้น / ยอดสินทรัพยร์วม 

     รายการในงบดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
      % = ยอดเงินของรายการนั้น / ยอดหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้  
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   ข้อจ ากัดของการวิเคราะห์แนวต้ัง 

   ตวัเลขบางรายการอาจมีจ านวนเพิม่ขึ้น ในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี แต่เม่ือคิดเป็นร้อยละ
ของยอดรวมของรอบระยะเวลาบญัชีปัจจุบนักลับมีอัตราที่ลดลง ทั้งน้ีเพราะสินทรัพยร์วมมี

จ านวนมากขึ้น หรือทางตรงขา้ม ตวัเลขบางรายการอาจมีจ านวนเท่าเดิม แต่เม่ือคิดเป็นร้อยละของ

ยอดรวมกลบัมีอตัราที่เพิม่ขึ้น ทั้งน้ีเพราะสินทรัพยร์วมมีจ านวนลดลง 
 

   2.1.3.3  สูตรการค านวณอัตราร้อยละของรายการต่าง ๆ กรณวีิเคราะห์โครงสร้างเฉพาะส่วน 

     งบก าไรขาดทุน เช่น วเิคราะห์เฉพาะค่าใชจ่้าย 
      % = ยอดค่าใชจ่้ายแต่ละรายการ / ยอดค่าใชจ่้ายรวม 

     งบแสดงฐานะการเงิน เช่น วเิคราะห์เฉพาะสินทรัพยห์มุนเวยีน 
      %= ยอดสินทรัพยห์มุนเวยีนแต่ละรายการ/ยอดสินทรัพยห์มุนเวยีนรวม 

    

   2.1.3.4  การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม 

        เป็นการเปรียบเทียบตัวเลขในงบการเงินตั้ งแต่สองงวดบัญชีขึ้นไป เพื่อดูว่า

รายการในแต่ละงวดมีการเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งไร เพิม่ขึ้น ลดลง หรือไม่เปล่ียนแปลงเพื่อให้เห็น
ความหมายที่ชดัเจนจึงจดัท าเป็นอตัราร้อยละของการเปล่ียนแปลง  

   วธีิวเิคราะห์งบการเงินแนวนอนมี 2 วธีิ 

    1.  วธีิวเิคราะห์แบบฐานเคล่ือนที่เป็นการวเิคราะห์โดยเปรียบเทียบกบังวดก่อน 1 งวด 
      สูตร = (ยอดขายปีปัจจุบนั - ยอดขายปีก่อนหนา้) / ยอดขายปีก่อนหนา้ 

    2.  วธีิวเิคราะห์แบบฐานคงที่ เป็นการวิเคราะห์โดยก าหนดใหย้อดขายของปีใด ปีหน่ึงเป็น

การเปรียบเทียบกบัปีอ่ืน ๆ และสูตรค านวณ ดงัน้ี 
      สูตร = (ยอดขายปีที่วเิคราะห์ - ยอดขายปีฐาน) / ยอดขายปีฐาน 

 

   2.1.3.5  การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

        คือการน าขอ้มูลทางการเงินจากงบการเงินที่มีความสัมพนัธก์นัหรือเก่ียวขอ้งกนั

มาเปรียบเทียบในรูปของอตัราส่วน เพื่อให้การวิเคราะห์มีความหมายมากขึ้น ซ่ึงอาจเป็นรายการ
ทางการเงินประเภทเดียวกนัหรือรายการทางการเงินต่างประเภทโดยเปรียบเทียบได ้3 ลกัษณะ 
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   -  เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนทางการเงินของกิจการในปีที่ผา่นมาในอดีต 

   -  เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนทางการเงินของคู่แข่งขนั 
   -  เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ียของอุตสาหกรรมเดียวกนักบักิจการ 

 

   ประเภทของอัตราส่วนทางการเงิน 

   1)  การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน  

      อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน   = สินทรัพยห์มุนเวยีน / หน้ีสินหมุนเวยีน 

      อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็ว  =  (สินทรัพยห์มุนเวียน – สินคา้คงเหลือ ) / หน้ีสิน
                       หมุนเวยีน 

   2)  อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 

      อตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ี    =  ยอดขายเช่ือสุทธิ / ลูกหน้ีเฉล่ีย 

      ระยะเวลาเก็บหน้ี           =  360 วนั / อตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ี 

      อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ =  ตน้ทุนสินคา้ขาย / สินคา้คงเหลือเฉล่ีย  
      ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินคา้  =  360 วนั /อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้ 

                             คงเหลือ 
      อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร  =  ขายสุทธิ / สินทรัพยถ์าวร 

      อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม  =  ขายสุทธิ  / สินทรัพยร์วม 

   3)  อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารหนี้สิน    

      อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม   =  หน้ีสินรวม / สินทรัพยร์วม 

      อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ = หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุน้  
      อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย = ก าไรจากการด าเนินงาน / ดอกเบี้ยจ่าย 

   4)  อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 

      อตัราก าไรขั้นตน้            = ก าไรขั้นตน้/ ขายสุทธิ  
      อตัราก าไรจากการด าเนินงาน      = ก าไรจากการด าเนินงาน / ขายสุทธิ 

      อตัราก าไรสุทธิ            = ก าไรสุทธิ/ขายสุทธิ 

      อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์    = ก าไรสุทธิ / สินทรัพยร์วม 
      อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้สามญั = ก าไรสุทธิ  / ส่วนของผูถื้อหุน้ 
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  2.1.4  ความหมายเกี่ยวกับธุรกิจ 

     นกแอร์  (Nok Air) เ ป็นสายการบินราคาประหยัดของประเทศ ซ่ึงท าการบิน
ภายในประเทศไทยในราคายอ่มเยาว ์บริษทั ซ่ึงอยูภ่ายใตช่ื้อทางการคา้ “นกแอร์” ไดก้  าหนดอยา่ง

เป็นทางการเม่ือวนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2547 ภายใตช่ื้อบริษทั สกายเอเชีย จ  ากดั (Sky Asia Ltd) และ

เม่ือวนัที่ 16 มกราคม 2549 ได้มีการเปล่ียนช่ือเป็น “สายการบินนกแอร์ จ  ากัด (Nok Airlines 
Co.,Ltd.)” 

     “นกแอร์” เป็นช่ือที่ง่าย และสั้นต่อการจดจ า โดนเป็นช่ือที่ส่ือถึงความเป็นมิตร และเป็น

สญัลกัษณ์ของอิสระภาพแห่งการเดินทาง โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นช่ือที่ย  ้าถึงความเป็นไทยไดอ้ยา่ง
แทจ้ริง ซ่ึงก็เปรียบเสมือนนก ที่มีอิสระในการบินสามารถบินไปไหนไดอ้ยา่งมีอิสระเสรีส าหรับ

ตราสัญญลกัษณ์นั้นนกแอร์เลือกที่จะใชสี้เหลืองเป็นสีประจ าสายการบินนกแอร์ โดยสีเหลืองนั้น 
ไดแ้สดงลกัษณะและมีความหมายที่หมายถึงความอบอุ่นและความเป็นมิตร 

     นกแอร์ท าตลาดระดับราคาประหยดั เคร่ืองบินของนกแอร์เป็นเคร่ืองบินของนกแอร์

เป็นเคร่ืองที่แบ่งเช่ามาจากฝูงบินปัจจุบนัของบริษทั การบินไทย โดยมีมาตรฐานการดูแลรักษาใน
มาตรฐานเดียวกนักบัของการบินไทยทุกประการ ผูโ้ดยสารสามารถจองตัว๋ไดห้ลายช่องทาง เช่น 

เคาน์เตอร์นกแอร์ในท่าอากาศยานปลายทางต่าง ๆ จองทางโทรศพัทห์มายถึงเลข 1318 รวมทั้งการ

จองตัว๋ผา่นทางอินเตอร์เน็ต 
     สายการบินนกแอร์ ก่อตั้งขึ้นโดยมีบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) (ถือหุ้น 49%) 

บริษทั นกแอร์แมนเนจเม้นฮ่องกง จ ากัด (ถือหุ้น 25%) บริษัท ทุนลดาวลัย ์จ  ากัด (ส านักงาน
ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย)์ (ถือหุ้น 6%) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) (ถือหุ้น 5%) 

บริษทั คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนลจ ากดั (ถือหุน้ 5%) ผูถื้อหุน้รายอ่ืน ๆ (ถือหุน้ 10%) 

 

  สายการบิน  คือ  ที่ใหบ้ริการขนส่งทางอากาศส าหรับผูโ้ดยสารที่เดินทางและการขนส่งสินคา้ 

สายการบินเช่าหรือเจา้ของเคร่ืองบินของพวกเขาดว้ยซ่ึงในการจดัหาบริการเหล่าน้ีและอาจเป็น
หุน้ส่วนหรือเป็นพนัธมิตรกบัสายการบินอ่ืนเพื่อประโยชน์ร่วมกนั โดยทัว่ไป บริษทั สายการบิน

ไดรั้บการยอมรับที่มีใบรับรองการด าเนินงานอากาศหรือใบอนุญาตที่ออกโดยร่างกายการบินของ

รัฐ  

  การบริการ  คือ การใหค้วามช่วยเหลือ หรือการด าเนินการเพือ่ประโยชน์ของผูอ่ื้นการบริการที่

ดี ผูรั้บบริการก็จะได้รับความประทบัใจ และช่ืนชมองค์กร ซ่ึงเป็นส่ิงดีส่ิงหน่ึงอันเป็นผลดีกับ
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องคก์รของเรา  เบื้องหลงัความส าเร็จเกือบทุกงาน มกัพบวา่งานบริการเป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนงาน

ดา้นต่าง ๆ เช่น งานประชาสมัพนัธ ์งานบริการวชิาการ เป็นตน้ ดงันั้น ถา้บริการดี ผูรั้บบริการเกิด
ความประทบัใจ ซ่ึงการบริการถือเป็นหนา้เป็นตาขององคก์ร ภาพลกัษณ์ขององคก์รก็จะดีไปดว้ย 

  ท่าอากาศยาน หรือ สนามบิน  คือ  สถานที่ส าหรับจอดอากาศยาน เพื่อขนส่งผูโ้ดยสาร ขนส่ง

สินคา้ ซ่อมแซม บ ารุงรักษา และแวะพกัโดยท่าอากาศยาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั ๆ คือ ท่า
อากาศยานพาณิชย ์และท่าอากาศยานทางการทหาร 

  อาคารผู้โดยสาร  คือ  อาคารหลกัที่ท่าอากาศยานจดัไวส้ าหรับใหผู้โ้ดยสารขาเขา้และผูโ้ดยสาร

ขาออกท าพิธีการต่างๆ ส าหรับการเดินทาง ตลอดจนพกัรอก่อนออกเดินทาง ดังนั้น อาคาร
ผูโ้ดยสารจึงเป็นอาคารที่ส าคญั เพราะเป็นอาคารส าหรับใหบ้ริการแก่ผูโ้ดยสารโดยตรง 

  เคร่ืองบินพาณชิย์  คือ  เคร่ืองบินที่มีขนาดใหญ่ส าหรับบรรทุกผูโ้ดยสารไดค้ร้ังละหลายคนใน

เชิงพาณิชย ์เคร่ืองบินพาณิชยมี์ความเร็วน้อย แต่สามารถบินไดเ้ป็นระยะทางไกล เพราะตวัล ามี

ขนาดใหญ่ ถงัเช้ือเพลิงใหญ่ จึงสามารถบินระยะไกลไดโ้ดยไม่ตอ้งหยดุเติมน ้ ามนัเช้ือเพลิง 

 

2.2  แนวคดิเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์กร 

  2.2.1  แนวคดิของ SWOT (SWOT Analysis) 

     SWOT คือ ช่ือของทฤษฎีหน่ึงทางดา้นการตลาด ที่ใชส้ าหรับวิเคราะห์สภาพโดยทัว่ไป

ขององคก์ร ไม่วา่จะเป็นในดา้นจุดแข็ง จุดอ่อน ส าหรับการวางแผนการด าเนินงานต่าง ๆ อยา่งมี

ประสิทธิภาพในอนาคต อัลเบิร์ต ฮมัฟรี (Albert Humphrey) ไดช่ื้อว่าเป็นผูเ้ร่ิมแนวคิดน้ีโดยน า
เทคนิคน้ีมาแสดงในงานสมัมนาที่ มหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด 

     เป็นการวิเคราะห์สภาพองคก์าร หรือหน่วยงานในปัจจุบนัเพือ่คน้หาจุดแข็ง จุดเด่น จุด
ดอ้ย หรือส่ิงที่อาจเป็นปัญหาส าคญัในการด าเนินงานสู่สภาพที่ตอ้งการในอนาคต  SWOT  เป็นตวั

ยอ่ของขอ้ความที่มีความหมายดงัน้ี 

       2.2.1.1  Strengths  หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็งหรือขอ้ไดเ้ปรียบเป็นขอ้ดีที่เกิดจาก

สภาพแวดลอ้มภายในบริษทั เช่น จุดแข็งดา้นการเงิน จุดแข็งดา้นการผลิต จุดแข็งดา้นทรัพยากร

บุคคล บริษทัจะตอ้งใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ในการก าหนดกลยทุธก์ารตลาด 

       2.2.1.2  Weaknesses  หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อนหรือขอ้เสียเปรียบที่เกิดจาก

สภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของบริษทัซ่ึงบริษทัจะตอ้งหาวิธีในการแก้ปัญหานั้นสถานการณ์

ภายในองคก์รที่เป็น 
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       2.2.1.3  Opportunities  หมายถึง โอกาสการที่สภาพแวดลอ้มภายนอกของบริษทั

เอ้ือประโยชน์ส่งเสริมการด าเนินงานขององคก์ร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็น
ผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก แต่จุดแขง็นั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายในนกัการตลาดที่

ดีจะตอ้งเสาะแสวงหาโอกาสอยูเ่สมอและใชป้ระโยชน์จากโอกาสนั้นเช่น การเมือง การปกครอง 

กฎหมาย ราคาน ้ ามนั ค่าเงินบาท คู่แข่ง เป็นตน้ 

       2.2.1.4  Threats  หมายถึง อุปสรรคขอ้จ ากัด ซ่ึงเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอก 

บางคร้ังการจ าแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นส่ิงที่ท  าไดย้าก เพราะทั้งสองส่ิงน้ีสามารถเปล่ียนแปลง

ไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงอาจท าให้สถานการณ์ที่เคยเป็นโอกาสกลับกลายเป็นอุปสรรคได้ เช่น 
ค่าเงินบาท คู่แข่ง เป็นตน้ 

       การใชท้ฤษฎี SWOT วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองคก์ร 
ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีแต่ละอยา่งจะช่วยให้เขา้ใจไดว้่าอิทธิพลต่อการด าเนินงานขององคก์รอยา่งไรจุด

แข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมายในขณะที่

จุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายในที่อาจจะท าลายผลการด าเนินงานโอกาสทาง
สภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพื่อการบรรลุเป้าหมายองค์กรในทางกลับกัน

อุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขดัขวางการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร ผลจาก
การวิเคราะห์ SWOT น้ีจะใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทศัน์ การก าหนดกลยุทธ์ เพื่อให้

องคก์รเกิดการพฒันาในไปทางที่เหมาะสม 

      ในปัจจุบันการวิเคราะห์องค์กรด้วย SWOT ถือเป็นหัวใจส าคัญขั้นแรกของการ
วางแผนด าเนินงานเลยก็วา่ได ้เน่ืองจากในการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ในทฤษฎีน้ีจะท าให้

เรามองเห็นทั้งภาพรวมขอ้ดีขอ้เสียต่าง ๆ ขององคก์รตลอดจนไปถึงเขา้ไปและทราบถึงโอกาสและ

อุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนงานอีกด้วย ท าให้ในการก าหนดเป้าหมาย และวิธีการ
ด าเนินงาน เป็นไปไดอ้ยา่งเหมาะสมที่สุด 

  2.2.2  แนวคดิของ วงจรเดมมิ่ง PDCA 

       PDCA  คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ยอ่มาจาก 4 ค  า ไดแ้ก่ Plan (วางแผน), Do 

(ปฏิบตัิ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) ซ่ึงวงจร PDCA สามารถ

ประยกุตใ์ชไ้ดก้บัทุกๆ เร่ือง นับตั้งแต่กิจกรรมส่วนตวั เช่น การปรุงอาหาร การเดินทางไปท างาน
ในแต่ละวนั การตั้งเป้าหมายชีวิต และการด าเนินงานในระดับบริษทั ซ่ึงรายละเอียดในแต่ละ

ขั้นตอนมีดงัน้ี 
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   เร่ิมตน้ที่ Plan คือขั้นตอนการวางแผนก่อนที่เร่ิมปฏิบติังาน ก าหนดล าดบัความส าคญัของ

งาน ระยะเวลา งบประมาณผูรั้บผิดชอบ และครอบคลุมถึงการก าหนดหวัขอ้วตัถุประสงคท์ี่ชดัเจน
ที่ตอ้งการลงมือปฏิบติั ปรับปรุงเปล่ียนแปลง หรือพฒันาส่ิงใหม่ ๆ โดยในขั้นตอนน้ีพนกังานทุก

คนตอ้งรับทราบและเป็นที่เขา้ใจตรงกนั เพราะถือว่าเป็นองคป์ระกอบที่มีความส าคญัที่จะส่งผล

ช่วยใหก้ารท างานในขั้นตอนถดัไปเป็นไปดว้ยความราบร่ืนและถูกตอ้งตรงวตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไว ้
   การลงมือท าหรือการปฏิบตัิ (Do) ตามขั้นตอนตามแผนงานที่ไดก้  าหนดไวอ้ยา่งเป็นระบบ

และใหมี้ความต่อเน่ือง โดยในขั้นตอนการปฏิบติัน้ี ใหค้  านึงถึงปัจจยัหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการ

ด างาน การประสานงาน การติดต่อส่ือสาร การท างานรวมกนัเป็นทีม เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพ 
และผลลัพธ์ที่ดีที่สุด รวมถึงในระหว่างการปฏิบติังานควรการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับ

แผนหรือเป้าหมายที่วางไว ้
   ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) วา่สามารถบรรลุวตัถุประสงคห์รือมาตรฐานที่ไดก้  าหนดไว้

หรือไม่ การตรวจสอบการท างานควรจะมีการบนัทึกในรูปแบบต่าง  ๆไว ้เช่น สมุดบนัทึก เอกสาร

การตรวจสอบ คอมพวิเตอร์ เป็นตน้ เพือ่ใหง่้ายในการปรับปรุงและแกไ้ข 
   สุดทา้ยคือ (Act) คือกระบวนการปรับปรุงแกไ้ขส่วนที่มีปัญหา โดยขั้นตอนน้ีเป็นการน าเอา

ผลลพัธ์ที่ไดจ้ากขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) มาวิเคราะห์และตรวจสอบสาเหตุความผดิพลาดที่

เกิดขึ้นมาประเมินเพื่อพฒันาแผนและหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาที่เกิด เพื่อป้องกนัไม่ให้ปัญหา
เดิมเกิดขึ้นอีกในระยะยาว ถึงแมว้่าจะไม่มีขอ้บกพร่องจากกระบวนการท างานที่ผา่นมา แต่ก็ควร

จะมีวธีิในการพฒันาปรับปรุงการท างานอยูเ่สมอ เพือ่ใหก้ารด าเนินงานคร้ังต่อไปมีประสิทธิภาพที่
ดีกวา่เดิม 

 

       

2.3  ทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดท าบัญชี 

  2.3.1  หลักการจัดท าบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไป 

     หลกัการทางบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีทัว่ไป หมายถึง เป็นการบนัทึกรวบรวมขอ้มูล

การด าเนินการของผูป้ระกอบธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ ให้อยูใ่นเล่มของเอกสารตามกฎขอ้บงัคบัตาม

เกณฑ์ที่มีการก าหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชีที่สภาวิชาชีพบญัชีและกรมสรรพากรก าหนด  
เพื่อให้ไดข้อ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจของผูป้ระกอบการหรือการรายงานขอ้มูล

ทางบญัชีที่ถูกตอ้ง และเป็นที่ยอมรับ 
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  2.3.2  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 1  (ปรับปรุง 2561) เร่ืองการน าเสนองบการเงิน 

      มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  1 (ปรับปรุง 2561) เ ร่ือง  การน า เสนองบการเงิน 
ประกอบดว้ยยอ่หน้าที่ 1 ถึง 140 ทุกย่อหน้ามีความส าคญัเท่ากนั และมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี

ตอ้งอ่านโดยค านึงถึงขอ้ก าหนด ของกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) 

ในกรณีที่ ไม่ไดใ้ห้แนวปฏิบติั ในการเลือกและการใชน้โยบายการบญัชีให้กิจการถือปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดของมาตรฐานประกาศใช)้ การบญัชีฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง นโยบายการบญัชี

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด  

   2.3.2.1  วัตถุประสงค์ 

       มาตรฐานการบญัชีฉบับน้ีก าหนดเกณฑ์การน าเสนองบการเงินที่จัดท าขึ้นเพื่อ

วตัถุประสงคท์ัว่ไปเพื่อให้มัน่ใจว่างบการเงินดงักล่าวจะสามารถเปรียบเทียบไดก้บังบการเงินใน
งวดก่อนๆ ของกิจการและงบการเงินของกิจการอ่ืน มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีครอบคลุมถึง

ขอ้ก าหนดโดยรวมของการน าเสนองบการเงิน แนวปฏิบติัเก่ียวกบัโครงสร้างและขอ้ก าหนดขั้นต ่า

ส าหรับเน้ือหาที่ตอ้งแสดงในงบการเงิน 

   2.3.2.2  ขอบเขต 

       มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติักบัการจดัท าและน าเสนองบการเงินที่จดัท  า
ขึ้นเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่ได้

ครอบคลุมถึงขอ้ก าหนดในการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า และการเปิดเผยส า หรับรายการที่มี

ลักษณะเฉพาะและเหตุการณ์อ่ืน เน่ืองจากข้อก าหนดดังกล่าวได้ก าหนดไวใ้นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน 

   2.3.2.3  ค านิยาม 

     ค านิยามที่ใชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีความหมายโดยเฉพาะ ดงัน้ี 

     1.  หมายถึง งบการเงินที่จดัท  าขึ้นเพื่อสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้บการเงินซ่ึงไม่อยู่

ในฐานะที่จะเรียกร้องให้กิจการจัดท ารายงานที่มีการดัดแปลงตามความต้องการข้อมูลที่
เฉพาะเจาะจง 

     2.  ไม่สามารถท าไดใ้นทางปฏิบติั หมายถึง ไม่สามารถน าไปถือปฏิบติัแมว้่ากิจการได้

ใชค้วามพยายามอยา่งสมเหตุสมผลทุกทางที่จะน าไปปฏิบติั 
     3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน หมายถึง มาตรฐานและการตีความที่ออกโดย

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีซ่ึงประกอบดว้ย 
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       1)  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

       2)  มาตรฐานการบญัชี 
       3)  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

       4)  การตีความมาตรฐานการบญัชี 

     4.  ความมีสาระส าคญั หมายถึง การละเวน้รายการที่เป็นสาระส าคญัหรือการแสดง
ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั หากรายการแต่ละรายการหรือทุกรายการโดยรวมที่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู ้ใชง้บการเงิน โดยความมีสาระส าคญัขึ้นอยูก่บัขนาด

หรือลกัษณะของการละเวน้ไม่แสดงขอ้มูล หรือการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริง ที่ตอ้งพจิารณา
จากสถานการณ์แวดลอ้ม ทั้งน้ีกิจการอาจใชข้นาดหรือลกัษณะของรายการหรือองคป์ระกอบทั้ง

สองรายการร่วมกนัเป็นปัจจยัประกอบการพจิารณา   
     5.  หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประกอบดว้ย ขอ้มูลที่แสดงเพิม่เติมจากขอ้มูลที่แสดง

ใน งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน งบก าไรขาดทุนที่แสดง

แยกต่างหาก (ถา้มีการน าเสนอ)งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสด 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นการอธิบายหรือการแยกแสดงของรายการที่น าเสนอในงบ

การเงินดังกล่าวและขอ้มูลเก่ียวกับรายการที่มีคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะรับรู้ในงบการเงินที่

น าเสนอ 
     6.  ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ประกอบด้วย รายการรายได้และค่าใช้จ่าย (รวมถึงการ

ปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม่)ซ่ึงไม่อนุญาตใหรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินอ่ืน 

     7.  เจา้ของ หมายถึง ผูถื้อตราสารที่จดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของ 

     8.  ก าไรหรือขาดทุน หมายถึง ผลรวมของรายไดห้กัค่าใชจ่้าย แต่ไม่รวมองคป์ระกอบ
ของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

     9.  การปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม่ หมายถึง จ  านวนที่เคยรับรู้ในก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดปัจจุบนัหรืองวดก่อนๆ ซ่ึงถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือ
ขาดทุนในงวดปัจจุบนั 

     10.  ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม หมายถึง การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของระหว่าง
งวดเป็นผลมาจากรายการและเหตุการณ์อ่ืนๆ นอกจากการเปล่ียนแปลงที่เป็นผลมาจากรายการกบั

เจา้ของจากความสามารถในฐานะที่เป็นเจา้ของ 
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   2.3.2.4  ความมีสาระส าคญัและการน าเสนอด้วยยอดรวม 

       กิจการตอ้งแสดงรายการที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัแต่ละประเภทที่มีสาระส าคญัแยก
จากกนัในงบการเงิน นอกจากน้ี กิจการตอ้งแสดงรายการที่มีลกัษณะหรือหนา้ที่ไม่คลา้ยคลึงกนัแต่

ละรายการแยกจากกนัในงบการเงิน เวน้แต่รายการเหล่านั้นไม่มีสาระส าคญั งบการเงินเป็นผลของ

การประมวลรายการหรือเหตุการณ์อ่ืนจ านวนมากที่ไดร้วมเป็นประเภทตามลกัษณะหรือหน้าที่
ของรายการนั้น ๆ ขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการรวบรวมและจดัประเภทรายการคา้คือ การ

น าเสนอขอ้มูลที่ไดส้รุปและจดัประเภทแลว้ ซ่ึงปรากฏอยูใ่นแต่ละรายการในงบการเงิน รายการ

แต่ละรายการที่ไม่มีสาระส าคญัใหน้ าไปรวมกบัรายการอ่ืนเพือ่น าเสนอในงบการเงินหรือในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน อยา่งไรก็ตาม รายการที่ไม่มีสาระส าคญัพอที่จะแยกแสดงต่างหากในงบ

การเงิน อาจมีสาระส าคญัเพยีงพอที่จะแยกแสดงต่างหากในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

  2.3.3  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ   

     มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ

อตัรา แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 62 ทุกย่อหน้ามีความส าคญั
เท่ากนั และ มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี ตอ้งอ่านโดยค านึงถึงขอ้ก าหนดของกรอบแนวคิดส าหรับ

การรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ ไม่ได้ให้แนวปฏิบติัในการเลือกและการใช้

นโยบายการบญัชี ให้กิจการถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 
2561) เร่ืองนโยบาย การบญัชีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการ

ประกาศใช)้ 

   2.3.3.1  วัตถุประสงค์ 

       กิจการอาจมีกิจกรรมเก่ียวกบัต่างประเทศได ้2 ทาง คือ อาจมีรายการที่เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ หรืออาจมีหน่วยงานต่างประเทศนอกจากน้ีกิจการอาจแสดงงบการเงินในสกุลเงิน
ต่างประเทศ มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่ออธิบายการน ารายการที่เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ และหน่วยงานต่างประเทศมารวมไวใ้นงบการเงินของกิจการและวธีิการแปลงค่างบ

การเงินใหเ้ป็นสกุลเงินที่ใชน้ าเสนองบการเงิน 
       ประเด็นหลัก คือ การพิจารณาว่าจะใช้อัตราแลกเปล่ียนใด และจะรายงาน

ผลกระทบจาก การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนในงบการเงินอยา่งไร 
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   2.3.3.2  ขอบเขต 

     1.  การบญัชีส าหรับรายการและยอดคงเหลือที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ยกเวน้รายการ
และยอดคงเหลือของตราสารอนุพนัธต่์างๆ ซ่ึงอยูภ่ายใตข้อบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 39 

เร่ือง   การรับรู้และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ 

     2.  การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานต่างประเทศเพือ่น าไป
รวมในในงบการเงินของกิจการตามวิธีการจดัท างบการเงินรวม หรืองบการเงินที่บนัทึกเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

     3.  การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการให้เป็นสกุลเงินที่ใช้
น าเสนองบการเงิน 

   2.3.3.3  ค านิยาม 

     ค าศพัทท์ี่ใชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีความหมายเฉพาะดงัต่อไปน้ี 

     1.  อตัราปิด หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนทนัที ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานผลต่างของ

อตัราแลกเปล่ียน หมายถึง ผลต่างที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าจ  านวนหน่วยของเงินสกุลหน่ึงไปเป็น
อีกสกุลหน่ึงดว้ยอตัราแลกเปล่ียนที่แตกต่างไป 

     2.  อตัราแลกเปล่ียน หมายถึง อตัราที่ใชแ้ลกเปล่ียนระหวา่งเงินตราสองสกุล 
     3.  มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจะจ่ายเพือ่โอนหน้ี 

สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัที่วดัมูลค่า (ดูมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที่ 13 (ปรับปรุง 2560 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม (เม่ือมีการประกาศใช)้ 
     4.  เงินตราต่างประเทศ หมายถึง เงินตราสกุลอ่ืน นอกเหนือจากสกุลเงินที่ใช้ในการ

ด าเนินงานของกิจการ 

     5.  หน่วยงานต่างประเทศ หมายถึง บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม การร่วมการงาน หรือสาขา
ของกิจการที่เสนองบการเงิน โดยมีกิจกรรมหรือการประกอบกิจกรรมในประเทศอ่ืน หรือในสกุล

เงินอ่ืน นอกจากประเทศหรือสกุลเงินของกิจการที่เสนองบการเงิน 
     6.  สกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงาน หมายถึง สกุลเงินที่ใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ

หลกัซ่ึงกิจการด าเนินงานอยู ่

     7.  กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ยทั้งหมดของบริษทัใหญ่ 
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     8.  รายการที่เป็นตวัเงิน หมายถึง หน่วยของสกุลเงินที่ถือไวแ้ละสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่

จะไดรั้บ หรือที่จะตอ้งช าระเป็นจ านวนเงินที่ก  าหนดไวแ้น่นอน หรือจ านวนเงินที่สามารถทราบได้
ในจ านวนหน่วยของสกุลเงิน 

     9.  เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ หมายถึง ส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิ ของ

หน่วยงานต่างประเทศของกิจการที่เสนองบการเงิน 
     10.  สกุลเงินที่ใชน้ าเสนองบการเงินหมายถึง สกุลเงินที่ใชใ้นการเสนองบการเงินอตัรา

แลกเปล่ียนทนัที หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนส าหรับการส่งมอบทนัที 

   2.3.3.4  สรุปแนวทางการบัญชีตามข้อก าหนดมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 

       ในการจดัท างบการเงิน กิจการแต่ละกิจการไม่ว่าจะเป็นบริษัทเด่ียว กิจการที่มี

หน่วยงานในต่างประเทศ (เช่น บริษทัใหญ่) หรือหน่วยงานต่างประเทศ (เช่น บริษทัยอ่ย หรือสาขา
ของกิจการ) ตอ้งก าหนดสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานตามยอ่หนา้ที่9 ถึง 14 โดยกิจการตอ้งแปลง

ค่ารายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน และรายงาน

ผลกระทบจากการแปลงค่าดงักล่าวตามขอ้ก าหนดในยอ่หนา้ที่20 ถึง 37 และ 50  กิจการที่เสนองบ
การเงินมกัประกอบดว้ยหลายกิจการ (เช่น กลุ่มกิจการที่ประกอบดว้ยบริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ย

แห่งหน่ึงหรือมากกว่านั้น) กิจการหลายประเภทเหล่านั้น (ไม่วา่จะเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือมิใช่

สมาชิกของกลุ่มก็ตาม) อาจมีการลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมการงาน หรือบริษทัเหล่านั้นอาจ
มีสาขาด้วย จึงมีความจ าเป็นที่กิจการที่เสนองบการเงินตอ้งรวมรายการส าคัญอันเป็นผลการ

ด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการแต่ละกิจการแสดงไวใ้นงบการเงินดว้ย และตอ้งแปลงค่า
รายการเหล่านั้นเป็นสกุลเงิน ซ่ึงกิจการที่เสนองบการเงินใชใ้นการจดัท างบการเงินมาตรฐานการ

บญัชีฉบบัน้ี อนุญาตให ้กิจการเสนองบการเงินเป็นสกุลเงินใดสกุลเงินหน่ึง (หรือหลายสกุลเงิน) 

การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการแต่ละกิจการซ่ึงอยูภ่ายใตกิ้จการที่เสนอ
งบการเงิน ซ่ึงมีสกุลเงินที่ใชใ้นการดา เนินงานที่แตกต่างจากสกุลเงินที่ใชน้ าเสนองบการเงินให้ดู

ยอ่หน้าที่ 38 ถึง 50  มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีอนุญาตให้กิจการที่เป็นบริษทัเด่ียว หรือกิจการซ่ึง
จดัท างบการเงิน เฉพาะกิจการตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่27 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ืองงบการเงินเฉพาะกิจการ (เม่ือมีการประกาศใช)้ น าเสนองบการเงินในสกุลเงินใดสกุลเงินหน่ึง 

(หรือหลายสกุลเงิน) ก็ได้ ถ้าสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงินแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้ในการ
ด าเนินงาน ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินตอ้งมีการแปลงค่าใหอ้ยูใ่นรูปสกุลเงินที่ใชน้ าเสนอ

งบการเงิน ตามที่อธิบายไวใ้นยอ่หนา้ที่ 38 ถึง 50 
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  2.3.4  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561)  เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล

หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

     มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 24 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับบุคคล

หรือกิจการ ที่เก่ียวขอ้งกัน ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 29 ทุกยอ่หน้ามีความส าคญัเท่ากนั และ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัน้ีตอ้งอ่านโดยค านึงถึงขอ้ก าหนดของกรอบแนวคิดส าหรับการรายงาน
ทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบติัในการเลือกและการใช้นโยบายการ

บญัชีให้กิจการถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนด ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง 

นโยบายการบญัชีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด (เม่ือมีการประกาศใช)้ 

   2.3.4.1  วัตถุประสงค์ 

       มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าใหม้ัน่ใจวา่งบการเงินของกิจการได้
เปิดเผยขอ้มูลที่จ  าเป็น เพือ่ท  าใหผู้อ่้านตระหนกัถึงความเป็นไปไดท้ี่ว่าฐานะการเงินและก าไรหรือ

ขาดทุนของกิจการอาจไดรั้บผลกระทบจากการที่กิจการมีบุคคล หรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัและจาก

การมีรายการและยอดคงคา้ง รวมถึงภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 

   2.3.4.2  ขอบเขต 

       มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี ก าหนดให้เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่าง
กิจการที่เก่ียวขอ้งรายการและยอดคงคา้ง รวมทั้งภาระผูกพนัของรายการบุคคลหรือกิจการ ที่

เก่ียวขอ้งกันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัใหญ่ หรือผูล้งทุนที่มีการ

ควบคุมร่วมในหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนัยส าคญัเหนือผูไ้ดรั้บการลงทุนตามที่ก  าหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) 

หรือมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เม่ือมีการ
ประกาศใช)้ มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี น ามาใชก้บังบการเงินแต่ละกิจการดว้ย 

   2.3.4.3  ค านิยาม 

   ค าศพัทท์ี่ใชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีความหมายโดยเฉพาะ ดงัน้ี 
     1.  บุคคลหรือกิจการที่ เก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกบักิจการที่

เป็นผูจ้ดัท  างบการเงิน ( มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี หมายถึงกิจการที่เสนอรายงาน ) 
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  2.3.5  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ  

     มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  27 (ปรับปรุง 2560) เ ร่ือง งบการเ งินเฉพาะกิจการ 
ประกอบดว้ยยอ่หนา้ที่ 1 ถึง 20 ทุกยอ่หนา้มีความส าคญัเท่ากนั มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งอ่าน

โดยค านึงถึงขอ้ก าหนดของ กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณี

ที่ไม่ไดใ้ห้แนวปฏิบติัในการเลือก และการใชน้โยบายการบญัชีใหกิ้จการถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบญัชีการเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด (เม่ือมีการประกาศใช)้ 

   2.3.5.1  วัตถุประสงค์                                                                           

       มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดขอ้ก าหนดทางการบญัชีและ

การเปิดเผย ขอ้มูลส าหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เงินลงทุนในการร่วมคา้และเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมเม่ือกิจการจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2.3.5.2  ขอบเขต 

       มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติักบัการบญัชีส าหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการเม่ือกิจการเลือกที่

จะน าเสนอ หรือตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายที่ใหมี้การน าเสนองบการเงินเฉพาะ กิจการ 

   2.3.5.3  ค าศัพท์ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้  

    1.  งบการเงินรวม หมายถึง งบการเงินของกลุ่มกิจการที่มีการน าเสนอสินทรัพย ์หน้ีสิน 

ส่วนของเจา้ของ รายไดค้่าใชจ่้าย และกระแสเงินสดของบริษทัใหญ่ และบริษทัยอ่ยเสมือนว่าเป็น
ของหน่วยงานทางเศรษฐกิจหน่วยงานเดียว 

    2.  งบการเงินเฉพาะกิจการ หมายถึง  งบการเงินที่น าเสนอโดยกิจการ ซ่ึงกิจการสามารถ
เลือกบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัย่อย  เงินลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วมตาม 

ขอ้ก าหนดของมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี โดยวิธีราคาทุนหรือตามที่ก  าหนดไวใ้นมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน  ฉบบัที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ หรือโดยวธีิ ส่วน
ไดเ้สียตามที่อธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนใน บริษทั

ร่วมและการร่วมคา้ (เม่ือมีการประกาศใช)้ 
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  2.3.6  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

     มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
ประกอบดว้ยยอ่หนา้ที่1 ถึง 57 ทุกยอ่หน้ามีความส าคญัเท่ากนั และมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตอ้ง

อ่านโดยค านึงถึงขอ้ก าหนดของ กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ใน

กรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชีให้ กิจการถือปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่8 (ปรับปรุง 2560) เ ร่ือง นโยบายการบัญชีการ

เปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด (เม่ือมีการประกาศใช)้ 

   2.3.6.1  วัตถุประสงค์ 

       มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์ที่จะก าหนดเน้ือหาขั้นต ่าในรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล รวมทั้งหลกัเกณฑใ์นการรับรู้และวดัมูลค่ารายการที่น าเสนอในงบการเงิน
แบบสมบูรณ์หรือแบบยอ่ส าหรับงวดระหวา่งกาล การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลที่เช่ือถือได้

และทนัต่อเวลาจะช่วยให้ผูล้งทุน เจา้หน้ี และผูใ้ชง้บการเงินอ่ืนเขา้ใจถึงความสามารถของกิจการ

ในการก่อใหเ้กิดก าไรและกระแสเงินสด รวมถึงเง่ือนไขและสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ 

   2.3.6.2  ขอบเขต 

       มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมิไดก้  าหนดว่ากิจการใดควรเผยแพร่รายงานทางการเงิน
ระหว่างกาลและมิได้ก าหนดว่ากิจการควรเผยแพร่รายงานทางการเงินระหว่างกาลบ่อยเพียงใด 

หรือควรเผยแพร่ให้เสร็จภายในระยะเวลาเท่าใดหลังจากวนัส้ินงวดระหว่างกาล อย่างไรก็ตาม 

รัฐบาล หน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ละหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นบญัชีอ่ืน 
มกัจะก าหนดให้กิจการที่ออกตราสารหน้ีหรือตราสารทุนเสนอขายต่อสาธารณชน ตอ้งจดัท า

รายงานทางการเงินระหว่างกาล มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใชป้ฏิบติักบักิจการที่ตอ้งเผยแพร่หรือ

เลือกที่จะเผยแพร่รายงานทางการเงินระหว่างกาลตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีสนับสนุนให้กิจการที่มีหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพย์

จดัท ารายงานทางการเงินระหว่างกาลที่เป็นไปตามหลกัการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า และการ
เปิดเผยขอ้มูลที่ก  าหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีและสนับสนุนให้กิจการที่มีหลกัทรัพยซ้ื์อ

ขายในตลาดหลกัทรัพยป์ฏิบติัดงัน้ี 

 
    1.  จดัท ารายงานทางการเงินระหว่างกาลอยา่งน้อย ณ วนัส้ินสุดงวดคร่ึงปี แรกของรอบ

บญัชี 
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    2.  จดัท ารายงานทางการเงินระหว่างกาลให้พร้อมใช้ภายใน 60 วนันับจากวนัส้ินงวด

ระหวา่งกาลนั้น 

   2.3.6.3.  ค านิยาม 

       ค าศพัทท์ี่ใชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีความหมายโดยเฉพาะ ดงัน้ี 

    1.  งวดระหวา่งกาล หมายถึง รอบระยะเวลารายงานทางการเงินที่สั้นกวา่งวดเตม็ปีบญัชี 
    2.  รายงานทางการเงินระหว่างกาล หมายถึง รายงานทางการเงินที่เป็นงบการเงินแบบ

สมบูรณ์(ตามที่ระบุในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 

(เม่ือมีการประกาศใช)้ หรือ งบการเงินแบบยอ่ (ตามที่ระบุในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัน้ี) ส าหรับ
งวดระหวา่งกาล 
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2.4  งานโครงการที่เกี่ยวข้อง 

 

   บุตรชยา  ราศี ( บทคัดย่อ  2558 ) ท าการศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานของหุน้กลุ่มธนาคาร

พาณิชยข์นาดใหญ่และกลาง  โดยการวิเคราะห์ผลด าเนินงานในภาพรวม  และการวิเคราะห์

อตัราส่วนทางการเงิน  และค่าสถิติที่ส าคญั  ผลการศึกษาในภาพรวม  พบว่า กลุ่มธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่มีปริมานธุรกรรมที่สูงกว่าในทุก ๆ ด้าน  แต่มีอัตราการเติบโตต ่ากว่า กลุ่มธนาคาร

พาณิชยข์นาดกลางที่เติบโตค่อนขา้งผนัผวน  ส่วนการเปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน พบว่า
ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่มีผลด าเนินงานที่ดีกวา่ 

   จันทนา  วัฒนกาญจนะ ( บทคัดย่อ : 2559 ) ศึกษาวิจยัโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์

เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินในแต่ละปีของแต่ละบริษทั  ศึกษาอตัราส่วนทางการเงินเฉล่ีย
ของอุตสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตรกบัค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตร

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยเก็บขอ้มูลจากประชากรไดแ้ก่บริษทัใน

หมวดธุรกิจการเกษตรที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจ านวน 15 บริษทั  ขอ้มูล
ที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนและตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

   สมหญิง  พิชัยเชิด  ( บทคัดย่อ : 2556 ) การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พือ่ท  าการวิเคราะห์งบ

การเงินเปรียบเทียบ ระหว่างบริษทักรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด์ ลีส จ  ากัด ( มหาชน ) และ บริษทั 

ไมด้าลิสซ่ิง จ  ากัด ( มหาชน ) โดยการรวบรวมขอ้มูลประจ าปีของบริษทัที่อยู่ในธุรกิจลิสซ่ิง
เอกสารการวจิยัและขอ้มูลจากระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ระหวา่ง ปี 

พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2555 ในการวิเคราะห์เชิงพรรณราจะเป็นการวิเคราะห์งบการเงินในด้าน 
ความคล่องตวัทางการเงินระยะสั้น ความสามารถในการหาก าไร  ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

โครงสร้างเงินทุนและนโยบายทางการเงิน 

 
 

 

 
 

 



 28 
 

บทที่  3 
 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 
    การจดัท าโครงการคร้ังน้ีเพือ่การศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั สายการบินนกแอร์ 
จ  ากดั (มหาชน)  คณะผูจ้ดัท  าไดเ้ลือกบริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบธุรกิจ
ประเภทการบริการ โดยท าการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร เพื่อน ามาวางแผนแก้ไขปัญหา  
ตลอดจนวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั  โดยมีงบการเงิน ระยะเวลา 3 ไตรมาส 1-3 ปี 2561  พร้อม
ทั้งวเิคราะห์เปรียบเทียบกบับริษทัคู่แข่งที่มีธุรกิจประเภทเดียวกนั  
    คณะผูจ้ดัท  าไดด้ าเนินการจดัตั้งบริษทัจ าลองและบนัทึกรายการคา้ตามวงจรบญัชี โดยมี
ขั้นตอนดงัน้ี 
    3.1  บริษทั และระยะเวลา 
    3.2  วเิคราะห์โครงสร้างองคก์ร 
    3.3  วเิคราะห์กระบวนการปฏิบตัิงาน 
    3.4  วเิคราะห์หลกัการบญัชีของธุรกิจ 
 
3.1  บริษัทและระยะเวลา 
  บริษัท 
  บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั ( มหาชน )  สถานที่ตั้ง ส านกังานใหญ่ 183 อาคารรัจนาการ 
ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
 
  ระยะเวลา 
  งบการเงิน  คือ   
    3.1.1  งบแสดงฐานะการเงิน 
    3.1.2  งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
    3.1.3  งบกระแสเงินสด 
    3.1.4  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
        (รอบระยะเวลาไตรมาสที่ 1-3 ปี 2561) 
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3.2  วิเคราะห์โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่  1  โครงสร้างองคก์รของบริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั ( มหาชน ) 
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 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

  การด าเนินธุรกิจ 

    บริษัท สายการบินนกแอร์ จ  ากัด (มหาชน) หรือ "นกแอร์" จัดตั้ งขึ้ น เม่ือวนัที่ 27 

กุมภาพนัธ์ 2547 ในช่ือบริษทั สกาย เอเชีย จ  ากดั และเปล่ียนช่ือเป็น "บริษทั สายการบินนกแอร์ 

จ  ากัด" เม่ือวนัที่ 16 มกราคม 2549 ต่อมาเม่ือวนัที่ 18 มกราคม 2556 บริษทัได้ จดทะเบียนแปร
สภาพเป็นบริษทัมหาชน และหุน้สามญัของบริษทั ไดรั้บการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

โดยเร่ิมเขา้ท าการ ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัที่ 20 มิถุนายน 2556 

    ในปี 2557 บริษทัได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจโดยการเปิด เส้นทางบินระหว่าง
ประเทศ จึงไดเ้ขา้ร่วมทุนกบัสายการบินสกู๊ต โดย จดัตั้งสายการบินนกสกู๊ตขึ้นมา เพือ่ด าเนินธุรกิจ

สายการบินราคา ประหยดัระหวา่งประเทศ เพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั 
    นกแอร์ยงัคงเป็นสายการบินที่มีจุดหมายปลายทางครอบคลุม เส้นทางบินภายในประเทศ

มากที่สุด โดยมุ่งเนน้การสร้างความ พงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ผา่นการใหบ้ริการที่มีคุณภาพ และการเอา

ใจใส่ รวมทั้งความน่าเช่ือถือ และความปลอดภยัเป็นส าคญั ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  

  วิสัยทัศน์ พนัธกิจ และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 

   วิสัยทัศน์  

   “มุ่งสู่การเป็นสายการบินแห่งวตักรรมที่ล  ้าสมยัที่สุด  และเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นการเดินทางที่
สะดวกสบายแก่ผูโ้ดยสารทัว่โลก  ในราคาที่คุม้ค่าพร้อมกับตวัเลือกอนัหลากหลาย  และยงัคง

เป่ียมไปดว้ยบริการที่สมัผสัไดถึ้งความเป็นไทยอยา่งแทจ้ริง” 

   พันธกิจ 

   “นกแอร์มุ่งมัน่เพื่อเป็นสายการบินราคาประหยดัอนัดบัหน่ึงในประเทศไทย  โดยน าเสนอ

ความพึงพอใจแก่ลูกคา้ด้วยราคาที่คุม้ค่าแต่คงไวซ่ึ้งความน่าเช่ือถือ  ความสะดวก ความคิด
สร้างสรรค ์ และการเอาใจใส่” 

   นกแอร์ยงัคงเป็นสายการบินที่มีจุดหมายปลายทางครอบคลุมเสน้ทางบินภายในประเทศมาก

ที่สุด  โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ผา่นการใหบ้ริการที่มีคุณภาพ และการเอาใจ
ใส่รวมทั้งความน่าเช่ือถือ  และความปลอดภยัเป็นส าคญั  ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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 แผนกลยุทธ์องค์กร 

     1.  ดา้นการลดตน้ทุน โดยใชเ้ทคโนโลย ี
     2.  ดา้นการพฒันาศกัยภาพและแสวงหาโอกาสของ กลุ่มธุรกิจ 

     3.  ดา้นการบริหารจดัการส่ิงต่างๆ ใหมี้ประสิทธิภาพดีขึ้น 

     4.  ดา้นการด าเนินงานดว้ยนวตักรรมและดิจิทลัเทคโนโลย ี
     5.  ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอยา่งมีประสิทธิผล 

 

 การวิเคราะห์ SWOT 

   การวเิคราะห์SWOT  มาจากตวัอกัษรยอ่ของค า 4 ค  าคือ S (Strengths จุดแขง็  W( Weaknesses 

จุดอ่อน) O (Opportunities โอกาส)  T (Threats อุปสรรค) SWOT เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทาง
การตลาดของบริษทัตวัเองเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการตลาด เม่ือผูบ้ริหารบริษทัน าเทคนิคมา

ประยกุตใ์ชเ้พือ่ใชเ้พิ่มประสิทธิภาพใหก้บับริษทัไดแ้สดงผลท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานของ

บริษทัเพิม่ขึ้นจึงมีการน าสวอตมาใชอ้ยา่งแพร่หลายในหลากหลายธุรกิจจนแพร่หลายไปทัว่โลก 

   จุดแข็ง (Strengths) 

    1.  การเดินทางไปขึ้นเคร่ืองสะดวก เพราะใชส้นามบินดอนเมืองเป็นจุดศูนยก์ลางในการ
เดินทาง 

    2.  การใหบ้ริการเที่ยวบินที่ครอบคลุมเสน้ทางมากที่สุดในประเทศไทย   

    3.  พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองมีความร่าเริงแจ่มใสและเป็นวยัรุ่น  
    4.  อาหารบนเคร่ืองฟรีบางส่วน ในขณะที่สายการบินตน้ทุนต ่าจะท าการขาย 

    5.  บริการบรรทุกสมัภาระฟรี ซ่ึงโดยปกติสายการบินตน้ทุนต ่ามกัจะคิดเพิม่ 

   จุดอ่อน (Weaknesses) 

    1.  ผูโ้ดยสายไม่มีความสะดวกในการต่อเที่ยวไปต่างประเทศ  

    2.  การด าเนินงานไร้ประสิทธิภาพ  
    3.  เคร่ืองบินเก่าเสียบ่อย เม่ือมีเคร่ืองล านึงเสีย จะท าให้หมุนเวียนเคร่ืองบินไม่ทนั เกิดผล

กระทบต่อเที่ยวบินต่อ ๆ มา เกิดการล่าชา้ของเที่ยวบิน 

   โอกาส (Opportunities) 

    1.  ผูโ้ดยสารหนัมาเดินทางกบัสายการบินตน้ทุนต ่ามากขึ้น 

    2.  ประชาชนหนัมาเดินทางดว้ยการโดยสารทางอากาศมากขึ้น 
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    3.  การเติบโตของเศรษฐกิจต่างประเทศท าใหมี้ชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวมากขึ้น 

    4.  การเปิดน่านฟ้าอาเซียนท าใหมี้สิทธิทางการบินมากขึ้น 

   อุปสรรค (Threats) 

    1.  สภาพอากาศท าใหเ้ที่ยวบินเกิดความล่าชา้ 

    2.  ราคาน ้ ามนัตลาดโลกที่พุง่สูงขึ้น 
    3.  ภาพลกัษณ์ของสายการบินตน้ทุนต ่าในสายตาผูโ้ดยสายที่มองในเร่ืองความปลอดภยั

กบัการบริการ 

    4.  การแข่งขนัในธุรกิจการบินมีการแข่งขนัที่สูงขึ้น จากสายการบินในประเทศ 
 

3.3  วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน 

   จุดอ่อนที่น ามาวเิคราะห์ปรับใชก้บั PDCA คือ  เคร่ืองบินเก่า เสียบ่อย    

     Plan = การวางแผน มีแผนที่วางไวค้ือ บริษทัจะลดตน้ทุนดว้ยการน าเคร่ืองบินที่ใชม้า

นานออกจากระบบเพื่อลดทุนในการซ่อมบ ารุง และวางแผนการดูแลรักษาระบบเคร่ืองยนตใ์หอ้ยู่

ในสภาพดีตามอายกุารใชง้าน 

     Do  = การน าไปปฏิบัติ การด าเนินงานขั้นตอนน้ีจะเป็นการปฏิบัติงาน โดยใช้

เคร่ืองบินที่จอดทิ้งไวแ้ต่ไม่ไดใ้ชง้านบ่อย น ามาใชท้ดแทนเคร่ืองบินที่เก่ากวา่    

    Check   = การตรวจสอบ ขั้นตอนน้ีจะเป็นการตรวจสอบและได้มีการติดตามผลการ

ด าเนินงานของเคร่ืองบินที่น ามาใช ้ โดยตรวจสอบระบบเคร่ืองยนต ์ระบบความปลอดภยั และ
ตรวจสอบถึงตน้ทุนในการซ่อมบ ารุงวา่นอ้ยลงมากเพยีงใด 

     Act  = การปรับปรุง ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาโดยท าการปรับปรุง

แกไ้ขจุดบกพร่องที่การใชแ้ละดูแลรักษาระบบเคร่ืองยนตใ์หอ้ยูใ่นสภาพที่ดี ไม่มีความเส่ียงต่อการ

เกิดความผดิพลาดภายในระบบเคร่ืองยนต ์หรือก่อใหเ้กิดความผดิพลาดนอ้ยที่สุด 
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3.4  วิเคราะห์หลักการบัญชีของธุรกิจ 

  3.4.1  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 1 เร่ือง  การน าเสนองบการเงิน 

      มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดเกณฑ์การน าเสนองบการเงินที่จัดท าขึ้ นเพื่อ

วตัถุประสงคท์ัว่ไปเพื่อใหม้ัน่ใจว่างบการเงินดงักล่าวจะสามารถเปรียบเทียบไดก้บังบการเงิน ใน

งวดก่อนๆ ของกิจการ และงบการเงินของกิจการอ่ืน มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีครอบคลุมถึง 
ขอ้ก าหนดโดยรวมของการน าเสนองบการเงิน แนวปฏิบติัเก่ียวกบัโครงสร้างและขอ้ก าหนดขั้นต ่า 

ส าหรับเน้ือหาที่ตอ้งแสดงในงบการเงิน 

      มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติักบัการจดัท าและน าเสนองบการเงินที่จดัท  า
ขึ้นเพือ่วตัถุประสงคท์ัว่ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

 

  3.4.2  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เร่ือง  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศ 

     มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดขึ้ นจากผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ มีวตัถุประสงคเ์พือ่อธิบายการน ารายการที่

เป็นเงินตราต่างประเทศและหน่วยงานต่างประเทศมารวมไวใ้นงบการเงินของกิจการ และวธีิการ
แปลงค่างบการเงินให้เป็นสกุลเงินที่ใช้เสนองบการเงินสกุล  กิจการอาจมีกิจกรรมเก่ียวกับ

ต่างประเทศได ้2 ทาง คือ อาจมีรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ หรืออาจมีหน่วยงานต่างประเทศ 

นอกจากน้ีกิจการอาจแสดงงบการเงินในสกุลเงินต่างประเทศ  
 

  3.4.3  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน 

     มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อท าให้มั่นใจว่างบการเงินของกิจการได้

เปิดเผยขอ้มูลที่จ  าเป็น เพือ่ท  าใหผู้อ่้านตระหนกัถึงความเป็นไปไดท้ี่ว่าฐานะการเงินและก าไรหรือ
ขาดทุนของกิจการอาจไดรั้บผลกระทบจากการที่กิจการมีบุคคล หรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัและจาก

การมีรายการและยอดคงคา้ง รวมถึงภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 
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  3.4.4  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  27  เร่ือง  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดขอ้ก าหนดทางการบญัชีและการ
เปิดเผย ขอ้มูลส าหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เงินลงทุนในการร่วมคา้และเงินลงทุนในบริษทัร่วม

เม่ือกิจการจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

  3.4.5  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  34  เร่ือง  การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

     มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคท์ี่จะก าหนดเน้ือหาขั้นต ่าาในรายงานทางการ

เงินระหว่างกาล รวมทั้งหลกัเกณฑใ์นการรับรู้และวดัมูลค่ารายการที่น าเสนอในงบการเงินแบบ
สมบูรณ์ หรือแบบยอ่ส าหรับงวดระหวา่งกาล การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลที่เช่ือถือไดแ้ละ

ทนัต่อเวลาจะช่วยให้ผูล้งทุน เจา้หน้ี และผูใ้ชง้บการเงินอ่ืนเขา้ใจถึงความสามารถของกิจการใน
การก่อใหเ้กิดก าไรและกระแสเงินสด รวมถึงเง่ือนไขและสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ 
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บทที่  4 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

4.1 งบการเงิน 
งบการเงินของบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด ( มหาชน) ไตรมาสที่ 1 
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งบการเงินของบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด ( มหาชน) ไตรมาสที่ 2 
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งบการเงินของบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด ( มหาชน) ไตรมาสที่ 3 
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4.2  การวิเคราะห์อัตราร้อยละตามแนวต้ัง 
 

 
 

ตารางที่ 2 การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวธีิแนวตั้ง 

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

432,492,800        275,028,078        1,236,897,223     4.17% 5.78% 22.12%

2,000                     2,000                     2,000                     0.00% 0.00% 0.00%

1,116,374,122     785,877,080        724,114,305        10.77% 16.52% 12.95%

57,731,228           51,671,618           34,163,739           0.56% 1.09% 0.61%

38,052,704           37,707,504           34,592,447           0.37% 0.79% 0.62%

91,608,575           80,469,486           73,580,978           0.88% 1.69% 1.32%

1,736,261,429     1,230,755,766     2,103,350,692     16.75% 25.88% 37.61%

0.00% 0.00% 0.00%

1,257,728,164     1,330,979,246     1,316,925,518     12.13% 27.98% 23.55%

4,949,000             4,949,000             4,949,000             0.05% 0.10% 0.09%

28,420,554           28,420,554           28,420,554           0.27% 0.60% 0.51%

46,318,400           46,429,500           46,429,500           0.45% 0.98% 0.83%

970,000,000        970,000,000        970,000,000        9.36% 20.39% 17.34%

5,136,390,379     - - 49.56% 0.00% 0.00%

200,394,658        219,637,460        241,179,210        1.93% 4.62% 4.31%

35,483,368           32,614,228           37,296,195           0.34% 0.69% 0.67%

13,321,915           13,321,915           13,321,915           0.13% 0.28% 0.24%

849,622,354        807,147,510        762,395,047        8.20% 16.97% 13.63%

85,957,252           72,170,338           68,474,984           0.83% 1.52% 1.22%

8,628,586,044     3,525,669,751     3,489,391,923     83.25% 74.12% 62.39%

10,364,847,473   4,756,425,517     5,592,742,615     100.00% 100.00% 100.00%

เงินประกนัและเงินมดัจ ำเก่ียวกบั

เคร่ืองบิน - ระยะยำว

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน

รวมสินทรัพย์

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินส ำรองบ ำรุงรักษำเคร่ืองบิน

เงินลงทนุในกำรร่วมคำ้

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด

เงินลงทนุชัว่ครำว

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน

สินคำ้คงเหลือ
เงินประกนัและเงินมดัจ ำเก่ียวกบั

เคร่ืองบิน - ระยะสั้น

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย

เงินลงทนุระยะยำวอ่ืน

เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ี

เก่ียวขอ้งกนั

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์

สินทรัพย์หมุนเวียน

บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับไตรมาส 1 - 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561

รายการ

สินทรัพย์
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ตารางที่ 2 การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวธีิแนวตั้ง (ต่อ) 
 
 
 
 

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

- - -

600,000,000        - - 5.79% 0.00% 0.00%

3,622,382,111     2,674,757,760     2,692,321,379     34.95% 56.23% 48.14%

18,441,470           18,006,227           19,259,360           0.18% 0.38% 0.34%

103,854,949        99,913,571           101,654,568        1.00% 2.10% 1.82%

13,449,251           9,411,551             8,404,731             0.13% 0.20% 0.15%

4,358,127,781     2,802,089,109     2,821,640,038     42.05% 58.91% 50.45%

0.00% 0.00% 0.00%

5,527,569,625     511,960,152        601,310,961        53.33% 10.76% 10.75%

255,586,344        242,385,313        231,076,053        2.47% 5.10% 4.13%

92,135,395           94,777,337           90,891,044           0.89% 1.99% 1.63%

5,875,291,364     849,122,802        923,278,058        56.68% 17.85% 16.51%

10,233,419,145   3,651,211,911     3,744,918,096     98.73% 76.76% 66.96%

ประมำณกำรหน้ีสินคำ่ซ่อมบ ำรุง

เคร่ืองบิน - ระยะยำว

ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับ

ผลประโยชน์พนักงำน

เงินกูย้มืระยะสั้น

รวมหนีสิ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน

รำยไดร้อตดับญัชีจำกโปรแกรม

สิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้

บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน

ประมำณกำรหน้ีสินคำ่ซ่อมบ ำรุง

เคร่ืองบิน - ระยะสั้น

งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับไตรมาส 1 - 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561

รายการ
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ตารางที่ 2 การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวธีิแนวตั้ง (ต่อ) 
 
 
 
 
 

 
 

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

2,499,249,882     2,499,249,882     2,499,249,882     24.11% 52.54% 44.69%

2,271,999,796     2,271,999,796     2,271,999,764     21.92% 47.77% 40.62%

4,325,885,792     4,325,885,792     4,325,885,718     41.74% 90.95% 77.35%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

62,500,000           62,500,000           62,500,000           0.60% 1.31% 1.12%

(6,528,957,260)   (5,555,171,982)   (4,812,560,963)   (62.99%) (116.79%) -86.05%

-                  -                  -                  

131,428,328        1,105,213,606     1,847,824,519     1.27% 23.24% 33.04%

-                  -                  -                  

131,428,328        1,105,213,606     1,847,824,519     1.27% 23.24% 33.04%

10,364,847,473   4,756,425,517     5,592,742,615     100.00% 100.00% 100.00%

บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)

ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม

ส่วนเกินมลูคำ่หุ้นสำมญั

จดัสรรแลว้

ทนุส ำรองตำมกฎหมำย

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (ขำดทนุสะสม)

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนต ่ำจำกกำรเปล่ียนแปลงสดัส่วน

กำรถือหุ้น

  ในบริษทัยอ่ย

รวมส่วนของบริษทัใหญ่

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน

ทนุท่ีออกและช ำระแลว้

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ

ส าหรับไตรมาส 1 - 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561

งบแสดงฐานะการเงิน
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การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงนิของบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน)                
 วิธีแนวต้ัง 
    จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)  
ดว้ยวิธีการวเิคราะห์แนวตั้ง ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 
และ ไตรมาสที่ 3 พบวา่  
    ในไตรมาสที่ 1 มีสินทรัพยร์วมมีค่าเท่ากับร้อยละ 100.00 ซ่ึงประกอบด้วย สินทรัพย์
หมุนเวียนร้อยละ 37.61 เม่ือพจิารณาองคป์ระกอบแลว้พบวา่มีรายการ เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดร้อยละ 22.12  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนร้อยละ 12.95  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนร้อยละ 1.32 
ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนร้อยละ 62.39 เม่ือพจิารณาองคป์ระกอบแลว้พบวา่มีรายการ เงิน
ฝากธนาคารที่มีภาระค ้าประกนัร้อยละ 23.55 เงินลงทุนในบริษทัร่วมคา้ร้อยละ 0.51 เงินลงทุนระ
ยายาวอ่ืนร้อยละ 0.83 เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกันร้อยละ 17.34  ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่าและอุปกรณ์ร้อยละ 4.31 เงินประกนัและเงินมดัจ าเก่ียวกบัเคร่ืองบิน – ระยะยาวร้อยละ 
13.63สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนร้อยละ 1.73 
    ในส่วนของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นรวมมีค่าเท่ากับร้อยละ 100.00 ซ่ีงประกอบดว้ย
หน้ีสินรวมร้อยละ 66.96 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบแลว้พบว่ามีรายการ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี
อ่ืนร้อยละ 48.14 ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน - ระยะสั้นร้อยละ 1.82 ประมาณการ
หน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน - ระยะยาวร้อยละ 10.75  ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์
พนักงานร้อยละ 4.13 และยงัประกอบด้วยส่วนของผูถื้อหุ้นรวมร้อยละ 33.04 เม่ือพิจารณา
องค์ประกอบแล้วพบว่ามีรายการ ทุนหุ้นสามัญร้อยละ 40.62 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญร้อยละ 
77.35 ขาดทุนสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรร้อยละ 86.05 
    ในไตรมาสที่ 2 มีสินทรัพยร์วมมีค่าเท่ากับร้อยละ 100.00 ซ่ึงประกอบด้วย สินทรัพย์
หมุนเวียนร้อยละ25.88  เม่ือพจิารณาองคป์ระกอบแลว้พบวา่มีรายการ เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดร้อยละ 5.78  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนร้อยละ 16.52  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนร้อยละ 1.69
ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนร้อยละ 74.12 เม่ือพจิารณาองคป์ระกอบแลว้พบวา่มีรายการ เงิน
ฝากธนาคารที่มีภาระค ้าประกนัร้อยละ 27.98 เงินลงทุนในบริษทัร่วมคา้ร้อยละ 0.60 เงินลงทุนระ
ยายาวอ่ืนร้อยละ 0.98 เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกันร้อยละ 20.39  ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่าและอุปกรณ์ร้อยละ 4.62 เงินประกนัและเงินมดัจ าเก่ียวกบัเคร่ืองบิน – ระยะยาวร้อยละ 
16.97สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนร้อยละ 1.50 
    ในส่วนของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นรวมมีค่าเท่ากับร้อยละ 100.00 ซ่ีงประกอบดว้ย
หน้ีสินรวมร้อยละ 76.76 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบแลว้พบว่ามีรายการ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี
อ่ืนร้อยละ 56.23 ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน - ระยะสั้นร้อยละ 2.10 ประมาณการ
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หน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน - ระยะยาวร้อยละ 10.76  ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์
พนักงานร้อยละ 5.10 และยงัประกอบด้วยส่วนของผูถื้อหุ้นรวมร้อยละ 23.24 เม่ือพิจารณา
องค์ประกอบแล้วพบว่ามีรายการ ทุนหุ้นสามัญร้อยละ 47.77 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญร้อยละ 
90.95 ขาดทุนสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรร้อยละ 116.79 
    ในไตรมาสที่ 3  มีสินทรัพยร์วมมีค่าเท่ากับร้อยละ 100.00 ซ่ึงประกอบด้วย สินทรัพย์
หมุนเวียนร้อยละ 16.75 เม่ือพจิารณาองคป์ระกอบแลว้พบวา่มีรายการ เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดร้อยละ 4.17  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนร้อยละ 10.77  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนร้อยละ 0.88 
ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนร้อยละ 83.25 เม่ือพจิารณาองคป์ระกอบแลว้พบวา่มีรายการ เงิน
ฝากธนาคารที่มีภาระค ้าประกนัร้อยละ 12.13 เงินลงทุนในบริษทัร่วมคา้ร้อยละ 0.27 เงินลงทุนระ
ยายาวอ่ืนร้อยละ 0.45 เงินส ารองบ ารุงรักษาเคร่ืองบินร้อยละ 49.56 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการ
ที่เก่ียวขอ้งกนัร้อยละ 9.36  ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ร้อยละ 1.93 เงินประกนัและเงิน
มดัจ าเก่ียวกบัเคร่ืองบิน – ระยะยาวร้อยละ 8.20 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนร้อยละ 0.83 
    ในส่วนของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นรวมมีค่าเท่ากับร้อยละ 100.00 ซ่ีงประกอบดว้ย
หน้ีสินรวมร้อยละ 98.73 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบแลว้พบว่ามีรายการ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี
อ่ืนร้อยละ 34.95 เงินกูย้มืระยะสั้นร้อยละ 5.79 ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน - ระยะ
สั้นร้อยละ 1.00 ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน - ระยะยาวร้อยละ 53.33  ประมาณการ
หน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานร้อยละ 2.47 และยงัประกอบดว้ยส่วนของผูถื้อหุน้รวมร้อยละ 
1.27 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบแลว้พบวา่มีรายการ ทุนหุน้สามญัร้อยละ 21.92 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สามญัร้อยละ 41.74 ขาดทุนสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรร้อยละ 62.99 
    จากการเปรียบเทียบร้อยละของกิจการมีสินทรัพยท์ั้งส้ินมีค่าเท่ากับร้อยละ 100.00 ซ่ึง
ประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวียนมียอดคงเหลืองลดลงคือ ไตรมาสที่ 1 เท่ากบัร้อยละ 37.61 ไตร
มาสที่ 2 เท่ากบัร้อยละ 25.88 ไตรมาสที่ 3 เท่ากบัร้อยละ 16.75 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 22.12 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 5.78 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 4.17 ลูกหน้ีการคา้และ
ลูกหน้ีอ่ืน ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 12.95 เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 2 เป็นร้อยละ 16.52 และไตรมาสที่ 3 
ร้อยละ 10.77  แสดงว่ากิจการมีนโยบายการให้สินเช่ือเพิ่มขึ้ นท าให้ยอดเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดลดลง และนโบบายเก่ียวกับสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ในด้านของสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนมียอดเพิ่มขึ้น คือ ไตรมาสที่ 1 เท่ากบัร้อยละ 62.39 ไตรมาสที่ 2 เท่ากบัร้อยละ 74.12 
ไตรมาสที่ 3 เท่ากับร้อยละ 83.25 เม่ือพิจารณาองค์ประกอบจึงพบว่าด้านที่เพิ่มคือ เงินส ารอง
บ ารุงรักษาเคร่ืองบิน ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 0.00 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 0.00 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 49.56   
เม่ือพจิารณาพบดา้นที่ลดลงคือ เงินฝากธนาคารที่มีภาระค ้าประกนั ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 23.55 ไตร
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มาสที่ 2 ร้อยละ 27.98 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 12.13 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ไตร
มาสที่ 1 ร้อยละ 17.34 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 20.39 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 9.36 
   ในดา้นหน้ีสินรวมมีอตัราร้อยละเพิม่ขึ้น คือ ไตรมาสที่ 1 เท่ากบัร้อยละ 66.96 ไตรมาสที่ 2 
เท่ากบัร้อยละ 76.76 ไตรมาสที่ 3 เท่ากบัร้อยละ 98.73 ซ่ึงประกอบดว้ยหน้ีสินหมุนเวียนไตรมาสที่ 
1 ร้อยละ 50.45 เพิม่ขึ้นในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 58.91 และลดลงในไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 42.05  ส่วน
ในหน้ีสินไม่หมุนเวยีนรวม ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 16.51 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 17.85 ไตรมาสที่ 3 ร้อย
ละ 56.68 
   ในดา้นส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงคือ ไตรมาสที่ 1 เท่ากบัร้อยละ 33.04 ไตรมาสที่ 2 เท่ากบัร้อย
ละ 23.24 และ ไตรมาสที่ 3 เท่ากบั 1.27 จะเห็นไดว้า่ในส่วนของผูถื้อหุ้นนั้นลดลง ซ่ึงจากการที่ได้
พจิารณารายตวัพบวา่ ทุนหุ้นสามญัไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 40.62 เพิม่ขึ้นในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 47.77 
และลดลงในไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 21.92 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 77.35 
เพิม่ขึ้นในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 90.95 และลดลงในไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 41.74 
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ตารางที่ 3 การวเิคราะห์งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตามวธีิแนวตั้ง 

 
 
 
 
 
 

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

2,436,029,948 2,866,552,581 3,789,296,451 85.07% 85.45% 87.78%

329,360,376    369,673,638    406,877,188    11.50% 11.02% 9.43%

7,653,511         7,336,458         6,876,192         0.27% 0.22% 0.16%

90,623,987      111,130,432    113,791,136    3.16% 3.31% 2.64%

2,863,667,822 3,354,693,109 4,316,840,967 100.00% 100.00% 100.00%

3,642,847,162 3,882,210,393 4,157,761,126 127.21% 115.72% 96.31%

2,011,680         42,078,787      42,563,033      0.07% 1.25% 0.99%

190,210,050    173,014,946    148,589,527    6.64% 5.16% 3.44%

2,384,208         - - 0.08% 0.00% 0.00%

3,837,453,100 4,097,304,126 4,348,913,686 134.00% 122.14% 100.74%

- - -

(973,785,278)  (742,611,017)  (32,072,719)     (34.00%) (22.14%) (0.74%)

- - -

(973,785,278)  (742,611,017)  (32,072,719)     (34.00%) (22.14%) (0.74%)

(973,785,278)  (742,611,017)  (32,072,719)     (34.00%) (22.14%) (0.74%)

ส่วนแบง่ขำดทนุจำกเงินลงทนุในกำร

ร่วมคำ้

ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้

ก  าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด

รวมค่าใช้จ่าย

รำยไดจ้ำกคำ่โดยสำร

รายไดจ้ากการให้บริการ

รายไดอ่ื้น

ดอกเบ้ียรับ

อ่ืน ๆ

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุคา่โดยสารและการให้บริการ

คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย

คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร

ตน้ทนุทำงกำรเงิน

บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ส าหรับไตรมาส 1 - 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561

รายการ

รายได้
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การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของ บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน)   
  วิธีแนวต้ัง 
    จากการวเิคราะห์งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)
ดว้ยวิธีการวเิคราะห์แนวตั้ง ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูลทั้ง 3 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาส
ที่ 2 ไตรมาสที่ 3 
    ในไตรมาสที่ 1 รายไดร้วมมีค่าเท่ากบัร้อยละ 100.00 ซ่ีงประกอบดว้ย ค่าโดยสารร้อยละ 
87.78  ค่าบริการผูโ้ดยสารร้อยละ 9.43 ดอกเบี้ยรับร้อยละ 0.16  รายไดอ่ื้นร้อยละ 2.64  ตน้ทุนขาย
และบริการร้อยละ 96.31 ค่าใช้จ่ายในการขายร้อยละ 0.99 ค่าใชจ่้ายในการบริหารร้อยละ 3.44    
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ร้อยละ 0.74 ก าไรส าหรับงวดร้อยละ 
74.00 
 ในไตรมาสที่ 2 รายไดร้วมมีค่าเท่ากบัร้อยละ 100.00 ซ่ีงประกอบดว้ย ค่าโดยสารร้อยละ 85.45  
ค่าบริการผูโ้ดยสารร้อยละ 11.02 ดอกเบี้ยรับร้อยละ 0.22  รายไดอ่ื้นร้อยละ 3.31  ตน้ทุนขายและ
บริการร้อยละ 115.72 ค่าใช้จ่ายในการขายร้อยละ 1.25 ค่าใช้จ่ายในการบริหารร้อยละ 5.16   
ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้้อยละ 22.14 ก าไรส าหรับงวดร้อยละ 
22.14 
 ในไตรมาสที่ 1 รายไดร้วมมีค่าเท่ากบัร้อยละ 100.00 ซ่ีงประกอบดว้ย ค่าโดยสารร้อยละ 85.07
ค่าบริการผูโ้ดยสารร้อยละ 11.50 ดอกเบี้ยรับร้อยละ 0.27  รายไดอ่ื้นร้อยละ 3.16  ตน้ทุนขายและ
บริการร้อยละ 127.21 ค่าใช้จ่ายในการขายร้อยละ 0.07 ค่าใช้จ่ายในการบริหารร้อยละ 6.64  
ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้้อยละ 134.00 ก าไรส าหรับงวดร้อยละ 
134.00    จากการเปรียบเทียบร้อยละของกิจการมีขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นคือไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 0.74 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 22.14 ไตรมาสที่ 3 
ร้อยละ 34 เน่ืองจากตน้ทุนขายจากไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 96.31 เพิม่ขึ้นในไตรมาสที่ 2 เท่ากบัร้อยละ 
115.72 และในไตรมาสที่ 3 เท่ากบัร้อยละ 127.21  และกิจการยงัมีค่าใชจ่้ายรวมที่เพิม่ขึ้นใน ไตร
มาสที่ 1 เท่ากบัร้อยละ 100.74 เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 2 เท่ากบัร้อยละ 22.14 และลดลงในไตรมาสที่ 
3 เท่ากบัร้อยละ 34 จึงท าใหก้ าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวดในไตรมาสที่ 1 เท่ากบัร้อยละ (0.74) เพิม่ขึ้น
ในไตรมาสที่ 2 เป็นขาดทุนถึงร้อยละ (22.14) ต่อมาในไตรมาสที่ 3 ก็ยงัไม่สามารถท าก าไรไดโ้ดย
ไตรมาสที่ 3    ขาดทุนเท่ากบัร้อยละ (34.00)  ดงันั้นถา้เปรียบเทียบก าไรระหวา่งไตรมาสที่ 1 ไตร
มาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ก าไรมีการเปล่ียนแปลงเม่ือน ามาเปรียบเทียบ 3 ปี ดงันั้นกิจการจะตอ้งมี
การปรับปรุงการด าเนินงานใหมี้ก าไรมากขึ้นโดยลดตน้ทุนและเพิม่รายได ้
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4.3  การวิเคราะห์อัตราร้อยละตามแนวนอนหรือแนวโน้ม 
 

 
 

ตารางที่ 4 การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวธีิแนวนอนและวธีิแนวโนม้ 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

บำท % บำท %

432,492,800      275,028,078      1,236,897,223   157,464,722    57.25% (961,869,145)   (77.76%)

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

1,116,374,122   785,877,080      724,114,305      330,497,042    42.05% 61,762,775      8.53%

57,731,228         51,671,618         34,163,739         6,059,610         11.73% 17,507,879      51.25%

38,052,704         37,707,504         34,592,447         345,200            0.92% 3,115,057         9.01%

91,608,575         80,469,486         73,580,978         11,139,089       13.84% 6,888,508         9.36%

1,736,261,429   1,230,755,766   2,103,350,692   505,505,663    41.07% (872,594,926)   (41.49%)

1,257,728,164   1,330,979,246   1,316,925,518   (73,251,082)     (5.50%) 14,053,728      1.07%

4,949,000           4,949,000           4,949,000           -                     0.00% -                     0.00%

28,420,554         28,420,554         28,420,554         -                     0.00% -                     0.00%

46,318,400         46,429,500         46,429,500         (111,100)           (0.24%) -                     0.00%

970,000,000      970,000,000      970,000,000      -                     0.00% -                     0.00%

5,136,390,379   - - 5,136,390,379 0.00% -                     0.00%

200,394,658      219,637,460      241,179,210      (19,242,802)     (8.76%) (21,541,750)     (8.93%)

35,483,368         32,614,228         37,296,195         2,869,140         8.80% (4,681,967)       (12.55%)

13,321,915         13,321,915         13,321,915         -                     0.00% -                     0.00%

849,622,354      807,147,510      762,395,047      42,474,844       5.26% 44,752,463      5.87%

85,957,252         72,170,338         68,474,984         13,786,914       19.10% 3,695,354         5.40%

8,628,586,044   3,525,669,751   3,489,391,923   5,102,916,293 144.74% 36,277,828      1.04%

10,364,847,473 4,756,425,517   5,592,742,615   5,608,421,956 117.91% (836,317,098)   (14.95%)

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี

เงินประกนัและเงินมดัจ ำเก่ียวกบั

เคร่ืองบิน - ระยะยำว

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน

เงินประกนัและเงินมดัจ ำเก่ียวกบั

เคร่ืองบิน - ระยะสั้น

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย

เงินลงทนุในกำรร่วมคำ้

เงินลงทนุระยะยำวอ่ืน

เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ี

เก่ียวขอ้งกนั

เงินส ำรองบ ำรุงรักษำเคร่ืองบิน

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด

เงินลงทนุชัว่ครำว

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน

สินคำ้คงเหลือ

บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับไตรมาส 1 - 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561

เพ่ิม-(ลด)

สินทรัพย์ ไตรมาสที ่3 กบั 2 ไตรมาสที ่2 กบั 1

รายการ
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ตารางที่ 4 การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวธีิแนวนอนและวธีิแนวโนม้ (ต่อ) 
 
 
 
 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

บำท % บำท %

- - -

600,000,000      - - 600,000,000    0.00% - 0.00%

3,622,382,111   2,674,757,760   2,692,321,379   947,624,351    35.43% (17,563,619)     -0.65%

18,441,470         18,006,227         19,259,360         435,243            2.42% (1,253,133)       -6.51%

103,854,949      99,913,571         101,654,568      3,941,378         3.94% (1,740,997)       -1.71%

13,449,251         9,411,551           8,404,731           4,037,700         42.90% 1,006,820         11.98%

4,358,127,781   2,802,089,109   2,821,640,038   1,556,038,672 55.53% (19,550,929)     -0.69%

5,527,569,625   511,960,152      601,310,961      5,015,609,473 979.69% (89,350,809)     -14.86%

255,586,344      242,385,313      231,076,053      13,201,031       5.45% 11,309,260      4.89%

92,135,395         94,777,337         90,891,044         (2,641,942)       (2.79%) 3,886,293         4.28%

5,875,291,364   849,122,802      923,278,058      5,026,168,562 591.92% (74,155,256)     -8.03%

10,233,419,145 3,651,211,911   3,744,918,096   6,582,207,234 180.27% (93,706,185)     -2.50%

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

รายการ

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน

เงินกูย้มืระยะสั้น

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน

รำยไดร้อตดับญัชีจำกโปรแกรม

สิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้

ประมำณกำรหน้ีสินคำ่ซ่อมบ ำรุง

เคร่ืองบิน - ระยะสั้น

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน

บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับไตรมาส 1 - 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561

ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับ

ผลประโยชน์พนักงำน

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน

เพ่ิม-(ลด)

ไตรมาสที ่3 กบั 2 ไตรมาสที ่2 กบั 1หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

ประมำณกำรหน้ีสินคำ่ซ่อมบ ำรุง

เคร่ืองบิน - ระยะยำว

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน

รวมหนีสิ้น
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ตารางที่ 4 การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวธีิแนวนอนและวธีิแนวโนม้ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

บำท % บำท %

2,499,249,882   2,499,249,882   2,499,249,882   -                     0.00% -                     0.00%

2,271,999,796   2,271,999,796   2,271,999,764   -                     0.00% 32                      0.00%

4,325,885,792   4,325,885,792   4,325,885,718   -                     0.00% 74                      0.00%

62,500,000         62,500,000         62,500,000         -                     0.00% -                     0.00%

(6,528,957,260) (5,555,171,982) (4,812,560,963) (973,785,278)   17.53% (742,611,019)   15.43%

-                -                -                

131,428,328      1,105,213,606   1,847,824,519   (973,785,278)   (88.11%) (742,610,913)   (40.19%)

-                -                -                

131,428,328      1,105,213,606   1,847,824,519   (973,785,278)   (88.11%) (742,610,913)   (40.19%)

10,364,847,473 4,756,425,517   5,592,742,615   5,608,421,956 117.91% (836,317,098)   (14.95%)รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (ขำดทนุสะสม)

ส่วนต ่ำจำกกำรเปล่ียนแปลงสดัส่วน

กำรถือหุ้น

  ในบริษทัยอ่ย

รวมส่วนของบริษทัใหญ่

บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับไตรมาส 1 - 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561

จดัสรรแลว้

ทนุส ำรองตำมกฎหมำย

ไตรมาสที ่3 กบั 2 ไตรมาสที ่2 กบั 1

เพ่ิม-(ลด)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุท่ีออกและช ำระแลว้

รายการ

ทุนเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน

ส่วนเกินมลูคำ่หุ้นสำมญั
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การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงนิของ บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน)   
  วิธีแนวนอนและวธีิแนวโน้ม 
    จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)
 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 ประจ าปี 2561 ด้วยวิธีการวิเคราะห์แนวนอน ซ่ึง
แสดงเก่ียวกบัจ านวนเงินและร้อยละเปรียบเทียบขอ้มูลทั้ง 3 ไตรมาส พบวา่ 
    จากการเปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 กบั ไตรมาสที่ 1 แสดงให้เห็นว่ากิจการมีสินทรัพยร์วม
ลดลง 836,317,098 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.95 เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ 1 ประกอบด้วย สินทรัพย์
หมุนเวียนลดลง 872,594,926 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.49 และในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เพิม่ขึ้น 36,277,828 คิดเป็นร้อยละ 1.04 ซ่ึงเกิดจากการที่กิจการอาจจะลงทุนส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยดูได้
จาก เงินฝากธนาคารที่มีภาระค ้าประกนัที่เพิม่ขึ้นถึง 14,053,728 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.07 ในส่วน
ของหน้ีสินรวมลดลง 93,706,185 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.50  ซ่ึงอาจเกิดจากที่กิจการมีหน้ีสิน
หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้นถึง 1,116,820 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.98 แต่ก็มีบางส่วนที่ลดลงอย่างเช่น
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลง 17,563,619 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.65 ในส่วนของผูถื้อหุ้นนั้น
ลดลง 836,317,098 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.95 
    จากการเปรียบเทียบไตรมาสที่ 3 กบั ไตรมาสที่ 2 แสดงให้เห็นว่ากิจการมีสินทรัพยร์วม
เพิ่มขึ้ น 5,608,421,956 บาท คิดเป็นร้อยละ 117.91 เม่ือเทียบกับไตรมาสที่  2 ประกอบด้วย 
สินทรัพยห์มุนเวยีนรวมเพิม่ขึ้น 505,505,663 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.07 และในส่วนของสินทรัพย์
ไม่หมุนเวยีนรวมเพิ่มขึ้น 5,102,916,293 บาท คิดเป็นร้อยละ 144.74 ซ่ึงเกิดจากที่เงินฝากธนาคารที่
มีภาระค ้าประกนัลดลง 73,251,082 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.50  และเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนที่ลดลงไป 
111,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.24 ในส่วนของหน้ีสินรวมเพิ่มขึ้นถึง 6,582,207,234 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 180.27 ซ่ึงเกิดจากที่เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืนเพิ่มขึ้นถึง 947,624,351 คิดเป็น
ร้อยละ35.43 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้น  4,037,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.90 และ หน้ีสินค่า
ซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน 5,015,609,473 บาท คิดเป็นร้อยละ 979.69 ในส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ่มขึ้ น 
5,608,421,956 บาท คิดเป็นร้อยละ 117.91 ซ่ึงเกิดจากขาดทุนยงัไม่ได้จดัสรรลดลง 973,785,278 
บาท ลดลงถึง 17.53% 
    สรุป เม่ือมีการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 3 กับ ไตรมาสที่ 2 ดีกว่า      
ไตรมาสที่ 2 กบั ไตรมาสที่ 1 เพราะ กิจการมีสินทรัพยห์มุนเวียนที่เพิ่มขึ้น และยงัมีสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนเพิม่ขึ้นอีก ในส่วนของผูถื้อหุน้ก็เพิม่ขึ้น 
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ตารางที่ 5 การวเิคราะห์งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตามวธีิแนวนอนและวธีิแนวโนม้ 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1

บำท % บำท %

2,436,029,948 2,866,552,581 3,789,296,451   (430,522,633)  (15.02%) (922,743,870)  (24.35%)

329,360,376    369,673,638    406,877,188      (40,313,262)    (10.91%) (37,203,550)    (9.14%)

7,653,511         7,336,458         6,876,192           317,053           4.32% 460,266           6.69%

90,623,987      111,130,432    113,791,136      (20,506,445)    (18.45%) (2,660,704)      (2.34%)

2,863,667,822 3,354,693,109 4,316,840,967   (491,025,287)  (14.64%) (962,147,858)  (22.29%)

3,642,847,162 3,882,210,393 4,157,761,126   (239,363,231)  (6.17%) (275,550,733)  (6.63%)

2,011,680         42,078,787      42,563,033         (40,067,107)    (95.22%) (484,246)          (1.14%)

190,210,050    173,014,946    148,589,527      17,195,104      9.94% 24,425,419      16.44%

2,384,208         - - 2,384,208        -                    0.00%

3,837,453,100 4,097,304,126 4,348,913,686   (259,851,026)  (6.34%) (251,609,560)  (5.79%)

- - -

(973,785,278)  (742,611,017)  (32,072,719)       (231,174,261)  31.13% (710,538,298)  2215.40%

- - -

(973,785,278)  (742,611,017)  (32,072,719)       (231,174,261)  31.13% (710,538,298)  2215.40%

(973,785,278)  (742,611,017)  (32,072,719)       (231,174,261)  31.13% (710,538,298)  2215.40%

ไตรมาสที ่3 กบั 2

รายการ เพ่ิม-(ลด)

บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ส าหรับไตรมาส 1 - 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561

ไตรมาสที ่2 กบั 1

รายได้

รวมค่าใช้จ่าย

รำยไดจ้ำกคำ่โดยสำร

รายไดจ้ากการให้บริการ

รายไดอ่ื้น

ดอกเบ้ียรับ

อ่ืน ๆ

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุคา่โดยสารและการให้บริการ

คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย

คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร

ตน้ทนุทำงกำรเงิน

ส่วนแบง่ขำดทนุจำกเงินลงทนุในกำรร่วมคำ้

ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้

ก  าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด
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การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน)   
  วิธีแนวนอนและวธีิแนวโน้ม 
    จากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของ บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 ประจ าปี 2561 ดว้ยวธีิการวิเคราะห์แนวนอน ซ่ึงแสดง
เก่ียวกบัจ านวนเงินและร้อยละเปรียบเทียบขอ้มูลทั้ง 3 ไตรมาส พบวา่ 
    จากการเปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 กบั ไตรมาสที่ 1 แสดงให้เห็นว่ากิจการมีรายไดล้ดลง 
962,147,858 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.29 โดยเกิดจากที่ค่าโดยสารลดลง 922,743,870 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 24.35   ค่าบริการผูโ้ดยสารลดลง 37,203,550 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.14 รายไดอ่ื้นลดลง 
2,660,704 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.34 กิจการมีค่าใชจ่้ายรวมลดลง 251,609,733 บาท คิดเป็น 6.63 
เกิดจากที่ตน้ทุนขายและบริการลดลง 275,550,733 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.63 ส่วนก าไรส าหรับงวด
ลดลง 710,538,298 บาท คิดเป็นร้อยละ 2215.40 
    จากการเปรียบเทียบไตรมาสที่ 3 กบั ไตรมาสที่ 2 แสดงใหเ้ห็นวา่กิจการมีรายไดร้วมลดลง 
491,025,287 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.64 ซ่ึงเกิดจากค่าโดยสารลดลง 430,522,633 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 15.02 และ ค่าบริการผูโ้ดยสารลดลง 40,313,262 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.91 ในส่วนของ
ค่าใชจ่้ายรวมลดลง 259,851,026 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.34 เกิดจากที่ตน้ทุนขายและบริการลดลง 
239,363,231 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.17% ในส่วนของก าไรส าหรับงวดลดลง 231,174,261 บาท คิด
เป็นร้อยละ 31.13 
    สรุป จากการเปรียบเทียบ ไตรมาสที่ 2 กบั ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 3 กบั ไตรมาสที่ 2 
คือ ไตรมาสที่ 3 กบั ไตรมาสที่ 2 บริหารดีกว่า ไตรมาสที่ 2 กบั ไตรมาสที่ 1 เพราะกิจการมีก าไร
ส าหรับงวดลดลงน้อยกวา่ ดงันั้นจึงควรบริหารกิจการใหเ้พิม่ยอดขายอาจจะท าไดจ้ากการโฆษณา
ที่มากขึ้นและลดตน้ทุนลงเพือ่ใหกิ้จการมีก าไรเพิม่ขึ้นตามที่ผูบ้ริหารตอ้งการ 
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4.4 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
  4.4.1  อัตราส่วนการวิเคราะห์สภาพคล่อง 
         1.  อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
 

 
 

ตารางที่ 6 สูตรอตัราส่วนทุนหมุนเวยีน 
 

 
 

ตารางที่ 7 การวเิคราะห์อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน 
 

  ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนคือ 0.75  เท่า แสดงว่ากิจการมีสินทรัพย์
หมุนเวยีนที่แปรสภาพเป็นเงินสดไดเ้ร็วภายใน 1 ปี นอ้ยกวา่หน้ีสินหมุนเวยีน  
     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนคือ 0.44 เท่า แสดงว่า กิจการมีสินทรัพย์
หมุนเวยีนที่แปรสภาพเป็นเงินสดไดเ้ร็วภายใน 1 ปี นอ้ยกวา่หน้ีสินหมุนเวยีน  
     ไตรมาสที่ 3  กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนคือ 0.40 เท่า แสดงว่า กิจการมีสินทรัพย์
หมุนเวยีนที่แปรสภาพเป็นเงินสดไดเ้ร็วภายใน 1 ปี นอ้ยกวา่หน้ีสินหมุนเวยีน 
     สรุป ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  และไตรมาสที่ 3  มีสินทรัพยห์มุนเวียนนอ้ยกวา่หน้ีสิน
หมุนเวยีนแสดงใหเ้ห็นวา่ กิจการไม่มีความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้นได ้
 
 
 
 

สินทรัพยห์มนุเวียน

หน้ีสินหมนุเวียน
=

อตัรำส่วนทนุหมนุเวียน (เทำ่) 

เพ่ิมดี

1,736,261,429           1,230,755,766           2,103,350,692           

4,358,127,781           2,802,089,109           2,821,640,038           
= 0.75 เท่ำ

อตัรำส่วนทุนหมนุเวียน

ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 1

= 0.40 เท่ำ = 0.44 เทำ่
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     2.  อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 
 

 
 

ตารางที่ 8 สูตรอตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว 
 

 
 

ตารางที่ 9 การวเิคราะห์อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว 
  ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว คือ 0.73 เท่า แสดงว่ากิจการไม่มี
สินทรัพยท์ี่มีสภาพคล่องที่แปลงสภาพเป็นเงินสดไดเ้ร็วเพยีงพอที่จะช าระหน้ี   
      ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว คือ 0.42 เท่า แสดงว่ากิจการไม่มี
สินทรัพยท์ี่มีสภาพคล่องที่แปลงสภาพเป็นเงินสดไดเ้ร็วเพยีงพอที่จะช าระหน้ี    
     ไตรมาสที่ 3 กิตการมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว คือ 0.39 เท่า แสดงว่ากิจการไม่มี
สินทรัพยท์ี่มีสภาพคล่องที่แปลงสภาพเป็นเงินสดไดเ้ร็วเพยีงพอที่จะช าระหน้ี 
     สรุป ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 มีสินทรัพยห์มุนเวียนที่หักสินค้า
คงเหลือและค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้าน้อยกว่าหน้ีสิน แสดงให้เห็นวา่ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และ 
ไตรมาสที่ 3 กิจการไม่มีความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้นได ้
 
 
 
 
 
 

สินทรัพยห์มนุเวียน-สินคำ้คงเหลือ-คำ่ใช้จ่ำยล่วงหนำ้ อตัรำส่วนทนุหมนุเวียนเร็ว 

(เทำ่) เพ่ิมดี
=

หน้ีสินหมนุเวียน

1,678,530,201           1,179,084,148           2,069,186,953           

4,358,127,781           2,802,089,109           2,821,640,038           
= 0.73 เท่ำ= 0.39 เท่ำ = 0.42 เทำ่

อตัรำส่วนทุนหมนุเวียนเร็ว

ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 1
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 4.4.2  อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 
     1.  อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี ้
 

 
ตารางที่ 10 สูตรอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 

 

 
 

ตารางที่ 11 การวเิคราะห์อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 
 

       1.1  ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหนี ้
 

 
 

ตารางที่ 12 สูตรระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 
 

 
 

ตารางที่ 13 การวเิคราะห์ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 
 
 

อตัรำกำรหมนุเวียนของลูกหน้ี 

(รอบ) เพ่ิมดี
=

ลูกหน้ีเฉล่ีย

ยอดขำยเช่ือสุทธิ

2,765,390,324           3,236,226,219           4,196,173,639           

1,509,312,662           1,147,934,233           724,114,305              
= 5.79 รอบ= 1.83 รอบ = 2.82 รอบ

อตัรำกำรหมนุเวียนของลูกหน้ี

ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 1

ระยะเวลำโดยเฉล่ียในกำรเกบ็

เงินจำกลูกหน้ี (วนั) ลดดี
=

360

จ ำนวนรอบจำกอตัรำกำรหมนุเวียนของลูกหน้ี

360 360 360

1.83 2.82 5.79
= 62.12 วนั= 196.48 วนั = 127.70 วนั

ระยะเวลำโดยเฉล่ียในกำรเกบ็เงินจำกลูกหน้ี

ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 1
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 ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี คือ 5.79 รอบ เม่ือขายสินคา้แล้ว
สามารถใชร้ะยะเวลาในการเก็บหน้ี 61.12 วนั        
     ไตรมาสที่ 2 1กิจการมีอตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ี คือ 2.82 รอบ เม่ือขายสินคา้แลว้
สามารถใชร้ะยะเวลาในการเก็บหน้ี 127.70 วนั      
     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี คือ 1.83 รอบ เม่ือขายสินคา้แล้ว
สามารถใชร้ะยะเวลาในการเก็บหน้ี 196.48 วนั    
     สรุป ไตรมาสที่ 1 มีอตัราการหมุนเวียนของหน้ีดีกว่า ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3คือ 
มีรอบการหมุนเวยีนของลูกหน้ี และ ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีที่สามารถเก็บหน้ี
ไดเ้ร็วกวา่ แสดงใหเ้ห็นวา่ไตรมาสที่ 1 กิจการสามารถขายสินคา้และสามารถเก็บหน้ีไดดี้กว่าไตร
มาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 3 
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     2.  อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ 
 

 
 

ตารางที่ 14 สูตรอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 
 

 
 

ตารางที่ 15 การวเิคราะห์อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 
 
 

       2.1  ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการขายสินค้า 
 

 
 

ตารางที่ 16 สูตรระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินคา้ 
 

 
 

ตารางที่ 17 การวเิคราะห์ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินคา้ 
 

อตัรำกำรหมนุเวียนของสินคำ้

คงเหลือ (รอบ) เพ่ิมดี
=

ตน้ทนุสินคำ้ขำย

สินคำ้คงเหลือเฉล่ีย

3,642,847,162           3,882,210,393           4,157,761,126           

83,567,037                 68,753,488                 34,163,739                 
= 121.70 รอบ= 43.59 รอบ 56.47 รอบ

อตัรำกำรหมนุเวียนของสินคำ้คงเหลือ

ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 1

จ ำนวนรอบจำกอตัรำกำรหมนุเวียนของสินคำ้คงเหลือ

ระยะเวลำโดยเฉล่ียในกำรขำยสินคำ้ 

(วนั) ลดดี
=

360

360 360 360

43.59 56.47 121.70
= 2.96 วนั= 8.26 วนั = 6.38 วนั

ระยะเวลำโดยเฉล่ียในกำรขำยสินคำ้

ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 1
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  ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 121.70 รอบ และกิจการ
จะตอ้งเก็บสินคา้ไว ้2.96 วนั จึงจะขายได ้           
     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ  56.47 รอบ และกิจการ
จะตอ้งเก็บสินคา้ไว ้6.38 วนั จึงจะขายได ้       
     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 43.59 รอบ และกิจการ
จะตอ้งเก็บสินคา้ไว ้8.26 วนั จึงจะขายได ้     
     สรุป ไตรมาสที่ 1 มีการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือมากกวา่ ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาส
ที่ 3 คือ มีรอบการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ และ ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินคา้ไดเ้ร็วกวา่ 
แสดงใหเ้ห็นวา่ไตรมาสที่ 1 กิจการสามารถขายสินคา้ไดดี้กวา่ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 
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     3.  อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร 
 

 
 

ตารางที่ 18 สูตรอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร 
 

 
 

ตารางที่ 19 การวเิคราะห์อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร 
 

  ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวรคือ 1.20 เท่า กิจการสามารถ
ใชสิ้นทรัพยถ์าวรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวรคือ 0.92 เท่า กิจการสามารถ
ใชสิ้นทรัพยถ์าวรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากที่สุด      
     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวรคือ 0.32 เท่า กิจการสามารถ
ใชสิ้นทรัพยถ์าวรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากที่สุด     
     สรุป ไตรมาสที่ 1 มีการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรมากกว่า ไตรมาสที่ 2 และ ไตร
มาสที่ 3 คือ ในไตรมาสที่ 1 กิจการสามารถใชสิ้นทรัพยถ์าวรได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ดีกวา่ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 
 
 
 
 
 

อตัรำกำรหมนุเวียนของสินทรัพยถ์ำวร

 (เทำ่) เพ่ิมดี
=

ขำยสุทธิ

สินทรัพยถ์ำวร

2,765,390,324           3,236,226,219           4,196,173,639           

8,628,586,044           3,525,669,751           3,489,391,923           
= 1.20 เท่ำ= 0.32 เท่ำ = 0.92 เทำ่

อตัรำกำรหมนุเวียนของสินทรัพยถ์ำวร

ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 1
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     4.  อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม 
 

  
 

ตารางที่ 20 สูตรอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 
 

 
 

ตารางที่ 21 การวเิคราะห์อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 
 

  ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมคือ 0.75 เท่า กิจการสามารถใช้
สินทรัพยร์วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
     ไตรมาสที่ 2 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมคือ 0.68 เท่า กิจการสามารถใช้
สินทรัพยร์วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    
     ไตรมาสที่ 3 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมคือ 0.27 เท่า กิจการสามารถใช้
สินทรัพยร์วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
     สรุป ไตรมาสที่ 1 มีการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วมมากกวา่ ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาส
ที่ 3 คือ ในไตรมาสที่ 1กิจการสามารถใชสิ้นทรัพยร์วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากที่สุดดีกวา่ ไตร
มาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 
 
 
 
 
 

อตัรำกำรหมนุเวียนของสินทรัพยร์วม 

(เทำ่) เพ่ิมดี
=

 ขำยสุทธิ

สินทรัพยร์วม

2,765,390,324           3,236,226,219           4,196,173,639           

10,364,847,473         4,756,425,517           5,592,742,615           
= 0.75 เท่ำ= 0.27 เท่ำ = 0.68 เทำ่

อตัรำกำรหมนุเวียนของสินทรัพยร์วม

ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 1
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  4.4.3  อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารหนี้สิน 
     1.  อัตราส่วนหนีสิ้นต่อสินทรัพย์รวม 
 

 
 

ตารางที่ 22 สูตรอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 
 

 
 

ตารางที่ 23 การวเิคราะห์อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 
 

  ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม คือ 0.67 เท่า กิจการสามารถใช้
สินทรัพยร์วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม คือ 0.77 เท่า กิจการสามารถใช้
สินทรัพยร์วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม คือ 0.99 เท่า กิจการสามารถใช้
สินทรัพยร์วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
     สรุป ไตรมาสที่ 1 มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมน้อยกว่า ไตรมาสที่ 2 และ ไตร
มาสที่ 3 คือ มีหน้ีสินรวมน้อยกว่าสินทรัพยร์วม แสดงใหเ้ห็นว่า ไตรมาสที่ 1 กิจการใชเ้งินทุนจาก
หน้ีสินนอ้ยกวา่ ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 ซ่ึงท าใหมี้ความเส่ียงนอ้ย 
 
 
 
 

อตัรำส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 

(เทำ่) ลดดี
=

หน้ีสินรวม

สินทรัพยร์วม

10,233,419,145         3,651,211,911           3,744,918,096           

10,364,847,473         4,756,425,517           5,592,742,615           
= 0.67 เท่ำ= 0.99 เท่ำ = 0.77 เทำ่

อตัรำส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม

ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 1
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     2.  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

 
 

ตารางที่ 24 สูตรการวิเคราะห์อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

 
 

ตารางที่ 25 การวเิคราะห์อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

  ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 2.03 เท่า กิจการจะตอ้งใช้
เงินทุนจากส่วนของผูถื้อหุน้เพิม่ขึ้นเพือ่เอามาใชใ้นการช าระหน้ีสิน 
     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 3.30 เท่า กิจการจะตอ้งใช้
เงินทุนจากส่วนของผูถื้อหุน้เพิม่ขึ้นเพือ่เอามาใชใ้นการช าระหน้ีสิน  
     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 77.86 เท่า กิจการจะตอ้งใช้
เงินทุนจากส่วนของผูถื้อหุน้เพิม่ขึ้นเพือ่เอามาใชใ้นการช าระหน้ีสิน  
     สรุป ไตรมาสที่ 1 มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นน้อยกว่า ไตรมาสที่ 2 และ 
ไตรมาสที่ 3 คือมีหน้ีสินรวมน้อยกว่าส่วนของผูถื้อหุ้น แสดงให้เห็นว่าไตรมาสที่ 1 กิจการใช้
เงินทุนจากหน้ีสินนอ้ยกวา่ ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 ซ่ึงท าใหมี้ความเส่ียงนอ้ย 
 
 
 
 
 

อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

(เทำ่) ลดดี
=

หน้ีสินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้น

10,233,419,145         3,651,211,911           3,744,918,096           

131,428,328              1,105,213,606           1,847,824,519           
= 2.03 เท่ำ= 77.86 เท่ำ = 3.30 เทำ่

อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น

ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 1
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     3.  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ 
 

 
 

ตารางที่ 26 สูตรการวิเคราะห์อตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย 
 

 
 

ตารางที่ 27 การวเิคราะห์อตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย 
 

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

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำร

จ่ำยดอกเบ้ีย (เท่ำ) เพ่ิมดี
= ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน

ดอกเบ้ียจ่ำย

(1,069,678,568)         (861,077,907)             (152,740,047)             

2,384,208                   -                               -                               
= - เท่ำ= (448.65)  เท่ำ = -        เทำ่

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรจ่ำยดอกเบ้ีย

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

 
ตารางที่ 28 สูตรอตัราก าไรขั้นตน้ 

 

 
 

ตารางที่ 29 การวเิคราะห์อตัราก าไรขั้นตน้ 
 

  ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอัตราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 0.92 แสดงว่ากิจการขายสินคา้ได ้100 
บาท เป็นก าไรขั้นตน้ร้อยละ 0.92  ที่เหลือเป็น ตน้ทุนขายร้อยละ 99.08 
     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราก าไรขั้นตน้ลดลงร้อยละ 19.96  แสดงวา่กิจการขายสินคา้ได ้
100 บาท เป็นก าไรขั้นตน้ลดลงร้อยละ 19.96  ที่เหลือเป็น ตน้ทุนขายร้อยละ 119.96  
     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราก าไรขั้นตน้ลดลงร้อยละ 31.73  แสดงว่ากิจการขายสินคา้ได ้
100 บาท เป็นก าไรขั้นตน้ลดลงร้อยละ 31.73  ที่เหลือเป็น ตน้ทุนขายร้อยละ 131.73  
     สรุป ไตรมาสที่ 1 มีอตัราก าไรขั้นตน้มากกว่า ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 คือ ขาย
สินค้าได้ 100 บาท เป็นก าไรขั้นตน้ร้อยละ 0.92 แสดงให้เห็นกว่าไตรมาสที่ 1 มีก าไรขั้นต้น
มากกวา่ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 
 
 
 
 
 

อตัรำก ำไรขั้นตน้ (%) เพ่ิมดี =
ก ำไรขั้นตน้ x 100

ขำยสุทธิ

(877,456,838)             (645,984,174)             38,412,513                 

2,765,390,324           3,236,226,219           4,196,173,639           
x 100 = 0.92 %x 100 = (31.73) % x 100 = (19.96) %

อตัรำก ำไรขั้นตน้

ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 1
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     2.  อัตราก าไรจากการด าเนินงาน 
 

 
 

ตารางที่ 30 สูตรอตัราก าไรจากการด าเนินงาน 
 

 
 

ตารางที่ 31 การวเิคราะห์อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 
 

  ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอตัราก าไรจากการด าเนินงานลดลงร้อยละ 3.64 แสดงว่ากิจการ
ไดรั้บเงินจากการขาย 100 บาท เม่ือหกั ตน้ทุนขาย และ ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารแลว้ท าให้
กิจการมีขาดทุนจากการด าเนินงาน 3.64 บาท 
     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราก าไรจากการด าเนินงานลดลงร้อยละ 26.61 แสดงว่ากิจการ
ไดรั้บเงินจากการขาย 100 บาท เม่ือหกั ตน้ทุนขาย และ ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารแลว้ท าให้
กิจการมีขาดทุนจากการด าเนินงาน 26.61 บาท   
     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราก าไรจากการด าเนินงานลดลงร้อยละ 38.68 แสดงว่ากิจการ
ไดรั้บเงินจากการขาย 100 บาท เม่ือหกั ตน้ทุนขาย และ ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารแลว้ท าให้
กิจการมีขาดทุนจากการด าเนินงาน 38.68 บาท    
     สรุป ไตรมาสที่ 1 มีอตัราขาดทุนจากการด าเนินงานน้อยกวา่ ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาส
ที่ 3 คือ กิจการไดรั้บเงินจากการขาย 100 บาท เม่ือหัก ตน้ทุนขาย และค่าใชจ่้ายแลว้ท าให้กิจการมี
ขาดทุนจากการด าเนินงาน 3.64 บาท แสดงให้เห็นว่า ไตรมาสที่ 1 มีขาดทุนจากการด าเนินงาน
นอ้ยกวา่ ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 

 

อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) 

เพ่ิมดี

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน x 100

ขำยสุทธิ
=

(1,069,678,568)         (861,077,907)             (152,740,047)             

2,765,390,324           3,236,226,219           4,196,173,639           
x 100 = (3.64) %x 100 = (38.68) % x 100 = (26.61) %

อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน

ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 1
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     3.  อัตราก าไรสุทธิ 
 

 
 

ตารางที่ 32 สูตรอตัราก าไรสุทธิ 
 

 
 

ตารางที่ 33 การวเิคราะห์อตัราก าไรสุทธิ 
 

   
  ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอตัราก าไรสุทธิลดลงร้อยละ 0.76 แสดงวา่กิจการไดรั้บเงินจากการ
ขาย 100 บาท เม่ือหัก ตน้ทุนขาย ค่าใช้จ่าย และ ตน้ทุนทางการเงินแล้วกิจการมีขาดทุนสุทธิ 76 
บาท 
     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราก าไรสุทธิลดลงร้อยละ 22.95 แสดงว่ากิจการไดรั้บเงินจาก
การขาย 100 บาท เม่ือหัก ตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้าย และ ตน้ทุนทางการเงินแลว้กิจการมีขาดทุนสุทธิ 
22.95 บาท 
     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราก าไรสุทธิลดลงร้อยละ 35.21 แสดงว่ากิจการไดรั้บเงินจาก
การขาย 100 บาท เม่ือหัก ตน้ทุนขาย ค่าใช้จ่าย และ ตน้ทุนทางการเงินแล้วกิจการขาดทุนสุทธิ 
35.21 บาท       
     สรุป ไตรมาสที่ 1 มีอตัราก าไรสุทธิลดลงน้อยกว่า ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 คือ 
กิจการได้รับเงินจากการขาย 100 บาท เม่ือหัก ตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้าย และ ตน้ทุนทางการเงินแล้ว
กิจการมีขาดทุนสุทธิ 76 บาท แสดงใหเ้ห็นวา่ไตรมาสที่ 1 มีขาดทุนสุทธินอ้ยกวา่ไตรมาสที่ 2 และ 
ไตรมาสที่ 3 

อตัรำก ำไรสุทธิ (%) เพ่ิมดี =
ก ำไรสุทธิ x 100

ขำยสุทธิ

(973,785,278)             (742,611,017)             (32,072,719)               

2,765,390,324           3,236,226,219           4,196,173,639           
x 100 = (0.76) %x 100 = (35.21) % x 100 = (22.95) %

อตัรำก ำไรสุทธิ

ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 1
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  4.  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
 

 
 

ตารางที่ 34 สูตรอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
 

 
 

ตารางที่ 35 การวเิคราะห์อตัราผลตอบจากสินทรัพย ์
 

  ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยล์ดลงร้อยละ 0.57  แสดงว่า
สินทรัพย ์100 บาท สินทรัพยด์งักล่าวก่อใหเ้กิดผลขาดทุน 57 บาท 
     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยล์ดลงร้อยละ 15.61 แสดงว่า
สินทรัพย ์100 บาท สินทรัพยด์งักล่าวก่อใหเ้กิดผลขาดทุน 15.61 บาท   
     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยล์ดลงร้อยละ 9.40 แสดงว่า
สินทรัพย ์100 บาท สินทรัพยด์งักล่าวก่อใหเ้กิดผลขาดทุน 9.40 บาท   
     สรุป ไตรมาสที่ 1 มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยม์ากกว่า ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาส
ที่ 3 คือ สินทรัพย ์100 บาท สินทรัพยด์งักล่าวก่อใหเ้กิดผลขาดทุน 57 บาท แสดงเห็นวา่ ไตรมาสที่ 
1 มีผลตอบแทนจากสินทรัพยล์ดลงนอ้ยกวา่ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 
 
 
 
 

 

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์(%) 

เพ่ิมดี
=

ก ำไรสุทธิ x 100

สินทรัพยร์วม

(973,785,278)             (742,611,017)             (32,072,719)               

10,364,847,473         4,756,425,517           5,592,742,615           
x 100 = (0.57) %x 100 = (9.40) % x 100 = (15.61) %

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์

ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 1
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     5.  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 
 

 
 

ตารางที่ 36 สูตรอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้สามญั 
 

 
 

ตารางที่ 37 การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

  ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงร้อยละ 1.74 แสดงว่า
กิจการมีส่วนของผูถื้อหุน้ 100 บาท สามารถบริหารใหเ้กิดผลขาดทุน ร้อยละ 1.74 
     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงร้อยละ 67.19 แสดงว่า
กิจการมีส่วนของผูถื้อหุน้ 100 บาท สามารถบริหารใหเ้กิดผลขาดทุน ร้อยละ 67.19   
     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงร้อยละ 740.92 แสดง
วา่กิจการมีส่วนของผูถื้อหุน้ 100 บาท สามารถบริหารใหเ้กิดผลขาดทุน ร้อยละ 740.92  
     สรุป ไตรมาสที่ 1 มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมากกว่า ไตรมาสที่ 2 และ 
ไตรมาสที่ 3 คือ กิจการมีส่วนของผูถื้อหุ้น 100 บาท สามารถบริหารใหเ้กิดผลขาดทุนร้อยละ 1.74 
แสดงใหเ้ห็นวา่ ไตรมาสที่ 1 มีผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นดีกว่า ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 
3 
 
 
 
 

อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อ

หุ้นสำมญั (%) เพ่ิมดี

ก ำไรสุทธิ x 100

ส่วนของผูถื้อหุ้น
=

(973,785,278)             (742,611,017)             (32,072,719)               

131,428,328              1,105,213,606           1,847,824,519           
x 100 = (1.74) %x 100 = (740.92) % x 100 = (67.19) %

อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นสำมญั

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

 
ตารางที่ 38 สูตรอตัราก าไรขั้นตน้ 

 

 
 

ตารางที่ 39 การวเิคราะห์อตัราก าไรขั้นตน้ 
 

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

อตัรำก ำไรขั้นตน้ (%) เพ่ิมดี =
ก ำไรขั้นตน้ x 100

ขำยสุทธิ

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

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

ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 1

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

 
 

ตารางที่ 40 สูตรอตัราก าไรจากการด าเนินงาน 
 

 
 

ตารางที่ 41 การวเิคราะห์อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 
 

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

 
 

อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) 

เพ่ิมดี

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน x 100

ขำยสุทธิ
=

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

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

ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 1

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

 
 

ตารางที่ 42 สูตรอตัราก าไรสุทธิ 

 
 

ตารางที่ 43 การวเิคราะห์อตัราก าไรสุทธิ 
 
  ผลการวิเคราะห์ 
     ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 0.61 แสดงว่ากิจการไดรั้บเงินจากการขาย 
100 บาท เม่ือหกั ตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้าย และ ตน้ทุนทางการเงินแลว้กิจการมีก าไรสุทธิ 76 บาท 
     ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 15731.29 แสดงวา่กิจการไดรั้บเงินจากการ
ขาย 100 บาท เม่ือหัก ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่าย และ ต้นทุนทางการเงินแล้วกิจการมีก าไรสุทธิ 
15731.29บาท 
     ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 10542.17 แสดงวา่กิจการไดรั้บเงินจากการ
ขาย 100 บาท เม่ือหัก ตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้าย และ ตน้ทุนทางการเงินแลว้กิจการก าไรสุทธิ 10542.17 
บาท       
     สรุป ไตรมาสที่ 2 มีอตัราก าไรสุทธิมากกว่า ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 3 คือ กิจการ
ไดรั้บเงินจากการขาย 100 บาท เม่ือหกั ตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้าย และ ตน้ทุนทางการเงินแลว้กิจการมี
ขาดทุนสุทธิ 15731.29 บาท แสดงใหเ้ห็นวา่ไตรมาสที่ 2 มีก าไรสุทธิมากกวา่ไตรมาสที่ 1 และ ไตร
มาสที่ 3 
    
 
 
 
 

อตัรำก ำไรสุทธิ (%) เพ่ิมดี =
ก ำไรสุทธิ x 100

ขำยสุทธิ

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

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

ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 1

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

 
 

ตารางที่ 44 สูตรอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
 

 
 

ตารางที่ 45 การวเิคราะห์อตัราผลตอบจากสินทรัพย ์
 

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

 
 
 
 

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์(%) 

เพ่ิมดี
=

ก ำไรสุทธิ x 100

สินทรัพยร์วม

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

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

ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 1

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

 
 

ตารางที่ 46 สูตรอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้สามญั 
 

 
 

ตารางที่ 47 การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

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

อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อ

หุ้นสำมญั (%) เพ่ิมดี

ก ำไรสุทธิ x 100

ส่วนของผูถื้อหุ้น
=

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

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

ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 1

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

 
 

ตารางที่ 48 การเปรียบเทียบอตัราส่วนสภาพคล่อง 
  
  การเปรียบเทียบอัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนทุนหมุนเวียนในไตรมาสที่ 1 ปรากฏว่าอัตราส่วนทุน
หมุนเวียนของบริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  อตัราส่วนทุนหมุนเวียนสูงกว่าบริษทั สาย
การบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวยีน 16.04 เท่า ในขณะที่บริษทั สายการ
บินนกแอร์ จ  ากัด (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 0.75 เท่า แสดงว่าบริษทั เอเชีย เอวิเอชั่น 
จ  ากดั (มหาชน)  มีความสามารถในการช าระหน้ีสินระยะสั้นไดม้ากกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ 
จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนทุนหมุนเวียนในไตรมาสที่ 2 ปรากฏว่าอัตราส่วนทุน
หมุนเวยีนของบริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  มีอตัราส่วนทุนหมุนเวยีนสูงกวา่บริษทั สาย
การบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 2.25 เท่า ในขณะที่บริษทั สายการ
บินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 0.44 เท่า แสดงว่าบริษทั เอเชีย เอวิเอชั่น 
จ  ากดั (มหาชน)  มีความสามารถในการช าระหน้ีสินระยะสั้นได้มากกว่าบริษทั สายการบินนก
แอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนทุนหมุนเวียนในไตรมาสที่ 3 ปรากฏว่าอัตราส่วนทุน
หมุนเวยีนของบริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  มีอตัราส่วนทุนหมุนเวยีนสูงกวา่บริษทั สาย
การบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 1.14 เท่า ในขณะที่บริษทั สายการ
บินนกแอร์ จ  ากัด (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 0.40 เท่า แสดงว่าบริษทั เอเชีย เอวิเอชั่น 
จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการช าระหน้ีสินระยะสั้นไดม้ากกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ 
จ  ากดั (มหาชน) 
 

ไตรมำส 3 ไตรมำส 2 ไตรมำส 1 ไตรมำส 3 ไตรมำส 2 ไตรมำส 1

1.14 เท่ำ 2.25 เทำ่ 16.04 เทำ่ 0.40 เท่ำ 0.44 เท่ำ 0.75 เท่ำ

1.14 เท่ำ 0.24 เทำ่ 15.91 เทำ่ 0.39 เท่ำ 0.42 เท่ำ 0.73 เท่ำ

อตัรำส่วน

1. อตัรำส่วนทุนหมนุเวียน

2. อตัรำส่วนทุนหมนุเวียนเร็ว

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

 
 

ตารางที่ 49 การเปรียบเทียบอตัราส่วนวเิคราะห์ความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์
   
  การเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ 
     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ีในไตรมาสที่ 1 ปรากฏว่าอตัราการ
หมุนเวียนของลูกหน้ีของบริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี
สูงกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 4.12 รอบ 
ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 2.38 รอบ 
แสดงวา่บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากการขายเช่ือ
ไดเ้ร็วกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ีในไตรมาสที่ 2 ปรากฏว่าอตัราการ
หมุนเวียนของลูกหน้ีของบริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี
สูงกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 3.69 รอบ 
ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 2.11 รอบ 
แสดงวา่บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากการขายเช่ือ
ไดเ้ร็วกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ีในไตรมาสที่ 3 ปรากฏว่าอตัราการ
หมุนเวียนของลูกหน้ีของบริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี
สูงกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 4.77 รอบ 
ในขณะที่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 2.99 รอบ 
แสดงวา่บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากการขายเช่ือ
ไดเ้ร็วกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 

ไตรมำส 3 ไตรมำส 2 ไตรมำส 1 ไตรมำส 3 ไตรมำส 2 ไตรมำส 1

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

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

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

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

0.00 เทำ่ 0.00 เทำ่ 0.00 เทำ่ 0.32 เทำ่ 0.92 เทำ่ 1.20 เทำ่

0.00 เทำ่ 0.00 เทำ่ 0.00 เทำ่ 0.27 เทำ่ 0.68 เทำ่ 0.75 เทำ่

3.อตัรำกำรหมนุเวียนของสินทรัพยถ์ำวร

4.อตัรำกำรหมนุเวียนของสินทรัพยร์วม

1. อตัรำกำรหมนุเวียนของลุกหน้ี

1.1. ระยะเวลำโดยเฉล่ียในกำรเกบ็เงินจำกลูกหน้ี

บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั สำยกำรบินนกแอร์ จ  ำกดั (มหำชน)

2.อตัรำกำรหมนุเวียนของสินคำ้คงเหลือ

2.1 ระยะเวลำโดยเฉล่ียในกำรขำยสินคำ้

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

 
 

ตารางที่ 50 การเปรียบเทียบอตัราส่วนวเิคราะห์ความสามารถในการบริหารหน้ีสิน 
   
การเปรียบเทียบอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 
     จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมในไตรมาสที่ 1 ปรากฏว่า
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมของบริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  มีอัตราส่วนหน้ีสิน
ต่อสินทรัพยร์วมต ่ากว่า  โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 0.00 เท่า ในขณะที่บริษทั สาย
การบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 0.75 เท่า แสดงวา่บริษทั เอเชีย 
เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินไดดี้กว่าและมีความเส่ียงน้อยกว่า
บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมในไตรมาสที่ 2 ปรากฏว่า
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมของบริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  มีอัตราส่วนหน้ีสิน
ต่อสินทรัพยร์วมต ่ากว่า  โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 0.68 เท่า ในขณะที่บริษทั สาย
การบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 0.02 เท่า แสดงวา่บริษทั เอเชีย 
เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินไดดี้กว่าและมีความเส่ียงน้อยกว่า
บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมในไตรมาสที่ 3 ปรากฏว่า
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมของบริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  มีอัตราส่วนหน้ีสิน
ต่อสินทรัพยร์วมต ่ากว่า  โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 0.17 เท่า ในขณะที่บริษทั สาย
การบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 0.27 เท่า แสดงวา่บริษทั เอเชีย 
เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินไดดี้กว่าและมีความเส่ียงน้อยกว่า
บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
 

ไตรมำส 3 ไตรมำส 2 ไตรมำส 1 ไตรมำส 3 ไตรมำส 2 ไตรมำส 1

0.17 เทำ่ 0.02 เทำ่ 0.00 เทำ่ 0.27 เทำ่ 0.68 เทำ่ 0.75 เทำ่

0.21  เทำ่ 0.02 เทำ่ 0.00 เทำ่ 0.99 เทำ่ 0.77 เทำ่ 0.67 เทำ่

0.00 เทำ่ 0.00 เทำ่ 0.00 เทำ่ (448.65) เทำ่ 0.00 เทำ่ 0.00 เทำ่

2. อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น

3. อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรจ่ำยดอกเบ้ีย

อตัรำส่วน

1. อตัรำส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม

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

 
 

ตารางที่ 51 การเปรียบเทียบอตัราส่วนวเิคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 
 

   การเปรียบอัตราก าไรขั้นต้น 
     จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรขั้นตน้ในไตรมาสที่ 1 ปรากฏว่าอตัราก าไรขั้นตน้ของ
บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรขั้นตน้สูงกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั 
(มหาชน) โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 100 ในขณะที่ บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
มีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 0.92 แสดงวา่บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถใน
การเพิม่รายไดม้ากกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรขั้นตน้ในไตรมาสที่ 2 ปรากฏว่าอตัราก าไรขั้นตน้ของ
บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรขั้นตน้สูงกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั 
(มหาชน) โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 100 ในขณะที่ บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
มีอัตราก าไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 19.96 แสดงว่าบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ  ากัด (มหาชน) มี
ความสามารถในการเพิม่รายไดม้ากกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)  
     จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรขั้นตน้ในไตรมาสที่ 3 ปรากฏว่าอตัราก าไรขั้นตน้ของ
บริษทั เอเชีย เอวเิอชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรขั้นตน้สูงกว่าบริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั 
(มหาชน) โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 100 ในขณะที่ บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
มีอัตราก าไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 31.73 แสดงว่าบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ  ากัด (มหาชน) มี
ความสามารถในการเพิม่รายไดม้ากกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
 
 

ไตรมำส 3 ไตรมำส 2 ไตรมำส 1 ไตรมำส 3 ไตรมำส 2 ไตรมำส 1

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

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

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

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

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

อตัรำส่วน

1. อตัรำผลตอบแทนยอดขำย

2. อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์

3. อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นสำมญั

1.1 อตัรำก ำไรขั้นตน้

1.2 อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน

1.3 อตัรำก ำไรสุทธิ

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

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

5.1  สรุปผลการด าเนินงาน 

 การจดัท าบญัชีโครงการในคร้ังน้ี ทางผูจ้ดัท  าไดเ้ลือกบริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากัด 
(มหาชน) ไตรมาสที่ 1-3 ประจ าปี 2561 เป็นตน้แบบในการศึกษาเรียนรู้ซ่ึงเป็นธุรกิจประเภท
บริการโดยสารโดยเคร่ืองบิน เพื่อศึกษาจดัท าอัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพ
คล่อง อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการใช้สินทรัพย ์อัตราส่วนวิเคราะห์ความเส่ียง 
อตัราส่วนวเิคราะห์ความสามารถในการท าก าไร พร้อมรายงานการวิเคราะห์ของบริษทัพร้อมทั้ง
ไดศึ้กษาและไดเ้รียนรู้งบการเงินของบริษทัดว้ย แลว้น าขอ้มูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และเรียบเรียง 
จากนั้นก็น าขอ้มูลมาจดัการน าเสนอและสรุปเก่ียวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ 
แนวทางการแกไ้ขปัญหา และการสรุปการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ จนถึงขั้นตอนสุดทา้ย ที่
กิจการประสบความส าเร็จ นอกจากน้ีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลต่าง ๆ ยงัท าใหท้ราบถึงแนวทางการ
จดัท าบญัชี การดูแลรักษาระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพให้ประสบความส าเร็จ และช่วยให้
ทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในช่วงระยะเวลาหน่ึงช่วยใหท้ราบการก าหนดนโยบายในการ
วางแผนและการตดัสินใจต่าง ๆ ใหบ้ริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

5.2  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1.  เวลาในการเรียนวชิาโครงการค่อนขา้งนอ้ย 
 2.  เวลาในการท างานของสมาชิกแต่ละคนไม่ค่อยตรงกนั 
 3.  การส่งงานล่าชา้ ไม่ตรงตามวนัเวลาที่ก  าหนด 
 

5.3  แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
 1.  สมาชิกในกลุ่มควรศึกษาขอ้มูลการจดัท าโครงการมาก่อน 
 2.  สมาชิกแบ่งหนา้ที่กนัท า และรับผดิชอบหนา้ที่ตนเองไดรั้บมอบหมาย 
 3.  ตอ้งศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยแจกแจงใหท้ราบโดยทัว่กนั 
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5.4  ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
 1.  ส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรตามมาตรฐานการเรียนการสอนที่สมบูรณ์ 
 2.  สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการประกอบอาชีพในอนาคตได ้
 3.  ท  าใหรู้้จกัการท างานเป็นทีมอยา่งมีระเบียบแบบแผนที่วางไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
5.5  ข้อเสนอแนะ 
 1.  การวิเคราะห์ขอ้มูลบางอยา่งจะตอ้งใชแ้นวคิดที่กวา้งขวาง  เพราะฉะนั้นจะตอ้งมีความ
เป็นกลางในการตดัสินใจวเิคราะห์  เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลที่เหมาะสม 
 2.  ตอ้งมีแผนในการท างาน เพือ่ให้เกิดความผิดพลาดน้อยลง และเพื่อให้สมาชิกในกลุ่ม
ทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการท างาน 
 3.  ขอ้มูลที่น ามาใชใ้นการจดัท าโครงการจะตอ้งเป็นขอ้มูลที่ยดึหลกัความเป็นจริง  เป็น
ขอ้มูลที่มีแหล่งที่มา  และสามารถหาหลกัฐานมาแสดงเพือ่เป็นการพสูิจน์ขอ้เทจ็จริงได ้
 4.  สมาชิกในกลุ่มทุกคนตอ้งมีความสามัคคีกัน รู้จกัอดทน  รู้จกัมีน ้ าใจ  และมีความ
รับผดิชอบต่อหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมาย 
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งบการเงินของบริษัท เอเชีย เอวิเอช่ัน จ ากัด (มหาชน) ไตรมาสที่ 2 
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งบการเงินของบริษัท เอเชีย เอวิเอช่ัน จ ากัด (มหาชน) ไตรมาสที่ 3 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 

ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่เสนอ ค่าใช้จ่ายตามการด าเนินการจริง 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 

1.  กระดาษ A4 
2.  ค่าเขา้เล่มปกแขง็ 
3.  หมึกพมิพเ์อกสาร 
4.  ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 

400.00 
200.00 
680.00 
500.00 

 

1.  กระดาษ A4 
2.  ค่าเขา้เล่มปกแขง็ 
3.  หมึกพมิพเ์อกสาร 
4.  ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 
5 

300.00 
200.00 
500.00 
400.00 

 
 1,780.00 รวม 1,400.00 

 
สรุป ค่าใชจ่้ายตามการด าเนินการจริงต ่ากวา่ที่เสนอ จ านวน 380 บาท 
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ภาคผนวก ง 
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ประมวลภาพการด าเนินโครงการ 
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ประวัติคณะผู้จัดท า 
 
 

 
ช่ือ – สกุล  นางสาวธารารัตน์ ดวงแกว้ 
รหสันกัศึกษา  37134 
วนั / เดือน / ปี เกิด 05 มิถุนายน พ.ศ. 2542 
ประวตัิการศึกษา  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

       
 

ช่ือ – สกุล  นายศฤงคาร ดิพา 
รหสันกัศึกษา  37479 
วนั / เดือน / ปี เกิด 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 
ประวตัิการศึกษา  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
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ลายมือช่ือผู้จัดท าโครงการ 

ล าดับที ่ ช่ือ-นามสกลุ ลายเซ็นผู้จัดท าโครงการ 

1. นางสาวธารารัตน์         ดวงแกว้  

2. นายศฤงคาร                ดิพา     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


