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ผลการด าเนินงานระบบ MIS งบประมาณ พสัดุ การเงนิ การบัญชี

เร่ืองที่ 1  Server ข้อมูลจ านวนมาก มีระบบการจดัการส ารองข้อมูลที่มีประสิทิิาาพเพยีงพอ 
มีผู้รับผดิชอบระบบ (Admin) ทุกส่วนงานแล้ว
เร่ืองที่ 2  Clients เคร่ืองคอมพวิเตอร์ที่ใช้งานอยู่มีประสิทิิาาพในการใช้งานเพยีงพอกบัการปฏิบัตงิานที่เพิม่มากขึน้ตาม Spec. ที่
ก าหนด ส่วนงานต้องส ารวจระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว
เร่ืองที่ 3  Manpower บุคลากรผู้ใช้ระบบ (User) เข้าใจความเช่ือมโยงของข้อมูลเพ่ือไม่ให้เกดิความซ ้าซ้อนของงานในระบบ
สารสนเทศ โดยมีกองแผนและกองคลงัส่วนกลาง เป็นหลกัในการปฏิบัตงิานพร้อมกบับริษทั 
เร่ืองที่ 4   Program โปรแกรมมีความสมบูรณ์เพยีงพอกบัความต้องการที่เพิม่ขึน้ของงานที่อาจเกดิขึน้ในอนาคต โดยการเช่ือมโยง

ข้อมูลจากรายการงบประมาณ พสัดุ การเงนิที่เกดิขึน้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้บันทึกบัญชีได้แบบ on-line และ real-time
และสามารถแสดงรายงานตามรูปแบบที่ก าหนด เพ่ือให้การน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทิิาาพและเกดิ
ประสิทิิผลอย่างแท้จริง ควรพฒันาโปรแกรมเพิม่เตมิ



มาตรฐานบัญชี                                                                     
จ าแนกรายการทีเ่กดิขึน้ (Transaction) เป็น 5 หมวดตาม

แหล่งทีม่าหรือใช้ไปของเงนิทุนโดยมรีหัสบัญชี (Account code) 
ทีก่ าหนดเป็นตัวเลขก ากบัหมวดบัญชีตามล าดบัช้ัน 

(Hierarchy)และแสดงผลในรูปแบบรายงานการเงนิ (Financial 
Statements) ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิ (Statement of 

Financial Position) งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงนิ 
(Statement of Financial Performance) โดยมหีมายเหตุ

ประกอบรายงานการเงนิ (Notes of The Financial Statements)
เพ่ือแสดงประวตัิและรายละเอยีดของการบันทึก                           

ข้อมูลทางการเงนิ



สรุปมาตรฐานบัญชี

หมวดบัญชี รหัสบัญชี รายงานการเงิน

สินทรัพย์ Assets:A 1 งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้น Liabilities:L 2 งบแสดงฐานะการเงิน

ทุน  Capital:C 3 งบแสดงฐานะการเงิน

รายได้ Income:I 4 งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน

ค่าใช้จ่าย Expenses:E 5 งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน



ข้อมูลพืน้ฐานทีค่วรทราบในรายงานการเงนิตามเกณฑ์คงค้าง
สินทรัพย์ (Assets : A)

สินทรัพย์หมุนเวยีน (Current Assets : CA) เป็นสินทรัพย์ทีน่ ามาใช้
หมุนเวยีนในการด าเนินงานาายใน 1 ปี ได้แก่

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด
ลูกหนีร้ะยะส้ัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน (Non Current Assets : NCA) เป็นสินทรัพย์ทีน่ ามาลงทุน
ระยะยาว โดยเฉลีย่การใช้งานในสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายรายปี ได้แก่

ลูกหนีร้ะยะยาว
เงนิลงทุนระยะยาว
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน



หนีสิ้น (Liabilities : L)
หนีสิ้นหมุนเวยีน (Current Liabilities : CL) เป็นหนีสิ้นทีม่าีาระผูกพนั

ไม่เกนิ 1 ปี ได้แก่
เจ้าหนีร้ะยะส้ัน
เงนิรับฝากระยะส้ัน
หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน (Non Current Liabilities : NCL) เป็นหนีสิ้นที่มีาาระ
ผูกพนัเกนิกว่า 1 ปี ได้แก่

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว (Long term Deferred Income)
เงนิรับฝากระยะยาว
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน

ทุน (Capital : Ca)
ทุนสะสม (Cumulative Capital : CuCa)

ส่วนทุนหรือสินทรัพย์สุทิิ (Equity : Eq/Net Assets : NA ) เป็นสินทรัพย์ทีป่ลอดาาระหนีสิ้น (A-L) ได้แก่

ข้อมูลพืน้ฐานทีค่วรทราบในรายงานการเงนิตามเกณฑ์คงค้าง



เป็นรายได้ทีเ่กดิจากการด าเนินงานถึงแม้จะยงัไม่ได้รับเงินได้แก่
รายได้จากงบประมาณเงนิอุดหนุน (Government Subsidy Income : GSI)
รายได้จากการจัดการศึกษาและบริการ (Education Management Income : EdMI)
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ (Sales and Services Income : SaSeI)
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค (Subsidy and Donation Income : SuDoI)
รายได้อ่ืน (Other Income : OI)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร (Personnel Expenses : PE)
ค่าตอบแทน (Compensation Expenses : CE)
ค่าใช้สอย (Sundry Expenses : SunE)
ค่าวสัดุ (Supplies Expenses :SupE)
ค่าสาิารณูปโาค (Utility bill Expenses : UbE)
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (Non Current Assets Expenses : NCAE)
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค (Subsidy and Donation Expenses : SDE)
ค่าใช้จ่ายอ่ืน (Other Expenses : OE)

รายได้ (Income : I)

ค่าใช้จ่าย (Expenses : E) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการด าเนินงานถึงแม้จะยงัไม่ได้จ่ายเงิน ได้แก่

ข้อมูลพืน้ฐานทีค่วรทราบในรายงานการเงนิตามเกณฑ์คงค้าง



หมายเหตุประกอบรายงานการเงนิ (Notes of the Financial Statement)

เป็นรายละเอยีดประกอบรายการในรายงานการเงิน เช่น 

หมายเหตุ  5 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด   
เงนิสด
เงนิฝากสถาบันการเงนิ

กระแสรายวนั
ออมทรัพย์
ประจ า 3 เดือน
รวมเงนิฝากสถาบันการเงิน

รวมเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

หมายเหตุ  23 รายได้จากงบประมาณเงนิอุดหนุน
งบบุคลากร
งบด าเนินงาน
งบลงทุน
งบเงนิอุดหนุน
รวมรายได้จากงบประมาณเงนิอุดหนุน

ข้อมูลพืน้ฐานทีค่วรทราบในรายงานการเงนิตามเกณฑ์คงค้าง



1,164,910,381.02 
76,411,314.87 

49,163,768.97 

130,875,840.73 

1,837,062.84 

899,670.61 

1,424,098,039.04 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหน้ีระยะสั้น

เงินลงทุนระยะสั้น
สินคา้คงเหลือ

วสัดุคงเหลือ

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน

สินทรัพย์ Assets : A

สินทรัพย์หมุนเวยีน Current Assets : CA 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ  วนัที่  31 มีนาคม  พ.ศ. 2564 และ 2563
หมายเหตุ 31-Mar-64 31-Mar-63

1,482,702,190.92 

139,851,280.98 

1,005,797.26 

110,299,792.60 

2,313,463.60 

1,753,903.72 

1,737,926,429.08 

5

6

7

8

9

10

การเปล่ียนแปลง 
เพิ่มข้ึน/(ลดลง)

จ านวนเงิน ร้อยละ

(317.79) (21.43)

(63.44) (45.36)

48.16 4,788.04 

20.58 18.65 

(0.48) (20.59)

(0.85) (48.70)

(313.83) (18.06)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน Non Current Assets : NCA

ลูกหน้ีระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

11
12
13
14
15

3,499,998.82 
93,654,804.34 

4,424,277,738.86 
12,629,220.45 

4,257,846.65 
4,538,319,609.12 
5,962,417,648.16 

3,499,998.82 
4,991,388.85 

4,487,741,495.44 
18,002,698.18 

5,568,170.74 
4,519,803,752.03 
6,257,730,181.11 รวมสินทรัพย์ Total Assets : TA

0.00 0.00 
88.66 1,776.33 

(63.46) (1.41)
(5.37) (29.85)
(1.31) (23.53)
18.52 0.41 

(295.31) (4.72)

หน่วย : บาท 
หน่วย :ล้านบาท 



หน้ีสิน Liabilities : L

หนีสิ้นหมุนเวยีน Current Liabilities : CL 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ  วนัที่  31 มีนาคม  พ.ศ. 2564 และ 2563
หมายเหตุ 31-Mar-64 31-Mar-63

การเปล่ียนแปลง 
เพิ่มข้ึน/(ลดลง)

จ านวนเงิน ร้อยละ

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน Non Current Liabilities : NCL

รวมหนีสิ้น Total Liabilities : TL

หน่วย : บาท 
หน่วย :ล้านบาท 

เจา้หน้ีระยะสั้น

เงินรับฝากระยะสั้น

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

รวมหน้ีสินหมุนเวียน

16

17

18

251,206,845.77 

6,752,222.93 

62,445,242.00 

320,404,310.70 

201,611,252.65 

12,343,065.96 

77,559,418.88 

291,513,737.49 

49.60 24.60 

(5.59) (45.30)

(15.11) (19.49)

28.89 9.91 

รายไดร้อการรับรู้ระยะยาว

เงินรับฝากระยะยาว

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน

19

20

215,597,359.80 

25,872,410.33 

241,469,770.13 

561,874,080.83 

5,400,543,567.33 

325,208,319.57 

68,244,617.59 

393,452,937.16 

684,966,674.65 

5,572,763,506.46 

(109.61) (33.70)

(42.37) (62.09)

-151.98 -95.79 

-123.09 -85.88 

-172.22 -3.09 สินทรัพย์สุทิิ/ส่วนทุน Net Assets : NA/Equity : Eq

ทุน Capital : Ca
รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายสะสม
Cumulative Capital : CuCa

21 264,039,708.83 

5,136,503,858.50 

245,809,341.29 

5,326,954,165.17 

18.23 7.42 

(190.45) (3.58)



รายได้ Income : I หมายเหตุ 31-Mar-64 31-Mar-63
การเปลีย่นแปลง 
เพิม่ขึน้/(ลดลง)

จ านวนเงนิ ร้อยละหน่วย : บาท หน่วย :ล้านบาท 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน

ส้ินสุดวนัที ่ 31 มนีาคม  พ.ศ. 2564 และ 2563

รายไดจ้ากงบประมาณเงินอุดหนุน : GI
รายไดจ้ากการจดัการศึกษาและบริการ : EdMI

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ : SaSeI

รายไดจ้ากการอุดหนุนและบริจาค :SuDoI
รายไดอ่ื้น : OI

23
24
25
26
27

1,327,335,500.00 
126,886,218.79 

50,848,077.80 
69,596,770.24 
10,544,376.29 

1,585,210,943.12 

1,625,870,000.00 
134,125,141.20 

27,806,827.72 
53,398,520.05 

8,012,545.37 
1,849,213,034.34 

(298.53) (18.36)
(7.24) (5.40)
23.04 82.86 
16.20 30.33 

2.53 31.60 
(264.00) (14.28)รวมรายได้ Total Income : TI

ค่าใช้จ่าย Expenses : E

ค่าใชจ่้ายบุคลากร : PE
ค่าตอบแทน : CE
ค่าใชส้อย : SunE
ค่าวสัดุ :SupE
ค่าสาธารณูปโภค : UbE
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย : NCAE

ค่าใชจ่้ายจากการอุดหนุนและบริจาค : SuDE
ค่าใชจ่้ายอ่ืน : OE

รวมค่าใช้จ่าย Total Expenses : TE

รายได้สูง(ต า่)กว่าค่าใช้จ่ายสุทิิ Net Income : NI

28
29
30
31
32
33
34
35

406,556,214.80 
201,758,227.50 

65,120,163.58 
15,523,709.80 
23,021,670.15 

1,561.76 
106,192,802.11 

397,429.25 
818,571,778.95 
766,639,164.17 

465,999,740.11 
177,218,190.40 

96,958,006.75 
20,615,002.44 
32,417,364.69 

2,746,608.66 
49,723,823.02 

495,664.75 
846,174,400.82 

1,003,038,633.52 

(59.44) (12.76)
24.54 13.85 

(31.84) (32.84)
(5.09) (24.70)
(9.40) (28.98)
(2.75) (99.94)
56.47 113.57 
(0.10) (19.82)

(27.60) (3.26)
(236.40) (23.57)



หมายเหตุ 23

รายได้จากงบประมาณเงนิอุดหนุน : GI

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

ณ  วนัที ่ 31 มนีาคม  พ.ศ. 2564 และ 2563

31-Mar-64 31-Mar-63
การเปล่ียนแปลง 
เพ่ิมข้ึน/(ลดลง)

จ านวนเงิน ร้อยละ
หน่วย : บาท หน่วย :ล้านบาท 

งบบุคลากร : PGI

งบด าเนินงาน : OrGI

งบลงทุน : InGI

งบเงินอุดหนุน : SuGI

รวมรายไดจ้ากงบประมาณ
เงินอุดหนุน : TGI

566,310,188.00 

42,418,385.00 

304,992,467.95 

413,614,459.05 

1,327,335,500.00 

537,074,400.00 

64,134,200.00 

330,695,300.00 

693,966,100.00 

1,625,870,000.00 

29.24 5.44 

(21.72) (33.86)

(25.70) (7.77)

(280.35) (40.40)

(298.53) (18.36)



อตัราส่วนจากรายงานการเงินเพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหาร
1 การวเิคราะห์โดยการจดัท างบการเงินฐานเดียวกนั (Common Size Statement)

เป็นการปรับรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน
ใหอ้ยูใ่นฐานเดียวกนั เพื่อใหส้ามารถเปรียบเทียบขอ้มูลของสถาบนั

ในแต่ละปีไดอ้ยา่งรวดเร็ว และสามารถวเิคราะห์แนวโนม้ท่ีเกิดข้ึนของสถาบนัได้

1.1 สถานะการเงิน (Financial Statement)  หน่วย : %
1.1.1 อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวยีนต่อสินทรัพยร์วม : CA/TA
1.1.2 อตัราส่วนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนต่อสินทรัพยร์วม : NCA/TA
1.1.3 อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม : TL/TA
1.1.3 อตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวยีนต่อสินทรัพยร์วม : CL/TA
1.1.4 อตัราส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวยีนต่อสินทรัพยร์วม : NCL/TA 
1.1.5 อตัราส่วนทุนต่อสินทรัพยร์วม : Ca/TA
1.1.6 อตัราส่วนทุนสะสมต่อสินทรัพยร์วม : CuCa/TA

1.2 ผลการด าเนินงาน (Performance) หน่วย : %
1.2.1 อตัราส่วนค่าใชจ่้ายต่อรายได้ : TE/TI
1.2.2 อตัราส่วนรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายต่อรายได้ : NI/TI



1.3 อตัราส่วนจ าแนกตามประเภทรายไดต่้อรายไดร้วม ( Total Income)  หน่วย : %
1.3.1 รายไดจ้ากเงินอุดหนุนรัฐบาล : GI/TI
1.3.2 รายไดก้ารจดัการศึกษา : EdMI/TI
1.3.3 รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ : SaSeI/TI
1.3.4 รายไดจ้ากเงินอุดหนุนและบริจาค SuDoI/TI
1.3.5 รายไดอ่ื้น : OI/TI

1.4 อตัราส่วนจ าแนกตามประเภทค่าใชจ่้าย ต่อค่าใชจ่้ายรวม (Total Expenses) หน่วย : %
1.4.1 ค่าใชจ่้ายบุคลากร : PE/TE
1.4.2 ค่าตอบแทน : CE/TE
1.4.3 ค่าใชส้อย : SunE/TE
1.4.4 ค่าวสัดุ : SupE/TE
1.4.5 ค่าสาธารณูปโภค : UbE/TE
1.4.6 ค่าใชจ่้ายจากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน : NCAE/TE
1.4.7 ค่าใชจ่้ายเงินอุดหนุนและบริจาค : SuDE/TE
1.4.8 ค่าใชจ่้ายอ่ืน : OE/TE



2.1 อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (Current Ratio) : CA/CL 
2.2 อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็ว (Quick Ratio) : CA-Inventories-Other assets/CL
2.3 อตัราส่วนเงินสด (Cash Ratio) :CA-AR-Inventories-Other assets/CL

หน่วย : เท่า

2 การวิเคราะห์สภาพคล่องภายในกิจการ(Internal Liquidity)หรือการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระหน้ี (solvency)
เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถของสถาบนัในการช าระภาระผกูพนัระยะสั้น

ในอนาคตท่ีมีอยูโ่ดยการเปรียบเทียบระหวา่ง 
ภาระผกูพนัระยะสั้นกบัสินทรัพยห์มุนเวยีนหรือกระแสเงินสดท่ีมีอยู่

3 การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน (Operating Performance)
เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการน าสินทรัพยแ์ละเงินทุนไปใชป้ระโยชน์

อยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างรายไดจ้ากการด าเนินงานใหก้บัสถาบนั

3.1 อตัราส่วนประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Operating Efficiency)
เป็นการวเิคราะห์ความสามารถในการบริหารสินทรัพยแ์ละเงินทุนของสถาบนั โดยวดัจาก
จ านวนเงินท่ีสามารถสร้างรายไดจ้ากการน าสินทรัพยแ์ละส่วนของทุนไปใชป้ระโยชน์

อตัราส่วนจากรายงานการเงินเพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหาร



3.1.1 อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม (Total Asset Turnover) : TI/Average TA 
3.1.2 อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน (Non Current Asset Turnover) : TI/Average NCL
3.1.3 อตัราหมุนเวยีนของส่วนทุน (Equity Turnover) : TI/Average Eq

หน่วย : เท่า

3.2 อตัราส่วนความสามารถในการหารายไดสุ้ทธิจากการด าเนินงาน(Operating Profitability)
เป็นการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานในรูปของร้อยละของยอดรายไดร้วมและ

ร้อยละของสินทรัพยแ์ละส่วนของทุนท่ีน าไปใชป้ระโยชน์

3.2.1 อตัรารายไดสุ้ทธิต่อรายไดร้วม : NI/TI 
อตัราค่าใชจ่้ายบุคลากรต่อรายไดร้วม : PE/TI
อตัราค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อรายไดร้วม : OrE/TI
อตัราค่าสาธารณูปโภคต่อรายไดร้วม : UbE/TI
อตัราค่าใชจ่้ายจากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนต่อรายไดร้วม NCAE/TI

3.2.2 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return on Total Asset Turnover : ROA)
อตัรารายไดสุ้ทธิต่อสินทรัพยร์วมถวัเฉล่ีย : NI/Average TA

3.2.3 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนทุน (Return on Total Equity Turnover : ROE)
อตัรารายไดสุ้ทธิต่อส่วนของทุนถวัเฉล่ีย : NI/Average TEq

หน่วย : %



4 การวเิคราะห์ความเส่ียง (Risk Analysis)
เป็นการประเมินถึงความเส่ียงทางการเงิน(Financial Risk) ท่ีไม่แน่นอนในรายรับของสถาบนั

ท่ีจะน ามาใชใ้นการด าเนินงาน และท่ีจะน าไปช าระภาระผกูพนัระยะยาว

4.1 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุน (Debt to Equity Ratio)
(หน้ีสินไม่หมุนเวยีน - รายไดร้อการรับรู้ระยะยาว)ต่อส่วนทุน
: (NCA-Long term deferred Income)/Eq

5 ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถท่ีหารายไดจ้ากแหล่งต่าง ๆ เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุน

ท่ีไดรั้บจากรัฐบาล เพื่อสนบัสนุนภารกิจตามแผนยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้

5.1 อตัราส่วนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรวมต่อรายไดร้วม : TGI/TI
5.2 อตัราส่วนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลดา้นบุคลากรต่อรายไดร้วม : PGI/TI
5.3 อตัราส่วนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลดา้นด าเนินงานต่อรายไดร้วม : OrGI/TI
5.4 อตัราส่วนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลดา้นลงทุนต่อรายไดร้วม : InGI/TI
5.5 อตัราส่วนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลดา้นเงินอุดหนุนต่อรายไดร้วม :SuGI/TI

หน่วย : %

หน่วย : %

อตัราส่วนจากรายงานการเงินเพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหาร



การแปลผลการวเิคราะห์การเงนิ
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน



1 การวเิคราะห์โดยการจดัท างบการเงินฐานเดียวกนั (Common Size Statement)

หน่วย : %



1 การวเิคราะห์โดยการจดัท างบการเงินฐานเดียวกนั (Common Size Statement)



1 การวเิคราะห์โดยการจดัท างบการเงินฐานเดียวกนั (Common Size Statement)



2 การวิเคราะห์สภาพคล่องภายในกิจการ(Internal Liquidity)หรือการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระหน้ี (solvency)



3 การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน (Operating Performance)



3 การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน (Operating Performance) 4 การวเิคราะห์ความเส่ียง (Risk Analysis)

หน่วย : %



5 ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง

หน่วย : %
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