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รายงานประจ าปีพร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล)  

และงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2562 รวมถงึนโยบายการจ่ายเงนิปันผล  
ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผล ในรูปแบบรหัสคิวอาร ์(QR Code) 

 

 
ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญประจ าปี 2562 (ส าหรับวาระที ่1, 2, 3, 4, 5 และ 6) 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

บริษัท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย  

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 
 หนว่ย  :  พนับาท  

  2560 2561 2562 
   จ านวนเงิน  %  จ านวนเงิน   %   จ านวนเงิน   %  

สินทรัพย ์             

สินทรัพยห์มุนเวียน        
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  10,650,407 3.75 9,066,888 3.12 19,636,627 6.78 
เงินฝากธนาคารที่สามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 2,642,634 0.93 2,220,542 0.76 1,989,089 0.69 
เงินลงทนุระยะสัน้  - - - - - - 
ลกูหนีก้ารคา้ และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 17,071,012 6.01 19,241,654 6.62 18,297,896 6.32 
สินทรพัยต์ามสญัญา - - - - 1,868,738 0.64 
สินคา้คงเหลือ  3,950,535 1.39 3,822,985 1.32 4,828,456 1.66 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั 197,610 0.07 116,987 0.04 317,087 0.11 
สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น 82,917 0.03 5,772 0.00 - - 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น  245,744 0.09 429,844 0.15 204,259 0.07 
     รวมสินทรัพยห์มุนเวียน  34,840,859 12.27 34,904,673 12.02 47,142,152 16.27 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        
เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 30,729 0.01 17,794 0.01 24,613 0.01 
เงินลงทนุในการรว่มคา้ 58,536 0.02 735,996 0.25 635,509 0.22 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น  59,399 0.02 59,976 0.02 67,032 0.02 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 132,579,259 46.67 130,211,974 44.82 125,510,307 43.33 
คา่ความนิยม 34,931 0.01 2,881,700 0.99 2,881,700 0.99 
ใบอนญุาตใหใ้ชค้ลื่นความถ่ีโทรคมนาคม 107,523,564 37.85 111,749,059 38.47 103,074,017 35.58 
สินทรพัยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน   4,499,186 1.59 5,091,829 1.75 5,468,376 1.89 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี  2,562,436 0.90 3,210,340 1.11 3,490,522 1.21 
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น  1,878,455 0.66 1,641,645 0.57 1,374,894 0.48 
      รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  249,226,495 87.73 255,600,312 87.98 242,526,970 83.73 
                          รวมสินทรัพย ์ 284,067,354 100.00 290,504,985 100.00 289,669,122 100.00 
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บริษัท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย  

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 
หน่วย  :  พนับาท 

  2560 2561 2562 
  จ านวนเงนิ  % จ านวนเงนิ   %  จ านวนเงนิ   %  
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้              

       

หนีสิ้นหมุนเวียน              
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 6,500,000 2.29 5,900,000 2.03 - - 
เจา้หนีก้ารคา้ และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่น 32,140,894 11.31 37,679,695 12.97 41,376,820 14.28 
ผลประโยชนต์อบแทนรายปีคา้งจา่ย 5,361,819 1.89 5,361,819 1.85 5,248,417 1.81 
รายไดค้า่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่รบัลว่งหนา้  3,409,682 1.20 3,963,531 1.36 4,189,025 1.44 
เงินรบัลว่งหนา้จากลกูคา้  2,642,633 0.93 2,220,542 0.76 1,989,089 0.69 
สว่นของหนีส้ินระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  3,075,569 1.08 11,203,599 3.86 24,871,789 8.59 
สว่นของใบอนญุาตใหใ้ชค้ลื่นความถ่ีโทรคมนาคมคา้งจา่ย 
ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

13,988,911 4.93 3,971,753 1.37 24,490,135 8.45 

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย  2,456,516 0.86 2,412,565 0.83 2,892,324 1.00 
หนีส้ินทางการเงินหมนุเวียนอื่น - - - - 140,659 0.05 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  24,751 0.01 50,953 0.02 57,042 0.02 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  69,600,775 24.50 72,764,456 25.05 105,255,300 36.33 
       

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน        
หนีส้ินระยะยาว 100,101,850 35.24 92,029,626 31.68 69,171,920 23.88 
ประมาณการหนีส้ินส  าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 1,855,646 0.65 2,253,764 0.78 2,859,529 0.99 
ใบอนญุาตใหใ้ชค้ลื่นความถ่ีโทรคมนาคมคา้งจา่ย  59,960,851 21.11 63,516,141 21.86 37,298,912 12.88 
หนีส้ินทางการเงินไมห่มนุเวียนอื่น 117,673 0.04 - - - - 
สว่นปรบัมลูคา่ใบอนญุาตใหใ้ชค้ลื่นความถ่ีโทรคมนาคมรอรบัรู ้ -  - - 3,283,533 1.13 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น  2,003,771 0.71 2,272,418 0.78 2,405,758 0.83 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  164,039,791 57.75 160,071,949 55.10 115,019,652 39.71 

รวมหนี้สิน  233,640,566 82.25 232,836,405 80.15 220,274,952 76.04 

ส่วนของผู้ถือหุน้        
ทนุที่ออกจ าหน่ายและช าระแลว้เต็มมลูคา่  2,973,095 1.05 2,973,095 1.02 2,973,179 1.03 
สว่นเกินมลูคา่หุน้  22,372,276 7.87 22,372,276 7.70 22,386,070 7.73 
สว่นต ่าจากการเปล่ียนแปลงสดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทย่อย - - (668,455) -0.23 (669,657) (0.23) 

ก าไรสะสม :       
      จดัสรรแลว้ - ส  ารองตามกฎหมาย  500,000 0.18 500,000 0.17 500,000 0.17 
      ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  24,174,743 8.51 32,005,108 11.02 43,725,576 15.10 
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุน้ 300,241 0.11 339,016 0.12 350,931 0.12 

รวมส่วนของผู้ถือหุน้เฉพาะบริษัท 50,320,355 17.71 57,521,040 19.80 69,266,099 23.92 
สว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 106,433 0.04 147,541 0.05 128,071 0.04 

รวมส่วนของผู้ถือหุน้  50,426,788 17.75 57,668,581 19.85 69,394,170 23.96 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้  284,067,354 100.00 290,504,985 100.00 289,669,122 100.00 
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งบก าไรขาดทุนรวม 
บริษัท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย  

 ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 
      หน่วย  :  พนับาท  

  2560 2561 2562 
   จ านวนเงิน   %   จ านวนเงิน   %   จ านวนเงิน   %  

รายได้              
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารและใหเ้ชา่อปุกรณ ์  132,946,615 84.29 144,004,928 84.78 150,128,820 82.99 
รายไดจ้ากการขาย  24,775,185 15.71 25,850,920 15.22 30,764,865 17.01 

รวมรายได้  157,721,800 100.00 169,855,847 100.00 180,893,685 100.00 

ต้นทุน        
ตน้ทนุการใหบ้รกิารและใหเ้ชา่อปุกรณ ์ (66,603,293) (42.23) (76,700,067) (45.16) (81,487,210) (45.05) 
ผลประโยชนต์อบแทนรายปี (1,033) - - - - - 
ตน้ทนุขาย  (25,654,313) (16.27) (26,755,622) (15.75) (30,412,235) (16.81) 

รวมต้นทุน  (92,258,639) (58.50) (103,455,689) (60.91) (111,899,445) (61.86) 
ก าไรขัน้ต้น  65,463,161 41.50 66,400,158 39.09 68,994,240 38.14 

ตน้ทนุในการจดัจ  าหนา่ย (9,990,160) (6.33) (9,549,510) (5.62) (7,861,312) (4.34) 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (15,087,573) (9.57) (16,745,333) (9.86) (19,877,303) (10.99) 
รวมคา่ใชจ้า่ยในการขายและการบรหิาร  (25,077,733) (15.90) (26,294,843) (15.48) (27,738,615) (15.33) 
ก าไรจากการขาย การใหบ้ริการและการใหเ้ช่า

อุปกรณ ์ 40,385,428 25.60 40,105,315 23.61 41,255,625 22.81 
รายไดจ้ากดอกเบีย้และเงินปันผล 174,795 0.11 164,949 0.10 197,603 0.11 
รายไดอ่ื้น 575,202 0.37 695,878 0.41 648,897 0.36 
สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 

และการรว่มคา้ 5,368 - (122,974) (0.07) (85,868) (0.05) 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา – สทุธิ 224,917 0.14 118,631 0.07 308,410 0.17 
คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร (142,727) (0.09) (177,470) (0.10) (146,300) (0.08) 
ตน้ทนุทางการเงิน (5,301,632) (3.36) (5,147,685) (3.03) (4,776,605) (2.64) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 35,921,351 22.77 35,636,644 20.98 37,401,762 20.68 
ภาษีเงินได ้ (5,843,428) (3.70) (5,922,539) (3.49) (6,209,242) (3.44) 
ก าไรส าหรับปี  30,077,923 19.07 29,714,105 17.49 31,192,520 17.24 

สว่นของก าไร :        
สว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท 30,077,312 19.07 29,682,178 17.47 31,189,571 17.24 
สว่นที่เป็นของสว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 611 - 31,927 0.02 2,949 - 

ก าไรส  าหรบัปี  30,077,923 19.07 29,714,105 17.49 31,192,520 17.24 

ก าไรสทุธิตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 10.12 9.98 10.49 

ก าไรสทุธิตอ่หุน้ปรบัลด (บาท) 10.12 9.98 10.49 
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งบกระแสเงนิสดรวม 
บริษัท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 
   หน่วย  :  พนับาท 

 งบกระแสเงินสดรวม  2560 2561 2562 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน        
ก าไรส  าหรบัปี  30,077,923 29,714,105 31,192,520 
รายการปรบัปรุง     
    คา่เสื่อมราคา  21,487,351 24,821,824  27,342,647 
    คา่ตดัจ  าหน่ายสนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน  8,663,344 9,057,267  9,886,173 
    รายไดจ้ากการดอกเบีย้และเงินปันผล (174,795) (164,949) (197,603) 
    ตน้ทนุทางการเงิน 5,301,632 5,147,685  4,776,605 
    หนีส้งสยัจะสญูและหนีส้ญู  2,198,933 2,174,515  2,520,819 
    การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 47,744 38,776  25,793 
    (กลบัรายการ) คา่เผ่ือสินคา้ลา้สมยั การลดมลูคา่ของสินคา้ และตดัจ าหนา่ยสินคา้

คงเหลือ 
(392,008) (151,790) (15,611) 

    ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรพัย ์ 7,117 2,255   467,909 
    คา่เผ่ืออปุกรณท์ี่ยกเลิกการใชง้าน 722,517 635,294 662,434 
ขาดทนุจากการยกเลิกสินทรพัยต์ามสญัญา - - 746,805 
ขาดทนุจากเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - - 1,000 

    (ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กิดขึน้จรงิ (247,518) 201,914 (416,415) 
    สว่นแบง่ (ก าไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ (5,368) 122,974 85,868 
    คา่ใชจ้า่ยผลประโยชนพ์นกังาน 261,759 188,449  844,013 
    ภาษีเงินได ้ 5,843,428 5,922,539  6,209,242 
เงนิสดได้มาจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง 

ในสินทรัพยแ์ละหนี้สินด าเนินงาน 73,792,059 77,710,858 84,132,199 
การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนีสิ้นด าเนินงาน    
    เงินฝากธนาคารที่สามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 320,549 422,091 231,453 
    ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอืน่ (5,153,675) (3,889,749) (1,602,313) 
สินทรพัยต์ามสญัญา - - (920,605) 

    สินคา้คงเหลือ  (473,275) 307,111 (989,859) 
    สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น  69,938 7,246  342,465 
    สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น  814,768 260,385  266,751 
    เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน 1,504,332 1,344,423  1,904,590 
    ผลประโยชนต์อบแทนรายปีคา้งจา่ย  1,032 - (113,402) 
    รายไดค้า่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่รบัลว่งหนา้ 201,640 553,849  225,494 
    เงินรบัลว่งหนา้จากลกูคา้  (320,549) (422,091) (231,453) 
    หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  (21,047) 3,450  6,089 
    (เจา้หนี)้ ลกูหนี ้ตามสญัญาแลกเปลี่ยนและสญัญาอตัราแลกเปลีย่นลว่งหนา้  324,994 (401,038)  146,431 
    หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น  29,822 23,411 (3,588) 
    เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน  71,090,588 75,919,946 83,394,252 
    จา่ยผลประโยชนพ์นกังาน (29,082) (25,552) (45,601) 
    จา่ยภาษีเงินได ้ (5,532,987) (6,762,700) (6,721,409) 
     เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 65,528,519 69,131,694 76,627,242 
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งบกระแสเงนิสดรวม (ต่อ) 
บริษัท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

 ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 
    หน่วย  :  พนับาท  

 งบกระแสเงินสดรวม  2560 2561 2562 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     
    ซือ้ที่ดิน อาคาร อปุกรณ ์และสินทรพัยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน (41,107,895) (20,197,788) (23,029,007) 
    จ  าหน่ายอปุกรณ ์ 121,136 847,167 76,691 
    จา่ยช าระใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถ่ีโทรคมนาคม (10,246,500) (20,535,811) (4,020,000) 
    เงินลงทนุเพ่ิมในบรษัิทรว่ม การรว่มคา้ และบรษัิทยอ่ย (45,000) (787,499) - 
    เงินสดจา่ยสทุธิในการซือ้ธุรกิจ - (3,375,340) - 
    เงินลงทนุอ่ืน (เพิ่มขึน้) ลดลง สทุธิ - (577) (8,056) 
รบัเงินปันผล   7,800 

    รบัดอกเบีย้ 169,264 173,094 188,219 
           เงนิสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน  (51,108,995) (43,876,754) (26,784,353) 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ     
    จา่ยดอกเบีย้ (3,055,219) (3,290,108) (3,106,140) 
    จา่ยตน้ทนุทางการเงินอ่ืน (71,905) (17,105) - 
    จา่ยช าระหนีส้ินตามสญัญาเชา่ทางการเงิน  (56,363) (55,686) (56,226) 
    เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (2,700,000) (850,000) (5,900,000) 
    การเพิ่มขึน้ในหนีส้ินระยะยาว  16,307,475 3,000,000 2,000,000 
    จา่ยช าระหนีส้ินระยะยาว  (2,190,461) (2,887,954) (11,153,580) 
    เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้บรษัิทยอ่ยจากสว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ - (879,085) (22,301) 
    จา่ยช าระเงินคืนใหส้ว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุจากการคืนทนุของบรษัิทยอ่ย (33,428) - - 
    จา่ยเงินปันผล  (23,190,302) (21,852,479) (21,050,238) 
           เงนิสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงนิ  (14,990,203) (26,832,417) (39,288,485) 
    ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินตราตา่งประเทศ (5,055) (6,042) 15,335 
    เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ (575,734) (1,583,519)  10,569,739 
    เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที่ 1 มกราคม  11,226,141 10,650,407  9,066,888 
     เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันที ่31 ธันวาคม 10,650,407 9,066,888  19,636,627 

    

ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับงบกระแสเงินสด 
รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด 
ยอดหนีค้า้งช าระจากการลงทนุในรายจา่ยฝ่ายทนุและใบอนญุาตใหใ้ช ้
คลื่นความถ่ีโทรคมนาคม                                                                                                                             

 
 
 

82,929,856 

 
 
 

80,209,168 

 
 
 

76,777,034 
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ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

บริษัท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
สรุปอัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญส าหรับงบการเงนิ 

ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 
งบการเงนิรวม 2560 2561 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)       
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.50 0.48 0.45 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ (เทา่) 0.36 0.35 0.34 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.94 0.95 0.73 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ (เทา่) 11 10 10 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 32 35 36 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิคา้คงเหลือ (เทา่) 7 7 7 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (วนั) 49 52 51 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจา้หนี ้(เทา่) 6 6 6 
ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั) 63 58 65 
วงจรเงินสด (วนั) 19 30 22 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)    
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 42% 39% 38% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 26% 24% 23% 
อตัราก าไรอ่ืน (%) 0.5% 0.5% 0.5% 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร (%) 36% 63% 121% 
อตัราก าไรสทุธิ (%) 19% 18% 17% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้เฉลี่ย (%)  65% 55% 49% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ณ วนัสิน้งวด 60% 51% 45% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)   /1 ไมร่วมใบอนญุาตใหใ้ชค้ลื่นความถ่ีโทรคมนาคม 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(%) 11% 10% 11% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (%) /1 23% 22% 23% 
อตัราการหมนุเวียนของสินทรพัย ์(เทา่) 0.56 0.59 0.62 
อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)    
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 4.63 4.04 3.17 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) 12.45 11.94 13.00 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (เทา่) 4.40 2.88 2.25 
อตัราการจา่ยเงินปันผล (%) 70% 71% 70% 
ข้อมูลต่อหุ้น    
มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ (บาท) 16.96 19.40 23.34 
ก าไรสทุธิตอ่หุน้ (บาท) 10.12 9.98 10.49 
เงินปันผลตอ่หุน้ (บาท) 7.08 7.08 7.34 
อัตราการเติบโต    
สินทรพัยร์วม (%) 3% 2% -0.3% 
หนีส้ินรวม (%) 0.29% -0.34% -5.39% 
รายไดจ้ากการขายหรอืบรกิาร (%) 4% 8% 6% 
คา่ใชจ้า่ยด าเนินงาน (%) -16% 5% 5% 
ก าไรสทุธิ (%) -2% -1% 5% 
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สูตรการค านวณอัตราสว่นทางการเงนิ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) สนิทรพัยห์มนุเวียน / หนีส้นิหมนุเวียน 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ (เทา่) (เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด + เงนิลงทนุระยะสัน้ + ลกูหนีก้ารคา้) / หนีส้นิหมนุเวียน 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (หลงัหกัภาษี) / สนิทรพัยห์มนุเวียน  

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ (เทา่) รายไดร้วม / ลกูหนีก้ารคา้เฉล่ีย 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 360 / อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิคา้คงเหลือ (เทา่) ตน้ทนุขาย / สนิคา้คงคลงัเฉล่ีย 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉล่ีย (วนั) 360 / อตัราสว่นหมนุเวียนสนิคา้คงเหลือ 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจา้หนี ้(เทา่) (ตน้ทนุรวม – คา่ใชจ้่ายผลประโยชนต์อบแทน) / เจา้หนีก้ารคา้เฉล่ีย 

ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั) 360 / อตัราสว่นหมนุเวียนเจา้หนี ้

วงจรเงินสด (วนั) ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย + ระยะเวลาขายสนิคา้เฉล่ีย - ระยะเวลาช าระหนี ้

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) ก าไรขัน้ตน้ / รายไดร้วม 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (รอ้ยละ) ก าไรจากการด าเนินงาน / รายไดร้วม 

อตัราก าไรอ่ืน (รอ้ยละ) (รายไดจ้ากการลงทนุ + รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืนๆ) / รายไดร้วม 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร (รอ้ยละ) (เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน +/- เงนิสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ) / ก าไรจากการด าเนินงาน 

อตัราก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) ก าไรสทุธิ / รายไดร้วม 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ เฉล่ีย (รอ้ยละ) ก าไรสทุธิ / สว่นของผูถื้อหุน้เฉล่ีย 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ณ วนัสิน้งวด ก าไรสทุธิ / สว่นของผูถื้อ ณ วนัสิน้งวด 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(รอ้ยละ) ก าไรสทุธิ / สนิทรพัยร์วมเฉล่ีย 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (รอ้ยละ) /1 
ก าไรสทุธิ / (ที่ดนิ อาคาร และอปุกรณ ์+ สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน + สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาอนญุาตให้
ด  าเนินการ) 

อตัราการหมนุเวียนของสนิทรพัย ์(เทา่) รายไดร้วม / สนิทรพัยร์วมเฉล่ีย 

อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) หนีส้นิรวม / สว่นของผูถื้อหุน้รวม 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) ก าไรจากการด าเนินงาน / คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ 

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (เทา่) 
ก าไรก่อนดอกเบีย้ คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย / (คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ + หนีส้นิท่ีตอ้งช าระใน 1 
ปี) 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) เงินปันผลตอ่หุน้ / ก าไรตอ่หุน้ 

ข้อมูลต่อหุ้น (Data on per Share Capital) 

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุน้ (บาท) สว่นของผูถื้อหุน้รวม / จ านวนหุน้ 

ก าไรสทุธิตอ่หุน้ (บาท) ก าไรสทุธิ / จ  านวนหุน้ 

เงินปันผลตอ่หุน้ (บาท) - 

อัตราการเตบิโต (Percentage Growth) 

สนิทรพัยร์วม (รอ้ยละ) (สนิทรพัยร์วมปีลา่สดุ - สนิทรพัยร์วมปีก่อน) / สนิทรพัยร์วมปีก่อน 

หนีส้นิรวม (รอ้ยละ) (หนิส้นิรวมปีลา่สดุ - หนีส้นิรวมปีก่อน) / หนีส้นิรวมปีก่อน 

รายไดจ้ากการขายหรือบรกิาร (รอ้ยละ) (รายไดร้วมปีลา่สดุ - รายไดร้วมปีก่อน) / รายไดร้วมปีก่อน 

คา่ใชจ้่ายด าเนินงาน (รอ้ยละ) (คา่ใชจ้่ายด าเนินงานปีลา่สดุ - คา่ใชจ้่ายด าเนินงานปีก่อน) / คา่ใชจ้า่ยด าเนินงานปีก่อน 

ก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) (ก าไรสทุธิปีลา่สดุ – ก าไรสทุธิปีก่อน) / ก าไรสทุธิปีก่อน 
/1 ไม่รวมใบอนญุาตใหใ้ชค้ลื่นความถ่ีโทรคมนาคม


