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รายงานประจ าปีพร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล)  
และงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2564 รวมถึงนโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผล ในรูปแบบรหัสคิวอาร ์(QR Code) 

 

 
ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญประจ าปี 2564 (ส าหรับวาระที ่1, 2 และ 3) 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

บริษัท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

 ณ วันที ่31 ธันวาคม  
 หน่วย  :  พนับาท  

  2562 2563 2564 
   จ านวนเงิน   %   จ านวนเงิน   %   จ านวนเงิน   %  

สินทรัพย ์       

สินทรัพยห์มุนเวียน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  19,636,627 6.78 18,420,769 5.26 12,739,290 3.58 
เงินฝากธนาคารที่สามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 1,989,089 0.69 1,909,701 0.55 1,380,728 0.39 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค า้ประกนั - - 11,200 - 11,200 - 
ลกูหนีก้ารคา้ และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 18,297,896 6.32 17,781,190 5.08 16,552,288 4.65 
สินทรพัยท์ี่เกิดจากสญัญา 1,868,738 0.64 1,448,323 0.41 1,819,811 0.51 
สินคา้คงเหลือ  4,828,456 1.66 2,372,086 0.68 2,104,298 0.59 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั 317,087 0.11 1,092 - 5,302 - 
สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น - - - - 213,375 0.06 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น  204,259 0.07 211,038 0.06 739,789 0.21 

     รวมสินทรัพยห์มุนเวียน  47,142,152 16.27 42,155,398 12.04 35,566,081 9.98 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        
เงินลงทนุในบริษัทรว่ม 24,613 0.01 31,588 0.01 35,213 0.01 
เงินลงทนุในการรว่มคา้ 635,509 0.22 799,045 0.23 947,662 0.27 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น  67,032 0.02 - - - - 
เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั - - - - 100,000 0.03 
สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่น - - 110,031 0.03 110,252 0.03 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 125,510,307 43.33 122,517,638 34.99 117,843,740 33.08 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ - - 58,722,695 16.77 50,574,034 14.20 
ค่าความนิยม 2,881,700 0.99 2,881,700 0.82 2,881,700 0.81 
ใบอนญุาตใหใ้ชค้ลื่นความถ่ีโทรคมนาคม 103,074,017 35.58 110,219,201 31.48 131,774,691 36.99 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่นนอกจากค่าความนิยม   5,468,376 1.89 7,122,853 2.03 10,864,295 3.05 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี  3,490,522 1.21 4,120,355 1.18 4,235,516 1.19 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น  1,374,894 0.48 1,490,073 0.42 1,288,559 0.36 

      รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  242,526,970 83.73 308,015,179 87.96 320,655,662 90.02 

                          รวมสินทรัพย ์ 289,669,122 100.00 350,170,577 100.00 356,221,743 100.00 
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บริษัท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

 ณ วันที ่31 ธันวาคม  
หน่วย  :  พนับาท 

 
  2562 2563 2564 
  จ านวนเงิน  % จ านวนเงิน   %  จ านวนเงิน   %  
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น        

หนีส้ินหมุนเวียน        

เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - 4,900,000 1.40 - - 

เจา้หนีก้ารคา้ และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่น 41,376,820 14.28 40,570,675 11.59 45,055,417 12.65 

ประมาณการส าหรบัผลประโยชนต์อบแทนจ่าย 5,248,417 1.81 5,248,417 1.50 3,360,879 0.94 

รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่รบัล่วงหนา้  4,189,025 1.44 4,348,673 1.24 4,071,668 1.14 

เงินรบัล่วงหนา้จากลกูคา้  1,989,089 0.69 1,909,701 0.54 1,380,728 0.38 

ส่วนของหนีส้ินระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  24,871,789 8.59 13,848,369 3.95 14,131,683 3.97 
ส่วนของใบอนญุาตใหใ้ชค้ลื่นความถ่ีโทรคมนาคมคา้งจ่าย ที่

ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 24,490,135 8.45 10,538,021 3.01 10,903,220 3.06 

ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - 10,212,817 2.92 10,537,344 2.96 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  2,892,324 1.00 1,867,303 0.53 2,276,078 0.64 

หนีส้ินทางการเงินหมนุเวียนอื่น 140,659 0.05 297,202 0.09 25,051 0.01 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  57,042 0.02 72,246 0.02 126,204 0.04 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน  105,255,300 36.33 93,813,424 26.79 91,868,272 25.79 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน        
หนีส้ินระยะยาว 69,171,920 23.88 79,301,185 22.65 73,696,569 20.69 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า - - 48,150,497 13.75 40,597,291 11.40 

ประมาณการหนีส้ินส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 2,859,529 0.99 3,179,944 0.91 3,326,561 0.93 

ใบอนญุาตใหใ้ชค้ลื่นความถ่ีโทรคมนาคมคา้งจ่าย  37,298,912 12.88 42,911,011 12.25 61,415,647 17.24 
ส่วนปรบัมลูค่าใบอนญุาตใหใ้ชค้ลื่นความถ่ีโทรคมนาคมรอ

รบัรู ้ 3,283,533 1.13 3,283,533 0.94 - - 

หนีส้ินทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น - - 1,225,258 0.35 722,083 0.20 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น  2,405,758 0.83 2,616,358 0.75 2,770,798 0.78 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน  115,019,652 39.71 180,667,786 51.60 182,528,949 51.24 

รวมหนีส้ิน  220,274,952 76.04 274,481,210 78.39 274,397,221 77.03 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น        
ทนุท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้เต็มมลูค่า  2,973,179 1.03 2,973,554 0.85 2,973,926 0.83 

ส่วนเกินมลูค่าหุน้  22,386,070 7.73 22,446,531 6.41 22,506,296 6.32 

ส่วนต ่าจากการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทย่อย (669,657) (0.23) (669,657) (0.19) (669,657) (0.19) 
ก าไรสะสม :       
      จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย  500,000 0.17 500,000 0.14 500,000 0.14 

      ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  43,725,576 15.10 50,882,428 14.53 56,602,515 15.89 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ 350,931 0.12 (568,872) (0.16) (214,328) (0.06) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท 69,266,099 23.92 75,563,984 21.58 81,698,752 22.93 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ 128,071 0.04 125,383 0.03 125,770 0.03 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  69,394,170 23.96 75,689,367 21.61 81,824,522 22.97 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น  289,669,122 100.00 350,170,577 100.00 356,221,743 100.00 
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งบก าไรขาดทนุรวม 
บริษัท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

 ส าหรับปีสิน้สุด วันที ่31 ธันวาคม 
      หน่วย  :  พนับาท  

  2562 2563 2564 
   จ านวนเงิน   %   จ านวนเงิน   %   จ านวนเงิน   %  

รายได้            
รายไดจ้ากการใหบ้ริการและใหเ้ช่าอปุกรณ ์  150,128,820 82.99 143,315,889 82.89 144,791,100 79.85 
รายไดจ้ากการขาย  30,764,865 17.01 29,574,376 17.11 36,541,790 20.15 

รวมรายได ้ 180,893,685 100.00 172,890,265 100.00 181,332,890 100.00 

ต้นทุน        
ตน้ทนุการใหบ้ริการและใหเ้ช่าอปุกรณ ์ (81,487,210) (45.05) (81,534,058) (47.16) (85,237,941) (47.01) 
ตน้ทนุขาย  (30,412,235) (16.81) (29,314,265) (16.96) (36,215,253) (19.97) 

รวมต้นทุน  (111,899,445) (61.86) (110,848,323) (64.12) (121,453,193) (66.98) 

ก าไรขั้นต้น  68,994,240 38.14 62,041,942 35.89 59,879,697 33.02 

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย (7,861,312) (4.35) (6,598,244) (3.82) (6,035,057) (3.33) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (19,879,238) (10.99) (17,732,641) (10.26) (15,665,392) (8.64) 
รวมค่าใชจ้่ายในการขายและการบริหาร  (27,740,550) (15.34) (24,330,885) (14.07) (21,700,449) (11.97) 
ก าไรจากการขาย การให้บริการและการให้เชา่

อุปกรณ ์ 41,253,690 22.80 37,711,057 21.81 38,179,247 21.05 
       
รายไดจ้ากดอกเบีย้และเงินปันผล 197,603 0.11 319,969 0.18 217,444 0.12 
รายไดอ้ื่น 648,897 0.36 648,697 0.38 1,055,202 0.58 
ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทรว่ม และการรว่ม

คา้ (85,868) (0.05) (70,306) (0.04) (140,731) (0.08) 
ก าไร/(ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา – สทุธิ 308,410 0.17 140,201 0.08 (1,488,550) (0.82) 
ก าไร/(ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่ายตุิธรรมของตราสาร

อนพุนัธ ์ - - (138,621) (0.08) 842,960 0.46 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (144,365) (0.08) (167,773) (0.10) (145,489) (0.08) 
ตน้ทนุทางการเงิน (4,776,605) (2.64) (5,917,383) (3.42) (5,626,072) (3.10) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 37,401,762 20.67 32,525,841 18.81 32,894,012 18.14 
ภาษีเงินได ้ (6,209,242) (3.43) (5,088,586) (2.94) (5,969,549) (3.29) 
ก าไรส าหรบัปี  31,192,520 17.24 27,437,255 15.87 26,924,463 14.85 

ส่วนของก าไร :        
ส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท 31,189,571 17.24 27,434,361 15.87 26,922,145 14.85 
ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ 2,949 - 2,894 - 2,318 - 

ก าไรส าหรบัปี  31,192,520 17.24 27,437,255 15.87 26,924,463 14.85 

ก าไรสทุธิต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 10.49 9.23 9.05 

ก าไรสทุธิต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 10.49 9.23 9.05 
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งบกระแสเงนิสดรวม 
บริษัท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส าหรับปีสิน้สุด วันที ่31 ธนัวาคม 
   หน่วย  :  พนับาท 

 2562 2563 2564 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน        
ก าไรส าหรบัปี  31,192,520 27,437,255 26,924,463 
รายการปรบัปรุง     
    ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย 37,228,820  51,841,589 53,374,026 
    รายไดจ้ากการดอกเบีย้และเงินปันผล (197,603) (319,969) (217,444) 
    ตน้ทนุทางการเงิน  4,776,605 5,917,383 5,626,072 
    ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้/หนีส้งสยัจะสญูและหนีส้ญู   2,520,819 2,875,761 2,066,792 
    การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  25,793 17,627 8,130 
    กลบัรายการค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั การลดมลูค่าของสินคา้ และตดัจ าหน่ายสินคา้

คงเหลือ 
(15,611) (42,416) 9,289 

    ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรพัย ์   177,909  37,609 29,434 
    ค่าเผื่ออปุกรณท์ี่ยกเลิกการใชง้าน 952,434 700,429 635,511 
     ขาดทนุจากการยกเลิกสินทรพัยต์ามสญัญา 746,805 524,573 223,543 
     ขาดทนุจากเงินลงทนุระยะยาวอื่น 1,000 - - 
    (ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง (416,415) (144,400) 242,558 
    ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทรว่มและการรว่มคา้ 85,868 70,306 140,731 
    ค่าใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน  844,013 196,970 202,594 
    ภาษีเงินได ้  6,209,242 5,088,586 5,969,548 
เงินสดได้มาจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 

ในสินทรัพยแ์ละหนีส้ินด าเนินงาน 84,132,199 94,201,303 95,235,247 
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนีส้ินด าเนินงาน      
    เงินฝากธนาคารที่สามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 231,453 79,388 528,973 
    ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น (1,602,313) (3,371,745) (2,417,169) 
    สินทรพัยต์ามสญัญา (920,605) (104,157) (595,030) 
    สินคา้คงเหลือ  (989,859) 2,498,786 258,499 
    สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น   342,465 307,586 (527,885) 
    สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น   266,751 (361,375) 123,453 
    เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่น  1,904,590 (1,062,140) 1,012,584 
    ประมาณการส าหรบัผลประโยชนต์อบแทนจ่าย  (113,402) - (303,822) 
    รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่รบัล่วงหนา้  225,494 159,648 (277,006) 
    เงินรบัล่วงหนา้จากลกูคา้  (231,453) (79,388) (528,973) 
    หนีส้ินหมนุเวียนอื่น   6,089 15,204 53,963 
    สินทรพัย ์(หนีส้ิน) ทางการเงินอื่น  146,431 (99,684) (5,175) 
    หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น  (3,588) (23,427) (26,904) 
    เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน  83,394,252 92,159,999 92,530,755 
    จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (45,601) (56,432) (116,056) 
    จ่ายภาษีเงินได ้ (6,721,409) (6,474,175) (5,780,655) 
     เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 76,627,242 85,629,392 86,634,044 
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งบกระแสเงนิสดรวม (ต่อ) 
บริษัท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 ส าหรับปีสิน้สุด วันที ่31 ธันวาคม 
หน่วย : พนับาท 

 2562 2563 2564 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     
    ซือ้ที่ดิน อาคาร อปุกรณ ์และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น (23,029,007) (28,056,506) (25,786,082) 
    จ าหน่ายอปุกรณ ์ 76,691 108,663 111,393 
    จ่ายช าระใบอนญุาตใหใ้ชค้ลื่นความถ่ีโทรคมนาคม (4,020,000) (26,834,979) (19,511,950) 
    เงินลงทนุเพ่ิมในการรว่มคา้  - (246,900) (300,000) 
    เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมขึน้ - - (100,000) 
    เงินลงทนุอื่น (เพ่ิมขึน้) สทุธิ (8,056) - - 
    รบัเงินปันผล 7,800 9,000 15,000 
    รบัดอกเบีย้ 188,219 326,271 219,702 
           เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน  (26,784,353) (54,694,451) (45,351,937) 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ     
    จ่ายตน้ทนุทางเงิน (3,106,140) (4,218,327) (3,692,108) 
    จ่ายช าระหนีต้ามสญัญาเช่า - (11,753,610) (11,882,214) 
    จ่ายช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน  (56,226) - - 
    เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (5,900,000) 4,900,000 (4,900,000) 
    การเพ่ิมขึน้ในหนีส้ินระยะยาว  2,000,000 24,000,000 8,600,000 
    จ่ายช าระหนีส้ินระยะยาว  (11,153,580) (24,828,560) (13,884,860) 
    เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้บริษัทย่อยจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ (22,301) (4,631) (880) 
    จ่ายเงินปันผล  (21,050,238) (20,218,750) (21,203,109) 
           เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน  (39,288,485) (32,123,878) (46,963,170) 

    ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ 15,335 (26,921) (416) 
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ  10,569,739 (1,215,858) (5,681,479) 
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม   9,066,888 19,636,627 18,420,769 
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  19,636,627 18,420,769 12,739,290 

    

ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับงบกระแสเงินสด 
รายการท่ีไม่ใชเ่งินสด 
ยอดหนีค้า้งช าระจากการลงทนุในรายจ่ายฝ่ายทนุและใบอนญุาตใหใ้ช ้
คลื่นความถ่ีโทรคมนาคม                                                                                                                             
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ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

บริษัท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สรุปอัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญส าหรับงบการเงนิ 

ส าหรับปีสิน้สุด วันที ่31 ธนัวาคม 
 2562 2563 2564 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)       
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.45 0.45 0.39 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 0.34 0.37 0.30 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.73 0.91 0.94 
อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ (เท่า) 10.09 9.48 11.41 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 36 38 32 
อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 7.03 8.14 16.18 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (วนั) 51 44 22 
อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนี ้(เท่า) 5.53 4.99 4.94 
ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั) 65 72 73 
วงจรเงินสด (วนั) 22 10 (19) 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)    
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 38% 36% 33% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 23% 22% 21% 
อตัราก าไรอื่น (%) 0.5% 0.6% 0.7% 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) 121% 82% 108% 
อตัราก าไรสทุธิ (%) 17% 16% 15% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ เฉลี่ย (%)  49% 38% 34% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ณ วนัสิน้งวด 45% 36% 33% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)    
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(%) 11% 9% 8% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (%) /1 23% 17% 15% 
อตัราการหมนุเวียนของสินทรพัย ์(เท่า) 0.62 0.54 0.51 
อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)    
อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 3.17 3.63 3.35 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 13.00 13.50 15.49 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพัน (เท่า) 2.25 3.33 4.42 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 70% 75% 85% 
ข้อมูลต่อหุ้น    
มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 23.34 25.46 27.52 
ก าไรสทุธิต่อหุน้ (บาท) 10.49 9.23 9.05 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 7.34 6.92 7.69 
อัตราการเติบโต       
สินทรพัยร์วม (%) (0.29%) 20.89% 1.73% 
หนีส้ินรวม (%) (5.39%) 24.61% (0.03%) 
รายไดจ้ากการขายหรือบริการ (%) 6.50% (4.42%) 4.88% 
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน (%) 5.49% (12.29%) (10.81%) 
ก าไรสทุธิ (%) 5.08% (12.04%) (1.87%) 

/1 ไม่รวมใบอนญุาตใหใ้ชค้ลื่นความถ่ีโทรคมนาคม 
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สูตรการค านวณอัตราสว่นทางการเงนิ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) สินทรพัยห์มนุเวียน / หนีส้ินหมนุเวียน 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทนุระยะสัน้ + ลกูหนีก้ารคา้) / หนีส้ินหมนุเวียน 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน / สินทรพัยห์มนุเวียน  
อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ (เท่า) รายไดร้วม / ลกูหนีก้ารคา้เฉลี่ย 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 360 / อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ 
อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) ตน้ทนุขาย / สินคา้คงคลงัเฉลี่ย 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (วนั) 360 / อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ 
อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนี ้(เท่า) ตน้ทนุรวม / เจา้หนีก้ารคา้เฉลี่ย 
ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั) 360 / อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนี ้
วงจรเงินสด (วนั) ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย - ระยะเวลาช าระหนี ้
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) ก าไรขัน้ตน้ / รายไดร้วม 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (รอ้ยละ) ก าไรจากการด าเนินงาน / รายไดร้วม 
อตัราก าไรอื่น (รอ้ยละ) (รายไดจ้ากการลงทนุ + รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ) / รายไดร้วม 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (รอ้ยละ) (เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน +/- เงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ) / ก าไรจากการด าเนินงาน 
อตัราก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) ก าไรสทุธิ / รายไดร้วม 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ เฉลี่ย (รอ้ยละ) ก าไรสทุธิ / ส่วนของผูถื้อหุน้เฉลี่ย 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ณ วนัสิน้งวด (รอ้ยละ) ก าไรสทุธิ / ส่วนของผูถื้อ ณ วนัสิน้งวด 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(รอ้ยละ) ก าไรสทุธิ / สินทรพัยร์วมเฉลี่ย 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (รอ้ยละ) /1 ก าไรสทุธิ / (ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์+ สินทรพัยส์ิทธิการใช ้+ สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่นนอกจากค่า

ความนิยม) 
อตัราการหมนุเวียนของสินทรพัย ์(เท่า) รายไดร้วม / สินทรพัยร์วมเฉลี่ย 

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 
อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) หนีส้ินรวม / ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) ก าไรจากการด าเนินงาน / ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพัน (เท่า) EBITDA สทุธิจากภาษี / (ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ + หนีส้ินที่ตอ้งช าระใน 1 ปี) 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) เงินปันผลต่อหุน้ / ก าไรต่อหุน้ 
ข้อมูลต่อหุ้น (Data on per Share Capital) 
มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) ส่วนของผูถื้อหุน้รวม / จ านวนหุน้ 
ก าไรสทุธิต่อหุน้ (บาท) ก าไรสทุธิ / จ านวนหุน้ 
อัตราการเติบโต (Percentage Growth) 

สินทรพัยร์วม (รอ้ยละ) (สินทรพัยร์วมปีล่าสดุ - สินทรพัยร์วมปีก่อน) / สินทรพัยร์วมปีก่อน 
หนีส้ินรวม (รอ้ยละ) (หนิส้ินรวมปีล่าสดุ - หนีส้ินรวมปีก่อน) / หนีส้ินรวมปีก่อน 
รายไดจ้ากการขายหรือบริการ (รอ้ยละ) (รายไดร้วมปีล่าสดุ - รายไดร้วมปีก่อน) / รายไดร้วมปีก่อน 
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน (รอ้ยละ) (ค่าใชจ้่ายด าเนินงานปีล่าสดุ - ค่าใชจ้่ายด าเนินงานปีก่อน) / ค่าใชจ้่ายด าเนินงานปีก่อน 
ก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) (ก าไรสทุธิปีล่าสดุ – ก าไรสทุธิปีก่อน) / ก าไรสทุธิปีก่อน 

/1 ไม่รวมใบอนญุาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่โทรคมนาคม 


