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บทคัดย่อ 
 

การท าโครงการคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ตอ้งการทราบผลการด าเนินกิจการ การวางแผน
ลงทุนหุ้นในกิจการ การขยายขีดความสามารถในการท าก าไรและ การพฒันาการให้บริการอย่าง
ต่อเน่ืองให้ผูบ้ริโภคใช้บริการของธุรกิจเราตลอดไป โดยท าการศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของ
บริษทัในตลาดหลักทรัพย์ คือ บริษทั แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จ ากัด   (มหาชน)  ในการท า
โครงการน้ี ได้ท าการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน  วิเคราะห์
หลกัการบญัชีของธุรกิจ ตลอดทั้งได้น างบการเงินมาท าการวิเคราะห์อัตราร้อยละตามแนวตั้ง   
วิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโนม้  และวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน   
 ผลการท าโครงการพบว่าในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนักันสูงตอ้งอาศยั
ประสบการณ์ความรู้ความสามารถและความเข้าใจอย่างมาก ดังนั้นการจัดท าโครงการน้ีจึงมี
ความส าคญัต่อนกัศึกษาในการเรียนรู้วิชาการบญัชี 
 จากการท าโครงการน้ีไดรั้บประโยชน์ จากการศึกษาการจดัท าโครงการไดท้ าความเขา้ใจ
ถึงขั้นตอนและกระบวนการจดัท าบญัชีของบริษทั แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จ ากดั  (มหาชน) ใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละสามารถ  วางแผนการด าเนินงานและแกไ้ขปัญหาจากการด าเนินงานสามารถ
น าความรู้ทกัษะความเขา้ใจและประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชใ้นอาชีพของนกัศึกษาได ้
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กติติกรรมประกาศ 
 

 โครงการฉบับน้ีส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงจากท่านอาจารย์ท่ีปรึกษา         
และท่านคณะกรรมการทุกท่าน ท่ีคอยให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษาท่ีมีประโยชน์ทั้งยงัคอยกระตุน้และ
เป็นก าลงัใจผลกัดนัจนโครงการฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ คณะผูจ้ดัท าขอกราบขอบพระคุณอาจารยท์ุก
ท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ ณ  ท่ีน้ี         
 
 กราบขอบพระคุณ  ดร.สมศกัด์ิ  รุ่งเรือง ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชย
การ  ท่ีให้โอกาสในการศึกษา  คณาจารย์ทุกท่านท่ีได้กรุณาให้ความรู้ และค าแนะน าท่ีเป็น
ประโยชน์  ตลอดจนให้ความห่วงใยแก่คณะผู ้จัดท าตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ในวิทยาลัย
เทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการแห่งน้ี 
 
 สุดทา้ยน้ีคณะผูจ้ดัท าขอนอ้มร าลึกถึง  พระคุณบิดา  มารดา  ครูอาจารยท์ุกท่านท่ีไดก้รุณา
อบรมสั่งสอน รวมทั้งบุคคลในครอบครัวทุกคน และเพื่อน ๆ  ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความส าเร็จในคร้ังน้ี 
 

         
คณะผูจ้ดัท า 
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ค าน า 
 

 โครงการท่ีจดัท าขึ้นในคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์งบการเงินของ  บริษทั แอดวานซ์อินโฟร์
เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)  ซ่ึงเป็นธุรกิจประเภท การบริการส่ือสารคมนาคม โดยค านึงถึงคุณภาพ
ของการบริการดา้นการให้บริการส่ือสารคมนาคม เป็นส าคญัจดั ท าโดยนาย กฤตเมธ   แสนดี และ 
นางสาว ปาริชาติ วงัสุขี นกัศึกษาชั้นปวส. 2/30 มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาขอ้มูลของ  บริษทั แอด
วานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) กระบวนการจดัท าบญัชี  และน าหลกัการทางบญัชี รวมถึง
ส่ิงท่ีศึกษามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

ส่ิงท่ีจะไดรั้บภายในโครงการถบบัน้ีคือความรู้ทางหลกัการบญัชี  การน างบการเงินต่างๆ
เช่นงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสดเป็นตน้  มาใชเ้ปรียบเทียบวา่มีรายรับ
รายจ่ายเป็นอยา่งไร ช่วงไหนมียอดใชบ้ริการท่ีดีท่ีสุด  ซ่ึงสามารถน ามาพฒันาธุรกิจของเราได ้หาก
เรามีธุรกิจหรือบริษทัเป็นของตนเอง 

นักศึกษาจะมีทักษะท่ีพร้อมส าหรับการวิเคราะห์งบการเงินในรูปแบบต่างๆ   รู้จัก
เปรียบเทียบขอ้มูล งบการเงิน รู้จกัโครงสร้างองคก์ร และขอ้ดีขอ้เสียของบริษทั แอดวานซ์อินโฟร์
เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) คณะผูจ้ดัท าหวงัวา่โครงการฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจไม่มากก็
นอ้ยหากมีขอ้ผิดพลาดประการใดในการจดัท าโครงการฉบบัน้ี  คณะผูจ้ดัท าขอนอ้มรับเพื่อน าไป
ปรับปรุงแกไ้ขในโอกาสต่อไป  และขอ อภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 
 คณะผูจ้ดัท า 
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บทท่ี 1 

 
 

บทน า 
 

  1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

 ปัจจุบนัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีการแข่งขนัสูงมาก  จึงเกิดธุรกิจ  
ประเภทต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมากมาย ในระบบเศรษฐกิจ        
ท่ีค่อยให้บริการในปัจจุบนั การประกอบธุรกิจนั้นต่างก็มีจุดประสงคเ์พื่อแสวงหาผลก าไรและเพื่อ
พฒันาองค์กร ให้อยู่รอดในระบบเศรษฐกิจการแข่งขนัอย่างสมบูรณ์ดังนั้น ผูป้ระกอบการของ
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) กลุ่มบริษทัใน ภาคธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร ไดท้ าการให้บริการแก่ประเทศไทยมาเป็นเวลานาน บริษทัมีความมุ่งมัน่พฒันา
องคก์ารในดา้นต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผูบ้ริโภคให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด  
จนท าใหปั้จจุบนับริษทัสามารถท่ีจะด ารงอยู ่ และเป็นผูน้ าในดา้น ภาคธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารอย่างครบวงจร และมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด เห็นไดจ้ากตวัเลขทุนจดทะเบียนของ 
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงแสดงถึงความน่าเช่ือถือ ในการมีความ
รับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค ผูล้งทุน และธุรกิจ เม่ือเกิดความเสียหายขึ้นมา รวมถึงความเส่ียงท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคตในดา้นต่างๆ จะสามารถให้ความไวว้างใจแก่ผูท่ี้จะก าลงัร่วมลงทุนผูล้งทุน และ 
ผูบ้ริโภค ช่วยส่งเสริมพฒันาให้การเติบโตของธุรกิจด าเนินอย่างย ัง่ยืนและมัน่คง อยู่ในระบบ
เศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์ไดด้ว้ย  การประมูลคล่ืนความถ่ีสัญญาณ 1800MHz ท่ีผา่นมา
จนไดรั้บใบอนุญาตคล่ืนความถ่ี ไดท้ าการช าระค่าประมูลคล่ืนความถ่ีโดยการแบ่งช าระเป็นงวด  
และไดใ้ห้การบริการ เพื่อพฒันาระบบโครงสร้างเครือข่ายสัญญาณ ให้มีประสิทธิภาพดา้นให้การ
บริการสัญญาณ รวมทั้งการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นการเงินก็ตอ้งมีการควบคุม  และวางแผน
เพื่อให้เท่าทนัต่อความเส่ียงของธุรกิจในอดีต ปัจจุบนั และ อนาคต หลงัการช าระค่าประมูลคล่ืน
ความถ่ี ในอนาคตก็ยงัตอ้งบริหารจดัการความเส่ียงทางการเงิน เพื่อรองรับปัจจยัความเส่ียงทาง
เศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อองค์กรทางตรงและ ทางออ้ม ภายในองค์การ เพื่อลดความเส่ียงทาง
การเงินในการบริหาร ผูบ้ริหารและพนักงานต่างมีความมุ่งมัน่  ท่ีจะด าเนินงานดว้ยแนวคิดท่ีจะ
พัฒนาศักยภาพขององค์การให้แข็งแกร่งและยัง่ยืนอย่างเป็นรูปธรรมให้ได้ตามมาตรฐานท่ี
คาดหวงัไว ้ วิสัยทศัน์ขององคก์ร ท่ีตอ้งการเสริมสร้างการด าเนินชีวิตดว้ยการบริการ เทคโนโลยี
ดิจิทลัในระยะเวลา 3 – 5 ปีขา้งหนา้โดยเพื่อการส่งเสริมการด าเนินชีวิต รวมถึงเพิ่มขีดจ ากดั
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ความสามารถ ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจของผูใ้ช้บริการ การใส่ใจบริการลูกคา้ สร้าง
ความผกูพนักบัผูใ้ชบ้ริการ แสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเติบโตขององคก์ร  ดงันั้นในการจดัท า
บญัชีของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) จึงได้มีการจดัท าบญัชีท่ีควบคุม
ภายใน และ ภายนอกของบริษทั 
 
  1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการ 

 1.2.1  เพื่อใหท้ราบการด าเนินงานของบริษทั 
 1.2.2  เพื่อใหท้ราบความเป็นมาของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของบริษทั 
 1.2.3  เพื่อทราบถึงปัญหาของธุรกิจประเภทเทคโนโลยสีารเทศและการส่ือสารใน

ตลาดหลกัทรัพย ์
 1.2.4  เพื่อทราบถึงตน้ทุนการใหบ้ริการและตน้ทุนการขายของบริษทั 

   1.3  ขอบเขตของการด าเนินงาน 
          1.3.1  บริษทัท่ีศึกษา 
   1.3.1.1  บริษทั แอดวาซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
          1.3.2  ประเภทธุรกิจ 
   1.3.2.1  ด าเนินธุรกิจดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
          1.3.3  ประเภทสินคา้หรือบริการ 
   1.3.3.1  ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
         1.3.4  งบการเงินท่ีใช ้   

 1.3.4.1  งบแสดงฐานะทางการเงิน 
                1.3.4.2  งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
                1.3.4.3  หมายเหตุประกอบงบการเงิน (น าเสนอแบบยอ่) 
  1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการท าโครงการ 

 1.4.1  เพื่อใหท้ราบถึงสภาพคล่องทางการเงินของบริษทั 
 1.4.2  เพื่อวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 1.4.3  เพื่อทราบถึงจุดประสงค์และจุดมุ่งหมายของการท าธุรกิจเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 
 1.4.4  สามารถน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 1.4.5  ท าใหเ้กิดแนวความคิดและแบ่งปันความรู้แก่นกัศึกษาและบุคคลอ่ืน ๆ 
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  1.5 ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
  รอบระยะเวลาบัญชีแบบรายปี 2559 – 2561 

 1.5.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 
 1.5.1.1  จดัตั้งกลุ่มท าโครงการ 
 1.5.1.2  จดัหารายช่ือบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
 1.5.1.3  แสดงความคิดเห็นเพื่อจดัท าโครงการ 
 1.5.1.4  เสนอโครงการต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 

 1.5.2  ขั้นตอนการด าเนินการ 
   1.5.2.1  เลือกรายช่ือบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
   1.5.2.2  ท ารูปเล่มโครงการของบริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อใหอ้าจารยพ์ิจารณา 
   1.5.2.3  ศึกษาขอ้มูลของบริษทั 
    1.5.2.4  วิเคราะห์งบการเงินของบริษทั 

 1.5.3  ขั้นตอนสรุป 
   1.5.3.1  ตรวจสอบเอกสารโครงการทั้งหมดเพื่อความถูกตอ้ง 
   1.5.3.2  จดัเรียงรูปแบบเสนอโครงการ 
   1.5.3.3  ด าเนินการแกไ้ขและปรับปรุงงานท่ีเสนอ 
     1.5.3.4  จดัท าเอกสารอ่ืน ๆ เพื่อน าเสนอโครงการ 
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บทท่ี  2 
 
 

แนวคิด  และทฤษฎีท่ีเกีย่วข้องกบัการบัญชี 
 

    การจัดท าโครงการคร้ังน้ีเพื่อศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทในตลาด
หลกัทรัพย ์ ของผูป้ระกอบการธุรกิจ ซ่ึงไดน้ าความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาวิชา หรือรายวิชาท่ีประยุกตใ์ช ้
วิชา บญัชีเบ้ืองตน้  ทั้งน้ีคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีไวด้งัต่อไปน้ี 

2.1 ความหมายท่ีเก่ียวกบัการบญัชี 
2.1.1 ความหมายของการบญัชี 
2.1.2 ความหมายของงบการเงิน 
2.1.3 ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 
2.1.4 ความหมายเก่ียวกบัธุรกิจ 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะห์องคก์ร 
2.2.1    แนวคิดของ SWOT 
2.2.2  แนวคิดของหลกั PDCA 

2.3 ทฤษฎีเก่ียวกบัการบญัชี 
2.3.1    มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 1    การน าเสนองบการเงิน  
2.3.2    มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี  7    งบกระแสเงินสด 
2.3.3    มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี  8    นโยบายการบญัชีการเปล่ียนแปลง 
 ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
2.3.4    มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี  12  ภาษีเงินได ้
2.3.5    มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี  34  งบการเงินระหวา่งกาล 

2.4 งานโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 2.1  ความหมายท่ีเกีย่วกบัการบัญชี 
 2.1.1  ความหมายของการบัญชี   
 การบัญชี  หมายถึง กระบวนการจัดการในส่วนของบันทึกรายการทางการค้า ได้แก่ 
 การเขียน บันทึกรายการคา้ การจ าแนกแยกประเภทหมวดหมู่ทางการค้า การสรุปผล               
การด าเนินงาน รวมไปถึงการวิเคราะห์และการแปลความหมายขอ้มูลของนกับญัชี 
  ค าจ ากดัความของการบญัชีนั้นมีผูใ้หค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนั  ดงัต่อไปน้ี 
  สุพาดา  สิ ริกุตตา  (  2553 :   1 -2 )  ได้ให้ความหมายของการบัญชี  คือ                           
ศิลปะของการจดบนัทึกการจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่และการสรุปผลส่ิงส าคญัในรูปตวัเงิน รายการ 
และ เหตุการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัทางดา้นการเงิน รวมทั้งการแปลความหมายของผลการปฏิบติั
ดงักล่าวดว้ย 
 อาจารย์เพรชทอง  บุญแสง ( 2551 : 3 )  ได้ให้ความหมายของการบัญชี คือ                
เป็นศิลปะของการรวบรวม  บนัทึก  จ าแนก  และ  ท าสรุปขอ้มูลอนัเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ
เงินในรูปตวัเงินผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชีคือการให้ขอ้มูลทางการเงินซ่ึงเป็นประโยชน์แก่
บุคคลหลายฝ่ายและผูท่ี้สนใจในแต่ละกิจกรรม 
 อาจารยน์นัท ์ ศรีสุวรรณ   ( 2546 : 2 )  ไดใ้หค้วามหมายของการบญัชี  คือ   
ศิลปะของการเก็บรวบรวมบนัทึกจ าแนก  และท าสรุปขอ้มูลอนัเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ  
ในรูปตัวเงินผลงานขั้นสุดท้ายของการบันทึกบัญชี  ก็คือการให้ข้อมูลทางการเงิน ซ่ึงเป็น
ประโยชน ์ แก่บุคคลหลายฝ่าย และ ผูท่ี้สนใจในกิจกรรมของกิจการ 
 อาจารย์วิไล  นครสุวรรณ  (2546 : 1)  ได้ให้ความหมายของการบัญชี คือ              
ศิลปะของการจดบนัทึกรายการหรือเหตุการณ์ต่าง  ๆ  ท่ีเก่ียวกบัการเงินไวใ้นรูปของหมวดหมู่   
และน ารายการเหล่านั้น  มาสรุปผลรวบรวมทั้งตีความหมายของผลนั้น 
 นริศา  ประมวลสุข  ( 2554 : 3 )  ไดใ้หค้วามหมายของการบญัชี  คือ การรวบรวม
ข้อมูลการบัญชีทางการเงิน  การจดบันทึก  การจัดประเภทเป็นหมวดหมู่ การเรียบเรียงและ  
ด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงฐานะทางการเงินของกิจการ  เสนอต่อผูใ้ช้งบการเงิน ทั้งภายใน                 
และภายนอกกิจการเพื่อใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 
   จากความหมายของการบญัชีท่ีมีนักวิชาการให้นิยามไวแ้ลว้นั้น สามารถน ามา
สรุปไดว้่า  การบญัชีนั้นหมายถึง  การจดบนัทึกเหตุการณ์ต่าง  ๆ  เก่ียวกบัรายการคา้หรือกิจกรรม
ด าเนินงานทางทั้งทางตรง  และทางออ้ม  และส่วนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมด าเนินงานของธุรกิจ
ท่ีเป็นทั้งทางด้านรายได้และทางด้านรายจ่ายของธุรกิจ  หรือก าหนดมูลค่าไวเ้ป็นจ านวนเงิน            
ไวเ้ป็นหลักฐานในสมุดบัญชีไวอ้ย่างสม ่าเสมอ โดยจัดแยกหมวดหมู่ประเภทต่าง  ๆ ให้เป็น
ระเบียบ 
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 2.1.2  ความหมายของงบการเงิน 

 งบการเงินหมายถึง  เป็นรายงานทางการเงินท่ีน าเสนอขอ้มูล เพื่อแสดงฐานะ  
ทางการเงิน  ผลการด าเนินงาน  และกระแสเงินสดของกิจการ   โดยถูกต้องตามท่ีควร                                
ในแต่ละ   งวดบญัชีใดบญัชีหน่ึง  หรือระหวา่งงวดบญัชีก็ได ้ งบการเงินจะแสดงขอ้มูลโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรก็ต่อเม่ือกิจการ  ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี  อย่างเหมาะสมรวมทั้งการเปิดเผย
ขอ้มูลเพิ่มเติมเม่ือจ าเป็น  งบการเงินดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินในการตดัสินใจ  
เชิงเศรษฐกิจและสามารถแสดงถึง  ผลการบริหารงานของฝ่ายบริหารซ่ึงได้รับความไวว้างใจ             
ให้ดูแล ทรัพยากรของกิจการงบการเงิน  ตอ้งจดัท าอย่างน้อยปีละ 1 คร้ังและตอ้งน าเสนอขอ้มูล
ดงัต่อไปน้ีคือ  
   
  1. สินทรัพย ์
  2. หน้ีสิน   
  3. ส่วนของเจา้ของ   
  4. รายได ้ 
  5. ค่าใชจ่้าย 
  6. กระแสเงินสด งบแสดงฐานะการเงิน 
 
 ส่วนประกอบของงบการเงินท่ีสมบูรณ์ควรประกอบดว้ย  
 1. งบแสดงฐานะการเงิน   
 หมายถึง การรายงานทางการเงิน  ท่ีท าขึ้นตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง  ทัว่ไปเพื่อ
แสดงใหเ้ห็นฐานะการเงินของกิจการ ณ วนัส้ินงวดองคป์ระกอบของงบแสดงฐานะการเงิน จึงเป็น
รายการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตรงกบัการวดัฐานะการเงินของกิจการ  ซ่ึงไดแ้ก่  สินทรัพยห์น้ีสิน  และ
ส่วนของเจา้ของ 
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วิธีท างบแสดงฐานะการเงินมีอยู ่2 แบบคือ  
1. แบบบัญชี คือ  จะแสดงรายการทั้งสองดา้นคือดา้นซา้ยแสดงทรัพยสิ์นดา้นขวา

แสดงหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 

 
ตัวอย่าง  งบแสดงฐานะการเงินแบบบัญชี 

บริษัท................. 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วันท่ี.......เดือน.......พ.ศ....... 
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วิธีท างบแสดงฐานะการเงินแบบบญัชีมีขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1  เขียนหวังบแสดงฐานะการเงิน 3 บรรทดัประกอบดว้ย 
 บรรทดัท่ี 1  เขียนช่ือกิจการ 
 บรรทดัท่ี 2  เขียนค าวา่งบแสดงฐานะการเงิน”  
 บรรทดัท่ี 3  เขียนวนัเดือนปีท่ีจดัท างบแสดงฐานะการเงิน 
 ขั้นท่ี 2  ทางดา้นซา้ยมือใหเ้ขียนรายละเอียดของสินทรัพยแ์สดงรายการต่าง ๆ ของ
สินทรัพยท่ี์กิจการมีอยู่ 
 ขั้นท่ี 3  ทางดา้นขวามือใหเ้ขียนรายละเอียดของหน้ีสินและส่วนของเจา้ของท่ีกิจการมีอยู ่
 ขั้นท่ี 4  รวมยอดทั้ง 2 ดา้นใหเ้ท่ากนัและอยูใ่นระดบัเดียวกนั  
 

2. แบบรายงาน  คือ  เป็นรูปแบบท่ีรายงานสินทรัพยอ์ยูส่่วนบนส าหรับหน้ีสิน 

และ  ส่วนของเจา้ของไวส่้วนล่างของรายงาน 
 

บริษัท................. 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วันท่ี.......เดือน.......พ.ศ....... 
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
 เงินสด xx 
 เงินฝากธนาคาร xx 
 ลูกหน้ี xx                                                                                                     
                  หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  xx   xx      
 สินคา้คงเหลือ  xx 
 วสัดุส านกังาน  xx       
 รายไดค้า้งรับ  xx                                                   
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  xx 
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 ท่ีดิน  xx 
 อาคาร xx  
 หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม xx xx 
 อุปกรณ์ xx 
 หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม xx xx 
 ค่าความนิยม  xx 
 รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  xx 
รวมสินทรัพย์  xxx  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนีสิ้นหมุนเวียน 
 เงินเบิกเกินธนาคาร  xx 
 เจา้หน้ีการคา้  xx 
 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  xx 
 รายไดรั้บล่วงหนา้  xx 
 รวมหนีสิ้นหมุนเวียน  xxx 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน   
 เงินกู-้ธนาคาร  xx 
 หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียน  xx 
 รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน  xx 
รวมหนีสิ้นท้ังส้ิน  xxx  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ทุนเรือนหุ้นตน้งวด  xx 
 บวก  ก าไรสะสม  xx 
   xxx 
 หกั  กระแสทุน  xx 
 ทุนเรือนหุ้นปลายงวด  xx 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  xxx 
  
 



10 
 

 

ส าหรับหมวดหมู่ใน งบดุล ผูท้  ารายการจะตอ้งรู้จกัความหมายของแต่ละหมวดหมู่ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี  

1. สินทรัพย ์คือ สิทธิและทรัพยากร ท่ีกิจการมีอยูซ่ึ่งเกิดจากการประกอบการ  และสามารถแสดง
เป็นตวัเงินสามารถท่ีจะใหป้ระโยชน์ในอนาคต ซ่ึงแบ่งออกเป็น 
 สินทรัพย์หมุนเวียน หมายถึง เงินสดหรือสินทรัพยอ่ื์น ๆ ท่ีสามารถเปล่ียนแปลง
เป็นเงินสดไดภ้ายในระยะเวลา 1 ปีหรือ 1 รอบระยะเวลาการด าเนินงานตามปกติของกิจการ เช่น  
เงินสด  เงินฝากธนาคาร  ลูกหน้ี  ท่ีสามารถช าระภายในรอบระยะเวลาบัญชี  สินค้าคงเหลือ                      
รวมไปถึงค่าใชจ่้ายล่วงหนา้อ่ืน ๆ เช่น  ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หมายถึง สินทรัพยท่ี์ไม่สามารถเปล่ียนเป็นเงินสดได้
ภายใน   1 ปี  หรือ 1 รอบระยะบญัชีของกิจการ  ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้จะเป็นสินทรัพยท่ี์มีมูลค่ามาก
และมีความถาวร  เช่น  อาคารท่ีดิน  รวมไปถึง  เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน ๆ ท่ีลงทุนในระยะยาว                
การจดัเรียง  สินทรัพยใ์นงบดุล  หลกัการโดยทัว่ไปในการจดัล าดบั  ก่อน  และ หลงั  น้ีจะพิจารณา 
การจดัล าดบัของ  สภาพคล่องตวั  ท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสด (Liquid) ไดง้่ายท่ีสุดไวเ้ป็นอนัดบัแรก
แลว้จึงตามดว้ย  สินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องตวัในการเปล่ียนเป็นเงินสดนอ้งกวา่  ไปตามล าดบั 

 
2. หน้ีสิน คือ พนัธะผูกพนัท่ีบุคคลภายนอก  ได้แก่  เจ้าหน้ี  มีต่อกิจการอันเกิดจากรายการ                     

ทางธุรกิจการกู้ยืม  หรือ  จากเหตุการณ์อ่ืน ๆ ท่ีจะต้องช าระคืน  ในภายหน้าด้วยสินทรัพย์                      

หรือบริการตวัอย่างของหน้ีสิน  เช่น  เจ้าหน้ีการคา้  เจ้าหน้ีเงินกู้   ตัว๋เงินจ่าย  ซ่ึงแบ่งออกเป็น                   

2 ประเภทคือ 

 หนีสิ้นหมุนเวียน คือ พนัธะผกูพนัท่ีตอ้งมี  การจ่ายช าระคืนแก่เจา้หน้ี ไม่เกิน 1 ปี  
หรือในรอบระยะเวลา   การปฏิบติังานตามปกติของกิจการ  เช่น  เจา้หน้ีทางการคา้                         
และค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
 หนีสิ้นระยะยาว คือ หน้ีสินท่ีมีก าหนดช าระมากกวา่ 1 ปี  หรือ  เกินกวา่ระยะเวลา
การปฏิบัติงาน  ตามปกติของกิจการ  เ ช่น หุ้นกู้  เ งินกู้ระยะยาว  การจัดเ รียงในงบดุล                                        
นั้นใหใ้ชร้ะยะเวลา  การช าระคืนก่อน  หลงัเป็นเกณฑใ์นการติดสิน  ในการแสดงรายการในงบดุล
หา้มมิใหน้ าสินทรัพยห์มุนเวียน  ไปหกัลบกบัหน้ีสินหมุนเวียน  

  
3. ส่วนของเจา้ของหรือส่วนของผูถื้อหุ้น คือ สิทธิเรียกร้องหรือส่วนไดเ้สีย  ท่ีเจา้ของมีอยู่เหนือ
สินทรัพย์  หลังจากได้หักสิทธิ เรียกร้องท่ีเป็นของเจ้าหน้ีออกไปแล้วหรือกล่าวได้ว่า คือ        
สินทรัพยสุ์ทธิ  หรือ  ส่วนท่ีสินทรัพยม์ากกวา่หน้ีสิน  ส่วนของเจา้ของน้ีถา้ธุรกิจเป็น บริษทั จ ากดั 
เรียกวา่ส่วนของผูถื้อหุน้ 
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 2. งบก าไรขาดทุน  
 หมายถึง  เป็นงบการเงินท่ีให้ข้อมูล  เก่ียวกับผลของกิจกรรมการด าเนินงาน              
ของบริษทัในช่วงระยะเวลาหน่ึง เช่น หน่ึงปีสามเดือนหรือหน่ึงเดือนโดยก าไรสุทธิเท่ากบัรายได้  
หักดว้ยค่าใชจ่้าย  โดยรายไดแ้สดงถึงมูลค่า ของสินคา้หรือบริการ  ท่ีบริษทัให้ในขณะท่ีค่าใชจ่้าย
แสดงถึงความพยายามท่ีใช ้ เพื่อท าใหเ้กิดรายไดส่้วนประกอบของงบก าไรขาดทุน ไดแ้ก่ 
 รายได ้  หมายถึง สินทรัพยท่ี์กิจการไดรั้บมาจากการประกอบกิจกรรม 
 ค่าใชจ่้าย หมายถึง มูลค่าตน้ทุนค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการขายสินคา้ 
 ก าไรสุทธิ หมายถึง ส่วนของรายไดท่ี้เกินกวา่ตน้ทุนขาย 
 ขาดทุนสุทธิ  หมายถึง ส่วนของรายไดท่ี้ต ่ากวา่ตน้ทุนขาย 

เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 
รายได ้- ค่าใชจ่้าย  =  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

รูปแบบของงบก าไรขาดทุน 
รูปแบบของงบก าไรขาดทุนซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ 
 1.  แบบรายงาน (Report Form) รายการแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ีหน่ึง     
เป็นส่วนของรายได ้ ตอนท่ีสอง เป็นส่วนของค่าใชจ่้าย และตอนท่ีสาม คือก าไรสุทธิหรือขาดทุน
สุทธิ 
ตัวอย่าง  งบก าไรขาดทุนแบบรายงาน 

บริษัท.......... 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา..........ส้ินสุดวันท่ี..........พ.ศ........... 
รายได้  : 
 รายได้ค่าบริการ xx 
 รายได้อ่ืนๆ xx xxx 
ค่าใช้จ่าย  : 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร xx 
 ต้นทุนการให้บริการ xx 
 ค่ารับรอง xx 
 ค่าสาธารณูปโภค xx 
 เงินเดือน xx xxx 
ก าไรสะสม   xxxx 
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การท างบก าไรขาดทุนแบบรายงาน  
 1.  ส่วนหวังบมี 3 บรรทดัคือ 
  บรรทดัท่ี1   เขียน“ ช่ือกิจการ”  
  บรรทดัท่ี 2  เขียนค าวา่“ งบก าไรขาดทุน”  

บรรทดัท่ี 3  เขียนระยะเวลาท่ีจดัท างบก าไรขาดทุน  
 2.  เขียนค าว่า  “  รายได ้ ”  ทางดา้นซ้ายมือแลว้น าบญัชีรายไดห้ลกัและรายไดอ่ื้น ๆ ของ
กิจการมาลงรายการ โดยเขียนเยื้องไปทางขวามือเล็กน้อย และเขียนจ านวนเงินทางขวามือแลว้                 
รวมยอดรายไดท้ั้งหมด  
 3.  เขียนค าว่า “  ค่าใชจ่้าย  ”  ทางซ้ายมือให้ตรงกบัรายไดแ้ละน าบญัชีค่ าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น
ทั้งหมด เขียนเยื้องไปทางขวามือเลก็นอ้ยพร้อมเขียนจ านวนเงินทางขวามือ แลว้รวมยอดค่าใชจ่้าย
ทั้งหมด 
 4.  หาผลต่างระหวา่งยอครวมรายได ้และยอครวมค่าใชจ่้ายถา้ยอดรวมรายไดม้ากกว่ายอด
รวมค่าใช้จ่าย ผลต่างคือก าไรสุทธิถ้ายอดรวมค่าใช้จ่ายมากกว่ายอดรวมรายได้ผลต่าง คือ                  
ขาดทุนสุทธิ  

2.  แบบบัญชี (Account Form)  เป็นแบบท่ีแสดงรายการแบบตวั  T  ในภาษาองักฤษโดย
แบ่งออกเป็นสองดา้นคือดา้นซา้ยมือ  (เดบิต)  บนัทึกรายการเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายดา้นขวามือ (เครดิต)  
บนัทึกรายการเก่ียวกบัรายได ้

 
ตัวอย่าง  งบก าไรขาดทุนแบบบัญชี 

บริษัท.......... 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา.....ส้ินสุดวันท่ี.....พ.ศ...... 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ xx - รายไดค้่าบริการ xx - 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร xx - รายไดอ่ื้นๆ xx - 

ค่ารับรอง xx -       
ค่าสาธารณูปโภค xx -       

เงินเดือน xx -       
ก าไรสะสม xxx -   xxx   
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การท างบก าไรขาดทุนแบบบญัชี  
 1.  เขียนส่วนหวังบ 3 บรรทดั  
 2.  ลงรายการเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายทางดา้นซา้ยมือ เรียงลงมาตามล าดบัและลงรายการเก่ียวกบั
รายไดท้างดา้นขวามือเรียงลงมาตามล าดบั  
 3.  รวมยอดรายได้เขียนก าไรสุทธิทางด้านเดบิต ส่วนขาดทุนสุทธิเขียนทางดา้นเครดิต
ประโยชน์ของการท างบการเงิน  
 4.  เป็นหลกัฐานในการบนัทึกรายการเปิดบญัชี เม่ือเร่ิมรอบระยะเวลาบญัชีใหม่ 
 5.  เป็นเอกสารรายงานต่อทางราชการ และยงัเป็นเอกสารใช้ประกอบการกู้ยืมเงินจาก
สถาบนัการเงินได ้ 
 6.  ท าใหท้ราบผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการคา้ได ้
 
 3. งบแสดงฐานะของผู้ถือหุ้น   
 งบแสดงฐานะของผู ้ถือหุ้น  หมายถึง  งบท่ีแสดงข้อมูลการเปล่ียนแปลง                   
ท่ีกระทบยอด  จากรายการต้นงวด  ในส่วนของทุนเรือน หุ้นก าไรสะสม  และ  ส่วนเกินทุน               
มาเป็นยอดส้ินงวด  บญัชีบริษทัจะตอ้งจดัท า   เน่ืองจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 35 และประกาศ
กรมทะเบียนการค้า ได้ก าหนดไวใ้ห้น าเสนอต่อกระทรวงพาณิชย์พร้อมกับงบอ่ืน ๆ ซ่ึงรวม                          
ส่วนตามประกาศของ กรมทะเบียนการคา้  
  
 4. งบกระแสเงินสด  
 งบกระแสเงินสด  หมายถึง  งบแสดงการเปล่ียนแปลง การได้มา และ ใช้ไป                
ของเงินสด หรือรายการเทียบเท่าเงินสด  ในรอบระยะเวลาบัญชีหน่ึง  ซ่ึงงบกระแสเงินสด                       
จะแสดง ให้เห็นถึงกระแสเงินไหลเขา้ (Cash Inflows) และ กระแสเงินไหลออก (Cash Outflows)
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
ประโยชน์ของการจัดท างบกระแสเงินสดสรุปได้ดังนี้ 
 1.  ผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการ  
 2.  ผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินโครงสร้างทางการเงินของกิจการ รวมถึงสภาพคล่อง
และความสามารถในการช าระหน้ี          
 3.  ผูใ้ช้งบการเงินสามารถประเมินความสามารถ ในการจดัการเก่ียวกบัจ านวนเงินและ 
ระยะเวลาของกระแสเงินสด 
 4.  ผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินความสามารถ ในการท าก าไรของกิจการ  
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5.  ผูใ้ช้งบการเงินสามารถน าไปใช้ประเมินผลการด าเนินงาน วางแผนการลงทุนใน
อนาคตตลอดจนกิจกรรมด้านการเ งิน   และความสามารถในการช าระหน้ีของกิจการ                         
งบกระแสเงินสด  ตอ้งแสดงกระแสเงินสดในระหว่างงวด โดยจ าแนก  ประเภทกระแสเงินสดรับ  
และกระแสเงินสดจ่ายออกเป็น 3 กิจกรรม คือ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  กิจกรรมลงทุน  และกิจกรรมจัดหาเงิน โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 1. กิจกรรมการด าเนินงาน  เป็นกิจกรรมท่ีแสดงถึง  ความสามารถ ในการด าเนินงาน         
ของกิจการในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเพียงพอ  เพื่อจ่ายช าระเงินกูย้ืม  เพื่อการด าเนินงาน        
ของกิจการเพื่อจ่ายเงินปันผล  และ  เพื่อการลงทุนใหม่ ๆ โดยไม่ตอ้งมี  การจดัหาเงิน  จากแหล่ง
เงินภายนอกดงันั้น   กิจกรรมด าเนินงานจึงเป็นกิจกรรม  ท่ีเกิดจากรายการค้าท่ีมีผลต่อก าไรสุทธิ  
ซ่ึงเป็นรายได้หลกัของธุรกิจ  เป็นรายการคา้ทั้งหมด  ท่ีนอกเหนือจากกิจกรรมการลงทุน และ
กิจกรรมการจดัหาเงิน  รวมถึงรายการคา้ท่ีมีผลต่อสินทรัพย์หมุนเวียน  และหน้ีสินหมุนเวียน 
(ยกเวน้หน้ีท่ีเกิดจากการกูย้มืและเงินปันผลคา้งจ่าย) และรวมถึงการเปล่ียนแปลงบญัชีในงบแสดง
ฐานะทางการ เ งิน   ส่ วน ท่ีไม่หมุน เวี ยน   ซ่ึ ง มีผลกระทบโดยตรงต่อก าไรสุท ธิ  เ ช่น                                           
ค่าเส่ือมราคาสะสม  การตัดบัญชีการรายงานกระแสเงินสด  จากกิจกรรม การด าเนินงานใน                    
งบกระแสเงินสดนั้นสามารถท าได ้ 2 วิธีคือ  วิธีทางตรง  และ  วิธีทางออ้ม 

  1.1 วิธีทางตรง  เป็นการแสดงเงินสครับ  และ  เงินสดจ่าย  ตามลักษณะของรายการ    
หลกัทีส าคญัต่าง ๆ ของเงินสดรับ  และ  เงินสดจ่าย  โดยกระแสเงินสดรับ  จากการด าเนินงาน  คือ
เงินสดรับจากการขายสินคา้  และ  การให้บริการเงินสดรับ  จากรายได้ค่าสิทธิ  ค่าธรรมเนียม        
ค่านายหน้า  และ  รายได้อ่ืน ๆ ส่วนเงินสดจ่ายจากการด าเนินงานคือ    เงินสดท่ีจ่ายให้กับ                     
ผูข้ายสินคา้  และบริการ ตลอดจนเงินสดท่ีจ่าย  แก่พนกังานและ  จ่ายค่าตอบแทน  ของพนกังาน
ผลต่างระหว่าง  เงินสดรับ  และ  เงินสดจ่ายจากการด าเนินงาน  คือ  กระแสเงินสดสุทธิจาก
กิจกรรมการด าเนินงาน  

 1.2 วิธีทางอ้อม  เป็นการรายงานกระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน  จากการน าก าไร
หรือขาดทุนสุทธิ มาปรับปรุง  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ในระหวา่ง  งวดของสินคา้คงเหลือ
ลูกหน้ี  และ  เจ้าหน้ี ท่ี เ กิดจากการด า เนินงานรวมถึงรายการ  ท่ีไม่กระทบเงินสด เช่น                               
ค่าเส่ือมราคาประมาณ การหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  ผลก าไร  และ ขาดทุน  ท่ียงัไม่เกิดขึ้น         
จากการแปลงค่า  เงินตราต่างประเทศ  และก าไรท่ียงัไม่ได้รับ  จากบริษทัท่ีเก่ียวข้องกันและ       
เงินสดจ่ายล่วงหนา้  เพื่อลูกคา้และเงินใหกู้ย้มื  แก่ลูกคา้และการจ่ายคืนเงินล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มื  
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2.  กิจกรรมลงทุนเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
ท่ีไม่รวมถึง ก าไรสุทธิ  ประกอบดว้ย  การจดัหาหรือการขายสินทรัพยถ์าวร  เช่น  ท่ีดินโรงงาน
อาคาร และอุปกรณ์การ  ไดม้าหรือการขายหลกัทรัพย ์ ท่ีถือไวเ้ป็นเงินลงทุนระยะยาว  เช่น  หุ้นกู้
และหุ้นสามญัของบริษทัอ่ืน  การซ้ือขายตราสารทางการเงิน  เช่น  ตัว๋เงิน  ซ่ึงเป็นตัว๋เงินรับ หรือ
ตัว๋เงินจ่าย  ท่ีเกิดจากการกูย้ืมเงิน  โดยจะไม่รวมถึงตัว๋เงินท่ีเกิดจากการจ่าย  หรือรับช าระหน้ีค่า
สินคา้การให้ บริษทัย่อยกู้ยืมเงินและการได้รับช าระหน้ีเงินกู้  อย่างไรก็ตามก่อนท่ีจะพิจารณา         
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  จะตอ้งพิจารณาว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อ ก าไรสุทธิ
หรือไม่  เช่น  ค่าเส่ือมราคาค่าใช้จ่ายรอการตัดบญัชีซ่ึงทั้ง 2 บัญชีจะจัดประเภทเป็นกิจกรรม
ด าเนินงาน  

3.  กิจกรรมจดัหาเงินเป็นกิจกรรม ท่ีเก่ียวกบัเงินสดรับ ท่ีไดจ้ากการจดัหาเงินจากแหล่ง
เงินทุนระยะสั้น แหล่งเงินทุนระยะยาวหรือจากการออกจ าหน่ายหุ้นทุน หรือ หุ้นกู ้เช่น การกูย้ืม
เงินจากผูใ้ห้กู ้และกิจกรรมเก่ียวกบัจ่ายเงินสด เพื่อการจ่ายเงินปันผลการซ้ือหุ้นกลบัคืนมาการจ่าย
คืนเงินทุนระยะยาว หรือ การจ่ายช าระหน้ี ใหก้บัผูใ้หกู้แ้ละรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้ของบริษทั 

 5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน   

หมายเหตุประกอบงบการเงินของปี 2561  มี  3 ส่วน ไดแ้ก่ 
 1. การด าเนินงานและขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 
 2. เกณฑก์ารจดัท าและน าเสนองบการเงิน 
 3. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 ให้บริษทัท่ีประกอบธุรกิจ ซ้ือขายสินคา้และการบริการ  เปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุ
ประกอบ  งบการเงิน  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปและ                           
ตามข้อก าหนดเพิ่มเติม  ท่ีคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ  ซ้ือขายสินคา้                           
และการบริการ  ก าหนดในกรณีท่ี  มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  มีขอ้ก าหนดให้เปิดเผย
รายการเหล่าน้ี  ในรูปแบบอ่ืนให้บริษทัปฏิบติัตาม  ขอ้ก าหนดในมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป 
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2.1.3  ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน  
            2.1.3.1  การวิเคราะห์งบการเงิน  
    การวิ เคราะห์งบการเงิน  คือ  กระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเก่ียวกับฐานะ                         
ทางการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการใดกิจการหน่ึง  จากงบการเงินของกิจการนั้น                    
พร้อมทั้งน าขอ้เทจ็จริงดงักล่าวมาประกอบการตดัสินใจ 
           การวเิคราะห์งบการเงินมีจุดประสงค์ 2 ประการดังนี ้ 
1.  การหาขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ  
2.  การน าขอ้เทจ็จริงท่ีไดม้าใชป้ระกอบการตดัสินใจหรือเสนอแนะแนวทางการตดัสินใจ  
 

  การวิเคราะห์งบการเงิน  
 1. การบริหารและการจดัการทางการเงินขององคก์ร 
 การบริหารองค์กรประกอบด้วยกิจกรรม ท่ีเป็นวฏัจกัรในรอบระยะเวลาหน่ึง
เก่ียวกบั  เร่ืองการลงทุนเพื่อซ้ือเคร่ืองจกัรอุปกรณ์  และ  วตัถุดิบ การจ่ายเงินเดือนพนกังาน  ค่าน ้ า
ค่าไฟ  และ  ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ และการจดัหาบริการด้านอ่ืน ๆ เป้าหมายของทุกองค์กร                   
ก็คือการมีรายรับมากกว่ารายจ่ายท่ีลงทุนไป  การท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคน้ี์ได ้ ก็ดว้ย  การบริหาร
ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือ  การผลิตการขาย  และการบริหารการจดัการทางการเงิน  ท่ีมีประสิทธิภาพ
จะท าให้องค์กรสามารถสร้าง  ผลก าไรได้โดยเงินลงทุนจะถูกเปล่ียนไปอยู่ในรูปของสินค้า                 
โดยการจัดซ้ือและ  การผลิต  และจะกลับมาอยู่ในรูปของเงินอีกเม่ือขายสินค้าได้  กิจกรรม                    
ทางการเงินจะถูกบันทึก  ตามขั้นตอนของการลงบัญชีกิจกรรมทางการเงินเป็นส่วนส าคัญ                     
ของการบริหารองคก์รและตอ้งการการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ  
 2. การบริหารการเงิน 

 จุดมุ่งหมายสูงสุดของทุกองค์กรก็คือ “การอยู่รอดได้และมีการเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง” ซ่ึงองค์กรจะต้องท า 2 ส่ิงน้ีคือท าก าไรและท าให้สินค้าขายได้ทุกองค์กรจะต้องมี                     
การพฒันาและการจดัระบบการบริหารทางการเงิน  ท่ีดีทุกองค์กรควรจะมีการวางแผนกิจกรรม            
ท่ีจะท าให้สามารถบรรลุ เ ป้าหมาย  ทางการเงินได้และจะต้องสามารถควบคุม  ให้เ ป็น                           
ไปตามแผน ท่ีวางไว ้  
    
 
 
 



17 
 

 

   2.1.3.2   การวิเคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง  
  เป็นการวิ เคราะห์เปรียบเทียบรายการต่าง ๆ ในงบการเงินของปีเดียวกัน                       
โดยก าหนดมูลค่า  ของรายการท่ีส าคัญในงบการเงิน  เป็นตัวเปรียบเทียบหรือเป็นฐานมีค่า                      
เป็นอตัราร้อยละเท่ากับ 100 แลว้ดูรายการอ่ืนจะมีค่าเป็นอตัราร้อยละเท่าไร  หรือ  เรียกว่าการ
วิเคราะห์ยอ่ส่วน (Common size analysis)  
  2.1.3.3   การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม 
             เป็นการวิ เคราะห์โดยดูแนวโน้มการเป ล่ียนแปลงของรายการต่าง ๆ ใน                         
งบการเงินเม่ือเวลาผ่านไปโดยใช้วิธีอัตราร้อยละของปีฐานเคล่ือนท่ี (Moving-based analysis)               
เพื่อวิเคราะห์หาอตัราการเปล่ียนแปลงขยายตวัเพิ่มขึ้นหรือลดลง   

 2.1.3.4   การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 
 เป็นการน ารายการต่าง  ๆ  ในงบการเงินมาเทียบอตัราส่วนเพื่อหาความสัมพนัธ์
ว่ามีความเหมาะสมเพียงใด  การวิ เคราะห์อัตราส่วนทางการเงินแบ่งตามวัตถุประสงค์                                 
ในการใชง้าน 4 ประการ 
 1.  การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน 
 2.  การวิเคราะห์ความสามารถในการหาก าไร 
 3.  การวิเคราะห์ความสามารถ (ประสิทธิภาพ) ในการด าเนินงาน 
 4.  การวิเคราะห์โครงสร้างของเงินทุนหรือภาระหน้ีสิน  
  
 1.การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) 
 1.1  อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรืออตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 
อตัราส่วนทุนหมุนเวียน  =  สินทรัพยห์มุนเวียน /  หน้ีสินหมุนเวียน  
 วดัความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้น  ถา้ค่าท่ีค  านวณไดสู้งเท่าใด  แสดงว่า 
บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนท่ีประกอบไปด้วย เงินสด ลูกหน้ี และสินค้าคงเหลือมากกว่า                           
หน้ีระยะสั้น ท าใหค้ล่องตวัในการช าระหน้ีระยะสั้นมีค่อนขา้งมาก โดยปกติ อตัราส่วน 2 : 1 ถือวา่
เหมาะสม 
 1.2  อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว  (Quick Ratio or Acid Test Ratio) 
อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว = (สินทรัพยห์มุนเวียน – สินคา้คงเหลือ)  /  หน้ีสินหมุนเวียน 
 เป็นการวดัส่วนของสินทรัพยท่ี์ไดห้ักค่าสินคา้คงเหลือ ท่ีเป็นสินทรัพยร์ะยะสั้น
และมีความคล่องตัวในการเปล่ียนเป็นเงินสดได้ต ่ าสุดออก เพื่อให้ทราบถึงสภาพคล่อง                                  
ท่ีแทจ้ริงของกิจการได ้โดยปกติอตัราส่วน 1 : 1 ถือวา่เหมาะสมแลว้ 
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                      1.3  อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี  (Account Receivable Turnover) 
อตัราหมุนเวียนของลูกหน้ี =  ขายเช่ือสุทธิ หรือ ใชย้อดขายรวม (คร้ัง/รอบ)  /  ลูกหน้ีถวัเฉล่ีย 
                   ลูกหน้ีถวัเฉล่ีย  =  (ลูกหน้ีตน้งวด + ลูกหน้ีปลายงวด )  /  2 
หากค่าท่ีค  านวณไดมี้ค่าสูงแสดงถึงความสามารถในการบริหารลูกหน้ี  ใหแ้ปลงสภาพเป็นเงินสด 
ไดเ้ร็ว 
     1.4  ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการเรียกเก็บหน้ี  (Average Collection Period) 
ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการเรียกเก็บหน้ี  =  365 วนั  /  อตัราหมุนเวียนของลูกหน้ี 
ยิง่ต ่ายิง่ดี  แสดงใหเ้ห็นถึงระยะเวลาในการเรียกเก็บหน้ีวา่สั้นหรือยาว  เพื่อใหท้ราบถึงคุณภาพ
ของลูกหน้ี  ประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหน้ี และ  นโยบายในการใหสิ้นเช่ือทางธุรกิจ 
   1.5  อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover) 
อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ   =  ตน้ทุนสินคา้ขาย  /  สินคา้คงเหลือเฉล่ีย 
    สินคา้คงเหลือเฉล่ีย  =  ( สินคา้ตน้งวด + สินคา้ปลายงวด )  /  2 
หากค่าค านวณไดสู้ง ยอ่มแสดงถึงความสามารถในการบริหารการขายสินคา้ไดเ้ร็ว 
 
 1.6 ระยะเวลาในการจ าหน่าย (ขาย) สินคา้ 
ระยะเวลาในการจ าหน่ายสินคา้  = 365 (วนั) /  อตัราหมุนเวียนของสินคา้ 
ยิง่ขายไดเ้ร็ว (ระยะเวลาสั้น) ยิง่ดี 
 
 2.  ความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 
 1.1 อตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin)  
อตัราก าไรขั้นตน้  =  ขายสุทธิ  –  ตน้ทุนขาย  / ขายสุทธิ    
 ยิง่สูงยิง่ดี 
 1.2 อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (Operating Profit Margin) 
อตัราก าไรจากผลการด าเนินงาน = ก าไรจากการด าเนินงาน  /  ขายสุทธิ   

ยิง่สูงยิง่ดี 
 1.3 อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) 
อตัราก าไรสุทธิ  =  ก าไรสุทธิ  /  ขายสุทธิ  

ยิง่สูงยิง่ดี แสดงใหเ้ห็นประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบริษทัในการท าก าไร หลงัจาก
หกัตน้ทุนค่าใชจ่้ายรวมทั้งภาษีเงินไดห้มดแลว้ 
 1.4 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (Return On Equity or ROE) 
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE %)  =  ก าไรสุทธิ /  ส่วนของผูถื้อหุน้   
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  ยิ่งสูงยิ่งดี แสดงให้เห็นว่าเงินลงทุนในส่วนของเจ้าของ จะได้รับผลตอบแทน
กลบัคืนมาจากการด าเนินการของกิจการนั้นในอตัราส่วนเท่าไร หากมีค่าสูง แสดงถึงประสิทธิภาพ
ในการหาก าไรสูงดว้ย 
 3. อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท างาน (Efficiency Ratio) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม  =  ก าไรสุทธิ  /  สินทรัพยร์วม 
 ยิง่สูงยิง่ดี เป็นการวดัความสามารถในการท าก าไรของสินทรัพยท์ั้งหมด ท่ีธุรกิจ
ใชใ้นการด าเนินงาน วา่ใหผ้ลตอบแทนจากการด าเนินงานไดม้ากนอ้ยเพียงใด หากมีค่าสูง แสดง
ถึงการใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (ROFA)  =  ก าไรสุทธิ  /  รวมสินทรัพยถ์าวร  
 อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร (Fixed Asset Turnover) 
 อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร  =  ขายสุทธิ  /  สินทรัพยถ์าวร  ยิง่สูงยิง่ดี 
 อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (Total Assets Turnover) 
 อตัราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม  =  ขายสุทธิ  /  สินทรัพยร์วม 
จ านวนคร้ังสูง ดี เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพยท์ั้งหมด (TA) เม่ือเทียบ
กบัยอดขาย  ถา้อตัราส่วนน้ีต ่า  แสดงวา่  บริษทัมีสินทรัพยม์ากเกินความตอ้งการ 
 
 4. อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio or Financial Ratio) 
เพื่อใหท้ราบถึงแหล่งท่ีมาของเงินทุนวา่มาจากหน้ีสินหรือส่วนของเจา้ของ วา่มีมากนอ้ยเพียงใด 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน  =  หน้ีสินรวม  /  ส่วนของเจา้ของ 
ยิง่ต ่า ยิง่ดี แสดงใหเ้ห็นถึงความเส่ียงในดา้นเจา้หน้ีและเจา้ของกิจการ ถา้อตัราส่วนสูงแสดงวา่ 
กิจการมีความเส่ียงจากการกูย้มืเงินมาใชใ้นการด าเนินกิจการ 
 
ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย  = {ก าไรสุทธิ  +  ภาษีเงินได ้ –  ดอกเบ้ียจ่าย} /ดอกเบ้ียจ่าย  
เป็นการวดัความสามารถของธุรกิจในการจ่ายดอกเบ้ียเงินกู ้ผลค านวณออกมามีค่าสูง แสดงวา่
ธุรกิจมีความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียสูง 
 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout) = เงินปันผลต่อหุน้  /  ก าไรสุทธิต่อหุน้ 
แสดงถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธุรกิจอตัราส่วนท่ีกล่าวมาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์
หลกัทรัพยด์ว้ยปัจจยัพื้นฐาน เพื่อท่านจะไดพ้ิจารณางบการเงินไดใ้นระดบัหน่ึง  
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 2.1.4  ความหมายเกีย่วกบัธุรกจิ 
 โทรคมนาคม หมายถึง การส่ือสารระยะไกล โดยใชเ้ทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผ่านทางสัญญาณไฟฟ้า หรือ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า เน่ืองจากเทคโนโลยีท่ีแตกต่างกัน                   
จ านวนมากท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าน้ี 
 อินเทอร์เน็ต หมายถึง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซ่ึงเช่ือมโยงเครือข่ายมากมาย  
ทัว่โลก เขา้ดว้ยกนั  เพื่ออ านวยความสะดวกในการสืบคน้ขอ้มูล คดัลอกแฟ้มขอ้มูล และโปรแกรม                         
มาใชร้วมทั้งส่ือสารถึงกนัทางอีเมล ์
 การส่ือสาร หมายถึง การบอกต่อ หรือ เผยแพร่ถ้อยค าข้อความหรือ หนังสือ                 
ท่ีได้จากการฟัง พูด อ่าน เขียน จากบุคคลหน่ึง หรือสถานท่ีหน่ึงไปยัง อีกบุคคลหน่ึง                                    
หรืออีกสถานท่ีหน่ึง 
 เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที  หมายถึง การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์                           
และอุปกรณ์โทรคมนาคม  เพื่อจดัเก็บ  คน้หา  ส่งผ่าน  และ  จดัด าเนินการขอ้มูล  ซ่ึงมกัเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจหน่ึง  หรือองค์การอ่ืน ๆ ศพัท์น้ีโดยปกติก็ใช้แทนความหมาย  ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และยงัรวมไปถึงเทคโนโลยกีารกระจายสารสนเทศอยา่งอ่ืนดว้ย 
 การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ หมายถึง การท าธุรกิจกรรมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์           
ในทุกช่องทาง  ท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต  และ  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์              
การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  สามารถกระท าผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์        
การจัดการห่วงโซ่ อุปทาน  การโฆษณาในอินเทอร์ เน็ต   แม้กระทั่ง ซ้ือขายออนไลน์                                  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร โดยการลดบทบาท                     
ของความส าคญัขององคป์ระกอบทางธุรกิจลง  เช่น ท าเลท่ีตั้ง อาคารประกอบการ โกดงัเก็บสินคา้ 
ห้องแสดงสินคา้ รวมถึงพนักงานขาย  พนักงานแนะน าสินคา้ พนักงานตอ้นรับลูกคา้  เป็นตน้  
ดงันั้นจึงลดขอ้จ ากดัของระยะทางและเวลาในการท าธุรกรรมลงได ้
 
 2.2  แนวคิดเกีย่วกบัการวิเคราะห์องค์กร 

      2.2.1  แนวคิดของ  SWOT   
 หมายถึง การวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้านคือ สภาพการณ์
ภายใน และสภาพการณ์ภายนอก  ดงันั้น  การวิเคราะห์ SWOT   จึงเรียกไดว้่าเป็นการวิเคราะห์
สภาพการณ์ (situation analysis)  ซ่ึง เป็นการวิ เคราะห์   จุดแข็ง จุดอ่อน  เพื่อให้ รู้ตนเอง                                  
รู้จักสภาพแวดล้อมท่ีชัดเจน  และ  วิเคราะห์โอกาส และ  อุปสรรคการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ                    
ทั้งภายนอกและภายในองคก์ร   ซ่ึงจะช่วยใหผู้บ้ริหารขององคก์รทราบถึง  การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
ท่ีเกิดขึ้ นภายนอกองค์กร  ทั้ งส่ิงท่ีได้เกิดขึ้ นแล้วและแนวโน้ม  การเปล่ียนแปลงในอนาคต                            
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รวมทั้ งผลกระทบของ  การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีท่ีมีต่อองค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน                          
และความสามารถด้านต่าง ๆ ท่ีองค์กรมีอยู่ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ี  จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ                         
การก าหนดวิสัยทศัน์ การก าหนดกลยทุธ์ และการด าเนินตามกลยทุธ์ขององคก์ร  

 องค์กรท่ีเหมาะสมองค์ประกอบของ SWOT  
 S มาจาก Strengths หมายถึง จุดแข็งหรือขอ้ไดเ้ปรียบเป็นปัจจยัภายใน ท่ีมีผลดี
ต่อการด าเนินงานขององค์กร ซ่ึงองค์กรจะตอ้งคน้หาความสามารถท่ีโดดเด่นเพื่อน ามา ก าหนด
เป็นกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับลกัษณะ การบริหารงานขององค์กร เช่น องค์กรภาครัฐน ากลยุทธ์
เพื่อใหก้ารค าเนินงานบรรลุ ผลตามเป้าหมายหรือตามแผนท่ีวางไว ้ส่วนองคก์รธุรกิจน าจุดแข่ง   
มาก าหนดเป็นกลยทุธ์เพื่อใหมี้ความสามารถโดดเด่นเหนือคู่แขง็ทางดา้นการตลาด  
 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบเป็นปัจจัยภายใน                 
ท่ีมีผลกระทบ หรือส่งผลเสียต่อการบริหารงานขององค์กร  เช่น ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ขาดคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน ท าให้องค์กร                         
ไม่สามารถน ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน 
 O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาสการท่ีสภาพแวดล้อมภายนอก                        
ของบริษทัเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององคก์ร โอกาสแตกต่างจาก จุดแข็งตรงท่ี
โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม           
ภายในนักการตลาดท่ีดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น             
เช่น การเมืองการปกครองกฎหมาย ราคาน ้ามนัค่าเงินบาทคู่แข่งเป็นตน้  
 T มาจาก Threats หมายถึง  อุปสรรคหรือข้อจ ากัด ท่ี เ ป็นภัยคุ กคามต่อ                                
การด าเนินงานขององค์กรเป็นปัจจัยภายนอก ท่ีไม่สามารถแก้ไขเปล่ียนแปลงได้  นอกจาก                      
การควบคุมและ วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางป้องกนัใหไ้ดรั้บ ผลกระทบหรือมีความเสียหายนอ้ยลง   

  2.2.2  แนวคิดของหลกั  PDCA 
  หมายถึง  วงจรท่ีพัฒนามาจากวงจร ท่ีคิดค้นโดยวอล์ท เตอร์ซิวฮา ร์ท                        
(Walter Shewhart ) ผูบุ้กเบิกการใช้สถิติส าหรับวงการอุตสาหกรรม และต่อมาวงจรน้ี เร่ิมเป็น                   
ท่ีรู้จกักนัมากขึ้นเม่ือเอดวาร์ดเดมม่ิง (W. Edwards Deming) ปรมาจารยด์า้นการบริหาร คุณภาพ
เผยแพร่ ให้เป็นเคร่ืองมือ ส าหรับการปรับปรุง กระบวนการท างานของพนกังานภายใน โรงงาน   
ให้ดียิ่งขึ้นและช่วยคน้หาปัญหาอุปสรรค ในแต่ละขั้นตอนการผลิตโดยพนักงานเองจนวงจรน้ี             
เป็นท่ีรู้จกักนัในอีกช่ือว่า “วงจรเดมม่ิง” ต่อมาพบว่าแนวคิดในการใช้วงจร PDCA นั้นสามารถ
น ามาใชไ้ดก้บัทุกกิจกรรมจึงท าใหเ้ป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายมากขึ้นทัว่โลก   
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 องค์ประกอบของ PDCA  
 1.   วางแผน (Plan)   หมายถึง  การวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ
ครอบคลุมถึง  การก าหนดหัวขอ้ท่ีตอ้งการปรับปรุงเปล่ียนแปลง  ซ่ึงรวมถึงการพฒันาส่ิงใหม่ ๆ     
การแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบติังาน  อาจประกอบดว้ยการก าหนดเป้าหมาย หรือวตัถุประสงค์
ของการด าเนินงานการจดัอันดบั  ความส าคญัของเป้าหมายก าหนดการด าเนินงาน การก าหนด
ระยะเวลาการด าเนินงาน  ก าหนดผูรั้บผิดชอบหรือผูด้  าเนินการ  และก าหนดงบประมาณท่ีจะใช้
การเขียนแผนดังกล่าว  อาจปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสมของลักษณะ  การด าเนินงาน                
การวางแผนยงัช่วยให้เราสามารถคาดการณ์ส่ิงท่ีเกิดขึ้น  ในอนาคตและช่วยลดความสูญเสียต่างๆ             
ท่ีอาจเกิดขึ้นได ้  
 2.  ปฏิบัติตามแผน (Do) หมายถึง การด าเนินการตามแผนอาจประกอบดว้ยการมี
โครงสร้างรองรับการด าเนินการ เช่น คณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะมีวิธีการด าเนินการ
เช่นมีการประชุมของคณะกรรมการ มีการจดัการเรียนการสอนมีการแสดงความจ านง ขอรับ
นกัศึกษาไปยงัมหาวิทยาลยัและมีผลของการด าเนินการ เช่น รายช่ือนกัศึกษาท่ีรับในแต่ละปี 
 3.  ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) หมายถึง การประเมินแผนอาจ
ประกอบดว้ยการประเมิน โครงสร้างท่ีรองรับการด าเนินการ การประเมินขั้นตอนการด าเนินงาน
และการประเมินผลของการด าเนินงาน ตามแผนท่ีไดต้ั้งไวโ้ดยในการประเมินดงักล่าว สามารถท า
ไดเ้อง โดยคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบแผนการด าเนินงานนั้น ๆ ซ่ึงเป็นลกัษณะของการประเมิน
ตนเอง โดยไม่จ าเป็นตอ้งตั้งคณะกรรมการอีกชคมาประเมินแผน หรือไม่จ าเป็นตอ้งคิดเคร่ืองมือ
หรือแบบประเมินท่ียุง่ยากซบัซอ้น  
 4.  ปรับปรุงแก้ไข (Act) หมายถึง การน าผลการประเมินมาพัฒนาแผนอาจ
ประกอบด้วยการน าผลการประเมิน มาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้างหรือขั้นตอนการปฏิบติังานใด            
ท่ีควรปรับปรุงหรือพฒันาส่ิงท่ีดีอยู่แลว้ ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกและสังเคราะห์รูปแบบการด าเนินการ
ใหม่ ท่ีเหมาะสมส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป  
  
 2.3  ทฤษฎีเกีย่วกบัการบัญชี 
 2.1.2  หลกัการจัดท าบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
 หลักการจัดท าบญัชีตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทัว่ไป  หมายถึง  หลักการ
จดัท าบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป หมายถึง  ผูใ้ช้ขอ้มูลทางการบญัชีมีหลายฝ่าย   
ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหารกิจการ  เจา้หน้ี  นักลงทุน  หน่วยงานของรัฐบาลหรืออ่ืน ๆ ซ่ึงในบางคร้ัง
บุคคลท่ีใช้ข้อมูลทางการบัญชีเหล่าน้ี  มีความต้องการท่ีจะใช้ข้อมูลทางการบัญชี  ในทิศทาง                



23 
 

 

ท่ีแตกต่างกัน เช่น ผูบ้ริหารต้องการแสดงผลการด าเนินงาน  ท่ีมีก าไรน้อยกว่าความเป็นจริง            
หรือขาดทุน  เพื่อท่ีจะไดเ้สียภาษีน้อยลง  หรือไม่เสียภาษีเลย  ในทางตรงกนัขา้มกรมสรรพากร  
ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐบาล ท่ีมีหน้าท่ีจดัเก็บภาษีก็  ตอ้งการให้แสดงขอ้มูลตามความเป็นจริง  
เพื่อจะไดจ้ดัเก็บภาษีไดอ้ย่างถูกตอ้ง  รัฐบาลจะไดน้ าเงินมาพฒันาประเทศต่อไป  ดงันั้น เพื่อให้
ขอ้มูลทางการบญัชีท่ีฝ่ายบญัชีน าเสนอเช่ือถือได ้ และเป็นธรรมต่อผูใ้ชข้อ้มูล ทางการบญัชีทุกฝ่าย                    
นักบัญชีจึงจ า เป็นต้องจัดท าบัญชี  ตามหลักการบัญชีท่ี รับรองทั่วไป (Generally Accepted 
Accounting Principles) ซ่ึงหมายถึงประเพณีนิยมกฎเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ซ่ึงอธิบายให้ทราบ                
ถึงวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีใชก้นัโดยทัว่ไป 

 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยได้ก าหนดข้อสมมุติ
ทางการบัญชีไว้ในแม่บทการบัญชี 2 ข้อคือ  
 1.  เกณฑ์คงค้าง 
 งบการเงินจดัท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์คงคา้ง  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์  ดงัท่ีกล่าว
มาแลว้ภายใตเ้กณฑ์คงคา้งรายการ  และเหตุการณ์ทางบญัชีจะรับรู้เม่ือเกิดขึ้น มิใช่เม่ือมีการรับ
หรือจ่ายเงินสด  หรือรายการเทียบเท่าเงินสดโดยรายการต่าง ๆ จะบันทึกบัญชีและแสดง                    
ในงบการเงินตามงวดท่ีเก่ียวขอ้งงบการเงิน  ท่ีจดัท าขึ้นตามเกณฑ์คงคา้ง  นอกจากจะให้ข้อมูล        
แก่ผูใ้ชง้บการเงินเก่ียวกบัรายการคา้  ในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับ และจ่ายเงินสด แลว้ยงัใหข้อ้มูล
เก่ียวกับภาระผูกพันท่ีกิจการ ต้องจ่ายเป็นเงินสด ในอนาคตและข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากร                  
ท่ีจะได้รับเป็นเงินสดในอนาคตด้วย  ดังนั้น งบการเงินจึงสามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับรายการ                       
และเหตุการณ์ทางบญัชีในอดีต  ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ชง้บการเงิน ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ  
 
  2.  การด าเนินงานต่อเน่ือง 
 โดยทั่วไปงบการเงินจัดท าขึ้นตามข้อสมมติ  ท่ีว่ากิจการจะด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง และด ารงอยู่ต่อไป ในอนาคต ดงันั้น จึงสมมุติว่า กิจการไม่มีเจตนาหรือมีความจ าเป็น             
ท่ีจะเลิกกิจการหรือลดขนาดของการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญ  หากกิจการมีเจตนาหรือ          
ความจ าเป็นดงักล่าว งบการเงินตอ้งจดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑอ่ื์น  และตอ้งเปิดเผยหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้น
งบการเงินดว้ย นอกจากขอ้สมมุติทางการบญัชีท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทย  ยงัไดก้ าหนดลกัษณะเชิงคุณภาพ ของงบการเงินไวใ้นแม่บทการบญัชี
อีก 14 ขอ้ดงัน้ี  
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3.  ความเข้าใจได้ 
 ข้อมูลในงบการเงินต้องสามารถเข้าใจได้ในทันทีท่ี  ผูใ้ช้งบการเงินใช้ขอ้มูล
ดังกล่าวดังนั้น จึงต้องมีข้อสมมุติว่าผูใ้ช้งบการเงิน  มีความรู้ตามควรเก่ียวกับธุรกิจกิจกรรม                      
เชิงเศรษฐกิจและการบญัชีรวม ทั้งมีความตั้งใจตามควร  ท่ีจะศึกษาขอ้มูลดงักล่าว อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลแม้ว่าจะมีความซับซ้อนแต่ถ้าเก่ียวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ   ก็ไม่ควรละเว้น                   
ท่ีจะแสดงในงบการเงิน  เพียงเหตุผลท่ีว่าข้อมูลดังกล่าว  ยากเกินกว่ าท่ีผู ้ใช้งบการเ งิน                                 
บางคนจะเขา้ใจได ้
  
 4.  ความเกีย่วข้องกบัการตัดสินใจ 
 ขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ตอ้งเก่ียวขอ้ง  กับการตดัสินใจของผูใ้ช้งบการเงิน ขอ้มูล                
จะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจได ้ ก็ต่อเม่ือขอ้มูลนั้นช่วยให้ผูใ้ช้งบการเงิน  สามารถ
ประเมินเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบัน  และอนาคต  รวมทั้ ง ช่วยยืนยันหรือช้ีข้อ ผิดพลาด                                     
ของผลการประเมินท่ีผ่านมาของผูใ้ชง้บการเงิน  ไดบ้ทบาทของขอ้มูลท่ีช่วยในการคาดคะเนและ                      
ยืนยนัความถูกตอ้ง  ของการคาดคะเนท่ีผ่านมามีความสัมพนัธ์กนั  ตวัอย่าง  เช่น  ขอ้มูลเก่ียวกบั
ปริมาณและโครงสร้างของสินทรัพย์  ท่ีกิจการมีอยู่ในปัจจุบนั  มีประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงิน
เพราะจะช่วยให้ผู ้ใช้งบการเงินสามารถคาดคะเน  ถึงความสามารถ  ของกิจการในการรับ
ประโยชน์จากโอกาสใหม่ ๆ  และในการแกไ้ขสถานการณ์ขอ้มูลเดียวกนัน้ี  มีบทบาทในการยนืยนั
ความถูกตอ้ง ของการคาดคะเน ในอดีตท่ีเก่ียวกบัโครงสร้างของกิจการ และผลการด าเนินงาน  
ตามท่ีวางแผนไว้  ข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน  และผลการด าเนินงานในอดีต  ของกิจการ                    
มกัถือเป็นเกณฑใ์นการคาดคะเน  ฐานะการเงินและผลการ  ด าเนินงานในอนาคตรวมทั้งเร่ืองอ่ืน ๆ 
ท่ีผูใ้ชง้บการเงินสนใจเช่น  การจ่ายเงินปันผล  การจ่ายค่าจา้งการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย ์ 
และความสามารถของกิจการ ในการช าระภาระผูกพันเม่ือครบก าหนดอย่างไร ก็ตามข้อมูล               
จะมีประโยชน์ต่อการคาดคะเนได ้ โดยไม่จ าเป็นตอ้งจดัท าในรูปของประมาณการ ความสามารถ  
ในการคาดคะเน  จะเพิ่มขึ้นตามลกัษณะการแสดงขอ้มูล  ในงบการเงินของรายการและเหตุการณ์  
ทางบญัชีท่ีเกิดขึ้นในอดีตตวัอย่าง  เช่น  งบก าไรขาดทุน  จะมีประโยชน์ในการคาดคะเน  เพิ่มขึ้น
หากรายการเก่ียวกบัการด าเนินงาน  ท่ีมีลกัษณะไม่เป็นปกติรายการผิดปกติจากการด าเนินงาน  
และรายการท่ีไม่เกิดขึ้นบ่อยคร้ังของรายได ้ และค่าใชจ่้าย จะแสดงแยก  ต่างหากจากกนั 
  
 
 



25 
 

 

 5.  ความมีวินัยส าคัญ 
 ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ของขอ้มูลขึ้นอยูก่บัลกัษณะ และความมีนยัส าคญั
ของขอ้มูลนั้นในบางกรณี  ลกัษณะของขอ้มูลเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอ  ท่ีจะใช้ตดัสินว่าข้อมูล             
มีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจหรือไม่  ตวัอยา่ง  เช่น  การรายงานส่วนงานใหม่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการประเมินความเส่ียงและโอกาสของกิจการแมว้่า  ผลการด าเนินงาน ของส่วนงานในงวด      
นั้นจะไม่มีนยัส าคญัในกรณีอ่ืน  ทั้งลกัษณะ  และความมีนยัส าคญัของขอ้มูลมีส่วนส าคญั ในการ
ตดัสินว่าขอ้มูลมีความเก่ียวขอ้ง กบัการตดัสินใจหรือไม่ ตวัอย่าง  เช่น  มูลค่าของสินคา้คงเหลือ
แยกตามประเภทหลกั ท่ีเหมาะสมกับธุรกิจ หากมูลค่าของสินคา้คงเหลือ ไม่มีนัยส าคญัขอ้มูล
เก่ียวกบัสินคา้คงเหลือ นั้นก็ไม่เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ  ขอ้มูลจะถือว่ามีนยัส าคญั หากไม่แสดง
ขอ้มูลหรือการแสดงขอ้มูลผิดพลาด มีผลกระทบต่อผูใ้ชง้บการเงิน  ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ  
ความมีนัยส าคัญขึ้นอยู่กับขนาดของรายการ หรือขนาดของความผิดพลาด  ท่ีเกิดขึ้นภายใต้
สถานการณ์เฉพาะ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาเป็นกรณีๆไป  ดงันั้น  ความมีนยัส าคญัจึงถือเป็นขอ้พิจารณา
มากกวา่จะเป็นลกัษณะ  เชิงคุณภาพซ่ึงขอ้มูลตอ้งมีหากขอ้มูลนั้นจะถือวา่มีประโยชน์  
  
 6.  ความเช่ือถือได้ 
 ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ตอ้งเช่ือถือได้  ขอ้มูลจะมีคุณสมบติั  ของความเช่ือถือได้
หากปราศจากความผิดพลาดท่ี  มีนยัส าคญัและความล าเอียงซ่ึงท าให้ผูใ้ชข้อ้มูล  สามารถเช่ือไดว้า่
ข้อมูลนั้น  เป็นตัวแทนอันเท่ียงธรรมของขอ้มูล  ท่ีต้องการให้แสดงหรือควรแสดงขอ้มูลอาจ                  
มีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ  แต่การรับรู้ของขอ้มูล ดงักล่าว อาจท าใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจผิด  
เน่ืองจากขอ้มูลขาดความน่าเช่ือถือ  ตวัอย่าง  เช่น  ประมาณการค่าเสียหายจากการฟ้องร้องท่ีอยู่
ระหว่างการพิจารณาคดีอาจขาดความน่าเช่ือถือ  เน่ืองจาก จ านวนค่าเสียหายและผลการพิจารณา
คดียงัเป็นท่ีไม่แน่นอน  และไม่สามารถคาดเดาอย่างสมเหตุสมผลได ้ดงันั้น กิจการจึงไม่ควรรับรู้
ค่าเสียหาย ดงักล่าวในงบการเงินแต่ควรเปิดเผย  จ านวนค่าเสียหายท่ีมีการเรียกร้อง  และเหตุการณ์
ท่ีเก่ียวกบัการฟ้องร้องดงักล่าว 
 
 7.  การเป็นตัวแทนอนัเท่ียงธรรม 
 ขอ้มูลจะมีความเช่ือถือไดเ้ม่ือรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีได ้ ไดแ้สดงอย่าง
เท่ียงธรรมตามท่ีตอ้งการใหแ้สดง  หรือควรจะแสดง ดงันั้น งบดุลควรแสดงสินทรัพย ์หน้ีสิน และ
ส่วนของเจา้ของเฉพาะรายการ  และเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีเขา้เกณฑก์ารรับรู้รายการ  ณ วนัท่ีเสนอ
รายงานขอ้มูล ทางการเงินอาจไม่เป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม  ของรายการท่ีตอ้งการให้แสดงทั้งน้ี
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มิได้มีสาเหตุมาจากความล าเอียง หากเกิดจากความซับซ้อน  ในการวดัค่าของรายการและ
เหตุการณ์ทางบัญชี  หรือเกิดจากการน าหลักการวดัค่า และเทคนิคใน การน าเสนอรายการ                
มาประยุกต์ใช้  ในบางกรณีการวดัค่าผลกระทบทางการเงินของรายการบางรายการ  อาจมีความ             
ไม่แน่นอนสูงจนกระทัง่  กิจการไม่อาจรับรู้รายการนั้นในงบการเงินได ้ ตวัอย่าง  เช่น  กิจการมี        
ค่าความนิยมท่ีเกิดขึ้ น  หลังจากได้ด าเนินงานมาระยะหน่ึง   แต่กิจการไม่สามารถบันทึก                                    
ค่าความนิยม  ท่ีเกิดขึ้นภายในได ้เน่ืองจากเป็นการยากท่ีกิจการจะก าหนดมูลค่า ของความนิยม
ดงักล่าวไว ้ อยา่งน่าเช่ือถืออยา่งไรก็ตามในบางกรณีอาจจ าเป็นตอ้งรับรู้รายการ  และเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัความเส่ียงจากการผิดพลาด   ในการรับรู้และการวดัค่าของรายการนั้น 
 
 8.  เน้ือหาส าคัญกว่ารูปแบบ 
 ข้อมูลเป็นตัวแทนอันเท่ียงธรรม  ของรายการและเหตุการณ์ทางบญัชี ดังนั้น 
ข้อมูลต้องบันทึกและแสดงตามเน้ือหา  และความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจมิใช่ตามรูปแบบทาง
กฎหมายเพียงอย่างเดียวเน้ือหาของรายการและเหตุการณ์ทางบญัชี  อาจไม่ตรงกับรูปแบบทาง
กฎหมายหรือรูปแบบท่ีท าขึ้น  ตวัอย่าง  เช่น  กิจการอาจโอนสินทรัพยใ์ห้กับบุคคลอ่ืน โดยมี
เอกสารยืนยนัว่าไดมี้การโอนกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย  ไปให้บุคคลนั้นแลว้แต่ในสัญญาระบุให้
กิจการยงัคงได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้น  ต่อไปในกรณีดังกล่าว                     
การท่ีกิจการรายงานวา่ไดข้ายสินทรัพย ์ จึงไม่เป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมของรายการท่ีเกิดขึ้น 
 
  9.  ความเป็นกลาง 
 ข้อมูลท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินมีความน่าเช่ือถือ เม่ือมีความเป็นกลางหรือ
ปราศจากความล าเอียง  งบการเงินจะขาดความเป็นกลาง  หากการเลือกขอ้มูลหรือการแสดงขอ้มูล
ในงบการเงินนั้นมีผลท าใหผู้ใ้ชง้บการเงิน ตดัสินใจหรือใชดุ้ลยพินิจตามเจตนาของกิจการ  
 
 10.  ความระมัดระวัง 
 โดยทัว่ไปผูจ้ดัท างบการเงินตอ้งประสบกบั ความไม่แน่นอนอนัหลีกเล่ียงไม่ได้
เก่ียวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ตวัอย่าง  เช่น  ความสามารถในการเก็บหน้ีการประมาณอายุการใชง้าน
ของ สินทรัพยท่ี์มีตวัตน  และจ านวนการเรียกร้องค่าเสียหาย  ท่ีอาจเกิดขึ้นตามสัญญารับประกนั
กิจการอาจแสดงความไม่แน่นอน ดงักล่าว โดยการเปิดเผยถึงลกัษณะผลกระทบ  และหลกัความ
ระมดัระวงัท่ีกิจการใช้ในการจดัท างบการเงิน หลกัความระมดัระวงัน้ี  รวมถึงการใช้ดุลยพินิจ           
ท่ี จ าเป็นในการประมาณการภายใต้ ความไม่แน่นอนเพื่อมิให้สินทรัพย์  หรือรายได้แสดง         
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จ านวนสูงเกินไปและหน้ีสินหรือค่าใช้จ่ายแสดงจ านวนต ่าเกินไป  อย่างไรก็ตามการใช้หลกั          
ความระมัดระวัง  มิได้อนุญาตให้กิจการตั้ งส ารองลับ  หรือตั้ งค่า เ ผ่ือไว้สูงเกินไปการ                               
แสดงสินทรัพย ์ หรือรายไดใ้ห้ต ่าเกินไปหรือแสดงหน้ีสินหรือค่าใช้จ่ายให้สูงเกินไปโดยเจตนา  
จะท าใหง้บการเงินขาดความเป็นกลางและท าใหข้าดความน่าเช่ือถือ 
 
 11.  ความครบถ้วน 
 ข้อมูลในงบการเงินท่ีเ ช่ือถือได้ต้องครบถ้วนภายใต้  ข้อจ ากัดของความ                               
มีนยัส าคญัและตน้ทุนในการจดัท ารายการบางรายการ  หากไม่แสดงในงบการเงินจะท าให้ขอ้มูล    
มีความผิดพลาดหรือท าให้ผูใ้ช้งบการเงิน  เข้าใจผิดดังนั้น ข้อมูลดังกล่าวจะมีความเก่ียวขอ้ง                   
กบัการตดัสินใจนอ้ยลงและขาดความน่าเช่ือถือได ้ 
  
 12.  การเปรียบเทียบกนัได้ 
 ผูใ้ชง้บการเงินตอ้งสามารถเปรียบเทียบ  งบการเงินของกิจการ  ในรอบระยะเวลา
ท่ีต่างกันเพื่อคาดคะเนถึงแนวโน้ม ของฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของกิจการนั้น
นอกจากน้ี  ผูใ้ช้งบการเงินยงัตอ้งสามารถเปรียบเทียบงบการเงิน  ระหว่างกิจการเพื่อประเมิน  
ฐานะทางการเงิน  ผลการด าเนินงาน  และการเปล่ียนแปลงฐานะทางการเงิน  ดงันั้นการวดัมูลค่า
และการแสดงผลกระทบทางการเงิน ของรายการและเหตุการณ์ทางบญัชี ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึง    
กนัจึงจ าเป็นตอ้งปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ  ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบติัภายในกิจการเดียวกนั แต่ต่างรอบ
ระยะเวลาหรือเป็นการปฏิบติัของกิจการ  แต่ละกิจการก็ตาม  การเปรียบเทียบกนัไดเ้ป็นลกัษณะ
เชิงคุณภาพท่ีส าคญักล่าว คือ ผูใ้ช้งบการเงินจ าเป็น  ตอ้งไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกับนโยบายการบัญชี        
ท่ีใช้ในการจดัท า  งบการเงินรวมทั้งการเปล่ียนแปลง  นโยบายการบญัชีและผลกระทบ จากการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว  ผูใ้ช้งบการเงินตอ้งสามารถระบุความแตกต่างระหว่าง  นโยบายการบญัชี        
ท่ีกิจการใชส้ าหรับรายการ และเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนั ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีต่างกนั
และความแตกต่างระหว่างนโยบายการบัญชี  ท่ีใช้ของกิจการแต่ละกิจการได้การปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบญัชีซ่ึงรวมถึง  การเปิดเผยนโยบายการบญัชี  จะช่วยให้งบการเงิน มีคุณสมบติั         
ในการเปรียบเทียบกันได้  การท่ีขอ้มูลจ าเป็นตอ้งเปรียบเทียบกันได้  มิได้หมายความว่าขอ้มูล       
ตอ้งอยู่ในรูปแบบเดียวกันตลอดไป และไม่ใช้ขอ้อา้งอนัสมควรท่ีจะไม่น ามาตรฐานการบัญชี           
ท่ีเหมาะสมกวา่มา ถือปฏิบติั ตวัอยา่ง เช่น กิจการไม่ควรใชน้โยบายการบญัชีต่อไปส าหรับรายการ
และเหตุการณ์ทางบญัชีหากนโยบาย   การบญัชีนั้นไม่สามารถท าให้ขอ้มูลมีลกัษณะเชิงคุณภาพ       
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ และความเช่ือถือได ้นอกจากนั้น กิจการควรเลือกใชน้โยบายการบญัชี
อ่ืนหากท าให้ข้อมูลเก่ียวข้องกับ  การตัดสินใจและเช่ือถือได้มากขึ้นเน่ืองจากผูใ้ช้งบการเงิน
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ตอ้งการเปรียบเทียบฐานะทางการเงิน  ผลการด าเนินงาน และการเปล่ียนแปลงฐานะทางการเงิน
ของกิจการส าหรับรอบระยะเวลา  ท่ีต่างกัน ดังนั้ นงบการเงินจึงควร แสดงข้อมูลของรอบ
ระยะเวลาท่ีผา่นมาดว้ยเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ  
 
 13.  ทันต่อเวลา 
 การรายงานขอ้มูลล่าชา้  อาจท าใหข้อ้มูลสูญเสียความเก่ียวขอ้ง   กบัการตดัสินใจ
อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหาร  อาจต้องพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์ ท่ีจะได้รับจาก                   
การรายงานท่ีทนัต่อเวลา กบัความเช่ือถือไดข้องรายงาน นั้นกิจการอาจจ าเป็นตอ้งเสนอรายงาน    
ให้ทนัต่อเวลาก่อนท่ีจะทราบขอ้มูลเก่ียวกับรายการ  และเหตุการณ์ทางบญัชีในทุกลกัษณะซ่ึง       
อาจท าให้ ความเช่ือถือได้ลดลงในทางกลับกัน  หากกิจการจะรอจนกระทั่งทราบข้อมูลใน                  
ทุกลกัษณะจึงจะเสนอรายงานรายงานนั้น อาจมีความเช่ือถือได้สูง  แต่ไม่มีประโยชน์ต่อผูใ้ช้                 
งบการเงินใน  การตดัสินใจในช่วงเวลานั้น ในการหาความสมดุล  ระหว่างความเก่ียวขอ้งกับ            
การตดัสินใจ  และความเช่ือถือได้ของขอ้มูลกิจการจึงตอ้งพิจารณา  ถึงความตอ้งการของผูใ้ช้             
งบการเงินใน   การตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจเป็นหลกั  
 
 14.  ความสมดุลระหว่างประโยชน์ท่ีได้รับกบัต้นทุนท่ีเสียไป 
 ความสมดุลระหวา่งประโยชน์ท่ีไดรั้บกบัตน้ทุน ท่ีเสียไปถือเป็นขอ้จ ากดัท่ีส าคญั
ของงบการเงินมากกว่าจะถือเป็นลกัษณะเชิงคุณภาพ  โดยทัว่ไปประโยชน์ท่ีไดรั้บจากขอ้มูลควร
มากกว่าตน้ทุนในการจดัหาขอ้มูลนั้น  การประเมินประโยชน์และตน้ทุนจ าเป็นตอ้งใช ้ดุลยพินิจ
เป็นหลกัโดยเฉพาะเม่ือผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์จากขอ้มูลไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อตน้ทุน  ในการจดัหา
ขอ้มูลนั้นและขอ้มูลอาจให้ประโยชน์  แก่บุคคลอ่ืนนอกเหนือจากผูท่ี้กิจการ  ตอ้งการเสนอขอ้มูล
ดงันั้นจึงเป็นการยากท่ีจะก าหนดสูตรส าเร็จในการหาความสมดุล  ระหว่างประโยชน์ท่ีได้รับกบั
ตน้ทุนท่ีเสียไปเพื่อน ามาปฏิบติัได้  ในทุกกรณีอย่างไรก็ตาม คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี        
จะไม่ละเลยขอ้จ ากดัดงักล่าว  ในการออกกฎและผูใ้ชง้บการเงิน  ตอ้งตระหนกัวา่ผูจ้ดัท างบการเงิน
มีขอ้จ ากดัเดียวกนัในการจดัท าและน าเสนองบการเงิน  
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 15.  ความสมดุลของลกัษณะเชิงคุณภาพ 
 ในทางปฏิบติัการสร้างความสมดุลระหว่างลกัษณะเชิงคุณภาพต่าง ๆ ถือเป็น
ส่ิงจ าเป็นผูจ้ดัท างบการเงิน ตอ้งหาความสมดุลของลกัษณะเชิงคุณภาพต่าง ๆ เพื่อให้งบการเงิน
บรรลุวตัถุประสงค์แต่ความสัมพนัธ์  ระหว่างลกัษณะเชิงคุณภาพจะแตกต่างกนัไปในแต่ละกรณี 
ผูจ้ดัท างบการเงินจึงจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลพินิจ เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพในการตดัสินใจ เลือกความสมดุล
ดงักล่าว  
 

 16.  การแสดงข้อมูลท่ีถูกต้องตามควร 
 โดยทั่วไปงบการเงิน แสดงข้อมูลท่ีถูกต้องตามควรเก่ียวกับฐานะการเงิน                      
ผลการด าเนินงาน  และการเปล่ียนแปลงฐานะทางการเงิน  ของกิจการแมว้่าแม่บทการบญัชีน้ี                     
ไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัแนวคิด  ในการแสดงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามควรแต่ การน าลกัษณะเชิงคุณภาพ
และมาตรฐานการบญัชีท่ีเหมาะสม  มาปฏิบติัท่ีสามารถส่งผล  ให้งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
และยติุธรรมไดห้รืออีกนยัหน่ึง  งบการเงินนั้นใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งตามควรนัน่เอง  
  
 2.2.1  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่1  การน าเสนองบการเงิน 
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี  ก าหนดเกณฑก์ารน าเสนองบการเงิน ท่ีจดัท าขึ้นเพื่อ
วตัถุประสงคท์ัว่ไป  เพื่อให้มัน่ใจว่างบการเงินดงักล่าว  จะสามารถเปรียบเทียบได ้ กบังบการเงิน
ในงวดก่อน ๆ ของกิจการและงบการเงินของกิจการอ่ืน  มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีครอบคลุม                    
ถึงขอ้ก าหนดโดยรวมของการน าเสนอ งบการเงินแนวปฏิบติัเก่ียวกบัโครงสร้าง และขอ้ก าหนด       
ขั้นต ่าส าหรับเน้ือหาท่ีตอ้งแสดงในงบการเงิน 
 ขอบเขต 
  1.  มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี ตอ้งถือปฏิบติักบัการจดัท า และน าเสนองบการเงิน
ท่ีจดัท าขึ้นเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไป ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 2.  มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดค้รอบคลุมถึงขอ้ก าหนด ในการรับรู้รายการ
การวดัมูลค่า และการเปิดเผยส าหรับรายการท่ีมีลักษณะเฉพาะ  และเหตุการณ์อ่ืนเน่ืองจาก
ขอ้ก าหนดดงักล่าว ไดก้ าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน  
 3.  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ถือปฏิบัติกับโครงสร้าง  และเน้ือหาของ                                
งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  ท่ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 ปรับปรุง 2558 เร่ือง
งบการเงินระหว่างกาล  เม่ือมีการประกาศใชอ้ย่างไรก็ตาม  งบการเงินระหว่างกาลดงักล่าว  ยงัคง
ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในย่อหน้าท่ี 15 ถึง 35 ของมาตรฐานการบัญชีฉบบัน้ี โดยมาตรฐาน                   
การบญัชีฉบบัน้ีให้ถือปฏิบติักับงบการเงินของทุกกิจการ  โดยเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นกิจการ                
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ซ่ึงจ าเป็นตอ้งน าเสนอ  งบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 ปรับปรุง 
2558 เร่ืองงบการเงินรวม  เม่ือมีการประกาศใช้และงบการเงินเฉพาะกิจการ  ตามมาตรฐาน                     
การบญัชีฉบบัท่ี 27 ปรับปรุง 2558 เร่ืองงบการเงินเฉพาะกิจการเม่ือมีการประกาศใช ้
 4.  มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใชนิ้ยามท่ีเหมาะสม ส าหรับกิจการซ่ึงแสวงหาก าไร
ทั้งของภาครัฐ และภาคธุรกิจ หากกิจการซ่ึงมีกิจกรรมท่ีไม่มีแสวงหาก าไร ในภาคธุรกิจหรือ
ภาครัฐน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี ไปใชกิ้จการดงักล่าวอาจจ าเป็นตอ้งดดัแปลง ค าอธิบายท่ีใช้
ส าหรับรายการบางบรรทดัในงบการเงิน ตลอดจนงบการเงินเหล่านั้นดว้ย  
 5.  ในท านองเดียวกนักิจการซ่ึงไม่มีส่วนของเจา้ ของตามค านิยามในมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ืองการแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินเม่ือมีการประกาศใช้  เช่น
กองทุนรวมและกิจการซ่ึงทุนท่ีน ามาลงทุนร่วมกันไม่ถือเป็นส่วนของเจ้าของ เช่น สหกรณ์                           
อาจจ าเป็นตอ้งดดัแปลง การน าเสนอส่วนไดเ้สียของสมาชิก หรือหน่วยลงทุนในงบการเงิน 
 
 2.2.2  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 7  เร่ืองงบกระแสเงินสด 
 วัตถุประสงค์ 
 ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสด ของกิจการมีประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงิน  เพื่อใช้
เป็นเกณฑใ์นการประเมินความสามารถของกิจการ  ในการก่อให้เกิดเงินสด  และรายการเทียบเท่า
เงินสดและความต้องการใช้กระแสเงินสดของกิจการ  ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ ของผูใ้ช้                       
งบการเงินจะตอ้งมีการประเมินความสามารถ  ของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสด  และรายการ
เทียบเท่าเงินสด  จงัหวะเวลาและความแน่นอน  ของการก่อให้เกิดเงินสด  ดงักล่าววตัถุประสงค์
ของมาตรฐาน  การบัญชีฉบับน้ีคือ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงในอดีต                        
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ของกิจการผ่านทางงบกระแสเงินสด  ซ่ึงจ าแนก                              
กระแสเงินสดในระหว่างรอบระยะเวลา  เป็นเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานกิจกรรมลงทุน                       
และกิจกรรมจดัหาเงิน 

 ขอบเขต  
 1.  กิจการต้องจัดท างบกระแสเงินสด ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐาน                
การบัญชีฉบับน้ีและต้องน าเสนองบกระแสเงินสด เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินของกิจการ                        
ท่ีน าเสนอในแต่ละรอบระยะเวลา  
 2.  มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 ปรับปรุง 2557 
เร่ืองงบกระแสเงินสด  
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 3.  ผู ้ใช้งบการเงินของกิจการย่อมสนใจว่ากิจการก่อให้เกิด และใช้เงินสด                        
และรายการเทียบเท่าเงินสดอย่างไร  โดยไม่ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมของกิจการ และ                       
ไม่ขึ้นอยูก่บัวา่เงินสด จะถือเป็นผลิตภณัฑข์องกิจการ  หรือไม่ซ่ึงอาจเป็นกรณีของสถาบนัการเงิน
กิจการย่อม  ต้องการเงินสดด้วยเหตุผลพื้นฐานท่ีเหมือนกันอย่างไร  ก็ตามกิจกรรมหลกัท่ีก่อ                    
ให ้เกิดรายได ้ ของกิจการอาจแตกต่างกนัไปนัน่คือกิจการตอ้งการเงินสด  เพื่อใชใ้นการด าเนินงาน
เพื่อช าระภาระผูกพนั และเพื่อจ่ายผลตอบแทนแก่ผูล้งทุนดังนั้น  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี
ก าหนดใหทุ้กกิจการตอ้งน าเสนองบกระแสเงินสด 
 ประโยชน์ของข้อมูลกระแสเงินสด  
 1.  งบกระแสเงินสดเม่ือใช้ประกอบ กบัส่วนท่ีเหลือของงบการเงินจะให้ขอ้มูล                   
ท่ีให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถประเมินการเปล่ียนแปลง ในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการโครงสร้าง             
ทางการเงินของกิจการซ่ึงรวมถึงสภาพคล่อง  และความสามารถในการช าระหน้ี  และ
ความสามารถของกิจการ ในการจดัการเก่ียวกบัจ านวนเงิน  และจงัหวะเวลาของกระแสเงินสด  
เพื่อปรับใหเ้ขา้กบัการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์  และโอกาสขอ้มูลกระแสเงินสด ใหป้ระโยชน์
ในการประเมินความสามารถของกิจการ  ในการก่อให้เกิดเงินสด   หรือรายการเทียบเท่าเงินสด   
และท าให้ผูใ้ช้งบการเงิน สามารถน าไปสร้างแบบจ าลอง  เพื่อประเมินและเปรียบเทียบมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคต  ของกิจการท่ีต่างกนัรวมทั้ง  ช่วยเพิ่มความสามารถในการ
เปรียบเทียบกันได้  ของผลการด าเนินงานท่ีรายงานโดยกิจการท่ีแตกต่างกันได้  เน่ืองจาก                     
ไดต้ดัผลกระทบท่ีเกิดจากการใชว้ิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ีแตกต่างกนั  ส าหรับรายการและเหตุการณ์          
ท่ีเหมือนกนัออกไปแลว้  
 2.  ขอ้มูลในอดีตของกระแสเงินสด มกัใชเ้ป็นตวับ่งช้ีถึงจ านวนเงิน จงัหวะเวลา
และความแน่นอนของกระแสเงินสด ในอนาคตนอกจากน้ียงัเป็นประโยชน์ ในการใชต้รวจสอบ
ความถูกต้องของ การประเมินกระแสเงินสดในอนาคตท่ีได้จัดท าในอดีต และใช้ตรวจสอบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการท าก าไรและกระแสเงินสดสุทธิ 
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 2.2.3  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  8 นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด 
 วัตถุประสงค์  
 1.  มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค ์ ท่ีจะก าหนดหลกัเกณฑใ์นการเลือก
และการเปล่ียนแปลง  นโยบายการบญัชีรวมถึงวิธีปฏิบติัทางการบญัชี  และการเปิดเผยขอ้มูล               
ของการเปล่ียนแปลง  นโยบายการบญัชีการเปล่ียนแปลง ประมาณการทางบญัชีและการแก้ไข
ขอ้ผิดพลาด  เพื่อให้งบการเงินของกิจการมีความเก่ียวขอ้ง  กบัการตดัสินใจและมีความน่าเช่ือถือ  
และเพื่อให้ผูใ้ชง้บการเงิน  สามารถเปรียบเทียบงบการเงินส าหรับงวดต่าง ๆ  ของกิจการเดียวกนั
และเปรียบเทียบงบการเงินระหวา่งกิจการไดดี้ยิง่ขึ้น 
 2.  กิจการตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 ปรับปรุง 2558  เร่ืองการ
น าเสนองบการเงิน  เม่ือมีการประกาศใช้ส าหรับข้อก าหนดในการเปิดเผยนโยบาย  การบญัชี
ยกเวน้ขอ้ก าหนดส าหรับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
  
 ขอบเขต  
 1.  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องถือปฏิบัติเม่ือมีการเลือกและน านโยบาย                        
การบญัชีมาปฏิบติัและการบญัชี ส าหรับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี  และการบญัชีส าหรับ
การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี หรือการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในงวดก่อน  
 2.   กิจการต้องบันทึกและเปิดเผยผลกระทบทางภาษี  ท่ี เกิดจากการแก้ไข
ขอ้ผิดพลาดในงวดก่อนและจากการปรับยอ้นหลงั เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 
ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 ปรับปรุง 2558 เร่ืองภาษีเงินไดเ้ม่ือมีการประกาศใช ้
 
 2.2.4  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ 
 วัตถุประสงค์ 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์  เพื่อก าหนดวิธีการปฏิบัติทางบัญชี
ส าหรับภาษีเงินไดป้ระเด็นหลกั  ของการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินไดอ้ยู ่ ท่ีการรับรู้ผลกระทบทางภาษี
ทั้งในงวดปัจจุบนัและอนาคตจาก 
 1.  การไดรั้บประโยชน์ในอนาคตซ่ึงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และการจ่าย
ช าระในอนาคตซ่ึงมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสิน ท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ  
 2.  รายการและเหตุการณ์อ่ืนของงวดปัจจุบันน้ี  รับรู้ในงบการเงินของกิจการ
หลกัการพื้นฐานของการรับรู้สินทรัพย ์ และหน้ีสิน คือ  กิจกาท่ีเสนอรายงานคาดว่าตน  จะไดรั้บ
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ประโยชน์จากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ หรือจ่ายช าระมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสิน   หากมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่  การไดรั้บประโยชน์จากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ หรือการจ่ายช าระ
มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินดังกล่าว จะมีผลท าให้กิจการต้องจ่ายภาษีเงินได้ในอนาคตเพิ่มขึ้น        
หรือลดลงจากจ านวนภาษี  ท่ีตอ้งจ่ายหากการรับประโยชน์จากสินทรัพย ์ หรือการช าระหน้ีสินนั้น
ไม่มีผลกระทบทางภาษีมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี  ก าหนดให้กิจการต้องรับรู้หน้ีสินภาษีเงิน                     
วรวุฒิ จิโสะ ได้รอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้  รอการตัดบัญชี  โดยมีข้อยกเว้น               
บางประการมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี  ก าหนดให้กิจการต้องบันทึก  ผลกระทบทางภาษี                 
ของรายการและเหตุการณ์อ่ืน  ในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีบนัทึกรายการและเหตุการณ์อ่ืน  นั้นดงันั้น
หากกิจการรับรู้รายการและเหตุการณ์อ่ืน  ในก าไรหรือขาดทุนกิจการจะตอ้งรับรู้  ผลกระทบทาง
ภาษีท่ีเก่ียวข้องในก าไรหรือขาดทุนด้วย  เช่น  กันส่วนรายการและเหตุการณ์อ่ืนท่ีไม่ได้รับรู้              
ในก าไร หรือขาดทุนรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  หรือรับรู้ตรงไปยงัส่วนของเจา้ของกิจการ  
ต้องบันทึกรายการภาษี  ท่ีเก่ียวข้องกับรายการท่ีไม่ได้รับรู้ใน ก าไรหรือขาดทุนนั้น รับรู้ใน           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  หรือรับรู้ตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ  เช่น  กนัในท านองเดียวกนัการรับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินได ้ รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได ้ รอการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ
จะส่งผลต่อมูลค่าของค่าความนิยม  หรือจ านวนผลก าไรท่ีรับรู้จากการต่อรองราคา   ซ้ือธุรกิจ
นอกจากน้ีมาตรฐานการบัญชี  ฉบับน้ีย ังก าหนดเก่ียวกับการรับรู้สินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอ                         
การตดับญัชีท่ีเกิดจากผลขาดทุนทางภาษี  ท่ียงัไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษี  ท่ียงัไม่ได้ใช้การแสดง
รายการภาษีเงินได ้ ในงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินได ้ 
 
 2.2.5  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 34 งบการเงินระหว่างกาล 
 วัตถุประสงค์ 
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์ ท่ีจะก าหนดเน้ือหาขั้นต ่า ในรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาลรวมทั้ งหลักเกณฑ์ในการรับรู้  และวัดมูลค่ารายการท่ีน าเสนอใน                          
งบการเงินแบบสมบูรณ์หรือแบบยอ่  ส าหรับงวดระหวา่งกาลการรายงานทางการเงิน  ระหวา่งกาล
ท่ีเช่ือถือไดแ้ละทนัต่อเวลา จะช่วยให้ผูล้งทุนเจา้หน้ี และผูใ้ชง้บการเงินอ่ืนเขา้ใจถึงความสามารถ
ของกิจการ  ในการก่อให้เกิดก าไรและกระแสเงินสด  รวมถึงเง่ือนไขและสภาพคล่องทางการเงิน
ของกิจการ 
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 ขอบเขต 
 1.  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี  มิได้ก าหนดว่ากิจการใดควรเผยแพร่รายงาน        
ทางการเงินระหว่างกาล  และมิไดก้ าหนดว่ากิจการควรเผยแพร่  รายงานทางการเงินระหว่างกาล
บ่อยเพียงใดหรือควรเผยแพร่ให้เสร็จภายในระยะเวลาเท่าใด  หลงัจากวนัส้ินงวดระหว่างกาล
อย่างไรก็ตาม  รัฐบาลหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ละหน่วยงาน
ก ากับดูแลด้านบญัชีอ่ืนมกัจะก าหนดให้  กิจการท่ีออกตราสารหน้ี  หรือตราสารทุนเสนอขาย          
ต่อสาธารณชนตอ้งจดัท ารายงานทางการเงินระหว่างกาลมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี  ใชป้ฏิบติักบั
กิจการท่ีต้องเผยแพร่หรือเลือกท่ีจะเผยแพร่รายงาน  ทางการเงินระหว่าง กาลตามข้อก าหนด        
ของมาตรฐานการรายงานทางเงิน มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี สนับสนุนให้กิจการท่ีมีหลกัทรัพย ์  
ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์จัดท ารายงานทางการเงิน  ระหว่างกาลท่ีเป็นไปตามหลกัการรับรู้
รายการการ วัดมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูล ท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี                           
และสนบัสนุนใหกิ้จการ ท่ีมีหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยป์ฏิบติัดงัน้ี  
 1. 1 จดัท ารายงานทางการเงินระหว่างกาลอย่างน้อย ณ วนัส้ินสุดงวดคร่ึงปีแรก
ของรอบบญัชี 
 1. 2 จัดท ารายงานทางการเงินระหว่างกาลให้พร้อมใช้ภายใน 60 วนันับจาก                     
วนัส้ินงวดระหวา่งกาลนั้น  
 2. ในการพิจารณาว่ารายงานทางการเงินประจ าปี หรือระหว่างกาลเป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  หรือไม่กิจการท่ีอาจไม่ไดน้ าเสนอรายงานทางการเงินระหว่าง
กาลในบางปีบญัชีหรืออาจน าเสนอรายงานทางการเงิน  ระหว่างกาลซ่ึงไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัน้ียงัคงตอ้งจดัท างบการเงินประจ าปี ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 3. หากรายงานทางการเงินระหว่างกาลของกิจการระบุว่าได้จัดท าขึ้ นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินรายงานทางการเงิน ระหว่างกาลนั้นตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนด 
ทุกข้อในมาตรฐานร่างมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 ปรับปรุง 2559 เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้ น                    
และอยูร่ะหวา่งการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นภายหลงั 
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 2.4  งานโครงการท่ีเกีย่วข้อง     
 

    ดร.กิตติณัฐ ทีควรณ (2561) ศึกษาเร่ือง กลุ่มทรูรายงานผลก าไรต่อเน่ืองใน   
ไตรมาส  3  ปี2561 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ทรูมูฟ เอช ยงัคงเติบโตเหนือ
อุตสาหกรรมโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในไตรมาส 3 ปี 2561 ดว้ยรายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 
10.1 จากไตรมาส 3 ปีก่อนหน้า และร้อยละ 2.7 จาก  ไตรมาสก่อนหน้า เป็น 1.89 หม่ืนลา้นบาท 
สวนกับทิศทางรายได้ท่ีลดลงของผูใ้ห้บริการรายใหญ่ รายอ่ืนในอุตสาหกรรม โดยไตรมาสน้ี
นบัเป็นไตรมาสท่ี 26 ติดต่อกนั  ท่ีรายไดจ้ากการให้บริการของ ทรูมูฟ เอชเติบโตจากปีก่อนหน้า
ไดม้ากกว่าอุตสาหกรรม ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดดา้น รายไดข้อง ทรูมูฟ เอช เพิ่มขึ้นสูงสุดใน 6 
ไตรมาสหลงัสุด เป็นร้อยละ 28.9 อนัเป็นผลจากการมุ่งพฒันาและ เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายและ
แคมเปญการตลาดเจาะในแต่ละพื้นท่ี โดยเฉพาะ  ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รวมถึงการเสริม
ความแข็งแกร่งผ่านความร่วมมือทั้งภายใน  กลุ่มทรูและพนัธมิตรทางธุรกิจ ในไตรมาส 3 ปี 2561 
ทรูมูฟ เอช มีจ านวนผูใ้ชบ้ริการรายใหม่   สุทธิประมาณ 678 แสนราย ส่งผลให้ฐานลูกคา้เพิ่มขึ้น
เป็น 28.8 ลา้นราย 
 

 ทรูออนไลน์ คงความเป็นผูน้ าในตลาดบรอดแบรนด์ อินเทอร์เน็ต ผ่านโครงข่าย
ไฟเบอร์ท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศและแร็กเกตคุม้ค่า โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต 1 Gbps ด้วยราคา ท่ี
เขา้ถึงได้มากขึ้น พร้อมผสานสินคา้ บริการ และสิทธิพิเศษหลากหลายภายใตก้ลุ่มทรู  ได้อย่าง               
ลงตวั โดยในไตรมาส 3 ปี 2561 ทรูออนไลน์ มีจ านวนลูกคา้บรอดแบรนด์เพิ่มขึ้นสุทธิ   ประมาณ 
7.6 หม่ืนราย ขยายฐานลูกคา้เป็น 3.4 ลา้นราย ส่งผลให้รายไดบ้รอดแบรนด์ อินเทอร์เน็ตโดยรวม
เติบโตร้อยละ 12 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็น 6.5 พนัลา้นบาท นอกจากน้ี  ผลตอบรับ
ท่ีดีจากการรุกเจาะตลาดกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ และนกัเล่นเกม ท าใหเ้พิ่มโอกาสและศกัยภาพ 
ในการน าเสนอผลิตภณัฑ์อ่ืน  และเพิ่มยอดขายให้มีมูลค่าสูงขึ้นได้เป็นอย่างดี  รายได้จากการ
ให้บริการของทรูวิชัน่ส์ เติบโตร้อยละ 15.7 จากช่วงเดียวกนั  ของปีก่อน เป็น 3.5 พนัลา้นบาทใน
ไตรมาส 3 ปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการถ่ายทอด  การแข่งขนัฟุตบอลโลก 2018 ผา่นช่องทางท่ี
หลากหลายของกลุ่มทรู โดยทรูวิชัน่ส์ ยงัคงให้ความส าคญักบัการคดัสรร   และผลิตคอนเทนตใ์ห้
ตรงตามความชอบ  และไลฟ์สไตลท่ี์หลากหลายของผูบ้ริโภคในยคุดิจิทลั  ขณะเดียวกนัคอนเทนต์
คุณภาพเหล่าน้ี  สามารถรับชมผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย ได้แก่ แพลตฟอร์มคอนเวอร์เจนซ์                   
ของกลุ่มทรู  รวมถึงพนัธมิตรในประเทศ และต่างประเทศ เป็นการสร้างโอกาสในการเติบโตของ
รายไดใ้หก้บักลุ่ม ทั้งน้ี ฐานลูกคา้รวมของทรูวิชัน่ส์เพิ่มขึ้นเป็น  มากกวา่ 4 ลา้นราย ณ ส้ินไตรมาส 
3 ปี 2561 
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  นายฮาว ริ เร็น รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เจ้าหน้าท่ีบริหารบริษทั dtac ได้
รายงานวิธีการด าเนินงานในเร่ือง เปิดตวัแคมเปญ“ใจดี แจกสุข”เอาใจลูกคา้รายใหม่กระตุน้ฐาน
ลูกคา้เติมเงิน  ให้มาใช้ดีแทคแอพพลิเคชัน่ กลุ่มการตลาด บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
(DTAC) หรือดีแทค กล่าวว่า  ดีแทคเปิดตวัแคมเปญ CRM (Customer Relationship Management) 
บริหารความสัมพนัธ์อนัดีกับลูกคา้เติมเงินให้เป็นลูกค้า ท่ีย ัง่ยืน แมผ้ลการด าเนินงานของดีแท
คแบบเติมเงิน  เร่ิมมีแนวโนม้ท่ีดีขึ้น แต่ดีแทคยงัเดินหนา้สร้างสรรค ์ บริการจากความตอ้งการของ
ลูกคา้แบบเติมเงิน โดยศึกษาถึงปัญหา  และความตอ้งการของลูกคา้มาอย่างถ่องแท ้ ดีแทคมีกล
ยุทธ์ในการท าตลาดแบบเติมเงิน  โดยศึกษาปัญหาการใช้งาน และความตอ้งการท่ีอยู่ลึกๆในใจ
ลูกคา้ (customer pain points, needs, and insights) พบว่า ลูกคา้เติมเงินมีแนวโน้มจะยกเลิกการใช้
บริการหลงัจากใชง้านเพียง 3-6 เดือน เพราะเช่ือว่าจะไดสิ้ทธิประโยชน์มากกว่า  เม่ือเปิดซิมใหม่ 
ทั้งราคาค่าโทร และอินเทอร์เน็ตท่ีถูกกวา่ รวมทั้งของแถมของแจกต่าง ๆ ในช่วงเดือนแรก ๆ แมว้า่
จะเป็นลูกคา้ดีแทคเติมเงินมานานหลายปี  แต่รู้สึกว่าไม่ไดสิ้ทธิประโยชน์อะไร  หรือการคืนก าไร
จากบริษทัมากนกั แต่ท่ีพอจะจ าได ้ก็คือ โบนสัโทรฟรีช่วงวนัเกิดกบับริการใจดีต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ใจดีให้ยืม ซ่ึงดีแทคแตกต่างจากค่ายอ่ืนนั้น คงจะดีหากสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้ 
แมแ้ต่ในวนัท่ีไม่ไดเ้ติมเงิน 
 

  ปัจจุบนั ดีแทคมีลูกคา้เติมเงินประมาณ 4.4 แสนคนท่ีใช้บริการผ่านดีแทคแอป  
จากจ านวนลูกค้าเติมเงินทั้ งหมด 14.3 ล้านราย ดีแทคจึงต้องการให้ลูกค้าได้เข้ามาสัมผัส  
ประสบการณ์ใชง้านดิจิทลับนดีแทคแอปพลิเคชนัใหม้ากขึ้น  เพื่อความสะดวกสบาย  ของลูกคา้ใน
การใช้ง านตลอดระยะ เ วลา   ท่ี อยู่ กับ ดีแทคโดยตั้ ง เ ป้ าหมายลู กค้า ในดาว น์ โหลด                                  
ดีแทคแอปพลิเคชนั  เพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมคร้ังน้ี 1 ลา้นคนในระยะเวลา 6 เดือน ดีแทค เปิดแคมเปญ
ใจดีแจกสุข  สร้างความคุม้ค่าในการใชง้าน ตลอดเวลาท่ีอยู่กบัดีแทค มีทั้งกิจกรรมลุน้  และแลก
เพราะตรงกบัพฤติกรรมของคนไทย ท่ีชอบความสนุกสนาน โดยน าการใชง้านปกติของลูกคา้มา
แลก เป็นสิทธ์ิรับรางวลัใหญ่มากมาย ต่อเน่ืองถึง 6 เดือน ‘ใจดี แจกสุข’ ให้ลูกคา้ปัจจุบนัแบบเติม
เงินร่วมกิจกรรมผ่านทางดีแทค แอปพลิเคชนั ทุกการใช้งานครบทุก 50 บาท รับ 1 ใบพดั สะสม
ครบ 3 ใบพดั ใช้แลกสุขได้ทุกวนั หรือ 1 ใบพดัลุน้สุขใหญ่ได้ทุก 2 สัปดาห์ เร่ิมแจกความสุข 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ส.ค.62  ขา้มปีไปจนถึงวนัท่ี 31 ม.ค.63  ลูกคา้เติมเงินสามารถน ายอดการใชง้านมา
สะสมเป็นใบพัดเพื่อแลกสิทธิพิเศษ  ได้ตั้ งแต่วันแรกท่ีใช้งาน  (และดาวน์โหลดดีแทค                   
แอปพลิเคชนั) ยิ่งอยู่นาน ก็ยิ่งไดใ้บพดัมากขึ้น (ลูกคา้ท่ีมีอายุใช้บริการ 3 ปีขึ้นไป รับใบพดัเพิ่ม
เป็น 2 เท่าในทุกการใชง้านครบ 50 บาท สามารถแลกรางวลัไดทุ้กวนั  
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  นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่  ศึกษาเร่ือง รายงานผลการ
ด าเนินงาน MY BY CAT ปี2561 สายงานส่ือสารไร้สาย บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 
เปิดเผยวา่ ภาพรวมการด าเนินงานของ my by CAT ปี2561 ท่ีผา่นมาถือวา่เติบโตขึ้นอย่างมาก  โดย
มีลูกคา้ใช้บริการ my จ านวน 2.1 ลา้นเลขหมาย เพิ่มขึ้นกว่า 10% เม่ือเทียบกบัปีก่อน นอกจากน้ี
แพกเกจเสริมเน็ต 3G/4G แบบไม่จ ากดัปริมาณการใชง้านและ ไม่ลดสปีด ยงัไดรั้บการตอบรับเป็น
อย่างดีทั้งกลุ่มลูกคา้เดิม  และกลุ่มลูกคา้ใหม่ เน่ืองจากสามารถตอบสนองความตอ้งการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต  ส าหรับไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทลัไดเ้ป็นอย่างดี ท าให้ปัจจุบนัมีผู ้ใชบ้ริการ 4G กว่า 20% 
ของผูใ้ชบ้ริการทั้งหมด และมีปริมาณการใช ้data เพิ่มขึ้นกวา่ 36% เม่ือเทียบการใชง้านในช่วงคร่ึง
ปีแรกกับคร่ึงปีหลงัของปี 61 ส่งผลให้ปี 2561  my มีรายได้กว่า 1,800 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีตั้ งไว้ ‘เรามุ่งหวงัให้ my by CAT เป็นบริการโมบายอินเทอร์เน็ต 3G/4G ท่ีทุกคน
สามารถเขา้ถึงไดใ้นราคาท่ีคุม้ค่า อาทิ การจดัโปรโมชนัแพกเกจท่ีให้ใชอิ้นเทอร์เน็ตแบบไม่จ ากดั 
ในราคาเร่ิมตน้เพียงเดือนละ 100 บาท โดยปี 2562 น้ี my ไดว้างแผนการตลาดในการรักษาฐาน
ลูกคา้เก่าและเพิ่มยอดลูกคา้ใหม่  ดว้ยการมอบสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การสะสมคะแนนการใช้งาน
เพื่อแลกเป็นส่วนลดร้านคา้ต่างๆ  และมุ่งเจาะตลาดลูกคา้ใหม่แบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น  ออกแบบ
แพกเกจท่ีตอบโจทยต์ามพฤติกรรม ใช้งานของลูกคา้แบบตรงกลุ่ม ตลอดจนมุ่งเน้นการท าตลาด
กบักลุ่มลูกคา้องค์กร  ดว้ยแพกเกจพิเศษซ้ือเคร่ืองพร้อมโปรโมชั่นการใช้งานในราคาประหยดั  
เพื่อขยายฐานตลาดใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 นอกจากน้ี ยงัตอ้งการให้ my เป็นแบรนด์ส าหรับคนรุ่นใหม่และตอบโจทยดิ์จิทลัไลฟ์
สไตล์อย่างแทจ้ริง  ดว้ยการเพิ่มช่องทางการท าธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็น
การเติมเงิน, ช าระค่าบริการ สมคัรหรือเปล่ียนแพกเกจต่างๆ ซ่ึงลูกคา้สามารถใชบ้ริการออนไลน์
ผ่านแอปพลิเคชนัของธนาคารต่างๆ และ my eService ไดท้นัทีตามท่ีตอ้งการ โดยไม่ตอ้งเสียเวลา
ในการเดินทางมาติดต่อท่ีศูนยบ์ริการ  ส าหรับดา้นส่ือสารการตลาด  ยงัคงมุ่งเน้นสร้างการรับรู้ 
และตอกย  ้าแบรนด์ my อย่างต่อเน่ืองด้วยโปรโมชัน่แพกเกจท่ีคุม้ค่า ครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานทัว่
ประเทศ ผ่านส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ควบคู่กันไป เพื่อให้สามารถ
เขา้ถึงคนทุกกลุ่ม และยงัช่วยกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมการใช้งาน 3G/4G เพิ่มขึ้น จากแผนการ
ตลาดดงักล่าวในปี 2562 my ยงัคงมุ่งมัน่เดินหนา้ต่อไป ในการขยายโครงข่ายระบบการให้บริการ 
เพื่อรองรับปริมาณลูกคา้ท่ีเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงจะสามารถรองรับไดไ้ม่ต ่ากวา่ 4 ลา้นเลขหมาย 
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      บทท่ี  3 
 
 

  วิธีการด าเนินงาน 
 

การจดัท าโครงการคร้ังน้ีเพื่อการศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั แอดวานซ์อินโฟร์
เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) คณะผูจ้ดัท าไดเ้ลือกบริษทั แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)   
ซ่ึงประกอบการธุรกิจประเภท การบริการส่ือสารคมนาคม โดยท าการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร  
เพื่อน ามาวางแผนแก้ไขปัญหา  ตลอดจนวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท  โดยมีงบการเงิน 
ระยะเวลา  3 ปี / รอบบญัชี   คือ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน
ของผูถื้อหุ้น งบกระแสเงินสด  หมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบกบั
บริษทัคู่แข่งท่ีมีธุรกิจประเภทเดียวกนั 

 
3.1  บริษัทและระยะเวลา 

 แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเรียกโดยย่อว่า เอไอเอส  เป็นบริษัทมหาชนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของไทย  เป็นผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัท์มือถือท่ีใหญ่
ท่ีสุดของประเทศตามจ านวนผูใ้ชง้าน มีสถานะเป็นบริษทัในเครือของ  อินทชั โฮลด้ิงส์ โดยเอไอ
เอส  ถือเป็นบริษทัท่ีมีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดสูง เป็นอันดับสองในตลาดหลกัทรัพย์                       
แห่งประเทศไทย รองจากปตท.  
 เร่ิมแรกจดทะเบียนก่อตั้งเป็น บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด เม่ือวนัท่ี 24 
เมษายน พ.ศ. 2529 เปิดให้บริการคร้ังแรกเม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2533 โดยเอไอเอสท าสัญญากบั 
องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย ใหด้ าเนินการโครงการบริการระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ais 2100 
เมกะเฮิรตซ์ เป็นระยะเวลา 30 ปี ถึง พ.ศ. 2561  
 เอไอเอสเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2534 และแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั หลงัจากนั้นบริษทัขยายกิจการโดยการเขา้ซ้ือ
กิจการในเครือชินวตัร เช่น ชินวตัร ดาตา้คอม (ปัจจุบนัคือ บริษทั แอดวานซ์ ดาตา้เน็ตเวิร์ค คอม
มิวนิเคชัน่ส์ จ ากดั) ชินวตัร เพจจ้ิง เป็นตน้ บริษทัเปิดบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ในระบบจีเอสเอม็ 
ในช่ือ Digital GSM ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2537 และได้ขยายเวลาร่วมสัญญาเป็น 25 ปี                                
(หมดสัญญาปี พ.ศ. 2558)  เม่ือ พ.ศ. 2539  
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3.2  วิเคราะห์โครงสร้างองค์กร  
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 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์งบการเงินของการด าเนินงาน ของบริษทั แอดวานซ์ อิน
โฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ  
  
 1.  อตัราส่วนทางการเงินเพื่อนวดัสภาพคล่อง  
 2.  อตัราส่วนทางการเงินเพื่อวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 3.  อตัราส่วนทางการเงินเพื่อวดัภาระหน้ีสิน 
 4.  อตัราส่วนทางการเงินเพื่อวดัความสามารถในการท าก าไร  
 
 นโยบายการคุ ้มครองสิทธิและการรักษาข้อมูล  ส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการเพื่อให้มี
หลกัเกณฑก์ารคุม้ครองสิทธิของผูใ้ชบ้ริการ  เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตวั
และเสรีภาพในการส่ือสารถึงกัน  โดยทางโทรคมนาคมของผู ้ใช้บริการให้สอดคล้องกับ
หลกัเกณฑข์องคณะกรรมการ บริษทั บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)  จึงไดจ้ดั
ให้มีการแจง้วตัถุประสงค์  ในการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล  ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล 
ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงาน  ท่ีซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอาจจะถูกเปิดเผย  และสิทธิของลูกคา้
และการรับความยินยอมของลูกค้าตามมาตรการป้องกัน  และรักษาความมั่นคงปลอดภัย                           
ของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการ ทั้งด้านเทคนิคและการจัดการภายในองค์กร  ตามความ
เหมาะสมกบัแต่ละบริการโทรคมนาคม รวมถึงการสร้างความเช่ือมัน่ ในการติดต่อส่ือสารถึงกนั
ทางโทรคมนาคม ตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัเกณฑฉ์บบัน้ี 
 
การวิเคราะห์โครงสร้างขององค์ ตามหลกัการ SWOT 
 Strength : จุดแขง็ขององคก์ร 

- แบรนเป็นท่ีรู้จกั  
- มีบริการมากมายใหลู้กคา้เลือก 
- มีเงินลงทุนสูง 
- การใหบ้ริการครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

 Weakness : จุดอ่อนขององคก์ร 
- องคก์รมีขนาดใหญ่ท่ีท าใหมี้ค่าใชจ่้ายในการบริหารสูง 
- อตัราค่าบริการสูงเม่ือเทียบกบัคู่แข่ง 
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Opportunities : โอกาสท่ีจะด าเนินการได ้  
- ตลาดผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัท์มือถือและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมีการเติบโต

เพิ่มขึ้น 
- มีการใช ้Smartphone เพิ่มมากขึ้น 
- มีการติดตั้งอินเตอร์ความเร็วสูงเพิ่มมากขึ้น 

 Threats : ปัจจยัท่ีคุกคามการด าเนินงานขององคก์ร 
- การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยท่ีีมีตลอดเวลา 
- สภาพการแข่งขันท่ีมีความรุนแรงเพิ่มขึ้ นเน่ืองจากคู่แข่งขันท่ีมีศักยภาพทางการ

แข่งขนัท่ีสูงขึ้น  
- การแข่งขนัจากผูใ้หบ้ริการรายอ่ืนและบริการทดแทน อาจส่งผลใหผู้บ้ริโภคชะลอการ

ตดัสินใจ ซ้ือบริการโทรศพัท ์
- แนวโนม้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศท่ีมีแนวโนม้ชะลอตวั 

 
 3.3  วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน 
 การวิเคราะห์กระบวนการปฏิบติังาน โดยน าเอาจุดดอ้ยหรือขอ้เสีย  ของบริษทัมาวิเคราะห์
เพื่อวางแผนหาทางแกไ้ข โดยใชท้ฤษฎี PDCA มาวางแผนในการด าเนินงานและแกไ้ขปัญหา เช่น 
ค่าใชจ่้ายภายในองคก์ร และอตัราค่าบริการของลูกคา้สูง เน่ืองมาจากองคก์รมีขนาดใหญ่ จึงท าใหมี้
ค่าใชจ่้ายท่ีมากตามไปดว้ย 
 1.  PLAN วางแผน ท าการลดตน้ทุนของค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีจ าเป็นลง  
 2.  DO การปฏิบติัตามแผน ลดจ านวนพนักงานลงโดยเสริมระบบ AI (ปัญญาประดิษฐ์) 
มาทดแทน ออกเง่ือนไข / ค่าบริการใหเ้หมาะสมกบัหลายกลุ่มเป้าหมายยิง่ขึ้น                    
 3.  Check การตรวจสอบการปฏิบติั ประเมินผลจากกิจกรรมท่ีท าไป ติดตามค่าใชจ่้าย ใน
ระยะเวลาของคุม้ทุนตามแผนท่ีวางไว ้ตรวจสอบกลุ่มลูกคา้ ท่ีให้ความสนใจกับเง่ือนไขต่างๆ                     
ท่ีออกไป  
 4. ACT การปรับปรุง ท าการปรับปรุงระบบต่างๆให้ทนัสมยั ลดการใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นลง
ไปและปรับปรุงเง่ือนไขการใชบ้ริการใหม่ๆใหดี้ยิง่ โดยใชห้ลกั PDCA เช่นเดิม 
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 3.4  วิเคราะห์หลกัการบัญชีของธุรกจิ 
 โดยภาพรวม บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) ในงบก าไรขาดทุนส่วน
ของก าไรขั้นตน้มีแนวโนม้เพิ่มขึ้นจากปี 2560 และ เม่ือเปรียบเทียบก าไรขั้นตน้สูงกวา่บริษทัคู่แข่ง
อย่าง บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ท าให้แสดงถึงผลการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพมากกวา่ จึงสามารถท าก าไรขั้นตน้ไดสู้งกวา่ 
 อา้งอิงมาจากมาตรฐานการบญัชี 
 มาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี 1  การน าเสนองบการเงิน 
 มาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  7  เร่ืองงบกระแสเงินสด 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี  8 นโยบายการบญัชีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี
และขอ้ผิดพลาด 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได ้
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี  34 งบการเงินระหวา่งกาล 
 
 3.4.1  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่1  การน าเสนองบการเงิน 
 การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัไดแ้ก่การเพิ่มเติมขอ้ก าหนดให้กิจการจกัหากลุ่มท่ีแสดงอยู่ใน
หนา้“ งบก าไรขาดทุดเบ็ดเสร็จอ่ืน” โดยใชเ้กณฑว์า่รายการนั้นสามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้
ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงัไดห้รือไม่  มาตรฐานท่ีปรับปรุงน้ีไม่ไดร้ะบุว่ารายการใดจะ
แสดงอยู่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ทางบริษทัไดจ้ดักลุ่มรายการและน าเสนอในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จตามการเปล่ียนแปลงในมาตรฐานฉบบัน้ีอยูก่่อนแลว้  
 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัท าตรงตามมาตรฐาน คือ มีการ
อธิบายให้ชดัเจนขึ้นส าหรับลกัษณะการแปลงสภาพ  ท่ีการตดัสินใจเป็นของผูถื้อตราสาร ไม่มี
ผลกระทบกบัการจดัประเภทของหน้ีสินส าหรับเคร่ืองมือ  ทางการเงินท่ีแปลงสภาพได ้

 3. 4. 2   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 เร่ืองงบกระแสเงินสด 
 การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ ก าหนดการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานด าเนินงาน  โดยให้
เปิดเผยขอ้มูลตวัวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินรวม  ส าหรับเฉพาะส่วนงานท่ีรายงานหากโดยปกติ
มีการน าเสนอขอ้มูลจ านวนเงินดงักล่าว  ต่อผูมี้อ านาจตดัสินใจดา้นการปฏิบติัการ  และถา้มีการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคญัจากจ านวนเงินท่ีไดเ้ปิดเผยไว ้ ในงบการเงินประจ าปีล่าสุด ส าหรับ
ส่วนท่ีรายงานมาตรฐานดงักล่าว ไม่ส่งผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญักบังบการเงิน 
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 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ได้จัดท าตรงตามมาตรฐาน คือ                
ได้จดัท างบกระแสเงินสดเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีก าหนดเก่ียวกับเงินท่ียอมรับในงบ
กระแสเงินสดตอ้งมาจากการประกอบกิจการเกิดเป็นรายไดซ้ึ้งองคก์ร 

 3. 4. 3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด   

 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัท าตรงตามมาตรฐานคือ ก าหนด
หลกัเกณฑใ์นการเลือกและการเปล่ียนแปลง นโยบายการบญัชีรวมถึงวิธีปฏิบติัทางการบญัชี และ
การเปิดเผยขอ้มูลของการเปล่ียนแปลง นโยบายการบญัชีการเปล่ียนแปลง ประมาณการทางบญัชี
และการ แกไ้ขขอ้ผิดพลาดเพื่อให้งบการเงินของกิจการมีความเก่ียวขอ้ง กบัการตดัสินใจและมี
ความน่าเช่ือถือ  และเพื่อให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถเปรียบเทียบงบการเงินส าหรับงวดต่าง ๆ  ของ
กิจการเดียวกนัและเปรียบเทียบ งบการเงินระหวา่งกิจการไดดี้ยิง่ขึ้น 

 3. 4. 4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เร่ืองการตรวจสอบงบการเงิน 
 ในการจดัท างบการเงินผูบ้ริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกองทุนฯ ในการด าเนินงานต่อเน่ืองเปิดเผย เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงาน ต่อเน่ืองตามความ
เหมาะสมและการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง  เวน้แต่ผูบ้ริหารของกองทุนฯ
มีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนฯ หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไป 
 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)ไดจ้ดัท าตรงตามมาตรฐาน คือ ทาง
บริษทัไดต้รวจสอบการเงินโดยการน าการแสดงงบฐานะการเงินให้เห็นถึงการเติบโตของกิจการ
และเป็นการเปรียบเทียบ ท่ีเห็นชดัถึงการด าเนินงานของ  บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั 
(มหาชน) 

 3. 4. 5   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 งบการเงินระหว่างกาล 
 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)ไดจ้ดัท าตรงตามมาตรฐาน คือ ก าหนด
เน้ือหาขั้นต ่าในรายงานทางการเงิน  ระหว่างกาลรวมทั้งหลกัเกณฑ์ในการรับรู้และ วดัมูลค่า
รายการท่ีน าเสนอในงบการเงินแบบสมบูรณ์  หรือแบบย่อส าหรับงวดระหว่าง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาลท่ีเช่ือถือไดแ้ละทนัต่อเวลา  จะช่วยให้ผูล้งทุนเจา้หน้ีและผูใ้ช้งบการเงินอ่ืน
เขา้ใจถึงความสามารถของกิจการ ในการก่อให้เกิดก าไรและกระแสเงินสดรวมถึงเง่ือนไขและ
สภาพคล่องทางการเงินของกิจการ 
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บทท่ี  4 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

4.1  งบการเงินของ บริษทั แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
 
 

 
 

 
 
 หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม

2561 2560 2559

รายได้

รายไดจ้ากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ 25, 34 144,004,927,501   132,946,614,806  128,226,136,756  

รายไดจ้ากการขาย 34 25,850,919,656     24,775,185,546    23,923,729,805    

รายไดค้า่ก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ -                   -                 -                 

รวมรายได้ 169,855,847,157   157,721,800,352  152,149,866,561  

ต้นทุน

ตน้ทนุการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ 29, 34 (76,700,066,883)    (66,603,293,144)  (58,069,917,881)  

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนรายปี 1 -                   (1,032,975)           (3,989,039)           

ตน้ทนุขาย (26,755,621,910)    (25,654,312,974)  (24,917,977,306)  

ตน้ทนุคา่ก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ -                   -                 -                 

รวมต้นทุน (103,455,688,793)  (92,258,639,093)  (82,991,884,226)  

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 66,400,158,364     65,463,161,259    69,157,982,335    

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559 - 2561

หน่วย : บาท

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน



45 
 

 

 
 

  
 
 

 
 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

คา่ใชจ่้ายในการขาย 29 (9,549,510,004)      (9,990,160,128)   (16,012,372,813) 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 29 (16,745,333,213)    (15,087,572,624) (13,763,454,066) 

รวมต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร (26,294,843,217)    (25,077,732,752) (29,775,826,879) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการให้บริการ การให้เช่าอุปกรณ์และการขาย 40,105,315,147      40,385,428,507   39,382,155,456   

รายไดด้อกเบ้ีย 26, 34 164,949,049           174,795,247        203,951,212        

รายไดอ่ื้น (กลบัรายการ) 27, 34 695,878,287           575,201,652        364,175,929        

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ 9 (122,974,184)         5,368,443            23,896,565          

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 10 - - -                

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 118,631,111           224,917,346        277,161,087        

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 34 (177,470,136)         (142,726,987)      (150,257,434)      

ตน้ทุนทางการเงิน 30, 34 (5,147,685,400)      (5,301,632,485)   (4,236,138,986)   

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 35,636,643,874      35,921,351,723   35,864,943,829   

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 31 (5,922,538,911)      (5,843,428,337)   (5,175,299,508)   

ก าไรส าหรับปี 29,714,104,963      30,077,923,386   30,689,644,321   

 หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม

2561 2560 2559

การแบ่งปันก าไร

    ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 29,682,178,137      30,077,312,101   30,666,538,425   

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 31,926,826             611,285               23,105,896          

ก าไรส าหรับปี 29,714,104,963      30,077,923,386   30,689,644,321   

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 32

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 9.98                        10.12                   10.31                   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด 9.98                        10.12                   10.31                   

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561
หน่วย : บาท

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน (ต่อ)
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 หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม

ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2561 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 9,066,888,356     10,650,407,393   11,226,140,704   

เงินฝากธนาคารท่ีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 5 2,220,542,185     2,642,633,529     2,963,182,980     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7, 34 19,241,653,605   17,071,011,926   14,116,309,540   

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 - - -                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 116,987,006        197,610,371        -                 

สินคา้คงเหลือ 8 3,822,985,486     3,950,534,972     3,085,251,635     

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 35 5,772,175            82,917,264          -                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 35 429,844,303        245,744,406        508,453,933        

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 34,904,673,116   34,840,859,861   31,899,338,792   

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561
หน่วย : บาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 17,793,644          30,728,921          24,234,502          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                 -                 -                 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 735,995,899        58,535,887          14,662,013          

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 6 59,976,210          59,399,310          59,399,310          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 130,211,973,802 132,579,258,894 118,271,443,199 

สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ 12 -                 -                 -                 

คา่ความนิยม 13 2,881,699,659     34,930,692          34,930,692          

ใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคม 14 111,749,059,137 107,523,563,565 115,378,417,908 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 15 5,091,828,807     4,499,186,068     4,099,208,006     

ลูกหน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียนและสญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้า 35 - - 577,660,237        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 3,210,339,722     2,562,435,786     2,617,832,320     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 34 1,641,645,473     1,878,455,284     2,693,223,583     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 255,600,312,353 249,226,494,407 243,771,011,770 

รวมสินทรัพย์ 290,504,985,469 284,067,354,268 275,670,350,562 
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หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม
ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561 2560 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 5,900,000,000     6,500,000,000     9,200,000,000     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18, 34 37,679,694,758   32,140,894,338   34,292,055,244   

ส่วนของหน้ีสินระยะยาว

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 11,203,598,605   3,075,569,159     2,484,704,493     

ส่วนของใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคมคา้งจ่าย

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 3,971,753,447     13,988,910,603   10,017,157,156   

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 17, 34 -                 -                 -                 

ผลประโยชน์ตอบแทนรายปีคา้งจ่าย 5,361,818,613     5,361,818,613     5,360,786,666     

รายไดค้า่บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีรับล่วงหน้า 3,963,530,920     3,409,682,237     3,208,042,630     

เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 5 2,220,542,185     2,642,633,529     2,963,182,980     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,412,564,709     2,456,516,299     1,756,300,784     

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 50,952,575          24,750,899          45,798,270          

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 72,764,455,812   69,600,775,677   69,328,028,223   

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559-2561
หน่วย : บาท

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินระยะยาว 17 92,029,626,131   100,101,849,676 87,273,400,138   

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 20 2,253,764,390     1,855,646,009     2,554,402,991     

ใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคมคา้งจ่าย 19 63,516,140,746   59,960,851,091   72,180,037,834   

หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 35 - 117,672,750        -

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,272,417,625     2,003,771,342     1,626,147,293     

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 160,071,948,892 164,039,790,868 163,633,988,256 

รวมหนีสิ้น 232,836,404,704 233,640,566,545 232,962,016,479 
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หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม
ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561 2560 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 21

   ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 4,997 ลา้นหุ้น มูลคา่หุ้นละ 1.00 บาท 4,997,459,800     4,997,459,800     4,997,459,800     

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุ้นสามญั 2,973 ลา้นหุ้น มูลคา่หุ้นละ 1.00 บาท ช าระครบแลว้ 2,973,095,330     2,973,095,330     2,973,095,330     

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561
หน่วย : บาท

ส่วนเกินทุน

   ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 21 22,388,093,275   22,372,276,085   22,388,093,275   

ส่วนต ่ากวา่ทุนอ่ืน

ส่วนต ่าจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย 37 (668,455,415)       - -

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ 

ทุนส ารองตามกฎหมาย 22 500,000,000        500,000,000        500,000,000        

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 32,005,107,623   24,174,742,689   16,471,015,050   

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 23 339,016,186        300,240,549        236,679,794        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษทั 57,536,856,999   50,320,354,653   42,568,883,449   

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 147,540,956        106,433,070        139,450,634        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 57,684,397,955   50,426,787,723   42,708,334,083   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 290,520,802,659 284,067,354,268 275,670,350,562 

#REF! #REF! #REF!
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1. การด าเนินงานและข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งขึ้ น          

ในประเทศไทย และท่ีอยูจ่ดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

บริษัทจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2534 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ไดแ้ก่ บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน)  ถือหุน้ร้อยละ 
40.45  (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  ร้อยละ 40.45) ของทุนจดทะเบียนของบริษทั  และเป็นนิติบุคคล                       
ท่ี จัดตั้ งขึ้ นในประเทศไทย  และSingtel Strategic Investments Pte Ltd.  ถื อหุ้นร้อยละ 23.32                                        
(31 ธันวาคม 2560  ร้อยละ 23.32) ของทุนจดทะเบียนของบริษทั  และเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นใน
ประเทศสิงคโปร์ 

การประกอบธุรกจิของบริษัท คือ ให้บริการท่ีปรึกษาและบริหารงานให้กบับริษัทย่อย  

การประกอบธุรกจิท่ีส าคัญของบริษัทย่อย สรุปได้ดังนี ้

  1. การเป็นผูด้  าเนินงานและให้บริการส่ือสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์   ด้วยระบบ 
DATAKIT VIRTUAL CIRCUIT SWITCH โดยบริษทั แอดวานซ์ ดาตา้เน็ทเวิร์ค คอมมิวนิเคชัน่ส์ 
จ ากัด (“ADC”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้รับอนุญาตจากบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)         
(“ทีโอที”) ตามสัญญาอนุญาตให้ด าเนินกิจการบริการส่ือสารข้อมูลโดยใช้ระบบ  DATAKIT 
VIRTUAL CIRCUIT SWITCH ในเขตชุมสายโทรศัพท์นครหลวง  ตามสัญญาฉบับลงวันท่ี             
19 กันยายน 2532  ภายใต้สัญญาดังกล่าวข้างต้น ADC มีสิทธิและหน้าท่ีปฏิบัติตามเง่ือนไข                      
และขอ้ตกลงโดยตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิ  ในบรรดาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ หรือทรัพยสิ์นท่ีได้
กระท าขึ้น หรือจดัหามาไวส้ าหรับด าเนินการระบบ DATAKIT ให้แก่ทีโอทีทนัทีท่ีติดตั้งเสร็จ
เรียบร้อย  และการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามสัญญาเป็นรายปีให้แก่ทีโอที ในอตัราร้อยละของ
รายได้จากการให้บริการของระบบ DATAKIT VIRTUAL CIRCUIT SWITCH ตามสัญญาและ
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีพึงไดรั้บในรอบปี  ก่อนหักค่าใชจ่้ายและค่าภาษีใดๆ  หรืออย่างน้อยเท่ากบั
ผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าต่อปีตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ADC และ ทีโอที ไดต้กลงแกไ้ขสัญญา
อนุญาตให้ด าเนินการ โดยท าสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัลงวนัท่ี 25 กนัยายน 2540 ขยายระยะเวลา
การอนุญาตให้ด าเนินการออกไปอีกจาก 10 ปี เป็น 25 ปี  (ส้ินสุดสัญญาวนัท่ี 24 กนัยายน 2565) 
และยกเวน้การเรียกเก็บเงินผลประโยชน์ตอบแทนรายปี  ตั้งแต่วนัท่ี 25 กนัยายน 2540 ทั้งนั้นทั้งน้ี 
ADC ได้ท าการออกหุ้นสามัญจ านวน 10.75 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาทให้กับบริษทัทีโอที                                                                  
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ในวนัท่ี 17 มีนาคม 2541 (ร้อยละ 11.23 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด) เพื่อแลกกบัสิทธิดงักล่าว ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 ทีโอที มีสัดส่วนถือหุ้นใน ADC คิดเป็นร้อยละ 48.12 (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560: ร้อยละ 48.12) 

 2. การเป็นผูด้  าเนินการและให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีภายใตค้ล่ืนความถ่ี 2.1 GHz 
โดย บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั (“AWN”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดรั้บอนุญาตจาก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”)     
ให้เป็นผู ้ด าเนินการและให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  ภายใต้ช่วงคล่ืนความถ่ีวิทยุคมนาคม         
ระหว่างคล่ืนความถ่ี 1950 MHz - 1965 MHz และ 2140 MHz - 2155 MHz ตามใบอนุญาตเลขท่ี  
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (“ใบอนุญาต”)  ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2555 โดย AWN ได้รับสิทธิตาม
ใบอนุญาตดังกล่าว  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 7 ธันวาคม 2555 ถึงวนัท่ี 6 ธันวาคม 2570 AWN ผูกพนัจะตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดในใบอนุญาต ใบอนุญาตให้ใช้
คล่ืนความถ่ีเพื่อกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ล่ืนความถ่ี 1800 MHz เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 
AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้  าเนินการและให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  ภายใต้ช่วงคล่ืนความถ่ี            
วิทยุคมนาคมระหว่าง 1725 MHz - 1740 MHz  และ 1820 MHz - 1835 MHz ตามใบอนุญาตเลขท่ี  
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ่มเติมคร้ังท่ี 1)  ลงวันท่ี  25  พฤศจิกายน 2558 โดย  AWN ได้รับสิทธิ                
ตามใบอนุญาตดังกล่าว  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัท่ี 15 กันยายน 2576 AWN ผูกพนั
จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ  และจ่ายค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดในใบอนุญาต  ใบอนุญาต
ให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพื่อกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ล่ืนความถ่ี 900 MHz เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 
2559  AWN ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทศัน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้  าเนินการและให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  ภายใตช่้วงคล่ืน
ความถ่ีวิทยุคมนาคมระหว่าง895 MHz - 905 MHz  และ 940 MHz - 950 MHz  ตามใบอนุญาตเลขท่ี 
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ่มเติมคร้ังท่ี 2)  ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 โดย  AWN ได้รับสิทธิตาม
ใบอนุญาตดงักล่าว เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559   ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2574  AWN ผูกพนัจะตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดในใบอนุญาต  ใบอนุญาตให้ใช้
คล่ืนความถ่ีเพื่อกิจการ โทรคมนาคมภายใตค้ล่ืนความถ่ี 1800 MHz เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2561 
AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้  าเนินการและให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ภายใต้ช่วงคล่ืนความถ่ี             
วิทยุคมนาคมระหว่าง1740 MHz - 1745 MHz  และ 1835 MHz - 1840 MHz ตามใบอนุญาตเลขท่ี  
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ่มเติมคร้ังท่ี 3) ลงวนัท่ี 21 กนัยายน 2561 โดย AWN ไดรั้บสิทธิตามใบอนุญาต
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ดงักล่าว  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 24 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 15 กนัยายน 2576 AWN มีภาระผูกพนัจะตอ้งปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามท่ีก าหนดในใบอนุญาต 

 3. บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด (“SBN”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย                   
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (“กสทช.”) ส าหรับใบอนุญาตกิจการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ เพื่อให้บริการโครงข่าย
กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี  ระดบัชาติ ตามใบอนุญาตเลขท่ี B1-N21331-0001-60 
(“ใบอนุญาต”)  ลงวนัท่ี 20 มีนาคม 2560 โดยมีก าหนดส้ินสุดวนัท่ี 19 มีนาคม 2575 นอกจากน้ี SBN 
ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช.  ส าหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ แต่ละฉบับ                
มีระยะเวลา 1 - 3 ปี ทั้งน้ี SBN มีภาระผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่างๆ  และจ่ายค่าธรรมเนียม
ภายในระยะเวลาตามท่ีก าหนดในใบอนุญาต 

 4. บริษทั ซีเอส ล็อกอินโฟ จ ากดั  (มหาชน) (“CSL”)  บริษทัย่อยทางออ้ม ไดรั้บอนุญาต
จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) 
ส าหรับใบอนุญาต ด้านอินเตอร์เน็ต ประเภท 1 ประเภท 2 และ ด้านโทรคมนาคมประเภท 1 และ
ประเภท 3 เพื่อด าเนินการ และให้บริการเก่ียวกับศูนย์ข้อมูลอินเตอร์เน็ต  บริการอินเตอร์เน็ต       
บริการรับ - ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม  เพื่อการส่ือสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และ
จ าหน่ายอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต ตามขอ้ก าหนดของ กสทช. หากผูไ้ดร้ับใบอนุญาตมิไดก้ระท าการ    
ที ่ขดัต่อเงื ่อนไขในใบอนุญาตโดยผิดในลักษณะท่ีส าคัญหรือเป็นความผิดท่ีร้ายแรง กสทช.          
จะพิจารณาการต่อใบอนุญาตตามขั้นตอนปกติ 
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รายละเอยีดของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังนี ้

  ประเทศท่ี สั ด ส่ วนค ว าม เ ป็ น
เจ้าของ 

ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กมีการจัดตั้ง 2561  2560 
บริษัทย่อย      
บริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค 
เซ็นเตอร์ จ ากดั 

ผูใ้หบ้ริการขอ้มูลทางโทรศพัท ์ ไทย 99.99  99.99 

บริษทั ดิจิตอล โฟน จ ากดั หยดุใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ไทย 98.55  98.55 
บริษัท  แอดวานซ์  เม จิค
การ์ด จ ากดั 

ผูจ้ดัจ าหน่ายบตัรเงินสด ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย์ 
จ ากดั 

ผูใ้หบ้ริการเงินอิเลก็ทรอนิกส์และ
การช าระเงินทาง 
 อิเลก็ทรอนิกส์และบตัรเงินสด 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั เอไอเอ็น โกลบอล
คอม จ ากดั 

ผูใ้หบ้ริการโทรศพัทร์ะหวา่ง
ประเทศ 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส  
เน็ทเวอร์ค จ ากดั 

ผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีบน
คล่ืนความถ่ี 2.1 GHz, 900 MHz และ 
1800 MHz ผูจ้ดัจ าหน่าย 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และใหบ้ริการ
โทรศพัท ์ระหวา่งประเทศ 
ใหบ้ริการโทรคมนาคม บริการ
โครงข่ายโทรคมนาคม และ
ใหบ้ริการ โครงข่ายกระจายเสียง
หรือโทรทศัน์ 

ไทย 99.99  99.99 

 

 สัดส่วนความเป็นเจา้ของในบริษทัย่อยทางออ้ม บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงโดยสัดส่วน
ของความเป็นเจา้ของ ท่ีถือโดยบริษทัย่อยกลุ่มบริษทั และบริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์ อยา่งมี
สาระส าคญักับบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน ดังนั้น งบการเงินน้ีจึงอาจไม่แสดงถึงเง่ือนไข ท่ีอาจมีอยู่หรือ        
ผลการด าเนินงาน  ซ่ึงอาจเกิดขึ้ นในกรณีท่ีกลุ่มบริษัทและบริษัท ได้ด าเนินงานโดยปราศจาก
ความสัมพนัธ์ดงักล่าว 
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2.  เกณฑ์การจัดท าและน าเสนองบการเงิน 

2.1 กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัท าบญัชีเป็นเงินบาท และจดัท างบการเงินตามกฎหมาย
เป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทั่วไป    
ในประเทศไทย 

2.2  งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัได้จดัท าขึ้น  ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2560) เ ร่ือง “การน าเสนองบการเงิน” ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมี                   
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน หรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป  และตามข้อบังคับของ     
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 เร่ือง “การจดัท าและส่งงบการเงินและ           
รายการเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  ของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และ          
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 เร่ือง “ก าหนดรายการย่อท่ีต้องมี            
ในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559” 

2.3 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม ในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบ
ของงบการเงิน ยกเวน้ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีบญัชีปัจจุบนัและที่จะ 
มีผลบงัคบัใชใ้นอนาคตมีรายละเอียดดงัน้ี 

1)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงาน  และการเปิดเผยขอ้มูล   
ในงบการเงินส าหรับงวดบญัชีปัจจุบนั ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทและบริษัทได้น ามาตรฐาน           
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่  รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีออกโดย              
สภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี  ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว  ได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้น
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชี กบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ี  ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญ           
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั ยกเวน้มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัดงัต่อไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองงบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่น้ี ก าหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในหน้ีสิน
ท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมจดัหาเงิน ทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด โดยมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัน้ีก าหนดใหใ้ชวิ้ธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปส าหรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

    2)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงั
ไม่มีผลบงัคบัใช้  

2.1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 

สภาวิชาชีพบญัชี  ไดอ้อกประกาศดา้นที่เกี่ยวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 
เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้  ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม 
2561 และจะมีผลบังคับใช้  ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง วนัท่ี 1 
มกราคม 2562  เป็นต้นไป  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  ก าหนดหลักการส าหรับ             
การรับรู้รายได ้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีจะน ามาแทน
มาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองรายได้เม่ือมีผลบังคับใช้ ได้แก่ มาตรฐาน       
การบญัชี ฉบบัที่ 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 18 เร่ือง รายได ้การตีความ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 เร่ือง รายได ้ รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา การตีความ
มาตรฐาน การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ การตีความ
มาตรฐาน การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 18 เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้    
ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 ก าหนดวิธีปฏิบตัิในช่วงเปลี่ยนแปลงโดยให้ใช ้
วิธีปรับยอ้นหลงัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 8 เร่ือง  นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด  หรือรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงัจากการปรับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีเป็นรายการปรับปรุงก าไรสะสมตน้งวดของงวดปัจจุบนั  
หลกัการส าคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาที่ท ากบั
ลูกคา้ คือกิจการรับรู้รายไดเ้พื่อแสดงการส่งมอบสินคา้หรือบริการ ที่สัญญาให้ลูกคา้ในจ านวน
เงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ี กิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการ 
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มาตรฐานก าหนดหลักการส าคัญ 5 ข้ันตอนในการรับรู้รายได้ดังต่อไปนี ้

ข้ันตอนแรก: ระบุสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

ข้ันท่ีสอง: ระบุภาระท่ีต้องปฏิบัติในสัญญา 

ขั้นท่ีสาม: ก าหนดราคาของรายการ 

ข้ันท่ีส่ี: ปันส่วนราคาของรายการให้กบัภาระท่ีต้องปฏิบัติท่ีรวมอยู่ในสัญญา 

ข้ันท่ีห้า: รับรู้รายได้เม่ือ (หรือขณะท่ี) กจิการปฏิบัติตามภาระท่ีต้องปฏิบัติเสร็จส้ิน 

ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้  กิจการตอ้ง
รับรู้รายได ้ เม่ือกิจการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน เช่น เม่ืออ านาจควบคุมของสินคา้หรือ
บริการท่ีจะต้องปฏิบัติตามภาระ  ท่ีต้องปฏิบัตินั้ นมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า            
เสร็จส้ินแลว้ 

2.2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินสภาวิชาชีพบญัชี ไดอ้อก
ประกาศเกี่ยวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  ซ่ึงไดป้ระกาศใน    
ราชกิจจานุเบกษาแล้วเม่ือวนัท่ี 21 กันยายน 2561 และจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมี       
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป  

ประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน   มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี
ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการแสดง   รายการเคร่ืองมือทางการเงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจา้ของและ
การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินกับหน้ีสินทางการเงิน  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้กับการ            
จัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงินในมุมของผูอ้อก เคร่ืองมือทางการเงิน  เพื่อจัดเป็นสินทรัพย์              
ทางการเงิน หน้ีสินทางการเงิน และตราสารทุน  รวมถึงการจดัประเภทดอกเบ้ีย เงินปันผล ผลก าไร
และขาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งและสถานการณ์ท่ีท าให้สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินตอ้งหัก
กลบกนั  มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติัโดยปรับยอ้นหลงั  ทั้งน้ีส าหรับการถือปฏิบัติ  
เป็นคร้ังแรกส าหรับงบการเงินประจ าปีท่ีเร่ิมในหรือก่อนปี 2563 กิจการอาจเลือกปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยไม่ต้องปรับปรุงยอ้นหลงั โดยให้กิจการปรับปรุง
รายการทั้งหมดท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก โดยพิจารณาตามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน
ฉบบัน้ี  และผลกระทบสะสม  ท่ีเกิดจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี  
เป็นคร้ังแรก  เป็นรายการปรับปรุงกับก าไรสะสม  หรือองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น       
(ตามความเหมาะสม) ณ วนัแรกท่ีมีการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี  ทั้งน้ีให้เปิดเผยขอ้เท็จจริง
ดงักล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
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 ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 
ก าหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเพื่อ ให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถประเมินเก่ียวกับ            
ความมีนัยส าคัญของเคร่ืองมือทางการเงิน  ต่อฐานะการเงิน  และผลการด าเนินงานของกิจการ           
และลกัษณะและระดบัของความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีกิจการมีความเส่ียงระหว่าง               
รอบระยะเวลารายงานและ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  รวมทั้ งแนวทางการบริหาร                                  
ความเส่ียงดังกล่าว  ส าหรับงบการเงินประจ าปีท่ีกิจการ  ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัน้ีเป็นคร้ังแรก กิจการไม่จ าเป็นตอ้งแสดงขอ้มูลเปรียบเทียบ  ส าหรับการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัลกัษณะและระดบัของความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น  จากเคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน  

 ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี  ก าหนดหลกัการ
ส าหรับการรายงานทางการเงิน  ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน  เพื่อเสนอขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการตัดสินใจ  และเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงิน  ในการประเมินถึงจ านวนเงิน        
จงัหวะเวลา และความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ   มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัน้ี แบ่งเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่  การรับรู้รายการและการวดัมูลค่า การดอ้ยค่า และการบญัชี
ป้องกันความเส่ียง   สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดท่ีถูกรับรู้ภายใตข้อบเขต  มาตรฐานการรายงาน     
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินตอ้งวดัมูลค่า  ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือ     
มูลค่ายติุธรรม  ส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีถือตามโมเดลธุรกิจซ่ึงมีวตัถุประสงค ์เพื่อรับกระแส
เงินสดตามสัญญา  และกระแสเงินสดตามสัญญานั้น  เป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจาก         
ยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีก าหนดไวต้้องวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีถือตามโมเดลธุรกิจซ่ึงเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้คือ เพื่อรับ
กระแสเงินสดตามสัญญา  และเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน  และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์
ทางการเงิน  ซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้  และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของ
เงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้ ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเงินลงทุนใน    
ตราสารหน้ีท่ีไม่เขา้เง่ือนไขทั้งหมดและเงินลงทุนในตราสารทุนตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน   ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  นอกจากน้ีภายใตห้ลกัการมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน  ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินกิจการอาจจะเลือกการให้เงินลงทุนในตราสารทุน                                                                  
(ไม่ใช่เงินลงทุนท่ีถือไวเ้พื่อคา้  หรือไม่เป็นส่ิงตอบแทน ท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายซ่ึงเกิดจากการรวมธุรกิจ) 
วดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน  ก าไรหรือขาดทุน ให้แสดงการเปลี่ยนแปลง ในมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดขึ้น
ภายหลงัในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  กิจการตอ้งรับรู้เงินปันผลจากเงินลงทุนดงักล่าว ในก าไรหรือ
ขาดทุน  การวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน  ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ผ่านก าไรหรือขาดทุน มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน  ก าหนดให้จ านวนเงินของการเปล่ียนแปลง    
มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสิน  ทางการเงินท่ีเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงความเส่ียง  ด้านเครดิตของ
หน้ีสินนั้ นต้องแสดงใน  ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เว้นแต่การรับรู้ของการ เปล่ียนแปลงใน                
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  จะก่อใหเ้กิดหรือขยายการจบัคู่อย่างไม่เหมาะสม  ทางการบญัชีในก าไร
หรือขาดทุน การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสิน  ทางการเงินท่ีเป็นผลจากการเปล่ียนแปลง                
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ความเส่ียงดา้นเครดิตตอ้งไม่ถูกโอนไปเป็นก าไร  หรือขาดทุนในภายหลงั การดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ทางการเงิน  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ก าหนดใหใ้ชว้ิธี
ผลขาดทุนดา้นเครดิต ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  วิธีผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นนั้นก าหนดให้
กิจการต้องบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุน  ส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิต  ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นและ            
การเปล่ียนแปลงของผลขาดทุน  ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละวนัท่ีรายงาน  เพื่อสะทอ้น
การเปล่ียนแปลงความเส่ียง  ดา้นเครดิตนบัตั้งแต่การรับรู้เม่ือเร่ิมแรก  หรือกล่าวอีกอย่างหน่ึงคือ
การรับรู้ผลขาดทุน  ดา้นเครดิตไม่จ าเป็น  ตอ้งรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้นเครดิตขึ้นก่อน มาตรฐาน   
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ก าหนดลกัษณะของรายการท่ีเข้า
เง่ือนไขการบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยเฉพาะลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีเขา้เง่ือนไขส าหรับเคร่ืองมือ
ท่ีใช้ป้องกันความเส่ียงซ่ึง  มีอย่างแพร่หลายและลกัษณะขององค์ประกอบของความเส่ียงของ
รายการท่ีไม่ใช่รายการทางการเงินท่ีเขา้เง่ือนไขการบญัชีป้องกนัความเส่ียง  นอกจากน้ีมาตรฐาน
ได้น าหลักการความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจมาใช้ในการทดสอบความมีประสิทธิผลพร้อมทั้ ง
ก าหนดการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั  กิจกรรมการบริหารความเส่ียงของกิจการ   กิจการสามารถเลือก
ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน  ทางการเงินฉบบัน้ีแบบปรับปรุงยอ้นหลงัตามมาตรฐานการบญัชี  

                            ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงการประมาณ
การทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด มาตรฐาน  การรายงานทางการเงินฉบบัน้ี  ไม่ตอ้งถือปฏิบัติกับ
รายการท่ีไดมี้การตดัรายการแลว้ ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ใช้มาตรฐานคร้ังแรก  หรือกิจการสามารถเลือก
ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี  โดยปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมท่ีเกิด
จากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก เป็นรายการปรับปรุงกับ             
ก าไรสะสม(หรือองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น  (ตามความเหมาะสม) ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ใช้
มาตรฐานคร้ังแรก ทั้งน้ี ใหเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริงดงักล่าว  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

             ฉบบัท่ี 16 เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  อธิบายประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ป้องกันความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสุทธิ  ในหน่วยงานต่างประเทศ ได้แก่ สกุลเงินท่ีใช้
น าเสนองบการเงินไม่ก่อให้เกิดฐานะเปิดต่อความเส่ียง ท่ีกิจการน าการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมา
ปฏิบติั  และเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง  ท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีก าหนดใหใ้ชวิ้ธีเปล่ียน
ทนัทีเป็นตน้ไปส าหรับการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

            ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน  การตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัน้ีระบุถึงกรณีท่ีลูกหน้ีออกตราสารทุนให้ แก่เจา้หน้ีเพื่อช าระหน้ีสิน
ทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วน ลูกหน้ีตอ้งตดัรายการหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
ดงักล่าวการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีก าหนดให้ใชวิ้ธีปรับยอ้นหลงัส าหรับ
การเปล่ียนแปลงดงักล่าว 



58 
 

 

2.3)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง  2561 มาตรฐานการรายงาน             
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง2561   ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชี           
ท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเม่ือ      
วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ดังกล่าวได้รับการปรับปรุง
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ระหว่างประเทศโดยส่วนใหญ่เป็น   
การปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท์   และการอา้งอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืน 
ยกเว้นมาตรฐาน  ฉบับต่อไปน้ีซ่ึงมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมข้อก าหนดและแนวปฏิบัติ                  
ทางการบัญชีมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี28 (ปรับปรุง2561)  เร่ืองเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ              
การร่วมคา้ มาตรฐานการบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่น้ี  อธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการเลือกวิธีการวดัมูลค่า
เงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรม  ผ่านก าไรหรือขาดทุน (ซ่ึงถือโดย
กิจการหรือถือโดยทางอ้อมผ่านกิจการซ่ึงเป็นกิจการร่วมลงทุน  กองทุนรวม กองทรัสต์ หรือ
กิจการท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกัน  รวมถึงกองทุนประกันภยัแบบควบการลงทุน) โดยกิจการตอ้ง
เลือกวิธีการน้ี  ส าหรับแต่ละบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ ณ วนัท่ีรับรู้รายการคร้ังแรกของบริษทัร่วม
และการร่วมคา้  มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี  ก าหนดใหใ้ชว้ิธีปรับยอ้นหลงัส าหรับการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวนอกจากน้ีมาตรฐานการบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่น้ีไดอ้ธิบายใหช้ดัเจนถึงการพิจารณาเก่ียวกบั
การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  และการร่วมคา้  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 
2561) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  มาตรฐานการบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่น้ี  อธิบายใหช้ดัเจน
เก่ียวกับการโอนอสังหาริมทรัพย ์ เพื่อการลงทุนไปยงับญัชีอ่ืน ๆ หรือการโอนจากบญัชีอ่ืน ๆ       
มาเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  เฉพาะเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านของอสังหาริมทรัพย์
นั้น  มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีก าหนดให้ใช้วิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปส าหรับการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่นี ้ได้เพิม่ข้อก าหนดต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1.  ให้ข้อก าหนดเก่ียวกับวิธีปฏิบัติส าหรับ  เง่ือนไขการได้รับสิทธิและเง่ือนไขการ    

ไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน  ส าหรับการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑท่ี์ช าระดว้ย
เงินสด  

2.  ให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกับด้านการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  ท่ีช าระด้วยยอดสุทธิจาก     
ภาระผกูพนัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย  

3.  ให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการบญัชีส าหรับการปรับปรุงเง่ือนไข ของการจ่ายโดยใช้หุ้น 
เป็นเกณฑท่ี์เปล่ียนการจดัประเภทจากการจ่ายช าระดว้ยเงินสดเป็นการจ่ายช าระดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ก าหนดให้ใช้วิธี เปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปส าหรับ                  
การเปลีย่นแปลงดังกล่าว 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาประกนัภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่น้ี ก าหนดทางเลือกส าหรับธุรกิจประกนัภยัในการ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (“TFRS 9”) ดงัน้ี 

1.  การยกเวน้การถือปฏิบติัตาม TFRS 9 เป็นการชัว่คราว กิจการท่ีมีกิจกรรมหลกัเก่ียวขอ้ง
กบัการประกนัภยัอาจเลือกท่ีจะถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
และการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับธุรกิจประกนัภยั  แทนการถือปฏิบติัตาม TFRS 9 โดยกิจการสามารถ
ยกเว้นการถือปฏิบัติตาม TFRS 9 น้ีจนถึงรอบบัญชีท่ีเ ร่ิมก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2565 หรือ             
ก่อน TFRS 17 จะมีผลบงัคบัใช ้  

 2.   วิ ธีปรับผลกระทบรายการ (The Overlay approach)  วิ ธีการน้ีไม่อนุญาตให้ใช้                 
ในประเทศไทยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือ
ปฏิบติักบังบการเงินของกลุ่ม  บริษทัเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้    
โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั  อยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบ  ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าว  ท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั ในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั  ซ่ึงผูบ้ริหารของกลุ่ม
บริษทัเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 ก าหนดหลกัการส าหรับการรับรู้รายได้         
จากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้   มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวก าหนดให้บริษทั  ตอ้งปันส่วนของ
รายได้ท่ีได้รับจากสัญญา  ให้กับแต่ละภาระท่ีต้องปฏิบัติ   ซ่ึงพิจารณาตามหลักการส าคญั                
5 ขั้นตอน โดยอา้งอิงกบัราคาขายแบบเอกเทศ  นอกจากน้ียงัแนะน าแนวทางปฏิบติัส าหรับตน้ทุน
ของสัญญาและการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมบางรายการ  การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน         
ฉบบัท่ี 15 มาถือปฏิบติัจะมีผลกระทบท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1.  การเพิ่มขึ้นของรายไดท่ี้ปันส่วนให้กบัการขายสินคา้  ซ่ึงเป็นมูลค่ายุติธรรมในราคาขาย
แบบเอกเทศ  และการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีตลอดระยะเวลาของสัญญา
ท่ีท ากบัลูกคา้ 

2.  เงินชดเชยส่วนต่างโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  ให้กับช่องทางการจดัจ าหน่ายจะถูกบนัทึกเป็น
สินทรัพยแ์ละตดัจ าหน่าย  เป็นส่วนหกัรายไดใ้หบ้ริการ โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีตลอดระยะเวลาของสัญญา
ท่ีท ากบัลูกคา้ 
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3.  ตน้ทุนการไดม้าของลูกคา้ เช่น ค่าคอมมิชชัน่ของตวัแทนจ าหน่ายและพนักงานขายจะ           
ถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละตดัจ าหน่ายเป็นตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายตลอดระยะเวลาของสัญญาท่ี    
ท ากบัลูกคา้ 

4.  สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาจะเพิ่มขึ้ น จากการปันส่วนรายได้ให้กับการขายสินค้า  
สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาคือผลต่างระหว่างรายได้  ท่ีรับรู้และเงินสดท่ีได้การพิจารณาเงินสด
ล่วงหนา้ท่ีไดรั้บจากลูกคา้ 

3. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 
  นโยบายการบัญชีท่ีน าเสนอดังต่อไปน้ีได้ถือปฏิบัติโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงิน       

ทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
3.1 เกณฑ์ในการท างบการเงินรวม 

     งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของ  บริษทัและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า       
“กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

การรวมธุรกจิ  
กลุ่มบริษทัและบริษทั  บนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ  เม่ือการควบคุมถูกโอนไปยงั

กลุ่มบริษทั  ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

การควบคุม หมายถึง อ านาจในการก าหนด นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของ
กิจการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนั้น  ในการพิจารณาอ านาจในการควบคุม 
กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งน าสิทธิในการออกเสียง  ท่ีเกิดขึ้นมารวมในการพิจารณา  วนัท่ีซ้ือกิจการ
คือ วนัท่ีอ านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ  การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุ
เก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึง  ไปยงัอีกฝ่ายหน่ึง  ตอ้งใช้ดุลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง    
ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทน  ท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึง
การรับรู้จ านวนส่วนไดเ้สีย  ท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ  หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) 
ของสินทรัพย ์ ท่ีระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ 
ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อขึ้นเพื่อจ่าย
ช าระให้แก่ เจา้ของเดิม และ ส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทัและบริษทั ทั้งน้ี
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสิน  ท่ีอาจเกิดขึ้นและมูลค่าของโครงการจ่าย
โดยใช ้ หุ้นเป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของผูถู้กซ้ือ  เม่ือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้
ส้ินสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษทั  และบริษทัและผูถู้กซ้ือ ให้ใช้ราคาท่ี    
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ต ่ากว่าระหว่างมูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญาและมูลค่าองคป์ระกอบนอกตลาด     
ไปหักจากส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้  และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน  หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นของบริษทัท่ีถูกซ้ือ
ท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ   รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนั  ซ่ึงเกิดขึ้นจากเหตุการณ์   
ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายุติธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  กลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิ  ท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ  ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การซ้ือของกลุ่มบริษทัและบริษทัท่ีเกิดขึ้นซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดขึ้น 

การรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกนั  
การรวมธุรกิจของกิจการหรือการรวมธุรกิจ  ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีโดย   

ใชว้ิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย  และตามแนวปฏิบติัท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในระหว่าง      
ปี 2552 

บริษัทย่อย 
 บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่ม
บริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปร จากการเกี ่ยวขอ้ง กบัก ิจการนั้นและ                       
มีความสามารถในการใชอ้ านาจเหนือกิจการนั้น  ท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทน
ของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม  นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุม
จนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

การสูญเสียการควบคุม 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย  กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพย์และ

หน้ีสินของบริษทัย่อยนั้นออก  รวมถึงส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืน        
ในส่วนของเจ ้าของที่เ กี ่ยวขอ้งก ับบริษทัย ่อยนั้นก าไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสีย           
การควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในงบก าไรขาดทุน  และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยู่ให้ว ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีสูญเสีย           
การควบคุม 

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 
    ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียประกอบดว้ยส่วนได้
เสียในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  ส่วนไดเ้สียของบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 
ประกอบด้วยส่วนได้เ สียในบริษัทย่อยบริษ ทัร่วม เ ป็นก ิจการ ที ่กลุ ่มบริษ ทัม ีอ ิทธิพล                 
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อย่างมีนัยส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงินและ 
การด าเนินงาน  แต่ไม่ถึงระดับท่ีจะควบคุม  หรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าวการร่วมคา้          
เป็นการร่วมการงานซ่ึงผูท่ี้มีการควบคุมร่วมในการงานนั้นมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วม
การงานนั้น  เงินลงทุนในการร่วมคา้บนัทึกในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย  และรับรู้
รายการเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม  บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตาม             
วิธีส่วนไดเ้สีย  โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน  ซ่ึงรวมถึงตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงั      
การรับรู้รายการเร่ิมแรก  ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  ของเงินลงทุนท่ีบนัทึก
ตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัและบริษทัจะถูกบนัทึก  ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสีย  ความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั  หรือการควบคุมร่วม 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายท่ีย ัง             

ไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่มถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการกับบริษทัร่วมคา้  และกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน    
ถูกตดัรายการกบั  เงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงัไม่       
เกิดขึ้นจริง เม่ือถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงแต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐาน 
การดอ้ยค่าเกิดขึ้น 

 
3.2  เงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่ม
บริษทั (สกุลเงินบาท) โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่า
เป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก าไรหรือขาดทุนจาก         
การแปลงค่าบนัทึกรับรู้ในงบก าไรขาดทุน 

สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีไม่ เป็นตัวเ งินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีท่ี เป็นเงินตรา
ต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม  แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน   ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
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3.3  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ 
   กลุ่มบริษทัและบริษทัไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการเงิน  เพื่อลดความเส่ียงจากการผนัผวนของ
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย  เคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีประกอบดว้ย
สัญญาแลกเปล่ียนล่วงหน้า  สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  และสัญญาแลกเปล่ียน
อตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงบนัทึกในงบการเงิน ณ วนัท่ีตามสัญญา  วตัถุประสงค์ของเคร่ืองมือทางการเงิน
เหล่าน้ีคือการลดความเส่ียง  สัญญาแลกเปล่ียนและสัญญาซ้ือขายอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้า
ป้องกนั  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน โดยการก าหนดอตัราแลกเปล่ียน
ที่จะใช้ในการช าระหน้ีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  รายการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศบนัทึกเป็น
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอ่ืน  ณ วนัท่ีตามสัญญา  สัญญาแลกเปล่ียนและสัญญาซ้ือขายอตัรา
แลกเปล่ียนล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปล่ียน  ณ  วนัส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน            
ก าไรหรือขาดทุน  ท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการแปลง  ค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าว  จะถูกบนัทึกรับรู้ใน
งบก าไรขาดทุน  ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดขึ้นในการท าสัญญาจะถูกตดัจ าหน่าย  ในงบก าไรขาดทุน
ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาสัญญา  แลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย  ป้องกนัความเส่ียงที่เกิด
จากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย  ผลต่างที่จะไดรั้บหรือตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาแลกเปล่ียน
อตัราดอกเบ้ียได้บันทึกเป็นส่วนหน่ึงของรายได้  หรือค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียตลอดอายุของสัญญา  
ก าไรขาดทุน จากการยกเลิกสัญญาหรือการช าระคืนเงินกู้ยืม  ก่อนก าหนดได้บันทึกรับรู้ใน               
งบก าไรขาดทุน  

 3.4  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสด  เงินฝากธนาคารประเภท
กระแสรายวนัและออมทรัพยโ์ดยไม่รวมเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัและเงินลงทุนระยะสั้นท่ี
มีสภาพคล่องสูง และมีอายุคงเหลือนับแต่วนัออกตราสารจนถึงปัจจุบนั  เป็นระยะเวลาสามเดือน
หรือต ่ากวา่ 

3.5  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงในราคาทุนสุทธิ  หลงัจากท่ีหกัค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการ
คาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้  ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบว่า
เป็นหน้ีสูญ 
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3.6  สินค้าคงเหลือ 
 สินคา้คงเหลือประกอบดว้ยโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  บตัรเติมเงิน  ซิมการ์ด  และอะไหล่      
ท่ีใชใ้นการซ่อมแซมและการใหบ้ริการ   สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า  ราคาทุนของสินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษทัและบริษทัค านวณโดย           
วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักเคล่ือนท่ีตน้ทุนของสินคา้ประกอบด้วยตน้ทุนท่ีซ้ือ  ตน้ทุนแปลงสภาพ
และต้นทุนอ่ืนเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบัน  มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็น                 
การประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วย  ค่าใช้จ่าย ท่ีจ าเป็นในการขาย        
ค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัยและการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ  จะถูกบันทึกขึ้นส าหรับสินค้าเส่ือม
คุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 

3.7  เงินลงทุน 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและการร่วมค้า เงินลงทุนในบริษัทย่อยใน              

งบการเงินเฉพาะกิจการ  ของบริษทัและเงินลงทุนในบริษทัร่วม  และการร่วมคา้ในงบการเงินรวม
บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย  เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจ า ตราสารหน้ี
และตราสารทุนอ่ืน เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจ า ท่ีจัดประเภทเป็นเงินลงทุน                    
ระยะสั้น มีอายุครบก าหนดมากกว่าสามเดือนแต่ไม่เกินหน่ึงปี  ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็น
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พื่อคา้  จดัประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนและแสดง                    
ในมูลค่ายุติธรรม  ก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพย ์  บนัทึกรับรู้ในงบก าไรขาดทุน          
ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัและบริษทัตั้งใจ  และสามารถถือจนครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุน       
ท่ีจะถือจนครบก าหนด เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด  แสดงในราคาทุนตัดจ าหน่ายหัก           
ด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากับมูลค่าไถ่ถอนของ     
ตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธี  อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  ตลอดอายขุองตราสารหน้ีท่ีเหลือ  ตราสารหน้ี
และตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพย ์ ในความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือ
ตั้งใจถือไวจ้นครบก าหนด  จดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผ่ือขาย   ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรก     
เงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรมและการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่ า
และผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศ  ของรายการท่ีเป็นตวัเงิน  บนัทึกโดยตรงในส่วนของ           
ผูถื้อหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  และผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  บนัทึก
รับรู้ใน  งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้ผลก าไรหรือ
ขาดทุนสะสมท่ีเคยบันทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเข้างบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ียจะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียใน งบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  โดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่
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หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  แสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการดอ้ยค่า  มูลค่ายุติธรรม
ของเคร่ืองมือทางการเงิน  ส าหรับหลกัทรัพยเ์พื่อคา้และหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย  จะใช้ราคาเสนอซ้ือ   
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

การจ าหน่ายเงินลงทุน เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ี
ได้รับและมูลค่าตามบญัชี และรวมถึงก าไรขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพย ์ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเคย
บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึกรับรู้ในงบก าไรขาดทุน และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 ในกรณีที่กลุ่มบริษทัและบริษทัจ าหน่ายบางส่วน  ของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การค านวณ
ตน้ทุนส าหรับเงินลงทุน  ที่จ  าหน่ายไปและเงินลงทุนท่ียงัถืออยู่  ใชวิ้ธีเขา้ก่อนออกก่อนปรับใช้
กบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 

3.8  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
การรับรู้และการวดัมูลค่าสินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ ท่ีดิน แสดงใน     

ราคาทุนหักค่าเผื่อจากการดอ้ยค่า  อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม
และค่าเผื่อจากการด้อยค่าราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับการได้มาของสินทรัพย ์
ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเองรวมถึงตน้ทุนของวสัดุ  แรงงานทางตรง และ
ตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย ์ เพื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อม
จะใชง้านไดต้ามความประสงค ์  ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานที่ตั้งของ
สินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม  ส าหรับเคร่ืองมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์  ซ่ึงไม่สามารถ
ท างานได ้ โดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้น  ให้ถือว่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าว  เป็นส่วนหน่ึง
ของอุปกรณ์  ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้
ประโยชน์ไม่เท่ากนั  ตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบ  ท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  ก าไรหรือ
ขาดทุน  จากการจ าหน่ายท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ์  คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจาก
การจ าหน่ายกับมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิในงบก าไรขาดทุน  
 
สินทรัพย์ท่ีเช่า 

การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัและบริษทัจะได้รับความเส่ียง  และผลตอบแทนจากการครอบครอง        
ส่วนใหญ่ของทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้น ๆ  ให้จดัประเภทเป็นสัญญา  เช่า  การเงิน ส่วนท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงินขั้นต ่าที่ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่หกัดว้ยค่าเส่ือมราคา
สะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
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ต้นทุนท่ีเกดิขึน้ในภายหลงั 
ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของ

รายการท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์   ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัจะไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้นและสามารถวดัมูลค่าต้นทุนของรายการนั้น       
ไดอ้ย่างน่าเช่ือถือช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้น
ในการซ่อมบ ารุง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ี  เกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเม่ือ
เกิดขึ้น 

 
ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์  ซ่ึงประกอบ  
ดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน  หักดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน  ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ ์อายุการใชง้าน
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย ์ แต่ละรายการ ประมาณการอายุการ ให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5, 10, 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5, 10 ปี 
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์  3 - 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส านกังาน 2 - 5 ปี 
อุปกรณ์การส่ือสารเพื่อใหเ้ช่า 3 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับ  ท่ีดิน  และสินทรัพยท่ี์อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
และติดตั้ง วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์ และมูลค่าคงเหลือ  ถูกทบทวน
อยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี  และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 3.9  สินทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ 

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด าเนินการประกอบด้วยต้นทุนเก่ียวกับอุปกรณ์และ
สินทรัพย์อ่ืนซ่ึงได้โอนหรือต้องโอนให้กับผู ้อนุญาตให้ด าเนินการและแสดงด้วยราคาทุนหัก             
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 



67 
 

 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย ์ หรือจ านวนอ่ืนท่ีใช้แทน

ราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ  ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในงบก าไรขาดทุนโดยวิธี
เส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้น
ตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพย์
นั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ 

ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ของสินทรัพย์สรุปได้ดังนี ้

ตน้ทุนของเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 10 ปี แต่ไม่เกินอายท่ีุเหลือของสัญญาอนุญาตให้
ด าเนินการ 

ตน้ทุนของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ
ด าเนินการดาตา้เน็ต 

10 ปี แต่ไม่เกินอายุท่ีเหลือของสัญญาอนุญาตให้
ด าเนินการ 

ระบบคอมพิวเตอร์ภายใตส้ัญญาอนุญาตให้ 
ด าเนินการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ  
1800 - MHz 

5 ปี แต่ไม่เกินอายุท่ีเหลือของสัญญาอนุญาตให้
ด าเนินการ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่คิดค่าตดัจ าหน่าย   ส าหรับสินทรัพยท่ี์อยู่ระหว่างการก่อสร้าง   ของสินทรัพย์
ภายใตส้ัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ  วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และ
มูลค่าคงเหลือ  จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  

3.10  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ค่าความนิยม 

ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อย  รับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  การรับรู้
มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยม   ไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  3.1  ภายหลงัจากการรับรู้
เร่ิมแรก  ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธี  ราคาทุนหักขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ส าหรับตราสารทุน     
การบัญชีด้านผูล้งทุนมูลค่าตามบัญชี  ของค่าความนิยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน                       
และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุน  ตอ้งไม่ถูกปันส่วนให้สินทรัพยใ์ด ๆ  ที่เป็นส่วนหน่ึงของ
มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม 

ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่โทรคมนาคม 
ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีโทรคมนาคม  แสดงถึงมูลค่าเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่า

ปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีจะจ่ายช าระ  ผลต่างระหวา่งจ านวนเงิน  ท่ีตอ้งจ่ายช าระกบัมูลค่าเทียบเท่า
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เงินสดบนัทึกเป็นตน้ทุนทาง  การเงินตามระยะเวลาการช าระค่าธรรมเนียม  การไดรั้บใบอนุญาต
ใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคม  ซ่ึงจะเร่ิมตดัจ าหน่ายเม่ือวนัท่ีใบอนุญาตมีผลบงัคบัใช ้

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ที่กลุ่มบริษทัและบริษทัซ้ือมาและมีอายุใชง้านจ ากดั  แสดงใน

ราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสม  และขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย ์ เม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ     

ในอนาคตโดยรวมเป็นสินทร ัพย ที์ ่สามารถระบ ุได ที้ ่เ กี ่ยวขอ้งนั้นค ่าใชจ้ ่าย อื ่นรวมถึง                                
ค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ ์ ท่ีเกิดขึ้นภายในรับรู้ในงบก าไรขาดทุน 

ค่าตัดจ าหน่าย 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย ์ หรือจ านวนอ่ืนท่ีใช้แทนราคาทุนหัก

ดว้ยมูลค่าคงเหลือค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในงบก าไรขาดทุน  โดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้น
รูปแบบท่ีคาดว่า   จะไดรั้บประโยชน์ในอนาคต  จากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
เม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์   

 

ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้ 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคม อายใุบอนุญาต 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 5 และ 10 ปี 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่คิดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับสินทรัพย์  ระหว่างติดตั้งวิธี  การตดัจ าหน่าย 
ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์  และมูลค่าคงเหลือ  จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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3.11   สินทรัพย์อ่ืน 
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี  ประกอบดว้ยตน้ทุนของการเช่าสถานที่ตั้ง  สถานีฐานระยะยาว 
ค่าใชจ้่ายเกี ่ยวกบัการขยายก าลงัการใชไ้ฟฟ้า   ท่ีสถานีฐาน และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับโครงการ
ปรับปรุงระบบเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  และแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ค่าตัดจ าหน่าย 
ค่าตัดจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์  หรือจ านวนอ่ืนท่ีใช้แทนราคาทุน                   

หักดว้ยมูลค่าคงเหลือ  ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกรับรู้ในงบก าไรขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วน
ใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์  ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลา                        
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย ์ ไม่มีตวัตนซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม  โดยเร่ิมตดัจ าหน่าย
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์  
 

ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี ้
 

ตน้ทุนของการเช่าสถานท่ีตั้งสถานีฐานระยะยาว อายสุัญญาเช่า 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการขยายก าลงัการใชไ้ฟฟ้าท่ีสถานีฐาน ไม่เกินอายท่ีุเหลือของสัญญาอนุญาต

ใหด้ าเนินการ 
ค่าสิทธิในการด าเนินงานการใหบ้ริการส่ือสารขอ้มูลผา่น 
สายโทรศพัท ์

10 ปี แต่ไม่เกินอายท่ีุเหลือของสัญญา
อนุญาตใหด้ าเนินการ 

 

3.12  การด้อยค่า 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทั  และบริษทัไดร้ับการทบทวน ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลา  ท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่า
สินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  ท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์
ไม่ทราบแน่นอนหรือยงัไม่พร้อมใช้งาน  จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนทุกปี  ในช่วงเวลา
เดียวกนัขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้  เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วย
สินทรัพย์ท่ี ก่อให้ เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะได้รับคืน  ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกใน                                             
งบก าไรขาดทุน   เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย   ซ่ึงไดบ้นัทึกใน
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ส่วนของผูถื้อหุ้น  และ มีความชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า   ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกใน
ส่วนของผูถื้อหุ้น จะถูกบนัทึกในงบก าไรขาดทุน  และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  โดยไม่ตอ้งปรับ
กับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว  ยอดขาดทุนท่ีบันทึก ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน  เป็นผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือกับมูลค่ายุติธรรม  ในปัจจุบันของสินทรัพย์                     
หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ๆ ซ่ึงเคยรับรู้แล้วในงบก าไรขาดทุน       
การค านวณมูลค่า  ท่ีคาดว่าจะได้รับคืนมูลค่าท่ีคาดว่า  จะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงิน
ส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  ค านวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายุติธรรมมูลค่า  ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพย์  ท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง  มูลค่าจากการใช้ของ  สินทรัพย์หรือมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุน  ในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจาก
การใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสด  ท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั  
โดยใช้อตัราคิด  ลดก่อนค านึงภาษีเงินได้  เพื่อให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน          
ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์  ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ  
โดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น  จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิด
เงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

การปรับลดการด้อยค่า 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกปรับลดเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้      

รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลงัและการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้
ในงบก าไรขาดทุน  ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีบนัทึกโดย   วิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายและตราสารหน้ี
ท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  การปรับลดการด้อยค่าจะถูกบนัทึกในงบก าไรขาดทุนและ    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุน  ท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพย์    
เผื่อขายการปรับลดจะถูกรับรู้ โดยตรงในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ขาดทุนจาก      
การด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับลด  ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ท่ีไม่ใช่
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน ๆ  ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
ว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกปรับลด  หากมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกปรับลด
เพียงเท่าที่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่า เส่ือมราคา
หรือค่าตดัจ าหน่าย   เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุน  จากการดอ้ยค่ามาก่อน 
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 3.13  หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรก  ในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเกิด

หน้ีสินภายหลงัจากการบนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  
ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอดหน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุน
ตลอดอายกุารกูย้มื โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

3.14  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
            เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงในราคาทุน 

3.15  ผลประโยชน์พนักงาน 
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่าย
สมทบตามที่ไดก้  าหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้  สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกไป
จากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและบริษัทและได้รับการบริหารโดยผู ้จัดการกองทุนภายนอก           
กองทุนส ารองเล้ียงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่ม
บริษทัและบริษทัเงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึก  เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดรายการนั้ นผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานและ
ผลประโยชน์จากการให้บริการระยะยาวประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงานหลงั
ออกจากงานท่ีต้องชดเชยตามกฎหมายแรงงานและผลประโยชน์จากการให้บริการระยะยาว      
กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ในงบการเงินดว้ยวิธีคิด  ลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวซ่ึ้งค านวณโดย
ใชห้ลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยักลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลก าไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานท่ีก าหนดไวท้ั้งหมดซ่ึงเกิดขึ้นจาก   การรับรู้ค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์
พนักงานในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  และรับรู้ค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์พนักงานใน    
งบก าไรขาดทุน 

ผลประโยชน์เม่ือเลกิจ้าง  
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน   เม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัแสดง

เจตนาผูกพนัอย่างชดัเจน  เก่ียวกบัการเลิกจา้ง  และไม่มีความเป็นไปไดท่ี้จะยกเลิก  มีรายละเอียด
อยา่งเป็นทางการทั้งการเลิกจา้ง  ก่อนวนัเกษียณตามปกติ  หรือเม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัเสนอให้  
มีการออกจากงานโดยสมคัรใจ   และมีความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บการตอบรับขอ้เสนอนั้น   และสามารถ
ประมาณจ านวนของการยอมรับขอ้เสนอไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล   มีการคิดลดกระแสเงินสดหากระยะเวลา
การจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
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ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานวดัมูลค่าโดยมิไดค้ิดลดกระแสเงินสดและ

รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเม่ือพนักงานท างานให้หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่าย
ช าระส าหรับการจ่ายโบนสัเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนก าไร หากกลุ่มบริษทัและบริษทั
มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนั  โดยอนุม ัติที่จะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีต  และภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของโครงการ  โดยอา้งอิงกบัมูลค่า

ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ณ วนัท่ีให้สิทธิ  รายจ่ายของโครงการ  จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย  
ในงบก าไรขาดทุนและบนัทึกเป็นส่วนเพิ่มในรายการ  “ส ารองส าหรับการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ”์ 
ในส่วนของผูถื้อหุน้  ตลอดระยะเวลาท่ีการใหบ้ริการ  หรือผลงานท่ีก าหนดไวใ้นโครงการเป็นไปตาม
เง่ือนไข 

3.16  ประมาณการหนีสิ้น 
  ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อ  เม่ือกลุ่มบริษัทและบริษัทมีภาระหน้ีสินตาม
กฎหมายท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนั  หรือท่ีก่อตวัขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต  และมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า  ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป  เพื่อช าระภาระหน้ีสินดงักล่าว 
ประมาณการหน้ีสิน  พิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคต   โดยใชอ้ตัราคิดลด
ในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้ เพื่อให้สะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินได ้ ในตลาดปัจจุบนั
ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ี
ผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน   

3.17  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
  รายได้ท่ีรับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลด
พิเศษ 

การขายสินค้าและให้บริการ 

รายไดจ้ากการขายรับรู้ในงบก าไรขาดทุน  เม่ือไดโ้อนความเส่ียง  และผลตอบแทนของ
ความเป็นเจา้ของสินคา้  ท่ีมีนัยส าคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้  และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมี
การควบคุมหรือบริหารสินคา้  ท่ีขายไปแลว้นั้น หรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ  จากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น  ไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวนรายได้
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และต้นทุนท่ีเกิดขึ้นได้อย่างน่าเช่ือถือหรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีจะต้องรับคืนสินคา้ 
รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเม่ือมีการใหบ้ริการ รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
และค่าบริการศูนยใ์ห้ข่าวสารบริการทางโทรศพัท์  รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเม่ือไดใ้ห้บริการแก่ลูกคา้
แลว้รายไดจ้ากการใหบ้ริการส่ือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท ์ รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเม่ือไดใ้ห้บริการแก่
ลูกคา้แลว้ 

รายได้ค่าเช่า 
รายได้ค่าเช่าจากอุปกรณ์รับรู้  ในงบก าไรขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นเป็นการเฉพาะ  เพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ิน
ตามสัญญา 

รายได้ดอกเบีย้ 
รายไดด้อกเบ้ียบนัทึกในงบก าไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใช้จ่าย 
ค่าใชจ่้ายบนัทึกในงบก าไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

3.18  ต้นทุนทางการเงิน 
           ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ย  ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืม  และประมาณการหน้ีสิน
ส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไป   และส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากการจ าหน่าย
สินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พื่อขาย  ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน  ท่ีรับรู้
ในงบก าไรขาดทุน  หรือขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  (นอกเหนือลูกหน้ีการคา้) 
และขาดทุนจากเคร่ืองมือป้องกันความเส่ียง  รับรู้ในงบก าไรขาดทุน  ตน้ทุนการกู ย้ ืมที่ไม่ได้
เกี่ยวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยที์่เขา้เงื่อนไขรับรู้ในงบก าไรขาดทุนโดย
ใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  

3.19  สัญญาเช่า 
สัญญาเช่าด าเนินงาน 

        สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย ์โดยที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความ
เป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่า  จะจดัเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน  เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญา
เช่าด าเนินงาน  (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีได้รับจากผูใ้ห้เช่า)  จะบนัทึกในงบก าไรขาดทุน                
โดยใช้  วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้ น  ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้ นจากการยกเลิกสัญญาเช่า  
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ด าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ายให้กบัผูใ้ห้เช่า  จะบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายใน
ระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 

สัญญาเช่าการเงิน 
            สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บโอนผลตอบแทน   และความเส่ียงส่วนใหญ่

ของการเป็นเจา้ของสินทรัพยย์กเวน้กรรมสิทธ์ิ  ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่า  ทางการเงินกลุ่ม
บริษทัและบริษทับนัทึกสินทรัพยที์่เช่า  ในมูลค่ายุติธรรม ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือมูลค่า
ปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่า  ท่ีจะตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า  แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ค่าเส่ือมราคา
ของสินทรัพยท่ี์เช่า  ค  านวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย ์  ดอกเบ้ีย
หรือค่าใช้จ่ายทางการเงินค านวณ  โดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดระยะเวลา  ของสัญญา 
ดอกเบ้ีย  หรือค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าเส่ือมราคา  รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน 

3.20  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       
             ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินได ้ ของปีปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชี   ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน
เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบั  รายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ   หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วน
ของผูถื้อหุ้นหรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระหรือได้รับช าระ   โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี  ใช้อตัราภาษีท่ี
ประกาศใช ้ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
บนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินและจ านวนท่ีใช้  เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือ
เกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวดงัต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือ
หน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ  ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ  และรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อ      
ก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือภาษีและผลแตกต่างที่เกี่ยวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยหากเป็นไป
ได้ว่าจะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกลก้ารวดัมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตดับญัชีตอ้ง
พิจารณาถึงผลกระทบทางภาษี  ท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัคาดวา่จะไดรั้บ
ผลประโยชน์  จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลา
ท่ีรายงาน  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราว
เม่ือมีการปรับปรุงโดยใชอ้ตัราภาษีที่ประกาศใช ้ หรือที่คาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ้นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน  ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการ      
ตดับญัชี  กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งค านึงถึงผลกระทบ ของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและ
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อาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มขึ้นและมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ กลุ่มบริษทัและบริษทั เช่ือว่าไดต้ั้ง
ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงิน ไดท่ี้จะจ่ายในอนาคตซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบ
จากหลายปัจจยั  รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี  และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ี
อยูบ่นพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐานและอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ  เก่ียวกบั
เหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆ  อาจจะท าให้กลุ่มบริษทัและบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดย
ขึ้นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายที่มีอยู่การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะ
กระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสามารถหักกลบได้เม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน า
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหักกลบักบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้   
ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษี
ต่างกันส าหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้ นกิจการมีความตั้ งใจจะจ่าย  ช าระหน้ีสินและสินทรัพย์             
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย ์ และจ่ายช าระหน้ีสินในเวลา
เดียวกนัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือ  มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ก าไร
เพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน  ณ  วนัส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานและจะ        
ถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  

3.21 ก าไรต่อหุ้น 
   กลุ่มบริษทัและบริษทั  แสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  และก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับ
หุ้นสามญัก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของกลุ่ม
บริษทัและบริษทัดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั  ท่ีออกจ าหน่ายระหว่างปีท่ีตอ้งปรับปรุง
ด้วยจ านวนหุ้นสามัญท่ีซ้ือคืนก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของ            
ผูถื้อหุน้สามญัท่ีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

3.22  รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
   ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั                                  
(ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงาน
นั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล  
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3.23  การใช้ดุลยพนิิจของผู้บริหาร 
  ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  กลุ่มบริษทั
และบริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการก าหนดนโยบายการบญัชี  การประมาณการและ
การตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ  ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจ านวนสินทรัพยห์น้ีสินและการ
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น  ณ  วนัส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานรวมทั้งการ
แสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของปีบัญชีถึงแม้ว่าการประมาณการของผู ้บริหารได้พิจารณาอย่าง
สมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์  ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น 
การรับรู้ตน้ทุนของสินทรัพย ์ และการคิดค่าเส่ือมราคา  ของสินทรัพย ์การรับรู้ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้น  
เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการ  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย ์ ไม่มีตวัตน
จะส้ินสุดเม่ือผู ้บริหารได้พิจารณาแล้วว่าสินทรัพย์นั้ นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตาม                
ความประสงคข์องผูบ้ริหารนอกจากนั้นนโยบายการบญัชีวิธีการคิดค่าเส่ือมราคาและการประมาณอายุ
การใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยย์งัคงใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารในการทบทวนอย่างสม ่าเสมอทุกรอบ
ระยะเวลาบญัชี 

การด้อยค่า 
สินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัจะมีการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะ

การเงินว่ามีขอ้บ่งช้ี  เร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่า  ท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพยก์ารรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชีท่ี เก่ียวขอ้งกับผลขาดทุนสะสม      
ยกมา  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี  จะรับรู้เม่ือบริษทัคาดการณ์ไดแ้น่นอนว่าจะมีประโยชน์ทาง
ภาษีในอนาคตและโอกาสท่ีบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะสามารถใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุน
ทางภาษีสะสม 

ข้อพพิาททางการค้าและคดีความท่ีส าคัญ 
รายการท่ีมีการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารในการตั้งประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจาก

คดีความท่ีส าคญัเน่ืองจากผลคดียงัไม่ส้ินสุด  

 

 

 

 



77 
 

 

3.24  การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่จะไดร้ับจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื ่อโอน
หน้ีสินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะ
สามารถสังเกตได้โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่าในการประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหน้ีสินรายการใดรายการหน่ึงกลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาถึง
ลักษณะของสินทรัพย์หรือหน้ีสินนั้นซ่ึงผูร่้วมตลาดจะน ามาพิจารณาในการก าหนดราคาของ
สินทรัพย์หรือหน้ีสิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่าโดยการวดัมูลค่ายุติธรรมและหรือการเปิดเผยข้อมูลใน                  
งบการเงินน้ีใช้ตามเกณฑ์ตามท่ีกล่าว  นอกจากน้ี การวดัมูลค่ายุติธรรมได ้ จดัล าดบัชั้นเป็นระดบัท่ี 1 
ระดับท่ี 2 และระดับท่ี 3 โดยแบ่งตามล าดับขั้นของข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้  และตามล าดับ
ความส าคญัของขอ้มูลท่ีใชว้ดัมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

-  ระดบัท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย ์
หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

-  ระดับท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

-  ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
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หมายเหตุ
ทุนเรือนหุ้น    จัดสรรแล้ว ส ารองส าหรับ ก าไรจาก รวมองค์ประกอบ
ที่ออกและ ส่วนเกนิมูลค่า ทุนส ารองตาม ยงัไม่ได้ การจ่ายโดย การลดสัดส่วน อ่ืนของส่วนของ รวมส่วนของ
ช าระแล้ว หุ้นสามัญ กฎหมาย จัดสรร ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ของเงินลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 2,973,095,330 22,372,276,085 500,000,000 24,174,742,689 139,053,886 161,186,663   300,240,549 50,320,354,653
รายการกบัเจ้าของที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 23 -              -                 -           -                  38,775,637     -             38,775,637        38,775,637           
เงินปันผลจ่าย 33, 34 -              -                 -           (21,851,813,203)  -             -             -               (21,851,813,203)  
รวมรายการกบัเจ้าของที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -              -                 -           (21,851,813,203)  38,775,637     -             38,775,637        (21,813,037,566)  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี
ก าไรส าหรับปี 2 -              -                 -           29,682,178,137   -             -             -               29,682,178,137   
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -              -                 -           29,682,178,137   -             -             -               29,682,178,137   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 2,973,095,330 22,372,276,085 500,000,000 32,005,107,623 177,829,523 161,186,663 339,016,186 58,189,495,224

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

หน่วย : บาท

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
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4.2  การวิเคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม

2561 2560 2559 2561 2560 2559

รายได้

รายไดจ้ากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ 25, 34 144,004,927,501    132,946,614,806 128,226,136,756 

รายไดจ้ากการขาย 34 25,850,919,656      24,775,185,546   23,923,729,805   

รายไดค้า่ก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ -                    -                -                

รวมรายได้ 169,855,847,157    157,721,800,352 152,149,866,561 100 100 100

ต้นทุน

ตน้ทุนการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ 29, 34 (76,700,066,883)     (66,603,293,144) (58,069,917,881) 

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนรายปี 1 -                    (1,032,975)          (3,989,039)          

ตน้ทุนขาย (26,755,621,910)     (25,654,312,974) (24,917,977,306) 

ตน้ทุนคา่ก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ -                    -                -                

รวมต้นทุน (103,455,688,793)   (92,258,639,093) (82,991,884,226) (60.91) (58.49) (54.55) 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 66,400,158,364      65,463,161,259   69,157,982,335   39.09  41.51  45.45  

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561
หน่วย : บาท

%ต่อยอดรวม
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ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

คา่ใชจ่้ายในการขาย 29 (9,549,510,004)       (9,990,160,128)   (16,012,372,813) 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 29 (16,745,333,213)     (15,087,572,624) (13,763,454,066) 

รวมต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร (26,294,843,217)     (25,077,732,752) (29,775,826,879) (15.48) (15.90) (19.57) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการให้บริการ การให้เช่าอุปกรณ์และการขาย 40,105,315,147      40,385,428,507   39,382,155,456   23.61  25.61  25.88  

รายไดด้อกเบ้ีย 26, 34 164,949,049           174,795,247        203,951,212        

รายไดอ่ื้น (กลบัรายการ) 27, 34 695,878,287           575,201,652        364,175,929        

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ 9 (122,974,184)          5,368,443            23,896,565          

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 10 - - -                

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 118,631,111           224,917,346        277,161,087        

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 34 (177,470,136)          (142,726,987)      (150,257,434)      

ตน้ทุนทางการเงิน 30, 34 (5,147,685,400)       (5,301,632,485)   (4,236,138,986)   

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 35,636,643,874      35,921,351,723   35,864,943,829   20.98  22.78  23.57  

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 31 (5,922,538,911)       (5,843,428,337)   (5,175,299,508)   

ก าไรส าหรับปี 29,714,104,963      30,077,923,386   30,689,644,321   17.49  19.07  20.17  
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 หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม

2561 2560 2559 2561 2560 2559

การแบ่งปันก าไร

    ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 29,682,178,137      30,077,312,101   30,666,538,425   

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 31,926,826             611,285               23,105,896          

ก าไรส าหรับปี 29,714,104,963      30,077,923,386   30,689,644,321   17.49               19.07               20.17                

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 32

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 9.98                        10.12                   10.31                   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด 9.98                        10.12                   10.31                   

งบก าไรขาดทุน (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561
หน่วย : บาท

%ต่อยอดรวม

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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ผลการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนหาอตัราร้อยละตามแนวตั้ง 

จากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนของ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวตั้ง ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ปี คือ ปี  2559 ปี 2560 2 และ ปี 2561  
พบวา่  
 ใน ปี 2559  จากการเปรียบเทียบร้อยละของกิจการมีรายไดร้วมทั้งส้ิน มีค่าเท่ากบั 100 %  
  ตน้ทุน (54.55) % ก าไร(ขาดทุน) ขั้นตน้ 45.45 %  ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายในการ

บริหาร (19.57) % ก าไร(ขาดทุน)จากการให้บริการ การให้เช่าอุปกรณ์และการขาย 25.88 % ก าไร

ก่อนหกัภาษีเงินได ้23.57 % ก าไรส าหรับปี 20.17 %  และก าไรต่อหุน้ 10.31 %  

 ใน ปี 2560  จากการเปรียบเทียบร้อยละของกิจการมีรายไดร้วมทั้งส้ิน มีค่าเท่ากบั 100 %  
  ตน้ทุน (58.49) % ก าไร(ขาดทุน) ขั้นตน้ 41.51 %  ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายในการ

บริหาร (19.90) % ก าไร(ขาดทุน)จากการให้บริการ การให้เช่าอุปกรณ์และการขาย 25.61 % ก าไร

ก่อนหกัภาษีเงินได ้22.78 % ก าไรส าหรับปี 19.07 %  และก าไรต่อหุน้ 10.12 %  

 ใน ปี 2561  จากการเปรียบเทียบร้อยละของกิจการมีรายไดร้วมทั้งส้ิน มีค่าเท่ากบั 100 %  
  ตน้ทุน (60.91) % ก าไร(ขาดทุน) ขั้นตน้ 39.09 %  ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายในการ

บริหาร (15.48) % ก าไร(ขาดทุน)จากการให้บริการ การให้เช่าอุปกรณ์และการขาย 23.61 % ก าไร

ก่อนหกัภาษีเงินได ้20.98 % ก าไรส าหรับปี 17.49 %  และก าไรต่อหุน้ 9.98 %  

จากการเปรียบเทียบจากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนของ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ด้วยวิธีการวิเคราะห์แนวตั้ง ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ปี คือ ปี  
2559 ปี 2560  และ ปี 2561  พบว่า กิจการมีรายได้รวมทั้งส้ิน มีค่าเท่ากับ 100 %  เม่ือพิจารณา
องคป์ระกอบจึงพบวา่ งบก าไรขาดทุน มีอตัราลดลง  
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หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม
ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561 2560 2559 2561 2560 2559

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4 9,066,888,356      10,650,407,393    11,226,140,704    3.12                    3.75                    4.07                    
เงินฝากธนาคารท่ีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 5 2,220,542,185      2,642,633,529      2,963,182,980      0.76                    0.93                    1.07                    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 7, 34 19,241,653,605    17,071,011,926    14,116,309,540    6.62                    6.01                    5.12                    
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 - - -                   -               -               -               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 116,987,006         197,610,371         -                   0.04                    0.07                    -                     
สินคา้คงเหลือ 8 3,822,985,486      3,950,534,972      3,085,251,635      1.32                    1.39                    1.12                    
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 35 5,772,175              82,917,264            -                   0.00                    0.03                    -                     
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 35 429,844,303         245,744,406         508,453,933         0.15                    0.09                    0.18                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 34,904,673,116    34,840,859,861    31,899,338,792    12.02                 12.26                 11.57                 

%ต่อยอดรวม

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561
หน่วย : บาท
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หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม
ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561 2560 2559 2561 2560 2559

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4 9,066,888,356      10,650,407,393    11,226,140,704    3.12                    3.75                    4.07                    
เงินฝากธนาคารท่ีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 5 2,220,542,185      2,642,633,529      2,963,182,980      0.76                    0.93                    1.07                    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 7, 34 19,241,653,605    17,071,011,926    14,116,309,540    6.62                    6.01                    5.12                    
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 - - -                   -               -               -               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 116,987,006         197,610,371         -                   0.04                    0.07                    -                     
สินคา้คงเหลือ 8 3,822,985,486      3,950,534,972      3,085,251,635      1.32                    1.39                    1.12                    
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 35 5,772,175              82,917,264            -                   0.00                    0.03                    -                     
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 35 429,844,303         245,744,406         508,453,933         0.15                    0.09                    0.18                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 34,904,673,116    34,840,859,861    31,899,338,792    12.02                 12.26                 11.57                 

%ต่อยอดรวม

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561
หน่วย : บาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 9 17,793,644            30,728,921            24,234,502            0.01                    0.01                    0.01                    
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 10 -                   -                   -                   -               -               -               
เงินลงทนุในการร่วมคา้ 9 735,995,899         58,535,887            14,662,013            0.25                    0.02                    0.01                    
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 6 59,976,210            59,399,310            59,399,310            0.02                    0.02                    0.02                    
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 130,211,973,802  132,579,258,894  118,271,443,199  44.82                 46.67                 42.90                 
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ 12 -                   -                   -                   -               -               -               
ค่าความนิยม 13 2,881,699,659      34,930,692            34,930,692            0.99                    0.01                    0.01                    
ใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคม 14 111,749,059,137  107,523,563,565  115,378,417,908  38.47                 37.85                 41.85                 
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 15 5,091,828,807      4,499,186,068      4,099,208,006      1.75                    1.58                    1.49                    
ลูกหน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียนและสญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้า 35 - - 577,660,237         -               -               0.21                    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 3,210,339,722      2,562,435,786      2,617,832,320      1.11                    0.90                    0.95                    
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 34 1,641,645,473      1,878,455,284      2,693,223,583      0.57                    0.66                    0.98                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 255,600,312,353  249,226,494,407  243,771,011,770  87.98                 87.74                 88.43                 
รวมสินทรัพย์ 290,504,985,469  284,067,354,268  275,670,350,562  
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หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2561 2560 2559 2561 2560 2559
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 5,900,000,000      6,500,000,000      9,200,000,000      2.03      2.29      3.34      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18, 34 37,679,694,758    32,140,894,338    34,292,055,244    12.97    11.31    12.44    
ส่วนของหน้ีสินระยะยาว
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 11,203,598,605    3,075,569,159      2,484,704,493      3.86      1.08      0.90      

ส่วนของใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคมคา้งจ่าย
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 3,971,753,447      13,988,910,603    10,017,157,156    1.37      4.92      3.63      

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 17, 34 -                   -                   -                   - - - 
ผลประโยชนต์อบแทนรายปีคา้งจ่าย 5,361,818,613      5,361,818,613      5,360,786,666      1.85      1.89      1.94      
รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีรับล่วงหนา้ 3,963,530,920      3,409,682,237      3,208,042,630      1.36      1.20      1.16      
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 5 2,220,542,185      2,642,633,529      2,963,182,980      0.76      0.93      1.07      
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,412,564,709      2,456,516,299      1,756,300,784      0.83      0.86      0.64      
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 50,952,575            24,750,899            45,798,270            0.02      0.01      0.02      

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 72,764,455,812    69,600,775,677    69,328,028,223    25.05    24.50    25.15    

%ต่อยอดรวม

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559-2561
หน่วย : บาท
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หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินระยะยาว 17 92,029,626,131    100,101,849,676  87,273,400,138    31.68    35.24    31.66    
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 20 2,253,764,390      1,855,646,009      2,554,402,991      0.78      0.65      0.93      
ใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคมคา้งจ่าย 19 63,516,140,746    59,960,851,091    72,180,037,834    21.86    21.11    26.18    
หน้ีสินทางการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 35 - 117,672,750         - - 0.04      - 
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 2,272,417,625      2,003,771,342      1,626,147,293      0.78      0.71      0.59      

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 160,071,948,892  164,039,790,868  163,633,988,256  55.10    57.75    59.36    
รวมหนีสิ้น 232,836,404,704  233,640,566,545  232,962,016,479  80.15    82.25    84.51    

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2561 2560 2559 2561 2560 2559
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 5,900,000,000      6,500,000,000      9,200,000,000      2.03      2.29      3.34      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18, 34 37,679,694,758    32,140,894,338    34,292,055,244    12.97    11.31    12.44    
ส่วนของหน้ีสินระยะยาว
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 11,203,598,605    3,075,569,159      2,484,704,493      3.86      1.08      0.90      

ส่วนของใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคมคา้งจ่าย
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 3,971,753,447      13,988,910,603    10,017,157,156    1.37      4.92      3.63      

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 17, 34 -                   -                   -                   - - - 
ผลประโยชนต์อบแทนรายปีคา้งจ่าย 5,361,818,613      5,361,818,613      5,360,786,666      1.85      1.89      1.94      
รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีรับล่วงหนา้ 3,963,530,920      3,409,682,237      3,208,042,630      1.36      1.20      1.16      
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 5 2,220,542,185      2,642,633,529      2,963,182,980      0.76      0.93      1.07      
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,412,564,709      2,456,516,299      1,756,300,784      0.83      0.86      0.64      
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 50,952,575            24,750,899            45,798,270            0.02      0.01      0.02      

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 72,764,455,812    69,600,775,677    69,328,028,223    25.05    24.50    25.15    

%ต่อยอดรวม

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559-2561
หน่วย : บาท
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หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม
ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561 2560 2559 2561 2560 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น 21

   ทนุจดทะเบียน
หุ้นสามญั 4,997 ลา้นหุ้น มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท 4,997,459,800      4,997,459,800      4,997,459,800         1.72        1.76        1.81        

   ทนุท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 2,973 ลา้นหุ้น มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท ช าระครบแลว้ 2,973,095,330      2,973,095,330      2,973,095,330         1.02        1.05        1.08        

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561
หน่วย : บาท

%ต่อยอดรวม
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ส่วนเกินทนุ
   ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 21 22,388,093,275    22,372,276,085    22,388,093,275.00  7.71        7.88        8.12        

ส่วนต ่ากว่าทนุอ่ืน
ส่วนต ่าจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย 37 (668,455,415)        - - (0.23)      - -

ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ 

ทนุส ารองตามกฎหมาย 22 500,000,000         500,000,000         500,000,000             0.17        0.18        0.18        
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 32,005,107,623    24,174,742,689    16,471,015,050       11.02     8.51        5.97        

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 23 339,016,186         300,240,549         236,679,794             0.12        0.11        0.09        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษทั 57,536,856,999    50,320,354,653    42,568,883,449       19.81     17.71     15.44     

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 147,540,956         106,433,070         139,450,634             0.05        0.04        0.05        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 57,684,397,955    50,426,787,723    42,708,334,083       19.86     17.75     15.49     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 290,520,802,659  284,067,354,268  275,670,350,562     100.01   100.00   100.00   

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2561 2560 2559 2561 2560 2559
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 5,900,000,000      6,500,000,000      9,200,000,000      2.03      2.29      3.34      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18, 34 37,679,694,758    32,140,894,338    34,292,055,244    12.97    11.31    12.44    
ส่วนของหน้ีสินระยะยาว
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 11,203,598,605    3,075,569,159      2,484,704,493      3.86      1.08      0.90      

ส่วนของใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคมคา้งจ่าย
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 3,971,753,447      13,988,910,603    10,017,157,156    1.37      4.92      3.63      

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 17, 34 -                   -                   -                   - - - 
ผลประโยชนต์อบแทนรายปีคา้งจ่าย 5,361,818,613      5,361,818,613      5,360,786,666      1.85      1.89      1.94      
รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีรับล่วงหนา้ 3,963,530,920      3,409,682,237      3,208,042,630      1.36      1.20      1.16      
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 5 2,220,542,185      2,642,633,529      2,963,182,980      0.76      0.93      1.07      
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,412,564,709      2,456,516,299      1,756,300,784      0.83      0.86      0.64      
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 50,952,575            24,750,899            45,798,270            0.02      0.01      0.02      

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 72,764,455,812    69,600,775,677    69,328,028,223    25.05    24.50    25.15    

%ต่อยอดรวม

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559-2561
หน่วย : บาท

98 



99 
 

 

ผลการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินหาอตัราร้อยละตามแนวตั้ง 

จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของ บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 
(มหาชน) ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวตั้ง ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ปี คือ ปี  2559 ปี 2560  และ      
ปี 2561  พบวา่ 

 ใน ปี 2559  จากการเปรียบเทียบดว้ยร้อยละของกิจการมีรายไดร้วมทั้งส้ินมีค่าเท่ากบั 100 %  
สินทรัพยห์มุนเวียน 11.57 % สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 88.43 % และในส่วนของหน้ีสินและส่วนของ     
ผูถื้อหุน้ มีดงัน้ี หน้ีสินหมุนเวียน 25.15 % หน้ีสินไม่หมุนเวียน 59.36 % ส่วนของผูถื้อหุน้ 15.49 % 

 ใน ปี 2560  จากการเปรียบเทียบร้อยละของกิจการมีรายได้รวมทั้งส้ินมีค่าเท่ากับ 100 %  
สินทรัพย์หมุนเวียน 12.26 % สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 87.74 % ในส่วนของหน้ีสินและส่วนของ             
ผูถื้อหุน้ มีดงัน้ี หน้ีสินหมุนเวียน 24.50 % หน้ีสินไม่หมุนเวียน 57.75 % ส่วนของผูถื้อหุน้ 17.75 % 

 ใน ปี 2561  จากการเปรียบเทียบร้อยละของกิจการมีรายได้รวมทั้งส้ินมีค่าเท่ากับ 100 %  
สินทรัพย์หมุนเวียน 12.02 % สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 87.98 % ในส่วนของหน้ีสินและส่วนของ            
ผูถื้อหุน้ มีดงัน้ี หน้ีสินหมุนเวียน 25.05 % หน้ีสินไม่หมุนเวียน 55.10 % ส่วนของผูถื้อหุน้ 19.86 % 

จากการเปรียบเทียบจากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวตั้ง  ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ปี คือ ปี  2559    
ปี 2560  และ ปี 2561  พบว่า กิจการมีรายไดร้วมทั้งส้ิน มีค่าเท่ากบั 100 %  เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบ
จึงพบว่า งบแสดงฐานะการเงิน ในปี 2561มีอัตราเพิ่มขึ้นถึงมาก 290,520,80,659.00 จาก ปี 2560  
284,067,354,268.00 และใน ปี 2559  275,670,350,562.00 
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4.3  การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโนม้    

 

 

 

 
 หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม เพิม่/ลด ร้อยละ% เพิม่/ลด ร้อยละ%

2561 2560 2559 2561 2561 2560 2560

รายได้

รายไดจ้ากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ 25, 34 144,004,927,501   132,946,614,806 128,226,136,756 11,058,312,695   8.32         4,720,478,050   3.68       

รายไดจ้ากการขาย 34 25,850,919,656     24,775,185,546   23,923,729,805   1,075,734,110     4.34         851,455,741      3.56       

รายไดค้า่ก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ -                  -                 -                 -                -     -              -   

รวมรายได้ 169,855,847,157   157,721,800,352 152,149,866,561 12,134,046,805   7.69         5,571,933,791   3.66       

ต้นทุน

ตน้ทุนการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ 29, 34 (76,700,066,883)   (66,603,293,144)  (58,069,917,881)  (10,096,773,739) 15.16       (8,533,375,263) 14.70     

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนรายปี 1 -                  (1,032,975)           (3,989,039)           1,032,975            (100.00)    2,956,064          (74.10)    

ตน้ทุนขาย (26,755,621,910)   (25,654,312,974)  (24,917,977,306)  (1,101,308,936)   4.29         (736,335,668)    2.96       

ตน้ทุนคา่ก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ -                  -                 -                 -                -     -              -   

รวมต้นทุน (103,455,688,793) (92,258,639,093)  (82,991,884,226)  (11,197,049,700) 12.14       (9,266,754,867) 11.17     

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 66,400,158,364     65,463,161,259   69,157,982,335   936,997,105        1.43         (3,694,821,076) (5.34)      

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561
หน่วย : บาท

100 



101 
 

 

 

 

 

 
 หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม เพิม่/ลด ร้อยละ% เพิม่/ลด ร้อยละ%

2561 2560 2559 2561 2561 2560 2560

รายได้

รายไดจ้ากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ 25, 34 144,004,927,501   132,946,614,806 128,226,136,756 11,058,312,695   8.32         4,720,478,050   3.68       

รายไดจ้ากการขาย 34 25,850,919,656     24,775,185,546   23,923,729,805   1,075,734,110     4.34         851,455,741      3.56       

รายไดค้า่ก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ -                  -                 -                 -                -     -              -   

รวมรายได้ 169,855,847,157   157,721,800,352 152,149,866,561 12,134,046,805   7.69         5,571,933,791   3.66       

ต้นทุน

ตน้ทุนการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ 29, 34 (76,700,066,883)   (66,603,293,144)  (58,069,917,881)  (10,096,773,739) 15.16       (8,533,375,263) 14.70     

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนรายปี 1 -                  (1,032,975)           (3,989,039)           1,032,975            (100.00)    2,956,064          (74.10)    

ตน้ทุนขาย (26,755,621,910)   (25,654,312,974)  (24,917,977,306)  (1,101,308,936)   4.29         (736,335,668)    2.96       

ตน้ทุนคา่ก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ -                  -                 -                 -                -     -              -   

รวมต้นทุน (103,455,688,793) (92,258,639,093)  (82,991,884,226)  (11,197,049,700) 12.14       (9,266,754,867) 11.17     

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 66,400,158,364     65,463,161,259   69,157,982,335   936,997,105        1.43         (3,694,821,076) (5.34)      

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561
หน่วย : บาท

ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

คา่ใชจ่้ายในการขาย 29 (9,549,510,004)     (9,990,160,128)    (16,012,372,813)  440,650,124        (4.41)        6,022,212,685   (37.61)    

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 29 (16,745,333,213)   (15,087,572,624)  (13,763,454,066)  (1,657,760,589)   10.99       (1,324,118,558) 9.62       

รวมต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร (26,294,843,217)   (25,077,732,752)  (29,775,826,879)  (1,217,110,465)   4.85         4,698,094,127   (15.78)    

ก าไร (ขาดทุน) จากการให้บริการ การให้เช่าอุปกรณ์และการขาย 40,105,315,147     40,385,428,507   39,382,155,456   (280,113,360)      (0.69)        1,003,273,051   2.55       

รายไดด้อกเบ้ีย 26, 34 164,949,049          174,795,247        203,951,212        (9,846,198)          (5.63)        (29,155,965)      (14.30)    

รายไดอ่ื้น (กลบัรายการ) 27, 34 695,878,287          575,201,652        364,175,929        120,676,635        20.98       211,025,723      57.95     

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ 9 (122,974,184)        5,368,443            23,896,565          (128,342,627)      (2,390.69) (18,528,122)      (77.53)    

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 10 - - -                 -                -     -              -   

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 118,631,111          224,917,346        277,161,087        (106,286,235)      (47.26)      (52,243,741)      (18.85)    

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 34 (177,470,136)        (142,726,987)       (150,257,434)       (34,743,149)        24.34       7,530,447          (5.01)      

ตน้ทุนทางการเงิน 30, 34 (5,147,685,400)     (5,301,632,485)    (4,236,138,986)    153,947,085        (2.90)        (1,065,493,499) 25.15     

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 35,636,643,874     35,921,351,723   35,864,943,829   (284,707,849)      (0.79)        56,407,894        0.16       

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 31 (5,922,538,911)     (5,843,428,337)    (5,175,299,508)    (79,110,574)        1.35         (668,128,829)    12.91     

ก าไรส าหรับปี 29,714,104,963     30,077,923,386   30,689,644,321   (363,818,423)      (1.21)        (611,720,935)    (1.99)      
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 หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม เพิม่/ลด ร้อยละ% เพิม่/ลด ร้อยละ%

2561 2560 2559 2561 2561 2560 2560

การแบ่งปันก าไร

    ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 29,682,178,137     30,077,312,101   30,666,538,425   (395,133,964)      (1.31)        (589,226,324)    (1.92)      

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 31,926,826            611,285               23,105,896          31,315,541          5,122.90  (22,494,611)      (97.35)    

ก าไรส าหรับปี 29,714,104,963     30,077,923,386   30,689,644,321   (363,818,423)      (1.21)        (611,720,935)    (1.99)      

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 32

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 9.98                       10.12                   10.31                   (0.13)                   (1.31)        (0.20)                 (1.92)      

ก าไรต่อหุ้นปรับลด 9.98                       10.12                   10.31                   (0.13)                   (1.31)        (0.20)                 (1.92)      

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561
หน่วย : บาท

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน (ต่อ)

102 



103 
 

 

ผลการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนหาอตัราร้อยละตามนอน 

จากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนของ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวนอน ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูล 2 ปี คือ ปี 2560 และ ปี 2561 พบว่า
  

 ใน ปี 2560  จากการเปรียบเทียบร้อยละของกิจการมีรายไดร้วมทั้งส้ิน รายได ้3.66 % 
  ตน้ทุน 11.17 % ก าไร(ขาดทุน) ขั้นตน้ (5.34) %  ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร (15.78) % ก าไร(ขาดทุน)จากการให้บริการ การให้เช่าอุปกรณ์และการขาย 2.55 % ก าไร

ก่อนหกัภาษีเงินได ้0.16 % ก าไรส าหรับปี (1.99) %  และก าไรต่อหุน้ (1.92) %  

 ใน ปี 2561  จากการเปรียบเทียบร้อยละของกิจการมีรายไดร้วมทั้งส้ิน รายได ้7.69 % 
  ตน้ทุน 12.14 % ก าไร(ขาดทุน) ขั้นตน้ 1.43 %  ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร 4.85 % ก าไร(ขาดทุน)จากการให้บริการ การให้เช่าอุปกรณ์และการขาย (0.69) % ก าไร

ก่อนหกัภาษีเงินได ้(0.79) % ก าไรส าหรับปี (1.21) %  และก าไรต่อหุน้ (1.31) %  

จากการเปรียบเทียบจากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนของ บริษทั แอดวานซ์  อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวนอน  ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูล 2 ปี คือ ปี 
2560  และ ปี 2561  พบว่า กิจการมีรายไดร้วมทั้งส้ิน เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบจึงพบว่า งบก าไร
ขาดทุน มีอตัราลดลง 
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หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม

ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เพิม่/ลด ร้อยละ เพิม่/ลด ร้อยละ

2561 2560 2559 2561 2561 2560 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 9,066,888,356     10,650,407,393   11,226,140,704   (1,583,519,037) (14.87)     (575,733,311)     (5.13)    

เงินฝากธนาคารท่ีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 5 2,220,542,185     2,642,633,529     2,963,182,980     (422,091,344)    (15.97)     (320,549,451)     (10.82)  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7, 34 19,241,653,605   17,071,011,926   14,116,309,540   2,170,641,679   12.72      2,954,702,386   20.93    

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 - - -                 -              -    -               - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 116,987,006        197,610,371        -                 (80,623,365)      (40.80)     -               - 

สินคา้คงเหลือ 8 3,822,985,486     3,950,534,972     3,085,251,635     (127,549,486)    (3.23)       865,283,337      28.05    

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 35 5,772,175            82,917,264          -                 (77,145,089)      (93.04)     -               - 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 35 429,844,303        245,744,406        508,453,933        184,099,897      74.92      (262,709,527)     (51.67)  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 34,904,673,116   34,840,859,861   31,899,338,792   63,813,255        0.18        2,941,521,069   9.22      

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561
หน่วย : บาท
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หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม

ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เพิม่/ลด ร้อยละ เพิม่/ลด ร้อยละ

2561 2560 2559 2561 2561 2560 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 9,066,888,356     10,650,407,393   11,226,140,704   (1,583,519,037) (14.87)     (575,733,311)     (5.13)    

เงินฝากธนาคารท่ีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 5 2,220,542,185     2,642,633,529     2,963,182,980     (422,091,344)    (15.97)     (320,549,451)     (10.82)  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7, 34 19,241,653,605   17,071,011,926   14,116,309,540   2,170,641,679   12.72      2,954,702,386   20.93    

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 - - -                 -              -    -               - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 116,987,006        197,610,371        -                 (80,623,365)      (40.80)     -               - 

สินคา้คงเหลือ 8 3,822,985,486     3,950,534,972     3,085,251,635     (127,549,486)    (3.23)       865,283,337      28.05    

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 35 5,772,175            82,917,264          -                 (77,145,089)      (93.04)     -               - 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 35 429,844,303        245,744,406        508,453,933        184,099,897      74.92      (262,709,527)     (51.67)  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 34,904,673,116   34,840,859,861   31,899,338,792   63,813,255        0.18        2,941,521,069   9.22      

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561
หน่วย : บาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 17,793,644          30,728,921          24,234,502          (12,935,277)      (42.09)     6,494,419          26.80    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                 -                 -                 -              -    -               

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 735,995,899        58,535,887          14,662,013          677,460,012      1,157.34 43,873,874        299.23  

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 6 59,976,210          59,399,310          59,399,310          576,900             0.97        -                         -       

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 130,211,973,802 132,579,258,894 118,271,443,199 (2,367,285,092) (1.79)       14,307,815,695 12.10    

สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ 12 -                 -                 -                 -              -    -               - 

คา่ความนิยม 13 2,881,699,659     34,930,692          34,930,692          2,846,768,967   8,149.76 -               - 

ใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคม 14 111,749,059,137 107,523,563,565 115,378,417,908 4,225,495,572   3.93        (7,854,854,343)  (6.81)    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 15 5,091,828,807     4,499,186,068     4,099,208,006     592,642,739      13.17      399,978,062      9.76      

ลูกหน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียนและสญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้า35 - - 577,660,237        -              -    -               - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 3,210,339,722     2,562,435,786     2,617,832,320     647,903,936      25.28      (55,396,534)       (2.12)    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 34 1,641,645,473     1,878,455,284     2,693,223,583     (236,809,811)    (12.61)     (814,768,299)     (30.25)  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 255,600,312,353 249,226,494,407 243,771,011,770 6,373,817,946   2.56        5,455,482,637   2.24      

รวมสินทรัพย์ 290,504,985,469 284,067,354,268 275,670,350,562 6,437,631,201   2.27        8,397,003,706   3.05      105 



106 
 

 

 

หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม
ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เพิม่/ลด ร้อยละ เพิม่/ลด ร้อยละ
2561 2560 2559 2561 2561 2560 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 5,900,000,000     6,500,000,000     9,200,000,000     (600,000,000)         (9.23)    (2,700,000,000)       (29.35)  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18, 34 37,679,694,758   32,140,894,338   34,292,055,244   5,538,800,420       17.23    (2,151,160,906)       (6.27)    

ส่วนของหน้ีสินระยะยาว

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 11,203,598,605   3,075,569,159     2,484,704,493     8,128,029,446       264.28  590,864,666           23.78    

ส่วนของใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคมคา้งจ่าย

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 3,971,753,447     13,988,910,603   10,017,157,156   (10,017,157,156)    (71.61)  3,971,753,447        39.65    

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 17, 34 -                 -                 -                 -                   - -                    - 

ผลประโยชน์ตอบแทนรายปีคา้งจ่าย 5,361,818,613     5,361,818,613     5,360,786,666     -                             -       1,031,947               0.02      

รายไดค้า่บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีรับล่วงหน้า 3,963,530,920     3,409,682,237     3,208,042,630     553,848,683          16.24    201,639,607           6.29      

เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 5 2,220,542,185     2,642,633,529     2,963,182,980     (422,091,344)         (15.97)  (320,549,451)          (10.82)  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,412,564,709     2,456,516,299     1,756,300,784     (43,951,590)           (1.79)    700,215,515           39.87    

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 50,952,575          24,750,899          45,798,270          26,201,676            105.86  (21,047,371)            (45.96)  

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 72,764,455,812   69,600,775,677   69,328,028,223   3,163,680,135       4.55      272,747,454           0.39      

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559-2561
หน่วย : บาท

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม
ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เพิม่/ลด ร้อยละ เพิม่/ลด ร้อยละ
2561 2560 2559 2561 2561 2560 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 21

   ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 4,997 ลา้นหุ้น มูลคา่หุ้นละ 1.00 บาท 4,997,459,800     4,997,459,800     4,997,459,800     -                       -       -                       -       

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุ้นสามญั 2,973 ลา้นหุ้น มูลคา่หุ้นละ 1.00 บาท ช าระครบแลว้ 2,973,095,330     2,973,095,330     2,973,095,330     -                       -       -                       -       

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561
หน่วย : บาท

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินระยะยาว 17 92,029,626,131   100,101,849,676 87,273,400,138   (8,072,223,545)      (8.06)    12,828,449,538      14.70    

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 20 2,253,764,390     1,855,646,009     2,554,402,991     398,118,381          21.45    (698,756,982)          (27.36)  

ใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคมคา้งจ่าย 19 63,516,140,746   59,960,851,091   72,180,037,834   3,555,289,655       5.93      (12,219,186,743)     (16.93)  

หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 35 - 117,672,750        - -                   - -                    - 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,272,417,625     2,003,771,342     1,626,147,293     268,646,283          13.41    377,624,049           23.22    

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 160,071,948,892 164,039,790,868 163,633,988,256 (3,967,841,976)      (2.42)    405,802,612           0.25      

รวมหนีสิ้น 232,836,404,704 233,640,566,545 232,962,016,479 (804,161,841)         (0.34)    678,550,066           0.29      
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หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม
ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เพิม่/ลด ร้อยละ เพิม่/ลด ร้อยละ
2561 2560 2559 2561 2561 2560 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 21

   ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 4,997 ลา้นหุ้น มูลคา่หุ้นละ 1.00 บาท 4,997,459,800     4,997,459,800     4,997,459,800     -                       -       -                       -       

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุ้นสามญั 2,973 ลา้นหุ้น มูลคา่หุ้นละ 1.00 บาท ช าระครบแลว้ 2,973,095,330     2,973,095,330     2,973,095,330     -                       -       -                       -       

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561
หน่วย : บาท

108 



109 
 

 

 
 

หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม
ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เพิม่/ลด ร้อยละ เพิม่/ลด ร้อยละ
2561 2560 2559 2561 2561 2560 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 21

   ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 4,997 ลา้นหุ้น มูลคา่หุ้นละ 1.00 บาท 4,997,459,800     4,997,459,800     4,997,459,800     -                       -       -                       -       

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุ้นสามญั 2,973 ลา้นหุ้น มูลคา่หุ้นละ 1.00 บาท ช าระครบแลว้ 2,973,095,330     2,973,095,330     2,973,095,330     -                       -       -                       -       

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561
หน่วย : บาท

ส่วนเกินทุน

   ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 21 22,388,093,275   22,372,276,085   22,388,093,275   15,817,190      0.07      (15,817,190)     (0.07)    

ส่วนต ่ากวา่ทุนอ่ืน

ส่วนต ่าจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย 37 (668,455,415)       - - -             - -             - 

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ 

ทุนส ารองตามกฎหมาย 22 500,000,000        500,000,000        500,000,000        -                       -       -                       -       

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 32,005,107,623   24,174,742,689   16,471,015,050   7,830,364,934 32.39    7,703,727,639 46.77    

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 23 339,016,186        300,240,549        236,679,794        38,775,637      12.91    63,560,755      26.86    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษทั 57,536,856,999   50,320,354,653   42,568,883,449   7,216,502,346 14.34    7,751,471,204 18.21    

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 147,540,956        106,433,070        139,450,634        41,107,886      38.62    (33,017,564)     (23.68)  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 57,684,397,955   50,426,787,723   42,708,334,083   7,257,610,232 14.39    7,718,453,640 18.07    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 290,520,802,659 284,067,354,268 275,670,350,562 6,453,448,391 2.27      8,397,003,706 3.05      

#REF! #REF! #REF!
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ผลการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินหาอตัราร้อยละตามแนวนอน 

 จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของ บริษทั แอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ ากดั (มหาชน) ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวตั้ง ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูล 2 ปี คือ ปี 2560  และ ปี 
2561  พบวา่ 

 ใน ปี 2560  จากการเปรียบเทียบร้อยละของกิจการมีรายไดร้วมทั้งส้ินมีค่าเท่ากบั 100 %  
สินทรัพย์หมุนเวียน 9.22 % สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2.24 % ในส่วนของหน้ีสินและส่วนของ           
ผูถื้อหุ้นมีดังน้ี หน้ีสินหมุนเวียน 0.39 % หน้ีสินไม่หมุนเวียน 0.29 % ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ
บริษทั 18.21 % ส่วนของผูถื้อหุน้ 18.07 % 

 ใน ปี 2561  จากการเปรียบเทียบร้อยละของกิจการมีรายไดร้วมทั้งส้ินมีค่าเท่ากบั 100 %  
สินทรัพยห์มุนเวียน 0.18 % สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2.56 % ในส่วนของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อ
หุ้น มีดงัน้ี หน้ีสินหมุนเวียน 4.55 % หน้ีสินไม่หมุนเวียน (0.34) % ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบริษทั 
14.34 % ส่วนของผูถื้อหุน้ 14.39 % 

จากการเปรียบเทียบจากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวตั้ง ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูล 2 ปี คือ ปี 2560  
และ ปี 2561  พบว่า กิจการมีรายไดร้วมทั้งส้ิน มีค่าเท่ากบั 100 %  เม่ือพิจารณาองค์ประกอบจึง
พบว่ า  งบแสดงฐานะการ เ งิน  ในปี  2561 มีอัตราลดลง  6,453,448,391.00 จาก  ปี  2560  
8,397,003,706.00 บาท 
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4.4  การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 
 4.4.1  อตัราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่อง 
เงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพยห์มุนเวียน – หน้ีสินหมุนเวียน 
 

  

  

   
 
อตัราส่วนทุนหมุนเวียน  =  สินทรัพยห์มุนเวียน 
       หน้ีสินหมุนเวียน 
 

  
 

  
  

  
 
 
 

31,899,388,792 - 69,328,028,233 = 37,428,639,431 บาท
2559

34,840,859,861 - 69,600,775,677 = 34,759,915,816 บาท
2560

34,904,673,116 - 72,764,455,812 = 37,859,782,696 บาท
2561

31,899,388,792
69,328,028,233

2559

= 0.46 เทา่

34,840,859,861
69,600,775,677

2560

= 0.50 เทา่

34,904,673,116
72,764,455,812

2561

= 0.48 เทา่
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อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว =  สินทรัพยห์มุนเวียน - สินคา้คงเหลือ – ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 
 
      หน้ีสินหมุนเวียน 

  
 

  
  

  
 
 4.4.2 อตัราส่วนความสามารถในการใช้สินทรัพย์ 
อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี   =     ขายสุทธิ 
 
    ลูกหน้ีถวัเฉล่ีย 

  
 

  
  
 

31,899,388,792 - 3,085,251,635 - 0
69,328,028,223

2559

= 0.42 เทา่

34,840,859,861 - 3,950,534,972 - 0
69,600,755,677

2560

= 0.44 เทา่

34,904,673,116 - 3,822,985,486 - 0
72,764,455,812

2561

= 0.43 เทา่

157,721,800,352
15,593,660,733

= 10.11 เทา่

2560

169,855,847,157
18,156,332,765.50

= 9.36 เทา่

2561



113 
 

 

 
อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ    =   ตน้ทุนขาย 
 
          สินคา้คงเหลือถวัเฉล่ีย 

  
 

  
  
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร      =      ขายสุทธิ 
 
      สินทรัพยถ์าวรสุทธิถวัเฉล่ีย 

  
 

  
 
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม        =     ขายสุทธิ 
 
         สินทรัพยร์วมถวัเฉล่ีย 

  

92,258,639,093
3,517,893,303.50

= 26.23 เทา่

2560

103,455,688,793
3,886,760,229

= 26.62 เทา่

2561

157,721,800,352
246,498,753,089

= 0.64 เทา่

2560

169,855,847,157
252,413,403,380

= 0.67 เทา่

2561

157,721,800,352
279,868,852,415

= 0.56 เทา่

2560
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ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการเก็บหน้ี      =    จ านวนวนัในรอบปีบญัชี 365 
 
       อตัราการหมุนของลูกหน้ี 
 

  
 

  
   
ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการขายสินคา้  =        จ านวนวนัในรอบปีบญัชี 365 
 
       อตัราการหมุนของสินคา้ 
 

  
 

  
  
 

169,855,847,157
287,286,169,868.50

= 0.59 เทา่

2561

365
10.11

= 36 วนั

2560

365
9.36

= 39 วนั

2561

365
26.62

= 13 วนั

2560

365
26.62

= 13 วนั

2561



115 
 

 

อตัราการหมุนเวียนของเจา้หน้ี     =       ซ้ือสุทธิ 
 
       เจา้หน้ีถวัเฉล่ีย 
 

  
 

  
  
ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการจ่ายช าระหน้ี   =   จ านวนวนัในรอบปีบญัชี 365 
 
     อตัราการหมุนของเจา้หน้ี 
 

  
 

  
  
  
 
 
 
 

92,258,639,093
33,216,474,791

= 2.77 เทา่

2560

103,455,688,793
34,910,294,548

= 2.96 เทา่

2561

365
2.77

= 132 วนั

2560

365
2.96

= 123 วนั

2561
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4.4.3 อตัราส่วนวิเคราะห์สภาพความเส่ียงทางการเงิน 
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม  =      หน้ีสินรวม 
 
      สินทรัพยร์วม 
 

  
 

  
 

  
  
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น     =     หน้ีสินรวม 
 
         ส่วนของผูถื้อหุ้น 
 

  
 

  
 

232,962,016,479
275,670,350,562

= 0.85 เทา่

2559

233,640,566,545
284,067,354,268

= 0.82 เทา่

2560

232,836,404,704
290,504,985,469

= 0.80 เทา่

2561

232,962,016,479
42,708,334,083

2559

= 5.45 เทา่

233,640,566,545
50,426,787,723

2560

= 4.63 เทา่
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 4.4.4 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้   =   ก าไรขั้นตน้ x 100 
  
   ขายสุทธิ 

  
 

  
 

  
   
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน   =   ก าไรจากการด าเนินงาน x 100 
 
     ขายสุทธิ 
 

  
 

232,836,404,704
57,684,397,955

2561

= 4.04 เทา่

69,157,982,335 x 100
152,149,866,561

= 45.45%

2559

65,463,161,259 x 100
157,721,800,352

= 41.51%

2560

66,400,158,364 x 100
169,855,847,157

= 39.09%

2561

39,382,155,456 x 100
152,149,866,561

= 25.88%

2559
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อตัราก าไรสุทธิ    =     ก าไรสุทธิ x 100 
 
   ขายสุทธิ 

  
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

40,385,428,507 x 100
157,721,800,352

= 25.61%

2560

40,105,315,147 x 100
169,855,847,157.00           

= 23.61%

2561

30,689,644,321 x 100
152,149,866,561

= 20.17%

2559

30,077,923,386 x 100
157,721,800,352

= 19.07%

2560

29,714,104,963 x 100
169,855,847,157

= 17.49%

2561
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อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์  =   ก าไรสุทธิ x 100 
 
      สินทรัพยร์วมเฉล่ีย 
 

  
  

   
 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  =   ก าไรสุทธิของผูถื้อหุน้สามญั x 100 
 
         ส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัเฉล่ีย 
 

  
 

  
 
 
 

30,077,923,386 x 100
279,868,852,415

= 10.75%

2560

29,714,104,963 x 100 = 10.34%
287,286,169,868.50

2561

30,077,923,386 x 100
46,567,560,903

= 64.59%

2560

29,714,104,963 x 100
54,055,592,839

= 54.97%

2561
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4.5  การวิเคราะห์เปรียบเทียบกบับริษัทคู่แข่ง 
แนวตั้ง 

 
 
 

 หมายเหตุ งบการเงินรวม %ต่อยอดรวม งบการเงินรวม %ต่อยอดรวม
2559 2559 2559 2559

รายได้
รายไดจ้ากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ 25, 34 128,226,136,756  69,252,450,291   
รายไดจ้ากการขาย 34 23,923,729,805    12,180,744,934   
รายไดค้่าก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ -                   1,044,409,935     
รวมรายได้ 152,149,866,561  100 82,477,605,160   100

ต้นทุน
ตน้ทนุการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ 29, 34 (58,069,917,881)  (46,159,687,389)  
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนรายปี 1 (3,989,039)            -                  
ตน้ทนุขาย (24,917,977,306)  (14,686,119,247)  
ตน้ทนุค่าก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ -                   -                  
รวมต้นทุน (82,991,884,226)  (54.55)            (60,845,806,636)  (73.77)             

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 69,157,982,335    45.45              21,631,798,524   26.23              

AIS DTAC

การเปรียบเทยีบกบับริษทัคู่แข่ง

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

งบก าไรขาดทุน

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ บริษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หน่วย : บาท
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 หมายเหตุ งบการเงินรวม %ต่อยอดรวม งบการเงินรวม %ต่อยอดรวม
2559 2559 2559 2559

รายได้
รายไดจ้ากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ 25, 34 128,226,136,756  69,252,450,291   
รายไดจ้ากการขาย 34 23,923,729,805    12,180,744,934   
รายไดค้่าก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ -                   1,044,409,935     
รวมรายได้ 152,149,866,561  100 82,477,605,160   100

ต้นทุน
ตน้ทนุการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ 29, 34 (58,069,917,881)  (46,159,687,389)  
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนรายปี 1 (3,989,039)            -                  
ตน้ทนุขาย (24,917,977,306)  (14,686,119,247)  
ตน้ทนุค่าก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ -                   -                  
รวมต้นทุน (82,991,884,226)  (54.55)            (60,845,806,636)  (73.77)             

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 69,157,982,335    45.45              21,631,798,524   26.23              

AIS DTAC

การเปรียบเทยีบกบับริษทัคู่แข่ง

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

งบก าไรขาดทุน

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ บริษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หน่วย : บาท

ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใชจ่้ายในการขาย 29 (16,012,372,813)  (7,191,923,804)    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 29 (13,763,454,066)  (10,604,172,567)  
รวมต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร (29,775,826,879)  (19.57)            (17,796,096,371)  (21.58)             

ก าไร (ขาดทุน) จากการให้บริการ การให้เช่าอุปกรณ์และการขาย 39,382,155,456    25.88              3,835,702,153     4.65                
รายไดด้อกเบ้ีย 26, 34 203,951,212         170,342,461         
รายไดอ่ื้น (กลบัรายการ) 27, 34 364,175,929         58,295,379           
ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย และการร่วมคา้9 23,896,565            10,055,337           
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 10 -                   -                  
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 277,161,087         83,836,928           
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 34 (150,257,434)        -                  
ตน้ทนุทางการเงิน 30, 34 (4,236,138,986)     (1,566,647,373)    

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 35,864,943,829    23.57              2,591,584,885     3.14                
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 31 (5,175,299,508)     (505,721,770)       
ก าไรส าหรับปี 30,689,644,321    20.17              2,085,863,115     2.53                121 
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 หมายเหตุ งบการเงินรวม %ต่อยอดรวม งบการเงินรวม %ต่อยอดรวม
2560 2560 2560 2560

รายได้
รายไดจ้ากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ 25, 34 132,946,614,806  68,082,681,121    
รายไดจ้ากการขาย 34 24,775,185,546    9,373,807,419       
รายไดค้่าก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ -                   818,315,933          
รวมรายได้ 157,721,800,352  100 78,274,804,473    100

ต้นทุน
ตน้ทนุการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ 29, 34 (66,603,293,144)  (47,295,578,132)   
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนรายปี 1 (1,032,975)            
ตน้ทนุขาย (25,654,312,974)  (12,233,258,447)   
ตน้ทนุค่าก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ -                   
รวมต้นทุน (92,258,639,093)  (58.49)            (59,528,836,579)   (76.05)             

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 65,463,161,259    41.51              18,745,967,894    23.95              

การเปรียบเทยีบกบับริษทัคู่แข่ง

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ บริษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

AIS DTAC
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ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใชจ่้ายในการขาย 29 (9,990,160,128)     (4,867,933,452)     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 29 (15,087,572,624)  (10,440,565,736)   
รวมต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร (25,077,732,752)  (15.90)            (15,308,499,188)   (19.56)             

ก าไร (ขาดทุน) จากการให้บริการ การให้เช่าอุปกรณ์และการขาย 40,385,428,507    25.61              3,437,468,706       4.39                
รายไดด้อกเบ้ีย 26, 34 174,795,247         217,361,998          
รายไดอ่ื้น (กลบัรายการ) 27, 34 575,201,652         248,346,652          
ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย และการร่วมคา้9 5,368,443              (6,699,363)             
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 10 - (6,230,000)             
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 224,917,346         49,813                    
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 34 (142,726,987)        -
ตน้ทนุทางการเงิน 30, 34 (5,301,632,485)     (1,557,214,957)     

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 35,921,351,723    22.78              2,333,082,849       2.98                
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 31 (5,843,428,337)     (218,107,691)        
ก าไรส าหรับปี 30,077,923,386    19.07              2,114,975,158       2.70                123 
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 หมายเหตุ งบการเงินรวม %ต่อยอดรวม งบการเงินรวม %ต่อยอดรวม
2561 2561 2561 2561

รายได้
รายไดจ้ากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ 25, 34 144,004,927,501   65,218,630,481     65,218,630,481   
รายไดจ้ากการขาย 34 25,850,919,656     7,769,100,931       7,769,100,931     
รายไดค้่าก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ -                    
รวมรายได้ 169,855,847,157   100 72,987,731,412     100

ต้นทุน
ตน้ทนุการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ 29, 34 (76,700,066,883)    (47,454,838,455)   
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนรายปี 1 -                    -
ตน้ทนุขาย (26,755,621,910)    (9,824,777,184)     
ตน้ทนุค่าก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ -                    -
รวมต้นทุน (103,455,688,793)  (60.91)            (57,279,615,639)   (78.48)                   

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 66,400,158,364     39.09              15,708,115,773     21.52                     

การเปรียบเทยีบกบับริษทัคู่แข่ง

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ บริษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

AIS DTAC
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ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใชจ่้ายในการขาย 29 (9,549,510,004)      (4,778,367,391)     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 29 (16,745,333,213)    (17,930,159,646)   
รวมต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร (26,294,843,217)    (15.48)            (22,708,527,037)   (31.11)                   

ก าไร (ขาดทุน) จากการให้บริการ การให้เช่าอุปกรณ์และการขาย 40,105,315,147     23.61              (7,000,411,264)     (9.59)                      
รายไดด้อกเบ้ีย 26, 34 164,949,049           241,121,805          
รายไดอ่ื้น (กลบัรายการ) 27, 34 695,878,287           318,453,163          
ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย และการร่วมคา้9 (122,974,184)         (12,147,716)           
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 10 - 6,230,000               
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 118,631,111           6,823,626               
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 34 (177,470,136)         -
ตน้ทนุทางการเงิน 30, 34 (5,147,685,400)      (1,351,242,097)     

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 35,636,643,874     20.98              (7,791,172,483)     (10.67)                   
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 31 (5,922,538,911)      1,430,536,469       
ก าไรส าหรับปี 29,714,104,963     17.49              (6,360,636,014)     (8.71)                      125 
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบับริษทัคู่แข่งงบก าไรขาดทุนแนวตั้ง 

 การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุน ปี 2559 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
รายได ้100 %  ตน้ทุน (54.55) % ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 45.45 % ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริการ (19.57) %  ก าไร (ขาดทุน)จากการให้บริการ การให้เช่าอุปกรณ์และ        
การขาย 25.88 % ก าไรก่อนภาษีเงินได ้23.57 % ก าไรส าหรับปี 20.17 %  
 การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุน ปี 2559 บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) รายได้ 100 %  ต้นทุน (73.77) % ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 26.23 % ต้นทุนในการ                 
จดัจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริการ (21.58) %  ก าไร (ขาดทุน)จากการให้บริการ การให้เช่า
อุปกรณ์และการขาย 4.65 % ก าไรก่อนภาษีเงินได ้3.14 % ก าไรส าหรับปี 2.53 %  

จากการเปรียบเทียบและจากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนของบริษทักบับริษทัคู่แข่ง พบวา่
ในปี 2559 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) มีงบก าไรขาดทุนท่ีสูงกว่า          
บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 40.95 %  

 การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุน ปี 2560 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
รายได ้100 %  ตน้ทุน (58.49) % ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 41.51 % ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริการ (15.90) %  ก าไร (ขาดทุน)จากการให้บริการ การให้เช่าอุปกรณ์และ        
การขาย 25.61 % ก าไรก่อนภาษีเงินได ้22.78 % ก าไรส าหรับปี 19.07 %  
 การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุน ปี 2560 บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) รายได้ 100 %  ต้นทุน (76.05) % ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 23.92 % ต้นทุนในการ               
จัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริการ (19.56) %  ก าไร (ขาดทุน)จากการให้บริการ การให้          
เช่าอุปกรณ์และการขาย 4.39 % ก าไรก่อนภาษีเงินได ้2.98 % ก าไรส าหรับปี 2.70 %  

จากการเปรียบเทียบ จากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนของบริษทักบับริษทัคู่แข่ง คน้พบว่า
ในปี 2560 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) มีงบก าไรขาดทุนนั้นท่ีสูงกว่า 
บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 34.58 %  

 การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุน ปี 2561 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
รายได ้100 %  ตน้ทุน (60.91) % ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 39.09 % ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริการ (15.48) %  ก าไร (ขาดทุน)จากการให้บริการ การให้เช่าอุปกรณ์และ        
การขาย 23.61 % ก าไรก่อนภาษีเงินได ้20.98 % ก าไรส าหรับปี 17.49 %  
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 การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุน ปี 2561 บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) รายได้ 100 %  ตน้ทุน (78.48) % ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 21.52 % ตน้ทุนในการจัด
จ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริการ (31.11) %  ก าไร (ขาดทุน)จากการให้บริการ การให้เช่า
อุปกรณ์และการขาย (9.59) % ก าไรก่อนภาษีเงินได ้(10.67) % ก าไรส าหรับปี (8.71) %  

จากการเปรียบเทียบ จากการวิเคราะห์ด้วยงบก าไรขาดทุนของบริษทักับบริษทัคู่แข่ง 
พบว่าในปี 2561 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) มีงบก าไรขาดทุนท่ีสูงกว่า 
บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 24.78 %  
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หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินรวม
ณ วนัที่ ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2559 2559 2559 2559

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4 11,226,140,704    4.07      18,293,445,738   21.27       
เงินฝากธนาคารท่ีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 5 2,963,182,980      1.07      -                   -           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 7, 34 14,116,309,540    5.12      8,973,449,154    10.43       
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 -                   - -                   -    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั -                   -        -                   -           
สินคา้คงเหลือ 8 3,085,251,635      1.12      2,063,288,325    2.40         
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 35 -                   -        -           
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 35 508,453,933         0.18      2,469,302,161    2.87         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 31,899,338,792    11.57    31,799,485,378    36.97       

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ บริษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หน่วย : บาท

การเปรียบเทยีบกบับริษทัคู่แข่ง

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559

งบแสดงฐานะการเงิน

AIS DTAC
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 9 24,234,502            0.01      287,826,846       0.33         
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 10 -                   - -                   -    
เงินลงทนุในการร่วมคา้ 9 14,662,013            0.01      287,826,846       0.33         
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 6 59,399,310            0.02      17,082,443         0.02         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 118,271,443,199  42.90    37,623,229,798   43.74       
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ 12 -                   - - -    
ค่าความนิยม 13 34,930,692            0.01      - -
ใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคม 14 115,378,417,908  41.85    9,818,794,592    11.41       
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 15 4,099,208,006      1.49      1,189,932,773    1.38         
ลูกหน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียนและสญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 35 577,660,237         0.21      - -
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 2,617,832,320      0.95      2,050,369,832 2.38         
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 34 2,693,223,583      0.98      2,943,073,252 3.42         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 243,771,011,770  88.43    54,218,136,382    63.03       
รวมสินทรัพย์ 275,670,350,562  86,017,621,760    

129 



130 

 

 

 

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินรวม
ณ วนัที่ ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2559 2559 2559 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4 5,900,000,000      2.14      165,000,000       0.19         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5 37,679,694,758    13.67    32,919,650,123   38.27       
ส่วนของหน้ีสินระยะยาว 7, 34 -           
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 34 11,203,598,605    4.06      - -

ส่วนของใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคมคา้งจ่าย -        - -
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 3,971,753,447      1.44      - -

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 35 -                   -        - -
ผลประโยชนต์อบแทนรายปีคา้งจ่าย 35 5,361,818,613      1.95      - -
รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีรับล่วงหนา้ 3,963,530,920      1.44      3,561,742,682    4.14         
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 2,220,542,185      0.81      - -
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,412,564,709      0.88      575,076,813       0.67         
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 9 50,952,575            0.02      1,000,542,554    1.16         

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 10 72,764,455,812    26.40    38,222,012,172    44.44       

การเปรียบเทยีบกบับริษทัคู่แข่ง

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ บริษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท

AIS DTAC
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หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินรวม
ณ วนัที่ ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2559 2559 2559 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 4 -        -           
   ทุนจดทะเบียน 5 -        -           

หุ้นสามญั 4,997 ลา้นหุ้น มูลคา่หุ้นละ 1.00 บาท 7, 34 4,997,459,800          1.81      4,744,161,260    5.52         
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 34

หุ้นสามญั 2,973 ลา้นหุ้น มูลคา่หุ้นละ 1.00 บาท ช าระครบแลว้ 2,973,095,330          1.08      4,735,622,000    5.51         
8

ส่วนเกินทุน 35
   ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 35 22,388,093,275        8.12      8,116,352,711    9.44         

การเปรียบเทยีบกบับริษทัคู่แข่ง

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ บริษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท

AIS DTAC

132 
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ส่วนต ่ากวา่ทุนอ่ืน - -           
ส่วนต ่าจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย - - -           

ก าไรสะสม - -           
   จดัสรรแลว้ 9 - -           

ทุนส ารองตามกฎหมาย 10 500,000,000             0.18      474,416,126       0.55         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 9 16,471,015,050        5.97      (3,816,230,650)   (4.44)        

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 6 236,679,794             0.09      17,634,288,769   20.50       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษทั 11 42,568,883,449        15.44    27,144,448,956        31.56       

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 12 139,450,634             0.05      738,700              0.00         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13 42,708,334,083        15.49    27,145,187,656        31.56       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 14 275,544,738,787      99.95    115,368,718,793      134.12     133 
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หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินรวม
ณ วนัที่ ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560 2560 2560 2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4 10,650,407,393        3.75      26,047,621,911   25.65       
เงินฝากธนาคารท่ีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 5 2,642,633,529          0.93      - -
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 7, 34 17,071,011,926        6.01      8,589,787,501    8.46         
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 - - - -    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 197,610,371             0.07      - -    
สินคา้คงเหลือ 8 3,950,534,972          1.39      1,953,533,316    1.92         
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 35 82,917,264               0.03      -           
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 35 245,744,406             0.09      2,540,741,038    2.50         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 34,840,859,861        12.26    39,131,683,766        38.54       

การเปรียบเทยีบกบับริษทัคู่แข่ง

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ บริษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท

AIS DTAC
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หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินรวม
ณ วนัที่ ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560 2560 2560 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4 5,900,000,000      2.14      165,000,000       0.19         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5 37,679,694,758    13.67    32,919,650,123   38.27       
ส่วนของหน้ีสินระยะยาว 7, 34 -           
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 34 11,203,598,605    4.06      - -

ส่วนของใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคมคา้งจ่าย -        - -
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 3,971,753,447      1.44      - -

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 35 -                   -        - -
ผลประโยชนต์อบแทนรายปีคา้งจ่าย 35 5,361,818,613      1.95      - -
รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีรับล่วงหนา้ 3,963,530,920      1.44      3,561,742,682    4.14         
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 2,220,542,185      0.81      - -
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,412,564,709      0.88      575,076,813       0.67         
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 9 50,952,575            0.02      1,000,542,554    1.16         

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 10 72,764,455,812    26.40    38,222,012,172    44.44       

การเปรียบเทยีบกบับริษทัคู่แข่ง

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ บริษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท

AIS DTAC

136 
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หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินรวม
ณ วนัที่ ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560 2560 2560 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 4 -        -           
   ทุนจดทะเบียน 5 -        -           

หุ้นสามญั 4,997 ลา้นหุ้น มูลคา่หุ้นละ 1.00 บาท 7, 34 4,997,459,800          1.81      4,744,161,260    5.52         
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 34

หุ้นสามญั 2,973 ลา้นหุ้น มูลคา่หุ้นละ 1.00 บาท ช าระครบแลว้ 2,973,095,330          1.08      4,735,622,000    5.51         
8

การเปรียบเทยีบกบับริษทัคู่แข่ง

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ บริษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท

AIS DTAC

138 
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หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินรวม
ณ วนัที่ ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561 2561 2561 2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4 9,066,888,356          3.12      14,090,265,602   9.55         
เงินฝากธนาคารท่ีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 5 2,220,542,185          0.76      - -
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 7, 34 19,241,653,605        6.62      7,831,396,854    5.31         
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 - - - -    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 116,987,006             0.04      - -    
สินคา้คงเหลือ 8 3,822,985,486          1.32      2,128,407,237    1.44         
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 35 5,772,175                 0.00      -           
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 35 429,844,303             0.15      4,466,978,160    3.03         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 34,904,673,116        12.02    28,517,047,853        19.32       

การเปรียบเทยีบกบับริษทัคู่แข่ง

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ บริษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

AIS DTAC
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หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินรวม
ณ วนัที่ ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561 2561 2561 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4 5,900,000,000      2.14      - -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5 37,679,694,758    13.67    39,899,479,900   46.39       
ส่วนของหน้ีสินระยะยาว 7, 34
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 34 11,203,598,605    4.06      - -

ส่วนของใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคมคา้งจ่าย -        - -
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 3,971,753,447      1.44      7,875,000,000    -

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 35 -                   -        - -
ผลประโยชนต์อบแทนรายปีคา้งจ่าย 35 5,361,818,613      1.95      - -
รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีรับล่วงหนา้ 3,963,530,920      1.44      2,322,686,629    2.70         
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 2,220,542,185      0.81      - -
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,412,564,709      0.88      - -
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 9 50,952,575            0.02      993,989,802       1.16         

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 10 72,764,455,812    26.40    51,091,156,331    59.40       

การเปรียบเทยีบกบับริษทัคู่แข่ง

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ บริษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

AIS DTAC
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หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินรวม
ณ วนัที่ ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561 2561 2561 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น 4 -        -           

   ทนุจดทะเบียน 5 -        -           
หุ้นสามญั 4,997 ลา้นหุ้น มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท 7, 34 4,997,459,800      1.81      4,744,161,260      5.52         

   ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 34
หุ้นสามญั 2,973 ลา้นหุ้น มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท ช าระครบแลว้ 2,973,095,330      1.08      4,735,622,000      5.51         

8

การเปรียบเทยีบกบับริษทัคู่แข่ง

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ บริษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

AIS DTAC
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ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบกบับริษทัคู่แข่งงบแสดงฐานะการเงินแนวตั้ง 

 จากการวิเคราะห์งบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2559 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ ากัด (มหาชน) นั้ นมี สินทรัพย์หมุนเวี ยน 11.57 % สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 88.43 %                     
หน้ีสินหมุนเวียน 26.40 % หน้ีสินไม่หมุนเวียน 58.07 % ส่วนของผูถื้อหุน้ 15.49 %  
 จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน  ปี 2559 บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด  (มหาชน) นั้ น มี สินทรัพย์หมุนเวี ยน 36 .97  % สินทรัพย์ไม่หมุนเวี ยน 63 .03%                     
หน้ีสินหมุนเวียน 44.44 % หน้ีสินไม่หมุนเวียน 58.13 % ส่วนของผูถื้อหุน้ 31.56 % 

จากการเปรียบเทียบ จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินกับบริษทัคู่แข่ง พบว่าใน        
ปี 2559 บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั และมีงบแสดงฐานะการเงินท่ีสูงกว่าบริษทั 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)  34.17 %  

จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2560 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั 
(มหาชน) สินทรัพยห์มุนเวียน 12.26 % สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 87.74 % หน้ีสินหมุนเวียน 26.40 % 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 58.07 % ส่วนของผูถื้อหุน้ 15.49 % 
 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน  ปี 2560 บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) สินทรัพยห์มุนเวียน 38.54 % สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 61.46 % หน้ีสินหมุนเวียน 44.44 % 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 58.13 % ส่วนของผูถื้อหุน้ 33.99 % 

จากการเปรียบเทียบ จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินกับบริษทัคู่แข่ง พบว่าใน        
ปี 2560 บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั และมีงบแสดงฐานะการเงินท่ีสูงกว่า บริษทั 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)  36.60 %  

การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2561 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 
(มหาชน) สินทรัพยห์มุนเวียน 12.02 % สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 87.98 % หน้ีสินหมุนเวียน 26.40 % 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 58.07 % ส่วนของผูถื้อหุน้ 20.93 % 
 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน  ปี 2561 บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) สินทรัพยห์มุนเวียน 19.32 % สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 80.68 %  หน้ีสินหมุนเวียน 59.40 
% หน้ีสินไม่หมุนเวียน 54.25 % ส่วนของผูถื้อหุน้ 25.49 % 
จากการเปรียบเทียบ จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินกับบริษัทคู่แข่ง พบว่าในปี 2560 
บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั มีงบแสดงฐานะการเงินนั้นท่ีสูงกว่า บริษทั แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)  33.74 % 
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 หมายเหตุ เพิม่/ลด อตัราร้อยละ% เพิม่/ลด อตัราร้อยละ%
2560-2559 2560-2559 2560-2559 2560-2559

รายได้
รายไดจ้ากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ 25, 34 4,720,478,050   3.68                  -1,169,769,170 (1.69)                
รายไดจ้ากการขาย 34 851,455,741       3.56                  -2,806,937,515 (23.04)              
รายไดค้า่ก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ -                -            -             -            
รวมรายได้ 5,571,933,791   3.66                  -4,202,800,687 (5.10)                

ต้นทุน
ตน้ทนุการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ 29, 34 (8,533,375,263)  14.70               1,135,890,743 2.46                  
คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนรายปี 1 2,956,064           (74.10)              
ตน้ทนุขาย (736,335,668)     2.96                  -2,452,860,800 (16.70)              
ตน้ทนุคา่ก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ -                -            -             -            
รวมต้นทุน (9,266,754,867)  11.17               -1,316,970,057 (2.16)                

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (3,694,821,076)  (5.34)                -2,885,830,630 (13.34)              

การเปรียบเทยีบกบับริษทัคู่แข่ง

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ บริษทั โทเทิล่แอเ็ซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559 - 2560

งบก าไรขาดทุน

หน่วย : บาท

DTACAIS
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 หมายเหตุ เพิม่/ลด อตัราร้อยละ% เพิม่/ลด อตัราร้อยละ%
2560-2559 2560-2559 2560-2559 2560-2559

การแบ่งปันก าไร
    ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (589,226,324)     (1.92)                29,144,731 1.40            
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (22,494,611)       (97.35)              -32,688 (99.00)         
ก าไรส าหรับปี (611,720,935)     (1.99)                29,112,043 1.40            

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 32
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (0.20)                    (1.92)                0 1.40            
ก าไรต่อหุ้นปรับลด (0.20)                    (1.92)                0 1.40            

AIS DTAC

หน่วย : บาท

การเปรียบเทยีบกบับริษทัคู่แข่ง

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ บริษทั โทเทิล่แอเ็ซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559 - 2560
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 หมายเหตุ เพิม่/ลด อตัราร้อยละ% เพิม่/ลด อตัราร้อยละ%
2561-2560 2561-2560 2561-2560 2561-2560

รายได้
รายไดจ้ากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ 25, 34 11,058,312,695   8.32                  -2,864,050,640 (4.21)           
รายไดจ้ากการขาย 34 1,075,734,110      4.34                  -1,604,706,488 (17.12)         
รายไดค้า่ก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ -                   -            -                 -            
รวมรายได้ 12,134,046,805   7.69                  -3,295,126,505 (4.21)           

ต้นทุน
ตน้ทนุการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ 29, 34 (10,096,773,739)  15.16               -159,260,323 0.34            
คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนรายปี 1 -                   -            -                 -            
ตน้ทนุขาย (1,101,308,936)    4.29                  -2,408,481,263 (19.69)         
ตน้ทนุคา่ก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ -                   -            -                 -            
รวมต้นทุน (11,197,049,700)  12.14               -2,249,220,940 (3.78)           

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 936,997,105         1.43                  -1,045,905,565 (5.58)           

การเปรียบเทยีบกบับริษทัคู่แข่ง

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ บริษทั โทเทิล่แอเ็ซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 - 2561

หน่วย : บาท

AIS DTAC
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 หมายเหตุ เพิม่/ลด อตัราร้อยละ% เพิม่/ลด อตัราร้อยละ%
2561-2560 2561-2560 2561-2560 2561-2560

การแบ่งปันก าไร
    ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (395,133,964)       (1.31)                -6,483,666,874 (306.56)       
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 31,315,541           5,122.90          2,258 682.18        
ก าไรส าหรับปี (363,818,423)       (1.21)                -6,483,664,616 (306.56)       

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 32
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (0.13)                      (1.31)                (2.74)               (306.56)       
ก าไรต่อหุ้นปรับลด (0.13)                      (1.31)                (2.74)               (306.56)       

การเปรียบเทยีบกบับริษทัคู่แข่ง

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ บริษทั โทเทิล่แอเ็ซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 - 2561

หน่วย : บาท

AIS DTAC
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบับริษทัคู่แข่งงบก าไรขาดทุนแนวนอน 

 จากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุน ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวนอน ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูล 
2 ปี คือ ปี 2560 และ ปี 2561  พบวา่  

 การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุน ปี 2560 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
รายได ้3.66%  ตน้ทุน 11.17 % ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ (5.34) % ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้าย
ในการบริการ (15.78) %  ก าไร (ขาดทุน)จากการให้บริการ การให้เช่าอุปกรณ์และการขาย 2.55 % 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้0.16 % ก าไรส าหรับปี (1.99) %  
 การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุน ปี 2560 บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
รายได ้(5.10) %  ตน้ทุน (2.16) % ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ (13.34) % ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและ
ค่าใชจ่้ายในการบริการ (13.94) %  ก าไร (ขาดทุน)จากการให้บริการ การให้เช่าอุปกรณ์และการขาย 
(6.44) % ก าไรก่อนภาษีเงินได ้9.97 % ก าไรส าหรับปี 1.40 %  
 จากการเปรียบเทียบ จากการวิเคราะห์ดว้ยงบก าไรขาดทุนกบับริษทัคู่แข่งนั้นพบว่าในปี 2560 
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) มีงบก าไรขาดทุนท่ีสูงกว่า บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส 
คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 15.67 % 

 การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุน ปี 2561 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
รายได ้7.69 %  ตน้ทุน 12.14 % ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 1.43 % ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใช้จ่าย
ในการบริการ 4.85 %  ก าไร (ขาดทุน)จากการให้บริการ การให้เช่าอุปกรณ์และการขาย (0.69) % 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้(0.79) % ก าไรส าหรับปี (1.21) %  
 การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุน ปี 2561 บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ศ คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
รายได้ (4.21) %  ตน้ทุน (3.78) % ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ (5.58) % ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและ
ค่าใชจ่้ายในการบริการ (48.24) %  ก าไร (ขาดทุน)จากการให้บริการ การให้เช่าอุปกรณ์และการขาย 
(1.84) % ก าไรก่อนภาษีเงินได ้(348.56) % ก าไรส าหรับปี (306.56) %  
 จากการเปรียบเทียบ จากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนกบับริษทัคู่แข่งนั้นพบว่าในปี 2561 
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) มีงบก าไรขาดทุนท่ีสูงกว่า บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส 
คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 23.42 % 
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หมายเหตุ ส่วนต่างทีเ่กดิขึน้ อตัราร้อยละ% ส่วนต่างทีเ่กดิขึน้ อตัราร้อยละ%
ระหว่างปี ทีเ่กดิขึน้ ระหว่างปี ทีเ่กดิขึน้
เพิม่/ลด เพิม่/ลด เพิม่/ลด เพิม่/ลด

2560-2559 2560-2559 2560-2559 2560-2559
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4 (575,733,311)       (5.13)                   7,754,176,173 42.39          
เงินฝากธนาคารท่ีสามารถใช้เป็นการเฉพาะ 5 (320,549,451)       (10.82)                 -                    -            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 7, 34 2,954,702,386      20.93                   -393,917,268 (4.38)           
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 -                   -                -                    -            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั -                   -                -                    -            
สินคา้คงเหลือ 8 865,283,337         28.05                   -109,755,009 (5.32)           
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 35 -                   -                -                    -            
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 35 (262,709,527)       (51.67)                 71,438,877 2.89            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,941,521,069      9.22                     7,303,179,258 22.89          

การเปรียบเทยีบกบับริษทัคู่แข่ง

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ บริษทั โทเทิล่แอค็เซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 - 2560

หน่วย : บาท

DTACAIS
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 9 (12,935,277)             26.80                   -11,699,363 (4.06)           
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 10 -                     -                -                    -            
เงินลงทนุในการร่วมคา้ 9 677,460,012             299.23                -                    -            
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 6 576,900                    -                -                    -            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 (2,367,285,092)        12.10                   7,946,279,325 21.12          
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ 12 -                     -                -                    -            
คา่ความนิยม 13 2,846,768,967          -                -                    -            
ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีโทรคมนาคม 14 4,225,495,572          (6.81)                   -897,758,923 (9.14)           
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 15 592,642,739             9.76                     -7,024,560 (0.59)           
ลูกหน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียนและสญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้า35 -                     -                -                    -            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 647,903,936             (2.12)                   1,492,928,937 72.81          
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 34 (236,809,811)           (30.25)                 -48,064,158 (1.63)           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,373,817,946          2.24                     -8,181,563,833 (9.80)           
รวมสินทรัพย์ 6,437,631,201          3.05                     -878,384,575 (0.76)           
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หมายเหตุ
ส่วนต่างทีเ่กดิขึน้ อตัราร้อยละ% ส่วนต่างทีเ่กดิขึน้ อตัราร้อยละ%

ระหว่างปี ทีเ่กดิขึน้ ระหว่างปี ทีเ่กดิขึน้
เพิม่/ลด เพิม่/ลด เพิม่/ลด เพิม่/ลด

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2560-2559 2560-2559 2560-2559 2560-2559
หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 (2,700,000,000)    (29.35)                 -                    -            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18, 34 (2,151,160,906)    (6.27)                   -2,846,046,946 (8.67)           
ส่วนของหน้ีสินระยะยาว
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 590,864,666         23.78                   -                    -            

ส่วนของใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีโทรคมนาคมคา้งจ่าย
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 3,971,753,447      39.65                   -                    -            

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 17, 34 -                   -                -                    -            
ผลประโยชน์ตอบแทนรายปีคา้งจ่าย 1,031,947              0.02                     260,216,884 59.36          
รายไดค้า่บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีรับล่วงหน้า 201,639,607         6.29                     -741,274,515 (20.31)         
เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 5 (320,549,451)       (10.82)                 -                    -            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 700,215,515         39.87                   178,688,984 31.07          
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (21,047,371)          (45.96)                 -235,374,794 (23.29)         

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 272,747,454         0.39                     -1,794,007,271 (4.69)           

หน่วย : บาท

AIS DTAC

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 - 2560

การเปรียบเทยีบกบับริษทัคู่แข่ง

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ บริษทั โทเทิล่แอเ็ซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
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 หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินระยะยาว 17 12,828,449,538   14.70                   -11,500,000,000 (39.66)         
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 20 (698,756,982)       (27.36)                 260,216,884 59.36          
ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีโทรคมนาคมคา้งจ่าย 19 (12,219,186,743)  (16.93)                 -                    -            
หน้ีสินทางการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 35 -                   -                -                    -            
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 377,624,049         23.22                   -70,748,836 (22.69)         

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 405,802,612         0.25                     -1,174,105,206 (2.35)           
รวมหนีสิ้น 678,550,066         0.29                     -2,968,112,477 (3.36)           
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หมายเหตุ ส่วนต่างทีเ่กดิขึน้ อตัราร้อยละ% ส่วนต่างทีเ่กดิขึน้ อตัราร้อยละ%
ระหว่างปี ทีเ่กดิขึน้ ระหว่างปี ทีเ่กดิขึน้
เพิม่/ลด เพิม่/ลด เพิม่/ลด เพิม่/ลด

2560-2559 2560-2559 2560-2559 2560-2559
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น 7,754,176,173 42.39                
ทนุเรือนหุ้น 21

   ทนุจดทะเบียน
หุ้นสามญั 4,997 ลา้นหุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท -                              -                       -                                -                   

   ทนุท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 2,973 ลา้นหุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท ช าระครบแลว้ -                              -                       -                                -                   

การเปรียบเทยีบกบับริษทัคู่แข่ง
บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ บริษทั โทเทิล่แอเ็ซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

AIS DTAC

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 - 2560

หน่วย : บาท
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หมายเหตุ
ระหว่างปี ทีเ่กดิขึน้ ระหว่างปี ทีเ่กดิขึน้
เพิม่/ลด เพิม่/ลด เพิม่/ลด เพิม่/ลด

2561-2560 2561-2560 2561-2560 2561-2560
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4 (1,583,519,037)        (14.87)        -11,957,356,309 (45.91)                      
เงินฝากธนาคารท่ีสามารถใช้เป็นการเฉพาะ 5 (422,091,344)            (15.97)        -                      -                    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 7, 34 2,170,641,679          12.72          -758,390,647 (8.83)                        
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 -                       -       -                      -                    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั (80,623,365)              (40.80)        -                      -                    
สินคา้คงเหลือ 8 (127,549,486)            (3.23)          -                      -                    
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 35 (77,145,089)              (93.04)        -                      -                    
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 35 184,099,897             74.92          1,926,237,122 75.81                       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 63,813,255                0.18            -10,697,946,757 (27.28)               

การเปรียบเทยีบกบับริษทัคู่แข่ง

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ บริษทั โทเทิล่แอค็เซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 - 2560

หน่วย : บาท

AIS DTAC
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 9 (12,935,277)              (42.09)        -12,147,716 (4.40)                 
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 10 -                       -       -                      -                    
เงินลงทนุในการร่วมคา้ 9 677,460,012             1,157.34    -                      -                    
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 6 576,900                     0.97            3,799,630 14.10                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 (2,367,285,092)        (1.79)          8,184,791,876 17.92                
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ 12 -                       -       -                      -                    
คา่ความนิยม 13 2,846,768,967          8,149.76    -                      -                    
ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีโทรคมนาคม 14 4,225,495,572          3.93            45,298,182,066 507.77              
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 15 592,642,739             13.17          107,050,667 9.05                  
ลูกหน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียนและสญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้า35 -                       -       -                      -                    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 647,903,936             25.28          3,057,015,001 86.28                
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 34 (236,809,811)            (12.61)        4,179,688 0.15                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,373,817,946          2.56            47,155,011,937 62.63                
รวมสินทรัพย์ 6,437,631,201          2.27            36,457,065,180 31.84                
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หมายเหตุ
ระหว่างปี ทีเ่กดิขึน้ ระหว่างปี ทีเ่กดิขึน้
เพิม่/ลด เพิม่/ลด เพิม่/ลด เพิม่/ลด

2561-2560 2561-2560 2561-2560 2561-2560
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 (600,000,000)            (9.23)          -                      -                    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18, 34 5,538,800,420          17.23          9,914,483,995 33.06                
ส่วนของหน้ีสินระยะยาว
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 8,128,029,446          264.28       -                      -                    

ส่วนของใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีโทรคมนาคมคา้งจ่าย
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 (10,017,157,156)      (71.61)        -                      -                    

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 17, 34 -                       -       -                      -                    
ผลประโยชน์ตอบแทนรายปีคา้งจ่าย -                       -       -                      -                    
รายไดค้า่บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีรับล่วงหน้า 553,848,683             16.24          -586,388,810 (20.16)               
เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 5 (422,091,344)            (15.97)        -                      -                    
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (43,951,590)              (1.79)          -194,525,643 (25.81)               
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 26,201,676                105.86       218,566,426 28.19                

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 3,163,680,135          4.55            16,670,841,925 45.63                

หน่วย : บาท

AIS DTAC

การเปรียบเทยีบกบับริษทัคู่แข่ง

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ บริษทั โทเทิล่แอค็เซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 - 2560
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หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินระยะยาว 17 (8,072,223,545)        (8.06)          -7,875,000,000 (45.00)               
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 20 398,118,381             21.45          36,013,453 5.16                  
ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีโทรคมนาคมคา้งจ่าย 19 3,555,289,655          5.93            -                      -                           
หน้ีสินทางการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 35 -                       -              -                      -                           
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 268,646,283             13.41          -41,266,702 (17.12)               

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน (3,967,841,976)        (2.42)          27,091,460,185 55.60                
รวมหนีสิ้น (804,161,841)            (0.34)          43,762,302,110 51.32                
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หมายเหตุ
ระหว่างปี ทีเ่กดิขึน้ ระหว่างปี ทีเ่กดิขึน้
เพิม่/ลด เพิม่/ลด เพิม่/ลด เพิม่/ลด

2561-2560 2561-2560 2561-2560 2561-2560
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น 21

   ทนุจดทะเบียน
หุ้นสามญั 4,997 ลา้นหุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท -                                   -              -                                  -                           

   ทนุท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 2,973 ลา้นหุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท ช าระครบแลว้ -                                   -              -                                  -                           

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 - 2560

หน่วย : บาท

การเปรียบเทยีบกบับริษทัคู่แข่ง
บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ บริษทั โทเทิล่แอค็เซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

AIS DTAC
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ส่วนเกินทนุ
   ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 21 15,817,190                0.07            -                      -                    

ส่วนต ่ากวา่ทนุอ่ืน
ส่วนต ่าจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย 37 -                       -       -                      -                    

ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ 

ทนุส ารองตามกฎหมาย 22 -                       -       409,384,261 723.99              
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 7,830,364,934          32.39          -7,714,623,780 432.69              

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 23 38,775,637                12.91          -                      -                    
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษทั 7,216,502,346          14.34          -7,305,236,930 (24.99)               

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 41,107,886                38.62          2,589 0.42                  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,257,610,232          14.39          -7,305,236,930 (24.99)               

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,453,448,391          2.27            36,457,065,180 31.84                
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบับริษทัคู่แข่งงบแสดงฐานะการเงินแนวนอน 

 จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินด้วยวิธีการวิเคราะห์แนวนอน ซ่ึงเป็นการ
เปรียบเทียบขอ้มูล 2 ปี คือ ปี 2560 และ ปี 2561  พบวา่ 
 
 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2560 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 
(มหาชน) สินทรัพยห์มุนเวียน 9.22 % สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2.24 %  หน้ีสินหมุนเวียน 0.39 % 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 0.25 % ส่วนของผูถื้อหุน้ 18.07 %  
 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน  ปี 2560 บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) สินทรัพยห์มุนเวียน 22.89 % สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน(9.80) % หน้ีสินหมุนเวียน (4.69) % 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (3.36) % ส่วนของผูถื้อหุน้ 7.70 % 

จากการเปรียบเทียบ จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินกับบริษทัคู่แข่ง พบว่าใน       
ปี 2560 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) มีงบแสดงฐานะการเงินท่ีสูงกวา่บริษทั 
โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  17.43 %  

 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2561 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 
(มหาชน) สินทรัพยห์มุนเวียน 0.18 % สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2.56 %  หน้ีสินหมุนเวียน 4.55 % 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (2.42) % ส่วนของผูถื้อหุน้ 14.39 %  
 การวิเคราะห์ดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน  ปี 2561 บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จ ากดั (มหาชน) สินทรัพยห์มุนเวียน (27.28) % สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 62.63%หน้ีสินหมุนเวียน 
45.63 % หน้ีสินไม่หมุนเวียน 55.60 % ส่วนของผูถื้อหุน้ (24.99) % 

จากการเปรียบเทียบ จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินกับบริษทัคู่แข่ง พบว่าใน        
ปี 2561 บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) มีงบแสดงฐานะการเงินท่ีสูงกว่า 
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 91.33 %  
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 
 4.5.1  อตัราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่อง 
เงินทุนหมุนเวียน  

 
 
อตัราส่วนทุนหมุนเวียน   

 
 
อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว  

 
 
 4.5.2 อตัราส่วนความสามารถในการใช้สินทรัพย์ 
อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี    

     
 

 

 

2561 2560 2559 2561 2560 2559

81,724,593,566.00 บาท 2,678,290,822  บาท 6,320,452,435.00 บาท 37,859,782,696 บาท 34,759,915,816 บาท = 37,428,639,431 บาท

บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)

2561 2560 2559 2561 2560 2559

บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)

0.50 เทา่ 0.46 เทา่0.48 เทา่0.54 เทา่ 1.07   เทา่  0.83 เทา่

2561 2560 2559 2561 2560 2559

บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)

 0.44 เทา่  0.42 เทา่ 0.43 เทา่ 0.50  เทา่ 1.02   เทา่ 0.81 เทา่

2561 2560 2559 2561 2560 2559
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน)

- 10.11 คร้ัง 9.36 คร้ัง9.13 คร้ัง 5.98 คร้ัง -
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อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ     

 
 
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร       

 
  
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม         

       
ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการเก็บหน้ี       

 
  
ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการขายสินคา้   

  
 

2561 2560 2559 2561 2560 2559
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน)

- -26.23 รอบ26.62 รอบ28.06   รอบ 19.94 รอบ

2561 2560 2559 2561 2560 2559
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน)

- -0.64 คร้ัง 0.67 คร้ัง 0.76  คร้ัง 0.67 คร้ัง

2561 2560 2559 2561 2560 2559
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน)

-0.56 คร้ัง0.59 คร้ัง 0.56  คร้ัง  0.45 คร้ัง -

2561 2560 2559 2561 2560 2559
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน)

-36 วนั 39 วนั40 วนั  63 วนั -

2561 2560 2559 2561 2560 2559
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน)

- 13 วนั13 วนั13  วนั 18 วนั
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อตัราการหมุนเวียนของเจา้หน้ี      

 
 
ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการจ่ายช าระหน้ี    

 
      
 4.5.3 อตัราส่วนวิเคราะห์สภาพความเส่ียงทางการเงิน 
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม   

  
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น      

 
 
 4.5.4 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้    

  

2561 2560 2559 2561 2560 2559
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน)

-2.77 คร้ัง2.96 คร้ัง1.28 คร้ัง 1.64 คร้ัง -

2561 2560 2559 2561 2560 2559
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน)

-= 132 วนั= 123 วนั= 183 วนั = 365 วนั -

2561 2560 2559 2561 2560 2559
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน)

 0.85 เทา่0.82 เทา่0.80 เทา่0.74  เทา่0.85 เทา่  0.76 เทา่

2561 2560 2559 2561 2560 2559
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน)

5.45 เทา่4.63 เทา่4.04 เทา่2.91  เทา่ 5.88 เทา่  3.25 เทา่

2561 2560 2559 2561 2560 2559
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน)

45.45 %41.51 %39.09 %23.61 % 23.95  % 26.22 %
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อตัราก าไรจากการด าเนินงาน    

 
 
อตัราก าไรสุทธิ     

 
 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์   

  
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้   

  
  
 
 
 
 
 
 
 

2561 2560 2559 2561 2560 2559
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน)

25.88%25.61%23.61% (5.93) %  4.97  % 5.04 %

2561 2560 2559 2561 2560 2559
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน)

 20.17% 19.07% 17.49% 12.05  %  4.05 % (2.21)  %

2561 2560 2559 2561 2560 2559

- - 10.34%

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน)

 10.75% 0.15  % (6.80) %

2561 2560 2559 2561 2560 2559

- -

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน)

64.59% 54.97% (126.92) % 24.26 %
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ผลการวิเคราะห์: การเปรียบเทียบอตัราส่วนสภาพคล่อง 

 จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว ในปี 2561 ปรากฎว่าอัตราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็ว บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)  มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว  
ต ่ากว่า บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว    
0.43 เท่า ในขณะท่ี บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) มีอัตราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็ว 0.50 เท่าแสดงวา่ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน มีความสามารถ
ในการช าระหน้ีสินระยะสั้นไดน้อ้ยกวา่ บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
 
 จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว ในปี 2560 ปรากฎว่าอัตราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็ว บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)  มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว  
ต ่ากว่า บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว    
0.44 เท่า ในขณะท่ี บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) มีอัตราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็ว 1.50 เท่าแสดงวา่ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน มีความสามารถ
ในการช าระหน้ีสินระยะสั้นไดน้อ้ยกวา่ บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน))  
 
 จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว ในปี 2561 ปรากฎว่าอัตราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็ว บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)  มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว  
ต ่ากว่า บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว    
0.42 เท่า ในขณะท่ี บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) มีอัตราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็ว 0.81 เท่าแสดงวา่ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน มีความสามารถ
ในการช าระหน้ีสินระยะสั้นไดน้อ้ยกวา่ บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
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บทท่ี  5   
 
 

บทสรุป  และข้อเสนอแนะ 
 

  ในการท าโครงการ การศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของ บริษทั แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส 
จ ากดั (มหาชน) ในคร้ังน้ี คณะผูจ้ดัท าไดส้รุปผลการอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
  

5.1  สรุปผลการด าเนินงาน   
 5.2  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน   
 5.3  แนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค   
 5.4  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดัท าโครงการ    
 5.5  ขอ้เสนอแนะ 

 5.1  สรุปผลการด าเนินงาน   
 จากการด าเนินงานรวบรวมขอ้มูลสร้างเอกสาร ขอ้จดัท าแบบเสนอโครงการ การศึกษา
วิเคราะห์งบการเงินของ บริษทั แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)  นั้นผูจ้ดัท าการศึกษา
วิเคราะห์งบการเงินของ บริษทั แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) ไดป้รึกษาอาจารยท่ี์
ปรึกษาและได้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อ ขออนุมติัโครงการจดัฝึกอบรมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว
ผูจ้ ัดท าโครงการได้จัดแจงหน้าท่ีให้ปฏิบัติ  สรุปผลจาการด าเนินกิจกรรมการศึกษาวิเคราะห์             
งบการเงินของ บริษทั แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)  สรุปตามแบบสอบถามพิจารณา
ตามขอ้มีความคิดเห็นดงัต่อไปน้ี 
 
 จากการด าเนินการศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของ บริษทั แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จ ากดั 
(มหาชน)  คณะผูจ้ดัท าโครงการไดรั้บประโยชน์หลายอยา่ง เช่น ท าใหรู้้จกัการวางแผนการท างาน
เป็นกลุ่ม การรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน  ช่วยให้มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย
และฝึกการเป็นผูน้ า  กลา้ท่ีจะแสดงออก และกลา้ท่ีจะคิดท าในส่ิงท่ีไม่เคยท าและยงัท าให้รู้จกัการ
ปรับตวัเขา้กบัเพื่อนในกลุ่มท่ี มีนิสัยและความรับผิดชอบต่างกัน เรียนรู้การโน้มน้าวให้เพื่อนท่ี
ไม่ใหค้วามร่วมมือ หนัมาใหค้วามสนใจและช่วยเพื่อนคนอ่ืน ๆ ท างาน 
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 จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าโครงการนั่นไดท้ าการศึกษา การวิเคราะห์งบการเงินของ  บริษทั 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) พบว่าการด าเนินงานของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) ในงบก าไรขาดทุนส่วนของก าไรขั้นตน้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2560 
และ เม่ือเปรียบเทียบก าไรขั้นตน้สูงกว่าบริษทัคู่แข่งอย่าง บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) ท าให้แสดงถึงผลการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่า  จึงสามารถท าก าไร
ขั้นตน้ได้สูงกว่า จากการศึกษาคน้ควา้น้ีท าให้คณะผูจ้ดัท าทราบถึงการด าเนินงาน  และปัญหา
ต่างๆของธุรกิจประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลอดจนทราบถึงตน้ทุนการให้บริการและตน้ทุน
การขายของ  บริษทั แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จ ากัด(มหาชน)   จึงท าให้การจดัท าโครงการน้ี
บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีไดต้ั้งไว ้
   
 5.2  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน   
   ในการจัดท าโครงการ การศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของ บริษทั แอดวานซ์อินโฟร์
เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)  ในคร้ังน้ีสมาชิกทุกคนในกลุ่มไดต้ระหนักถึง  ความยากล าบากในการ
ท างานท าให้รู้ว่าการท่ีท าอะไรให้ส าเร็จ  นั้นตอ้งสมคัรสมานสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั งาน
ทุก ๆ อยา่งจึงจะประสบผลส าเร็จ 

สรุปปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน   
 1.  ระยะเวลาในการประชุมมีนอ้ยท าใหผู้จ้ดัท าไม่ทราบกระบวนการท างาน 
                 2.  การคน้หาศึกษาขอ้มูลงบต่าง ๆ ของบริษทัท่ีจะวิเคราะห์งบการเงิน ท าให้เกิด
ความเขา้ใจไม่ตรงกนัท าใหก้ารท างานล่าชา้ 
                3.  การจดัเตรียมเอกสารขอ้มูลของงบการเงิน มีเวลานอ้ยและท าใหเ้ร่งรีบ 

 5.3  แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค  
สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค  
  1.  มีการก าหนดระยะเวลาในการจดัท าให้แน่นอน และมีการวางแผนการประชุมกนั 
เพื่อแจง้ใหผู้จ้ดัท าทราบเก่ียวกบัหนา้ท่ีของตน 
                    2.  ตอ้งมีการเรียกนดัวนัและเวลาในการท าและศึกษาขอ้มูลงบต่างๆของบริษทัท่ีจะ
วิเคราะห์การเงิน และช้ีแจงรายละเอียดต่าง ๆ ใหเ้ขา้ใจตรงกนั 
                 3.  ใชเ้วลาในการจดัเดรียมเอกสารขอ้มูลของงบการเงิน ท่ีมีเวลานอ้ยจดัแบ่งเวลาให้
เหมาะสมใหคุ้ม้ค่าเพื่องานท่ีมีประสิทธิภาพ  
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 5.4  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดท าโครงการ   
 5.1  ได้รับทราบผลของสภาพคล่องทางการเงินของบริษทั ผลก าไรสะสมและผล
ขาดทุนสะสมของการด าเนินกิจการ 
 5.2  ไดรั้บทราบผลการด าเนินการดว้ยหลกัการวิเคราะห์งบการเงินดว้ยวิธี แนวตั้ง 
แนวนอน และ อัตราส่วนทางการเงินด้วยวิธีท่ีถูกต้องของบริษัทท่ีศึกษาและคู่แข่งท่ีน ามา
เปรียบเทียบเพื่อหาขอ้ไดเ้ปรียบและเสียเปรียบ 
 5.3  ไดรั้บทราบประสบการณ์การท างานกนัเป็นทีม และ แนวคิดวิธีคิดการท างาน
ร่วมกัน ระหว่างผูจ้ ัดท าโครงการและท่ีปรึกษาโครงการ  ตลอดจนการน ามาประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวนัและการท างานจริง 
 5.4  ไดรั้บทราบจุดประสงคแ์ละจุดมุ่งหมายของการท าธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 
 
 5.5  ข้อเสนอแนะ 
  1.  ควรจะให้มีเวลาในการศึกษาท าความเข้าใจ กับการท าโครงการให้มากกว่าน้ี 
ศึกษาขอ้มูลและตดัสินใจใหดี้กวา่ควรเลือกบริษทัประเภทใด 
  2.  ควรมีการเรียนการสอนวิชาโครงการเพิ่มขึ้นมากกว่าน้ี  เน่ืองจากมีคาบเรียนนอ้ย 
จึงท าใหเ้วลาในการจดัท าและพบอาจารยป์ระจ าวิชาไม่เพียงพอ 
  3. ขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการจดัท าโครงการจะตอ้งเป็นขอ้มูล  ท่ียึดหลกัความเป็นจริง
เป็นขอ้มูลท่ีมีแหล่งท่ีมา  และสามารถหาหลกัฐานมาแสดงเพื่อเป็นการพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงได ้
  4. การจัดท าเอกสารต่างๆ จะต้องมีความถูกต้อง เพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยความ
ละเอียดรอบคอบและความมีระเบียบในการจดัท าเอกสาร 
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วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ  
การศึกษาการวิเคราะห์งบโครงการ Project of Account 

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

 
1.  ช่ือโครงการ  การศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของ บริษทั แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จ ากดั 

 (มหาชน) 
     ประเภทธุรกจิ   การบริการส่ือสารคมนาคม 
 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2.1 นายกฤตเมธ  แสนดี  ชั้น ปวส. 2/30 เลขท่ี 1 
2.2 นางสาวปาริชาติ  วงัสุขี   ชั้น ปวส. 2/30 เลขท่ี 13 

  
3.  หลกัการและเหตุผล 

บญัชีมีความส าคญัต่อธุรกิจอย่างมากเน่ืองจากท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงานในดา้น
ต่างๆ เช่น ก าไรขาดทุน ดูจากงบก าไรขาดทุน ทราบถึงสินทรัพย ์หน้ีสิน และ ส่วนของทุน ดูจาก
งบแสดงฐานะทางการเงิน เพื่อน าไปวางแผนทางการเงินหรือเป็นตวัช่วยในการตดัสินใจวางแผน
ทางธุรกิจต่อไปในอนาคตอย่างมีหลกัการ มีความสมเหตุ และ ผล ท าให้กิจการบริหารความเส่ียง
ในดา้นต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การใหบ้ริการแก่ผูบ้ริโภคของธุรกิจเรานั้นมีความส าคญัอย่างยิง่ในดา้นของการพฒันาการ
ด ารงชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นตอบโจทยก์บัไลฟ์สไตล์ต่างๆของ
ผูบ้ริโภค จึงมีความสนใจเลือกท่ีจะศึกษาการจดัท าบญัชีธุรกิจประเภทน้ีเพราะตอ้งการทราบถึง
ศกัยภาพการด าเนินกิจการของธุรกิจน้ี 
 
4.  วัตถุประสงค์ 

4.1  ตอ้งการทราบผลการด าเนินกิจการ 
4.2  วางแผนลงทุนหุ้นในกิจการ 
4.3  ขยายขีดความสามารถในการท าก าไร 
4.4 พฒันาการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองใหผู้บ้ริโภคใชบ้ริการของธุรกิจเราตลอดไป 

 

สค.1 
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5.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 5.1  ไดท้ราบถึงผลการด าเนินกิจการ 
 5.2  ไดค้วามรู้เร่ืองของการวิเคราะห์งบการเงิน 
 5.3  ไดป้ระสบการณ์การท างานร่วมกนัของผูจ้ดัท าโครงการ 
 5.4  ไดรู้้จกัการแบ่งเวลา รู้จกัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

 
6.  เป้าหมาย 
 นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีท่ี  2  หอ้ง 2/30  สาขาวิชาการบญัชี  
วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ  จ านวน 2 คน 
 
7. ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 

        7.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน 
  7.1.1 น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมติัโครงการ 
  7.1.2 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารคู่มือการจดัท าโครงการ 
  7.1.3 รวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท าโครงการ 
  7.1.4 แบ่งขั้นตอนท างานให้เหมาะสมกบัแต่ละคน 
 
 7.2  ขั้นตอนการด าเนินการ 
  7.2.1 ลงมือปฏิบติังาน โดยน าขอ้มูลของบริษทัฯ มาวิเคราะห์ 
  7.2.2 มีการตรวจสอบและประเมินผลตามขั้นตอนท่ีวางแผน 
  7.2.3 ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานแก่ อาจารยท่ี์ปรึกษาของโครงการ 
   
 7.3  ขั้นตอนสรุป 
  7.3.1 ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารท่ีเก่ียวกบัโครงการ 
  7.3.2 น าเสนอโครงการเพื่อใหอ้าจารยพ์ิจารณา 
  7.3.3 สรุปผลการด าเนินงานทั้งหมด 
  7.3.4 จกัเรียงเอกสารเขา้รูปเล่มโครงการ 
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8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 4 มิถุนายน 2562   ถึง 28 กุมภาพนัธ์ 2563 
 
9.  สถานท่ีด าเนินการ วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
 
10. งบประมาณด าเนินการ 
 

ท่ี รายการ จ านวน ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1. กระดาษ A4  6 รีม 110.00 660.00 
2. ค่าหมึกเคร่ืองปร้ิน 2 ตลบั 520.00 1,040.00 
3. ค่าเขา้รูปเล่ม 1 เล่ม 250.00 250.00.00 
4. ค่าแผน่ซีดี 1 แผน่ 30.00 30.00 

รวม 1,980.00 
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11.  ท่ีปรึกษาโครงการ อาจารย ์ประเสริฐศรี สุขรักษ ์
   
 

ลงช่ือ........................................ผูน้ าเสนอโครงการ 
(นายกฤตเมธ  แสนดี) 

 
 

ลงช่ือ........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
              (นางประเสริฐศรี  สุขรักษ)์ 

          อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
 
 

ลงช่ือ........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                (นางปนิตา  ตุม้เจริญ) 

       อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบโครงการ 
 
 

ลงช่ือ..........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
          (นางสาวบุญผ่อง  พงศพ์นัเทา) 
              หวัหนา้สาขาวิชาการบญัชี 
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ภาคผนวก ข 
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บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

งบก าไรขาดทุน    

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559    

(หน่วย: บาท) 
  งบการเงินรวม  

 
หมาย
เหตุ 

2559  

รายได้จากการขายและการให้บริการ    

รายไดจ้ากการใหบ้ริการโทรศพัท ์                69,252,450,291   

รายไดจ้ากการขายเคร่ืองโทรศพัทแ์ละชุดเลขหมาย                12,180,744,934   

รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน                   1,044,409,935   

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ                82,477,605,160   

ต้นทุนขายและการให้บริการ    

ตน้ทุนการใหบ้ริการโทรศพัท ์                46,159,687,389   

ตน้ทุนขายเคร่ืองโทรศพัทแ์ละชุดเลขหมาย                14,686,119,247   

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ                60,845,806,636   

ก าไรขั้นต้น                21,631,798,524   

ดอกเบ้ียรับ                      170,342,461   

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน                        83,836,928   

รายไดอ่ื้น                        58,295,379   

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย                21,944,273,292   

ค่าใชจ่้ายในการขายและการใหบ้ริการ               (7,191,923,804)                          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร              (10,604,172,567)  

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 13, 14 
                                         
-  

 

รวมค่าใช้จ่าย              (17,796,096,371)  

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม    

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                   4,148,176,921   
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ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10                        10,055,337   

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                  4,158,232,258   

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 24                (1,566,647,373)   

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                   2,591,584,885   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 25                   (505,721,770)  

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี                   2,085,863,115   

    

การแบ่งปันก าไรขาดทุน    

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ                   2,085,830,096   

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย                              33,019   

  2,085,863,115   

ก าไรต่อหุ้น 26    

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน    

   ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 0.88   

    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559    

(หน่วย: บาท) 
  งบการเงินรวม  

 

 

2559  

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 
 

                 2,085,863,115  
 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
   

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
 

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

                      62,731,707  
 

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได ้
 

                                         
-  

 

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 
 

                      62,731,707  
 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 
 

                      62,731,707  
 

    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 
 

                 2,148,594,822  
 

    

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
   

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
 

2,148,561,803  
 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย                              33,019  
 

  

                 2,148,594,822  
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บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

งบแสดงฐานะการเงิน   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559   

(หน่วย: บาท) 
  งบการเงินรวม 

 หมาย
เหตุ 

2559 

สินทรัพย์   

สินทรัพย์หมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
5, 

32.3.1 
              18,293,445,738  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6                   8,973,449,154  

สินคา้คงเหลือ 8                   2,063,288,325  

ตน้ทุนของรายไดรั้บล่วงหนา้ค่าบริการโทรศพัทร์อตดัจ่าย                      102,074,359  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9                   2,469,302,161  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                31,901,559,737  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 32.3.2                             198,059  

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10                      287,826,846  

เงินลงทุนในบริษทัย่อย  11  
                                         
-  

เงินลงทุนทัว่ไป 12                        17,082,443  

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7                              196,295  

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 7  
                                         
-  

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  13                37,623,229,798  

สิทธิการใชอุ้ปกรณ์รอตดับญัชี  14                28,489,398,331  

ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีฯ                   9,818,794,592  

เคร่ืองมือและอุปกรณ์สัมปทานระหวา่งติดตั้ง                      678,266,848  
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เงินมดัจ าและเงินจ่ายล่วงหนา้เพื่อการจดัซ้ือ   

   และติดตั้งอุปกรณ์ด าเนินงาน                      368,789,987  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 15                   1,189,932,773  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25  2,050,369,832  

ค่าความนิยม                                            
-  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 16  2,943,073,252  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                83,467,159,056  

รวมสินทรัพย์              115,368,718,793  
   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559   

(หน่วย: บาท) 
  งบการเงินรวม 

 หมาย
เหตุ 

2559 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น   

หนีสิ้นหมุนเวียน   

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17                32,919,650,123  

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7                      165,000,000  

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18  
                                         
-  

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19  
                                         
-  

รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าบริการโทรศพัท ์                   3,561,742,682  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย                      575,076,813  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน                   1,000,542,554  

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน                38,222,012,172  

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน   

เงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ย 7  
                                         
-  

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ   

   ภายในหน่ึงปี 18                29,000,000,000  

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19                20,000,000,000  

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  20                      438,375,554  

เงินมดัจ าตามสัญญาการใชบ้ริการขา้มโครงข่าย   

   ภายในประเทศ 7  
                                         
-  
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หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน                      563,143,411  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน                50,001,518,965  

รวมหนีสิ้น                88,223,531,137  
   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  

บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559   

(หน่วย: บาท) 
  งบการเงินรวม 

 หมาย
เหตุ 

2559 

ส่วนของผู้ถือหุ้น   

ทุนเรือนหุ้น   

   ทุนจดทะเบียน   

      หุน้สามญั 2,372,080,630 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 2 บาท                   4,744,161,260  

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้   

      หุน้สามญั 2,367,811,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 2 บาท                    4,735,622,000  

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั                   8,116,352,711  

ก าไรสะสม   

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 22                      474,416,126  

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม)                 (3,816,230,650) 
                 (3,341,814,524) 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้                17,634,288,769  

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ                27,144,448,956  

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย                             738,700  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                27,145,187,656  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น              115,368,718,793  
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บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

งบก าไรขาดทุน   

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560   

(หน่วย: บาท) 
  งบการเงินรวม 

 หมาย
เหตุ 

2560 

รายได้จากการขายและการให้บริการ   

รายไดจ้ากการใหบ้ริการโทรศพัท ์                68,082,681,121  

รายไดจ้ากการขายเคร่ืองโทรศพัทแ์ละชุดเลขหมาย                   9,373,807,419  

รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน                      818,315,933  

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ                78,274,804,473  

ต้นทุนขายและการให้บริการ   

ตน้ทุนการใหบ้ริการโทรศพัท ์                47,295,578,132  

ตน้ทุนขายเคร่ืองโทรศพัทแ์ละชุดเลขหมาย                12,233,258,447  

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ                59,528,836,579  

ก าไรขั้นต้น                18,745,967,894  

ดอกเบ้ียรับ                      217,361,998  

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน                                49,813  

รายไดอ่ื้น                      248,346,652  

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย                19,211,726,357  

ค่าใชจ่้ายในการขายและการใหบ้ริการ                 (4,867,933,452) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร              (10,440,565,736) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 13, 14                       (6,230,000) 

รวมค่าใช้จ่าย              (15,314,729,188) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม   

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                   3,896,997,169  
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ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10                        (6,699,363) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                  3,890,297,806  

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 24                 (1,557,214,957) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                   2,333,082,849  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 25                    (218,107,691) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี                   2,114,975,158  
   

การแบ่งปันก าไรขาดทุน   

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ                   2,114,974,827  

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย                                    331  
  2,114,975,158  

ก าไรต่อหุ้น 26   

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน   

   ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ  0.89  
   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  

บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560   

(หน่วย: บาท) 
  งบการเงินรวม 

 
 

2560 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 

 
                 2,114,975,158  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
  

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
 

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

                    (25,125,132) 
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หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได ้
 

                                         
-  

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 
 

                    (25,125,132) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 
 

                    (25,125,132)    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 
 

                 2,089,850,026  
   

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
  

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
 

2,089,849,695  

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย                                    331    

                 2,089,850,026  
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บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

งบแสดงฐานะการเงิน   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560   

(หน่วย: บาท) 
  งบการเงินรวม 

 หมาย
เหตุ 

2560 

สินทรัพย์   

สินทรัพย์หมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
5, 

32.3.1 
              26,047,621,911  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6                   8,589,787,501  

สินคา้คงเหลือ 8                   1,953,533,316  

ตน้ทุนของรายไดรั้บล่วงหนา้ค่าบริการโทรศพัทร์อตดัจ่าย                        83,310,844  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9                   2,540,741,038  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                39,214,994,610  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 32.3.2                            139,527                    

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10                      276,127,483  

เงินลงทุนในบริษทัย่อย  11                                   -                                       

เงินลงทุนทัว่ไป 12                        26,955,909  

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7                            196,295                 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 7                                      - 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  13                 45,569,509,123  

สิทธิการใชอุ้ปกรณ์รอตดับญัชี  14                12,235,257,374  

ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีฯ                 8,921,035,669  

เคร่ืองมือและอุปกรณ์สัมปทานระหวา่งติดตั้ง                    251,725,596  

เงินมดัจ าและเงินจ่ายล่วงหนา้เพื่อการจดัซ้ือ   
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   และติดตั้งอุปกรณ์ด าเนินงาน                     383,432,171                     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 15                1,182,908,213                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25               3,543,298,769  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 16               2,895,009,094  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน              75,285,595,223                   

รวมสินทรัพย์              114,500,589,833  
   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี   

บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560   

(หน่วย: บาท) 
  งบการเงินรวม 

 หมาย
เหตุ 

2560 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น   

หนีสิ้นหมุนเวียน   

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17                29,984,995,905  

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7                        15,000,000  

หุน้กู ้- ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19                   2,000,000,000  

รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าบริการโทรศพัท ์                   2,909,075,439  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย                      753,765,797  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน                      775,423,375  

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน                36,438,260,516  

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน   

เงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ย 7  
                                         
-  

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ   
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   ภายในหน่ึงปี 18                17,500,000,000  

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19                29,500,000,000  

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  20                      698,592,438  

เงินมดัจ าตามสัญญาการใชบ้ริการขา้มโครงข่าย   

   ภายในประเทศ 7  
                                         
-  

ส ารองค่าใชจ่้ายในการร้ือถอน 21                      887,726,341  

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน                      241,094,980  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน                48,827,413,759  

รวมหนีสิ้น                85,265,674,275  
   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560   

(หน่วย: บาท) 
  งบการเงินรวม 

 หมาย
เหตุ 

2560 

ส่วนของผู้ถือหุ้น   

ทุนเรือนหุ้น   

   ทุนจดทะเบียน   

      หุน้สามญั 2,372,080,630 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 2 บาท                   4,744,161,260  

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้   

      หุน้สามญั 2,367,811,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 2 บาท                    4,735,622,000  

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 39                   6,927,789,290  

ส่วนเกินทุนอ่ืน                   1,647,137,361  

ก าไรสะสม   

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 39                        56,545,457  

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม)                 
(1,782,926,412) 

  
                

(1,726,380,955) 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้                17,650,130,955  

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ                29,234,298,651  

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย                                  
616,907  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                29,234,915,558  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น              114,500,589,833  
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บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และ
บริษัทย่อย 

 

งบก าไรขาดทุน   

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561   

(หน่วย: บาท) 
    

 หมาย
เหตุ 

2561 

รายได้จากการขายและการให้บริการ   

รายไดจ้ากการใหบ้ริการโทรศพัท ์                65,218,630,481  
รายไดจ้ากการขายเคร่ืองโทรศพัทแ์ละชุดเลข
หมาย 

                  7,769,100,931  

รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน                   1,991,946,556  

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ                74,979,677,968  

ต้นทุนขายและการให้บริการ   

ตน้ทุนการใหบ้ริการโทรศพัท ์                47,454,838,455  

ตน้ทุนขายเคร่ืองโทรศพัทแ์ละชุดเลขหมาย                   9,824,777,184  

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ                57,279,615,639  

ก าไรขั้นต้น                17,700,062,329  

ดอกเบ้ียรับ                      241,121,805  

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน                          6,823,626  

รายไดอ่ื้น                      318,453,163  

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย                18,266,460,923  
ค่าใชจ่้ายในการขาย จดัจ าหน่ายและการ
ใหบ้ริการ 

                (4,778,367,391) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 34.2              (17,930,159,646) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(กลบั
รายการ) 

13, 
14 

                        6,230,000  

รวมค่าใช้จ่าย              (22,702,297,037) 
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ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม  

  

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                 (4,435,836,114) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10                      (12,147,716) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ 

               (4,447,983,830) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 24                 (1,351,242,097) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                 (5,799,225,927) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 25                   1,430,536,469  

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี                 (4,368,689,458) 
   

การแบ่งปันก าไรขาดทุน   

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ                 (4,368,692,047) 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมของบริษทัยอ่ย 

                                 2,589  

  (4,368,689,458) 

ก าไรต่อหุ้น 26   

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน   

   ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้
บริษทัฯ 

 (1.85) 
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บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย 

 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561   

(หน่วย: บาท) 
    

 
 

2561 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 

 
               (4,368,689,458) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
  

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง 

 

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

                      23,197,860  

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได ้
 

                                         -  

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั 

  

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 
 

                      23,197,860  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 
 

                      23,197,860     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 
 

               (4,345,491,598) 
   

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
  

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
 

(4,345,494,187) 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมของบริษทัยอ่ย 

 

                                2,589  
  

               (4,345,491,598) 
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บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561   

(หน่วย: บาท) 
  งบการเงินรวม 

 หมายเหตุ 2561 

สินทรัพย์   

สินทรัพย์หมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5                14,090,265,602  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6                   7,831,396,854  

สินคา้คงเหลือ 8                   2,128,407,237  
ตน้ทุนของรายไดรั้บล่วงหนา้ค่าบริการโทรศพัทร์อตดั
จ่าย 

                                          -  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9                   4,466,978,160  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                28,517,047,853  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 32.3                              139,527  

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10                      263,979,767  

เงินลงทุนในบริษทัย่อย  11                                           -  

เงินลงทุนทัว่ไป                        30,755,539  

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7                              196,295  

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 7                                           -  

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  13                53,853,929,407  

สิทธิการใชอุ้ปกรณ์รอตดับญัชี  14                                           -  

ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีฯ 12                54,219,217,735  

เคร่ืองมือและอุปกรณ์สัมปทานระหวา่งติดตั้ง                                           -  

เงินมดัจ าและเงินจ่ายล่วงหนา้เพื่อการจดัซ้ือ   

   และติดตั้งอุปกรณ์ด าเนินงาน                      498,625,298  



201 

 

 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้และค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีระยะยาว                   2,883,930,568  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 15                   1,289,958,880  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25  6,600,313,770  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 16  2,799,560,374  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน              122,440,607,160  

รวมสินทรัพย์              150,957,655,013  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561   

(หน่วย: บาท) 
  งบการเงินรวม 

 หมายเหตุ 2561 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น   

หนีสิ้นหมุนเวียน   

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17                39,899,479,900  

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7                                           -  

เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18                   7,875,000,000  

หุน้กู ้- ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19                   1,500,000,000  

รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าบริการโทรศพัท ์                   2,322,686,629  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย                      559,240,154  

ส ารองค่าใชจ่้ายในการร้ือถอน 21                        57,149,228  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน                      993,989,802  

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน                53,207,545,713  

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน   

เงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ย 7                                           -  

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ   

   ภายในหน่ึงปี 18                   9,625,000,000  

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19                28,000,000,000  

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  20                      734,605,891  

เงินมดัจ าตามสัญญาการใชบ้ริการขา้มโครงข่าย   

   ภายในประเทศ 7                                           -  

ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีฯ คา้งจ่าย                36,103,517,682  

ส ารองค่าใชจ่้ายในการร้ือถอน 21                   1,157,478,821  

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน                      199,828,278  
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รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน                75,820,430,672  

รวมหนีสิ้น              129,027,976,385  
   

  

บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561   

(หน่วย: บาท) 
  งบการเงินรวม 

 หมายเหตุ 2561 

ส่วนของผู้ถือหุ้น   

ทุนเรือนหุ้น   

   ทุนจดทะเบียน   

      หุน้สามญั 2,372,080,630 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 2 บาท                   4,744,161,260  

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้   

      หุน้สามญั 2,367,811,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 2 บาท                    4,735,622,000  

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 39                   6,927,789,290  

ส่วนเกินทุนอ่ืน                   1,647,137,361  

ก าไรสะสม   

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 39                      465,929,718  

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม)                 (9,497,550,192) 
                 (9,031,620,474) 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้                17,650,130,955  

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ                21,929,059,132  
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทั
ยอ่ย 

                             619,496  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                21,929,678,628  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น              150,957,655,013  
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 

ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่เสนอ ค่าใช้จ่ายตามการด าเนินการจริง 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 

1. กระดาษ A4       660.00  1. กระดาษ A4       710.00  

2. ค่าหมึกเคร่ืองปร้ิน    1,040.00  2. ค่าหมึกเคร่ืองปร้ิน    1,090.00  

3. ค่าเข้ารูปเล่ม       250.00  3. ค่าเข้ารูปเล่ม       300.00  

4. ค่าแผ่นซีดี          30.00  4. ค่าแผ่นซีดี          80.00  

รวม    1,980.00  รวม    2,180.00  

 

ผลของค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานในแต่ละรายการ 
 

1. กระดาษ A4 ด้านค่าใช้จ่ายตามการด าเนินการจริงมีการใช้ท่ีมากกว่าค่าใช้จ่ายตาม
งบประมาณท่ีเสนอไวเ้พิ่มขึ้นมาอีกอยู่ท่ี 50 บาท จากค่าใชจ่้ายตามงบประมาณท่ีเสนอไว ้
660 บาท และ ค่าใชจ่้ายตามการด าเนินการจริง 710 บาท 

2. ค่าหมึกเคร่ืองปร้ินท ์ดา้นค่าใชจ่้ายตามการด าเนินการจริงมีการใชท่ี้มากกว่าค่าใชจ่้ายตาม
งบประมาณท่ีเสนอไวเ้พิ่มขึ้นมาอีกอยู่ท่ี 50 บาท จากค่าใชจ่้ายตามงบประมาณท่ีเสนอไว ้
1,040 บาท และ ค่าใชจ่้ายตามการด าเนินการจริง 1,090 บาท 

3. ค่าเข้ารูปเล่ม ด้านค่าใช้จ่ายตามการด าเนินการจริงมีการใช้ท่ีมากกว่าค่าใช้จ่ายตาม
งบประมาณท่ีเสนอไวเ้พิ่มขึ้นมาอีกอยู่ท่ี 50 บาท จากค่าใชจ่้ายตามงบประมาณท่ีเสนอไว ้
250 บาท และ ค่าใชจ่้ายตามการด าเนินการจริง 300 บาท 

4. ค่าแผ่นซีดี ด้านค่าใช้จ่ายตามการด าเนินการจริงมีการใช้ท่ีมากกว่าค่าใช้จ่ายตาม
งบประมาณท่ีเสนอไวเ้พิ่มขึ้นมาอีกอยู่ท่ี 50 บาท จากค่าใชจ่้ายตามงบประมาณท่ีเสนอไว ้
30 บาท และ ค่าใชจ่้ายตามการด าเนินการจริง 80 บาท 

          ผลค่าใช้จ่ายตามงบประมาณท่ีเสนอไวโ้ดยรวมยอดรวมอยู่ท่ี 1 ,980 บาท และ   
ผลค่าใช้จ่ายตามการด าเนินการจริงโดยรวมยอดรวมอยู่ท่ี 2 ,180 บาท ดงันั้นผลค่าใช้จ่ายตาม
การด าเนินการจริงมีค่าใชจ่้ายท่ีมากกวา่ค่าใชจ่้ายตามงบประมาณท่ีเสนอไวโ้ดยรวมอยูท่ี่ 
 200 บาท
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ประมวลภาพการด าเนินโครงการ 
 

ท าการศึกษาโครงการเก่า ๆ แล้วท าการสืบค้นข้อมูล 

ค้นขว้าหัวข้อและข้อมูลท่ีก าลงัสงสัยเพ่ือน ามาจัดท าโครงการ 
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ร่วมกนัคว้าและปรึกษากนัในหัวข้อต่างๆของโครงการท่ีก าลงัท าเพ่ือมาจัดท าโครงการ 
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หาตัวอย่างการจัดท ารูปเล่มการท าโครงการของโครงการเก่าๆท่ีผ่านมาเป็นตัวอย่างจัดท าโครงการ 
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ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอ 

เทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

เมืองสมุทรปราการ 

ประวัติคณะผู้จัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ช่ือ-สกุล                         นาย  กฤตเมธ  แสนดี 
รหสันกัศึกษา                 25873 
วนั / เดือน / ปีเกิด           21  พฤษภาคม  2536 
ประวติัการศึกษา            จบการศึกษาระดบัปวช.ท่ี วิทยาลยั 

ช่ือ-สกุล                         นางสาว  ปาริชาติ  วงัสุขี 
รหสันกัศึกษา                 40692 
วนั / เดือน / ปีเกิด           14  พฤศจิกายน  2539 
ประวติัการศึกษา            จบการศึกษาจากท่ี ศูนยก์ารศึกษานอก  


