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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์  
เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน 
ที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�าข้ึนตามมาตรฐาน
การบัญชีท่ีรับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบัติ 
อย่างสม�า่เสมอ และใช้ดลุยพินจิอย่างระมดัระวัง และประมาณการทีด่ท่ีีสุดในการ
จดัท�า รวมทัง้ให้มกีารเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเส่ียง และให้มีและด�ารง
รักษาไว้ซ่ึงระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้ม่ันใจ 
ได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอ 
ท่ีจะด�ารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือ
การด�าเนินการท่ีผดิปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

 ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ก�ากับความเส่ียงซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระ เพื่อท�าหน้าทีก่�ากับดแูลสอบทาน 
คุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 
ระบบการบริหารความเส่ียง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูรายการระหว่าง
กัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียงเกี่ยวกับ
เร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับความเส่ียง 
ซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

นายกานต์ ตระกูลฮุน
ประธานกรรมการ

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

 งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ได ้ รับการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือบริษัท ดีลอยท ์  
ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด ในการตรวจสอบน้ันทางคณะกรรมการ
บริษทัได้สนบัสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบ 
และแสดงความเห็น ได ้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี  โดยความเห็น 
ของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงแสดงไว้ในรายงาน
ประจ�าปีแล้ว

 คณะกรรมการมีความเห็นว ่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  
โดยรวมอยูใ่นระดบัดเีป็นท่ีน่าพอใจและสามารถสร้างความเชือ่มัน่อย่างมีเหตผุล  
ได้ว่างบการเงินของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)  
และ งบการเงินรวมของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความเช่ือถือได้ 
โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ รับรองท่ัวไป และปฏิบัติถูกต้อง 
ตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 189

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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- 2 - 
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

โดยมิไดเ้ป็นการแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 
2.4 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ไดน้ ามาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทาง
การเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ โดยกลุ่มบริษทัเลือกใช้วิธีรับรู้
ผลกระทบสะสมยอ้นหลงัจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวเป็นรายการปรับปรุง
ก าไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ตน้งวดของงวดปัจจุบนั 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ า
เร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธิีการตรวจสอบทีใ่ช้เพ่ือตอบสนอง 
การรับรู้รายได้ 
รายไดข้องกลุ่มบริษทัมีความเส่ียงเก่ียวกบัการบนัทึกรายได้
ให้ถูกต้องภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความ
ซับซ้อนและมีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ
ราคารวมทั้งมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได้
ของกลุ่มบริษทัมีความซบัซอ้น 

ข้าพเจ้าได้ให้ความส าคัญกับการตรวจสอบรายได้ใน
ประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
• การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายไดใ้นระหวา่งปี  
• ความถูกตอ้งของการรับรู้รายได ้
นโยบายการบัญชีส าหรับการรับรู้รายได้ได้แสดงไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.17  

 
วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญั รวมถึง 
• ประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบการควบคุมรวมถึง
การทดสอบประสิทธิภาพของการควบคุมซ่ึงเก่ียวข้องกับการรับรู้และ
บนัทึกรายได ้นอกจากนั้นขา้พเจา้ไดใ้ชผู้เ้ช่ียวชาญดา้นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการตรวจสอบการควบคุมท่ีเป็นอตัโนมติั และการควบคุม
การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโปรแกรม การใช้งานในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

• ประเมินกระบวนการควบคุมภายในในการอนุมติัการเปล่ียนแปลงอตัรา
ค่าบริการ การเร่ิมตน้ของแผนงานใหม่ และการน าเขา้ขอ้มูลนั้นในระบบ
เรียกเก็บเงิน ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบกระบวนการควบคุมเร่ืองการเข้าถึง
ขอ้มูลและการจดัการการควบคุมการเปล่ียนแปลงขอ้มูลในระบบดงักล่าว 

• เลือกรายการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหน้ีของลูกค้าและ
ตรวจสอบตวัอย่างการลดยอดและการให้ส่วนลดในระบบเรียกเก็บเงิน 
รวมถึงตรวจสอบตวัอยา่งการรับช าระเงินกลบัไปยงัใบแจง้หน้ี 

• ตรวจสอบการกระทบยอดท่ีส าคัญโดยผูบ้ริหารจากระบบทางธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งไปยงัระบบเรียกเก็บเงินและบญัชีแยกประเภท เพื่อประเมินความ
ถูกตอ้งและครบถว้นของรายได ้ 

• ตรวจสอบหลกัฐานการบนัทึกบญัชีท่ีจดัท าข้ึนดว้ยมือและบนัทึกเขา้บญัชี
รายได ้เพื่อระบุรายการท่ีผิดปกติ 

• ตรวจสอบกบัขอ้สมมติฐานและการประมาณการท่ีส าคญัของผูบ้ริหารท่ีใช้
ในการบนัทึกรายไดท่ี้เกิดข้ึนในระหว่างปี แต่ยงัไม่มีการออกใบแจง้หน้ี 
และรายการท่ีไดรั้บเงินแลว้ แต่ยงัมีภาระผูกพนัท่ีจะให้บริการแก่ลูกคา้ใน
อนาคต 

• ตรวจสอบความความถูกตอ้งของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 เร่ือง “รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้” มาใช ้
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นโยบายการบัญชีส าหรับการรับรู้รายได้ได้แสดงไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.17  

 
วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญั รวมถึง 
• ประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบการควบคุมรวมถึง
การทดสอบประสิทธิภาพของการควบคุมซ่ึงเก่ียวข้องกับการรับรู้และ
บนัทึกรายได ้นอกจากนั้นขา้พเจา้ไดใ้ชผู้เ้ช่ียวชาญดา้นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการตรวจสอบการควบคุมท่ีเป็นอตัโนมติั และการควบคุม
การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโปรแกรม การใช้งานในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

• ประเมินกระบวนการควบคุมภายในในการอนุมติัการเปล่ียนแปลงอตัรา
ค่าบริการ การเร่ิมตน้ของแผนงานใหม่ และการน าเขา้ขอ้มูลนั้นในระบบ
เรียกเก็บเงิน ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบกระบวนการควบคุมเร่ืองการเข้าถึง
ขอ้มูลและการจดัการการควบคุมการเปล่ียนแปลงขอ้มูลในระบบดงักล่าว 

• เลือกรายการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหน้ีของลูกค้าและ
ตรวจสอบตวัอย่างการลดยอดและการให้ส่วนลดในระบบเรียกเก็บเงิน 
รวมถึงตรวจสอบตวัอยา่งการรับช าระเงินกลบัไปยงัใบแจง้หน้ี 

• ตรวจสอบการกระทบยอดท่ีส าคัญโดยผูบ้ริหารจากระบบทางธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งไปยงัระบบเรียกเก็บเงินและบญัชีแยกประเภท เพื่อประเมินความ
ถูกตอ้งและครบถว้นของรายได ้ 

• ตรวจสอบหลกัฐานการบนัทึกบญัชีท่ีจดัท าข้ึนดว้ยมือและบนัทึกเขา้บญัชี
รายได ้เพื่อระบุรายการท่ีผิดปกติ 

• ตรวจสอบกบัขอ้สมมติฐานและการประมาณการท่ีส าคญัของผูบ้ริหารท่ีใช้
ในการบนัทึกรายไดท่ี้เกิดข้ึนในระหว่างปี แต่ยงัไม่มีการออกใบแจง้หน้ี 
และรายการท่ีไดรั้บเงินแลว้ แต่ยงัมีภาระผูกพนัท่ีจะให้บริการแก่ลูกคา้ใน
อนาคต 

• ตรวจสอบความความถูกตอ้งของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 เร่ือง “รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้” มาใช ้

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และงบก าไรขาดทุนรวม
และเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั แอดวานซ ์
อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไว ้
ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ  ซ่ึงเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ขา้พเจา้ไดร้ับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 190

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธิีการตรวจสอบท่ีใช้เพ่ือตอบสนอง 
ข้อพพิาททางการค้าและคดีความที่ส าคญั  
กลุ่มบริษัทมีคดีความท่ีถูกฟ้องร้องทางกฎหมายและข้อ
พิพาททางการคา้ ซ่ึงท าให้ตอ้งใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารใน
การตั้งประมาณการหน้ีสิน 
การท่ีกลุ่มบริษทัประกอบกิจการภายใตก้ารก ากบัดูแลของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซ่ึงหาก กสทช.
ตีความ เปล่ียนแปลงและ/หรือเพิ่มเติมข้อบังคับในการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม อาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทมี   
ขอ้พิพาท ซ่ึงอาจไดรั้บความเสียหายจากการจ่ายค่าชดเชยได ้ 
นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทมีการท างานร่วมกับรัฐวิสาหกิจ 
เช่น  บริษัท  โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)จึงมี
ความเส่ียงในการเกิดการขัดแยง้ระหว่างบริษัทด้านการ
ตีความเน้ือหาและเง่ือนไขตามสัญญาท่ีแตกต่างกนั 

เหตุการณ์ส าคญั ขอ้พิพาททางการคา้และคดีความท่ีส าคญั
ไดแ้สดงไวใ้นในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 40 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญั รวมถึง 
• ออกแบบและท าการตรวจสอบเพื่อท่ีจะระบุคดีความและข้อพิพาทท่ี
อาจจะท าให้เกิดความเส่ียงท่ีมีสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทัรวมถึงวิธีการ
ต่อไปน้ี 
- สอบถามผูบ้ริหาร รวมถึงฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษทัเก่ียวกบัเหตุการณ์
ส าคญั ขอ้พิพาททางการคา้และคดีความท่ีส าคญั   

- สอบทานรายงานการประชุมของผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล 
- ส่งจดหมายถึงท่ีปรึกษาทางกฎหมายภายนอกเก่ียวกบัสถานะของ 
 คดีความท่ีส าคญั 
- สอบทานค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับริการทางกฎหมาย 

• พิจารณาการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของกลุ่มบริษทัดงัต่อไปน้ี 
- ท าความเขา้ใจในกลุ่มบริษทัและสภาพแวดลอ้มของกลุ่มบริษทัในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 

- กรอบของกฎหมายและข้อบังคับท่ีใช้ส าหรับกลุ่มบริษัทและ
อุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจท่ีกลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจอยู ่และ 

- วิธีการท่ีกลุ่มบริษทัจะปฏิบติัตามกรอบของกฎหมายและขอ้บงัคบั
นั้น 

- สอบถามผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลว่า กลุ่มบริษทัปฏิบติั
ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัแลว้หรือไม่ และตรวจสอบจดหมายติดต่อกบั 

 ผูมี้อ  านาจทางกฎหมาย เช่น กสทช. (ถา้มี) 
• ขอให้ผูบ้ริหารออกหนังสือรับรองว่า คดีความและขอ้เรียกร้องท่ีเกิดข้ึน
หรือมีความเป็นไดท่ี้จะเกิดข้ึนทั้งหมดนั้นมีการพิจารณาผลกระทบ เพื่อ
บันทึกบัญชีและเปิดเผยในการจัดท างบการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี ซ่ึงคาดวา่
จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี  
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้
ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจาก
การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
หรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญั ข้าพเจ้าต้องส่ือสารเร่ืองดังกล่าวกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเพื่อด าเนินการแก้ไขให้
เหมาะสมต่อไป 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน
ท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกบัการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องเวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลมีหน้าท่ีในการก ากับดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ 
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ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี ซ่ึงคาดวา่
จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี  
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้
ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจาก
การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
หรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญั ข้าพเจ้าต้องส่ือสารเร่ืองดังกล่าวกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเพื่อด าเนินการแก้ไขให้
เหมาะสมต่อไป 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน
ท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกบัการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องเวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลมีหน้าท่ีในการก ากับดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้
อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการ
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามี
สาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้
งบการเงินเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดง
ขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 191

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร
และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบัญชีท่ี
ไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้   

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ที่ส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ไดว้างแผนไว ้และประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร
และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบัญชีท่ี
ไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้   

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ที่ส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ไดว้างแผนไว ้และประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนยัส าคญัมากท่ีสุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่า
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่ง
สมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 ดร. ศุภมิตร  เตชะมนตรีกลุ 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 
วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2564 บริษัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้
อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการ
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามี
สาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้
งบการเงินเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดง
ขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 192

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



หมายเหตุ
ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 18,420,768,856      19,636,627,466      614,805,617        1,975,219,680     
เงินฝากธนาคารทีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 5 1,909,700,898        1,989,089,050        - -
เงินฝากสถาบนัการเงินทีติดภาระคําประกนั 11,200,000             - - -
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 6, 35 17,781,189,871      18,297,896,427      1,753,889,823     1,825,357,904     
สินทรัพยท์ีเกิดจากสญัญา 7 1,448,322,973        1,868,738,312        - -
เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 35 - - 52,543,000,000   50,499,000,000   
สินคา้คงเหลือ 8 2,372,085,732        4,828,455,683        - -
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 1,091,889               317,086,768           - 60,345,445          
สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 211,038,270           204,257,782           5,291,427            4,913,629            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 42,155,398,489      47,142,151,488      54,916,986,867   54,364,836,658   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอืน 11 - 67,032,210             - 46,999,310          
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 11 110,030,932           - 67,694,448          -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 33,819,366,390   27,928,202,917   
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 799,044,580           635,509,431           - -
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 31,588,188             24,612,629             - -
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 122,517,637,998    125,510,307,301    56,165,771          69,709,331          
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13 58,722,695,215      - 225,706,272        -
ค่าความนิยม 14 2,881,699,659        2,881,699,659        - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยม 16 7,122,852,880        5,468,375,759        6,404,436            11,053,367          
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคม 15 110,219,201,347    103,074,017,347    - -
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 4,120,355,274        3,490,521,588        485,422,372        549,988,735        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 1,490,072,824        1,374,894,316        318,804,496        283,036,590        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 308,015,178,897    242,526,970,240    34,979,564,185   28,888,990,250   
รวมสินทรัพย์ 350,170,577,386    289,669,121,728    89,896,551,052   83,253,826,908   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

หน่วย : บาท
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม หมายเหตุ
ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563 2562 2563 2562

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 18 4,900,000,000        - - -
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 19, 35, 39 40,570,674,698      41,376,819,746      2,779,757,850     2,904,665,726     
ประมาณการสาํหรบัผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย 5,248,416,692        5,248,416,692        5,107,842,520     5,107,842,520     
รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คลือนทีรับล่วงหนา้ 4,348,673,572        4,189,025,479        9,176,967            9,176,967            
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 5 1,909,700,898        1,989,089,050        - -
ส่วนของหนี สินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 13,848,369,520      24,871,789,053      - 15,326,846          
ส่วนของใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคม

คา้งจ่ายทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 10,538,020,814      24,490,134,874      - -
ส่วนของหนี สินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 10,212,816,743      - 116,637,778        -
เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 18, 35 - - 5,080,000,000     4,920,000,000     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,867,303,487        2,892,323,884        35,691,522          -
หนี สินทางการเงินหมุนเวยีนอืน 36 297,201,697           140,659,105           - -
หนี สินหมุนเวยีนอืน 72,246,113             57,041,933             93,459                 -

รวมหนีสินหมุนเวียน 93,813,424,234      105,255,299,816    13,129,200,096   12,957,012,059   

หนีสินไม่หมุนเวียน
หนี สินระยะยาว 18, 35 79,301,185,042      69,171,920,043      - 15,422,866          
หนี สินตามสญัญาเช่า 18, 35 48,150,496,963      - 118,716,176        -
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 21 3,179,944,080        2,859,529,007        394,889,613        329,248,695        
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่าย 20 42,911,010,664      37,298,912,437      - -
ส่วนปรบัมูลค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคมรอรบัรู้ 1, 20 3,283,532,804        3,283,532,804        - -
หนี สินทางการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 36 1,225,258,428        - - -
หนี สินไม่หมุนเวยีนอืน 2,616,357,834        2,405,757,999        20,103,923          16,386,900          

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 180,667,785,815    115,019,652,290    533,709,712        361,058,461        
รวมหนีสิน 274,481,210,049    220,274,952,106    13,662,909,808   13,318,070,520   

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยงบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 193
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หมายเหตุ
ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563 2562 2563 2562

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 22

   ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 4,997 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 4,997,459,800        4,997,459,800        4,997,459,800     4,997,459,800     

   ทุนทีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั 2,974 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท

ชาํระครบแลว้ 22, 24 2,973,554,313        2,973,178,632        2,973,554,313     2,973,178,632     

ส่วนเกินมูลค่าหุน้
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 22 22,446,531,121      22,386,069,897      22,446,531,121   22,386,069,897   

ส่วนตํากวา่ทุนอืน
ส่วนตําจากการเปลียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย (669,657,282)         (669,657,282)         - -

กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ 

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 23 500,000,000           500,000,000           500,000,000        500,000,000        
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 50,882,427,533      43,725,576,066      50,882,427,533   43,725,576,066   

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 24 (568,871,723)         350,931,793           (568,871,723)       350,931,793        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท 75,563,983,962      69,266,099,106      76,233,641,244   69,935,756,388   

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 125,383,375           128,070,516           -                 -                 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 75,689,367,337      69,394,169,622      76,233,641,244   69,935,756,388   

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 350,170,577,386    289,669,121,728    89,896,551,052   83,253,826,908   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

 หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

รายได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการและใหเ้ช่าอุปกรณ์ 26, 35 143,315,889,147      150,128,820,094      1,959,785,000        1,727,511,000        
รายไดจ้ากการขาย 35 29,574,376,140        30,764,865,144        -                   -                   
รวมรายได้ 172,890,265,287      180,893,685,238      1,959,785,000        1,727,511,000        

ต้นทุน
ตน้ทุนการใหบ้ริการและใหเ้ช่าอุปกรณ์ 30, 35 (81,534,057,465)      (81,487,209,457)      (1,265,622,961)      (1,341,462,262)      
ตน้ทุนขาย (29,314,265,327)      (30,412,235,356)      -                   -                   
รวมต้นทุน (110,848,322,792)    (111,899,444,813)    (1,265,622,961)      (1,341,462,262)      

กําไรขันต้น 62,041,942,495        68,994,240,425        694,162,039           386,048,738           
ต้นทุนในการจดัจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 30 (6,598,243,894)        (7,861,311,589)        (1,893,176)             (1,710,419)             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 30 (17,732,641,307)      (19,879,238,500)      (92,678,460)           (192,516,104)         
รวมต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร (24,330,885,201)      (27,740,550,089)      (94,571,636)           (194,226,523)         

กําไรจากการให้บริการ การให้เช่าอุปกรณ์และการขาย 37,711,057,294        41,253,690,336        599,590,403           191,822,215           
รายไดท้างการเงิน 27, 35 319,969,373             197,602,961             387,390,405           610,340,003           
รายไดอื้น 28, 35 648,697,303             648,896,450             66,567,628             67,516,380             
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม 

ทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 9, 10 (70,306,065)             (85,867,508)             26,757,273,522      30,590,075,960      
กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 140,200,640             308,410,189             207,672                  2,786,812               
ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายตุิธรรมของตราสารอนุพนัธ์ (138,620,912)           -                     -                   -                   
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 35 (167,773,760)           (144,365,024)           (167,723,760)         (144,335,024)         
ตน้ทุนทางการเงิน 31, 35 (5,917,382,740)        (4,776,605,533)        (56,935,975)           (72,649,111)           

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 32,525,841,133        37,401,761,871        27,586,369,895      31,245,557,235      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 32 (5,088,586,512)        (6,209,242,358)        (152,009,552)         (55,986,548)           
กําไรสําหรับปี 27,437,254,621        31,192,519,513        27,434,360,343      31,189,570,687      

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) งบกำาไรขาดทุน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2563 บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี
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 หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกําไร
    ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 27,434,360,343        31,189,570,687        27,434,360,343      31,189,570,687      
    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,894,278                 2,948,826                 -                   -                   
กําไรสําหรับปี 27,437,254,621        31,192,519,513        27,434,360,343      31,189,570,687      

กําไรต่อหุ้น (บาท) 33
กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐาน 9.23                          10.49                        9.23                        10.49                      
กาํไรต่อหุน้ปรับลด 9.23                          10.49                        9.23                        10.49                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

 หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

กําไรสําหรับปี 27,437,254,621 31,192,519,513 27,434,360,343 31,189,570,687

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน
รายการทีจะถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 2,921,382            -               -               -               

    ผลขาดทุนจากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด 36 (251,241,472)       -               -               -               

    ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัยอ่ยทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 10 -               -               (198,071,795)       -               

    ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั 32 50,248,294          -               -               -               

รวมรายการทีจะถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (198,071,796)       -               (198,071,795)       -               

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (2,622,066)           -               (157,370)              -               

    ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 21 (112,095,664)       279,643,232        (30,800,812)         34,893,915          

    ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนในบริษทัยอ่ย 10 -               -               (67,175,569)         195,825,589        

    ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั 32 22,752,663          (55,778,079)         6,191,636            (6,978,783)           

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (91,965,067)         223,865,153        (91,942,115)         223,740,721        

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ (290,036,863)       223,865,153        (290,013,910)       223,740,721        

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 27,147,217,758 31,416,384,666 27,144,346,433 31,413,311,408

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 27,144,346,433 31,413,311,408 27,144,346,433 31,413,311,408

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,871,325 3,073,258 -               -               

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 27,147,217,758 31,416,384,666 27,144,346,433 31,413,311,408

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หน่วย : บาท
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกำาไรขาดทุน (ต่อ) งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563 บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ีหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุ ส่วนตํากว่าทุนอืน

ส่วนตําจาก สํารองสําหรับ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น การเปลียนแปลง    จัดสรรแล้ว การจ่ายโดย กําไรจาก รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า สัดส่วนการถือหุ้น ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้ ใช้หุ้น การลดสัดส่วน อืนของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ ในบริษัทย่อย กฎหมาย จัดสรร เป็นเกณฑ์ ของเงินลงทุน ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ควบคมุ ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 2,973,095,330     22,372,276,085     (668,455,415)      500,000,000      33,361,025,048       177,829,523      161,186,663      339,016,186      58,876,957,234       147,574,630      59,024,531,864       

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงนิทุนทีได้รับจากและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
การเพิมขึนของทุนเรือนหุน้ 22 83,302                 13,793,812            -                -               -                     (13,877,114)       -               (13,877,114)       -                   -               -                     
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 24 -                 -                   -                -               -                     25,792,721        -               25,792,721        25,792,721              -               25,792,721              
เงินปันผลจ่าย 34, 35 -                 -                   -                -               (21,048,760,390)     -               -               -               (21,048,760,390)     (1,477,858)         (21,050,238,248)     
รวมเงนิทุนทีได้รับจากและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 83,302                 13,793,812            -                -               (21,048,760,390)     11,915,607        -               11,915,607        (21,022,967,669)     (1,477,858)         (21,024,445,527)     

การเปลียนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทย่อย
การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัย่อย -                 -                   (1,201,867)          -               -                     -               -               -               (1,201,867)               (21,099,514)       (22,301,381)             
รวมการเปลียนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทย่อย -                 -                   (1,201,867)          -               -                     -               -               -               (1,201,867)               (21,099,514)       (22,301,381)             
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 83,302                 13,793,812            (1,201,867)          -               (21,048,760,390)     11,915,607        -               11,915,607        (21,024,169,536)     (22,577,372)       (21,046,746,908)     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กาํไรสําหรับปี -                 -                   -                -               31,189,570,687       -               -               -               31,189,570,687       2,948,826          31,192,519,513       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                 -                   -                -               223,740,721            -               -               -               223,740,721            124,432             223,865,153            
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                 -                   -                -               31,413,311,408       -               -               -               31,413,311,408       3,073,258          31,416,384,666       
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 2,973,178,632     22,386,069,897     (669,657,282)      500,000,000      43,725,576,066       189,745,130      161,186,663      350,931,793      69,266,099,106       128,070,516      69,394,169,622       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กําไรสะสม องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิรวม
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบการเงินรวม

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 196

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



หมายเหตุ ส่วนตํากว่าทนุอืน
ส่วนตําจาก สํารองสําหรับ ส่วนของ

ทนุเรือนหุ้น การเปลียนแปลง    จัดสรรแล้ว การจ่ายโดย กาํไรจาก  สํารอง รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทีออกและ ส่วนเกนิมูลค่า สัดส่วนการถือหุ้น ทนุสํารองตาม ยังไม่ได้ ใช้หุ้น การลดสัดส่วน  การแปลงค่า  สํารองรายการ การเปลียนแปลง อืนของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ ในบริษัทย่อย กฎหมาย จัดสรร เป็นเกณฑ์ ของเงินลงทนุ งบการเงิน ป้องกนัความเสียง ในมูลค่ายุติธรรม ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 - ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิเดิม 2,973,178,632 22,386,069,897 (669,657,282)      500,000,000              43,725,576,066   189,745,130      161,186,663      -                       -                          -                      350,931,793      69,266,099,106               128,070,516              69,394,169,622               

ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 2.4 -             -                -                -                       30,159,105          -               -               -                       (721,880,941)                45,456,631               (676,424,310)    (646,265,205)                   -                       (646,265,205)                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 - ตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิใหม่ 2,973,178,632 22,386,069,897 (669,657,282)      500,000,000              43,755,735,171   189,745,130      161,186,663      -                       (721,880,941)                45,456,631               (325,492,517)    68,619,833,901               128,070,516              68,747,904,417               

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทนุทีได้รับจากและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถือหุ้น
เพิมทุนจดทะเบียน 22 375,681            60,461,224         -                -                       -                 (60,836,905)      -               -                       -                          -                      (60,836,905)      -                              -                       -                              
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 24 -             -                -                -                       -                 17,627,148        -               -                       -                          -                      17,627,148        17,627,148                       -                       17,627,148                       
เงินปันผลจ่าย 34, 35 -             -                -                -                       (20,217,823,520) -               -               -                       -                          -                      -               (20,217,823,520)              (927,026)                    (20,218,750,546)              
รวมเงนิทนุทีได้รับจากและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถือหุ้น 375,681            60,461,224         -                -                       (20,217,823,520) (43,209,757)      -               -                       -                          -                      (43,209,757)      (20,200,196,372)              (927,026)                    (20,201,123,398)              

การเปลียนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทย่อย
การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัย่อย -             -                -                -                       -                 -               -               -                       -                          -                      -               -                              (4,631,440)                (4,631,440)                       

-             -                -                -                       -                 -               -               -                       -                          -                      -               -                              (4,631,440)                (4,631,440)                       
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 375,681            60,461,224         -                -                       (20,217,823,520) (43,209,757)      -               -                       -                          -                      (43,209,757)      (20,200,196,372)              (5,558,466)                (20,205,754,838)              

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กาํไรสาํหรับปี -             -                -                -                       27,434,360,343   -               -               -                       -                          -                      -               27,434,360,343               2,894,278                  27,437,254,621               
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -             -                -                -                       (89,844,461)         -               -               2,921,382                  (200,993,177)                (2,097,654)                (200,169,449)    (290,013,910)                   (22,953)                      (290,036,863)                   
รวมกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปี -             -                -                -                       27,344,515,882   -               -               2,921,382                  (200,993,177)                (2,097,654)                (200,169,449)    27,144,346,433               2,871,325                  27,147,217,758               
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 2,973,554,313 22,446,531,121 (669,657,282)      500,000,000              50,882,427,533   146,535,373      161,186,663      2,921,382                  (922,874,118)                43,358,977               (568,871,723)    75,563,983,962               125,383,375              75,689,367,337               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

กาํไรสะสม องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
หน่วย : บาท

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) งบการเงินรวม

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 197
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หมายเหตุ
ทุนเรือนหุ้น    จัดสรรแล้ว สํารองสําหรับ กําไรจาก รวมองค์ประกอบ
ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้ การจ่ายโดย การลดสัดส่วน อืนของส่วนของ รวมส่วนของ
ชําระแล้ว หุ้นสามัญ กฎหมาย จัดสรร ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ของเงินลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 2,973,095,330 22,372,276,085 500,000,000 33,361,025,048 177,829,523 161,186,663 339,016,186 59,545,412,649

รายการกับเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การเพิมขึนของทุนเรือนหุ้น 22 83,302             13,793,812         -             -              (13,877,114)       -               (13,877,114)       -                  
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 24 -             -               -             -              25,792,721        -               25,792,721        25,792,721           
เงินปันผลจ่าย 34, 35 -             -               -             (21,048,760,390)   -               -               -               (21,048,760,390)   
รวมรายการกับเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 83,302             13,793,812         -             (21,048,760,390)   11,915,607        -               11,915,607        (21,022,967,669)   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กาํไรสาํหรับปี -             -               -             31,189,570,687    -               -               -               31,189,570,687    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -             -               -             223,740,721         -               -               -               223,740,721         
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -             -               -             31,413,311,408    -               -               -               31,413,311,408    
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 2,973,178,632 22,386,069,897 500,000,000 43,725,576,066 189,745,130 161,186,663 350,931,793 69,935,756,388

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หน่วย : บาท

กําไรสะสม

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินเฉพาะกจิการ

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบการเงินเฉพาะกิจ

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 198
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หมายเหตุ
ส่วนแบ่งขาดทุน

ทุนเรือนหุ้น    จดัสรรแล้ว สํารองสําหรับ กําไรจาก สํารอง เบด็เสร็จอืน รวมองค์ประกอบ
ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้ การจ่ายโดย การลดสัดส่วน การเปลียนแปลง ในบริษทัย่อย อืนของส่วนของ รวมส่วนของ
ชําระแล้ว หุ้นสามัญ กฎหมาย จดัสรร ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ของเงนิลงทุน ในมูลค่ายุติธรรม ทีใช้วธีิส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิเดิม 2,973,178,632 22,386,069,897 500,000,000 43,725,576,066 189,745,130 161,186,663 -               -                  350,931,793 69,935,756,388

ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 2.4 -             -               -             30,159,105 -               -               16,682,006 (693,106,316)        (676,424,310)       (646,265,205)        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - ตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิใหม่ 2,973,178,632 22,386,069,897 500,000,000 43,755,735,171 189,745,130 161,186,663 16,682,006 (693,106,316)        (325,492,517)       69,289,491,183

รายการกับเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การเพิมขึนของทุนเรือนหุ้น 22 375,681 60,461,224 -             -                  (60,836,905)       -               -               -                  (60,836,905)         -                  
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 24 -             -               -             -                  17,627,148 -               -               -                  17,627,148 17,627,148
เงินปันผลจ่าย 34, 35 -             -               -             (20,217,823,520)   -               -               -               -                  -                 (20,217,823,520)   
รวมรายการกับเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 375,681            60,461,224         -             (20,217,823,520)   (43,209,757)       -               -               -                  (43,209,757)         (20,200,196,372)   

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี
กาํไรสาํหรับปี -             -               -             27,434,360,343    -               -               -               -                  -                 27,434,360,343
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -             -               -             (89,844,461)          -               -               (125,896)            (200,043,553)        (200,169,449)       (290,013,910)        
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -             -               -             27,344,515,882    -               -               (125,896)            (200,043,553)        (200,169,449)       27,144,346,433    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 2,973,554,313 22,446,531,121 500,000,000 50,882,427,533 146,535,373 161,186,663 16,556,110 (893,149,869)        (568,871,723)       76,233,641,244

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หน่วย : บาท

กําไรสะสม องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) งบการเงินเฉพาะกิจ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 199

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรสาํหรับปี 27,437,254,621      31,192,519,513      27,434,360,343      31,189,570,687      
รายการปรับปรุง 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 12, 13, 15, 16, 30 51,841,589,128      37,228,819,712      152,237,335           68,980,994             
รายไดท้างการเงิน 27, 35 (319,969,373)         (197,602,961)         (387,390,405)         (610,340,003)         
ตน้ทุนทางการเงิน 31, 35 5,917,382,740        4,776,605,533        56,935,975             72,649,111             
(กลบัรายการ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน / 

หนี สูญและหนีสงสยัจะสูญ 6 2,875,760,943        2,520,818,756        (1,600,000)             (200,000)                
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 24 17,627,148             25,792,721             17,627,148             25,792,721             
กลบัรายการขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยั การลดมูลค่าของสินคา้ 
    และตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ 8 (42,416,084)           (15,611,282)           -                   -                   
ขาดทุนจากอุปกรณ์ทียกเลิกการใชง้าน 700,428,653           952,433,692           -                   -                   
ขาดทุนจากการยกเลิกสินทรัพยต์ามสญัญา 7 524,572,869           746,805,695           -                   -                   
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอืน 11 -                   1,000,000               -                   1,000,000               
(กาํไร) ขาดทุนจากการขาย และตดัจาํหน่ายสินทรพัย์ 37,609,387             177,909,650           (6,855,734)             35,557,433             
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน และ(กาํไร) ขาดทุน

จากการวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ (144,399,835)         (416,414,806)         128,415                  (499,486)                
ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุน ของบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม

ทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 9, 10 70,306,065             85,867,508             (26,757,273,522)    (30,590,075,960)    
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 196,970,421           844,012,892           39,769,635             110,446,463           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 32 5,088,586,512        6,209,242,358        152,009,552           55,986,548             

เงินสดไดม้าจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหนี สินดาํเนินงาน 94,201,303,195      84,132,198,981      699,948,742           358,868,508           

การเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี สินดาํเนินงาน
เงินฝากธนาคารทีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 79,388,152             231,453,135           -                   -                   
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน (3,371,745,566)      (1,602,313,048)      (14,436,684)           10,954,645             
สินทรัพยต์ามสญัญา (104,157,529)         (920,605,134)         -                   -                   
สินคา้คงเหลือ 2,498,786,035        (989,858,916)         -                   -                   
สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 307,586,354           342,464,732           59,967,648             63,090,360             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (361,374,979)         266,751,157           (35,767,906)           215,178,101           
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน (1,062,139,696)      1,904,589,590        (159,990,297)         53,326,532             
ประมาณการสาํหรบัผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย -                   (113,401,922)         -                   (113,401,922)         
รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คลือนทีรับล่วงหนา้ 159,648,093           225,494,559           -                   (105)                       
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (79,388,152)           (231,453,135)         -                   -                   
หนี สินหมุนเวยีนอืน 15,204,180             6,089,356               160,281                  (3,539,189)             
สินทรัพย ์(หนี สิน) ทางการเงินอืน (99,683,652)           146,431,280           -                   -                   
หนี สินไม่หมุนเวยีนอืน (23,427,027)           (3,588,355)             -                   -                   

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 92,159,999,408      83,394,252,280      549,881,784           584,476,930           
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (56,432,164)           (45,600,833)           (12,991,839)           (20,273,104)           
จ่ายภาษีเงินได้ (6,474,175,466)      (6,721,408,874)      (49,730,533)           (60,345,445)           

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 85,629,391,778      76,627,242,573      487,159,412           503,858,381           

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

 หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบีย 326,271,472           188,219,053           473,476,282           560,321,637           
ซือทีดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (28,056,506,397)    (23,029,006,645)    (21,444,506)           (10,934,441)           
จาํหน่ายอุปกรณ์ 108,662,577           76,690,654             3,493,657               62,118,468             
จ่ายชาํระใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคม 20 (26,834,978,550)    (4,020,000,000)      -                   -                   
เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึนสุทธิ 35 -                   -                   (2,044,000,000)      (1,830,000,000)      
เงินลงทุนในการร่วมคา้เพิมขึน 9 (246,899,800)         -                   -                   -                   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิมขึน 10 -                   -                   (25,999,970)           (1,000,000)             
เงินลงทุนระยะยาวอืนเพิมขึนสุทธิ -                   (8,056,000)             -                   -                   
รับเงินปันผล 8,999,970               7,799,974               19,963,915,443      26,373,181,453      

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (54,694,450,728)    (26,784,352,964)    18,349,440,906      25,153,687,117      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (4,218,326,797)      (3,106,139,500)      (47,017,478)           (63,706,504)           
จ่ายชาํระหนี สินตามสญัญาเช่า 18 (11,753,609,774)    -                   (125,361,385)         -                   
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 18 4,900,000,000        (5,900,000,000)      -                   (2,900,000,000)      
เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึนสุทธิ 18, 35 -                   -                   160,000,000           -                   
รับเงินกูย้มืระยะยาว 18 24,000,000,000      2,000,000,000        -                   -                   
จ่ายชาํระหนี สินระยะยาว 18 (24,828,560,000)    (11,153,580,000)    -                   -                   
เงินสดรับจากการออกหุน้ -                   -                   33,188,038             7,844,796               
จ่ายชาํระหนี สินตามสญัญาเช่าการเงิน 18 -                   (56,226,064)           -                   (8,205,362)             
เงินสดจ่ายเพือซือบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (4,631,440)             (22,301,381)           -                   -                   
จ่ายเงินปันผล (20,218,750,546)    (21,050,238,248)    (20,217,823,520)    (21,048,760,390)    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (32,123,878,557)    (39,288,485,193)    (20,197,014,345)    (24,012,827,460)    

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงอตัราแลกเปลียนของยอดคงเหลือ
      ในสกุลเงินตราต่างประเทศ (26,921,103)           15,334,694             (36)                         (768)                       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (1,215,858,610)      10,569,739,110      (1,360,414,063)      1,644,717,270        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 19,636,627,466      9,066,888,356        1,975,219,680        330,502,410           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม 4 18,420,768,856      19,636,627,466      614,805,617           1,975,219,680        

-                             -                             
ข้อมูลเพิมเติมสําหรับงบกระแสเงินสด
รายการทีไม่ใช่เงินสด

ยอดหนีคา้งชาํระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน ใบอนุญาตใหใ้ช้
คลืนความถีโทรคมนาคม  และหนี สินตามสญัญาเช่า 127,598,345,017    76,777,034,340      236,525,552           1,261,780               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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หมายเหตุ สารบัญ 
1. การดาํเนินงานและขอ้มูลทัวไปของบริษทั 
2. เกณฑก์ารจดัทาํและนาํเสนองบการเงิน 
3. นโยบายการบญัชีทีสาํคญั 
4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
5. เงินฝากธนาคารทีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 
6. ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 
7. สินทรัพยที์เกิดจากสัญญา 
8. สินคา้คงเหลือ 
9. เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
10. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
11. สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืนและเงินลงทุนระยะยาวอืน 
12. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
13. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
14. ค่าความนิยม 
15. ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคม 
16. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยม 
17. สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
18. หนี สินทีมีภาระดอกเบีย 
19. เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 
20. ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่าย 
21. ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 
22. ทุนเรือนหุ้น 
23. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
24. องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 
25. ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานและการจาํแนกรายได ้
26. รายไดจ้ากการใหบ้ริการและใหเ้ช่าอุปกรณ์ 
27. รายไดท้างการเงิน 
28. รายไดอื้น 
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หมายเหตุ สารบัญ 
29. กองทุนสาํรองเลียงชีพ 
30. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
31. ตน้ทุนทางการเงิน 
32. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้
33. กาํไรต่อหุ้น 
34. เงินปันผล 
35. บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
36. เครืองมือทางการเงิน 
37. ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 
38. ประมาณการหนี สินจากภาษหีัก ณ ทีจ่าย 
39. เหตุการณ์สาํคญั ขอ้พิพาททางการคา้และคดีความทีสาํคญั 
40. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
41. การอนุมติังบการเงิน 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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1. การดําเนินงานและข้อมูลทัวไปของบริษัท 
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลทีจดัตังขึนในประเทศไทย และทีอยู่
จดทะเบียนตังอยูเ่ลขที 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมือเดือนพฤศจิกายน 2534 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ได้แก่ บริษัท อินทัช โฮลดิงส์ จาํกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40.45  
(ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 : ร้อยละ 40.45) ของทุนจดทะเบียนของบริษทัและเป็นนิติบุคคลทีจดัตังขึนในประเทศไทย 
และ Singtel Strategic Investments Pte Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 23.32 (ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 : ร้อยละ 23.32) ของทุน 
จดทะเบียนของบริษทัและเป็นนิติบุคคลทีจดัตังขึนในประเทศสิงคโปร์ 

การประกอบธุรกิจของบริษทั คือ ใหบ้ริการทีปรึกษาและบริหารงานให้กบับริษทัยอ่ย และการประกอบธุรกิจทีสาํคญั
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) สรุปไดด้งันี   

1) การเป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัท์เคลือนทีภายใตค้ลืนความถี 2.1 GHz โดย บริษทั แอดวานซ์ 
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ซึ งเป็นบริษทัย่อย ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้ เป็นผู ้ด ําเนินการและให้บริการ
โทรศพัทเ์คลือนทีภายใตช่้วงคลืนความถีวิทยุคมนาคมระหว่าง 1950 MHz - 1965 MHz และ 2140 MHz - 2155 MHz 
ตามใบอนุญาตเลขที NBTC/FREQ/TEL/55/1 (“ใบอนุญาต”) ลงวนัที 7 ธันวาคม 2555 โดย AWN ไดรั้บสิทธิ
ตามใบอนุญาตดังกล่าว เริมตั งแต่วนัที 7 ธันวาคม 2555 ถึงวนัที  6 ธันวาคม 2570 AWN มีภาระผูกพันจะตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามทีกาํหนดในใบอนุญาต 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 1800 MHz 

เมือวนัที 17 พฤศจิกายน 2558 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คลือนทีภายใตช่้วงคลืน
ความถี วิทยุคมนาคมระหว่าง 1725 MHz - 1740 MHz  และ 1820 MHz - 1835 MHz ตามใบอนุญาตเลขที 
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที 1) (“ใบอนุญาต”)  ลงวนัที 25 พฤศจิกายน 2558 โดย AWN ไดรั้บสิทธิ
ตามใบอนุญาตดังกล่าว เริมตั งแต่วนัที  26 พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัที  15 กันยายน 2576 AWN มีภาระผูกพัน
จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามทีกาํหนดในใบอนุญาต 
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ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 900 MHz 

เมือวนัที 27 พฤษภาคม 2559 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คลือนทีภายใตช่้วงคลืน
ค วาม ถี วิท ยุค ม นาค มระห ว่าง 895 MHz - 905 MHz  และ 940 MHz - 950 MHz ตามใบอนุ ญาตเลขที 
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที  2) (“ใบอนุญาต”) ลงวนัที 30 มิถุนายน 2559 ดว้ยราคาประมูลรวม
ทังสิน 75,654 ลา้นบาทโดย AWN ไดรั้บสิทธิตามใบอนุญาตดงักล่าว เริมตังแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2559 ถึง
วนัที 30 มิถุนายน 2574 AWN มีภาระผูกพนัจะต้องปฏิบัติตามขอ้กําหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียม
ภายในระยะเวลาตามทีกาํหนดในใบอนุญาต 

ตามเงือนไขและขอ้กาํหนดทีระบุไวใ้นการประมูลเมือวนัที 28 มิถุนายน 2559 AWN ไดช้าํระเงินงวดแรก
เป็นจาํนวนร้อยละ 11 ของราคาประมูลและภาษีมูลค่าเพิมรวมเป็นเงินทังสิน 8,603 ลา้นบาท พร้อมวาง
หนังสือคําประกนัจากธนาคารเพือคําประกนัการชาํระเงินในส่วนทีเหลือให้กบั กสทช. โดยเงินงวดที 2 
และ 3 อีกร้อยละ 5 รวมภาษีมูลค่าเพิมจะชาํระในปีทีสองและปีทีสามนับจากวนัจ่ายชาํระครั งแรก และ
ส่วนทีเหลือจะชาํระในปีทีสี 

เมือวนัที  11 เมษายน 2562 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกคาํสังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที  4/2562 ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (“กสทช.”) พิจารณาแบ่งชาํระเงินจากการประมูลคลืนความถีทั งหมดทีผูรั้บใบอนุญาตให้ใช้
คลืนความถี 890-915 MHz/935-960 MHz ตอ้งชาํระออกเป็นสิบงวด ปีละงวด งวดละเท่า ๆ กนั โดยให้
ผูรั้บใบอนุญาตทีไม่สามารถชาํระเงินจากการประมูลคลืนความถีได้ตามเงือนไขการชาํระเงินเดิมแจ้ง
ความจาํนงในการขอแบ่งชําระดังกล่าวไปยงั กสทช. ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีคาํสังนี มีผลใช้บังคับ 
อยา่งไรก็ตาม การขอแบ่งชาํระอยูภ่ายใตเ้งือนไขทีวา่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจะตอ้งประสงคที์จะเขา้ร่วมขอรับ
การจดัสรรคลืนความถี 700 MHz ที กสทช. จะพจิารณาจดัสรรดว้ย 

เมือวนัที 10 พฤษภาคม 2562 AWN ไดย้ืนหนงัสือถึงสํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สํานักงาน กสทช.”) เพือแจง้ความประสงคข์อแบ่งชาํระเงิน
ประมูลคลืนความถี 900 MHz 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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เมือวันที  19 มิถุนายน 2562 AWN ได้เข้าร่วมขอรับใบอนุญ าตให้ใช้คลืนความถีสําหรับกิจการ
โทรคมนาคม 700 MHz ต่อสํานกังาน กสทช. และเป็นผูไ้ดรั้บจดัสรรคลืนความถี 700 MHz จาํนวน 1 ชุด 
ซึ งต่อมา AWN ไดรั้บหนังสือจาก กสทช. ยนืยนัว่า AWN ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดของคาํสัง คสช. ที 4/2562 
ส่งผลให้ AWN ไดรั้บสิทธิในการแบ่งชาํระเงินประมูลคลืนความถี 900 MHz ตามเงือนไขใหม่ทีระบุใน
คาํสัง คสช. ที 4/2562 ดังกล่าว และแจง้ขอ้มูลการแบ่งชาํระเงินออกเป็นสิบงวด งวดละเท่า ๆ กนั ทั งนี  
AWN ไดท้าํการวดัมูลค่าใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่ายของคลืนความถี 900 MHz โดย
พิจารณาระยะเวลาการชาํระหนี ทีเปลียนแปลงไปและการเขา้ร่วมรับการจัดสรรคลืนความถี 700 MHz 
ผลต่างทีเกิดขึนจากการวดัมูลค่าใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่ายคลืนความถี 900 MHz 
ตามเงือนไขเดิมและเงือนไขใหม่ รับรู้เป็นส่วนปรับมูลค่าใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมรอรับรู้
ในงบแสดงฐานะการเงินรวมโดยจะรับรู้เป็นส่วนหนึงของตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถี 
700 MHz เมือ AWN ไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ช้คลืนความถี 700 MHz 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 1800 MHz 

เมือวนัที 19 สิงหาคม 2561 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คลือนทีภายใตช่้วงคลืน
ความถี วิทยุคมนาคมระหว่าง 1740 MHz - 1745 MHz  และ 1835 MHz - 1840 MHz ตามใบอนุญาตเลขที 
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที  3) (“ใบอนุญาต”) ลงวันที 21 กันยายน 2561 โดย AWN ได้รับสิทธิ                      
ตามใบอนุญาตดงักล่าว เริมตังแต่วนัที 24 กนัยายน 2561 ถึงวนัที 15 กนัยายน 2576 AWN มีภาระผูกพนัจะตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามทีกาํหนดในใบอนุญาต 

การจดัสรรใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 700 MHz  

เมือวนัที  19 มิถุนายน 2562 AWN ได้รับการจัดสรรคลืนความถี 700 MHz จากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ภายใตช่้วงคลืนความถีวิทยุ
คมนาคมระหวา่ง 723 MHz - 733 MHz  และ 778 MHz - 788 MHz กาํหนดระยะเวลา 15 ปี เริมตังแต่วนัที 
1 ตุลาคม 2563 หรือจนกว่าจะกาํหนดเป็นอย่างอืน ดว้ยราคารวมทังสิน 17,584 ลา้นบาท ตามเงือนไขและ
ขอ้กาํหนดทีระบุไวใ้นประกาศ กสทช. ลงวนัที 5 มิถุนายน 2562 AWN มีภาระผูกพนัจะตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามทีกาํหนดในใบอนุญาต AWN จะเริมชาํระ
งวดแรกไม่น้อยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเริมตน้การอนุญาตให้ใชค้ลืนความถี 700 MHz  สําหรับงวดที 1 ชาํระ
เงินค่าคลืนความถีร้อยละ 10 ของราคาการอนุญาตให้ใชค้ลืนความถี ราคารวมภาษีมูลค่าเพิมเป็นเงินทังสิน 
1,881 ล้านบาท พร้อมหนังสือคํ าประกันจากธนาคารเพือคําประกันการชาํระเงินในส่วนทีเหลือให้กับ 
กสทช. จาํนวนทีเหลือจะชาํระในปีทีสองถึงปีทีสิบ งวดละเท่า ๆ กนั พร้อมหนงัสือคําประกนัจากธนาคาร
เพือคําประกนัค่าคลืนความถีส่วนทีเหลือ 
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ในกรณีทีไม่สามารถปฏิบติัตามเงือนไขก่อนการรับใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีฯให้ถูกตอ้งและครบถว้น
ภายในระยะเวลาทีกาํหนดแลว้ให้ถือว่า ผูข้อรับใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีฯทีได้รับการจดัสรรคลืน
ความถีดงักล่าวนี สินสิทธิทีจะไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีฯ ตลอดจนตอ้งชดใชค้่าเสียหายเบืองตน้
เป็นจาํนวนเงินไม่น้อยกวา่ 2,638 ลา้นบาท และค่าเสียหายอืนทีเกิดจากการดาํเนินการเรียกคืนคลืนความถี 
รวมถึงการไม่ไดรั้บสิทธิการแบ่งชาํระเงินตามทีระบุไวใ้นคาํสัง คสช. ที 4/2562โดยจะตอ้งกลบัไปชาํระเงิน
ตามเงือนไขการชาํระเงินประมูลคลืนความถี 900 MHz และเงินประมูลคลืนความถีส่วนเพิมตามหลกัเกณฑที์
ระบุในประกาศของ กสทช. เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลืนความถีสําหรับกิจการ
โทรคมนาคม 895 MHz - 905 MHz  และ 940 MHz - 950 MHz ตามเงือนไขเดิม  

สําหรับเงือนไขการชําระเงินค่าคลืนความถีฯ สํานักงาน กสทช.  ประกาศเรื อง การอนุญาตให้ใช้คลืน
ความถีสําหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 703 MHz - 733 MHz  และ 758 MHz - 788 MHz ฉบับที 2 ลง
วนัที 12 มิถุนายน 2563 กาํหนดใหม่ใหช้าํระเงินค่าคลืนความถีงวดที 1 ตามจาํนวนทีกาํหนดในประกาศฯ 
ดงักล่าวให้แลว้เสร็จภายในวนัที 13 มกราคม 2564 ดงันัน คลืนความถีสําหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 
723 MHz - 733 MHz  และ 778 MHz - 788 MHz เริมตังแต่วนัที 15 มกราคม 2564 กาํหนดระยะเวลา 15 ปี 

ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 2600 MHz 

เมือวนัที 19 กุมภาพนัธ์ 2563 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผู ้ดําเนินการและให้บริการโทรศัพท์เคลือนทีภายใต ้
ช่วงคลืนความถี วิทยุคมนาคมระหว่าง 2500 MHz - 2600 MHz ตามใบอนุญาตเลขที  NBTC/FREQ/TEL/55/1  
(เพิมเติมครั งที  4) (“ใบอนุญาต”) ลงวันที  21 กุมภาพันธ์ 2563 โดย AWN ได้รับสิทธิตามใบอนุญาตดังกล่าว  
เริ มตั งแต่วันที  21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที  20 กุมภาพันธ์ 2578 AWN มีภาระผูกพันจะต้องปฏิบัติตาม
ขอ้กาํหนดตา่ง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามทีกาํหนดในใบอนุญาต 

การประมูลคลืนความถีสาํหรับกิจการโทรคมนาคม ยา่น 700 MHz 

เมือวนัที 19 กุมภาพนัธ์ 2563 AWN ไดรั้บแจง้ผลการประมูลคลืนความถีย่าน 700 MHz จากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) โดย AWN เป็นผูช้นะ
การประมูลคลืนความถีย่าน 700 MHz ช่วงคลืนความถีวิทยุ 733 MHz - 738 MHz คู่กบั 788 MHz - 793 MHz 
ระยะเวลาการอนุญาต 15 ปี ดว้ยมูลค่าการประมูลรวมทังสิน 17,154 ลา้นบาท  AWN มีภาระผูกพนัจะตอ้ง
ปฏิบติัตามเงือนไขการดาํเนินการก่อนรับใบอนุญาตตามทีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื อง หลกัเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลืน
ความถีสาํหรับกิจการโทรคมนาคมเคลือนทีสากล ยา่น 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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AWN ชาํระเงินประมูลคลืนความถีฯ งวดแรก มูลค่าร้อยละ 10 ของราคาการประมูลสูงสุดรวมภาษีมูลค่าเพิม
เป็นเงินจาํนวน 1,835 ลา้นบาท ในวนัที 13 มกราคม 2564 พร้อมหนงัสือคําประกนัจากธนาคารเพือคําประกนั
การชาํระเงินประมูลในส่วนทีเหลือให้กบั สํานกังาน กสทช. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วนั ก่อนวนัเริมตน้
การอนุญาตให้ใชค้ลืนความถียา่น 700 MHz จาํนวนทีเหลือจะชาํระในปีทีสองถึงปีทีสิบ งวดละเท่า ๆ กนั 
พร้อมหนงัสือคําประกนัจากธนาคารเพือคําประกนัค่าคลืนความถีส่วนทีเหลือ ทังนี  ประกาศฯ กาํหนดวนั
เริมตน้อนุญาตให้ใชค้ลืนความถีย่าน 700 MHz เป็นวนัที 1 เมษายน 2564 หรือจนกว่า กสทช. จะกาํหนด
เป็นอย่างอืน สํานักงาน กสทช. จะมีหนังสือแจ้งวนัเริมตน้การอนุญาตให้ใช้คลืนความถีย่าน 700 MHz 
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เกา้สิบวนั 

การประมูลคลืนความถีสาํหรับกิจการโทรคมนาคม ยา่น 26 GHz 

เมือวนัที 19 กุมภาพนัธ์ 2563 AWN ไดรั้บแจง้ผลการประมูลคลืนความถียา่น 26 GHz จากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ชุดความถีที 10 - 21 
ช่วงความถีวิทยุ 25.2 GHz - 26.4 GHz ระยะเวลาการอนุญาต 15 ปี นับแต่วนัทีได้รับอนุญาต ดว้ยมูลค่า
การประมูลรวมทังสิน 5,345 ลา้นบาท AWN มีภาระผูกพนัจะตอ้งปฏิบติัตามตามเงือนไขการดาํเนินการ
ก่อนรับใบอนุญาตตามทีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรือง หลกัเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีสําหรับกิจการโทรคมนาคม
เคลือนทีสากล ยา่น 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz 

AWN มีกาํหนดต้องชาํระเงินประมูลคลืนความถีฯ ทั งหมด เป็นเงินจาํนวนรวมภาษีมูลค่าเพิมเป็นเงิน
ทังสิน 5,719 ลา้นบาท ภายในหนึ งปีนับจากวนัที 19 กุมภาพนัธ์ 2563 ซึ งเป็นวนัที AWN ไดร้ับหนังสือ
แจง้เป็นผูช้นะการประมูลจาก สํานกังาน กสทช. 

2) บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จํากัด  (“SBN”) ซึ งเป็นบริษัทย่อย ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) สําหรับ
ใบอนุญาตกิจการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ เพือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ทีไม่ใช้
คลืนความถี ระดับชาติ ตามใบอนุญาตเลขที B1-N21331-0001-60 (“ใบอนุญาต”) ลงวนัที 20 มีนาคม 
2560 โดยมีกําหนดสินสุดวนัที 19 มีนาคม 2575 นอกจากนี  SBN ไดร้ับใบอนุญาตจาก กสทช. สําหรับ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ช่องต่าง ๆ แต่ละฉบบัมีระยะเวลา 1 - 8 ปี ทังนี  SBN มีภาระผูกพนั
จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตา่งๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามทีกาํหนดในใบอนุญาต 
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3) บริษัท ซีเอส ล็อกอินโฟ จาํกัด  (มหาชน) (“CSL”)  บริษทัย่อยทางออ้ม ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) สําหรับใบอนุญาต                    
ดา้นอินเตอร์เน็ต ประเภท 2 และ ดา้นโทรคมนาคมประเภท 1 และประเภท 3 เพือดาํเนินการและให้บริการ
เกียวกบัศูนยข์อ้มูลอินเตอร์เน็ต  บริการอินเตอร์เน็ต บริการรับ - ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมเพือการสือสาร 
ทังภายในประเทศและต่างประเทศ และจาํหน่ายอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต 

ตามขอ้กาํหนดของ กสทช. หากผูไ้ดร้ับใบอนุญาตมิไดก้ระทาํการทีขดัตอ่เงือนไขในใบอนุญาตโดยผิด
ในลกัษณะทีสาํคญัหรือเป็นความผิดทีร้ายแรง กสทช. จะพิจารณาการต่อใบอนุญาตตามขันตอนปกติ 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัที 31 ธันวาคม มีดงันี  

   
ประเทศที 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
(ร้อยละ) 

ชือกิจการ ลักษณะธุรกิจ กิจการจัดตัง 2563  2562 
บริษทัย่อย      
บริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จาํกดั ผูใ้ห้บริการขอ้มูลทางโทรศพัท ์ ไทย 99.99  99.99 
บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั หยดุให้บริการโทรศพัทเ์คลือนที ไทย 98.55  98.55 
บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั ผูใ้ห้บริการเครือข่ายชาํระเงินอิเลก็ทรอนิกส์ ไทย 99.99  99.99 
บริษทั แอดวานซ์ เอม็เปย ์จาํกดั ผูใ้ห้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการชาํระเงินทาง 

      อิเลก็ทรอนิกส์และบตัรเงินสด 
ไทย 99.99  99.99 

บริษทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จาํกดั ผูใ้ห้บริการโทรศพัทร์ะหว่างประเทศ ไทย 99.99  99.99 
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คลือนที 

     ผูจ้ดัจาํหน่ายโทรศพัทเ์คลือนที และให้บริการ 
     โทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ ให้บริการ 
     โทรคมนาคมบริการโครงข่ายโทรคมนาคม 
     และให้บริการอนิเตอร์เน็ต 

ไทย 99.99  99.99 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ประเทศที 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
(ร้อยละ) 

ชือกิจการ ลักษณะธุรกิจ กิจการจัดตัง 2563  2562 
บริษัทย่อย (ต่อ)      
บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค  
  จาํกดั 

ผูใ้ห้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม บริการ 
    โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ และ 
     ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ช่องต่าง ๆ  

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จาํกดั ผูน้ําเข้าและจัดจําหน่าย โทรศัพท์เคลือนทีและ 
     อุปกรณ ์

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แฟกซ์ ไลท ์จาํกดั ผูใ้ห้บริการพืนที ทีดินและอาคาร รวมทังสิง 
     อาํนวยความสะดวกต่างๆ  

ไทย 99.98  99.98 

บริษทั ไมโม่เทค จาํกดั ผูพ้ฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT) บริการรวบรวม 
      ขอ้มูลสําหรับบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลือนที 
      (Content Aggregator) แ ละให้ บริก ารใน การ 
     เรียกเก็บและรับชาํระเงินจากลูกคา้ 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด ์ 
เน็ทเวอร์ค จาํกดั 

ผูใ้ห้บริการจดัอบรมแก่บริษทัในกลุ่ม ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิทลั ดิสทริบิวชัน  
จาํกดั 

ผูใ้ห้บริการนายหนา้ประกนัภยั ไทย 99.99  99.99 

บริษทั เลิร์นดิ จาํกดั   ผูใ้ห้บริการจดัอบรม ไทย 99.99  - 
      
บริษทัย่อยทางอ้อม      
บริษทั แอดวานซ์ ดาตา้เน็ทเวอร์ค  
  คอมมิวนิเคชันส์ จาํกดั 

อยูร่ะหว่างการชาํระบญัชี  ไทย 51.00 1, 2  51.00 1 

บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จาํกดั (มหาชน) ผูใ้ห้บริการศูนยข์อ้มูลอินเทอร์เน็ตและบริการรับ- 
    ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมเพือการสือสาร และ 
    จาํหน่ายอุปกรณ์อินเตอร์เนต็ 

ไทย 99.67 1, 3  99.58 1  

บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ผูใ้ห้บริการด้านการจดัพิมพแ์ละโฆษณาสมุด 
    รายนามผูใ้ชโ้ทรศพัทฉ์บบัธุรกิจ 

ไทย 99.99 1  99.99 1 

บริษทั เอดี เวนเจอร์ จาํกดั (มหาชน) ให้บริการผา่นระบบโทรศพัทเ์คลือนทีและ 
    พฒันาแอพพลิเคชัน 

ไทย 99.99 1  99.99 1 

บริษทั เยลโล เพจเจส คอมเมอร์ส จาํกดั ผูใ้ห้บริการธุรกิจสือโฆษณาออนไลน์ ไทย 99.94 1  99.94 1       
บริษทัร่วม      
บริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย ์จาํกดั ผูใ้ห้บริการโครงข่ายสือสัญญาณโทรคมนาคม ไทย 29.00 1  29.00 1       
การร่วมค้า      
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค  จาํกดั ผูพ้ฒันาโครงสร้างพืนฐานโครงข่ายใยแกว้นาํแสง ไทย 60.00 1  60.00 1 
บริษทั แรบบิท - ไลน ์เพย ์จาํกดั ผูใ้ห้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการชําระเงิน 

    ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ไทย 33.33 1  33.33 1  

Digital Games International Private 
Limited 

ผูใ้ห้บริการเกมส์ออนไลน์ 
 

สิงคโปร์ 
 

33.33 1  - 

บริษทั สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จาํกดั ปัจจุบนัยงัไม่ประกอบธุรกิจ ไทย 70.00 1  - 

1  สัดส่วนความเป็นเจา้ของในบริษทัย่อยทางออ้ม บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงโดยสัดส่วนของความเป็นเจา้ของทีถือโดยบริษทัย่อย 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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2  วนัที 1 กนัยายน 2563 บริษทั แอดวานซ์ ดาตา้เน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชันส์ จาํกดั (“ADC”) ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวง
พาณิชยโ์ดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ADC มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 89 ลา้นบาทรวมอยู่ในรายการเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดของงบแสดงฐานะการเงินรวม สาํหรับรายการทีเหลือไม่เป็นรายการสาํคญัในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

3  ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 AWN ไดซื้อหุ้นสามญัของ CSL เพิมเติมจาํนวน 526,300 หุ้น มูลค่าในราคาหุ้นละ 8.80 
บาท รวมเป็นเงิน 5 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.09 ของหุ้นสามญัทังหมดทีออกและชาํระแลว้ทังหมดของ CSL ผล
จากรายการดงักล่าว AWN ถือหุ้นสามญัของ CSL จาํนวน 592,524,524 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.67 ของหุ้นทีออกและชาํระแลว้
ทังหมดของ CSL 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อย่างมีสาระสําคญักบับริษทัทีเกียวขอ้งกนั ดงันัน งบการเงินนี
จึงอาจไม่แสดงถึงเงือนไขทีอาจมีอยูห่รือผลการดาํเนินงานซึงอาจเกิดขึนในกรณีทีกลุ่มบริษทัและบริษทัไดด้าํเนินงาน
โดยปราศจากความสัมพนัธ์ดงักล่าว 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึน
อย่างต่อเนือง ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดงักล่าวอาจนํามาซึ งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ 
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเนืองและ 
จะประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนี สินและหนี สินทีอาจจะเกิดขึน
อย่างสมําเสมอ 

2. เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงิน 
2.1 กลุ่มบริษทัและบริษทัจัดทาํบญัชีเป็นเงินบาทและจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 1 เรือง “การนาํเสนอ
งบการเงิน” ซึ งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมใน หรือหลงัวนัที 1 มกราคม 
2563 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัที 2 ตุลาคม 2560 เรือง 
“การจดัทาํและส่งงบการเงินและรายการเกียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรือง “กาํหนดรายการย่อทีตอ้งมีในงบการเงิน 
(ฉบบัที 3) พ.ศ. 2562” ลงวนัที 26 ธนัวาคม 2562 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 205

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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2.3 งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้
ตามทีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีทีสาํคญั (ดูหมายเหตุขอ้ 3) 

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินสําหรับ
งวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทและบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีทีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี ซึ งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริม
ในหรือหลังวนัที  1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัใหม่ซึ งมีผลบงัคบัใช้ในรอบระยะเวลาบญัชีนี และมีการเปลียนแปลงในหลกัการสําคญั มี
ดงันี  

2.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน (“TFRS 9”) 

มาตรฐานกลุ่มเครืองมือทางการเงิน  

เมือว ันที  21 กันยายน 2561 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกียวกับมาตรฐานการบัญชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซึ ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ดงันี  

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที 32 การแสดงรายการสาํหรบัเครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครืองมือทางการเงิน 
ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที 19 การชาํระหนี สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมาใชโ้ดยรับรู้ผลกระทบ
สะสมยอ้นหลงัจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี เป็นรายการปรับปรุง 
กาํไรสะสมและองคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้นตน้งวดของงวดปัจจุบนั 

มาตรฐานกลุ่มเครืองมือทางการเงินนาํเสนอขอ้กาํหนดใหม่สําหรับรายการดงันี  

1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินและหนี สินทางการเงิน 
2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน และ 
3) การบญัชีป้องกนัความเสียง 

ตารางต่อไปนี แสดงผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 มาใช้ต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษทั 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

การแสดงรายการ วิธีการรับรู้รายการ
ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน
เดิม 

วิธีการรับรู้รายการ
ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

ใหม่ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที  
1 มกราคม 2563  

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

เดิม 

ผลกระทบจากการ
ใช้มาตรฐานการ

รายงาน 
ทางการเงินฉบับที 9 

ยอดคงเหลือ ณ วันที  
1 มกราคม 2563 ตาม
มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินใหม่ 

สินทรัพย์      
ลูกหนีการคา้และลูกหนี

หมุนเวียนอืน 
ราคาทุนหกัขาดทุน

จากการดอ้ยค่า 
ราคาทุนตดัจาํหน่าย 18,298 (12)  18,286 

สินทรัพยท์างการเงิน
หมุนเวียนอืน 

เกณฑค์งคา้ง มูลค่ายติุธรรมผ่าน
กาํไรหรือขาดทุน 

- 1 1  

เงินลงทุนระยะยาวอืน ราคาทุนหกัขาดทุน
จากการดอ้ยค่า 

ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

- 67 (67) - 

สินทรัพยท์างการเงิน 
ไม่หมุนเวียนอืน 

- มูลค่ายติุธรรมผ่าน
กาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน 

ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

- 124 124 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชี 

เกณฑค์งคา้ง เกณฑค์งคา้ง 3,491 195  3,686 

      

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 206

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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งบการเงินรวม 
การแสดงรายการ วิธีการรับรู้รายการ

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

เดิม 

วิธีการรับรู้รายการ
ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

ใหม่ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที  
1 มกราคม 2563  

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

เดิม 

ผลกระทบจากการ
ใช้มาตรฐานการ

รายงาน 
ทางการเงินฉบับที 9 

ยอดคงเหลือ ณ วันที  
1 มกราคม 2563 ตาม
มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินใหม่ 

หนีสิน      
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี

หมุนเวียนอืน 
เกณฑค์งคา้ง ราคาทุนตดัจาํหน่าย 41,377 (47) 41,330 

หนี สินทางการเงิน
หมุนเวียนอืน 

เกณฑค์งคา้ง มูลค่ายติุธรรมผ่าน
กาํไรหรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผ่าน
กาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน 

141 120 261 

หนี สินทางการเงินไม่
หมุนเวียนอืน 

เกณฑค์งคา้ง มูลค่ายติุธรรมผ่าน
กาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน 

- 814 814 

      
ส่วนของผู้ถือหุ้น      
กาํไรสะสม - ยงัไมไ่ด้

จดัสรร 
  43,726 30 43,756 

องคป์ระกอบอืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น 

  351 (676) (325) 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การแสดงรายการ วิธีการรับรู้รายการ
ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน
เดิม 

วิธีการรับรู้รายการ
ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

ใหม่ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 
 1 มกราคม 2563 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

เดิม 

ผลกระทบจากการ
ใช้มาตรฐานการ

รายงาน 
ทางการเงินฉบับที 9 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 
 1 มกราคม 2563 ตาม
มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินใหม่ 

สินทรัพย์      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย วิธีส่วนไดเ้สีย วิธีส่วนไดเ้สีย 27,928 (663) 27,265 
เงินลงทุนระยะยาวอืน ราคาทุนหกัขาดทุน

จากการดอ้ยค่า 
- 47 (47) - 

สินทรัพยท์างการเงิน 
ไม่หมุนเวียนอืน 

- มูลค่ายตุธิรรมผ่าน
กาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน 

- 68 68 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชี 

เกณฑค์งคา้ง เกณฑค์งคา้ง 550 (4) 546 

      ส่วนของผู้ถือหุ้น      
กาํไรสะสม - ยงัไม่ได้

จดัสรร 
  43,726 30 43,756 

องคป์ระกอบอืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น 

  351 (676) (325) 

2.4.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทันาํ TFRS 16 มาถือปฏิบติัโดยปรับปรุงยอดยกมากบักาํไรสะสม ดังนี  

- กาํหนดให้กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมจากการนํา TFRS 16 มาปฏิบติัใช้ครั งแรกเป็น
รายการปรับปรุงกาํไรสะสมตน้งวด ณ วนัทีนาํ TFRS 16 มาใชค้รั งแรก 

- ไม่ปรับยอ้นหลงัขอ้มูลเปรียบเทียบและยงัคงนาํเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า (“TAS 17”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที 4 เรือง การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ (“TFRIC 4”) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 207

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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ผลกระทบทางการเงินจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 เรือง สัญญาเช่า 
มาปฏิบติัใชเ้ป็นครั งแรก 
กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้หนี สินตามสัญญาเช่าทีเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่าทีก่อนหน้าถูกจดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานตามหลกัการมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ว ัดมูลค่าด้วยจาํนวนเท่ากับหนี สินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงด้วย
จาํนวนเงินของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที จ่ายล่วงหน้าหรือค้างจ่ายซึ งเกียวข้องกับ
สัญญาเช่าทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัทีนํามาปฏิบัติใช้ครั งแรก หนี สินตาม
สัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีเหลืออยู่คิดลดดว้ย
อตัราดอกเบียการกูย้ืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทั อตัราดอกเบียการกูย้ืมส่วนเพิมของผูเ้ช่าถวัเฉลีย
ทีนาํมาใช้กบัหนี สินตามสัญญาเช่าทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 คือ ร้อยละ 2.06 และร้อยละ 2.35 ตามลาํดบั 
ตามระยะเวลาของสัญญา 
สําหรับสัญญาเช่าทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงินตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที 17 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี สินตามสัญญาเช่า
ดงักล่าวก่อนวนันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 มาถือปฏิบติัเป็นมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนี สินตามสัญญาเช่า ณ วนัทีนาํมาปฏิบติัใชค้รั งแรก 
ตารางต่อไปนี  แสดงรายการปรับปรุงของงบการเงินแต่ละรายการทีได้รับผลลกระทบจาก
การปฏิบติัใช ้TFRS 16 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ ณ วันที ผลกระทบจากการใช้ ยอดคงเหลือ ณ วันที 
 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงาน 1 มกราคม 2563 
 ตามมาตรฐาน ทางการเงินฉบับที 16 ตามมาตรฐาน 
 การรายงาน  การรายงาน 
 ทางการเงินเดิม  ทางการเงินใหม่ 

สินทรัพย์    
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมนุเวียนอืน  18,298 (990) 17,308 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  125,510 (101) 125,409 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 66,758 66,758 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,375 (318) 1,057 
หนีสิน    
ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ    

ภายในหนึงปี 24,872 (53) 24,819 
ส่วนของหนี สินตามสัญญาเช่าภายในหนึงปี - 10,443 10,443 
หนี สินระยะยาว  69,172 (28) 69,144 
หนี สินตามสัญญาเช่า  - 54,987 54,987 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ ณ วันที ผลกระทบจากการใช้ ยอดคงเหลือ ณ วันที 
 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงาน 1 มกราคม 2563 
 ตามมาตรฐาน ทางการเงินฉบับที 16 ตามมาตรฐาน 
 การรายงาน  การรายงาน 
 ทางการเงินเดิม  ทางการเงินใหม่ 

สินทรัพย์    
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมนุเวียนอืน  1,825 (1) 1,824 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  70 (17) 53 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 37 37 
หนีสิน    
ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ    

ภายในหนึงปี 15,327 (15) 15,312 
ส่วนของหนี สินตามสัญญาเช่าภายในหนึงปี - 27 27 
หนี สินระยะยาว  15,423 (16) 15,407 
หนี สินตามสัญญาเช่า  - 23 23 

ตารางต่อไปนีแสดงภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงานทีเปิดเผยตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 17 
เรือง สัญญาเช่า ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบียการกูย้ืมส่วนเพิม ณ วนัทีนาํมา
ปฏิบติัใชค้รั งแรก และหนี สินตามสัญญาเช่ารับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัทีนาํมาปฏิบติัใชค้รั งแรก 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
ภาระผูกพนัสัญญาเช่าดาํเนินงาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 49,453  278 
รายการปรับปรุง    
บวก รับรู้หนี สินตามสัญญาเช่าทางการเงินตามมาตรฐาน 

การบญัชี ฉบบัที 17 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 81  31 
บวก (หกั) ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัที 16  23,063  (257) 
 72,597  52 
หกั ดอกเบียรอตดับญัชี (5,859)  (1) 
หนี สินตามสญัญาเช่าภายหลงัมลูค่าคิดลด ณ วนัที 1 มกราคม 2563 66,738  51 
หกั ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (990)  (1) 
หกั ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี (318)  - 
หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วันที 1 มกราคม 2563 65,430  50 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 208
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แนวปฏิบติัทางการบญัชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสาํหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี ให้เป็นทางเลือกสําหรับทุกกิจการทีถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสําหรับกิจการทีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ เนืองจากการจดัทาํงบการเงินในช่วงเวลาที 
COVID-19 ยงัคงอยู่ในสถานการณ์ความไม่แน่นอนสูง ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน อาจเป็นผลให้
ฝ่ายบริหารของกิจการต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประมาณการ หรือในการวดัมูลค่าและรับรู้
รายการทางบญัชี แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี จึงมีวตัถุประสงคเ์พือลดผลกระทบในบางเรืองจากการ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพือให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบติัทาง
บญัชีในช่วงเวลาทียงัมีความไม่แน่นอนเกียวกบัสถานการณ์ดังกล่าว ทังนี  กิจการสามารถใช้แนว
ปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันีสําหรับการจดัทาํงบการเงินทีมีรอบระยะเวลารายงานสินสุดภายในช่วงเวลา
ระหวา่งวนัที 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัวคราวทีจะไม่นาํการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่ามาถือเป็น
การเปลียนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหนี สินตามสัญญาเช่าทีครบกาํหนดแต่ละงวดตาม
สัดส่วนทีไดส่้วนลด พร้อมทังกลบัรายการค่าเสือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบี ยจาก
หนี สินตามสัญญาเช่าทียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าทีลดลง และบันทึกผลต่างที
เกิดขึนในกาํไรหรือขาดทุน  

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการนําแนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวมาใช้ไม่ไดมี้ผลกระทบอย่างมี
สาระสาํคญัต่องบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 

 

2.5 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรือง สัญญาเช่า 
TFRS 16 ได้มีการปรับปรุงสําหรับการยินยอมลดค่าเช่าทีเกียวขอ้งกบั COVID-19 ซึ งมีผลบงัคบัใช้
ตังแต่วนัที 1 มิถุนายน 2563 ทังนีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้การปรับปรุงนี
เพือเป็นการผ่อนปรนในทางปฏิบติัสําหรับผูเ้ช่า โดยไม่จาํเป็นตอ้งประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าที
เกิดขึนอนัเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเขา้เงือนไขตามทีระบุ
ไว ้ถือเป็นการเปลียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยให้บนัทึกการยินยอมลดค่าเช่านันเสมือนว่าไม่ใช่
การเปลียนแปลงสัญญาเช่า นอกจากนี  TFRS 16 ฉบบัปรับปรุง ได้เพิมขอ้กาํหนดสําหรับข้อยกเวน้
ชัวคราวที เกิดขึ นจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี ยอ้างอิง โดยกิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุง
ดงักล่าวกบังบการเงินประจาํปีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2565 เป็น
ตน้ไป ทังนี อนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช้ได้ ซึ ง TFRS 16 ฉบบัปรังปรุงนี ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมือวนัที 27 มกราคม 2564 
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2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้ 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 
และจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564 
เป็นตน้ไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือใหมี้เนือหา
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอา้งอิง
กรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ยกเวน้การปรับปรุงคาํนิยามและขอ้กาํหนดทางการบญัชี 
ดงัต่อไปนี  

คาํนิยามของธุรกิจ  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 3 เรือง การรวมธุรกิจ ทีปรับปรุงใหม่ ไดอ้ธิบายให้ชดัเจนขึนถึง
คาํนิยามของธุรกิจ และเพิมทางเลือกการทดสอบการกระจุกตวั โดยกลุ่มกิจกรรมและสินทรัพยที์ไดม้าจะ
ถูกพิจารณาว่าไม่ใช่ธุรกิจหากมูลค่ายุติธรรมส่วนใหญ่ของสินทรัพยข์ ันตน้ทีไดม้านันกระจุกตวัอยู่ใน
สินทรัพย์ทีสามารถระบุตวัตนได้รายการเดียวหรือกลุ่มของสินทรัพยที์คล้ายคลึงกัน มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบันี กาํหนดให้ใชวิ้ธีเปลียนทนัทีเป็นตน้ไปสําหรับการเปลียนแปลงดังกล่าว และ
สามารถถือปฏิบติัก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช ้

คาํนิยามของความมีสาระสาํคญั 
การปรับปรุงคาํนิยามของความมีสาระสําคญั ทาํให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 1 เรือง 
การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที  8 เรื อง นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลง
ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด รวมทังมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอืนทีอา้งอิงถึงความ
มีสาระสําคญั โดยการปรับปรุงนี เพือให้คาํนิยามเป็นแนวทางเดียวกันกับกรอบแนวคิด โดยให้ใช้วิธี
เปลียนทนัทีเป็นตน้ไปสําหรับการเปลียนแปลงดงักล่าว และสามารถถือปฏิบติัก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช ้

การปฏิรูปอตัราดอกเบียอา้งอิง 
เนืองจากการปฏิรูปอตัราดอกเบียอา้งอิง ทาํให้มีการปรับปรุงขอ้กาํหนดของการบญัชีป้องกนัความเสียง
โดยเฉพาะในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัที 7 เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน 
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง ประกอบดว้ยการปรับปรุงคาํนิยามและเกณฑ์
การรับรู้สินทรัพยแ์ละหนี สิน รวมทังการเพิมแนวปฏิบติัเกียวกบัการวดัมูลค่า การตดัรายการสินทรัพย์
และหนี สิน การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล นอกจากนี  กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทาง
การเงินฉบบันี  ยงัไดอ้ธิบายให้ชดัเจนขึนถึงความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจของกิจการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนในการวดัมูลค่าของขอ้มูลทางการเงิน  

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั จะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งมาเริมถือปฏิบติักบังบการเงิน
ของกลุ่มบริษทั เมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบงัคบัใช้ โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั 
อยูร่ะหวา่งประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวทีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั
ในงวดทีจะเริมถือปฏิบติั 

3. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 
ยกเวน้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 2.4 งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่า
ขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้ตามทีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีทีสาํคญัดงัต่อไปนี  
3.1 เกณฑใ์นการทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และ
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

การรวมธุรกิจ  
กลุ่มบริษทัและบริษทั บันทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซือ เมือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั 
ยกเวน้ในกรณีทีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

การควบคุม หมายถึงอาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการเพือให้
ไดม้าซึ งประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนัน ในการพิจารณาอาํนาจในการควบคุม กลุ่มบริษทัและ
บริษทัตอ้งนาํสิทธิในการออกเสียงทีเกิดขึนมารวมในการพิจารณา วนัทีซือกิจการคือ วนัทีอาํนาจในการ
ควบคุมนั นได้ถูกโอนไปยงัผูซื้ อ การกําหนดวนัทีซื อกิจการและการระบุเกียวกับการโอนอาํนาจ
ควบคุมจากฝ่ายหนึงไปยงัอีกฝ่ายหนึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเกียวขอ้ง  

ค่าความนิยม วดัมูลค่าจากมูลค่ายุติธรรมของสิงตอบแทนทีโอนให้ซึ งรวมถึงการรับรู้จาํนวนส่วนไดเ้สียที
ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซือ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยที์ระบุไดท้ีไดม้าและ
หนี สินทีรับมาซึงวดัมูลค่า ณ วนัทีซือ 
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สิงตอบแทนทีโอนให้ ต้องวดัด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์โอนไป หนี สินทีกลุ่มบริษทัและ
บริษทัก่อขึนเพือจ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของทีออกโดยกลุ่มบริษทั
และบริษทั ทังนี สิงตอบแทนทีโอนให้ยงัรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี สินทีอาจเกิดขึนและมูลค่าของ
โครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ทีออกแทนโครงการของผูถู้กซือเมือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมี
ผลให้สินสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหวา่งกลุ่มบริษทัและบริษทัและผูถู้กซือ ใหใ้ช้ราคาทีตํา
กวา่ระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามทีระบุในสัญญา และมูลค่าองคป์ระกอบนอกตลาด ไปหัก
จากสิงตอบแทนทีโอนให ้และรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายอืน  

หนี สินทีอาจเกิดขึนของบริษัททีถูกซือทีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี สินหากมีภาระผูกพนัใน
ปัจจุบนัซึ งเกิดขึนจากเหตุการณใ์นอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเชือถือ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้า
จากผูถู้กซือ 

ตน้ทุนทีเกียวขอ้งกับการซือของกลุ่มบริษทัและบริษัททีเกิดขึนซึ งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น 
ค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าทีปรึกษาอืนๆ ถือเป็นค่าใชจ้่ายเมือเกิดขึน 

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั  
การรวมธุรกิจของกิจการหรือการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีเสมือนว่า
เป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย และตามแนวปฏิบติัทีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในระหว่างปี 2552 

บริษทัยอ่ย 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึนเมือกลุ่มบริษทัเปิดรับ
หรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกียวขอ้งกบักิจการนันและมีความสามารถในการใช้
อาํนาจเหนือกิจการนันทาํให้เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของ
บริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัทีมีการควบคุมจนถึงวนัทีการควบคุมสินสุดลง 

การสูญเสียการควบคุม 
เมือกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตดัรายการสินทรัพย์และหนี สินของ
บริษทัยอ่ยนันออก รวมถึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอืนในส่วนของเจ้าของ
ทีเกียวขอ้งกับบริษทัย่อยนัน กาํไรขาดทุนทีเกิดขึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้
ในงบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเดิมทียงัคง
เหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีสูญเสียการควบคุม 
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ส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
ส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนของกลุ่มบริษทัทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบด้วยส่วนไดเ้สียใน
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

ส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนของบริษทัทีบนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วมเป็นกิจการทีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเกียวกบันโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัทีจะควบคุมหรือควบคุมร่วม
ในนโยบายดงักล่าว 

การร่วมคา้ เป็นการร่วมการงานซึ งผูที้มีการควบคุมร่วมในการงานนันมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของ
การร่วมการงานนัน เงินลงทุนในการร่วมคา้บนัทึกในงบการเงินรวมโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย และรับรู้
รายการเริมแรกดว้ยราคาทุน 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม บริษทัย่อยและการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการ
เมือเริมแรกด้วยราคาทุนซึ งรวมถึงต้นทุนการทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเริมแรก ส่วนแบ่งกาํไร
ขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของเงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัจะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจนถึงวนัทีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั หรือการควบคุมร่วม 

การตดัรายการในงบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทียงัไม่เกิดขึนจริงซึ งเป็น
ผลมาจากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริง
ซึ งเป็นผลมาจากรายการกับบริษทัร่วมและกิจการทีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าที
กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการทีถูกลงทุนนัน ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะ
เดียวกบักาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริง แต่เท่าทีเมือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึน 
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3.2 เงินตราต่างประเทศ 
รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
(สกุลเงินบาท) โดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหนี สินทีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใช้
ในการดาํเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนันัน กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกรับรู้ใน
งบกาํไรขาดทุน 

สินทรัพยแ์ละหนี สินทีไม่เป็นตวัเงินซึ งเกิดจากรายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศซึ งบนัทึกตาม
เกณฑร์าคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 

3.3 เครืองมือทางการเงิน 
ก) นโยบายทีปฏิบติัใชต้ังแต่วนัที 1 มกราคม 2563 
สินทรัพยท์างการเงินและหนี สินทางการเงินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษทัและ 
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เมือกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนด
ของสัญญาของเครืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหนี สินทางการเงินรับรู้รายการเมือเริมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ตน้ทุนการทาํ
รายการทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการซือ การออกตราสารสินทรัพยท์างการเงินและหนี สินทางการเงิน 
(นอกจากสินทรัพยท์างการเงินและหนี สินทางการเงินทีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน) เพิม
หรือหักจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือหนี สินทางการเงินตามความเหมาะสม เมือ
รับรู้รายการเมือเริมแรก ตน้ทุนการทาํรายการทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการซือสินทรัพยท์างการเงินหรือ
หนี สินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน รับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ทางการเงนิ 
สินทรัพยท์างการเงินที รับรู้ทั งหมดวดัมูลค่าภายหลงัด้วยราคาทุนตัดจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรม 
ขึนอยูก่บัการจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 211

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
 

- 21 - 
 

การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 

ตราสารหนี ทีเขา้เงือนไขดงัต่อไปนี  ถูกวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 สินทรัพยท์างการเงินทีถือครองตามโมเดลธุรกิจทีมีวตัถุประสงคก์ารถือครองสินทรัพยท์างการเงิน
เพือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 

 ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซึ งทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึ งเป็นการจ่ายเพียง
เงินตน้และดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีกาํหนดไว ้

โดยปกติ สินทรัพยท์างการเงินอืนทังหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

เวน้แต่ทีกล่าวไวก่้อนหน้า กลุ่มบริษทัและบริษทัอาจปฏิบติัดงัต่อไปนีกบัสินทรัพยท์างเงินทีเมือเลือก
รับรู้รายการเมือเริมแรกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้

 กลุ่มบริษทัและบริษทัอาจเลือกให้แสดงการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมทีเกิดขึนภายหลงักบั
ตราสารทุนในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน หากเขา้เงือนไข (2) ดา้นล่าง และ 

 กลุ่มบริษทัและบริษทัอาจเลือกกาํหนดให้ตราสารหนี ทีเขา้เงือนไขราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่า
ยติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน หากการ
ปฏิบติัดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดการจบัคู่ไม่เหมาะสมทางการบญัชีอยา่งมีนยัสาํคญั ดู (3) ดา้นล่าง 

(1) ราคาทุนตดัจาํหน่ายและวธีิดอกเบียทีแทจ้ริง 
วิธีดอกเบียทีแท้จริงเป็นวิธีการคาํนวณราคาทุนตดัจาํหน่ายของตราสารหนีและปันส่วนดอกเบี ย
รับตลอดช่วงระยะเวลาทีเกียวขอ้ง 

ดอกเบียรับ รับรู้ในกาํไรหรือขาดทนุและรวมในรายการ “รายไดท้างการเงิน” 

(2) ตราสารทุนทีเลือกกาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 
ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก กลุ่มบริษทัและบริษทัอาจเลือกให้เงินลงทุนในตราสารทุนแสดง
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (เป็นรายตราสาร) ทังนี เมือเลือกแลว้ไม่สามารถ
ยกเลิกได ้การเลือกกาํหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนไม่สามารถ
ปฏิบติัได ้หากตราสารทุนเป็นการถือไวเ้พือคา้หรือหากเป็นสิงตอบแทนทีคาดว่าจะตอ้งจ่ายทีรับรู้
โดยผูซื้อในการรวมธุรกิจ 

เงินลงทุนในตราสารทุนทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนวัดมูลค่า 
เมือเริมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมรวมตน้ทุนการทาํรายการ 
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รายการดงักล่าววดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมกบักาํไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนและสาํรองการวดัมูลค่าเงินลงทุนสะสม ผลสะสม
กาํไรหรือขาดทุนจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุนเมือตดัจาํหน่ายเงินลงทุน
ในตราสารทุน รายการดงักล่าวจะโอนไปกาํไรสะสมแทน 

กลุ่มบริษทัและบริษทัเลือกกาํหนดให้เงินลงทุนในตราสารทุนทังหมดทีไม่ใช่ถือไวเ้พือการคา้แสดง
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน ณ วนัทีนาํ TFRS 9 มาปฏิบติัใชค้รั งแรก (ดูหมาย
เหตุขอ้ 2.4) 

(3) สินทรัพยท์างการเงินทีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
สินทรัพยท์างการเงินทีไม่เขา้เงือนไขสําหรับการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ดู (1) ถึง (2) ด้านบน) วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาํไรหรือขาดทุน  

สินทรัพยท์างการเงินทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
ณ วนัสินรอบของแต่ละรอบระยะเวลารายงานกับกาํไรหรือขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมใด ๆ ที รับรู้ 
ในกําไรหรือขาดทุน ตราบเท่าทีสินทรัพยท์างการเงินนั นไม่เป็นส่วนหนึ งของความสัมพนัธ์ของ 
การป้องกันความเสี ยงที เลือกกําหนดไว ้(ดูนโยบายการบัญชี การป้องกันความเสี ยง) กําไรหรือ
ขาดทุนสุทธิรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน และรวมอยู่ในรายการ “กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารอนุพนัธ์” มูลค่ายติุธรรมประเมินตามทีอธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 2.4 

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนสําหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนกับ 
ลูกหนีการคา้ และสินทรัพยที์เกิดจากสัญญา จาํนวนเงินของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
จะถูกวดัมูลค่าใหม่ทุกวนัทีรายงานเพือให้สะทอ้นการเปลียนแปลงของความเสียงดา้นเครดิตจาก
ทีเคยรับรู้รายการเมือเริมแรกของเครืองมือทางการเงินทีเกียวขอ้ง 

กลุ่มบริษทัและบริษทัต้องรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุเสมอ
สําหรับลูกหนี การคา้และสินทรัพยที์เกิดจากสัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนกบั
สินทรัพยท์างการเงินเหล่านี  ประมาณการโดยใชต้ารางการตังสํารองขึนอยู่กบัขอ้มูลผลขาดทุน
ดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริษทัและบริษทัปรับปรุงดว้ยปัจจยัเฉพาะของผูกู้ย้มื 
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทัวไป และการประเมินทิศทางทังในปัจจุบนัและในอนาคต ณ วนัทีรายงาน 
รวมถึงมูลค่าเงินตามเวลาตามความเหมาะสม 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุแสดงถึงผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะ
เกิดขึนจากเหตุการณ์ปฏิบติัผิดสัญญาทีมีความเป็นไปไดว้่าจะเกิดขึนตลอดอายขุองเครืองมือทาง
การเงินทีคาดไว ้ในทางกลับกันผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนใน 12 เดือนขา้งหน้า
แสดงถึงสัดส่วนของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดตลอดอายทุีคาดว่าจะเกิดจากเหตุการณ์
ปฏิบัติผิดสัญญาของเครืองมือทางการเงินทีมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ นภายใน 12 เดือน
หลงัจากวนัทีรายงาน 

(1) นโยบายการตดัรายการ 
กลุ่มบริษัทและบริษัทตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินเมือมีขอ้มูลทีบ่งชีว่าลูกหนี มีปัญหา
ดา้นการเงินอย่างร้ายแรงและไม่มีความเป็นไปไดที้จะได้รับคืน สินทรัพยท์างการเงินทีถูก
ตดัรายการอาจขึนอยู่กบัวิธีการบงัคบัภายใตก้ระบวนการทวงถามของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
โดยใชค้าํปรึกษาทางกฎหมายตามความเหมาะสม เงินทีไดรั้บคืนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

(2) การวดัมูลค่าและการรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 
การวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนเป็นการคาํนวณความน่าจะเป็นของ
การปฏิบติัผิดสัญญา ร้อยละของความเสียหายทีอาจจะเกิดขึนเมือลูกหนี ปฏิบติัผิดสัญญา 
และยอดหนี เมือลูกหนี ปฏิบติัผิดสัญญา การประเมินคาํนวณความน่าจะเป็นของการปฏิบติั
ผิดสัญญาและร้อยละของความเสียหายทีอาจจะเกิดขึนเมือลูกหนีปฏิบติัผิดสัญญาขึนอยู่กบั
ข้อมูลในอดีตปรับปรุงด้วยการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต สําหรับยอดหนี เมือลูกหนี
ปฏิบัติผิดสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินแสดงโดยมูลค่าตามบัญชีขันต้นของสินทรัพย ์ 
ณ วนัทีรายงาน  

หากกลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลค่าของค่าเผือผลขาดทุนของเครืองมือทางการเงินดว้ยจาํนวนเงิน
ทีเท่ากบัค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุในรอบระยะเวลารายงานก่อน 
แต่ ณ วนัทีรายงานปัจจุบนั พจิารณาแลว้เห็นวา่ไม่ตอ้งถือปฏิบติั กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งวดัมูลค่า
ของค่าเผือผลขาดทุนด้วยจาํนวนเงินทีเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนใน 12 เดือน
ขา้งหนา้ ณ วนัทีรายงานปัจจุบนั เวน้แต่สินทรัพยเ์หล่านันใชวิ้ธีการอยา่งง่าย 
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หนีสินทางการเงนิ 
หนี สินทางการเงินทังหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยใชว้ธีิดอกเบียทีแทจ้ริงหรือดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

หนี สินทางการเงินทีแสดงดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก หาก
เขา้เงือนไขดงันี  

 การกาํหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งในการวดัมูลค่าหรือการรับรู้รายการอย่างมี
นยัสาํคญัทีจะเกิดขึน 

 หนี สินทางการเงินเป็นส่วนหนึงของกลุ่มสินทรัพยท์างการเงินหรือหนี สินทางการเงินหรือทังสองแบบ 
ทีมีการบริหารและประเมินผลการดําเนินงานด้วยเกณฑ์มูลค่ายุติธรรมซึ งสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
การบริหารความเสียง หรือกลยุทธ์การลงทุนของกลุ่มบริษทัและบริษทัทีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
ขอ้มูลเกียวกบักลุ่มดงักล่าวมีการนาํเสนอเป็นการภายใน 

หนี สินทางการเงินทีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
วิธีดอกเบียทีแทจ้ริงเป็นวิธีการคาํนวณราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนี สินทางการเงินและปันส่วนดอกเบีย
จ่ายตลอดช่วงระยะเวลาทีเกียวขอ้ง อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงคืออตัราทีใชใ้นการคิดลดประมาณการเงินสด
จ่ายในอนาคต (รวมถึงค่าธรรมเนียมและตน้ทุนในการรับและจ่ายทังหมด ซึ งเป็นส่วนหนึงของอตัรา
ดอกเบียทีแท้จริง ตน้ทุนการทาํรายการ และส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่าอืนๆ ) ตลอดอายุทีคาดไวข้อง
หนี สินทางการเงินหรือ (ตามความเหมาะสม) ระยะเวลาทีสั นกว่า เพือให้ไดร้าคาทุนตดัจาํหน่ายของ
หนี สินทางการเงิน 

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัเขา้ทาํสัญญาตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินหลายประเภทเพือบริหารความเสียงกบั
อตัราดอกเบียและอตัราแลกเปลียนต่างประเทศ รวมถึงสัญญาฟอร์เวิร์ดเงินตราต่างประเทศ และสัญญา
แลกเปลียนอตัราดอกเบีย 

อนุพนัธ์รับรู้รายการเมือเริมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีเขา้ทาํสัญญาอนุพนัธ์และวดัมูลค่าใหม่ใน
ภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสินรอบของแต่ละรอบระยะเวลารายงาน ผลกาํไรหรือขาดทุนรับรู้ใน
กาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่อนุพนัธ์ดงักล่าวถูกเลือกกาํหนดให้เป็นเครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียงที
มีประสิทธิผลในเหตุการณ์ ที ช่วงเวลาของการรับรู้รายการกําไรหรือขาดทุนขึ นอยู่กับลักษณ ะ
ความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสียง 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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อนุพนัธ์ทีมูลค่ายุติธรรมเป็นบวกรับรู้เป็นสินทรัพยท์างการเงิน ตรงกนัขา้มอนุพนัธ์ทีมูลค่ายติุธรรมเป็น
ลบรับรู้เป็นหนี สินทางการเงิน อนุพนัธ์จะไม่หักกลบในงบการเงิน อนุพันธ์แสดงเป็นสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนหรือหนี สินไม่หมุนเวียน หากระยะเวลาทีเหลืออยู่ของอนุพนัธ์มีมากกว่า 12 เดือนและไม่คาด
วา่จะถูกรับรู้หรือจ่ายภายใน 12 เดือน อนุพนัธ์อืนแสดงเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนหรือหนี สินหมุนเวียน 

การบัญชีป้องกันความเสียง 
กลุ่มบริษัทเลือกกาํหนดให้อนุพนัธ์ทีเขา้เงือนไขเป็นเครืองมือทีใช้ป้องกันความเสียงทีเกียวขอ้งกับ 
ความเสียงอตัราดอกเบียในการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด  

ณ การเริมตน้ของความสัมพนัธข์องการป้องกนัความเสียง กลุ่มบริษทัจดัทาํเอกสารซึงระบุถึงความสัมพนัธ์
ของการป้องกนัความเสียงระหวา่งเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียงและรายการทีมีการป้องกนัความเสียง 
และวตัถุประสงคแ์ละกลยุทธ์ในการบริหารความเสียงสําหรับรายการทีเกียวขอ้งกบัการป้องกนัความเสียง 
นอกจากนี  ณ วนัทีเริมตน้ป้องกนัความเสียงและต่อเนืองไป กลุ่มบริษัทจดัทาํเอกสารว่า เครืองมือทีใช้
ป้องกันความเสียงมีประสิทธิผลในการหักกลบการเปลียนแปลงในกระแสเงินสดของรายการทีมีการ
ป้องกนัความเสียงทีเกียวขอ้งกบัความเสียงทีมีการป้องกนัความเสียง เมือความสัมพนัธ์ของการป้องกนั
ความเสียงเขา้เงือนไขความมีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสียงทุกขอ้ดงัต่อไปนี  

 มีความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการทีมีการป้องกันความเสียงและเครืองมือทีใช้ป้องกัน
ความเสียง 

 ผลกระทบของความเสียงด้านเครดิตไม่เหนือกว่าการเปลียนแปลงมูลค่าอนัเกิดจากความสัมพนัธ์
ทางเศรษฐกิจ และ     

 อตัราส่วนการป้องกนัความเสียงของความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสียงเท่ากบัอตัราส่วนของ
ปริมาณของรายการทีมีการป้องกันความเสียงซึ งกลุ่มบริษทั ไดป้้องกันความเสียงต่อปริมาณของ
เครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียงซึงกลุ่มบริษทั ไดใ้ชป้้องกนัความเสียงสาํหรับปริมาณของรายการที
มีการป้องกนัความเสียงดงักล่าว 
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การป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด 
ส่วนทีมีประสิทธิผลของการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์และเครืองมือทีใชป้้องกนัความ
เสียงทีเขา้เงือนไขอืนทีเลือกกาํหนดและเขา้เงือนไขเป็นการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสดรับรู้ใน
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

ข) นโยบายทีปฏิบติัใชก่้อนวนัที 1 มกราคม 2563 
กลุ่มบริษทัได้ใช้เครืองมือทางการเงิน เพือลดความเสียงจากการผนัผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศและอตัราดอกเบีย เครืองมือทางการเงินเหล่านีประกอบดว้ยสัญญาแลกเปลียนล่วงหนา้ และ
สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย ซึ งบนัทึกในงบการเงิน ณ วนัทีตามสัญญา วตัถุประสงคข์องเครืองมือ
ทางการเงินเหล่านีคือการลดความเสียง 

สัญญาแลกเปลียนและสัญญาซือขายอตัราแลกเปลียนล่วงหน้าป้องกนัความเสียงจากการเปลียนแปลงของ
อตัราแลกเปลียนโดยการกาํหนดอตัราแลกเปลียนทีจะใชใ้นการชาํระหนี ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ รายการ
ซือขายเงินตราต่างประเทศบันทึกเป็นสินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินอืน ณ วนัทีตามสัญญา สัญญา
แลกเปลียนและสัญญาซื อขายอัตราแลกเปลียนล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลียน  
ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน กาํไรหรือขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ดังกล่าวจะถูกบันทึกรับรู้ในงบกําไรขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดทีเกิดขึนในการทาํสัญญาจะถูกตัด
จาํหน่ายในงบกาํไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญา 

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบี ยป้องกนัความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย ผลต่างทีจะ
ได้รับหรือต้องจ่ายชําระตามสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบี ยได้บันทึกเป็นส่วนหนึ งของรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายดอกเบียตลอดอายุของสัญญา กาํไรขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาหรือการชาํระคืนเงินกูย้ืมก่อน
กาํหนดไดบ้นัทึกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 
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3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั  
ออมทรัพย ์และฝากประจาํไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารทีมีภาระผูกพนั และเงินลงทุน
ระยะสันทีมีสภาพคล่องสูงและมีอายุคงเหลือนับแต่วนัออกตราสารจนถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลาสาม
เดือนหรือตํากว่า 

3.5 ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 

ก) นโยบายทีปฏิบติัใชก่้อนวนัที 1 มกราคม 2563 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืนแสดงในราคาทุนสุทธิหลงัจากหักค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 

ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี  และการคาดการณ์เกียวกบัการ
ชาํระหนีในอนาคตของลูกคา้ ลูกหนีจะถูกตดัจาํหน่ายจากบญัชีเมือทราบวา่เป็นหนี สูญ 

ข) นโยบายทีปฏิบติัใชต้ังแต่วนัที 1 มกราคม 2563 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน แสดงในราคาทุนสุทธิหักค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่า
จะเกิดขึน 

ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนเปิดเผยไวห้มายเหตุขอ้ 3.3 

3.6 สินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือประกอบดว้ยโทรศัพท์เคลือนที ซิมการ์ด และอะไหล่ทีใช้ในการซ่อมแซมและการ
ใหบ้ริการ 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํากว่า ราคาทุนของสินคา้
คงเหลือของกลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณโดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนําหนกัเคลือนที 

ต้นทุนของสินค้าประกอบด้วยต้นทุนทีซือ ต้นทุนแปลงสภาพและต้นทุนอืนเพือให้สินค้าอยู่ใน
สถานทีและสภาพปัจจุบนั  

มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาทีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหักดว้ยค่าใช้จ่ายที
จาํเป็นในการขาย 

ค่าเผือสินค้าล้าสมัยและการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือจะถูกบันทึกสําหรับสินคา้เสือมคุณภาพ 
เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 
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3.7 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัและเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้
ในงบการเงินรวมบนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาํ ตราสารหนีและตราสารทุนอืน 

เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาํทีจดัประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสัน มีอายคุรบกาํหนดมากกว่า
สามเดือนแต่ไม่เกินหนึงปี 

นโยบายทีปฏิบติัใช้ก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 

ตราสารหนี ซึงกลุ่มบริษทัและบริษทัตังใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทีจะถือ
จนครบกาํหนด เงินลงทุนทีจะถือจนครบกาํหนด แสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหักดว้ยขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งราคาทุนทีซือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี จะถูกตดัจ่ายโดย
วิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงตลอดอายุของตราสารหนี ทีเหลือ 

ตราสารหนีและตราสารทุนซึ งเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากทีถือไวเ้พือคา้
หรือตังใจถือไวจ้นครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผือขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในครั งแรก
เงินลงทุนเผือขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลียนแปลงทีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและ
ผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที เป็นตัวเงิน บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน  
ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศบนัทึกรับรู้ในงบกาํไร
ขาดทุนและกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมทีเคย
บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเขา้งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ในกรณีทีเป็นเงิน
ลงทุนประเภททีมีดอกเบีย จะตอ้งบนัทึกดอกเบียในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนโดย
วธีิอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ งไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า   

มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินสําหรับหลกัทรัพยเ์พือคา้และหลกัทรัพยเ์ผือขายจะใช้ราคา
เสนอซือ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 
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การจาํหน่ายเงินลงทุน 
เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิทีได้รับและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึง
กาํไรขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยที์เกียวขอ้งทีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น จะถูกบนัทึกรับรู้
ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

ในกรณีทีกลุ่มบริษทัและบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนทีถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุนสําหรับ
เงินลงทุนทีจาํหน่ายไปและเงินลงทุนทียงัถืออยูใ่ชว้ิธีเขา้ก่อนออกก่อนปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของ
เงินลงทุนทีเหลืออยูท่ังหมด 

3.8 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
การรับรู้และการวดัมูลค่า 

สินทรัพยที์เป็นกรรมสิทธิ ของกิจการ 

ทีดิน แสดงในราคาทุนหกัค่าเผือจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือจากการดอ้ยค่า 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงทีเกียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์
ทีกิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบั
การจดัหาสินทรัพยเ์พือให้สินทรัพยน์ันอยู่ในสภาพทีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ต้นทุน
ในการรือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานทีตังของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื สาํหรับเครืองมือ
ทีควบคุมโดยลิขสิทธิ ซอฟต์แวร์ซึ งไม่สามารถทาํงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ ซอฟต์แวร์นันให้ถือว่า
ลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึงของอุปกรณ์  

ส่วนประกอบของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้ง
บนัทึกแต่ละส่วนประกอบทีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิทีไดรั้บ
จากการจาํหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิในงบกาํไรขาดทุน 
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สินทรัพยที์เช่า 
การเช่าซึ งกลุ่มบริษัทและบริษัทได้รับความเสียงและผลตอบแทนจากการครอบครองส่วนใหญ่ของ
ทรัพยสิ์นทีเช่านันๆ ให้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีไดม้าโดยทาํ
สัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขันตําที
ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํากว่า หักดว้ยค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า 
ค่าเช่าทีชาํระจะแยกเป็นส่วนทีเป็นต้นทุนทางการเงิน และส่วนทีจะหักจากหนี ตามสัญญา เพือทาํให้
อตัราดอกเบียแต่ละงวดเป็นอตัราคงทีสําหรับยอดคงเหลือของหนี สิน ต้นทุนทางการเงินจะบนัทึก
โดยตรงในงบกาํไรขาดทุน 

ตน้ทุนทีเกิดขึนในภายหลงั 
ตน้ทุนในการเปลียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ งของมูลค่าตามบญัชีของรายการทีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษทัและบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน และสามารถวดัมูลค่าต้นทุนของรายการนันได้อย่างน่าเชือถือ 
ชินส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนทีเกิดขึนในการซ่อมบาํรุงทีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนเป็นประจาํจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเมือเกิดขึน 

ค่าเสือมราคา 
ค่าเสือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ งประกอบดว้ยราคาทุน
ของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในการเปลียนแทนอืน หักดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์

ค่าเสือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยแ์สดงไดด้งันี  

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 30 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5 - 10 ปี 
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอปุกรณ์  3 - 20 ปี 
เครืองตกแต่ง ติดตัง และอปุกรณ์สาํนกังาน 2 - 18 ปี 
อุปกรณ์การสือสารเพือให้เช่า 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่คิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและสินทรพัยท์ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตัง 

วิธีการคิดค่าเสือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยทีสุด
ทุกสินรอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

3.9 สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนี สินตามสัญญาเช่า 
กลุ่มบริษัทและบริษทั นํา TFRS 16 มาใช้ โดยใช้วิธีปรับปรุงกบักําไรสะสม และไม่ปรับยอ้นหลงักับ
ขอ้มูลเปรียบเทียบทีแสดงตาม TAS 17 ทังนี รายละเอียดนโยบายการบญัชีตาม TAS 17 และ TFRS 16 
มีดงัต่อไปนี  

ก) นโยบายทีปฏิบติัใชต้ังแต่วนัที 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัและบริษทัทีเป็นผูเ้ช่า 

กลุ่มบริษัทและบริษัท ประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  
ณ วนัเริมต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทและบริษทั รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนี สินตามสัญญาเช่า 
ทีเกียวขอ้งกบัทุกขอ้ตกลงสัญญาเช่าทีเป็นสัญญาเช่า ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั น (อายุสัญญาเช่า 12 เดือน 
หรือน้อยกวา่) และสัญญาเช่าซึ งสินทรัพยมี์มูลค่าต ํา สัญญาเช่าเหล่านี  กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้การจ่าย
ชาํระตามสัญญาเช่าเป็นค่าใช้จ่ายดาํเนินงานดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า เวน้แต่เกณฑท์ีเป็นระบบอืน
ทีดีกวา่ซึงเป็นตวัแทนของรูปแบบเวลาทีแสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใชสิ้นทรัพยที์เช่า 

หนี สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเริมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 
ณ วนันัน โดยคิดลดด้วยอตัราดอกเบี ยตามนัยของสัญญาเช่า แต่หากอตัรานันไม่สามารถกาํหนดได ้
กลุ่มบริษทัและบริษทั ใชอ้ตัราดอกเบียการกูย้มืส่วนเพิม 

การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหนี สินตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 

 การจ่ายชาํระคงที (รวมถึง การจ่ายชาํระคงทีโดยเนือหา) หกัลูกหนี สิงจูงใจตามสัญญาเช่าใดๆ 
 การจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรทีขึนอยู่กับดชันีหรืออตัรา ซึ งการวดัมูลค่าเริมแรกใช้ดัชนีหรืออตัรา  

ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล 
 จาํนวนเงินทีคาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 
 ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีผูเ้ช่าจะใช้สิทธิเลือกนัน

และ 
 การจ่ายชาํระค่าปรับเพือการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นวา่ผูเ้ช่าจะใช้

สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 
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หนี สินตามสัญญาเช่าแยกแสดงบรรทดัในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 

การวดัมูลค่าภายหลังของหนี สินตามสัญญาเช่า โดยการเพิมมูลค่าตามบัญชีเพือสะท้อนดอกเบียจาก
หนี สินตามสัญญาเช่า (ใชว้ธีิดอกเบียทีแทจ้ริง) และลดมูลค่าตามบญัชีเพือสะทอ้นการชาํระการจ่ายชาํระ
ตามสัญญาเช่าทีจ่ายชาํระ 

กลุ่มบริษัทและบริษัท วดัมูลค่าหนี สินตามสัญญาเช่าใหม่ (โดยการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช ้
ทีเกียวขอ้ง) เมือเกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปนี  

 มีการเปลียนแปลงอายุสัญญาเช่า หรือมีเหตุการณ์สําคัญ หรือการเปลียนแปลงในสถานการณ์  
ทีส่งผลให้มีการเปลียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกในการซือสินทรัพยอ์า้งอิง ในกรณีดงักล่าว
หนี สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีปรับปรุงโดยใชอ้ตัราคิด
ลดทีปรับปรุง 

 มีการเปลียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า เนืองจากการเปลียนแปลงดชันีหรืออตัรา หรือการ
เปลียนแปลงจาํนวนเงินทีคาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ ในกรณี
ดงักล่าวหนี สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหมโ่ดยคิดลดการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีปรับปรุงโดยใช้
อตัราคิดลดเดิม (เวน้แต่การเปลียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าเป็นผลมาจากการเปลียนแปลง
อตัราดอกเบียลอยตวั ในกรณีดงักล่าวใชอ้ตัราคิดลดทีปรับปรุง) 

 มีการเปลียนแปลงสัญญาเช่าหรือและการเปลียนแปลงสัญญาเช่าไม่บนัทึกเป็นสัญญาเช่าแยกต่างหาก 
ในกรณีนีหนี สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่ขึนอยู่กบัอายุสัญญาเช่าของสัญญาเช่าทีเปลียนแปลง
โดยคิดลดการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีปรับปรุงดว้ยอตัราคิดลดทีปรับปรุง ณ วนัทีการเปลียนแปลง
สัญญามีผล 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย การวดัมูลค่าเริมแรกกบัหนี สินตามสัญญาเช่าทีเกียวขอ้ง การจ่ายชาํระ
ตามสัญญาเช่าใด ๆ ทีจ่ายชําระ ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือก่อนวนัทีสัญญาเริมมีผลหักสิงจูงใจ 
ตามสัญญาเช่าทีไดรั้บใด  ๆและตน้ทุนทางตรงเริมแรกใด ๆ  การวดัมูลค่าภายหลงัของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
โดยใชร้าคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

เมือกลุ่มบริษทัและบริษทั มีประมาณการต้นทุนทีจะเกิดขึนในการรือและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง 
การบูรณะสถานทีตังของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยูใ่นสภาพตามทีกาํหนดไว้
ในขอ้ตกลงและเงือนไขของสัญญาเช่า ประมาณการดังกล่าวรับรู้และวดัมูลค่าตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที 37 เรือง ประมาณการหนี สิน หนี สินทีอาจเกิดขึน และสินทรัพยที์อาจเกิดขึน เพืออธิบายต้นทุน 
ทีเกียวขอ้งกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ตน้ทุนรับรู้เป็นส่วนหนึงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชที้เกียวขอ้ง เวน้แต่
ตน้ทุนเหล่านันเกิดขึนเพือผลิตสินคา้คงเหลือ 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชค้ิดค่าเสือมราคาตลอดช่วงเวลาทีสันกวา่ของอายสุัญญาเช่าและอายุการใชป้ระโยชน์
ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพยอ์้างอิงหรือราคาทุนของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ สะท้อนว่า กลุ่มบริษัทและบริษัท จะใช้สิทธิเลือกซือ สินทรัพย์สิทธิการใช้ที
เกียวขอ้งคิดค่าเสือมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้การคิดค่าเสือมราคาเริม ณ 
วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล 

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิ การใชค้าํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายขุอง
สัญญาเช่า ดงัต่อไปนี  

ทีดินและอาคาร 1 - 11 ปี 
คลืนความถีโทรคมนาคม 6 ปี 
เสาสถานีฐาน 9 ปี 
อุปกรณ์โทรคมนาคม 1 - 12 ปี 
อาคารสาํนกังาน 1 - 5 ปี 
ยานพาหนะ 1 - 5 ปี 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ยกแสดงบรรทดัในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ  

กลุ่มบริษัทและบริษัท ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 36 เรื อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ เพือ
ประเมินว่าสินทรัพยสิ์ทธิการใชด้อ้ยค่าหรือไม่และบนัทึกสําหรับผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าใด ๆ ทีระบุ
ไดต้ามทีกล่าวในนโยบายเรือง “ทีดิน อาคารและอุปกรณ์” 

ค่าเช่าผนัแปรทีไม่ขึ นอยู่กับดัชนีหรืออัตราไม่ถูกรวมในการวดัมูลค่าของหนี สินตามสัญญาเช่าและ
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ การจ่ายชาํระทีเกียวขอ้งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับงวดทีมีเหตุการณ์หรือเงือนไข
การจ่ายชาํระเหล่านันเกิดขึนและรวมอยูใ่นบรรทดั “ค่าใชจ่้ายอืน” ในกาํไรหรือขาดทุน 

ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติตาม TFRS 16 อนุญาตให้ผู ้เช่าไม่แยกส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่าและ
บนัทึกสัญญาเช่าใด ๆ และส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่าทีเกียวขอ้งเป็นขอ้ตกลงเดียวกนั กลุ่มบริษทัและ 
บริษทั ใชข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัดงักล่าว 
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กลุ่มบริษทัทีเป็นผูใ้หเ้ช่า 

กลุ่มบริษทัเขา้ทาํขอ้ตกลงสัญญาเช่าเป็นผูใ้ห้เช่าทีเกียวขอ้งกบัการให้เช่าพืนทีและอุปกรณ์  

สัญญาเช่าซึ งกลุ่มบริษัท เป็นผูใ้ห้เช่าจัดประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือดําเนินงาน เมือ
เงือนไขของสัญญาเช่าโอนความเสียงและผลตอบแทนเกือบทังหมดของความเป็นเจ้าของให้แก่ผูเ้ช่า 
สัญญาดงักล่าวจดัประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าอืน ๆ ทังหมดจดัประเภทเป็นสัญญา
เช่าดาํเนินงาน 

เมือกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่าช่วง รายการดงักล่าวบนัทึกสัญญาเช่าหลกัและสัญญาเช่าช่วงเป็นสองสัญญา
แยกจากกัน ผูใ้ห้เช่าช่วงจดัประเภทสัญญาเช่าช่วงเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดาํเนินงานโดย
อา้งอิงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชท้ีเกิดขึนจากสัญญาเช่าหลกั 

รายไดค้่าเช่าจากสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าทีเกียวขอ้ง ตน้ทุนทางตรง
เริมแรกทีเกิดขึนจากการเจรจาและเขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานถูกรวมเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์ี
เช่าและรับรู้ดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

จาํนวนเงินทีจะไดร้ับจากผูเ้ช่าภายใตส้ัญญาเช่าการเงินรับรู้เป็นลูกหนีดว้ยจาํนวนทีเท่ากบัเงินลงทุนสุทธิ
ตามสัญญาเช่า รายไดจ้ากสัญญาเช่าการเงินปันส่วนตลอดงวดบญัชีเพือสะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนราย
งวดคงทีของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัทีเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่า 

เมือสัญญาทีประกอบดว้ยส่วนประกอบทีเป็นการเช่าและส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทันํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 15 เรือง รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ เพือปันส่วนขอ้พิจารณา
ภายใตส้ัญญากบัแต่ละส่วนประกอบ 

ข) นโยบายทีปฏิบติัใชก้่อนวนัที 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
สัญญาเช่าระยะยาวเพือเช่าสินทรัพยโ์ดยทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่
ตกอยู่กบัผูใ้ห้เช่าจะจดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินทีตอ้งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงาน (สุทธิจาก
สิงตอบแทนจูงใจทีได้รับจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของ
สัญญาเช่านัน 

ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบียปรับทีตอ้งจ่ายให้กบั
ผูใ้หเ้ช่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในระยะเวลาบญัชีทีการยกเลิกนันเกิดขึน 
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สัญญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าซึ งกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บโอนผลตอบแทนและความเสียงส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของ
สินทรัพยย์กเวน้กรรมสิทธิ ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึก
สินทรัพยที์เช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขันตํา
ทีจะตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํนวนใดจะตํากว่า ค่าเสือมราคาของสินทรัพยที์เช่าคาํนวณโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุการใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย ์ดอกเบียหรือค่าใชจ่้ายทางการเงินคาํนวณโดยใช้
วิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบี ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าเสือม
ราคารับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุน 

3.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ค่าความนิยม 
ค่าความนิยมทีเกิดจากการซือกิจการของบริษทัยอ่ยรับรู้ในสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน การรับรู้มูลค่าเริมแรก
ของค่าความนิยม ได้อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.1 ภายหลังจากการรับรู้เริมแรก  
ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า การบัญชีด้านผูล้งทุนมูลค่า 
ตามบัญชีของค่าความนิยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
ในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วนให้สินทรัพยใ์ด ๆ ทีเป็นส่วนหนึ งของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน
รวมถึงค่าความนิยม 

ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม 
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคมแสดงถึงมูลค่าเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวน
เงินทีจะจ่ายชาํระ ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายชาํระกบัมูลค่าเทียบเท่าเงินสดบนัทึกเป็นตน้ทุน
ทางการเงินตามระยะเวลาการชาํระค่าธรรมเนียมการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม
ซึงจะเริมตดัจาํหน่ายเมือวนัทีใบอนุญาตมีผลบงัคบัใช ้

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน ประกอบดว้ยมูลค่าความสัมพนัธ์และสัญญาทีมีกบัลูกคา้ทีมาจากการรวมธุรกิจ 
ค่าสิทธิในการใช้โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนําแสงปลายทาง และค่าลิขสิทธิ ซอฟต์แวร์ ทีกลุ่มบริษัท 
และบริษทัซือมาและมีอายุใช้งานจาํกัด แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
โดยรวมเป็นสินทรัพยท์ีสามารถระบุไดที้เกียวขอ้งนัน ค่าใชจ่้ายอืนรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ์
ทีเกิดขึนภายในรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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ค่าตดัจาํหน่าย 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอืนทีใชแ้ทนราคาทุนหักดว้ยมูลค่าคงเหลือ 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบทีคาดวา่จะไดรั้บ
ประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ันตามระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนซึ งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมือสินทรัพยน์ันพร้อมทีจะให้
ประโยชน์  

ระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งันี  

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคม อายใุบอนุญาต 
มูลค่าความสัมพนัธ์ทีมีกบัลูกคา้ 5 ปี 
มูลค่าสัญญาทีมีกบัลูกคา้ 5 ปี 
ค่าสิทธิ ในการใชโ้ครงข่ายเคเบิลใยแกว้นาํแสงปลายทาง ไม่เกินอายทีุเหลือของสัญญา 
ค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ 3 - 10 ปี 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่คิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับสินทรัพยร์ะหวา่งติดตัง 

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกสิน
รอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  

3.11 สินทรัพยอื์น 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 
ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี ประกอบด้วยต้นทุนของการเช่าสถานทีตั งสถานีฐานระยะยาว ค่าใช้จ่าย
เกียวกบัการขยายกาํลงัการใชไ้ฟฟ้าทีสถานีฐาน และค่าเช่าวงจรระหวา่งประเทศ และแสดงดว้ยราคา
ทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าตดัจาํหน่าย 
ค่าตัดจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอืนทีใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่า
คงเหลือ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 219

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน
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ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ งโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบทีคาดว่า
จะไดร้ับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ันตามระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย ์
ไม่มีตวัตนซึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเริมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมือสินทรัพยน์ันพร้อมทีจะ
ใหป้ระโยชน ์ระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งันี  

ตน้ทุนของการเช่าสถานทีตังสถานีฐานระยะยาว อายสุัญญาเช่า 
ค่าใชจ่้ายเกียวกบัการขยายกาํลงัการใชไ้ฟฟ้าทีสถานีฐาน ไม่เกินอายทุีเหลือของสัญญาอนุญาตให้ 

   ดาํเนินการ 
ค่าเช่าวงจรระหวา่งประเทศ อายกุารใชง้าน 

3.12 การดอ้ยค่า 
นโยบายทีปฏิบติัใช้ก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ วนัสินรอบระยะเวลาทีรายงาน
ว่ามีขอ้บ่งชี เรืองการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีทีมีขอ้บ่งชี จะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์คาดว่า 
จะไดรั้บคืน สําหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
หรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั 

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย ์
ทีก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าทีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

เมือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผือขาย ซึ งไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นและ 
มีความชดัเจนวา่สินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซึ งเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึก
ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว 
ยอดขาดทุนทีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนทีซือ 
กบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนันๆ 
ซึงเคยรับรู้แลว้ในงบกาํไรขาดทุน 
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การคาํนวณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสําหรับหลกัทรัพยเ์ผือขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึง
มูลค่ายุติธรรม 

มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพยห์รือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการ
ประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดทีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบันโดยใช้อตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินได้เพือให้สะท้อนมูลค่าทีอาจประเมินได้ในตลาด
ปัจจุบนั ซึ งแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อสินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยท์ีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ
โดยอิสระจากสินทรัพย์อืน จะพิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพยที์ ก่อให้เกิดเงินสด 
ทีสินทรัพยน์ันเกียวขอ้งดว้ย 

การปรับลดการดอ้ยค่า 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกปรับลด เมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพิมขึน
ในภายหลงั และการเพิมขึนนันสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีเคยรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 
สําหรบัสินทรัพยท์างการเงินทีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหนีและตราสารทุนทีจดัประเภท
เป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย การปรับลดการดอ้ยค่าจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 
ส่วนสินทรัพยท์างการเงินทีเป็นตราสารทุนทีจดัประเภทเป็นหลักทรัพยเ์ผือขาย การปรับลดจะถูกรับรู้
โดยตรงในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับลด ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์ไม่ใช่
สินทรัพยท์างการเงินอืนๆ ทีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งชี
เรืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกปรับลด หากมีการเปลียนแปลงประมาณการทีใช้
ในการคาํนวณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกปรับลดเพียงเท่าทีมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเสือมราคาหรือค่าตัดจาํหน่าย เสมือนหนึ ง 
ไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

3.13 หนี สินทีมีภาระดอกเบีย 
หนี สินทีมีภาระดอกเบียบนัทึกเริมแรกในมูลค่ายติุธรรมหักค่าใชจ้่ายทีเกียวกบัการเกิดหนี สิน ภายหลงั
จากการบนัทึกหนี สินทีมีภาระดอกเบียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหวา่งยอด
หนี เริมแรกและยอดหนี เมือครบกาํหนดไถ่ถอน จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายุการกูย้มืโดยใช้
วิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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3.14 เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืนแสดงในราคาทุน 

3.15 ผลประโยชน์พนกังาน 
กองทุนสํารองเลียงชีพ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัให้มีกองทุนสํารองเลียงชีพซึ งเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที
ไดก้าํหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้ สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลียงชีพไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์อง
กลุ่มบริษัทและบริษัทและได้รับการบริหารโดยผูจ้ัดการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
ดงักล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษทัและบริษัท เงินจ่าย
สมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเกิด
รายการนัน 

ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานและผลประโยชน์จากการให้บริการระยะยาว 
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานทีตอ้งชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
และผลประโยชน์จากการใหบ้ริการระยะยาว กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ในงบการเงินดว้ยวิธีคิดลดแต่
ละหน่วยทีประมาณการไวซึ้งคาํนวณโดยใชห้ลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลกาํไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทีกาํหนด
ไวท้ั งหมดซึ งเกิดขึนจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายของการประมาณการหนี สินผลประโยชน์พนักงานใน 
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน และรับรู้ค่าใชจ่้ายของผลประโยชน์พนักงานในงบกาํไร
ขาดทุน 

ผลประโยชน์เมือเลิกจา้ง  
ผลประโยชน์เมือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ้า่ยในงบกาํไรขาดทุน เมือกลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงเจตนาผกูพนั
อยา่งชดัเจนเกียวกบัการเลิกจา้ง และไม่มีความเป็นไปไดที้จะยกเลิก มีรายละเอียดอยา่งเป็นทางการทัง
การเลิกจา้งก่อนวนัเกษียณตามปกติ หรือเมือกลุ่มบริษทัและบริษทัเสนอให้มีการออกจากงานโดย
สมคัรใจ และมีความเป็นไปได้ทีจะได้รับการตอบรับขอ้เสนอนัน และสามารถประมาณจาํนวนของการ
ยอมรับขอ้เสนอไดอ้ย่างสมเหตุสมผล มีการคิดลดกระแสเงินสดหากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกิน
กวา่ 12 เดือนนบัจากวนัสินรอบระยะเวลารายงาน 
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ผลประโยชน์ระยะสันของพนกังาน 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสันของพนักงานวดัมูลค่าโดยมิไดค้ิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเมือพนกังานทาํงานให ้

หนี สินรับรู้ดว้ยมูลค่าทีคาดว่าจะจ่ายชาํระสําหรับการจ่ายโบนสัเป็นเงินสดระยะสันหรือการปันส่วนกาํไร 
หากกลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานทีจะต้องจ่าย 
อนัเป็นผลมาจากการทีพนักงานได้ทาํงานให้ในอดีตและภาระผูกพนันี สามารถประมาณได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าการจ่ายโดยใช้หุ ้นเป็นเกณฑ์ของโครงการ โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารทุนทีออกให้ ณ วนัทีใหสิ้ทธิ  

รายจ่ายของโครงการ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและบนัทึกเป็นส่วนเพิมในรายการ 
“สํารองสําหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผูถื้อหุ้น ตลอดระยะเวลาทีการให้บริการ
และ/หรือผลงานทีกาํหนดไวใ้นโครงการเป็นไปตามเงือนไข 

3.16 ประมาณการหนี สิน 
ประมาณการหนี สินจะรับรู้ก็ต่อเมือกลุ่มบริษัทและบริษทัมีภาระหนี สินตามกฎหมายทีเกิดขึนใน
ปัจจุบันหรือทีก่อตัวขึ นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพือชาํระภาระหนี สินดงักล่าว ประมาณการหนี สินพิจารณา
จากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษี
เงินได ้เพือให้สะท้อนจาํนวนทีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนัซึ งแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมี
ต่อหนี สิน ประมาณการหนี สินส่วนทีเพิมขึนเนืองจากเวลาทีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

3.17 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 
การรับรู้รายได ้
รายไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมของราคาขายแบบเอกเทศของแต่ละภาระทีตอ้งปฏิบติัตามสัญญา 

รายไดจ้ากการขายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน เมือการควบคุมสินคา้ถูกโอนใหแ้ก่ผูซื้อแลว้  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตและบริการอืนๆ รับรู้เมือมีการส่งมอบบริการใหแ้ก่ลูกคา้ 

รายไดค้่าบริการตามสัญญาออกแบบและติดตังระบบอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และการสือสาร (“ไอซีที”) 
รับรู้ตามขันความสาํเร็จของงาน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานและในงวดบญัชีทีมีการใหบ้ริการ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายไดจ้ากสัญญาทีมีหลายองค์ประกอบถูกปันส่วนตามสัดส่วนโดยปันส่วนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
ราคาขายแบบเอกเทศ ตามภาระทีตอ้งปฏิบติั กรณีทีสัญญามีภาระทีตอ้งปฏิบติั ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง 
และตลอดช่วงเวลาหนึง ผลต่างจากการรับรู้รายได้ และภาระทีตอ้งปฏิบติั ณ วนัเริมตน้สัญญา รับรู้
เป็นสินทรัพยห์รือหนี สินตามสัญญา และทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาของสัญญา 

สินทรัพยต์ามสัญญาแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิหลงัจากค่าเผือจากการยกเลิกสัญญา 
ค่าเผือจากการยกเลิกสัญญาโดยส่วนใหญ่ประเมินจากการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี  การคาดการณ์
เกียวกบัการชาํระหนีในอนาคตของลูกคา้ และขอ้มูลการยกเลิกสัญญาในอดีต สินทรัพยต์ามสัญญาจะ
ถูกตดัจาํหน่ายเมือมีการยกเลิกสัญญา 

ตน้ทุนในการไดม้าซึ งสัญญา 
ตน้ทุนในการได้มาซึ งสัญญา คือ ค่านายหน้าทีจ่ายเพือให้ได้มาซึ งสัญญาทีทาํกับลูกคา้บนัทึกเป็น
สินทรัพย ์แสดงดว้ยมูลค่าสุทธิหลงัจากค่าเผือจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอย่าง
เป็นระบบตลอดระยะเวลาของสัญญาซึ งสอดคลอ้งกบัการรับรู้รายไดต้ามสัญญา ในกรณีทีระยะเวลา
ของการตดัจาํหน่ายต้นทุนทีเกิดขึนจากการไดม้าซึ งสัญญามีระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี กลุ่มบริษทัและ
บริษทัจะบนัทึกตน้ทุนในการไดม้าซึ งสัญญาดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายเมือเกิดรายการ 

รายไดค้่าเช่า 
รายไดค้่าเช่าจากอุปกรณ์รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริมแรก
ทีเกิดขึนเป็นการเฉพาะเพือใหเ้กิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึงของค่าเช่าทังสินตามสัญญา 

รายไดด้อกเบีย 
รายไดด้อกเบียบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใชจ่้าย 
ค่าใชจ่้ายบนัทึกในงบกาํไรขาดทนุตามเกณฑค์งคา้ง 

3.18 ตน้ทุนทางการเงิน 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหนี สินส่วนทีเพิมขึนเนืองจาก
เวลาทีผ่านไป และสิงตอบแทนทีคาดว่าจะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินทีถือไว้
เพือขาย ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน หรือขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (นอกเหนือลูกหนีการคา้) และขาดทุนจากเครืองมือป้องกนัความเสียง
รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 

ตน้ทุนการกู้ยืมทีไม่ไดเ้กียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยที์เขา้เงือนไขรับรู้ใน
งบกาํไรขาดทุน โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
 

- 42 - 
 

3.19 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินได้ของปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเวน้แต่ในส่วนทีเกียวกับ
รายการทีเกียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือรายการทีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน 

ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือได้รับชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือ
ขาดทุนประจาํปีทีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใช ้ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีทีเกียวกบั
รายการในปีก่อนๆ 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึนระหว่างมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพยแ์ละหนี สินและจาํนวนทีใช้เพือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดั
บญัชีจะไม่ถูกรับรู้เมือเกิดจากผลแตกต่างชัวคราวดงัต่อไปนี  การรับรู้ค่าความนิยมในครั งแรก การ
รับรู้สินทรัพย์หรือหนี สินในครั งแรกซึ งเป็นรายการทีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนันไม่มี
ผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือภาษี และผลแตกต่างทีเกียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย
หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งพิจารณาถึงผลกระทบทางภาษีทีจะเกิดจากลกัษณะ
วิธีการทีกลุ่มบริษทัและบริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนี สินตาม
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีทีคาดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชัวคราวเมือมีการ
ปรับปรุงโดยใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใชห้รือทีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัและบริษทั
ตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีทีตอ้งจ่ายเพิมขึน 
และมีดอกเบียทีตอ้งชาํระ กลุ่มบริษทัและบริษทั เชือว่าไดต้ังภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงิน
ได้ทีจะจ่ายในอนาคต ซึ งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทาง
กฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี อยู่บนพืนฐานการประมาณการและขอ้
สมมติฐาน และอาจจะเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจเกียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะ
ทาํให้กลุ่มบริษทัและบริษทัเปลียนการตดัสินใจโดยขึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่าย
ทีมีอยู่ การเปลียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในรอบระยะเวลา
รายงานทีเกิดการเปลียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบญัชีและหนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมือ
กิจการมีสิทธิตามกฎหมายทีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนี สินภาษีเงินได้
ของปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดนี้ ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษี
เดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับหน่วยภาษีต่างกนันันกิจการมีความตังใจจะจ่ายชาํระหนี สินและ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตังใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี สินใน
เวลาเดียวกนั 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพือเสียภาษี
ในอนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ 
ทางภาษีจะมโีอกาสถูกใชจ้ริง 

3.20 กาํไรต่อหุ้น 
กลุ่มบริษทัและบริษทั แสดงกาํไรต่อหุน้ขันพืนฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดสําหรับหุน้สามญั กาํไรต่อ
หุ้นขันพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษทัและบริษทัดว้ย
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนํ าหนักทีออกจาํหน่ายระหว่างปีปรับปรุงด้วยจาํนวนหุ้นสามัญทีซือคืน 
กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัทีปรับปรุงดว้ยจาํนวน
หุ ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกัทีออกจาํหน่ายและปรับปรุงด ้วยจํานวนหุ้นสามัญทีซื อคืน และ
ผลกระทบของตราสารทีอาจเปลียนเป็นหุน้สามญัปรับลดทังหมดและสิทธิซือหุน้ของพนกังาน 

3.21 รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
ผลการดาํเนินงานของส่วนงานทีรายงานต่อประธานเจา้หน้าทีบริหารของกลุ่มบริษทัจะแสดงถึงรายการ
ทีเกิดขึนจากส่วนงานดาํเนินงานนันโดยตรงรวมถึงรายการทีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล  

3.22 การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร 
ในการจัดทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษทัและบริษทัต้อง
อาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตังขอ้สมมติฐาน
หลายประการ ซึ งมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย์ หนี สินและการเปิดเผยข้อมูลเกียวกับ
สินทรัพยแ์ละหนี สินทีอาจเกิดขึน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน รวมทังการแสดงรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย
ของปีบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู ้บริหาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์  
ณ ขณะนัน ผลทีเกิดขึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนัน 
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การใชดุ้ลยพินิจทีสาํคญัในการใชน้โยบายการบญัชี มีดงัตอ่ไปนี  

การรับรู้ตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละการคิดค่าเสือมราคาของสินทรัพย ์
การรับรู้ต้นทุนทีเกิดขึนเป็นส่วนหนึ งของมูลค่าตามบญัชีของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จะสินสุดเมือผูบ้ริหารไดพิ้จารณาแลว้วา่สินทรัพยน์ันอยู่ในสภาพทีพร้อมจะใช้งาน
ไดต้ามความประสงคข์องผูบ้ริหาร นอกจากนัน นโยบายการบญัชีวิธีการคิดค่าเสือมราคาและการประมาณ
อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยย์งัคงใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้ริหารในการทบทวนอย่างสมําเสมอทุกรอบ
ระยะเวลาบญัชี 

การดอ้ยค่า 
สินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัจะมีการทบทวน ณ ทุกวนัทีในงบแสดงฐานะการเงินว่ามี
ข้อบ่งชี  เรื องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีทีมีขอ้บ่งชี จะทําการประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย ์ 

การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบัผลขาดทุนสะสมยกมา 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้เมือบริษทัคาดการณ์ไดแ้น่นอนว่าจะมีประโยชน์ทางภาษีใน
อนาคต และโอกาสทีบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีจะสามารถใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษี
สะสม 

ขอ้พิพาททางการคา้และคดีความทีสาํคญั 
รายการทีมีการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการตังประมาณการหนี สินทีอาจเกิดขึนจากคดีความที
สาํคญัเนืองจากผลคดียงัไม่สินสุด 

3.23 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาทีจะไดร้ับจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพือโอนหนี สินในรายการที
เกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัทีวดัมูลค่า ไม่วา่ราคานันจะสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง
หรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือ
หนี สินรายการใดรายการหนึง กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหนี สินนันซึ ง
ผูร่้วมตลาดจะนาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาของสินทรัพยห์รือหนี สิน ณ วนัทีวดัมูลค่า โดยการวดั
มูลค่ายติุธรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินนีใชต้ามเกณฑต์ามทีกล่าว 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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นอกจากนี  การวดัมูลค่ายุติธรรมไดจ้ ัดลาํดบัชันเป็นระดบัที 1 ระดบัที 2 และระดบัที 3 โดยแบ่ง
ตามลาํดบัขันของขอ้มูลทีสามารถสังเกตได ้และตามลาํดบัความสําคญัของขอ้มูลทีใชว้ดัมูลค่า
ยุติธรรม ซึ งมีดงัต่อไปนี  

- ระดบัที 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย ์
หรือหนี สินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนัน ณ วนัทีวดัมูลค่า 

- ระดบัที 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพยน์ันหรือ
หนี สินนันนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัที 3 เป็นขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ันหรือหนี สินนัน 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 ธันวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
เงินสดในมือ  11 6 1 1 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 35 605 630 (1) 3 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 35 19,529 19,828 615 1,971 
เงินฝากธนาคารประเภทประจาํ ไม่เกิน 3 เดือน  1 1,027 - - 
เงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง  185 135 - - 
  20,331 21,626 615 1,975 
หกั เงินฝากธนาคารทีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 5 (1,910) (1,989) - - 
รวม  18,421 19,637 615 1,975 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจดัตามประเภทสกุลเงินตรา ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
สกุลเงินบาท  17,075 18,263 615 1,975 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 36 788 1,096 - - 
สกุลเงินยโูร 36 558 278 - - 
รวม  18,421 19,637 615 1,975 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีอตัราดอกเบี ยที
แท้จริงในอัตราระหว่างร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 1.75 ต่อปี และร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 0.45 ต่อปี ตามลาํดับ  
(ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 : ร้อยละ 0.04 ถึงร้อยละ 2.57 ต่อปี และร้อยละ 0.04 ถึงร้อยละ 1.40 ต่อปี ตามลาํดบั) 

5. เงินฝากธนาคารทีสามารถใช้เป็นการเฉพาะ  
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยทีบงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ บริษทัย่อยตอ้ง
ฝากเงินสดทีรับล่วงหน้าจากลูกคา้ไวใ้นธนาคารเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่ามูลค่าคงเหลือของเงินรับล่วงหน้าจาก
ลูกคา้ของบริษทัย่อย และไม่สามารถนาํไปใชส้ําหรับวตัถุประสงค์อืนนอกจากชาํระให้แก่ผูใ้ห้บริการเท่านัน 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากธนาคารทีสามารถใช้เป็นการเฉพาะในงบการเงินรวมมีจาํนวนเงิน 
1,910 ลา้นบาท (ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 : 1,989 ลา้นบาท) 

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 224

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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6. ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน 
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
ลูกหนีการค้า      
บคุคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 35     

ลูกหนีการคา้  37 39 15 10 
รายไดค้า้งรับ  16 25 - - 

  53 64 15 10 
บุคคลหรือกิจการอืน ๆ      

ลูกหนีการคา้  10,668 9,993 179 180 
รายไดค้า้งรับ  7,727 7,985 1,574 1,574 

  18,395 17,978 1,753 1,754 
รวมลูกหนีการค้า  18,448 18,042 1,768 1,764 
หกั  ค่าเผือผลขาดทนุดา้นเครดิต      

ทีคาดว่าจะเกิดขึน /      
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ  (1,869) (1,765) (97) (98) 

ลูกหนีการค้า - สุทธ ิ  16,579 16,277 1,671 1,666 
ลูกหนีอืน      
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้  1,028 1,817 21 10 
ลูกหนี  - บตัรเงินสด/เติมเงินผา่น      

โทรศพัทเ์คลือนที  74 94 - - 
ภาษีมูลค่าเพิมรอขอคืน  49 51 - - 
อืน ๆ 35 51 59 62 149 
รวมลูกหนีอืน  1,202 2,021 83 159 
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน 17,781 18,298 1,754 1,825 
(กลบัรายการ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะ      

เกิดขึน / หนี สูญและหนีสงสัยจะสูญ     
สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2,876 2,521 (2)  (1) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหนีการคา้ มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2563  2562  2563  2562 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระถึงเกินกาํหนด      

ชาํระนอ้ยกว่า 3 เดือน  43 58 15 10 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 3 เดือน     

แต่ไม่เกิน 6 เดือน 3 4 - - 
เกินกาํหนดชาํระกวา่ 6 เดือน     

แต่ไม่เกิน 12 เดือน 3 - - - 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 12 เดือน 4 2 - - 
 53 64 15 10 
บุคคลหรือกิจการอืนๆ      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระถึงเกินกาํหนด      

ชาํระนอ้ยกว่า 3 เดือน  14,450 15,051 1 - 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 3 เดือน     

แต่ไม่เกิน 6 เดือน 729 767 - - 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 6 เดือน     

แต่ไม่เกิน 12 เดือน 1,325 175 - - 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 12 เดือน 1,891 1,985 1,752 1,754 
 18,395 17,978 1,753 1,754 
หกั  ค่าเผือผลขาดทนุดา้นเครดิต     

ทีคาดวา่จะเกิดขึน /     
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (1,869) (1,765) (97) (98) 

 16,526 16,213 1,656 1,656 
ลูกหนีการค้า - สุทธ ิ 16,579 16,277 1,671 1,666 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีระยะเวลาตังแต ่14 วนัถึง 120 วนั 

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 225

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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ตารางต่อไปนีแสดงการกระทบยอดค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุทีไดรั้บรู้สําหรับ
ลูกหนีการคา้โดยการประเมินแบบกลุ่มซึงเป็นไปตามวิธีการอย่างง่ายทีกาํหนดไวใ้น TFRS 9 (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
2562 : ไมมี่) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 -  - 
ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 (1,765)  (98) 
สาํรองผลผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (3,054) - 
ตดัจาํหน่ายเป็นหนี สูญ 2,770 - 
ไดรั้บคืน 180 1 
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 (1,869) (97) 

ลูกหนีการคา้จดัตามประเภทสกุลเงินตรา ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
สกุลเงินบาท  16,096 15,217 1,671 1,666 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ     36 453 984 - - 
สกุลเงินยโูร 36 7 76 - - 
สกุลเงินเยน 36 21 - - - 
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 36 2 - - - 
รวม  16,579 16,277 1,671 1,666 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมียอดหนี คงเหลือของรายไดค้า้งรับของเงินส่วนแบ่งรายได้
จากการให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ ซึ งยอดคงเหลือดังกล่าวแสดงเป็นหนี คงคา้งนานเกิน 12 เดือน  
เป็นจาํนวนเงิน 1,584 ล้านบาท และ 1,574 ล้านบาท ตามลาํดับ (ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 : 1,584 ล้านบาท 
และ 1,574 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

เมือวนัที 16 มกราคม 2556 บริษทัไดย้ืนคาํเสนอขอ้พิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ชาํระหนีดงักล่าวพร้อมดอกเบียรวมเป็นจาํนวนเงิน 1,526 ลา้นบาท 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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เมือวันที  1 พฤษภาคม 2560 คณ ะอนุญาโตตุลาการมีคําชี ขาดให้ทีโอทีชําระค่าส่วนแบ่งรายได้จาก 
การให้บริการโทรศพัทร์ะหว่างประเทศ ตังแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดือนกนัยายน 2555 ให้กบับริษทัเป็น
จาํนวน 1,355 ล้านบาท พร้อมดอกเบี ยตั งแต่วนัชี ขาด จนกว่าจะชําระเสร็จเป็นจาํนวนร้อยละ 7.5 ต่อปีของ 
เงินตน้ดงักล่าว นอกจากนี  ทีโอทีตอ้งชาํระส่วนแบ่งรายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศตังแต่
เดือนตุลาคม 2555 เป็นตน้ไปจนกว่าจะหมดภาระผูกพนัตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการในวนัที 30 กนัยายน 2558 
หรือไดมี้การตกลงแกไ้ขหรือทาํสัญญากนัใหม่ 

ต่อมาในวนัที  7 กันยายน 2560 บริษัทได้รับคําฟ้องคดีหมายเลขดําที  1148/2560 ลงวันที  17 กรกฎาคม 2560  
ซึ งทีโอทียืนฟ้องเพิกถอนคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการทีชี ขาดให้ทีโอทีชาํระค่าส่วนแบ่งรายได้จากการ
ใหบ้ริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศตามขอ้ความขา้งตน้ ขณะนีคดีอยูใ่นขันตอนของศาลปกครองกลาง 

เมือวนัที 22 มกราคม 2564 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษายกคาํร้องของทีโอที ซึ ง เป็นผลให้ทีโอที ตอ้งชาํระเงิน
ส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศให้แก่บริษทั ตามคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
ทังนี  ทีโอทีมีสิทธิยืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดไดภ้ายใน 30 วนั 

เมือวนัที 26 พฤศจิกายน 2556 บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั (“DPC”) ซึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดย้ืนฟ้องตอ่ศาลปกครองกลาง
เรียกร้องให้บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) ชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากการใหบ้ริการโทรศพัท์
ระหว่างประเทศ จาํนวน 9 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปีจนถึงวนัฟ้องพร้อมดอกเบียรวมเป็นจาํนวนเงิน 
11 ลา้นบาท 

เมือวนัที 31 พฤษภาคม 2561 ศาลปกครองกลางมีคําพิพากษาให้ กสท. ชําระค่าส่วนแบ่งรายได้จากการ
ให้บริการโทรศพัทร์ะหว่างประเทศให้กบั DPC จาํนวน 2.56 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงิน
ต้นจาํนวนดังกล่าว จนกว่าจะชาํระเสร็จสิน นับแต่วนัฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชาํระเสร็จสิน โดยให้ชาํระ
ภายใน 60 วนั จากวนัทีคดีสินสุด 

ต่อมาเมือวนัที 29 มิถุนายน 2561 DPC ยืนอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด  
ทีให้ กสท.ชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัทร์ะหว่างประเทศ ตามอตัราค่าตอบแทนการใช้
และเชือมต่อ ตามคาํสังคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ฉบบั 11/2553 เรือง ให้ใชอ้ตัราค่าตอบแทน
การเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นอตัราอา้งอิง ซึ งมิใช่อัตราที DPC และ กสท. ตกลงร่วมกันตามขอ้ตกลง
แบ่งส่วนรายได ้ขณะนีคดีอยูใ่นขันตอนของศาลปกครองสูงสุด 
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7. สินทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา 
สินทรัพยที์เกิดจากสัญญา ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  (งบการเงินเฉพาะกิจการ :ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
สินทรัพย์หมุนเวียน   
สัญญาขายอปุกรณ์พร้อมให้บริการรายเดือน 1,715 2,219 
หัก  ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน / ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ   
           หรือคาดว่าจะถูกยกเลิกก่อนสินสุดระยะเวลาของสัญญา (267) (350) 
สินทรัพย์ตามสัญญา - สุทธิ  1,448 1,869 
   

ขาดทนุจากการยกเลิกสัญญาสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 525 747 

สินทรัพย์ที เกิดจากสัญญาคือจาํนวนที เกิดจากสัญญาขายอุปกรณ์พร้อมให้บริการรายเดือนทีทาํกับลูกค้า  
ซึ งเกิดขึนจากการปันส่วนราคาขายให้กบัการขายอุปกรณ์ ซึ งมีช่วงเวลารับรู้รายได ้ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ ง  
เมือกลุ่มบริษทัมีการโอนการควบคุมของอุปกรณ์ให้กบัลูกคา้แลว้ โดยสินทรัพยต์ามสัญญาดงักล่าวจะลดลง
สัมพนัธ์กบัการออกใบเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนของลูกคา้ในแต่ละเดือนโดยบริการรายเดือนมีช่วงเวลารับรู้
รายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึงและตามขันความสาํเร็จของงาน 

สินทรัพยที์เกิดจากสัญญาทีถูกยกเลิกหรือคาดว่าจะถูกยกเลิกก่อนสินสุดระยะเวลาของสัญญาจะลดลงและรับรู้
เป็นขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา 

ตารางต่อไปนีแสดงการกระทบยอดค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุทีไดรั้บรู้สําหรับ
สินทรัพยต์ามสัญญาซึงเป็นไปตามวิธีการอย่างง่ายทีกาํหนดไวใ้น TFRS 9 (งบการเงินเฉพาะกิจการ :ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2563 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม - 
ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 (350) 
สาํรองผลผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 83 
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม (267) 
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8. สินค้าคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
สินคา้สาํเร็จรูป 2,423 4,920 - - 
วสัดุและอะไหล่ - 1 - - 
อะไหล่เพือการซ่อมแซม     

เครือข่ายโทรศพัท์เคลือนที 125 129 - - 
 2,548 5,050 - - 
หกั  ค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและการลดมูลค่า     

ของสินคา้คงเหลือ (176) (222) - - 
สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ 2,372 4,828 - - 

กลุ่มบริษทัและบริษทักลบัรายการค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือสําหรับปีสินสุดวนัที 
31 ธนัวาคม 2563 ในงบการเงินรวมจาํนวน 46 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) (สําหรับปีสินสุดวนัที 
31 ธนัวาคม 2562 : งบการเงินรวม 378 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ 363 ลา้นบาท) 

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
รายการเคลือนไหวในเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม มีดังนี  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม 
  2563  2562 
ณ วนัที 1 มกราคม  25 18 
รับรู้กาํไรในเงินลงทนุในบริษทัร่วม  7 7 
ณ วันที 31 ธนัวาคม  32 25 
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สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีรายการซือขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
รายการเคลือนไหวในเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม มีดังนี  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2563  2562 
ณ วนัที 1 มกราคม 636  736 
เงินลงทุนเพิมขึน 247 - 
เงินปันผลรับระหวา่งปี (9) (8) 
แปลงค่างบการเงิน 3  - 
รับรู้ขาดทุนในเงินลงทุนในการร่วมคา้ (78)  (92) 
ณ วันที 31 ธันวาคม 799 636 

เงินลงทุนในการร่วมค้า 
Digital Games International Pte Ltd. (“DGI”) 
เมือวันที  13 กุมภาพันธ์ 2563 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้ลงทุนในบริษัท Digital Games 
International Pte Ltd. (“DGI”) ประเทศสิงคโปร์ ต่อมา เมือวนัที 24 มีนาคม 2563 บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย 
จาํกดั (“WDS”) ซึ งเป็นบริษทัย่อย ไดเ้ขา้ทาํสัญญาร่วมทุนกบับริษทั SK Telecom Co. , Ltd. ประเทศเกาหลีใต้
และ Digital Gaming Investment Pte Ltd. ประเทศสิงคโปร์ สําหรับการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 33.33 หรือ 
10,000,000 หุ้น ของ DGI ในราคาหุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นจาํนวนเงินรวม 10 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 
226 ลา้นบาท เพือขยายตลาดธุรกิจเกมส์ออนไลน์ 

บริษัท สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จํากัด 
เมือวนัที 7 พฤษภาคม 2563 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัมติให้บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ท
เวอร์ค จาํกดั (“ABN”) ซึ งเป็นบริษทัย่อยได้ลงทุนร่วมกับบริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง จาํกัด (มหาชน) ใน
บริษัท สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จาํกัด (“SAN”)  เพือประกอบธุรกิจให้บริการโครงข่ายใยแก้วนําแสง (Fiber- 
Optic) ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ SAN มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 30 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามัญ
จาํนวน 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ซึ ง SAN ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเต็มจาํนวนแล้ว และไดจ้ดทะเบียนจดัตัง
บริษัทกับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ล้ว เมือวนัที 13 กรกฎาคม 2563 โดย ABN ถือหุ้นจาํนวน 
209,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน 21 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 70 ของทุนจด
ทะเบียนของ SAN 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 228

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธนัวาคม 2563 
 

- 54 - 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนเหล่านันสําหรับแต่ละปี มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ทุนชําระแล้ว  ราคาทุน  มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย  เงินปันผลรับสําหรับปี 
 2563 2562 2563 2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละ)               
บริษัทร่วม                 
บริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย ์จาํกดั 29 29 50 50 15 15 32  25  -  - 
              
การร่วมค้า              
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั 60 60 100 100 60 60 114  87  9  8 
              
บริษทั แรบบิท-ไลน์ เพย ์ จาํกดั 33.33 33.33 600 600 787 787 490  549  -  - 
              
Digital Games International Pte Ltd 33.33 - 678 - 226 - 175  -  -  - 
              
บริษทั สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จาํกดั 70 - 70 - 21 - 20  -  -  - 
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สรุปขอ้มูลฐานะทางการเงินของบริษทัร่วมและการร่วมคา้และผลการดาํเนินงานสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

  
วันที 

รายงาน 

สัดส่วนความ
เป็นเจ้าของ 

(ร้อยละ) 

  
สินทรัพย์
หมุนเวียน 

  
สินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวียน 

  
สินทรัพย์รวม 

  
หนีสิน

หมุนเวียน 

  
หนีสิน 

ไม่หมุนเวียน 

  
หนีสินรวม 

  
รายได้ 
รวม 

  
ค่าใช้จ่าย 

รวม 

  
กําไร 

(ขาดทุน) 
ปี 2563               
บริษัทร่วม            
บริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย ์จาํกดั 31 ธนัวาคม 29 63  448  511 113 296 409 164 139 25 
            
การร่วมค้า            
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั 31 ธนัวาคม 60 113  101  214 23 1 24 96 36 60 
              
บริษทั แรบบิท ไลน์ เพย ์ จาํกดั    31 ธนัวาคม 33.33 586  228  814 304 6 310 166 352 (186) 
              
Digital Games International Pte Ltd 31 ธนัวาคม 33.33 454  107  561 36 - 36 3 165 (162) 
               
บริษทั สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จาํกดั 31 ธนัวาคม 70 29 - 29 - - - - 1 (1) 
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หน่วย : ล้านบาท 
  

วันที 
รายงาน 

สัดส่วนความ
เป็นเจ้าของ 

(ร้อยละ) 

  
สินทรัพย์
หมุนเวียน 

  
สินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวียน 

  
สินทรัพย์รวม 

  
หนีสิน

หมุนเวียน 

  
หนีสิน 

ไม่หมุนเวียน 

  
หนีสินรวม 

  
รายได้ 
รวม 

  
ค่าใช้จ่าย 

รวม 

  
กําไร 

(ขาดทุน) 
ปี 2562  

 
                 

 

บริษัทร่วม  
 

                 
 

บริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย ์จาํกดั 31 ธนัวาคม 29  94  445  539  421  39  460  143  145  (2) 
  

 
                 

 

การร่วมค้า  
 

                 
 

บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั 31 ธันวาคม 60  64  102  166  21  -  21  74  31  43 
  

 
                 

 

บริษทั แรบบิท ไลน์ เพย ์ จาํกดั    31 ธนัวาคม 33.33  844  197  1,041  357  4  361  163  527  (364) 
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รายการกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ทีรับรู้ในงบการเงินรวม
ทีมีสาระสําคญั เป็นดงันี  

หน่วย :  ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  

บริษัท แรบบิท - ไลน์ เพย์ จาํกัด  2563  2562  

สินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมคา้  504  680  

สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ (ร้อยละ)  33.33  33.33  

  168  227  

ค่าความนิยม  322  322  

ราคาตามบญัชีของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้  490  549  

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
รายการเคลือนไหวในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2563  2562 
บริษัทย่อย    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม ตามมาตรฐานการรายงานทาง    
     การเงินเดิม  27,928 23,515 
ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 2.4 (663) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม ตามมาตรฐานการรายงานทาง   
     การเงินใหม่ 27,265 23,515 
เงินปันผลรับระหวา่งปี (19,964) (26,373)   
ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัยอ่ยทีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 26,757 30,590 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนของบริษทัยอ่ยทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย (265) 195 
ลงทนุในบริษทัยอ่ยเพิมขึน 26 1 
ณ วันที 31 ธันวาคม  33,819 27,928 
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การลงทนุในบริษัทย่อย 
บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชัน จํากดั 
เมือว ันที  26 เมษายน 2562 บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชันจํากัด (“ADD”) ซึ งเป็นบริษัทย่อยได ้
จดทะเบียนเพิมทุนจาก 4 ลา้นบาท โดยเป็นหุน้สามญั 40,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวน 5 ลา้นบาท 
โดยเป็นหุ้นสามญั 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท กบักระทรวงพาณิชย ์การเพิมทุนในครั งนี มีวตัถุประสงค์
เพือปฏิบัติตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(“คปภ.”) บริษทัไดจ่้ายเงินลงทุนเพิมในบริษทัย่อยดงักล่าวจาํนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็น
จาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 

บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จํากดั 
เมือวนัที 7 พฤษภาคม 2563 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัมติให้บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด ์
เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“ABN”) ซึ งเป็นบริษทัย่อยเพิมทุน จาํนวน 25 ลา้นบาท ต่อมาเมือวนัที 23 มิถุนายน 2563 
ABN ไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนจาก 75 ลา้นบาท โดยเป็นหุ้นสามญั 750,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวน 
100 ลา้นบาท โดยเป็นหุน้สามญั 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 100 บาท กบักระทรวงพาณิชย ์ 

บริษัท เลิร์นดิ จํากัด   
เมือวันที  7 พฤษภาคม 2563 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติมติให้จัดตั งบริษัท เลิร์นดิ จํากัด  
(“LearnDi”) เป็นบริษัทย่อย เพือประกอบธุรกิจการจัดฝึกอบรมและสัมมนาความรู้ ผ่านการเรียนการสอนทาง
ออนไลน์และสืออิเล็กทรอนิกส์ LearnDi มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 1 ลา้นบาท โดยเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 100,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ซึ ง LearnDi ได้เรียกชาํระค่าหุ้นเต็มจาํนวนแลว้ และไดจ้ดทะเบียนจดัตังบริษทักบักรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมือวนัที 3 กรกฎาคม 2563 โดยบริษทัถือหุ้นจาํนวน 99,997 หุ้น มูลค่า
หุน้ละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ LearnDi 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัที 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนเหลา่นันสาํหรับแต่ละปี มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ทุนชําระแล้ว  ราคาทุน  เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินปันผลรับสําหรับปี 
 2563 2562 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละ)                
บริษัทย่อย                  
บริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จาํกัด 99.99 99.99 272 

 
272 

 
811 

 
811 

 
447  367   200 

 
111 

บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั 98.55 98.55 914 
 

914 
 

10,226 
 

10,226 
 

4,173  4,155   - 
 

- 
บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด  จาํกดั 99.99 99.99 250 

 
250 

 
250 

 
250 

 
277  276   - 

 
17 

บริษทั แอดวานซ์  เอม็เปย ์จาํกดั 99.99 99.99 300 
 

300 
 

336 
 

336 
 

931  841   621 
 

487 
บริษทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จาํกดั 99.99 99.99 100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
130  143   35 

 
41 

บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั 99.99 99.99 1,350 
 

1,350 
 

1,485 
 

1,485 
 

20,990  17,751   10,955 
 

16,936 
บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค จาํกดั 99.99 99.99 300 

 
300 

 
300 

 
300 

 
2,095  1,491   2,550 

 
2,397 

บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซพัพลาย จาํกดั 99.99 99.99 50 
 

50 
 

50 
 

50 
 

68  215   221 
 

273 
บริษทั แฟกซ์ ไลท ์จาํกัด 99.98 99.98 1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2,640  2,144   4,595 

 
4,427 

บริษทั ไมโม่ เทค จาํกดั 99.99 99.99 50 
 

50 
 

50 
 

50 
 

1,883  402   766 
 

1,631 
บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค จาํกดั 99.99 99.99 100 

 
75 

 
100 

 
75 

 
176  141   21 

 
53 

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิทลั ดิสทริบิวชัน จาํกดั 99.99 99.99 5  5  5  5  8  2   -  - 
บริษทั เลิร์นดิ จาํกดั 99.99 - 1  -  1  -  1 -  -  - 
รวม 

     
13,715 

 
13,689 

 
33,819 27,928  19,964 

 
26,373 
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11. สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวียนอืนและเงนิลงทุนระยะยาวอืน 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืนและเงินลงทุนระยะยาวอืน ณ วนัที 31 ธันวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
เงินฝากประจาํกบัสถาบนัการเงินทีถูกจาํกดัการใช ้ - 11 -  - 
เงินลงทุนระยะยาวอืน - 56 - 47 
เงินลงทุนในตราสารทุนทีวดัมูลคา่ดว้ยมูลค่า 

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน* 
 

110 
 

- 
 

68 
 

- 
รวม 110 67 68 47 

 

* ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ เงินลงทุนใน
ตราสารทุนโดยวดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนเพือเป็นการขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งของ
การรับรู้รายการอย่างมีนยัสาํคญั 

เงินลงทุนในตราสารทุน 
บริษัท เนชันแนล ดิจิทัลไอด ีจํากัด 
เมือวนัที 16 สิงหาคม 2562 บริษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย ์จาํกดั (“AMP”) ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย ได้ลงทุนเพิมในบริษทั 
เนชันแนล ดิจิทัลไอดี จาํกัด จาํนวน 80,560 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวม 8 ล้านบาท ส่งผลให้ AMP ถือ
สัดส่วนร้อยละ 2.47 ของทุนจดทะเบียน  

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพือสังคม (ประเทศไทย) จํากัด 
กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในปี 2562 เป็นจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท จาก
การประเมินมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษัท ประชารัฐรักสามคัคี วิสาหกิจเพือสังคม (ประเทศไทย) 
จาํกดั (“PRS”) โดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าตามบญัชีเงินลงทุนใน PRS กบัมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากเงิน
ลงทุนดงักล่าว ซึ งมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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12. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
รายการเคลือนไหวของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอด ณ วันที  ผลกระทบจากการ  ยอด ณ วันที  เพิมขึน  ลดลง  โอน/อืนๆ  ยอด ณ วนัที 
 1 มกราคม 2563  ใช้มาตรฐานการ  1 มกราคม 2563        31 ธันวาคม 
 ตามมาตรฐาน  รายงานทาง  ตามมาตรฐาน        2563 
 การรายงานทาง  การเงิน ฉบับที 16  การรายงานทาง         
 การเงินเดิม    การเงินใหม่         

ราคาทุน    
       ทีดิน  703 - 703 1 -  - 704 
       อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 737 - 737 2 (1) 2 740 
       ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2,051 - 2,051 240 (90) (2) 2,199 
       คอมพิวเตอร์ เครืองมือและ        

อุปกรณ์ 233,890 (121) 233,769 22,379 (339) 3,805 259,614 
เครืองตกแตง่ติดตังและอุปกรณ์       

สาํนกังาน 2,023 -  2,023 93 (58) 26 2,084 
ยานพาหนะ 141 (106) 35 24 (13) - 46 

รวม 239,545 (227) 239,318 22,739  (501)  3,831 265,387 
         
ค่าเสือมราคาสะสม         

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (438) - (438) (17)  1  - (454) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (1,447) - (1,447) (275) 78  - (1,644) 
คอมพวิเตอร์ เครืองมือและ         

อุปกรณ์ (112,866)  48 (112,818) (27,720) 310 - (140,228) 
เครืองตกแตง่ติดตังและอุปกรณ์         

สาํนกังาน (1,553)  - (1,553) (141) 53 - (1,641) 
ยานพาหนะ (99) 78 (21) (3)  2  - (22) 

รวม (116,403) 126 (116,277) (28,156)  444 - (143,989) 
สินทรัพยที์อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง         

และติดตัง 4,814 - 4,814 3,283  - (3,831) 4,266 
หกั  ค่าเผืออุปกรณ์ทียกเลิกการใชง้าน (2,446) - (2,446) (700)  - - (3,146) 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 125,510 (101) 125,409 (2,834)  (57) - 122,518 

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 234

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอด ณ วันที เพิมขึน ลดลง  โอน/อืนๆ  ยอด ณ วันที 
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2562      2562 
ราคาทุน           
       ทีดิน  797 4 (98)  - 703 
       อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 702 4 -  31 737 
       ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 1,997 264 (191) (19) 2,051 
       คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ์ 213,064 19,937  (2,333) 3,222 233,890 

เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์สาํนกังาน 1,990 76 (49) 6 2,023 
ยานพาหนะ 182 23 (64) - 141 

รวม 218,732 20,308 (2,735) 3,240 239,545 
    
ค่าเสือมราคาสะสม    

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (421) (17) - - (438) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (1,308) (294) 154 1 (1,447) 
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ์ (88,218) (26,853) 2,205  - (112,866) 
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์สาํนกังาน (1,443) (155) 46  (1) (1,553) 
ยานพาหนะ (120) (24) 45  - (99) 

รวม (91,510) (27,343) 2,450 - (116,403) 
สินทรัพยที์อยูร่ะหว่างการก่อสร้างและติดตัง 4,483 3,571 - (3,240) 4,814 
หกั  ค่าเผืออุปกรณที์ยกเลิกการใชง้าน (1,493) (953) - - (2,446) 
ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 130,212 (4,417) (285) - 125,510 
    
ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม      

2563    ล้านบาท 28,156 
2562     ล้านบาท 27,343 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอด ณ วันที  ผลกระทบจากการ  ยอด ณ วันที  เพิมขึน  ลดลง  ยอด ณ วันที 
 1 มกราคม 2563  ใช้มาตรฐานการ  1 มกราคม 2563      31 ธันวาคม 
 ตามมาตรฐาน  รายงานทาง  ตามมาตรฐาน      2563 
 การรายงานทาง  การเงิน ฉบับที 16  การรายงานทาง       
 การเงินเดิม    การเงินใหม่       

ราคาทุน    
       อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 128 - 128 - -  128 
       ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 306 - 306 13 (16)  303 
       คอมพิวเตอร์ เครืองมือและ         

อุปกรณ ์ 67 - 67 1  (3)  65 
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์        

สาํนกังาน 536 - 536 6 (16)  526 
ยานพาหนะ 58 (45) 13 13 (6)  20 

รวม 1,095 (45) 1,050 33  (41)  1,042 
         
ค่าเสือมราคาสะสม         

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (127) - (127) -  -  (127) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (280) - (280) (15) 16  (279) 
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและ        

อุปกรณ ์ (65)  - (65) (1) 3 (63) 
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์        

สาํนกังาน (520)  - (520) (7) 15 (512) 
ยานพาหนะ (33) 28 (5) (2)  2  (5) 

รวม (1,025) 28 (997) (25) 36 (986) 
ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 70 (17) 53 8 (5) 56 

 
 

 

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 235

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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ณ วันที 31 ธนัวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอด ณ วันที  เพิมขึน  ลดลง  ยอด ณ วันที 

 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2562      2562 
ราคาทุน        

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 128  - - 128 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 310  1  (5)  306 
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ์ 3,636  1  (3,570) 67 
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์        

สาํนกังาน 553  4  (21)  536 
ยานพาหนะ 64  9  (15)  58 

รวม 4,691  15  (3,611)  1,095 
        

ค่าเสือมราคาสะสม        
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (127) - - (127) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (266) (18) 4 (280) 
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ์ (3,523) (24) 3,482 (65) 
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์     

สาํนกังาน (531) (10) 21 (520) 
ยานพาหนะ (33) (11) 11 (33) 

รวม (4,480)  (63)  3,518  (1,025) 
สินทรัพยที์อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง        

และติดตัง 6  -  (6) - 
ทีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 217  (48)  (99)  70 
        
ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม     

2563   ล้านบาท 25 
2562   ล้านบาท 63 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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13. สินทรัพย์สิทธกิารใช้ 
รายการเคลือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชที้เกิดขึนในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดว้ย 
(ในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562: ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอด ณ วันที ผลกระทบจาก  เพิมขึน ลดลง  ยอด ณ วันที 
 1 มกราคม การใช้มาตรฐาน     31 ธันวาคม 
 2563 การรายงานทาง     2563 

   การเงินฉบับที 16      
ราคาทุน          

ทีดินและอาคาร - 4,362 3,051 (674) 6,739 
คลืนความถีโทรคมนาคม - 20,582 -  - 20,582 
เสาสถานีฐาน - 39,599  -  - 39,599 
อุปกรณโ์ทรคมนาคม - 844 252 (201) 895 
อาคารสาํนักงาน - 1,180  1,349 (200) 2,329 
ยานพาหนะ - 317 98 (56) 359 

รวม - 66,884 4,750 (1,131) 70,503 
ค่าเสือมราคาสะสม      

ทีดินและอาคาร - - (3,137) 666 (2,471) 
คลืนความถีโทรคมนาคม - -  (3,689) - (3,689) 
เสาสถานีฐาน - - (4,408) - (4,408) 
อุปกรณโ์ทรคมนาคม - (48) (340) 160 (228) 
อาคารสาํนักงาน - - (1,033) 192 (841) 
ยานพาหนะ - (78)  (119) 54 (143) 

รวม - (126) (12,726) 1,072 (11,780) 
สินทรัพย์สิทธกิารใช้ - 66,758 (7,976) (59) 58,723 
ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธนัวาคม   

2563  ลา้นบาท 12,644* 

*  ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํแนวปฎิบติัทางการบญัชี เรืองมาตรการผ่อนปรนชัวคราวสาํหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกลุ่มบริษัทได้รับการลดค่าเช่าพืนที
ร้านคา้ตามสัญญาเช่าจากผูใ้ห้เช่า จาํนวน 82 ลา้นบาท ทังนีกลุ่มบริษทัไดก้ลบัรายการค่าเสือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบีย
จากหนี สินตามสัญญาเช่าทียงัคงรับรู้ในแต่ละเดือนตามสัดส่วนของค่าเช่าทีลดลง และบนัทึกผลต่างทีเกิดขึนในกาํไรหรือขาดทุน 
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอด ณ วันที ผลกระทบจาก  เพิมขึน ลดลง  ยอด ณ วันที 
 1 มกราคม การใช้มาตรฐาน     31 ธันวาคม 
 2563 การรายงานทาง     2563 

   การเงินฉบับที 16      
ราคาทุน          
       อาคาร - 14 312 (11) 315 

ยานพาหนะ - 51 - (20) 31 
รวม - 65 312 (31) 346 

ค่าเสือมราคาสะสม      
       อาคาร - -  (113) 10 (103) 

ยานพาหนะ - (28) (9) 20 (17) 
รวม - (28) (122) 30 (120) 

สินทรัพย์สิทธกิารใช้ - 37 190 (1) 226 
  
ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธนัวาคม  

2563 ลา้นบาท 122 

14. ค่าความนิยม 
รายการเคลือนไหวของค่าความนิยมทีเกิดขึนในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม 
  2563  2562 
ราคาทุน    
ณ วนัที 1 มกราคม  17,199 17,199 
เพิมขึนจากการซือธุรกิจ   - - 
ณ วันที 31 ธนัวาคม  17,199 17,199 
     
ค่าตัดจําหน่ายสะสม    
ณ วนัที 1 มกราคม  (7,662)  (7,662) 
ณ วันที 31 ธนัวาคม  (7,662)  (7,662) 
ค่าเผือการด้อยค่า  (6,655)  (6,655) 
รวม  2,882  2,882 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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15. ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม 
รายการเคลือนไหวของใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคมทีเกิดขึนในงบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 
31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอด ณ วันที  เพิมขึน  ยอด ณ วันที 

 1 มกราคม    31 ธันวาคม 
 2563    2563 
ราคาทุน      

ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม 136,444  16,783  153,227 
รวม 136,444  16,783  153,227 

      
ค่าตัดจาํหน่ายสะสม      

ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม (33,370) (9,638) (43,008) 
รวม (33,370)  (9,638) (43,008) 

ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม 103,074  7,145 110,219 
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ณ วันที 31 ธนัวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอด ณ วันที  เพิมขึน  ยอด ณ วันที 

 1 มกราคม    31 ธันวาคม 
 2562    2562 
ราคาทุน      

ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม 136,444  -  136,444 
รวม 136,444  -  136,444 

      
ค่าตัดจาํหน่ายสะสม      

ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม (24,695) (8,675) (33,370) 
รวม (24,695)  (8,675) (33,370) 

ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม 111,749  (8,675) 103,074 
      

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม  
2563   ล้านบาท  9,638 
2562   ล้านบาท  8,675 

เมือวนัที 19 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ซึ งเป็นบริษทัย่อย เป็นผูช้นะ
การประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี  2600 MHz ด้วยราคาประมูลรวมทั งสิน 19,561 ล้านบาท AWN ได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี 2600 MHz (“ใบอนุญาตฯ”) อย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ตามเงือนไขและขอ้กาํหนดทีระบุไวใ้นการประมูล 
เมือวนัที 21 กุมภาพนัธ์ 2563 AWN ได้ชาํระเงินประมูลคลืนความถีงวดทีหนึ งจาํนวนร้อยละ 10 ของราคาประมูล
และภาษีมูลค่าเพิมรวมเป็นเงินทังสิน 2,093 ลา้นบาท พร้อมวางหนังสือคําประกันจากธนาคารเพือค ํ าประกันการ
ชาํระเงินในส่วนทีเหลือให้กบั กสทช. โดยจะชาํระงวดที 2 ถึง งวดที 7 จาํนวนร้อยละ 15 ในปีทีห้าถึงปีทีสิบ 
นบัจากวนัชาํระงวดทีหนึง 

ตน้ทุนใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีรับรู้เมือเริมแรกดว้ยราคาเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนทีไดม้า
ของใบอนุญาตฯ ดงักล่าว 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืนนอกจากค่าความนิยม 
รายการเคลือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยมทีเกิดขึนในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 
ประกอบดว้ย 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 ยอด ณ วันที  เพิมขึน  ลดลง  โอน/อืนๆ  ยอด ณ วันที 
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 

 2563       2563 
ราคาทุน        

มลูค่าความสัมพนัธ์ทีมีกบัลูกคา้ 167  -  - - 167 
มลูค่าสัญญาทีมกีบัลูกคา้ 139  -  - - 139 
ค่าสิทธิในการใชโ้ครงข่าย        
เคเบิลใยแกว้นาํแสงปลายทาง 86  -  - - 86 

ค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ 11,421  2,803 (48) 79 14,255 
รวม 11,813  2,803 (48) 79 14,647 

       
ค่าตัดจําหน่ายสะสม       

มลูค่าความสัมพนัธ์ทีมีกบัลูกคา้ (69)  (36) -  - (105) 
มลูค่าสัญญาทีมกีบัลูกคา้ (59)  (31) -  - (90) 
ค่าสิทธิในการใชโ้ครงข่าย        
เคเบิลใยแกว้นาํแสงปลายทาง (69)  (8) -  - (77) 

ค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ (6,249) (1,328) 9 - (7,568) 
รวม (6,446)  (1,403) 9 - (7,840) 

สินทรัพยร์ะหว่างติดตัง 101  294 - (79) 316 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 5,468  1,694 (39) - 7,123 
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอด ณ วันที  เพิมขึน  ลดลง  โอน/อืนๆ  ยอด ณ วันที 

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2562       2562 
ราคาทุน        

มลูค่าความสัมพนัธ์ทีมกีบัลูกคา้ 167  -  -  - 167 
มลูค่าสัญญาทีมกีบัลูกคา้ 139  -  -  - 139 
ค่าสิทธิในการใชโ้ครงข่าย         
เคเบิลใยแกว้นาํแสงปลายทาง 86  -  -  - 86 

ค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ 9,303  1,488 (4) 634 11,421 
รวม 9,695  1,488 (4) 634 11,813 

       
ค่าตัดจําหน่ายสะสม       

มลูค่าความสัมพนัธ์ทีมกีบัลูกคา้ (33)  (36) - - (69) 
มลูค่าสัญญาทีมกีบัลูกคา้ (28)  (31) - - (59) 
ค่าสิทธิในการใชโ้ครงข่าย       
เคเบิลใยแกว้นาํแสงปลายทาง (61)  (8) - - (69) 

ค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ (5,115) (1,136) 2 - (6,249) 
รวม (5,237)  (1,211) 2 - (6,446) 

สินทรัพยร์ะหว่างติดตัง 634  137 (36) (634) 101 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 5,092  414 (38) - 5,468 
       
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม      

2563     ล้านบาท 1,403 
2562     ล้านบาท 1,211 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ยอด ณ วันที  เพิมขึน  ลดลง  โอน/อืนๆ  ยอด ณ วันที 

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2563       2563 
ราคาทุน         

ค่าลิขสิทธิ ซอฟต์แวร์ 323  -  -  -  323 
รวม 323  -  -  -  323 

          
ค่าตัดจําหน่ายสะสม          

ค่าลิขสิทธิ ซอฟต์แวร์ (312) (5) - - (317) 
รวม (312)  (5) - - (317) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 11  (5)  - -  6 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ยอด ณ วันที  เพิมขึน  ลดลง  โอน/อืนๆ  ยอด ณ วันที 

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2562       2562 
ราคาทุน         

ค่าลิขสิทธิ ซอฟต์แวร์ 323  -  -  -  323 
รวม 323  -  -  -  323           

ค่าตัดจําหน่ายสะสม          
ค่าลิขสิทธิ ซอฟต์แวร์ (306) (6) - - (312) 

รวม (306)  (6) - - (312) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 17  (6)  - -  11 

          
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม       

2563       ล้านบาท  5 
2562       ล้านบาท  6 

17. สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 
สินทรัพยแ์ละหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที 31 ธันวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562  2563 2562 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,480  3,939  489  550 
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (360)  (448)  (4)  - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธ ิ 4,120  3,491  485  550 
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี สินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดขึนในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 
ประกอบดว้ย 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอด ณ วันที  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน  ผลกระทบจาก  ยอด ณ วันที 
 1 มกราคม   กําไรขาดทุน  กําไรขาดทุน  การใช้มาตรฐาน   31 ธันวาคม 
 2563   เบ็ดเสร็จอืน  การรายงานทาง  2563  

     การเงินฉบับที 9   
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
ลูกหนีการคา้ (ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิต       

ทีคาดวา่จะเกิดขึน/ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ) 326 7 - - 333 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและ 

การลดมูลค่าของสินคา้) 44 (9) - - 35 
รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คลือนทีรับล่วงหน้า  

(ผลแตกต่างของการรับรู้รายได)้ 467 (178) - - 289 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 410 - - - 410 
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 588 46 22 - 656 
ขาดทุนสะสม 75 (75) - - - 
ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม 

คา้งจ่าย (ดอกเบียรอตดับญัชี) 991 214 - - 1,205 
ค่าเผืออุปกรณ์ทียกเลิกการใชง้าน 448 (96) - - 352 
หนีสินทางทางการเงินหมุนเวียนอืน  - 34 - 26 60 
หนีสินทางทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน  - - 50 180 230 
หนีสินตามสัญญาเช่า - 294 - - 294 
อืน ๆ 590 26 - - 616 
รวม 3,939 263 72 206 4,480 
      หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
สินทรัพยที์เกิดจากสัญญา (374) 84 - - (290) 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน - - 1 (12) (11) 
อืน ๆ (74) 15 - - (59) 
รวม (448) 99 1 (12)  (360) 
ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี - สุทธ ิ 3,491 362 73 194  4,120 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอด ณ วันที  บันทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน  ผลกระทบจาก  ยอด ณ วันที 
 1 มกราคม   กําไรขาดทุน  กําไรขาดทุน  การใช้มาตรฐาน   31 ธันวาคม 
 2562   เบ็ดเสร็จอืน  การรายงานทาง  2562  

     การเงินฉบับที 15   
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
ลูกหนีการคา้ (ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ) 266 60 - - 326 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและ 

การลดมูลค่าของสินคา้) 47 (3) - - 44 
รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คลือนทีรับล่วงหน้า  

(ผลแตกต่างของการรับรู้รายได)้ 408 59 - - 467 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 410 - - - 410 
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 466 178 (56) - 588 
ขาดทุนสะสม 151 (76) - - 75 
ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม 

คา้งจ่าย (ดอกเบียรอตดับญัชี) 766 225 - - 991 
ค่าเผืออุปกรณ์ทียกเลิกการใชง้าน 299 149 - - 448 
อืน ๆ 487 103 - - 590 
รวม 3,300 695 (56) - 3,939 
      
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
สินทรัพยที์เกิดจากสัญญา - (35) - (339) (374) 
อืน ๆ (90) 16 - - (74) 
รวม (90) (19) - (339)  (448) 
ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี - สุทธ ิ 3,210 676 (56) (339)  3,491 
 

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 240

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยอด ณ วันที  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน  ผลกระทบจาก  ยอด ณ วันที 
 1 มกราคม   กําไรขาดทุน  กําไรขาดทุน  การใช้มาตรฐาน  31 ธันวาคม  
 2563   เบ็ดเสร็จอืน  การรายงานทาง  2563 
      การเงิน ฉบับที 9   
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 410 - - -  410 
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 66 7 6  -  79 
ขาดทุนสะสม 74 (74)  - - - 
รวม  550 (67) 6 -  489 
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
   สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน - - - (4)  (4) 
รวม  - - - (4)  (4) 
ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี - สุทธิ 550 (67) 6 (4)  485 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอด ณ วันที  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน  ยอด ณ วันที 
 1 มกราคม   กําไรขาดทุน  กําไรขาดทุน  31 ธันวาคม  
 2562   เบ็ดเสร็จอืน  2562 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
 การให้บริการในระยะเวลาคุม้ครอง) 

410 - - 410 
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 53 20 (7) 66 
ขาดทุนสะสม 150 (76) - 74 
ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี - สุทธิ 613 (56) (7) 550 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดจากผลแตกต่างชัวคราวทีมีสาระสาํคญัและผลขาดทุนสะสมทีมิไดร้ับรู้
ในงบการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562   2563 2562 
ขาดทนุสะสม -  104   -  - 
อืน ๆ 19  20   19  20 
รวม 19  124   19  20 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ผลแตกต่างชัวคราวสําหรับรายการขาดทุนสะสมทีหมดอายุในปี 
2562 - 2566 และรายการที เกิดจากผลแตกต่างชัวคราวทีไม่มีวันหมดอายุภายใต้กฎหมายภาษีปีปัจจุบันเป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนืองจากยงัไมมี่ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษี 
เพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีสาํหรับรายการดงักล่าว 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ผลแตกต่างชัวคราวสําหรับรายการขาดทุนสะสมทีหมดอายใุนปี 
2563 - 2567 และรายการที เกิดจากผลแตกต่างชัวคราวทีไม่มีวันหมดอายุภายใต้กฎหมายภาษีปีปัจจุบันเป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนืองจากยงัไมมี่ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษี
เพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีสาํหรับรายการดงักล่าว 

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 241

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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18. หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 
หนี สินทีมีภาระดอกเบีย ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
ส่วนทีหมุนเวียน      
เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน  4,900 - - - 
ส่วนของหนี สินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ      
 ภายในหนึงปี      
 - ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     

 ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  12,072 24,819 - - 
 - ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ      

 ภายในหนึงปี 35 1,776 - - - 
 - ส่วนของหนี สินภายใตสั้ญญาเช่าการเงินทีถึง     

 กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 35 - 53 - 15 
รวมส่วนของหนี สินระยะยาว      
 ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  13,848 24,872 - 15 
ส่วนของหนี สินตามสัญญาเช่า      
 ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 35 10,213 - 116 - 
เงินกูยื้มระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 35 - - 5,080 4,920 
รวมส่วนทีหมุนเวียน 28,961 24,872 5,196 4,935 
     
ส่วนทีไม่หมุนเวียน     
หนี สินระยะยาว      
 - เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ  33,685 33,757 - - 
 - เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการ      

ทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 35 14,999 2,999 - - 
 - หุ้นกูร้ะยะยาว - สุทธิ 35 30,617 32,388 - - 
 - หนี สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 35 - 28 - 16 
รวมหนี สินระยะยาว  79,301 69,172 - 16 
หนี สินตามสญัญาเช่า - สุทธิ  48,151 - 119 - 
รวมส่วนทีไมห่มุนเวียน  127,452 69,172 119 16 
รวม 156,413 94,044 5,315 4,951 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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หนี สินทีมีภาระดอกเบีย แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ครบกาํหนดภายในหนึงปี 28,961 24,819 5,196 4,920 
ครบกาํหนดหลงัจากหนึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 82,245 49,430 119 - 
ครบกาํหนดหลงัจากห้าปี 45,207 19,714 - - 
รวม 156,413 93,963 5,315 4,920 

หนี สินทีมีภาระดอกเบียจดัตามประเภทสกุลเงินตรา ณ วนัที 31 ธันวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
สกุลเงินบาท  156,364 94,044 5,315 4,951 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 36 49 - - - 
รวม  156,413 94,044  5,315  4,951 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 242

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธนัวาคม 2563 
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เงินกู้ยืมระยะยาว 
รายละเอียดของเงินกูย้ืมระยะยาว ณ วนัที 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี  (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
อัตราดอกเบียต่อปี กําหนดชําระคืนดอกเบีย กําหนดชําระคนืเงินต้น งบการเงินรวม 

  2563  2562 
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด 
อตัราคงทีตามทีระบุในสัญญา ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทังหมด 4 งวด เริมปี 2562 จนถงึปี 2564 1,250 3,750 
6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทังหมด 2 งวด ในปี 2563 - 12,300 
อตัราคงทีตามทีระบุในสัญญา ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทังหมด 7 งวด เริมปี 2562 จนถึงปี 2565 2,857 4,286 
6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวดครึ งปี ครบกาํหนดชาํระคืนทังจาํนวน ในปี 2563 - 4,200 
6MBIBOR บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กันทังหมด 6 งวดเริมปี 2563 - จนถึงปี 2566 17,000 20,000 
6MBIBOR บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กันทังหมด 5 งวดเริมปี 2562 - จนถึงปี 2566 4,200 5,600 
6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กันทังหมด 6 งวดเริมปี 2564 - จนถึงปี 2566 4,500 4,500 
อตัราคงทีตามทีระบุในสัญญา ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กันทังหมด 2 งวด ในปี 2565* 1,961 1,961 
6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กันทังหมด 6 งวดเริมปี 2566 - จนถึงปี 2569 2,000 2,000 
6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวด 3 เดือน ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่าๆ กนัทังหมด 4 งวดเริมปี 2567 จนถึงปี 2568 10,000 - 
6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้ทังหมด 6 งวดเริมปี 2568 จนถึงปี 2570 2,000 - 
รวมเงินกู ้ 45,768 58,597 
หัก ตน้ทุนธุรกรรม (11) (21) 
เงินกู้ยืมระยะยาว 45,757 58,576 

*  กลุ่มบริษทัไดม้ีการแก้ไขสัญญาเงินกูร้ะยะยาวกบัธนาคาร เพือเปลียนสกุลเงินกูจ้ากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินบาท เพือปิดความเสียงทางดา้นอตัราแลกเปลียนและอตัราดอกเบีย ทังนีอายขุองเงินกูแ้ละเงือนไขอืนคงเดิม 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธนัวาคม 2563 
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หุ้นกู้ระยะยาว 

ณ วนัที 31 ธันวาคม กลุ่มบริษทัออกหุ้นกูร้ะยะยาวประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี  (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) 
หน่วย : ล้านบาท 

วันทีจําหน่าย  จํานวนหน่วย  จํานวนเงิน  อัตราดอกเบียต่อปี กําหนดชําระ กําหนดชําระคืนเงินต้น งบการเงินรวม 
  (ล้าน)     คืนดอกเบีย   2563  2562 

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากดั       
11 เมษายน 2557 1.78 1,776 คงทีร้อยละ 4.56 ทุกงวดครึ งปี ครบกาํหนดไถ่ถอนทังจาํนวนในวนัที 11 เมษายน 2564 1,776 1,776 
11 เมษายน 2557 6.64 6,638 คงทีร้อยละ 4.94 ทุกงวดครึ งปี ครบกาํหนดไถ่ถอนทังจาํนวนในวนัที 11 เมษายน 2567 6,638 6,638 
11 พฤษภาคม 2559 7.82 7,820 คงทีร้อยละ 2.51 ทุกงวดครึ งปี ครบกาํหนดไถ่ถอนทังจาํนวนในวนัที 11 พฤษภาคม 2566 7,820 7,820 
11 พฤษภาคม 2559 7.18 7,180 คงทีร้อยละ 2.78 ทุกงวดครึ งปี ครบกาํหนดไถ่ถอนทังจาํนวนในวนัที 11 พฤษภาคม 2569 7,180 7,180 
30 พฤศจิกายน 2560 9.00 9,000 คงทีร้อยละ 3.35 ทุกงวดครึ งปี ครบกาํหนดไถ่ถอนทังจาํนวนในวนัที 30 พฤศจิกายน 2570 9,000 9,000 
รวมหุ้นกู ้      32,414 32,414 
หัก  ตน้ทุนในการออกหุ้นกู ้     (21) (26) 
หุ้นกู้ระยะยาว     32,393 32,388 
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กลุ่มบริษทัมีขอ้จาํกดัทีตอ้งปฏิบติัตาม ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ทีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะยาว 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมซึ งยงัมิไดเ้บิกใช ้จาํนวน 30,500 ลา้นบาท และ 
15,000 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัไม่มีวงเงินกูย้ืมซึ งยงัมิไดเ้บิกใช)้ 

ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของหุน้กูร้ะยะยาว (ยอดรวมก่อนหกัค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู)้ ณ วนัที 31 ธันวาคม 
มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม 
  ราคาตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม* 
  2563  2562  2563  2562 
หุ้นกูร้ะยะยาว  32,414  32,414  34,623  34,388 

* มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูที้มีการซือขายในตลาดหุ้นกูค้าํนวณจากราคาซือขายทีประกาศอยูใ่นสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย 
โดยใชร้าคาปิด ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

รายการเคลือนไหวของหนี สินทีมีภาระดอกเบียสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
   หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 เงินกู้ยืม เงินกู้ยืม  เงินกู้ยืม  เงินกู้ยืม  หุ้นกู้  หนีสินภายใต้ หนีสินตาม  รวม 
 ระยะสัน ระยะสัน  ระยะยาว  ระยะยาว  ระยะยาว สัญญาเช่า สัญญาเช่า   
 จากสถาบัน จากกิจการ  จากสถาบัน  จากกิจการ   การเงิน    
 การเงิน ทีเกียวข้องกัน  การเงิน  ทีเกียวข้องกัน       
ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - - 58,576 2,999  32,388 81 -  94,044 
ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการ 
  รายงานทางการเงนิ ฉบับที 16 - 

 
- 

 
-  - 

 
- (81)  65,430 

  
65,349 

รายการกระแสเงินสด              
เพิมขึน 8,900 2,100  12,000 12,000  - -  -  35,000 
จ่ายชาํระคืน (4,000) (2,100)  (24,829) -  - - (11,754)  (42,683) 
รวมรายการกระแสเงนิสด 4,900 -  (12,829) 12,000  - - (11,754)  (7,683) 
รายการทีไม่ใช่กระแสเงินสด          
เพิมขึนสุทธิ -  - - -  - - 4,684  4,684 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 
  ทียงัไม่เกิดขึนจริง -  - 

 
- - 

 
- - 4 

  
4 

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้าย -  -  10 -  5 - -  15 
รวมรายการทีไม่ใช่กระแสเงนิสด -  -  10 -  5 - 4,688  4,703 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 4,900 - 45,757 14,999  32,393 - 58,364  156,413 
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หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

 เงนิกู้ยืม เงินกู้ยืม  เงนิกู้ยืม  เงนิกู้ยืม  หุ้นกู้  หนีสินภายใต้ รวม 
 ระยะสัน ระยะสัน  ระยะยาว  ระยะยาว  ระยะยาว สัญญาเช่า  
 จากสถาบนั จากกิจการ  จากสถาบัน  จากกิจการ   การเงิน  
 การเงิน ทีเกียวข้องกัน  การเงนิ  ทีเกียวข้องกนั     
ณ วนัที 1 มกราคม 2562 5,900 - 59,929 2,999  40,170 135 109,133 
รายการกระแสเงินสด            
เพิมขึน 4,500 4,000  2,000 -  - -  10,500 
จ่ายชาํระคืน (10,400) (4,000)  (3,365) -  (7,789) (56) (25,610) 
รวมรายการกระแสเงินสด (5,900) -  (1,365) -  (7,789) (56) (15,110) 

  

 
 

  
 

   
รายการทีไม่ใช่กระแสเงินสด 

 
      

เพิมขึน - - - -  - 2 2 
ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้าย - -  12 -  7 - 19 
รวมรายการทีไม่ใช่กระแสเงินสด - -  12 -  7 2 21 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 - - 58,576 2,999  32,388 81 94,044 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงนิกู้ยืมระยะสัน  หนีสินภายใต้ หนีสินตาม รวม 
 จากกิจการ  สัญญาเช่า สัญญาเช่า  
 ทีเกียวข้องกนั  การเงิน   
ณ วนัที 1 มกราคม 2563 4,920 31 - 4,951 
ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการ     
     รายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 - (31) 50 19 
รายการกระแสเงินสด     
เพิมขึน 1,500 - -  1,500 
จ่ายชาํระคืน (1,340) -  (125)  (1,465) 
รวมรายการกระแสเงินสด 160 -  (125)  35 
     
รายการทีไม่ใช่กระแสเงินสด     
เพิมขึน - - 310 310 
รวมรายการทีไม่ใช่กระแสเงินสด - - 310 310 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 5,080 - 235 5,315 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 เงนิกู้ยืม เงนิกู้ยืมระยะสัน  เงนิกู้ยืม หนีสินภายใต้ รวม 
 ระยะสันจาก จากกิจการ  ระยะยาว สัญญาเช่า  
 สถาบันการเงิน ทีเกียวข้องกนั   การเงิน  
ณ วนัที 1 มกราคม 2562 2,900 4,920 - 37 7,857 
รายการกระแสเงินสด      
เพิมขึน - 800 -  -  800 
จ่ายชาํระคืน (2,900) (800) -  (8)  (3,708) 
รวมรายการกระแสเงินสด (2,900) - -  (8)  (2,908) 
      
รายการทีไม่ใช่กระแสเงินสด      
เพิมขึน - - - 2 2 
รวมรายการทีไม่ใช่กระแสเงินสด - - - 2 2 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 - 4,920 - 31 4,951 

อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงถวัเฉลียถ่วงนําหนกั ณ วนัที 31 ธนัวาคม มดีงันี  
หน่วย : ร้อยละต่อปี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 
เงินกูยื้มระยะสัน 0.72 - 0.58 1.12 
เงินกูยื้มระยะยาว 2.18 2.82 - - 
หุ้นกูร้ะยะยาว 3.41 3.41 - - 
หนี สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - 5.18 - 4.04 
หนี สินตามสัญญาเช่า 2.24 - 2.19 - 

อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกัของเงินกูย้ืมระยะยาวของกลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณโดยใชอ้ตัรา
ทีไดมี้การปิดความเสียงไวแ้ลว้ 
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สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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19. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวยีนอืน 
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
เจ้าหนีการค้า      
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 35 80 63 14 14 
บุคคลหรือกิจการอืน ๆ  22,302 21,974 43 29 
รวมเจ้าหนีการค้า  22,382 22,037 57 43 
      
เจ้าหนีอืน      
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย   35 16,752 17,991 2,706 2,848 
ภาษีมูลค่าเพิมคา้งจ่าย  212 324 9 8 
ภาษีหัก ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย    248 312 8 6 
อืน ๆ   977 713 - - 
รวมเจ้าหนีอืน  18,189 19,340 2,723 2,862 
รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน 40,571 41,377 2,780 2,905 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 246

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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เจา้หนีการคา้จดัตามประเภทสกุลเงินตรา ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
สกุลเงินบาท  9,056 9,181 49  34 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 36 13,314 12,744 -  1 
สกุลเงินยโูร 36 2 22 -  - 
สกุลเงินเยน 36 - 82 -  - 
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 36 10 8 8  8 
รวม  22,382 22,037 57  43 

20. ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่าย 
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่ายในงบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม มีดงันี  (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
   งบการเงินรวม 
 หมายเหตุ  2563  2562 

ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่าย    
เลขทีใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคม  

NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที 2) 
 
1 35,218 55,642 

เลขทีใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคม  
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที 3) 

 
3,095 6,147 

เลขทีใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคม  
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที 4) 15,136 - 

 53,449 61,789 
หกั ส่วนของใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่าย 

    ทีจะครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 
 

(10,538) (24,490) 
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่าย 42,911 37,299 

 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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รายการเคลือนไหวของใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่ายในงบการเงินรวมสาํหรับปีสินสุดวนัที 
31 ธนัวาคม มีดงันี  (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหต ุ  งบการเงนิรวม 
   2563  2562 

ณ วนัที 1 มกราคม 61,789 67,488 
เพิมขึน 16,783 - 
จ่ายชาํระ (26,835) (4,020) 
ตดัจาํหน่ายดอกเบียจ่ายรอตดับญัชี 1,712 1,605 
ส่วนปรับมูลค่าใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคมรอรับรู้ 1 - (3,284) 
ณ วันที 31 ธนัวาคม 53,449 61,789 

21. ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์พนักงานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติั
คุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์ เมือเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงานและ
ผลประโยชน์จากการใหบ้ริการระยะยาว 

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที7) พ.ศ.2562ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมือวนัที 5 เมษายน 
2562 ซึ งจะมีผลบังคบัใช้เมือพน้กาํหนด 30 วนันับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยพระราชบัญญัติ
คุม้ครองแรงงานฉบบันีกาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิมเติมกรณีนายจ้างเลิกจา้งสําหรับลูกจา้งซึ งทาํงานติดต่อกัน
ครบ 20 ปีขึนไปให้มีสิทธิไดร้ับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั การเปลียนแปลงดงักล่าวถือเป็น
การแกไ้ขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน กลุ่มบริษทัและบริษทัไดบ้นัทึก
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี
สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 เป็นจาํนวน 636 ล้านบาท และ 72 ล้านบาท ตามลาํดับ (สําหรับปีสินสุดวนัที  
31 ธนัวาคม 2563 : ไม่มี) 

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวข้องกลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสียงจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ความเสียงของช่วงชีวิต ความเสียงจากอตัราดอกเบี ย และความเสียงจากตลาด 
(เงินลงทุน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 247

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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ประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์พนกังานตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 3,180 2,860 395 329 

การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนักงานสาํหรับปีสินสุดวนัที 
31 ธันวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน  
   ณ วันที 1 มกราคม 

 
2,860 

 
2,254 

 
329 

 
263 

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั และดอกเบีย  259 297 51 55 
ผลประโยชนจ่์าย  (56) (47) (13) (20) 
โอนพนกังานไปบริษทัยอ่ย - - (3) (6) 
ผลขาดทนุ (กาํไร) จากการวดัมูลค่าใหมข่อง 
   ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว ้

 
112 

 
(280) 

 
31 

 
(35) 

ผลขาดทนุจากการวดัมูลค่าใหม่ของ 
   ผลประโยชน์จากการใหบ้ริการระยะยาว 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

ตน้ทุนบริการในอดีต - 636 - 72 
ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน     
   ณ วันที 31 ธันวาคม 3,180 2,860 395 329 

 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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ค่าใชจ่้ายทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ตน้ทุนบริการปัจจบุนั  191 210 40 38 
ดอกเบียจากภาระผกูพนั 68 87 8 11 
ผลขาดทนุจากการวดัมูลค่าใหม่ของ 
   ผลประโยชน์จากการใหบ้ริการระยะยาว 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

ตน้ทุนบริการในอดีต - 636 - 72 
รวม 264 933 48 121 

กลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ตน้ทุนการให้บริการและให้เช่าอปุกรณ์ 15 49 36 99 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  174 794 2 8 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 2 3 2 3 
ตน้ทุนทางการเงิน 68 87 8 11 
ผลขาดทนุจากการวดัมูลค่าใหม่ของ 
   ผลประโยชน์จากการใหบ้ริการระยะยาว 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม 264 933 48 121 

ผลขาดทุน (กาํไร) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทีกาํหนดไวที้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
รวมอยู่ในกําไรสะสม     
ณ วนัที 1 มกราคม 59 339 220 255 
รับรู้ระหวา่งปี 112 (280) 31 (35) 
ณ วันที 31 ธนัวาคม 171 59 251 220 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 248

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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ผลขาดทุน (กาํไร) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทีกาํหนดไวที้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม เกิดขึนจากเรืองต่อไปนี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
สมมติฐานทางดา้นประชากร (145)  -  (12)  - 
สมมติฐานทางการเงิน 172 (135) 16      (12) 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ 85 (145) 27      (23) 
รวม 112 (280) 31      (35) 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัสินรอบ
ระยะเวลารายงาน (แสดงโดยวธีิถวัเฉลียถ่วงนําหนกั) 

หน่วย : ร้อยละ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
อตัราคิดลด 1.47 - 2.04 2.4 1.47-2.04 2.4 
การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต 5 5 5 5 

ขอ้สมมติเกียวกับอตัรามรณะในอนาคตสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ถือตามขอ้มูลทางสถิติ 
ทีเผยแพร่ทัวไปและจากอตัราตารางมรณะไทยปี 2560 (“TMO17”)  

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  
การเปลียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานทีเกียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีอาจ
เป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอืนๆ คงที จะมีผลกระทบ
ต่อประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว ้ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
อตัราคิดลด        

- เพิมขึนร้อยละ 1 (361)  (353)  (34)  (41) 
- ลดลงร้อยละ 1 428  422  39  49 

การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต        
- เพิมขึนร้อยละ 1 389  398  35  46 
- ลดลงร้อยละ 1 (336)  (337)  (31)  (40) 

แมว้่าการวิเคราะห์นี ไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดทีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความออ่นไหวของขอ้สมมติฐานตา่ง ๆ ตามทีไดแ้สดงขา้งตน้ 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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22. ทุนเรือนหุ้น 
รายการเคลือนไหวของทุนเรือนหุน้สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

(ล้านหุ้น/ล้านบาท) 
 มูลค่าหุ้น 2563  2562 
 ต่อหุ้น (บาท) จํานวนหุ้น  จํานวนเงนิ  จํานวนหุ้น  จํานวนเงนิ 
ทุนจดทะเบียน         
ณ วนัที 1 มกราคม         
- หุ้นสามญั 1.00 4,997 4,997  4,997 4,997 
ณ วันที 31 ธันวาคม       
- หุ้นสามัญ 1.00 4,997 4,997  4,997 4,997 
         
ทุนทีออกและชําระแล้ว         
ณ วนัที 1 มกราคม         
- หุ้นสามญั 1.00 2,973 2,973  2,973 2,973 

เพิมขึนระหว่างงวด 1.00 1 1  - - 
ณ วันที 31 ธันวาคม       
- หุ้นสามัญ 1.00 2,974 2,974  2,973 2,973 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ทุนทีออกของบริษัทประกอบด้วย หุ้นสามัญจาํนวน 2,974 ล้านหุ้นและ 
2,973 ลา้นหุน้ ตามลาํดบั มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท หุน้ทังหมดไดอ้อกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 

ผูถื้อหุ้นสามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึง
เสียงต่อหนึงหุน้ในทีประชุมของบริษทั 

เมือวนัที 5 มิถุนายน 2562 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์จาํนวน
83,302 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท ซึ งเป็นผลมาจากการใชสิ้ทธิตามใบแสดงสําคญัสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทั
ทีไดจ้ดัสรรให้แก่ผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่มบริษทัและบริษทั จาํนวน 83,302 หน่วย โดยราคาการใชสิ้ทธิ
ของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ ้นสามญัเท่ากบั 166.588 บาทต่อหุ ้น ส่งผลให้ทุนทีออกชําระแลว้และ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษทัเพิมขึนจาํนวน 83,302 บาท และ 13 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

เมือวนัที 2 มิถุนายน 2563 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์จาํนวน 
375,681 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท ซึ งเป็นผลมาจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสําคญัสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทั
ทีได้จดัสรรให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั จาํนวน 375,681 หน่วย โดยราคาการใช้สิทธิ
ของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัเท่ากบั 166.588 บาท และ 160.434 บาทต่อหุ้น ตามลาํดบั ส่งผลให้
ทุนทีออกชาํระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุน้ของบริษทัเพิมขึนจาํนวน 375,681 บาท และ 60 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 249

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบริษัทเสนอขายหุ้น 
สูงกว่ามูลค่าหุ้นทีจดทะเบียนไว ้บริษัทต้องนําค่าหุ้นส่วนเกินนี ตั งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ”) 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้นีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

23. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัต้องจัดสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ทุนสาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไมน่้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

24. องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
โครงการ Performance share plan 

ครังที 3 
ในเดือนมีนาคม 2558 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั งที 1/2558 ไดอ้นุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือ
หุ้นสามัญของบริษัท โดยใบสําคัญแสดงสิทธิได้เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง
กรรมการของบริษทัทีมีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant III”) โดยขอ้มูลสาํคญั
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญั มีดงันี  

วนัทีอนุมติั: 24 มีนาคม 2558 
จาํนวนหน่วยทีเสนอขาย: 872,200 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิทีจะซือหุ้น: 249.938 บาท/หุน้ 
จาํนวนหุน้ทีออกเพือรองรับ: 872,200 หุน้ 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัทีมีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญัครั งแรก 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น 

 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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ครังที 4 
ในเดือนมีนาคม 2559 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั งที 1/2559 ไดอ้นุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือ
หุ้นสามัญของบริษัท โดยใบสําคัญแสดงสิทธิได้เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง
กรรมการของบริษทัทีมีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant IV”) โดยขอ้มูลสําคญั
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญั มีดงันี  

วนัทีอนุมติั: 29 มีนาคม 2559 
จาํนวนหน่วยทีเสนอขาย: 826,900 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิทีจะซือหุ้น: 166.588 บาท/หุน้ 
จาํนวนหุน้ทีออกเพือรองรับ: 826,900 หุ้น 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัทีมีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญัครั งแรก 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือหุ้นสามญัได ้1 หุน้ 

ครังที 5 
ในเดือนมีนาคม 2560 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั งที 1/2560 ไดอ้นุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือ
หุ้นสามัญของบริษัท โดยใบสําคัญแสดงสิทธิได้เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง
กรรมการของบริษทัทีมีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant V”) โดยขอ้มูลสําคญั
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญั มีดงันี  

วนัทีอนุมติั: 30 มีนาคม 2560 
จาํนวนหน่วยทีเสนอขาย: 1,410,500 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิทีจะซือหุ้น: 160.434 บาท/หุน้ 
จาํนวนหุน้ทีออกเพือรองรับ: 1,410,500 หุ้น 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัทีมีการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญัครั งแรก 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือหุ้นสามญัได ้1 หุน้ 
ระยะเวลาเสนอขาย: ภายใน 1 ปี นับจากวนัทีทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ให้ออก

และเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิตามโครงการใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 250

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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การเปลียนแปลงใบสําคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญั สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 แสดงไดด้งันี  

หน่วย : พนัหน่วย 
 ณ วันที 1 มกราคม รายการระหว่างงวด ณ วันที 31 ธนัวาคม 
 2563  ออกให้  ใช้สิทธ ิ

(ดหูมายเหตุขอ้ 22) 
 หมดอายุ  2563  

 
ESOP - Grant III     
- กรรมการ 51  -   -  (51) - 

- พนกังาน 726  -   -  (726) -  
777  -   -  (777) - 

ESOP - Grant IV       
 

 
 

- กรรมการ 50  -   (7)  - 43 
- พนกังาน 578  -   (85)  - 493 
 628  -   (92)  - 536 
ESOP - Grant V       

 
  

- กรรมการ 89  -   (25)  - 64 
- พนกังาน 964  -   (259)  - 705  

1,053  -   (284)  - 769 
รวม 2,458  -   (376)  (777) 1,305 

* ทังนี  ESOP ขา้งตน้นันไดร้วม ESOP ของพนกังานหรือผูบ้ริหารทีไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามขอ้กาํหนดสิทธิและ
เงือนไขทีกาํหนด 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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การวัดมูลค่ายุติธรรม 
กลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีออกให้ ณ วนัที
ใหสิ้ทธิโดยใช ้Monte Carlo Simulation technique โดยมีขอ้สมมติฐานทีสําคญัดงันี  

ครังที 3 
มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลียถ่วงนําหนกั ณ วนัทีให้สิทธิ 82.907  บาทตอ่หุน้ 
ราคาหุ้น ณ วนัทีให้สิทธิ 236.000  บาทต่อหุ้น 
ราคาการใชสิ้ทธิ 249.938  บาทต่อหุ้น 
ความผนัผวนของหุ้นทีคาดหวงั ร้อยละ 22.99 
เงินปันผลทีคาดหวงั ร้อยละ 5.28 
อตัราดอกเบียปลอดความเสียง ร้อยละ 2.34 

ครังที 4 
มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลียถ่วงนําหนกั ณ วนัทีให้สิทธิ 67.742  บาทต่อหุน้ 
ราคาหุ้น ณ วนัทีให้สิทธิ 165.000  บาทต่อหุ้น 
ราคาการใชสิ้ทธิ 166.588  บาทต่อหุน้ 
ความผนัผวนของหุน้ทีคาดหวงั ร้อยละ 27.70 
เงินปันผลทีคาดหวงั ร้อยละ 8.48 
อตัราดอกเบียปลอดความเสียง ร้อยละ 1.72 

ครังที 5 
มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลียถ่วงนําหนกั ณ วนัทีให้สิทธิ 111.857  บาทต่อหุ้น 
ราคาหุ้น ณ วนัทีให้สิทธิ 172.500  บาทต่อหุ้น 
ราคาการใชสิ้ทธิ 160.434  บาทต่อหุ้น 
ความผนัผวนของหุ้นทีคาดหวงั ร้อยละ 27.22 
เงินปันผลทีคาดหวงั ร้อยละ 5.55 
อตัราดอกเบียปลอดความเสียง ร้อยละ 2.01 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกรายจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ เป็นจาํนวน 
18 ลา้นบาท และ 18 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (สําหรับปีสินสุด
วนัที 31 ธันวาคม 2562 : 26 ลา้นบาท และ 26 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

ส่วนเกินจากการลดสัดส่วนของเงินลงทุนทียังไม่เกิดขึนจริง 
ส่วนเกินจากการลดสัดส่วนของเงินลงทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงประกอบดว้ยผลรวมการเปลียนแปลงสัดส่วนของ
เงินลงทุนจนกระทังมีการขายหรือจาํหน่าย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 251
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
 

- 94 - 
 

25. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานและการจําแนกรายได้ 
กลุ่มบริษัทมี 3 ส่วนงานทีรายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ งเป็นหน่วยงานธุรกิจทีสําคัญของกลุ่มบริษัท 
หน่วยงานธุรกิจทีสาํคญันีผลิตสินคา้และใหบ้ริการทีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เนืองจาก
ใชเ้ทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดทีแตกต่างกนั ประธานเจา้หน้าทีบริหารสอบทานรายงานการจดัการ
ภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจทีสําคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานของ
กลุ่มบริษทั โดยสรุปมีดงันี   
ส่วนงาน 1 บริการโทรศพัทเ์คลือนที 
ส่วนงาน 2 ขายเครืองโทรศพัทเ์คลือนทีและอปุกรณ์ 
ส่วนงาน 3 บริการสือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัทแ์ละอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานได้รวมอยู่ดงัขา้งล่างนี  ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไร
ก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึ งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยประธานเจ้าหน้าที
บริหารของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเชือว่าการใช้กาํไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนันเป็นขอ้มูล
ที เหมาะสมในการประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอืนทีดําเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั 
ข้อมูลตามส่วนทีรายงาน 
ผลการดาํเนนิงานสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม มีดงันี 

หน่วย : ล้านบาท 
     บริการสือสารข้อมูล   
   ขายเครืองโทรศัพท์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รวมส่วนงานที 
 บริการโทรศัพท์เคลือนที  เคลือนทีและอุปกรณ์  อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  รายงาน 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 133,664 141,418 28,765 29,879 10,461 9,597 172,890 180,894 
รายไดจ้ากการลงทุน  305 181 8 7 7 10 320 198 
ตน้ทุนทางการเงิน (5,907) (4,764) (1) (2) (9) (11) (5,917) (4,777) 
ค่าเสือมราคาและ         

ค่าตดัจาํหน่าย (49,291) (34,761) (11) (5) (2,539) (2,463) (51,841) (37,229) 
ค่าใชจ่้ายทีมีสาระสาํคญั (17,115) (18,063) (2,047) (2,510) (637) (569) (19,799) (21,142) 
กาํไร (ขาดทุน) ของ         

ส่วนงานก่อนภาษีเงินได ้ 32,098 38,018 (2,080) (2,442) 2,508 1,826 32,526 37,402 

สินทรัพย์และหนีสินตามส่วนงาน ณ วันที 31 ธนัวาคม มีดังนี 
หน่วย : ล้านบาท 

     บริการสือสารข้อมูล   
   ขายเครืองโทรศัพท์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รวมส่วนงานที 
 บริการโทรศัพท์เคลือนที  เคลือนทีและอุปกรณ์  อินเตอร์เนต็ความเร็วสูง  รายงาน 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
สินทรัพยส่์วนงาน 334,214 271,628 5,459 7,664 10,498 10,377 350,171 289,669 
หนีสินส่วนงาน 267,566 212,870 3,968 3,993 2,947 3,412 274,481 220,275 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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มูลค่าการเพิมขึนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีมีสาระสําคญั สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 
หน่วย : ล้านบาท 

     บริการสือสารข้อมูล   
   ขายเครืองโทรศัพท์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รวมส่วนงานที 
 บริการโทรศัพท์เคลือนที  เคลือนทีและอุปกรณ์  อินเตอร์เนต็ความเร็วสูง  รายงาน 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
รายจ่ายฝ่ายทุน 30,514 21,974 26 1 3,329 2,988 33,869 24,963 

รายได้ 
การจําแนกรายได้ 
กลุ่มบริษทัมีช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้ ณ เวลาใดเวลาหนึง และรายไดจ้ากการให้บริการ
แก่ลูกคา้ตลอดช่วงเวลาหนึ งตามประเภทของสินคา้หรือบริการหลกัซึ งสอดคลอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลทาง
การเงินจาํแนกตามส่วนงานและการจาํแนกรายไดที้รายงานสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
   2563  2562 

รายได้จากลูกค้าภายนอก     
ส่วนงานที 1  - บริการโทรศพัทเ์คลือนที 133,664  141,418 
ส่วนงานที 2  - ขายเครืองโทรศพัทเ์คลือนทีและอุปกรณ ์  28,765  29,879 
ส่วนงานที 3 - บริการสือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์และ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
 

10,461 
  

9,597 
รวม   172,890  180,894 
 
ช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายได้ 

    

ณ เวลาใดเวลาหนึง     
ส่วนงานที 2 - ขายเครืองโทรศพัทเ์คลือนทีและอุปกรณ ์ 28,765  29,879 
ส่วนงานที 3 - บริการสือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์และ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 809 
  

886 
  29,574  30,765 
ตลอดช่วงเวลา     
ส่วนงานที 1 - บริการโทรศพัทเ์คลือนที 133,664  141,418 
ส่วนงานที 3 - บริการสือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์และ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 9,652 
  

8,711 
   143,316  150,129 
รวม   172,890  180,894 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 252
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ส่วนงานภูมิศาสตร์  
กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านัน ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศ 
ทีมีสาระสาํคญั 

ลูกค้ารายใหญ่ 
ไม่มีลูกคา้รายใดรายหนึงเป็นลูกคา้รายใหญ่ เนืองจากกลุ่มบริษทัมีลูกคา้จาํนวนมาก ซึ งไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการ
ทังภาคธุรกิจและผูใ้ชบ้ริการรายยอ่ยทัวไป 

26. รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ 
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัไม่มีรายไดจ้ากการให้บริการอินเตอร์เน็ตและ
โทรคมนาคมภายใตใ้บอนุญาตต่าง ๆ จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”)  

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2563  2562 
รายไดค้่าบริการอืน 35 1,960 1,728 
รวม 1,960 1,728 

27. รายได้ทางการเงนิ 
รายไดท้างการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงนิรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  2563  2562  2563  2562 
บริษทัยอ่ย 35 - - 382 591 
สถาบนัการเงิน 320 198 5 19 
รวม 320 198 387 610 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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28. รายได้อืน   
รายไดอื้น สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
หนี สูญไดรั้บคืน  190 174 9 11 
อืน ๆ 35 459 475 58 57 
รวม  649 649 67 68 

29. กองทุนสํารองเลียงชีพ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัตั งกองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริษทัและบริษทับนพืนฐาน
ความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 
ถึงอตัราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษทัและบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 7 
ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสํารองเลียงชีพนีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเลียงชีพ ตามขอ้กาํหนด
ของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนทีไดรั้บอนุญาต 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกเงินสมทบเขา้กองทุนสํารองเลียงชีพเป็น
จาํนวนเงิน 311 ลา้นบาท และ 35 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 
(สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562: 292 ลา้นบาท และ 31 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 253

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
 

- 98 - 
 

30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
งบกาํไรขาดทุนสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม ไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ้่ายตามหน้าที ค่าใชจ้่ายตามลกัษณะ
ทีมีสาระสาํคญัไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัต่างๆ ดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
ค่าเสือมราคาของอาคารและอปุกรณ์ 12 28,156 27,343 25 63 
ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 13 12,644 - 122 - 
ค่าตดัจาํหน่ายใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถี 
   โทรคมนาคม 

 
15 

 
9,638 

 
8,675 

 
- 

 
- 

ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยท์ีไมมี่ตวัตนอืน 
   นอกจากค่าความนิยม 16 1,403 1,211 5 6 
ผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน /       
หนีสงสัยจะสูญและหนี สูญ (หนี สูญไดรั้บคืน) 6 2,876 2,521 (1) (1) 
ขาดทนุจากการยกเลิกสินทรัพยต์ามสัญญา 7 525 747 - - 
ค่าใชจ้่ายทางการตลาด  6,598 7,861 2 2 
ค่าใชจ้่ายเกียวกบัพนกังาน  9,800 10,760 1,011 1,091 

31. ต้นทุนทางการเงิน   
ตน้ทุนทางการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
ดอกเบียจ่าย 35 2,725 3,085 39 58 
ตน้ทุนทางการเงินทีเกียวขอ้งกบัใบอนุญาต  1,712 1,604 - - 
ดอกเบียจ่ายจากหนี สินตามสัญญาเช่า  1,395 - 5 - 
อืน ๆ  85 88 13 15 
รวม  5,917 4,777 57 73 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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32. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
 หมายเหต ุ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบัน      
สาํหรับปีปัจจุบนั  5,437 6,886 85 - 
รายการปรับปรุงสาํหรับปีก่อน ๆ  14 (2) - - 
  5,451 6,884 85 - 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 17     
การเปลียนแปลงของผลแตกต่างชัวคราว  (362) (675) 67 56 
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,089 6,209 152 56 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท้ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได้ 

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้ 

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได้ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563      
ผลขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานที

กาํหนดไว ้ (112)  22  (90) 
ผลขาดทนุจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีวดัมูลค่ายติุธรรม (3)  1  (2) 
ผลขาดทนุจากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด (251)  50  (201) 
รวม (366)  73  (293) 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562      
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานที

กาํหนดไว ้ 280  (56)  224 
รวม 280  (56)  224 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 254

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได้ 

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้ 

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได้ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563      
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานที

กาํหนดไว ้ (31)  6  (25) 
รวม (31)  6  (25) 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562      
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหมข่องผลประโยชน์พนกังานที

กาํหนดไว ้ 35  (7)  28 
รวม 35  (7)  28 

การกระทบยอดเพือหาอตัราภาษีทีแทจ้ริงสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 2563  2562 
 อัตราภาษี 

(ร้อยละ) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  32,526  37,402 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 6,505 20 7,480 
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี  24  32 
รายจ่ายฝ่ายทุนทีมีสิทธิหกัไดเ้พิมขึน  (1,463)  (1,245) 
การใชผ้ลแตกต่างชัวคราวทีเดิมไม่ไดบ้นัทึก  -  (72) 
รายการปรับปรุงสาํหรับปีก่อน ๆ  14  (2) 
ผลกระทบจากการตดัรายการกบับริษทัยอ่ย  9  16 
รวม 16 5,089 17 6,209 

  

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
 อัตราภาษี 

(ร้อยละ) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  27,586  31,245 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 5,517 20 6,249 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย  (5,351)  (6,118) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี  -  - 
ค่าใชจ่้ายทีมีสิทธิ หักไดเ้พิมขึนสุทธิ  (14)  (3) 
การใชผ้ลแตกต่างชัวคราวทีเดิมไม่ไดบ้นัทึก  -   (72) 
รวม 1 152 - 56 

กลุ่มบริษทัและบริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการคาํนวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินได้
รอการตดับญัชี สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

33. กําไรต่อหุ้น 
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 
กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัทีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดยถวัเฉลียถ่วงนําหนกั 
โดยแสดงการคาํนวณดงันี  

(ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
กําไรทีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท 
   (ขันพืนฐาน) 

 
27,434 

 
31,190 

 
27,434 

 
31,190 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธถีัวเฉลียถ่วงนําหนกั 
   (ขันพืนฐาน) 

 
2,973 

 
2,973 

 
2,973 

 
2,973 

กําไรต่อหุ้น (ขันพืนฐาน) (บาท) 9.23 10.49  9.23  10.49 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 255
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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กําไรต่อหุ้นปรับลด 
กาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของ
กลุ่มบริษทัและบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัทีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปี โดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกั
หลงัจากทีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงันี  

(ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2563  2562  2563  2562 
กาํไรทีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั  

(ขันพืนฐาน) 
 

27,434 31,190 
 

27,434 31,190 

กําไรทีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ปรับลด) 
 

27,434 31,190 
 

27,434 31,190 
จาํนวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉลียถ่วงนําหนกั 

(ขันพืนฐาน) 
 

2,973 2,973 
 

2,973 2,973 
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธถีัวเฉลียถ่วงนําหนกั 

(ปรับลด) 
 

2,974 2,973 
 

2,974 2,973 

กําไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 
 

9.23 10.49 
 

9.23 10.49 

34. เงินปันผล 
ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัเมือวนัที 28 มีนาคม 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 7.08 บาท ทังนี บริษทัได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับหุ้นสามญัในอัตรา 
หุ้นละ 3.78 บาท เมือวนัที 29 สิงหาคม 2561 ดังนันจึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 3.30  บาท เป็นจาํนวน
เงินทังสิน 9,811 ลา้นบาท ซึ งเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้น เมือวนัที 18 เมษายน 2562 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือวนัที 5 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการไดอ้นุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลสําหรับหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 3.78 บาท เป็นจาํนวนเงินทังสิน 11,238 ลา้นบาท เงินปันผลระหว่างกาล
ดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในวนัที 3 กนัยายน 2562 

ในการประชุมคณะกรรมการเมือวนัที 6 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดมี้มติให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 ให้แก่ผู ้
ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 7.34 บาท ซึ งบริษทัไดจ้่ายเงินปันผลดังกล่าวไปแล้วในอตัราหุ้นละ 3.78 บาท ในการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเมือวนัที 3 กนัยายน 2562 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือวนัที 25 มีนาคม 2563 คณะกรรมการได้อนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลสําหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.56 บาท เป็นจาํนวนเงินทั งสิน 10,584 ล้านบาท เงินปันผล
ระหว่างกาลดงักล่าวไดจ้่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัที 22 เมษายน 2563 และในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น
ของบริษทัเมือวนัที 23 กรกฎาคม 2563 ทีประชุมผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลปี 2562 รวม
หุ้นละ 7.34 บาท คิดเป็นเงินปันผลทังสิน 21,823 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั และไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจาํปี  2562 เพิมเติมอีก 

เมือวนัที 6 สิงหาคม 2563 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลอตัราหุน้ละ 
3.24 บาท เป็นจาํนวนเงิน 9,634 ลา้นบาท เงินปันผลระหวา่งกาลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในวนัที 3 กนัยายน 2563 

35. บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน 
กิจการและบุคคลทีควบคุมบริษทัหรือถูกควบคุมโดยบริษทัหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกบับริษทัทัง
ทางตรงหรือทางออ้มไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการที
เกียวขอ้งกบับริษทั บริษทัย่อยและบริษทัย่อยลาํดบัถดัไป บุคคลทีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของ
บริษัทซึ งทําให้ผู ้เป็นเจ้าของดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญเหนือกิจการ ผู ้บริหารสําคัญรวมทั ง
กรรมการและพนักงานของบริษัทและสมาชิกในครอบครัวทีใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั น กิจการและบุคคล
ทังหมดเป็นบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกบับริษทั 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัซึ งอาจมีขึนได ้ตอ้งคาํนึงถึงรายละเอียด
ของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัและบริษทัไดด้าํเนินการคา้ตามปกติกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั โดยกลุ่มบริษทัและบริษทั
ไดค้ิดราคาซือ - ขายสินคา้ และบริการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัดว้ยราคาทีสมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบ
กบัราคากลางของตลาดในธุรกิจนันๆ แลว้ โดยมีเงือนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ รายการค่าทีปรึกษาและบริหารงาน
คิดราคาตามทีตกลงร่วมกนั โดยคาํนวณจากสัดส่วนการทาํงานทีบริษทัไดท้าํให้กบับริษทัผูว้า่จา้งในแต่ละปี 
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ความสัมพนัธ์ทีกลุ่มบริษทัและบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั มีดงันี  

ชือกิจการ ประเทศทีจัดตัง 
/สัญชาติ 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทัยอ่ย ไทย กิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั 
บริษทั อินทชั โฮลดิงส์ จาํกดั (มหาชน) 
   (“อนิทชั”) และกิจการทีเกียวขอ้งกนั  
   (“กลุ่มอินทชั”) 

ไทยและลาว อินทชัเป็นผูถื้อหุ้นทีมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัต่อบริษทั
และมีกรรมการร่วมกนั 

Singtel Strategic Investments Pte Ltd. 
   (“Singtel”) และกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
   (“กลุ่ม Singtel”) 

สิงคโปร์ Singtel เป็นผูถื้อหุ้นทีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสําคญัต่อบริษทั
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย ์จาํกดั ไทย บริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย ์จาํกดั เป็นบริษทัร่วม 
บริษทั อมตะ เนท็เวอร์ค จาํกดั ไทย บริษทั อมตะ เนท็เวอร์ค จาํกดั เป็นการร่วมคา้ 
บริษทั แรบบิท - ไลน์ เพย ์จาํกดั ไทย บริษทั แรบบิท-ไลน์ เพย ์จาํกดั เป็นการร่วมคา้ 
บริษทั สห แอดวานซ์ เน็ตเวอร์ค จาํกดั ไทย บริษทั สห แอดวานซ ์เน็ตเวอร์ค จาํกดั เป็นการร่วมคา้ 
Digital Games International PTE. Singapore Digital Games International PTE. เป็นการร่วมคา้ 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน ไทย เป็นบุคคลทีเกียวขอ้งกบักรรมการของบริษทัหรือกิจการ

ทีมีกรรมการบริษทัร่วมกนั 
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รายการทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม มีดงันี   

   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์        
บริษทัยอ่ย - - 1,959 1,727 
กลุ่มอนิทชั 46 55  1  1 
กลุ่ม Singtel 52 125 - - 
การร่วมคา้ 1 6 - - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 98 95 - - 
รวม 197 281 1,960 1,728 
     
ขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อืน ๆ     
บริษทัยอ่ย - - - 42 
รวม - - - 42 
     
เงินปันผลรับจาก     
บริษทัยอ่ย - - 19,964 26,373 
การร่วมคา้ 9 8 - - 
รวม 9 8 19,964 26,373 

 

รายได้ทางการเงนิ      
บริษทัยอ่ย - -  382 591 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั - 64  - - 
รวม - 64  382 591 
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    หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563 2562 
รายได้อืน       
บริษทัยอ่ย - -  33 37 
กลุ่มอนิทชั 5 1  - - 
กลุ่ม Singtel 5 3  - - 
การร่วมคา้ 8 6  - - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั - -  - - 
รวม 18 10  33 37 
      
ค่าเช่าและค่าบริการอืน      
บริษทัยอ่ย - -  46 55 
กลุม่อนิทชั 160 210  14 5 
กลุ่ม Singtel 258 279  - - 
การร่วมคา้ 63 51  - - 
บริษทัร่วม 81 82  - - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 6 67  - - 
รวม 568 689  60 60 
      
ค่าโฆษณา      
กลุ่มอนิทชั 11 11  - - 
กลุ่ม Singtel - 2  - - 
บคุคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน - 1  - - 
รวม 11 14  - - 
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   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563 2562 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร       
ผลประโยชน์ระยะสัน 163 137 163 137 
ผลประโยชน์ระยะยาว 2 3 2 3 
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 3 4  3 4 
รวม 168  144  168  144 
        
ซือสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อืนๆ     
กลุ่มอนิทชั 36 69 - - 
รวม 36 69 - - 
     
ต้นทุนทางการเงิน     

บริษทัยอ่ย - - 38 54 
กลุ่มอนิทชั 2 2 - - 
กลุ่ม Singtel 1 - - - 
บริษทัร่วม 13 3 - - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 214 192 - - 
รวม 230 197 38 54 
     
เงินปันผลจ่าย     
อินทชั 8,178 8,515 8,178 8,515 
กลุ่ม Singtel 4,715 4,909 4,715 4,909 
รวม 12,893 13,424 12,893 13,424 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที  ณ วันที ณ วันที ณ วนัที 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 2563  2562 2563 2562 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     
เงินฝากธนาคาร     

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 137  113  1  1 
     

ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน     
ลูกหนีการค้า     
บริษทัยอ่ย - - 14 9 
กลุ่มอนิทชั 9 10 - 1 
กลุม่ Singtel 11 18 1 - 
การร่วมคา้ 1 2 - - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 16 9 - - 
 37 39 15 10 
รายได้ค้างรับ        
บริษทัยอ่ย - - - - 
กลุ่มอนิทชั 2 1 - - 
กลุ่ม Singtel 5 22 - - 
การร่วมคา้ - 1 - - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 9 1 - - 
 16 25 - - 
รวมลูกหนีการค้า 53 64 15 10 
     
ลูกหนีอืน     
ดอกเบียคา้งรับ     

บริษทัยอ่ย - - 62 148 
รวมลูกหนีอืน - - 62 148 
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน  

(ดูหมายเหตขุอ้ 6) 53 64 77 158 
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  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที  ณ วันที ณ วันที ณ วันที 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 2563  2562 2563 2562 
สินทรัพย์สิทธิการใช้     
กลุ่ม Singtel 12 - - - 
การร่วมคา้ 7 - - - 
บริษทัร่วม 447 - - - 
รวมสินทรัพย์สิทธกิารใช้ 466 - - - 
     
เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่กจิการทีเกียวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 52,543 50,499 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเป็นตัวสัญญาใช้เงินประเภท
เรียกคืนเมือทวงถาม ซึงมีอตัราดอกเบียเฉลียร้อยละ 0.47 ต่อปี (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562: เฉลียร้อยละ 1.14 ต่อปี)  

รายการเคลือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน     
ณ วนัที 1 มกราคม - - 50,499 48,669 
เพิมขึน - - 16,041 14,160 
ลดลง - - (13,997) (12,330) 
ณ วันที 31 ธนัวาคม - - 52,543 50,499 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที  ณ วันที  ณ วนัที  ณ วันที 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน     
เจ้าหนีการค้า     
บริษทัยอ่ย - - 5 4 
กลุ่มอนิทชั 28 15 1 1 
กลุ่ม Singtel 43 31 8 9 
การร่วมคา้ 2 8 - - 
บริษทัร่วม 6 7 - - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 1 2 - - 
รวมเจ้าหนีการค้า 80 63 14 14 

 

เจ้าหนีอืน     
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย     

บริษทัยอ่ย - - 20 18 
กลุ่มอินทชั 17 52 1 - 
กลุ่ม Singtel 3 2 - - 
การร่วมคา้ 10 5 - - 
บริษทัร่วม 1 3 - - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 85 49 - - 

รวมเจ้าหนีอืน 116 111 21 18 
รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน  

(ดูหมายเหตขุอ้ 19) 
    

196 174 35 32 
     
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน     
บริษทัร่วม - 29 - - 
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   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที 
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 2563 2562 2563 2562 
หนีสินตามสัญญาเช่า     
กลุ่ม Singtel 13 - - - 
การร่วมคา้ 7 - - - 
บริษทัร่วม 459 - - - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 1 - - - 
รวมหนีสินตามสัญญาเช่า 480 - - - 
     
เงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 5,080 4,920 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกันเป็นตัวสัญญาใช้เงินประเภทเรียกคืน
เมือทวงถาม ซึ งมีอัตราดอกเบี ยเฉลียร้อยละ 0.58 ต่อปี และไม่มีหลกัประกัน (ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 :  เฉลีย 
ร้อยละ 1.12 ต่อปี)  

รายการเคลือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
เงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกัน     
ณ วนัที 1 มกราคม - - 4,920 4,920 
เพิมขึน - - 1,500 800 
ลดลง - - (1,340) (800) 
ณ วันที 31 ธนัวาคม (ดูหมายเหตขุอ้ 18) - - 5,080 4,920 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที  ณ วันที  ณ วันที  ณ วันที 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
เงนิกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องกนั        
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 14,999  2,999 - - 
รวม (ดูหมายเหตขุอ้ 18) 14,999  2,999  - - 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกันแห่งหนึ ง ซึ งมีอตัรา
ดอกเบียในอตัรา 6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิม โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบี ยทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระเงินต้น
ทังหมด 14 งวด เริมปี 2565 จนถึงปี 2571 

รายการเคลือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องกัน     
ณ วนัที 1 มกราคม 2,999 2,999 - - 
เพิมขึน 12,000 - - - 
ณ วันที 31 ธนัวาคม (ดูหมายเหตขุอ้ 18) 14,999 2,999 - - 

 
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที  ณ วันที  ณ วันที  ณ วันที 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2563  2562  2563  2562 

หุ้นกู้ระยะยาว        
กลุ่มอนิทชั 15 52 - - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 44 24 - - 
รวม (ดูหมายเหตขุอ้ 18) 59 76 - - 
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สัญญาสําคัญทีทํากับกิจการทีเกียวข้องกัน  
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดท้าํสัญญากบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัและมีภาระผูกพนัทีจะตอ้งรับเงินและจ่ายเงิน
ตามอตัราและเงือนไขตามทีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาสาํคญัทีทาํกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั มีดงัต่อไปนี  

1) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาการเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยการยกเลิกและการระงบัสัญญาเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และเงือนไขของสาํนกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

2) กลุ่มบริษทัมีการทาํสัญญาระหว่างกันในการให้บริการพืนทีและระบบพืนฐานในการติดตังอุปกรณ์
โทรคมนาคม โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั 

3) บริษทัย่อยไดรั้บการให้บริการขอ้มูลข่าวสารทางโทรศพัท์จากบริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จาํกดั 
(“ACC”) ซึ งเป็นบริษทัย่อย โดย ACC จะให้บริการขอ้มูลข่าวสาร รวมทังให้คาํแนะนาํและแกไ้ขปัญหา
ในการใชบ้ริการแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั 

4) บริษทั แอดวานซ ์คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย และบริษทั ไฮ ชอปปิ ง จาํกดั ซึงเป็นบริษทัร่วม
ได้ทาํสัญญาจา้งบริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) (“TMC”) ซึ งเป็นกิจการทีเกียวขอ้งกนั โดย TMC 
จะเป็นผูจ้ัดหาบุคลากรและศูนย์ให้ข่าวสารทางโทรศัพท์ เพือดําเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง
โทรศพัท ์โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
30 วนั 

5) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาจา้งบริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั และบริษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย ์จาํกดั ซึ งเป็น
บริษทัย่อย ในการให้บริการชาํระค่าสินคา้หรือบริการผ่านการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด 
โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

6) บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั และบริษทั แอดวานซ์ เอม็เปย ์จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อย ไดเ้ขา้ทาํสัญญา
กบับริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซพัพลาย จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ย ในการจาํหน่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด 
โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

7) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาจา้ง บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อยในการบรรจุภณัฑ์บตัร
โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

8) กลุ่มบริษทัได้ทาํสัญญาบริการเครือข่ายระหว่างประเทศกับกลุ่ม Singtel ซึ งเป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนัโดย
คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 60 วนั 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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9) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญากบับริษทั ไมโม่เทค จาํกดั และบริษทั เอดี เวนเจอร์ จาํกดั (มหาชน) ซึ งเป็นบริษทัย่อย 
ในการให้บริการรวบรวมขอ้มูลบริการเสริมบนโทรศพัทเ์คลือนทีหรืออุปกรณ์ไร้สาย (Content Aggregator) 
โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

10) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ไดท้าํสัญญาเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมจากบริษทั ไทยคม 
จาํกดั (มหาชน) ซึ งเป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกัน โดย AWN ตกลงชาํระค่าบริการเป็นรายเดือน ตามอตัราและ
เงือนไขทีระบุในสัญญา  

11) บริษทั ไมโม่เทค จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อย ไดท้าํสัญญาบริการระบบคอมพิวเตอร์และบริการซ่อมแซมและ
บาํรุงรักษาโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กบั บริษทั ไอ.ที. แอพพลิเคชัน แอนด ์เซอร์วิซ จาํกดั ซึงเป็น
บริษทัทีเกียวขอ้งกนั โดยสัญญามีกาํหนด 1 ปี และต่ออายุไดอี้กคราวละ 1 ปี คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 เดือน 

12) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อย ไดท้าํสัญญาระบบเคเบิลใยแกว้นาํแสงและ
สิงอาํนวยความสะดวกกบับริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย ์จาํกดั (“IH”) ซึ งเป็นบริษทัร่วม โดย IH ให้บริการ
ระบบเคเบิลใยแก้วนาํแสงรวมถึงให้บริการสิงอาํนวยความสะดวกในพืนทีเฉพาะเจาะจง คู่สัญญามีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

13) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกัด ซึ งเป็นบริษทัย่อย ได้ทาํสัญญากับบริษทั ทีซี บรอดคาสติง 
จาํกัด ซึ งเป็นบริษัทที เกียวข้องกัน เพือรับบริการอุปกรณ์ระบบดาวเทียมและสัญญาณโทรทัศน์ โดย
คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 30 วนั 

14) บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อย ไดท้าํสัญญากบับริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ย เพือรับบริการเช่าเครืองและอุปกรณ์เพือใหบ้ริการโทรคมนาคม โดยคู่สัญญา
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั 

15) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั และ บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จาํกดั (มหาชน) ซึ งเป็นบริษทัย่อย 
ไดท้าํสัญญาพฒันาโครงสร้างพืนฐานโครงข่ายใยแกว้นาํแสงกบับริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ งเป็นการร่วมคา้ 
โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั 

16) บริษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย ์จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อยไดท้าํสัญญากบั บริษทั แรบบิท-ไลน์ เพย ์จาํกดั ซึ งเป็น
การร่วมคา้ เพือรับบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการชาํระเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิก
สัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
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17) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกัด (“AWN”) ซึ งเป็นบริษัทย่อย ว่าจา้งให้บริษทั ไมโม่เทค จาํกัด 
(“MMT”) ซึ งเป็นเป็นบริษทัย่อย ให้บริหารคะแนนสะสม และจดักิจกรรมแลกสินคา้หรือบริการให้แก่ลูกคา้
ของ AWN โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกล่วงหนา้เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

36. เครืองมือทางการเงิน 
นโยบายการจัดการความเสียงทางด้านการเงนิ 
การจดัการความเสียงเป็นส่วนทีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทัและบริษทั ซึ งกลุ่มบริษทัและบริษทัมีระบบ
ในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดบัความเสียงให้เป็นทียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนทีเกิดจาก
ความเสียงและตน้ทุนของการจดัการความเสียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเสียง
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัอยา่งต่อเนืองเพือให้มันใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเสียงและการควบคุมความเสียง 

การบริหารจัดการทุน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเป้าหมายทีจะบริหารโครงสร้างเงินทุนให้มีความแข็งแกร่งในระดบัทีเหนือกวา่บริษทัอืน
ในอุตสาหกรรมเดียวกนั และพยายามคงสถานะอนัดบัเครดิตในระดบัทีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ซึ งจะ
ทาํให้กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสถานะการเงินทีมีความพร้อมและมีความคล่องตวัสูงในการเติบโตธุรกิจเมือเทียบกบั
คู่แข่ง อนัหมายรวมถึงการมีแหล่งเงินทุนทีหลากหลาย ความสามารถในการจดัหาเงินทุนทีคล่องตวั และมีระดบั
ตน้ทุนทีเหมาะสม 

ในระยะ 3 - 5 ปี อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยอาจมีการเปลียนแปลงดา้นเทคโนโลยี ซึ งจาํเป็นตอ้งมีการ
ลงทุนเพิมเติม กลุ่มบริษทัและบริษทัเชือว่า กลุ่มบริษทัและบริษัทมีความพร้อมทางดา้นโครงสร้างเงินทุน
เพียงพอต่อการขยายการเติบโตในอนาคต และมีศกัยภาพในการหาแหล่งเงินทุนผ่านการเพิมระดบัหนี สินเพือ
รองรับการขยายตวัของธุรกิจ 

ความเสียงด้านอตัราดอกเบีย 
ความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย หมายถึง ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงทีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบียใน
ตลาด ซึ งส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทัและบริษทั เนืองจากดอกเบียของ
หลกัทรัพยที์เป็นตราสารหนีและเงินกูย้มืบางส่วนมีอตัราลอยตวั กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสียงดา้นอตัรา
ดอกเบียทีเกิดจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุขอ้ 18) กลุ่มบริษทัและบริษทัไดล้ดความเสียงดงักล่าวโดยทาํให้แน่ใจว่า
ดอกเบียทีเกิดจากหลกัทรัพยท์ีเป็นตราสารหนีและเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราคงที และใช้เครืองมือทางการเงินที
เป็นตราสารอนุพนัธ์ซึ งส่วนใหญ่เป็นสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย เพือใช้ในการจดัการความเสียงทีเกิดจาก
ความผนัผวนของอตัราดอกเบียทีเกิดจากหลกัทรัพยที์เป็นตราสารหนีและเงินกูย้มืเป็นการเฉพาะ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 262

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
 

- 116 - 
 

สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย 
ภายใตส้ัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย กลุ่มบริษทัตกลงทีจะแลกเปลียนผลต่างระหว่างอตัราดอกเบียคงทีและ
อตัราดอกเบี ยลอยตวั ซึ งคาํนวณจากจาํนวนเงินตน้ตามสัญญาทีตกลงกนัไว ้สัญญาดงักล่าวช่วยให้กลุ่มบริษทั
สามารถลดความเสียงจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียจากมูลค่ายติุธรรมของหนีในอตัราดอกเบียคงทีทีออก
และความเสียงของกระแสเงินสดจากหนี ทีมีอตัราดอกเบียผนัแปรทีออก มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลียน
อตัราดอกเบี ย ณ วนัทีรายงานถูกกาํหนดโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตโดยใชข้อ้มูล ณ วนัทีรายงาน 
และความเสียงดา้นเครดิตทีมีอยูใ่นสัญญา ซึงมีการเปิดเผยขอ้มูลไวด้า้นล่าง อตัราดอกเบียเฉลียคาํนวณจากยอด
คงคา้ง ณ สินปีบญัชี 

เนืองจากเงือนไขสําคัญของสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบี ยและรายการป้องกันความเสียงทีเกียวขอ้งนั น
เหมือนกนั กลุ่มบริษทัจึงทาํการประเมินเชิงคุณภาพของประสิทธิผลและคาดว่ามูลค่าของสัญญาแลกเปลียน
อตัราดอกเบียและมูลค่าของรายการป้องกนัความเสียงทีเกียวขอ้งจะดาํเนินการอย่างเป็นระบบ โดยเปลียนไป
ในทิศทางตรงกนัขา้มเพือตอบสนองต่อการเคลือนไหวของอตัราดอกเบียอา้งอิง แหล่งทีมาหลกัของความไม่มี
ประสิทธิผลของการป้องกันความเสียงในความสัมพนัธ์ป้องกันความเสียงเหล่านี คือผลกระทบของคู่สัญญา
และความเสียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัทีมีต่อมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบี ยซึ งไม่ได้
สะทอ้นอยูใ่นมูลค่ายติุธรรมของรายการป้องกนัความเสียงทีเกียวขอ้งกบัการเปลียนแปลงอตัราดอกเบีย โดยไม่
มีแหล่งทีมาของความไม่มีประสิทธิผลอืน ๆ ทีเกิดขึนจากความสัมพนัธ์การป้องกนัความเสียงเหล่านี  

ตารางต่อไปนีแสดงรายละเอียดขอ้มูลต่าง ๆ เกียวกบัสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียทีคา้งชาํระ ณ วนัสินรอบ
ระยะเวลารายงานในงบการเงินรวม และรายการป้องกนัความเสียงทีเกียวขอ้ง (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

การป้องกันความเสียงกระแสเงินสด  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
เครืองมือป้องกันความเสียง 
   ยอดคงค้างการทําสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย 
     เพือรับดอกเบียลอยตัวและจ่ายดอกเบียแบบจ่ายคงที 

 

 ค่าเฉลียของสัญญา 
อัตราดอกเบียคงที 

 

 มูลค่าเงนิต้น 
ตามสัญญา 

 มูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ / (หนีสิน) 

เครืองมือป้องกันความ
เสียง 

  2563  2563  2563 
สัญญาอตัราดอกเบียแลกเปลียน  2.25% - 3.90% 19,500 1,225 

   19,500 1,225 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
รายการป้องกันความเสียง 
 

จํานวนเงินตามสัญญาของสินทรัพย์ / 
(หนีสิน) ทีป้องกันความเสียง 

 2563 
การกูยื้มในอตัราดอกเบียผนัแปร 19,500 

ตารางต่อไปนี แสดงรายละเอียดเกียวกบัความมีประสิทธิผลของความสัมพนัธ์การป้องกนัความเสียงและจาํนวน
เงินทีจดัประเภทใหม่จากการสาํรองป้องกนัความเสียงเป็นกาํไรหรือขาดทุน: (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไมมี่) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
รายการป้องกันความเสียง 
 

กําไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสียง
ในงวดปัจจุบันทีรับรู้ในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน 
 2563 

การกูยื้มในอตัราดอกเบียผนัแปร (251) 

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียจะชําระเป็นรายไตรมาสและทุกงวดครึ งปี อตัราดอกเบียลอยตวัของสัญญา
แลกเปลียนอตัราดอกเบียคือ 6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิม กลุ่มบริษทัจะชาํระผลต่างระหว่างอตัราดอกเบียคงที
และอตัราดอกเบียลอยตวัโดยใชเ้กณฑสุ์ทธิ 

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียทังหมดทีแลกเปลียนจาํนวนเงินของอตัราดอกเบียลอยตวัสําหรับอตัราดอกเบียคงที
กาํหนดให้เป็นการป้องกนัความเสียงจากกระแสเงินสดเพือลดความเสียงของกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั  
ซึ งเป็นผลมาจากอตัราดอกเบี ยผนัแปรของเงินกู้ยืม การแลกเปลียนอตัราดอกเบียและการจ่ายดอกเบียเงินกู้
เกิดขึนพร้อมกนัและจาํนวนเงินทีสะสมในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกจดัประเภทใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุนในช่วง
ระยะเวลาทีการจ่ายดอกเบียในอตัราดอกเบียลอยตวัของหนี ทีมีผลต่อกาํไรหรือขาดทุน 

ความเสียงจากเงินตราต่างประเทศ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศซึ งเกิดจากค่าใช้จ่ายการซือสินคา้
และอุปกรณ์ กลุ่มบริษทัและบริษทัไดท้าํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ งรายการดงักล่าวจะมีอายุ
ไม่เกินหนึงปี เพือป้องกนัความเสียงของหนี สินทางการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาอตัราแลกเปลียน
ล่วงหน้า เพือป้องกนัความเสียงของเงินกูย้มืระยะยาวทีเป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานเป็นรายการทีเกียวขอ้งกบัเงินกูย้มืทีเป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถดัไป 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 263

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพยแ์ละ
หนี สินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที 31 ธันวาคม ดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4     
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  788 1,096 - - 
สกุลเงินยโูร  558 278 - - 
รวม  1,346 1,374 - - 
      
ลูกหนีการค้าหมุนเวียน 6     
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  453 984 - - 
สกุลเงินยโูร  7 76 - - 
สกุลเงินเยน  21 - - - 
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์  2 - - - 
รวม  483 1,060 - - 
         
เจ้าหนีการค้าหมุนเวียน 19     
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  (13,314) (12,744) - (1) 
สกุลเงินยโูร  (2) (22) - - 
สกุลเงินเยน  - (82) - - 
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์  (10) (8) (8) (8) 
รวม  (13,326) (12,856) (8) (9) 
หนีสินตามสัญญาเช่า      
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 18 (49) - - - 
รวม  (49) - - - 
ยอดบัญชีทีมีความเสียงใน 

งบแสดงฐานะการเงนิ  (11,546) (10,422) (8) (9) 
สญัญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้  7,653 5,536 - - 
ยอดความเสียงคงเหลือสุทธิ  (3,893) (4,886) (8) (9) 

สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้ามีไวเ้พือป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนสาํหรับยอดบญัชีทีมีความเสียง
ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และสาํหรับการซือภายในอนาคตบางส่วน 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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การจัดประเภทสัญญาอัตราการแลกเปลียนล่วงหน้าและสัญญาอตัราดอกเบี ยแลกเปลียนในงบการเงิน ณ วนัที  
31 ธันวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563*  2562  2563  2562 
หนีสินหมุนเวียน     
หนี สินทางการเงินหมุนเวยีนอืน     

สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า (297) (141) - - 
รวมหนีสินหมุนเวยีน (297) (141) - - 
หนีสินไม่หมุนเวียน     
หนี สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน     

สัญญาอตัราดอกเบียแลกเปลียน (1,225) - - - 
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน (1,225) - - - 
รวม (1,522) (141) - - 

* ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน กลุ่มบริษทัปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของ
สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้และสัญญาอตัราดอกเบียแลกเปลียนผา่นกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 
ตามลาํดบั 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 264

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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รายการเคลือนไหวของสัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้าและสัญญาอัตราดอกเบี ยแลกเปลียนสําหรับ 
ปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 ในงบการเงินรวม มีดงันี  (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 

 ยอด ณ วันที  ผลกระทบจาก  ยอด ณ วันที  การเปลียนแปลง  ยอด ณ วันที 
 1 มกราคม  การใช้มาตรฐาน  1 มกราคม  ในมูลค่า  31 ธันวาคม 
 2563 ตาม  การรายงานทาง  2563 ตาม  ยตุิธรรม  2563 
 มาตรฐานการ  การเงิน ฉบับที 9  มาตรฐานการ  ระหว่างงวด   
 รายงานทาง    รายงานทาง     
 การเงินเดิม    การเงินใหม่     

สินทรัพย์หมุนเวียน          
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอืน      

สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ - 1 1 (1) - 
      
หนีสินหมุนเวียน      
หนี สินทางการเงินหมุนเวียนอืน        

สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ (141)  12  (129) (168) (297) 
สัญญาอตัราดอกเบียแลกเปลียน -  (132)  (132) 132 - 

        
หนีสินไม่หมุนเวียน        
หนี สินทางการเงินไม่หมุนเวยีนอืน      

สัญญาอตัราดอกเบียแลกเปลียน - (814) (814) (411) (1,225) 
รวม (141) (933) (1,074) (448) (1,522) 

 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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ราคาตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า และสัญญาอตัราดอกเบียแลกเปลียน  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ราคาตามสัญญา**  มูลค่ายุติธรรม* 
 2563  2562  2563  2562 
สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ 7,950  5,536  7,653  5,409 
สัญญาอตัราดอกเบียแลกเปลียน 19,500  -  1,225  - 
รวม 27,450  5,536  8,878  5,409 

* มูลค่ายุติธรรมของสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า คือ การปรับมูลค่าของสัญญาทีบริษทัทาํไวก้บัธนาคารตังแต่
เริมตน้ดว้ยราคาตลาด ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานเพือสะทอ้นให้เห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบนัมากขึน 

** ราคาตามสัญญาของสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า คือ มูลค่าของสัญญาทีบริษทัทาํไวก้ับธนาคารตังแต่เริมตน้ 
และจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเมือถึงวนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 

ความเสียงทางด้านสินเชือ 
ความเสียงทางดา้นสินเชือ คือ ความเสียงทีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหนีแก่กลุ่มบริษทัและบริษทัตาม
เงือนไขทีตกลงไวเ้มือครบกาํหนด 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเชือเพือควบคุมความเสียงทางด้านสินเชือดังกล่าวอย่างสมําเสมอ 
โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายทีขอวงเงินสินเชือในระดบัหนึงๆ ณ วนัสินรอบระยะเวลา
รายงานไม่พบวา่มีความเสียงจากสินเชือทีเป็นสาระสาํคญั 

ความเสียงจากสภาพคล่อง 
กลุ่มบริษทัและบริษัทมีการควบคุมความเสียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั และเพือทาํให้ผลกระทบจาก
ความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 265

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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ราคาตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า และสัญญาอตัราดอกเบียแลกเปลียน  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ราคาตามสัญญา**  มูลค่ายุติธรรม* 
 2563  2562  2563  2562 
สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ 7,950  5,536  7,653  5,409 
สัญญาอตัราดอกเบียแลกเปลียน 19,500  -  1,225  - 
รวม 27,450  5,536  8,878  5,409 

* มูลค่ายุติธรรมของสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า คือ การปรับมูลค่าของสัญญาทีบริษทัทาํไวก้บัธนาคารตังแต่
เริมตน้ดว้ยราคาตลาด ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานเพือสะทอ้นให้เห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบนัมากขึน 

** ราคาตามสัญญาของสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า คือ มูลค่าของสัญญาทีบริษทัทาํไวก้ับธนาคารตังแต่เริมตน้ 
และจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเมือถึงวนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 

ความเสียงทางด้านสินเชือ 
ความเสียงทางดา้นสินเชือ คือ ความเสียงทีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหนีแก่กลุ่มบริษทัและบริษทัตาม
เงือนไขทีตกลงไวเ้มือครบกาํหนด 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเชือเพือควบคุมความเสียงทางด้านสินเชือดังกล่าวอย่างสมําเสมอ 
โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายทีขอวงเงินสินเชือในระดบัหนึงๆ ณ วนัสินรอบระยะเวลา
รายงานไม่พบวา่มีความเสียงจากสินเชือทีเป็นสาระสาํคญั 

ความเสียงจากสภาพคล่อง 
กลุ่มบริษทัและบริษัทมีการควบคุมความเสียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั และเพือทาํให้ผลกระทบจาก
ความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
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มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงิน 
สินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินทีวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
(งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)  

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  
มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม  
  ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3  รวม 

วนัที 31 ธันวาคม 2563        

สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ 297  -  -  297  297 
สัญญาอตัราดอกเบียแลกเปลียน 1,225  -  -  1,225  1,225 
หุ้นกู ้ 32,414  -  34,623  -  34,623 
          
วนัที 31 ธันวาคม 2562        

สญัญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ 5,536  -  -  5,409  5,409 
หุ้นกู ้ 32,414  -  34,388  -  34,388 

ลําดบัชันของมูลค่ายุติธรรม 
ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายุติธรรมทีเกิดขึนประจาํสําหรับสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่ายุติธรรม
เหล่านี ถูกจัดประเภทอยู่ในระดับทีต่างกันของลาํดับชันมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลทีใช้ในการประเมินมูลค่า 
นิยามของระดบัต่างๆ มีดงันี  

ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี สิน
อยา่งเดียวกนั ซึ งกลุ่มบริษทัและบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนัน ณ วนัทีวดัมูลค่า 

ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสาํหรับสินทรัพยน์ันหรือหนี สินนัน
นอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ันหรือหนี สินนัน 

สาํหรับการเปิดเผยขอ้มูล กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 สาํหรับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูที้มีการ
ซือขายในตลาดหุ้นกูค้าํนวณจากราคาซือขายทีประกาศอยูใ่นสมาคมตลาดตราสารหนี ไทยโดยใช้ราคาปิด  
ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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สําหรับการเปิดเผยขอ้มูล กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 3 สําหรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอตัรา
แลกเปลียนล่วงหน้า โดยใชอ้ตัราทีกาํหนดโดยธนาคารของกลุ่มบริษทัดว้ยการพิจารณาเงือนไขในตลาดทีมีอยู ่
ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมของลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืนและเจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน เป็นมูลค่า  
ทีใกลเ้คียงกบัราคาทีบนัทึกในบญัชี 

มูลค่ายติุธรรมของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัและหนี สินตามสัญญาเช่าเป็นมูลค่าทีใกลเ้คียง
กบัราคาทีบนัทึกในบญัชี เนืองจากส่วนใหญ่ของเครืองมือทางการเงินเหล่านี มีดอกเบียในอตัราตลาด 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาว เป็นมูลค่าทีใกล้เคียงกับราคาทีบนัทึกในบญัชี เนืองจากส่วนใหญ่ของ
เครืองมือทางการเงินเหล่านี มีดอกเบียในอตัราตลาด 

37. ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวข้องกนั 
ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธันวาคม มีดงันี  

หน่วย : ล้าน 
 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
ภาระผกูพันรายจ่ายฝ่ายทุน     
สัญญาทียงัไม่ไดรั้บรู้     
      
อาคารและอปุกรณ์     
สกุลเงินบาท  5,059 6,464 8 11 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  145 163 -   - 

    
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม    
สกุลเงินบาท 1 40,083* 17,584* - - 

   
ค่าบํารุงรักษา   
สกุลเงินบาท  1,763 1,926 39 49 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  20 26 - - 

      
ใบสังซือสินค้าและวัสดุคงเหลือ     
สกุลเงินบาท  13,396 4,942 - - 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  7 11 - - 
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* ผลต่างจากการวดัมูลค่าใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่ายคลืนความถี 900 MHz ตามเงือนไขเดิมและ
เงือนไขใหม่ จํานวน 3,284 ล้านบาท จะถูกปรับปรุงกับต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี  700 MHz  
เมือ บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีดงักล่าว 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาํเนนิงานทียกเลกิไม่ได้    

ภายในหนึงปี 85 6,789 - 101 
หลงัจากหนึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 29 21,586 - 177 
หลงัจากห้าปี - 21,078 - - 

รวม 114 49,453 - 278 

กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานทีเป็นสัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์
มีมูลค่าตําในงบกาํไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 81 ล้านบาท  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) (สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 : จาํนวน 16,773 ลา้นบาท และ 88 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั) 

หน่วย : ล้าน 
 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ภาระผูกพันอืน     
สกุลเงินบาท     

สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ 7,950 5,536 - - 
หนงัสือคําประกนัจากธนาคาร     
- ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถี     

โทรคมนาคมคา้งจ่าย 66,684 71,318 - - 
- อืน ๆ 2,741 3,053 169 176 

รวม 77,375 79,907 169 176 
     
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ     

อืน ๆ 1 3 - - 
รวม 1 3 - - 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทและบริษทัมียอดคงเหลือของภาระผูกพนัทียกเลิกไม่ไดก้ับบุคคลหรือ
กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนัจากสัญญาเช่าซึ งเดิมถูกจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที 17 จาํนวน 49,453 ล้านบาท และ 278 ล้านบาท ตามลาํดับ ต่อมาเมือวนัที 1 มกราคม 2563 มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรือง สัญญาเช่า มีผลบงัคบัใช้ ดงันันสัญญาเช่าดงักล่าวถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์
สิทธิการใชซึ้ งอธิบายอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.4 

สัญญาทีสําคัญ 
- กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าและบริการสาํหรับทีทาํการสํานกังาน รถยนต ์คอมพิวเตอร์ และสถานีฐาน โดยมี

ระยะเวลาการเช่าตังแต่ 1 ปี ถึง 15 ปี และสามารถต่ออายุได ้

- กลุ่มบริษัทได้ทาํสัญญาบริการกับบริษทัแห่งหนึ ง โดยกลุ่มบริษัทได้รับบริการด้านการใช้โครงสร้าง
พืนฐานโทรคมนาคมและการบริการทัวไปอืน ตามทีระบุไวใ้นสัญญา โดยกลุ่มบริษทัจะจ่ายค่าธรรมเนียม
จากการบริการในอตัราตามทีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดังกล่าวจะสินสุดลงก็ต่อเมือฝ่ายหนึ งฝ่ายใดยืน
จดหมายบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ 90 วนั 

- เมือวนัที 5 มกราคม 2561 บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ซึ งเป็นบริษทัย่อยของ
บริษทั ไดล้งนามในสัญญาบริการกบั บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“TOT”) โดย AWN ขอใช้บริการ 
ในเรื อง การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลือนทีภายในประเทศ โดยมีระยะเวลาตั งแต่วนัที  
1 มีนาคม 2561 ถึงวนัที 3 สิงหาคม 2568 โดย AWN ได้นําหนังสือคําประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ของ
ธนาคารพาณิชย ์ในประเทศเป็นจาํนวน 720 ลา้นบาท เป็นหลกัประกนั โดยมีอายุตังแต่วนัลงนาม ถึงวนัที
พน้จากขอ้ผูกพนัตามสัญญา  

- เมือวนัที 5 มกราคม 2561 บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“SBN”) ซึ งเป็นบริษทัย่อยของ
บริษทั ได้ลงนามในสัญญาเช่าเครืองและอุปกรณ์เพือให้บริการโทรคมนาคมกับ บริษัท ทีโอที จาํกัด 
(มหาชน) (“TOT”) โดย SBN เป็นผูใ้ห้เช่าเครืองและอุปกรณ์เพือใหบ้ริการโทรคมนาคม โดยมีระยะเวลา
ตังแต่วนัที 1 มีนาคม 2561 ถึงวนัที 3 สิงหาคม 2568 โดย SBN ไดน้ําหนังสือคําประกนัชนิดเพิกถอนไม่ได้
ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเป็นจาํนวน 525 ลา้นบาท วางเป็นหลกัประกนั โดยมีอายุตังแต่วนัลงนาม 
ถึงวนัทีพน้จากขอ้ผูกพนัตามสัญญา 

- เมือวนัที 4 กนัยายน 2562 กลุ่มบริษทัไดล้งนามร่วมกบับริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“TOT”) ในสัญญา
ระงบัขอ้พิพาทและให้บริการเกียวกบัเสาโทรคมนาคม (ดูหมายเหตุขอ้ 40) โดยกลุ่มบริษทัตกลงใชบ้ริการ
เสาโทรคมนาคมของ TOT โดยมีระยะเวลาตั งแต่วันที  1 มกราคม 2562 ถึงวันที  31 ธันวาคม 2571  
โดยกลุ่มบริษทัไดน้ําหนังสือคําประกนัชนิดเพิกถอนไม่ไดข้องธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเป็นจาํนวน 
434 ลา้นบาท วางเป็นหลกัประกนั โดยมีอายตุังแต่วนัลงนาม ถึงวนัทีพน้จากขอ้ผูกพนัตามสัญญา 
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- เมือวนัที 17 สิงหาคม 2563 กลุ่มบริษัทได้ลงนามร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) 
(“กสท.”) ใน “สัญญาระงบัขอ้พิพาทและให้บริการเกียวกบัเสาโทรคมนาคม” โดยกลุ่มบริษทัตกลงเช่าใช้
บริการเสาโทรคมนาคมของ กสท. และกสท. ตกลงใชบ้ริการพืนทีและบริการบาํรุงรักษาเสาโทรคมนาคม
ดงักล่าวจากกลุ่มบริษทั โดยมีระยะเวลาตังแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัที 15 กนัยายน 2568 

38. ประมาณการหนีสินจากภาษหีกั ณ ทีจ่าย 
กรมสรรพากรไดมี้หนงัสือแจง้ให้นาํส่งภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหัก ณ ทีจ่าย ฉบบัลงวนัที 18 มกราคม 2556 ให้บริษทั 
จ่ายชาํระเงินเพิมจาํนวนเงิน 128 ลา้นบาท จากกรณีการหักภาษีเงินได ้ณ ทีจ่ายของเงินผลประโยชน์ตอบแทน
โดยไดน้าํเงินค่าภาษีสรรพสามิตทีไดจ่้ายไวแ้ลว้มาหักออก ซึ งกรมสรรพากรพิจารณาวา่เงินค่าภาษีสรรพสามิต
ถือเป็นส่วนหนึ งของค่าผลประโยชน์ตอบแทน ดงันันการทีบริษทันาํส่งภาษีจากจาํนวนเงินทีนาํภาษีสรรพสามิต
มาหักออกเป็นการนาํส่งภาษีทีไม่ครบถว้น ตอ้งรับผิดชาํระเงินเพิมตามจาํนวนดงักล่าว บริษทัไดย้ืนอุทธรณ์คดัคา้น
หนงัสือแจง้ให้นาํส่งภาษีดงักล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคาํวินิจฉัย
ใหบ้ริษทันาํส่งเงินเพิมตามจาํนวนดงักล่าว 

เมือวนัที 10 พฤศจิกายน 2559 บริษทัจึงยืนฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรกลาง เพือขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคาํ
วินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ดงักล่าว 

เมือวนัที 29 กนัยายน 2560 ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องบริษทั โดยให้เหตุผลเช่นเดียวกนัว่า เงินค่าภาษี
สรรพสามิตถือว่าเป็นส่วนหนึงของผลประโยชน์ตอบแทนทีบริษทัจะตอ้งชาํระให้แก่ผูใ้ห้สัมปทานตามสัญญา
สัมปทาน ดังนันบริษทัจึงมีหน้าทีหักภาษี ณ ทีจ่ายและนาํส่งให้แก่กรมสรรพากร เมือไม่ได้หักและนาํส่ง 
จึงตอ้งรับผิดชาํระเงินเพิมร้อยละ 1.5 ต่อเดือน รวมเป็นเงินเพิมจาํนวน 128 ลา้นบาท 

เมือวนัที 20 กรกฎาคม 2561 บริษทัไดย้ืนอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง  

เมือวนัที 11 มีนาคม 2562 ศาลภาษีอากรกลางอ่านคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์ยืนให้ยกคาํฟ้อง 

เมือวนัที 10 กรกฎาคม 2562 บริษทัไดย้ืนคาํร้องเพือฎีกาต่อศาลฎีกาแลว้ 

เมือวนัที 7 ธันวาคม 2563 ศาลฎีกามีคาํสังไม่รับฎีกา คดีถึงทีสุด และต่อมาวนัที 29 ธันวาคม 2563 บริษทั
ชาํระเงินให้กรมสรรพากรจาํนวน 128 ลา้นบาท ตามคาํพิพากษาของศาลฎีกา 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 268

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน
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39. เหตุการณ์สําคญั ข้อพพิาททางการค้าและคดีความทีสําคัญ 
เมือวนัที 7 มกราคม 2564 บริษทั ทีโอที จาํกัด (มหาชน)  (“ทีโอที”) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด 
(มหาชน) (“กสท.”) ควบรวมกิจการเป็นหนึ งบริษัท ในนาม บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกัด (มหาชน) 
(“เอน็ที”) 

เฉพาะบริษัท 
1) สัญญาการเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”) 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบการกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 และประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”) ว่าด้วยการใช้และเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 บริษทัได้ทาํสัญญา 
การเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบัผูรั้บใบอนุญาตรายอืน โดยไดผ้่านการเห็นชอบจาก กทช.และระยะเวลาการมี 
ผลบงัคบัใชข้องสัญญาเป็นดงันี  

ผู้ประกอบการ ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ 
1)  บริษทั โทเทิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน จาํกดั (มหาชน) 30 พฤศจิกายน 2549 เป็นตน้ไป 
2)  บริษทั ทรู มูฟ จาํกดั 16 มกราคม 2550 เป็นตน้ไป 
3)  บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั 1 มิถุนายน 2552 เป็นตน้ไป 
4)  บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) 7 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป 
5)  บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั 1 เมษายน 2556 เป็นตน้ไป 
6)  บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จาํกดั 1 กรกฎาคม 2556 เป็นตน้ไป 
7)  บริษทั ทรู มฟู เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน จาํกดั

 (เดิมชือ บริษทั เรียล ฟิวเจอร์ จาํกดั) 
1 กรกฎาคม 2556 เป็นตน้ไป 

เมือวนัที 31 สิงหาคม 2550 บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ไดย้ืนฟ้องสาํนกังานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติต่อศาลปกครองกลาง เพือขอเพิกถอนประกาศฯ ดังกล่าว วนัที  15 กันยายน 2553 
ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษายกฟ้องกรณี ทีโอทียืนฟ้องขอเพิกถอนประกาศของกทช. วา่ดว้ยการใช้และ
เชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และทีโอทีไดย้ืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแลว้ และเมือวนัที 
4 กุมภาพนัธ์ 2551 ทีโอทีได้มีหนังสือแจง้ให้บริษทัทราบว่า บริษทัควรรอให้ศาลมีคาํพิพากษาเพือยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบติัต่อไป และหากบริษทัดาํเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ก่อนศาลมีคาํพิพากษาถึงทีสุด ทีโอที จะไม่รับรู้ และบริษทัจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการดงักล่าว 
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ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลือนที (“สัญญาอนุญาตฯ”) กําหนดให้บริษัทต้องจ่าย               
เงินผลประโยชน์ตอบแทนให้ทีโอทีเป็นรายปีโดยจ่ายเป็นจาํนวนเงินขันตําตามทีสัญญากาํหนดในแต่ละปี หรือ
ในอตัราร้อยละของรายได ้และผลประโยชน์อืนใดทีบริษทัพึงไดรั้บในรอบปี ก่อนหกัค่าใชจ้่ายและค่าภาษีใด ๆ 
ทังสิน จาํนวนไหนมากกว่าให้ถือเอาจาํนวนนัน อย่างไรก็ตาม ค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นรายการ 
ทีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และทีโอทีต้องการรอคาํพิพากษาถึงทีสุดในเรื อง ขอเพิกถอนประกาศฯ จากศาล 
จึงเป็นรายการทีบริษทัคาดว่าจะมีการเจรจาตกลงเรืองวิธีการคาํนวณผลประโยชน์ตอบแทนรายปีในเวลาต่อมา 
เพือให้เป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั บริษัทจึงคาํนวณค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายปีจากรายได้สุทธิตามที
ปฏิบติัในทางเดียวกันทังอุตสาหกรรมกิจการโทรคมนาคม ส่วนจาํนวนผลประโยชน์ตอบแทนทีบริษัทต้องจ่าย
ให้แก่ทีโอทีนัน ขึนอยู่กบัผลการตดัสินจากศาลในเรืองขอเพิกถอนประกาศฯ และการเจรจาตกลงระหว่างบริษทั
กบัทีโอทีในภายหลงัโดยบริษทัจะปรับปรุงรายการในงบการเงินในงวดทีการเจรจาตกลงสินสุดลง ซึ งผูบ้ริหาร
ของบริษทัเชือวา่จะไม่เกิดค่าใชจ่้ายมากไปกวา่จาํนวนทีบนัทึกไวอ้ยา่งมีสาระสาํคญั 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดพ้ิจารณาหนังสือของ ทีโอที ดงักล่าวและกฎหมายทีเกียวขอ้งประกอบกบัความเห็นของ
ทีปรึกษากฎหมาย ฝ่ายบริหารของบริษทั เห็นว่าการไม่ปฏิบติัตามสัญญาการเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ขา้งตน้ อาจถือไดว้่าเป็นการขดัต่อประกาศ กทช. ว่าดว้ยการใช้และเชือมต่อโครงข่าย บริษทั จึงไดต้ดัสินใจ
ปฏิบติัตามสัญญาการเชือมต่อโครงข่าย ซึ งเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายทีมีผลใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนั 
โดยออกใบแจง้หนี เพือเรียกเก็บค่าเชือมตอ่โครงข่ายจากคู่สัญญา  

ในวนัที 30 ธันวาคม 2551 บริษัทไดน้ําส่งเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากการเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ตังแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2550 ถึงเดือนมิถุนายน 2551 จาํนวนเงิน 761 ลา้นบาท ซึ งคาํนวณจากรายไดสุ้ทธิตามอตัรา
และวิธีคิดคาํนวณของบริษทัให้แก่ทีโอที ซึ งต่อมาไดมี้การจดัตังคณะทาํงานเจรจาเกียวกบัอตัราผลประโยชน์
ตอบแทนจากค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริษทักบัทีโอที แต่ก็ไม่สามารถมีขอ้ยุติร่วมกนัได ้
เนืองจากทีโอทีตอ้งการให้บริษทัชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทีบริษทัไดรั้บ
ทังจาํนวนตามอตัราร้อยละทีกาํหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตฯ โดยมิให้บริษทันาํค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ทีบริษทัถูกผูป้ระกอบการรายอืนเรียกเก็บมาหักออกก่อน ในวนัที 26 มกราคม 2554 ทีโอทีจึงไดมี้หนงัสือแจง้
ให้บริษทัชาํระเงินผลประโยชน์จากรายไดค้่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดาํเนินการที 17 - 20 เป็นเงินรวม 
17,803 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน อย่างไรก็ตาม บริษทัไม่เห็นดว้ยโดยไดมี้หนงัสือ
โตแ้ยง้คดัคา้นไปยงัทีโอที และบริษทัไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อสํานักระงบัขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็น
ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 19/2554 แลว้เมือวนัที 9 มีนาคม 2554 เพือให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชีขาดวา่ ทีโอที
ไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว  
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ในวนัที 29 กรกฎาคม 2557 ทีโอทีได้ยืนคาํเสนอข้อพิพาท เลขที  55/2557 เรียกร้องให้บริษัทชําระเงินส่วนแบ่ง
รายได้ของค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดําเนินการที  21 - 22 เป็นจํานวนเงินรวม 9,984 ล้านบาท  
พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจาํนวนเงินทีคา้งชาํระในแต่ละปี นับจากวนัผิดนัดจนกว่า 
จะชาํระเสร็จสิน และขอรวมพิจารณากบัคดีขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 19/2554  

เมือวนัที  23 สิงหาคม 2559 บริษัทได้เสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงับข้อพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็น 
ข้อพิพาทหมายเลขดําที 83/2559 เพือให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี ขาดว่าทีโอทีไม่มีสิทธิเรียกร้องส่วนแบ่ง
รายไดเ้พิมเติมของค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดาํเนินการที 23 - 25 เป็นจาํนวนเงินรวม 8,368 ลา้นบาท 
พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจาํนวนเงินทีคา้งชาํระในแต่ละปี ตามหนังสือทีโอทีแจ้งมา  

วนัที 17 สิงหาคม 2561 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี ขาดขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 19/2554 โดยยกขอ้เรียกร้อง
แยง้ของทีโอที ทีให้บริษทัชาํระเงินผลประโยชน์จากรายไดค้่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดาํเนินการ
ที 17 - 20 เป็นเงินรวม 17,803 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนโดยเห็นวา่ทีโอทีไม่มีสิทธิ
เรียกร้องเงินจาํนวนดังกล่าว และห้ามไม่ให้ทีโอทีเรียกร้องการบังคับตามหนังสือคํ าประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาและหนงัสือคําประกนัรายไดข้ันตําของปีดาํเนินการที 17 - 20 และขณะเดียวกนัคณะอนุญาโตตุลาการยงั
ได้มีคาํชีขาดให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 55/2557 ของทีโอที และให้ทีโอทีคืนเงินส่วนแบ่งรายไดค้่า
เชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทีบริษทัชาํระไวเ้กินจาํนวน 110 ลา้นบาท ภายใน 60 วนั นบัแต่ไดรั้บคาํชีขาดนี  
และดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี หากพน้กาํหนดดงักล่าว ซึ งทีโอทีไดย้ืนฟ้องขอเพิกถอนคาํชีขาดดังกล่าวต่อศาล
ปกครองกลางแลว้ ขณะนีคดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมือวนัที 30 เมษายน 2562 อนุญาโตตุลาการเสียงขา้งมากชีขาดขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 83/2559 ให้บริษทัชาํระ
ส่วนแบ่งรายไดแ้บบสุทธิ จาํนวนเงิน 224 ลา้นบาท พร้อมดอกเบีย ซึ งบริษทัตกลงชาํระให้ทีโอทีโดยนําส่วน
แบ่งรายไดข้องค่าเชือมต่อโครงข่ายทีบริษทัไดช้าํระไวเ้กินในขอ้พิพาท 55/2557 จาํนวน 111 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบียมาหกัลบกบัเงินทีบริษทัตอ้งชาํระให้แก่ทีโอที คงเหลือจาํนวนตอ้งชาํระ 144 ลา้นบาท โดยบริษทัไดน้าํ
เงินไปวางต่อสาํนกังานวางทรัพยเ์มือวนัที 22 พฤษภาคม 2562 เนืองจากทีโอทีปฏิเสธการรับเงิน  

เมือวนัที  6 สิงหาคม 2562 บริษัทได้รับคาํร้องขอเพิกถอนคําชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการของทีโอที  
คดีหมายเลขดําที  1713/2562 ลงวนัที 25 กรกฎาคม 2562 ทีทีโอทียืนต่อศาลปกครองกลาง เพือขอเพิกถอน 
คาํชีขาดขา้งตน้ ขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

ผูบ้ริหารของบริษทัเชือวา่จะไม่เกิดค่าใชจ่้ายมากไปกวา่จาํนวนทีบนัทึกไวอ้ยา่งมีสาระสาํคญั 
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2) ภาระผูกพันในหนังสือคํ าประกันจากธนาคารกรณีสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการบริการโทรศัพท์เคลือนที 
(“สัญญาอนุญาตฯ”) 

ตามสัญญาอนุญาตฯ บริษัทมีหน้าทีส่งมอบหนังสือคํ าประกันของธนาคารให้แก่บริษทั ทีโอที จาํกัด (มหาชน)                 
(“ทีโอที”) เพือเป็นหลกัประกันการชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขันตําในแต่ละปีดาํเนินงาน โดยจะได้รับคืน
หนงัสือคําประกนัฉบบัของปีดาํเนินงานทีผา่นมา  

ทีโอทีมิไดค้ืนหนงัสือคําประกนัเงินประโยชน์ตอบแทนขันตําของปีดาํเนินงานที 17 - 21 รวมเป็นจาํนวนเงินทังสิน 
7,007 ลา้นบาท โดยอา้งว่าบริษทัชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถว้นจากกรณีการนาํเงินค่าภาษีสรรพสามิต
มาหักออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณีรายไดจ้ากค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมซึ งเป็นขอ้พิพาททีอยู่
ในระหวา่งการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ 

ทังนี  เมือวนัที 11 พฤษภาคม 2554 และวนัที 5 ตุลาคม 2555 บริษทัไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อสาํนกัระงบัขอ้พิพาท สถาบนั
อนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 40/2554 และ 119/2555 ใหค้ณะอนุญาโตตุลาการมีคาํวินิจฉัยชีขาดให ้
ทีโอทีส่งคืนหนังสือคํ าประกันดังกล่าวให้แก่บริษัท เนืองจากบริษัทได้ชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขันตํา                           
ในแต่ละปีดาํเนินงานครบถว้น และไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการแลว้  

เมือวนัที 10 กุมภาพนัธ์ 2557 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชีขาดให้ทีโอทีคืนหนงัสือคําประกนัเงินประโยชน์
ตอบแทนขันตําของปีดาํเนินงานที 17 - 21 ให้บริษัท ต่อมาเมือวนัที 16 พฤษภาคม 2557 ทีโอทีได้ยืนคาํร้อง 
ต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีดาํเลขที 660/2557 เพือขอเพกิถอนคาํชีขาดดงักล่าว 

ต่อมาเมือวนัที 19 พฤษภาคม 2557 บริษทัยืนคาํร้องเป็นคดีดาํที 666/2557 ต่อศาลปกครองกลาง เพือขอให้ศาล
มีคาํบงัคบัให้ทีโอทีคืนหนังสือคําประกนัปีที 17-21 ให้แก่บริษทัตามคาํชีขาดของอนุญาโตตุลาการและชาํระเงิน
ค่าธรรมเนียมทีบริษทัไดช้าํระใหแ้ก่ธนาคารผูอ้อกหนงัสือคําประกนัเป็นจาํนวนเงินรวม 6.65 ลา้นบาท พร้อมดอกเบีย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัทีผูเ้รียกร้องชาํระค่าธรรมเนียมแก่ธนาคารผูอ้อกหนงัสือคําประกนั  

เมือวนัที 21 กนัยายน 2563 ศาลปกครองกลางมีคาํพิพากษายกคาํร้องของทีโอที และให้ทีโอทีคืนหนังสือคํา
ประกนัปีที 17 - 21 ให้แก่บริษทั ตามคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและคืนค่าธรรมเนียมศาลทังหมดใหแ้ก่
บริษทั 

วนัที 19 ตุลาคม 2563 ทีโอทียืนคาํร้องอุทธรณ์คาํพพิากษายกคาํร้องของศาลปกครองกลาง  

ขณะนีคาํร้องอทุธรณด์งักล่าวอยูใ่นขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
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3) กรณีผูใ้ชบ้ริการในระบบ 900 MHz โอนยา้ยไปใชบ้ริการในระบบ 3G 2100 MHz 

ในวนัที  25 กันยายน 2557 บริษัท ทีโอที จาํกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ยืนค ําเสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงับ 
ขอ้พิพาทสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เป็นขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 80/2557 เพือเรียกร้องให้บริษทัชาํระค่าเสียหาย
จากการปฏิบติัผิดสัญญาอนุญาตระหว่างบริษัทกับทีโอที กรณีทีมีผูใ้ช้บริการในระบบ 900 MHz ได้ขอโอนยา้ย 
ผู ้ให้บริการไปยงัระบบ 3G 2100 MHz ซึ งให้บริการบริษัทย่อยของบริษัท เป็นจาํนวน 9,126 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัที 25 กนัยายน 2557 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิน 

ในวนัที 29 มีนาคม 2559 ทีโอทีไดย้ืนขอแกไ้ขคาํเสนอขอ้พิพาทในส่วนของค่าเสียหายตังแต่เดือนพฤษภาคม 
2556 ไปจนถึงสิ นสุดสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการในเดือนกันยายน 2558 เป็นจํานวนเงิน 32,813 ล้านบาท                              
พร้อมภาษีมูลค่าเพิมและดอกเบียอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ตังแต่เดือนมิถุนายน 2556 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิน 

เมือวนัที 14 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี ขาดมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาทของ 
ทีโอทีดว้ยเหตุทีบริษทัมิไดเ้ป็นผูก้ระทาํความผิดตามสญัญาตามทีทีโอทีกล่าวหา 

เมือวนัที 15 พฤษภาคม 2562 ทีโอทียืนคาํร้องขอเพิกถอนคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ คดีหมายเลขดาํที 
951/2562 ต่อศาลปกครองกลาง ขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่า บริษทัไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการแลว้ และไม่น่าจะ
มีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

4) กรณีการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเพิมเติมจากการทาํขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการ
บริการโทรศพัทเ์คลือนที (“สัญญาอนุญาตฯ”) ครั งที 6 และ 7 

เมือวันที  30 กันยายน 2558 บริษัทได้ยืนคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที  78/2558 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ                      
สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เพือมีคาํชี ขาดให้ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตฯ ครั งที  6                       
ซึงกระทาํขึนเมือวนัที 15 พฤษภาคม 2544 และ ครั งที 7 ซึ งกระทาํขึนเมือวนัที 20 กนัยายน 2545 มีผลผูกพนับริษทั
และบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ให้ตอ้งปฏิบติัตามจนกว่าสัญญาจะสินสุด และบริษทัไม่มีหน้าทีตอ้ง
ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนตามทีทีโอทีไดมี้หนังสือลงวนัที 29 กันยายน 2558 เรือง ขอให้ชาํระผลประโยชน์
ตอบแทน แจง้มายงับริษทัให้ชาํระเงินเพิมจาํนวน 72,036 ลา้นบาท โดยกล่าวอา้งว่าการทาํขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญา 
ครั งที  6 และ 7 เป็นการแก้ไขสัญญาในสาระสําคัญทาํให้ ทีโอที ได้ผลประโยชน์ตอบแทนตํากว่าทีกําหนดใน 
สัญญาหลกั  
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ต่อมาวนัที 30 พฤศจิกายน 2558 ทีโอทียืนคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 122/2558 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
สํานกัระงบัขอ้พิพาท สํานักงานศาลยุติธรรมเพือแกไ้ขจาํนวนเงินทีเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนลดลงเป็น 
62,774 ลา้นบาท เนืองจากการปรับปรุงอตัราร้อยละในการคาํนวณส่วนแบ่งรายไดข้อ้พิพาทนี เป็นเรืองเดียวกบั
ขอ้พิพาทที 78/2558 ซึ งคณะอนุญาโตตุลาการไดร้วมการพิจารณาขอ้พิพาททังสองเขา้ดว้ยกนั 

บริษัทได้รับคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการลงวนัที  23 มกราคม 2563 ชี ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  
ให้บริษทัชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิมเติมจาํนวน 31,076 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
นบัแต่วนัถดัจากวนัที 30 พฤศจิกายน 2558 ใหแ้ก่ ทีโอที จนกวา่จะชาํระแลว้เสร็จ 

บริษัทไม่เห็นด้วยกับคาํชี ขาดดังกล่าว และเมือวนัที 22 เมษายน 2563 บริษัทได้ยืนคาํร้องเพือขอเพิกถอน 
คาํชีขาดต่อศาลปกครองกลางแลว้ (คดีหมายเลขดาํที 1165/2563) 

ต่อมา เมือวนัที 23 เมษายน 2563 ทีโอทียืนคาํร้องขอเพิกถอนคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครอง
กลาง เฉพาะประเด็นทีคณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชีขาดว่าขอ้เรียกร้องของทีโอทีให้บริษทัชาํระผลประโยชน์
ตอบแทนเพิมเติม จ ํานวน 31,698 ล้านบาท เป็นการยืนเสนอข้อพิพาททีพ้นกําหนดระยะเวลาการฟ้องคดี 
(คดีหมายเลขดาํที 1171/2563) 

ทังนี  เนืองจากขอ้พิพาทดงักล่าวยงัไม่เป็นทีสินสุด และบริษทัพิจารณาแลว้วา่ผลของคาํชีขาดขา้งตน้ไม่น่าจะมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

5) กรณีติดตังหรือเชือมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคมย่านความถี 900 MHz บนสถานีฐานทีบริษทั  ดิจิตอล โฟน 
จาํกัด (“DPC”) ส่งมอบกรรมสิทธิ ให้แก่ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) (“กสท.”) ตาม
สัญญาใหด้าํเนินการใหบ้ริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลูล่า ระหวา่ง กสท. กบั DPC 

เมือวนัที 29 เมษายน 2559 กสท. ไดย้ืนฟ้องบริษทัต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดาํที 613/2559 เพือให้
รื อถอนเครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมทีมีไวใ้ช้สําหรับให้บริการโทรศพัท์เคลือนที ความถี 900 MHz หรือ
ความถีอืน หรือเครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมอืนๆ ของบริษทัทีติดตังบนสถานีฐาน จาํนวน 95 แห่ง ที DPC 
ส่งมอบให้ กสท. ตามสัญญาให้ดาํเนินการฯ โดยไม่ไดรั้บความยินยอมจาก กสท. ดงันัน กสท. จึงเรียกร้องให้
บริษัทชดใช้ค่าเสียหายจากการใช้ทรัพยสิ์นที กสท.อา้งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ  ตังแต่เดือนมกราคม 2556 ถึง
เมษายน 2559 เป็นจาํนวนเงิน 125.52 ล้านบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัถดัจากวนัฟ้องเป็น
ตน้ไปจนกว่าจะชาํระค่าเสียหายเสร็จสิน และ ค่าเสียหายนับแต่วนัฟ้องอีกเดือนละ 2.83 ลา้นบาท พร้อมดอกเบีย
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสียหายทีคา้งชาํระใหแ้ก่ กสท.ในแต่ละเดือน จนกว่าจะดาํเนินการรือถอนอปุกรณ์ดงักล่าว
ออกเสร็จสิน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
 

- 133 - 
 

เมือวนัที 19 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางมีคาํสังให้โอนคดีไปศาลแพ่ง คดีหมายเลขดาํที 1681/2561 

วนัที 21 สิงหาคม 2563 กสท. ยืนคาํร้องขอถอนฟ้อง สืบเนืองจากทังสองฝ่ายไดท้าํสัญญายุติขอ้พิพาทระหว่าง
กนัแลว้เมือวนัที 17 สิงหาคม 2563 ศาลแพง่มีคาํสังอนุญาตใหถ้อนฟ้อง และจาํหน่ายคดีจากสารบบความ 

6) บริษทัฟ้องเพิกถอนหนงัสือสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ และเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ทีมีคาํสังใหน้าํส่งรายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลือนทีบนคลืนความถี 900 MHz ในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการ 

วนัที 1 พฤษภาคม 2560 บริษัทยืนฟ้องสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สํานักงาน กสทช.”) คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค.”) และ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) กับ
คณะทาํงานอีก 5 คน ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดาํที 736/2560 ขอให้เพิกถอนหนังสือสํานักงาน 
กสทช. และเพิกถอนมติ กทค. ของสํานักงาน กสทช. ทีมีคาํสังบริษทัให้นาํส่งรายได ้ในช่วงระยะเวลาคุม้ครอง
ผูใ้ชบ้ริการ ระหวา่งวนัที 1 ตุลาคม 2558 ถึงวนัที 30 มิถุนายน 2559 จาํนวน 7,221 ลา้นบาท พร้อมดอกผลทีเกิดขึน 

เมือวนัที 15 มิถุนายน 2560 บริษทัไดร้ับคาํฟ้องลงวนัที 21 เมษายน 2560 ทีกสทช. และสํานกังาน กสทช. 
ฟ้องบริษทัในมูลหนี เดียวกันนี ต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีดาํเลขที 661/2560 ให้บริษทันําส่งรายได้ในช่วง
ระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเช่นเดียวกนั 

โดยผูบ้ริหารพิจารณาว่าบริษทัมิได้ปฏิบติัผิดเงือนไขและวิธีการนําส่งรายได ้ตามประกาศของ กสทช. เรือง 
มาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชัวคราว ในกรณีสินสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการ
โทรศพัทเ์คลือนที และบริษทัมีหน้าทีนําส่งรายไดห้ลงัหักค่าใชจ้่ายให้แก่สํานกังาน กสทช. แต่บริษทั 
มีรายจ่ายมากกว่ารายไดจ้ากการให้บริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ ดงันัน จึงไม่มีรายไดส่้วนทีเหลือคงเหลือทีจะนาํส่ง
ให้แก่ สาํนักงาน กสทช. แต่อย่างใด 

วนัที  12 มิถุนายน 2563 ศาลปกครองกลาง มีคําพิพากษาเพิกถอนมติคณะกรรมการ กสทช. ด้วยเหตุผลว่า 
ในช่วงเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการคลืน 900 MHz บริษทัมีรายจ่ายมากกวา่รายไดจ้ากการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

วนัที 8 กรกฎาคม 2563 และ 17 กรกฎาคม 2563 กสทช. และสาํนกังาน กสทช. ยืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 
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7) การเรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินส่วนแบ่งรายได้เพิมเติมส่วนเพิมจากรายได้ค่าเช่าระบบสือสัญญาณ 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ไดย้ืนคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม 
(THAC) เลขที A1/2017 ลงวนัที 15 ธันวาคม 2560 เรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดเ้พิมเติมจากรายได้
ค่าเช่าระบบสือสัญญาณเชือมโยงตังแต่เดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 เป็นจาํนวน 19.54 ล้านบาท 
และเลขที A1/2018 ลงวนัที 12 มกราคม 2561 และเรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดเ้พิมเติมจากรายได้
ค่าเช่าระบบสือสัญญาณเชือมโยงตังแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกนัยายน 2558 เป็นจาํนวน 1,121.92 ล้านบาท 
(รวมภาษีมูลค่าเพิม) พร้อมให้ชาํระดอกเบี ยผิดนัดอีกร้อยละ 1.25 ต่อเดือน เนืองจาก ทีโอที เห็นว่าบริษัท
จะตอ้งเรียกเก็บค่าเช่าระบบสือสัญญาณเชือมโยงตามอตัราทีทีโอที กาํหนดซึ งสูงกวา่อตัราทีบริษทัใชเ้รียกเก็บ
จากผูเ้ช่าจริง 

เมือวนัที 8 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดย้ืนคาํร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที ค.1/2561 เพือเพิกถอน
คาํสังรับคาํเสนอขอ้พิพาทของ THAC สาํหรับขอ้พิพาทเลขที A1/2017 ไวพ้ิจารณา  

เมือวนัที 2 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษายกคาํร้องคดีหมายเลขดาํที ค.1/2561 

เมือวนัที 5 มีนาคม 2561 บริษทัไดย้ืนคาํร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที ค.2/2561 เพือเพิกถอน
คาํสังรับเสนอขอ้พิพาทของ THAC สาํหรับขอ้พิพาทเลขที A1/2018 ไวพิ้จารณา  

เมือวนัที 16 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพพิากษายกคาํร้องคดีหมายเลขดาํที ค.2/2561 

ซึ งต่อมาเมือวนัที 5 เมษายน 2561 และวนัที 11 เมษายน 2561 บริษทัไดย้ืนอุทธรณ์คาํพิพากษาคดีหมายเลขดาํที 
ค.1/2561 และ ค.2/2561 ของศาลปกครองกลาง ตามลาํดบั 

วนัที 13 กุมภาพนัธ์ 2563  คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี ขาดดว้ยเสียงขา้งมากยกคาํเสนอขอ้พิพาทของทีโอที 
เลขที A1/2017   

วนัที 19 กุมภาพนัธ์ 2563  บริษทัไดมี้หนงัสือแจง้ทีโอทีขอให้ปฏิบติัตามคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

เมือวนัที 14 พฤษภาคม 2563 ทีโอทียืนคาํร้องต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดาํที 1362/2563 ขอเพิกถอน 
คาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

ขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

ผูบ้ริหารของบริษทัพิจารณาเห็นว่าอตัราค่าเช่าทีบริษทัใช้เรียกเก็บนันเป็นอตัราตลาดทีเหมาะสมและได้รับ
ความเห็นชอบจาก กสทช. แลว้ 
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8) การเรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินจากการใชบ้ริการร่วมใชเ้สาอากาศ ค่าบริการพืนที และค่าเช่าใชอุ้ปกรณ์
ทีเกียวกบัทรัพยสิ์นตามสัญญาใหด้าํเนินการในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการ 

วนัที  15 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ได้ยืนค ําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ กระทรวงยติุธรรม (“THAC”) เลขที A3/2018 เรียกร้องใหบ้ริษทัชาํระเงินค่าร่วมใชเ้สาอากาศ 
ค่าบริการพืนที และค่าเช่าใช้อุปกรณ์ทีเกียวกบัทรัพยสิ์นตามสัญญาให้ดาํเนินการในช่วงระยะเวลาคุม้ครอง
ผูใ้ชบ้ริการจาํนวน 183.44 ลา้นบาท (รวมภาษมีูลค่าเพิม) และดอกเบียผิดนดัร้อยละ 1.25 ต่อเดือน  

เมือวนัที 5 เมษายน 2561 บริษทัได้ยืนคาํร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที ค.3/2561 เพือเพิกถอน
คาํสังรับเสนอขอ้พิพาทของ THAC สําหรับขอ้พิพาทเลขที A3/2018 ไวพิ้จารณา 

เมือวนัที 25 เมษายน 2561 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพพิากษายกคาํร้องคดีหมายเลขดาํที ค.3/2561 

ซึ งตอ่มาเมือวนัที 21 พฤษภาคม 2561 บริษทัไดย้ืนอุทธรณ์คาํพิพากษาคดีหมายเลขดาํที ค.3/2561 

เมือวนัที 29 ตลุาคม 2562 ทีโอทียืนคาํร้องขอถอนขอ้พิพาทจาก THAC และนาํไปฟ้องทีศาลปกครองกลาง 

เมือวนัที 13 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํสังอนุญาตใหท้ีโอทีถอนคาํเสนอขอ้พิพาท  

เมือวนัที 13 สิงหาคม 2563 บริษทัไดรั้บสําเนาคาํฟ้องศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดาํที 1746/2563 ลงวนัที 
30 มิถุนายน 2563  

ขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่า บริษัทได้ปฏิบติัถูกต้องตามขอ้สัญญาและประกาศของคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติทีเกียวข้องทุกประการแล้ว ดังนันผลของคดี
ดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนัยสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

9) การเรียกร้องใหบ้ริษทัชาํระส่วนแบ่งรายไดจ้ากการใหบ้ริการเครือข่ายร่วม 

วนัที 27 กนัยายน 2561 บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ไดย้ืนคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
สํานักงานระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม หมายเลขดาํที 67/2561 เรียกร้องให้บริษทัชาํระส่วนแบ่ง
รายไดจ้ากการให้บริการเครือข่ายร่วม (Roaming) เพิมเติมจากการทีบริษทัไดใ้ห้ส่วนลดค่าบริการโดยไม่ไดรั้บ
ความเห็นชอบจากทีโอที ตังแต่ กรกฏาคม 2556 ถึงกนัยายน 2558 จาํนวน 16,252.66 ลา้นบาท ภาษีมูลค่าเพิม 
และดอกเบียผิดนดัร้อยละ 1.25 ต่อเดือน  
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บริษทัได้รับคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการลงวนัที 4 กุมภาพนัธ์ 2563 ชี ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  
ใหย้กคาํเสนอขอ้พพิาทของทีโอที  

เมือวนัที 8 พฤษภาคม 2563 ทีโอทียืนคาํร้องต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดาํที 1309/2563 ขอเพิกถอน 
คาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือวา่ บริษทัไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันันผลของ
คดีดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด (“DPC”) 

1) กรณีการนาํภาษีสรรพสามิตมาหักออกจากเงินส่วนแบ่งรายไดร้ะหว่าง DPC กบั บริษทั กสท โทรคมนาคม 
จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) 

เมือวันที  9 มกราคม 2551 กสท. ได้ยืนคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที  3/2551 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ  
สาํนกัระงบัขอ้พิพาท สํานกังานศาลยุติธรรม เพือเรียกร้องให้ DPC ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย ชาํระเงินส่วนแบ่งรายได้
เพิมเติมอีกประมาณ 2,449 ล้านบาท ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า 
พร้อมเรียกเบียปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจาํนวนเงินทีคา้งชาํระในแต่ละปี นบัจากวนัผิดนดัจนกว่า
จะชาํระเสร็จสินซึ งคาํนวณถึงเดือนธันวาคม 2550 คิดเป็นเบียปรับทังสินจาํนวน 1,500 ล้านบาท รวมเป็นเงิน
ประมาณ 3,949 ลา้นบาท 

ต่อมาเมือวนัที 1 ตุลาคม 2551 กสท. ไดย้ืนคาํร้องขอแกไ้ขจาํนวนทุนทรัพยร์วมเบียปรับลดลงเหลือ 3,410 ลา้นบาท 
ซึ งคาํนวณจากเงินส่วนแบ่งรายไดค้า้งชาํระถึงเดือนมกราคม 2551 ซึ งไดร้วมเบียปรับจาํนวน 790 ลา้นบาท 
และภาษีมูลค่าเพิมจาํนวน 171 ลา้นบาท 

จาํนวนเงินส่วนแบ่งรายไดที้ กสท. เรียกร้องดงักล่าวเป็นจาํนวนเดียวกนักบัภาษีสรรพสามิตที DPC ไดน้าํส่งตังแต่
วนัที 16 กนัยายน 2546 ถึงวนัที 15 กนัยายน 2550 และไดน้าํมาหักออกจากส่วนแบ่งรายได ้ซึ งเป็นการปฏิบติัตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมือวนัที 11 กุมภาพนัธ์ 2546 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ โดย DPC ไดป้ฏิบตัตามมติคณะรัฐมนตรี
ดงักล่าวและมีการปฏิบติัเช่นเดียวกนัทังอุตสาหกรรมโทรศพัทเ์คลือนที อีกทัง กสท. เคยมีหนงัสือ เลขที กสท. 
603 (กต.) 739 แจง้ให ้DPC ปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว  
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เมือวนัที 1 มีนาคม 2554 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี ขาดให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาทของกสท. โดยให้เหตุผลสรุป
ไดว้่า DPC มิไดเ้ป็นผูผิ้ดสัญญา โดย DPC ไดช้าํระหนี ผลประโยชน์ตอบแทนเสร็จสินและหนีทังหมดไดร้ะงบั
ไปแล้ว กสท. จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ DPC ชําระหนี ซํ า เพือเรียกส่วนทีอ้างว่าขาดไป รวมถึงเบี ยปรับและ
ภาษีมลูค่าเพิมตามทีอา้งมา 

เมือวนัที 3 มิถุนายน 2554 กสท. ไดย้ืนคาํร้องขอเพิกถอนคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
เป็นคดีหมายเลขดาํที 1259/2554  

เมือวนัที 28 กรกฎาคม 2558 ศาลปกครองกลางได้ตดัสินยกคาํร้องของ กสท. ทีขอให้เพิกถอนคาํชีขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการ 

ต่อมาวนัที 25 สิงหาคม 2558 กสท. ได้ยืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีหมายเลขดาํที อ. 1070/2558 ขณะนี
คดีดงักล่าวอยูใ่นขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

2) กรณีเรียกร้องให้ชําระค่าเชือมโยงโครงข่าย (Access Charge) และ การนําค่าเชือมโยงโครงข่ายมาหัก
ออกจากเงินส่วนแบ่งรายไดร้ะหว่าง DPC กบั บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) และ
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) 

เมือวันที  9 พฤษภาคม 2554 ทีโอทีได้ยืนฟ้อง กสท. เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที  1 และ DPC เป็นผูถู้กฟ้องคดีที  2  
คดีหมายเลขดําที  1099/2554 ต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องให้ กสท. และ DPC ร่วมกันชาํระค่าเชือมโยง
โครงข่าย เป็นเงินจาํนวน 2,436 ลา้นบาทพร้อมภาษีมูลค่าเพิม และดอกเบียซึ งคาํนวณถึงวนัที 9 พฤษภาคม 
2554 รวมเป็นเงินที เรียกร้องทั งสินจาํนวน 2,954 ล้านบาท พร้อมดอกเบี ยนับจากวนัฟ้องจนกว่าจะชําระ 
เสร็จสิน โดยแบ่งเป็น 

1) ส่วนของ DPC ซึ งคาํนวณจากจาํนวนเลขหมายโทรศพัท์เคลือนทีที DPC มีการให้บริการอตัรา 200 บาท
ต่อเลขหมายต่อเดือน เป็นจาํนวนเงิน 432 ลา้นบาท 

2) ส่วนของ กสท. ซึ งคาํนวณจากครึ งหนึงของส่วนแบ่งรายไดที้ กสท. ได้รับจาก DPC เป็นจาํนวนเงิน 
2,331 ลา้นบาท  

3) ส่วนลดค่าเชือมโยงโครงข่ายจาํนวน  22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ที DPC นาํมาหักออกจาก
เงินส่วนแบ่งรายได้ เป็นจาํนวนเงิน 191 ล้านบาท ส่วนหนึ งนั นเป็นจาํนวนเดียวกันกับที กสท. 
เรียกร้องตามขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 68/2551 ขา้งต้น แต่แตกต่างกันทีจาํนวนปีทีเรียกร้องและ
การคาํนวณดอกเบีย 
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ต่อมาในวนัที  31 กรกฎาคม 2557 ทีโอทีได้ยืนค ําร้องขอแก้ไขเพิมเติมคําฟ้องต่อศาลปกครองกลาง โดย 
ขอแกไ้ขจาํนวนเงินค่าเชือมโยงโครงข่ายทีเรียกร้องซึ งคาํนวณจนถึงวนัที 16 กนัยายน 2556 อนัเป็นวนัสินสุด
สัญญา พร้อมภาษีมูลค่าเพิมและดอกเบียซึ งคาํนวณถึงวนัที 10 กรกฎาคม 2557 รวมเป็นเงินทังสิน 5,454 ลา้นบาท
พร้อมดอกเบียนบัจากวนัที 10 กรกฎาคม 2557 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิน โดยแบ่งเป็น 

1) ส่วนของ DPC ซึ งคาํนวณจากจาํนวนเลขหมายโทรศพัท์เคลือนทีที DPC มีการให้บริการอตัรา 200 บาท
ต่อเลขหมายต่อเดือน เป็นจาํนวนเงิน 1,289 ลา้นบาท 

2) ส่วนของ กสท. ซึ งคาํนวณจากครึ งหนึงของส่วนแบ่งรายไดที้ กสท. ได้รับจาก DPC เป็นจาํนวนเงิน 
3,944 ลา้นบาท  

3) ส่วนลดค่าเชือมโยงโครงข่ายจาํนวน 22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ที DPC นาํมาหักออกจาก
เงินส่วนแบง่รายได ้เป็นจาํนวนเงิน 221 ลา้นบาท 

วนัที 31 พฤษภาคม 2562 ศาลปกครองกลางมีคาํพิพากษายกคาํฟ้องคดีหมายเลขดาํที 1099/2554 โดยใหเ้หตุผล
ว่าอตัราค่าเชือมโยงโครงข่าย (Access Charge)  มิไดเ้ป็นไปตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการใช้และเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยให้คิดอัตราค่าเชือมโยงตาม
หลกัเกณฑข์องประกาศดงักล่าว 

ทังนี  ทีโอทีและ DPC มิไดย้ืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด คดีเป็นทีสินสุด ขณะนี ทีโอทีและ DPC อยู่ในระหว่าง
การเจรจาและตรวจสอบข้อมูลในอดีตเพือคาํนวณค่าเชือมโยงโครงข่ายทีอาจจะมีการชําระต่อกันตามคาํ
พิพากษาของศาลปกครองกลาง  ขณะนี ทั งสองฝ่ายยงัไม่สามารถประเมินมูลค่าของรายการดังกล่าวไดโ้ดย
ขอ้มูลดงักล่าวตอ้งเห็นชอบร่วมกนัทังสองฝ่าย 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่า ผลของการเจรจาดงักล่าวน่าจะคลีคลายไปในทางทีดี และไมน่่าจะมีผลกระทบ
อยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 274

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน
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3) กรณีปรับลดอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วม (Roaming) ระหว่าง DPC กับ บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกัด 
(มหาชน) (“กสท.”) 

ตามทีกสท. ไดอ้นุมติัให้ DPC ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย ปรับลดอตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วม (Roaming) จาก 2.10 บาทต่อนาที 
เหลืออตัรานาทีละ 1.10 บาท เพือใหส้อดคลอ้งกบัอตัราค่าใชบ้ริการทีลดตําลงเรือยๆ เป็นเวลา 3 เดือนเริมตังแต่
วนัที 1 กรกฎาคม 2549 เป็นต้นไปและ DPC ได้มีหนังสือขยายระยะเวลาต่อไปอีกคราวละ 3 เดือน ซึ ง กสท. ได้
อนุมติัเรือยมาจนถึงวนัที 31 มีนาคม 2550 โดยหลงัจากนัน กสท. มิไดมี้หนังสือตอบปฏิเสธให้ DPC ทราบแต่
อย่างใด จนกระทังในวนัที 24 มีนาคม 2551 กสท. ไดมี้หนังสือแจง้ให้ DPC ปรับอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมใน
อตัรานาทีละ 2.10 บาท ตังแต่วนัที 1 เมษายน 2550  เป็นตน้ไป ในวนัที 8 พฤษภาคม 2551 DPC จึงได้มีหนังสือ
ขอให้ กสท. พิจารณาทบทวนการปรับอัตราค่าใช้เครือข่ายร่วม โดยคํานึงถึงสภาวะการแข่งขันของ
โทรศพัทเ์คลือนทีในปัจจุบนัทีมีอตัราค่าใชบ้ริการในตลาดทีตํากว่าอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมทีกาํหนดมาก ซึ งทาํ
ให้ DPC ไม่สามารถให้บริการเครือข่ายร่วมกับผูป้ระกอบการทีมาขอใช้บริการได ้และในระหว่างรอการพิจารณา 
DPC จะใช้อตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วมในนาทีละ 1.10 บาท ตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขทีไดร้ับอนุมติัและถือปฏิบติัมา 
ซึ งต่อมาเมือวนัที 31 มีนาคม 2552 กสท.ไดมี้หนังสืออนุมติัให้ DPC ใช้อตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมในอตัรานาทีละ 
1.10 บาท ในช่วงวนัที 1 มกราคม 2552 ถึงวนัที 31 มีนาคม 2552 นอกจากนี  เมือวนัที 16 มิถุนายน 2552 DPC และ
บริษัทได้ทาํสัญญาการให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (Roaming) โดยใช้อตัรา 1.10 บาทต่อนาที และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแลว้ 

เมือวนัที 15 กรกฎาคม 2553 กสท. ไดย้ืนเสนอขอ้พิพาทต่อสํานักระงบัขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการ ตามขอ้
พิพาทหมายเลขดาํที 62/2553 เพือเรียกร้องให้ DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิมของปีดาํเนินการที 10 - 12 
ซึ งเกิดจากการที DPC ปรับลดอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมจากอตัรานาทีละ 2.10 บาท คงเหลือ 1.10 บาท ในช่วงระหว่าง
วนัที  1 เมษายน 2550 - 31 ธันวาคม 2551 เป็นจาํนวนเงินรวม 1,636 ล้านบาท พร้อมเบี ยปรับทีค ํานวณถึงเดือน
มีนาคม 2553 เป็นจาํนวน 364 ล้านบาท รวมเป็นเงินทังสิน 2,000 ลา้นบาท และเรียกเบียปรับในอัตราร้อยละ 1.25  
ต่อเดือน นับแต่เดือน เมษายน 2553 จนกว่าจะชําระเสร็จสิน โดยอ้างว่า กสท. ได้อนุมัติการปรับลดอัตราค่าใช้
เครือข่ายร่วมดงักล่าวจนถึงวนัที 31 มีนาคม 2550 เท่านัน 

เมือวนัที  12 กันยายน 2554 กสท. ได้ยืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักระงับข้อพิพาท  
ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 89/2554 เรียกร้องให ้DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิมของปีดาํเนินการที 12 ทีเกิด
จากการที DPC ปรับลดอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมจากอตัรานาทีละ 2.10 บาท ลงเหลือ 1.10 บาทในช่วงระหว่างวนัที  
1 เมษายน 2552 - 15 มิถุนายน 2552 เพิมเติม จาํนวน 113 ลา้นบาท พร้อมเบี ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของ
เงินตน้ดงักล่าว นบัตังแต่วนัที 1 เมษายน 2552 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิน 
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เมือวนัที 5 เมษายน 2562 DPC ได้รับแจ้งคําชี ขาดของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ลงวนัที 28 มีนาคม 2562 ของข้อ
พิพาททังหมดขา้งตน้ โดยเสียงขา้งมากวินิจฉัยว่าขอ้ตกลงเรืองผลประโยชน์ตอบแทนการให้บริการเครือข่ายร่วม 
(Roaming) (อตัรา 2.10 บาท) ชอบดว้ยกฎหมาย การปรับลดอตัราค่า Roaming เป็นอาํนาจและสิทธิของ กสท. ทีจะ
อนุมติัให้หรือไม่ก็ได ้จึงชีขาดให้ DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิมของปีดาํเนินการที 10 - 12 จาํนวนเงิน
รวม 1,749 ล้านบาท และเบี ยปรับจาํนวน 364 ล้านบาท พร้อมเบี ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินต้น
ดงักล่าว นบัตังแต่เดือนเมษายน 2553 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิน 

ต่อมาเมือวนัที 3 กรกฎาคม 2562  DPC ได้ยืนคําร้องขอเพิกถอนคาํชี ขาดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง ตามคดี
หมายเลขดาํที 1582/2562 ขอเพิกถอนคาํชีขาดต่อไป 

ขณะนีคดีดงักล่าวอยู่ในขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่าขอ้พิพาท
ดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบใด  ๆต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

4) กรณีความเสียหายเนืองจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าบริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ ระหว่าง DPC 
กบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) 

เมือวันที  8 เมษายน 2554 กสท. ได้ยืนคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที  32/2554 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ  
สาํนกัระงบัขอ้พิพาท สาํนกังานศาลยุติธรรม เพือเรียกร้องให้ DPC ชาํระเงินจาํนวน 33 ลา้นบาท พร้อมดอกเบีย
ในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของเงินต้นดังกล่าว รวมเป็นจาํนวนเงินทั งสิน 35 ลา้นบาท โดย กสท. กล่าวอา้งว่า 
DPC ผิดสัญญาให้ดําเนินการ เนืองจากสัญญาเช่าใช้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าระหว่าง DPC กับ
ผูใ้ช้บริการ ในระหว่างปี 2540 - 2546 จาํนวน 1,209 เลขหมาย มีการปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือชือ เป็น
เหตุให้ กสท. ไดรั้บความเสียหายเนืองจากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้บริการระหว่างประเทศได ้เมือเลขหมาย
ดงักล่าวมีการใชบ้ริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศของ กสท.  

เมือวันที  28 พฤษภาคม 2556 คณะอนุญาโตตุลาการ ได้มีค ําวินิจฉัยชี ขาดให้ยกคําขอของ กสท. โดยชี ขาดว่า  
ข้อพิพาทในคดีนี เป็นเรื องพิพาททางละเมิด มิได้เป็นการกระทําอันเกิดจากการผิดสัญญาให้ดําเนินการ ดังนั น 
ขอ้พพิาทในคดีนี จึงไม่อยู่ในอาํนาจพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ  

เมือวนัที 6 กนัยายน 2556 กสท. ได้ยืนคาํร้องขอเพิกถอนคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
เป็นคดีหมายเลขดาํที 1767/2556 

เมือวนัที 9 เมษายน 2563 ศาลปกครองกลางมีคาํพิพากษาใหย้กคาํร้องขอเพิกถอนคาํชีขาดอนุญาโตตุลาการของ 
กสท. 

เมือวนัที 27 พฤษภาคม 2563 กสท. ยืนอุทธรณ์คาํพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่าขอ้พพิาทดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบใด ๆ ต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563
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5) กรณีส่วนแบ่งรายไดจ้ากค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง DPC กบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั 
(มหาชน) (“กสท.”) 

เมือวนัที 24 สิงหาคม 2555 กสท.ได้ยืนคาํเสนอข้อพิพาทหมายเลขดาํที 110/2555 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
สํานักระงบัขอ้พิพาท เพือเรียกร้องให้ DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิมของปีดาํเนินการที 10 - 14 จาํนวน
รวม 183 ลา้นบาท พร้อมเบียปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินตน้ดงักล่าว นับแต่วนัพน้กาํหนดชาํระ
เงินของปีดาํเนินงานในแต่ละปีจนกว่าจะชาํระเสร็จสิน 

ต่อมาเมือวนัที 1 เมษายน 2557 กสท. ได้ยืนคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 26/2557 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
สาํนกัระงบัขอ้พิพาท เพือเรียกร้องให ้DPC ชาํระผลประโยชนต์อบแทนส่วนเพิมของปีดาํเนินการที 15-16 จาํนวนรวม 
203 ล้านบาท และดอกเบี ยผิดนัดอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี พร้อมเบี ยปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินต้น
ดงักล่าว นับแต่วนัพน้กาํหนดชาํระเงินของปีดาํเนินงานในแต่ละปีจนกว่าจะชาํระเสร็จสิน ซึ งจาํนวนเงินดังกล่าว 
กสท. คาํนวณผลประโยชน์ตอบแทนจากรายไดค้่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที DPC ไดรั้บจากผูป้ระกอบการ
รายอืนทังจาํนวนตามอตัราร้อยละทีกาํหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการบริการโทรศพัท์เคลือนทีโดยไม่ให้
นาํรายจ่ายค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที DPC ถูกผูป้ระกอบการรายอืนเรียกเก็บมาหักออก 

ในวนัที 30 กันยายน 2562 DPC ได้รับคําชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ลงวันที  26 กันยายน 2562 วินิจฉัยข้อ
พิพาทหมายเลขดําที 26/2557  และวันที 11 ตุลาคม 2562 DPC ได้รับคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ลงวนัที  
10  ตุลาคม 2562 วินิจฉัยข้อพิพาทหมายเลขดาํที 110/2555 โดยเสียงขา้งมากให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาททัง 2 ฉบบัของ 
กสท.  

วนัที  17 ธันวาคม 2562 กสท. ยืนคดีหมายเลขดําที  2754/2562 เพือเพิกถอนคําชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
ในขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 110/2555 ต่อศาลศาลปกครองกลาง  

วนัที  25 ธันวาคม 2562 กสท. ยืนคดีหมายเลขดําที  2908/2562 เพือเพิกถอนคําชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
ในขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 26/2557  ต่อศาลศาลปกครองกลาง  

ขณะนีทัง 2 คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่า ผลของขอ้พิพาทดงักล่าวน่าจะคลีคลายไปในทางทีดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอย่าง
มีนยัสําคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั เนืองจาก DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาทีเกียวขอ้ง
ทุกประการแลว้ 
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6) ภาระผูกพนัในหนงัสือคําประกนัจากธนาคารกรณีสัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 

ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการ DPC มีหน้าที ส่งมอบหนังสือคํ าประกันของธนาคารให้แก่บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”)  เพือเป็นหลกัประกนัการชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขันตําในแต่ละปี
ดาํเนินงาน โดยจะไดรั้บคืนหนงัสือคําประกนัฉบบัของปีดาํเนินงานทีผา่นมา  

กสท. มิไดค้ืนหนังสือคําประกนัเงินประโยชน์ตอบแทนขันตําของปีดาํเนินงานที 10 - 14 รวมเป็นจาํนวนเงิน
ทังสิน 2,606 ลา้นบาท โดยอา้งวา่ DPC ชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถว้นจากกรณีการนาํเงินค่าภาษี
สรรพสามิตมาหักออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณีรายไดจ้ากค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
ส่วนลดค่าเชือมโยงโครงข่าย และกรณีปรับลดอตัราค่า Roaming ซึ งเป็นขอ้พิพาททีอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของคณะอนุญาโตตุลาการ  

เมือวนัที  8 ตุลาคม 2555 DPC ได้เสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงับข้อพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็น               
ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 120/2555 เพือให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํวินิจฉัยชีขาดให้ กสท. ส่งคืนหนงัสือคําประกนั
ดงักล่าวให้แก่ DPC เนืองจาก DPC ได้ชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขันตําในแต่ละปีดาํเนินงานครบถ้วน 
และไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการแลว้  

เมือวนัที  28 พฤษภาคม 2558 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี ขาดให้ กสท. ส่งคืนหนังสือคํ าประกันพร้อม
ค่าธรรมเนียมธนาคารดงักล่าวให้แก่ DPC ต่อมาเมือวนัที 15 กนัยายน 2558 กสท. ไดย้ืนคาํร้องเป็นคดีหมายเลข
ดาํที 1671/2558 ต่อศาลปกครองกลาง เพือขอเพิกถอนคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ  

ต่อมาเมือวนัที 13 กันยายน 2561 ศาลปกครองกลางพิพากษายกคาํร้องของ กสท. ทีขอเพิกถอนคาํชีขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการคดีหมายเลขดาํที 1671/2558 โดยให้เหตุผลว่าคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการนัน
ถูกตอ้งและชอบดว้ยกฎหมายแลว้ คาํชีขาดของคณะอนุญาโตตลุาการไม่ขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อนัดีของประชาชนแต่อย่างใด ดงันัน คาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจึงยงัมีผลใชบ้งัคบัโดยสมบูรณ์ ทังนี  
กสท. ไดย้ืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแลว้ ขณะนีคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด  

โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเชือว่าผลของคดีดงักล่าวน่าจะคลีคลายไปในทางทีดี เนืองจาก DPC ไดป้ฏิบติั
ถูกตอ้งตามขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการ ตามทีคณะอนุญาโตตุลาการและศาลปกครองกลางไดว้ินิจฉยัไวแ้ลว้ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563
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7) กรณีการเรียกค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้ เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคม
ช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชัวคราว 

เมือวนัที 20 พฤษภาคม 2558 บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) (“กสท.”) ได้ยืนฟ้องสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สํานักงาน กสทช.”), 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค.”), คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”), บริษทั ทรู มูฟ จาํกัด (“ทรู มูฟ”) และ DPC ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดี
หมายเลขดําที  918/2558 เพื อให้ชําระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้เครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
โครงข่ายโทรคมนาคมของ กสท. ช่วงระยะเวลาคุ ้มครองตามประกาศ กสทช. เรื อง มาตรการคุ้มครอง
ผูใ้ช้บริการเป็นการชัวคราวในกรณีสินสุดการอนุญาต สัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศพัท์เคลือนที  
ซึงคาํนวณตังแต่วนัที 16 กนัยายน 2556 ถึงวนัที 15 กนัยายน 2557 เป็นจาํนวนเงินดงันี   

1) สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน  24,117 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี 
2) ทรู มูฟ ร่วมกบั สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 18,025 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
3) DPC ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 6,083 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 

เมือวนัที 11 กนัยายน 2558 กสท. ไดย้ืนฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที 1651/2558 เพือ
เรียกร้องใหช้าํระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้ เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ 
กสท. ตังแต่วนัที 16 กนัยายน 2557 ถึงวนัที 17 กรกฎาคม 2558 เพิมเติมเป็นจาํนวนเงินดงันี  

1) สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 6,521 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
2) ทรู มูฟ ร่วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 4,991 ล้านบาท พร้อมดอกเบี ยใน

อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
3) DPC ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 1,635 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
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เมือวนัที 27 พฤษภาคม 2559 กสท. ไดย้ืนฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที 741/2559 เพือ
เรียกร้องใหช้าํระค่าใช/้ค่าตอบแทนจากการใชเ้ครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ 
กสท. ตังแต่วนัที 18 กรกฎาคม 2558 ถึงวนัที 25 พฤศจิกายน 2558  เพิมเติมเป็นจาํนวนเงินดงันี  

1) สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 2,857 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
2) ทรู มูฟ ร่วมกบั สํานกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 2,184 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
3) DPC ร่วมกบั สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 673 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 

ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 DPC ไดรั้บคาํร้องขอแกไ้ขคาํขอทา้ยฟ้องของ กสท. ลงวนัที 24 กนัยายน 2562 
จากศาลปกครองกลางโดยปรับจาํนวนเงินทีเรียกร้อง ดงันี  

คดีหมายเลขดาํที 918/2558  
1) สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 5,109 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
2) ทรู มูฟ ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 3,651 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียใน

อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
3) DPC ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 1,457 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 

คดีหมายเลขดาํที 1651/2558 
1) สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 4,169 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
2) ทรู มูฟ ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 2,946 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
3) DPC ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 1,223 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 

คดีหมายเลขดาํที 741/2559  
1) สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 1,858 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
2) ทรู มูฟ ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 1,336 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
3) DPC ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 522 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อย

ละ 7.5 ต่อปี 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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วนัที  19 กุมภาพันธ์ 2563 DPC ยืนคําคัดค้านคําร้องขอแก้ไขจาํนวนเงินที เรียกร้องของคดีหมายเลขดําที 
741/2559 

วนัที 11 มีนาคม 2563 DPC ยืนคาํคดัคา้นคาํร้องขอแกไ้ขจาํนวนเงินทีเรียกร้องของคดีหมายเลขดาํที 918/2558 
และ 1651/2558 

ขณะนีขอ้พิพาทดงักล่าวอยูร่ะหวา่งกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั         
เชือว่า DPC ไม่มีหน้าทีต้องชาํระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช ้เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่าย
โทรคมนาคมตามที กสท. เรียกร้อง เนืองจาก DPC ได้ปฏิบติัถูกต้องตามประกาศ กสทช. แล้วทุกประการ 
ดังนั นผลของข้อพิพาทดังกล่าวน่าจะคลีคลายไปในทางที ดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ                
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

8) กรณีการฟ้องเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค”) ทีมีคาํสังให้นําส่งรายได้จาก                      
การใหบ้ริการในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชัวคราว 

วันที  16 พฤศจิกายน 2558 DPC  ยืนฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ต่อศาลปกครองกลางที 1997/2558 เรือง ขอให้เพิกถอนมติ กทค. ให้นาํส่ง
รายได้ช่วงมาตรการคุ ้มครองผูใ้ช้บริการ เนืองจากสํานักงานกสทช. เรียกร้องให้ DPC นําส่งเงินรายได้จากการ
ให้บริการในช่วงมาตรการคุ้มครองผูใ้ช้บริการ ระหว่างวนัที 16 กันยายน 2556 ถึงวนัที 17 กรกฎาคม 2557 
จาํนวน 628 ลา้นบาท 

ในเรื องเดียวกันนี  เมือวนัที  16 กันยายน 2559 กสทช. และสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สํานักงาน กสทช.”) ได้ยืนค ําฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็น 
คดีหมายเลขดาํที 1441/2559 ขอให้ DPC นําส่งรายได้ช่วงมาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการ ระหว่างวนัที 16 กนัยายน 
2556 ถึงวนัที  17 กรกฎาคม 2557 จาํนวน 680 ล้านบาท (รวมดอกเบี ยคํานวณถึงวันทีฟ้อง 52 ล้านบาท) พร้อม
ดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้  นบัแต่วนัถดัจากวนัฟ้องจนกว่าจะนาํส่งรายไดพ้ร้อมดอกผลและ
ดอกเบียเสร็จสิน 

วนัที 7 กันยายน 2561 สํานักงานมีหนังสือแจ้งมติของ กสทช. ให้ DPC นําส่งเงินรายไดจ้ากการให้บริการ
ในช่วงมาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการทังหมดเป็นจาํนวนเงิน 869 ลา้นบาท และเมือ กสทช. ได้เคยมีคาํสังให้ DPC 
นาํส่งเงินรายไดช่้วงทีหนึงไปแลว้ จาํนวน 628 ลา้นบาท คงเหลือเงินทีตอ้งนาํส่งในครั งนี  จาํนวน 241 ลา้นบาท 
ซึงในวนัที 7 ธันวาคม 2561 DPC ยืนฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพือขอเพิกถอนมติกสทช. ดังกล่าวแล้ว 

วนัที 19 สิงหาคม 2562 ศาลปกครองกลางแจง้คาํสังใหร้วมพิจารณาขอ้พิพาททังสองเขา้ดว้ยกนั 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
 

- 146 - 
 

โดยผูบ้ริหารพิจารณาว่า DPC ไดป้ฏิบัติตามประกาศ เรือง มาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการเป็นการชัวคราว 
ในกรณีสินสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศพัทเ์คลือนที พ.ศ. 2556 ซึ งกาํหนดให ้DPC 
ตอ้งนาํส่งเงินรายได้หลงัหักรายจ่ายให้แก่สํานักงานกสทช. เนืองจากในช่วงระยะเวลาดงักล่าว DPC มีรายจ่าย
มากกว่ารายไดจ้ากการให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการ DPC จึงไม่มีรายไดค้งเหลือทีจะนาํส่งให้แก่ กสทช. ตามทีประกาศ
ดงักล่าวกาํหนดไว ้ 

ขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

9) กรณีการนาํเครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบ
เซลลูล่า (“สัญญาอนุญาตฯ”) ระหว่าง กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) (“กสท.”) กับ DPC ไปให้ผู ้
ให้บริการโทรศพัทเ์คลือนทีรายอืนใชร่้วม 

เมือวนัที 30 มิถุนายน 2559 กสท. ได้ยืนขอ้พิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักระงับขอ้พิพาท สํานักงาน 
ศาลยุติธรรม เป็นข้อพิพาทหมายเลขดําที  57/2559 เพือให้มีคําชี ขาดให้ DPC ทําการรื อถอนเครืองและอุปกรณ์
โทรคมนาคมทีมีไวใ้ช้สําหรับให้บริการโทรศพัท์เคลือนที ย่านความถี 2100 MHz รวมทังเครือง หรืออุปกรณ์โทร
คมอืนๆ ของ บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) และเครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมทีมีไวใ้ช้
สําหรับให้บริการโทรศัพท์เคลือนที  ย่านความถี  900 MHz หรือย่านความถี อืนรวมทั งเครื อง หรืออุปกรณ์ 
โทรคมอืนๆ ของ บริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ทีติดตังบนสถานีฐาน จาํนวน 
97 แห่ง ตามสัญญาใหด้าํเนินการฯ ของ DPC โดยไม่ไดรั้บความยินยอมจาก กสท.   

โดยหาก DPC ไม่ยอมรื อถอนไม่ว่ากรณีใด ขอให้ DPC ชดใช้ค่าเสียหายแก่ กสท. เป็นเงินเดือนละ 4.84 ล้านบาท 
พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสียหายที DPC คา้งชาํระ กสท. นบัถดัจากวนัยืนคาํเสนอขอ้พิพาทเป็นตน้ไป
จนกว่าจะรื อถอนเครืองและอุปกรณ์เสร็จสิน และค่าเสียหายจากการยินยอมให้ บริษัท และ AWN ใช้ทรัพยสิ์นที 
กสท. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ  จาํนวน 97 สถานีฐาน ตั งแต่เดือนมกราคม 2556  จนถึงเดือนมิถุนายน 2559 รวมเป็น
ค่าเสียหาย 175.19 ล้านบาท พร้อมดอกเบี ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน และห้ามมิให้ DPC นําเครืองและอุปกรณ์
โทรคมนาคม รวมทั งโครงสร้างพืนฐานโทรคมอืนๆ ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการฯ ไปให้ผู้ให้บริการ
โทรศพัทเ์คลือนทีรายอืนใชร่้วม เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจาก กสท. เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

วนัที 21 สิงหาคม 2563 กสท. ยืนคาํร้องขอถอนขอ้พิพาท สืบเนืองจากทังสองฝ่ายได้ทาํสัญญายุติขอ้พิพาท
ระหวา่งกนัแลว้เมือวนัที 17 สิงหาคม 2563  

เมือวนัที 26 สิงหาคม 2563 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํสังอนุญาตใหถ้อนฟ้องและจาํหน่ายคดีจากสารบบความ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 278

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน
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10) กรณีการส่งมอบเครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการให้บริการวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูล่า (“สัญญาอนุญาตฯ”) ระหวา่ง กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) กบั DPC  

เมือวนัที 28 มีนาคม 2561 DPC ได้รับคาํเสนอข้อพิพาทหมายเลขดาํที 6/2561 ลงวนัที 31 มกราคม 2561 ที กสท. 
ได้ยืนข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เรียกร้องให้ DPC  
ส่งมอบเครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาอนุญาตฯ เช่น เสาอากาศ ตู ้คอนเทนเนอร์ แหล่งจ่ายไฟฟ้า 
ระบบคงสิทธิเลขหมาย ระบบ Call Center รวมถึงค่าเสียโอกาสจากการใช้อุปกรณ์ดงักล่าว รวม 13,431 ลา้นบาท 
พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปีของตน้เงิน หรือชาํระเป็นเงินในจาํนวนเดียวกนัแทนการส่งมอบเครืองและอุปกรณ์
โทรคมนาคมดงักล่าว  

เมือวนัที 11 มกราคม 2564 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชีขาดใหย้กคาํเสนอขอ้พิพาทของ กสท. เป็นผลให ้DPC 
ไม่ตอ้งส่งมอบอุปกรณ์และชาํระค่าเสียโอกาสพร้อมดอกเบียตามที กสท.เรียกร้องทังหมด ทังนี  กสท. สามารถ
ยืนคาํร้องขอเพิกถอนคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางไดภ้ายใน 90 วนั 

ฝ่ายบริหารของบริษัทเชือว่า DPC ได้ปฏิบัติถูกต้อง ตามข้อสัญญาทีเกียวข้องทุกประการแล้ว ดังนั นผลของคดี
ดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัต่อ งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

11) กรณีการส่งมอบเสาโทรคมนาคมและตู้คอนเทนเนอร์ ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการให้บริการวิทยุ
คมนาคมระบบเซลลูล่า (“สัญญาอนุญาตฯ”) ระหวา่ง กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) กบั DPC 

วนัที 15 กรกฎาคม 2557 DPC ไดย้ืนคาํเสนอขอ้พิพาท เลขที 49/2557 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ สํานักระงบั
ขอ้พิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เพือให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชีขาดว่า เสาติดตังสายอากาศจาํนวน 152 ตน้ 
และ 115 ตูค้อนเทนเนอร์ ที DPC โอนให้แก่ กสท. ไม่ใช่เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคม ที DPC มีหน้าทีตอ้ง
ส่งมอบให้แก่ กสท. ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการฯ และขอคืนเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากค่าเช่าใชเ้สาจาํนวน  
2 ลา้นบาท 

เมือวนัที 14 พฤศจิกายน 2561 DPC ไดรั้บคาํเสนอขอ้พพิาทหมายเลขดาํที 76/2561 ลงวนัที 31 ตุลาคม 2561 ที กสท. 
ไดย้ืนคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ สํานกัระงับขอ้พิพาท สํานกังานศาลยุติธรรม เพือให้มีคาํชี ขาด
ให้ DPC ส่งมอบเสาโทรคมนาคม (Tower) จาํนวน 155 ต้น โดยหาก DPC ไม่สามารถส่งมอบได้ให้ DPC ชาํระ
ค่าเสียหายเป็นเงินจาํนวน 72 ลา้นบาท และค่าเสียโอกาสทางธุรกิจสําหรับการใช้เสา และการใช้ตูค้อนเทนเนอร์
รวมดอกเบียแลว้เป็นเงิน 284 ลา้นบาท และ 145 ลา้นบาท ตามลาํดบั รวมเป็นเงินทังสิน 501 ลา้นบาท 

DPC ได้รับสําเนาคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการลงวนัที 8 เมษายน 2563 โดยคณะอนุญาโตตุลาการเสียง
ขา้งมากมีคาํชีขาดให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาทของ DPC ทังนี  DPC มีสิทธิขอเพิกถอนคาํชีขาดภายใน 90 วนั นบัแต่
ไดรั้บคาํชีขาด 

 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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วนัที 14 พฤษภาคม 2563 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํสังให้แกไ้ขขอ้ผิดพลาดในคาํชีขาดทาํใหก้าํหนดระยะเวลา
ยืนคาํร้องขอเพิกถอนคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเปลียนเป็นวนัที 12 สิงหาคม 2563 

วนัที 11 สิงหาคม 2563 DPC ยืนคาํร้องขอเพิกถอนคาํชีขาดอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง  

วนัที 21 สิงหาคม 2563 DPC ยืนคาํร้องขอถอนคาํร้องเพิกถอนคาํชีขาด เนืองจากทังสองฝ่ายไดท้าํสัญญายติุขอ้
พิพาทระหวา่งกนัแลว้เมือวนัที 17 สิงหาคม 2563  

เมือวนัที 26 สิงหาคม 2563 ศาลปกครองกลางมีคาํสังอนุญาตให้ถอนคาํร้องเพิกถอนคาํชีขาด และให้จาํหน่าย
คดีจากสารบบความ 

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด (“AWN”) 

1) กรณีติดตังหรือเชือมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคมย่านความถี 2100 MHz ของ AWN บนสถานีฐานที บริษทั ดิจิตอล 
โฟน จาํกัด (“DPC”) ส่งมอบกรรมสิทธิ ให้แก่ บริษทั กสท.โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“CAT”) ตามสัญญา
ใหด้าํเนินการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลูล่า ระหวา่ง กสท. กบั DPC (“สัญญาอนุญาตฯ”) 

เมือวนัที 30 มิถุนายน 2559 กสท. ไดย้ืนฟ้อง AWN ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีดาํที 1039/2559 เพือให้รื อถอน
เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมทีมีไวใ้ช้สําหรับให้บริการโทรศพัทเ์คลือนที ย่านความถี 2100 MHz และหรือ
เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมอืนๆ ของ AWN ทีติดตังบนสถานีฐาน จาํนวน 67 แห่ง ตามสัญญาอนุญาตให้
ดาํเนินการฯ ของ DPC โดยไม่ไดรั้บความยินยอมจาก กสท.  ดงันัน กสท. จึงเรียกร้องให้ AWN ชดใช้ค่าเสียหาย
จากการใช้ทรัพยสิ์นที  กสท. อ้างเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ  ตั งแต่เดือนมกราคม 2556  จนถึงเดือนมิถุนายน 2559 
จาํนวน 57.53 ล้านบาท พร้อมดอกเบี ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัถัดจากวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระ
ค่าเสียหายเสร็จสิน และค่าเสียหายเดือนละ 2 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสียหายทีคา้งชาํระ
ให้แก่ กสท.ในแต่ละเดือน จนกว่าจะดําเนินการรื อถอนอุปกรณ์ดังกล่าวออกเสร็จสิน และห้ามมิให้ AWN  
นาํเครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมสําหรับให้บริการโทรศพัทเ์คลือนที ย่านความถี 2100 MHz และหรือเครือง
และอุปกรณ์โทรคมนาคมอืนๆ มาติดตังหรือเชือมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคม ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการฯ 
ระหวา่ง กสท. กบั DPC  เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจาก กสท. เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

วนัที 19 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางมีคาํสังให้โอนคดีนี ไปศาลแพ่งขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 1680/2561 
โดยขณะนีคดีดงักล่าวอยู่ในขันตอนของการพจิารณาของศาลแพ่ง 

วนัที 21 สิงหาคม 2563 กสท. ยืนคาํร้องขอถอนฟ้อง สืบเนืองจากทังสองฝ่ายไดท้าํสัญญายติุขอ้พิพาทระหวา่งกนัแลว้
เมือวนัที 17 สิงหาคม 2563  

เมือวนัที 26 สิงหาคม 2563 ศาลแพ่งมีคาํสังอนุญาตให้ถอนฟ้อง และให้จาํหน่ายคดีจากสารบบความ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 279

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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2) กรณีเรียกร้องให้ชาํระค่าใชเ้ครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคม ค่าบริการระบบสือสัญญาณในอาคารและค่าร่วมใช้
ไฟฟ้าในทรัพย์สินตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการ ระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด 
(มหาชน) (“AIS”) และ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”)  

เมือวนัที 11 กุมภาพนัธ์ 2560 AWN ไดรั้บคาํฟ้องศาลแพ่ง คดีหมายเลขดาํที 454/2560 ลงวนัที 31 มกราคม 2560 
ของทีโอที โดยเรียกร้องให้ AWN ชาํระค่าใช้เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคม ค่าบริการระบบสือสัญญาณใน
อาคารและค่าร่วมใช้ไฟฟ้า ซึ ง AWN ใช้ประโยชน์จากทรัพยสิ์นดงักล่าว ตังแต่วนัที 1 ตุลาคม 2558 ถึงวนัที 
30 มิถุนายน 2559 จาํนวน 559.62 ลา้นบาท และดอกเบียคาํนวณจนถึงวนัทีฟ้องคดี จาํนวน 15.87 ลา้นบาท รวม
เงินตน้และดอกเบียจาํนวน 575.49 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้จาํนวน 559.62 ลา้นบาท 
นบัถดัจากวนัฟ้องจนกวา่จะชาํระเสร็จ 

วนัที 31 พฤษภาคม 2561 ศาลแพ่งมีคาํพิพากษาให้ AWN ชาํระค่าใชเ้ครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมค่าบริการ
ระบบสือสัญญาณในอาคารและค่าร่วมใชไ้ฟฟ้าพร้อมดอกเบียใหแ้ก่ทีโอที 

วนัที 19 พฤศจิกายน 2561 AWN ไดย้ืนอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลแพ่งทีศาลอุทธรณ์ 

ต่อมาเมือวนัที 25 กนัยายน 2562 ทีโอทีและ AWN ไดท้าํสัญญาระงบัขอ้พิพาทดงักล่าว โดย AWN ชาํระค่าใชเ้ครือง
และอุปกรณ์โทรคมนาคมพร้อมดอกเบียใหแ้ก่ทีโอทีตามคาํพิพากษาของศาลแพ่ง  

เมือวนัที 2 ตุลาคม 2562 AWN ไดย้ืนคาํร้องขอถอนอุทธรณ์ทีศาลอุทธรณ์ โดยทีโอทีไม่คดัคา้นการขอถอนอุทธรณ์  

เมือวนัที 20 เมษายน 2563 AWN ได้รับแจ้งว่า ศาลแพ่งได้อ่านคาํสังศาลอุทธรณ์ โดยศาลอุทธรณ์มีคาํสัง
อนุญาตให้ถอนอุทธรณ์ และจําหน่ายคดีจากสารบบความศาลอุทธรณ์แล้ว เมือวนัที  23 มกราคม 2563  
คดีถือเป็นทีสินสุด 
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3) กรณีการฟ้องเพิกถอนคาํสัง กสทช. ในเรืองการใหบ้ริการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัทเ์คลือนที (MNP) 

ในระหว่างปี 2558 - 2563 AWN ได้รับคาํสังกาํหนดมาตรการบงัคบัทางปกครอง (“คาํสัง”) จาก สํานกังาน กสทช. 
ให้ชําระค่าปรับทางปกครองกรณีการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์เคลือนที  เป็นเงิน 221 ล้านบาท 
และ 605 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ ง AWN ไดย้ืนฟ้องเพิกถอนคาํสังดงักล่าวต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดาํ
ที 1357/2560 และคดีหมายเลขดาํที 2212/2563 ตามลาํดับ โดยเมือวนัที 26 สิงหาคม 2563 ศาลปกครองกลาง 
ไดมี้คาํพิพากษาในคดีหมายเลขดาํที 1357/2560 ให้เพิกถอนคาํสังกาํหนดค่าปรับทางปกครองในส่วนทีเกินกว่า 
20,000 บาทต่อวนั เป็นผลทาํให้ค่าปรับทางปกครองลดลงเหลือ 0.82 ลา้นบาท ซึ งในวนัที 25 กนัยายน 2563 
AWN ยืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเพือให้เพกิถอนคาํสังกาํหนดค่าปรับทางปกครองทังหมด ขณะนีอยู่ใน
ขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด  

สาํหรับคดีหมายเลขดาํที 2212/2563 อยูใ่นขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง  

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่า AWN ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันันผลของ
คดีดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

บริษัท ไมโม่ เทค จํากัด (“MMT”) 

การเรียกร้องให้ชาํระค่าเสียหาย กรณี MMT บอกเลิกสัญญาว่าจา้งพิมพง์านกบั บริษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

เมือวนัที 26 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จาํกัด ไดย้ืนฟ้องต่อศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลข
ดาํที 1016/2562 เรียกร้องค่าเสียหายจาก MMT กรณีถูก MMT บอกเลิกสัญญาว่าจา้งพิมพ์งาน โดยเรียกร้อง
ค่าเสียหายและค่าขาดรายไดเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 280 ลา้นบาท 

เมือวนัที 28 มกราคม 2564 ศาลแพ่งมีคาํพิพากษาให้ยกฟ้องบริษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จาํกดั เนืองจาก
บริษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จาํกดั ปฏิบติัผิดสัญญา จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามทีเรียกร้องมา 
ในคดีนี  ทังนี  บริษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จาํกดั มีสิทธิอทุธรณ์ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัทีศาลมีคาํพิพากษา 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือวา่ MMT ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันันผลของ
คดีดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 280

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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40. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
เงินปันผล 
ในการประชุมคณะกรรมการเมือวนัที 8 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดมี้มติให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563 ให้แก่ 
ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 6.92 บาท ซึ งบริษทัได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 3.24 บาท ในการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมือวนัที 3 กนัยายน 2563 ทังนีการเสนอดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุม
ผูถื้อหุ้นของบริษทั 

41. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 8 กุมภาพนัธ์ 2564 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดท่ี	31	ธันวาคม	2563

รายงานประจำาปี 2563  I  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 281

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน


