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รายงานความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวม
ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฎในรายงาน
ประจ�าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท�าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชทีี่
รบัรองท่ัวไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชท่ีีเหมาะสม และถอืปฏบิติั
อย่างสม�า่เสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวงั และประมาณการ
ท่ีดทีีสุ่ดในการจดัท�า รวมทัง้ให้มีการเปิดเผยข้อมูลทีส่�าคญัอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษทัได้จดัให้มีระบบบริหารความเส่ียง และให้มีและ
ด�ารงรกัษาไว้ซึง่ระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและมปีระสิทธิผล 
เพื่อให้ม่ันใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง
ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจน
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการด�าเนินการท่ีผิดปกติ
อย่างมีสาระส�าคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจ
สอบและก�ากับความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อ
ท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน 
ระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหาร

ความเส่ียง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูรายการระหว่าง
กัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้
ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจ�าปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
คือ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด ในการ
ตรวจสอบน้ันทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและ
เอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดง
ความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของ
ผู้สอบบัญชีได้ปรากฎในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบริษทัฯ 
โดยรวมอยู่ในระดบัดเีป็นทีน่่าพอใจ และสามารถสร้างความเชือ่
มั่น อย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ิน
สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความเชื่อได้ โดยถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบญัชท่ีีรบัรองท่ัวไป และปฏบัิติถกูต้องตามกฎหมาย 
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายกานต์ ตระกูลฮุน
ประธานกรรมการ

-

นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-
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รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิด
ชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความ
เป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยา
บรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลัก
ฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 2.4 บริษัท 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย ได้น�า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 เรื่อง รายได้จาก
สัญญาที่ท�ากับลูกค้า ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลา

บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ โดย
กลุ่มบริษัทและบริษัทเลอืกใช้วิธีรบัรูผ้ลกระทบสะสมย้อนหลังจาก
การปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นรายการ
ปรับปรุงก�าไรสะสมต้นงวดของงวดปัจจุบัน ท้ังน้ี ข้าพเจ้ามิได้
แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องนี้

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยส�าคญัท่ีสดุตาม
ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน 
ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจ
สอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความ
เห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท แอดวานซ์  
อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) 
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ�ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบก�าไรขาดทนุ
รวมและเฉพาะกิจการ งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ 
ผู้ถอืหุ้นรวมและเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะ
กิจการส�าหรบัปีส้ินสุดวนัเดยีวกนัและหมายเหตปุระกอบงบการ
เงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถงึสรปุนโยบายการบัญชท่ีีส�าคญั

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ�ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 และผลการ
ด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีส้ินสุดวนัเดยีวกันโดยถกูต้อง
ตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
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เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง

การรับรู้รายได้

รายได้ของกลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการบันทึกรายได้ให้ถูกต้องภายใต้ระบบ 
ที่มีความซับซ้อนและมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของราคา รวมทั้งมาตรฐาน
การบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทมีความซับซ้อน ข้าพเจ้า 
ได้ให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบรายได้ในประเด็นดังต่อไปนี้

• การบัญชีและการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ในระหว่างปี 
• ความถูกต้องของการรับรู้รายได้

นโยบายการบัญชีส�าหรับการรับรู้รายได้ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.17 

วิธีการตรวจสอบที่ส�าคัญ รวมถึง
• ประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบการควบคุมรวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพของ 

การควบคุมซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรู้และบันทึกรายได้ นอกจากนั้นข้าพเจ้าได้ใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบการควบคุมที่เป็นอัตโนมัติ และการควบคุมการถ่ายโอนข้อมูล 
ระหว่างโปรแกรม การใช้งานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

• ประเมินกระบวนการควบคุมภายในในการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ การเริ่มต้นของแผนงานใหม่ 
และการน�าเข้าข้อมูลนั้นในระบบเรียกเก็บเงิน ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบกระบวนการควบคุมเรื่องการเข้าถึงข้อมูล 
และการจัดการการควบคุมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบดังกล่าว

• เลือกรายการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ของลูกค้าและตรวจสอบตัวอย่างการลดยอดและ 
การให้ส่วนลดในระบบเรียกเก็บเงิน รวมถึงตรวจสอบตัวอย่างการรับช�าระเงินกลับไปยังใบแจ้งหนี้

• ตรวจสอบการกระทบยอดที่ส�าคัญโดยผู้บริหารจากระบบทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องไปยังระบบเรียกเก็บเงิน 
และบัญชีแยกประเภท เพื่อประเมินความถูกต้องและครบถ้วนของรายได้ 

• ตรวจสอบหลักฐานการบันทึกบัญชีที่จัดท�าขึ้นด้วยมือและบันทึกเข้าบัญชีรายได้ เพื่อระบุรายการที่ผิดปกติ
• ตรวจสอบกับข้อสมมติฐานและการประมาณการที่ส�าคัญของผู้บริหารที่ใช้ในการบันทึกรายได้ที่เกิดขึ้น 

ในระหว่างปี แต่ยังไม่มีการออกใบแจ้งหนี้ และรายการที่ได้รับเงินแล้ว แต่ยังมีภาระผูกพันที่จะให้บริการ 
แก่ลูกค้าในอนาคต

• ตรวจสอบความความถูกต้องของรายการปรับปรุงจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 15 เรื่อง “รายได้จากสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า” มาใช้
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เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง

ข้อพิพาททางการค้าและคดีความที่สำาคัญ

กลุ่มบริษัทมีคดีความที่ถูกฟ้องร้องทางกฎหมายและข้อพิพาททางการค้า ซึ่งท�าให้ต้อง 
ใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการตั้งประมาณการหนี้สิน

การที่กลุ่มบริษัทประกอบกิจการภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งหาก กสทช.
ตีความ เปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติมข้อบังคับในการประกอบกิจการโทรคมนาคม  
อาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทมี ข้อพิพาท ซึ่งอาจได้รับความเสียหายจากการจ่ายค่าชดเชยได้ 

นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทมีการท�างานร่วมกับรัฐวิสาหกิจ เช่น บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) จึงมีความเสี่ยงในการเกิดการขัดแย้งระหว่าง
บริษัทด้านการตีความเนื้อหาและเงื่อนไขตามสัญญาที่แตกต่างกัน

เหตุการณ์ส�าคัญ ข้อพิพาททางการค้าและคดีความที่ส�าคัญได้แสดงไว้ในในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 40

วิธีการตรวจสอบที่ส�าคัญ รวมถึง
• ออกแบบและท�าการตรวจสอบเพื่อที่จะระบุคดีความและข้อพิพาทที่อาจจะท�าให้เกิดความเสี่ยงที่มีสาระส�าคัญ

ต่อกลุ่มบริษัทรวมถึงวิธีการต่อไปนี้
- สอบถามผู้บริหาร รวมถึงฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับเหตุการณ์ส�าคัญ ข้อพิพาททางการค้า 

และคดีความที่ส�าคัญ 
- สอบทานรายงานการประชุมของผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล
- ส่งจดหมายถึงที่ปรึกษาทางกฎหมายภายนอกเกี่ยวกับสถานะของคดีความที่ส�าคัญ
- สอบทานค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการทางกฎหมาย

• พิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของกลุ่มบริษัทดังต่อไปนี้
- ท�าความเข้าใจในกลุ่มบริษัทและสภาพแวดล้อมของกลุ่มบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้
- กรอบของกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้ส�าหรับกลุ่มบริษัทและอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจที่กลุ่มบริษัท 

ประกอบธุรกิจอยู่ และ
- วิธีการที่กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและข้อบังคับนั้น
- สอบถามผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่า กลุ่มบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับแล้วหรือไม่  

และตรวจสอบจดหมายติดต่อกับผู้มีอ�านาจทางกฎหมาย เช่น กสทช. (ถ้ามี)

• ขอให้ผู้บริหารออกหนังสือรับรองว่า คดีความและข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นหรือมีความเป็นได้ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดนั้น
มีการพิจารณาผลกระทบ เพื่อบันทึกบัญชีและเปิดเผยในการจัดท�างบการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
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ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วย
ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียม
ให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อ
มั่นต่อข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขัดแย้งท่ีมีสาระส�าคัญกับงบการ
เงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�าคัญหรือไม่ 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามี
การแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้า
ต้องส่ือสารเรื่องดงักล่าวกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดแูลและฝ่าย
บริหารของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการกำากับดูแล 
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถกูต้องตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ควบคมุภายในทีผู้่บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจดั
ท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการ

แสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจดัท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหาร
รบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่บริษัทและบริษทั
ในการด�าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกับการด�าเนิน
งานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี
ส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจท่ี
จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนิน
งานต่อเนื่องต่อไปได้ 

ผู้มหีน้าท่ีในการก�ากับดแูลมีหน้าท่ีในการก�ากับดแูลกระบวนการ
ในการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ได้ความเชือ่ม่ัน
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระ
ส�าคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่
ด้วย ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับ
สูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามี
สาระส�าคัญเม่ือคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ี

ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผล
ต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบัิติงานของข้าพเจ้ารวมถงึ

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระส�าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบ
และปฏบิติังานตามวิธกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เส่ียงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบญัชทีีเ่พียงพอและเหมาะ
สมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความ
เส่ียงที่ ไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่ง
เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิด
พลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเกีย่วกับการสมรูร่้วมคดิ การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล 
การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการ
ตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น
ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกลุ่มบริษัท
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชท่ีีผูบ้ริหารใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร 

• สรปุเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชสี�าหรบั
การด�าเนินงานต่อเนือ่งของผูบ้ริหารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยว
กับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมนัียส�าคญัต่อความสามารถของกลุม่บริษัทและบริษทัใน
การด�าเนินงานต่อเนือ่งหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่ามีความ
ไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ หรอื
ถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลีย่นแปลงไป ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบัหลักฐานการสอบ
บัญชท่ีีได้รบัจนถงึวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชขีองข้าพเจ้า 
อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น
เหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

• ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมูล
ว่างบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูก
ต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียว
กับข้อมูลทางการเงนิของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธรุกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน

รวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุม
ดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็น 
ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่
ส�าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตาม
ท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ
รวมถงึข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�าคญัในระบบการควบคมุภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผูมี้หน้าทีใ่นการก�ากับดแูลว่าข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็น
อิสระและได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าทีใ่นการก�ากับดูแลเก่ียวกบัความ
สัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอ่ืนซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผล 
ท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า
ขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ท่ีมีนัยส�าคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�าหนด
เป็นเรื่องส�าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่านี้
ในรายงานของผู้สอบบัญชเีว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคบัไม่ให้เปิด
เผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ี
ยากท่ีจะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเรื่องดงักล่าว
ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาด
การณ์ ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
กรุงเทพมหานคร

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด
-
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ
ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 19,636,627,466      9,066,888,356      1,975,219,680     330,502,410
เงินฝากธนาคารทีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 5 1,989,089,050        2,220,542,185      - -
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 6, 35 18,297,896,427      19,241,653,605    1,825,357,904     1,786,094,183
สินทรัพยต์ามสัญญา 7 1,868,738,312        - - -
เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 35 - - 50,499,000,000   48,669,000,000
สินคา้คงเหลือ 8 4,828,455,683        3,822,985,486      - -
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 317,086,768           116,987,006         60,345,445          67,950,252
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน 36 - 5,772,175             - -
สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 204,257,782           429,844,303         4,913,629            53,738

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 47,142,151,488      34,904,673,116    54,364,836,658   50,853,600,583

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 24,612,629             17,793,644           - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 27,928,202,917   22,158,565,396
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 635,509,431           735,995,899         - -
เงินลงทุนระยะยาวอืน 11 67,032,210             59,976,210           46,999,310          47,999,310
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 125,510,307,301    130,211,973,802   69,709,331          217,277,086
สินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 13 - - - -
ค่าความนิยม 14 2,881,699,659        2,881,699,659      - -
ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม 15 103,074,017,347    111,749,059,137   - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 16 5,468,375,759        5,091,828,807      11,053,367          17,336,436
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 3,490,521,588        3,210,339,722      549,988,735        612,954,066
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 1,374,894,316        1,641,645,473      283,036,590        498,214,691

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 242,526,970,240    255,600,312,353   28,888,990,250   23,552,346,985
รวมสินทรัพย์ 289,669,121,728    290,504,985,469   83,253,826,908   74,405,947,568

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562 2561 2562 2561

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 18 - 5,900,000,000      - 2,900,000,000
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี หมุนเวยีนอืน 19, 35, 39 41,376,819,746      37,679,694,758    2,904,665,726     2,846,503,529
ประมาณการสาํหรับผลประโยชนต์อบแทนจ่าย 40 5,248,416,692        5,361,818,613      5,107,842,520     5,221,244,442
รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คลือนทีรับล่วงหนา้ 4,189,025,479        3,963,530,920      9,176,967            9,177,072
เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 5 1,989,089,050        2,220,542,185      - -
ส่วนของหนี สินระยะยาว

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 24,871,789,053      11,203,598,605    15,326,846          10,504,755
ส่วนของใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม

คา้งจ่ายทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 24,490,134,874      3,971,753,447      - -
เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 18, 35 - - 4,920,000,000     4,920,000,000
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,892,323,884        2,412,564,709      - -
หนี สินทางการเงินหมุนเวยีนอืน 36 140,659,105           - - -
หนี สินหมุนเวยีนอืน 57,041,933             50,952,575           - 3,539,189

รวมหนีสินหมุนเวยีน 105,255,299,816    72,764,455,812    12,957,012,059   15,910,968,987

หนีสินไม่หมุนเวียน
หนี สินระยะยาว 18, 35 69,171,920,043      92,029,626,131    15,422,866          25,999,851
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 21 2,859,529,007        2,253,764,390      329,248,695        263,096,606
ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่าย 20 37,298,912,437      63,516,140,746    - -
ส่วนปรับมูลค่าใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคมรอรับรู้ 1, 20 3,283,532,804        - - -
หนี สินไม่หมุนเวยีนอืน 2,405,757,999        2,272,417,625      16,386,900          16,386,900

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 115,019,652,290    160,071,948,892   361,058,461        305,483,357
รวมหนีสิน 220,274,952,106    232,836,404,704   13,318,070,520   16,216,452,344

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท
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หมายเหตุ
ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562 2561 2562 2561

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 22

ทุนจดทะเบยีน
หุ้นสามญั 4,997 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 4,997,459,800        4,997,459,800      4,997,459,800     4,997,459,800

   ทุนทีออกและชาํระแลว้
หุ้นสามญั 2,973 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

ชาํระครบแลว้ 24 2,973,178,632        2,973,095,330      2,973,178,632     2,973,095,330

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 22 22,386,069,897      22,372,276,085    22,386,069,897   22,372,276,085

ส่วนตํากวา่ทุนอืน
ส่วนตําจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย 38 (669,657,282)          (668,455,415)        - -

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 23 500,000,000           500,000,000         500,000,000        500,000,000
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 43,725,576,066      32,005,107,623    43,725,576,066   32,005,107,623

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 24 350,931,793           339,016,186         350,931,793        339,016,186
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท 69,266,099,106      57,521,039,809    69,935,756,388   58,189,495,224

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 128,070,516           147,540,956         -                -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 69,394,169,622      57,668,580,765    69,935,756,388   58,189,495,224

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 289,669,121,728    290,504,985,469   83,253,826,908   74,405,947,568

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

รายได้
รายไดจ้ากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ 26, 35 150,128,820,094    144,004,927,501     1,727,511,000     1,733,820,000
รายไดจ้ากการขาย 35 30,764,865,144      25,850,919,656       -                -
รวมรายได้ 180,893,685,238    169,855,847,157     1,727,511,000     1,733,820,000

ต้นทุน
ตน้ทุนการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ 30, 35 (81,487,209,457)    (76,700,066,883)      (1,341,462,262)    (1,185,153,576)
ตน้ทุนขาย (30,412,235,356)    (26,755,621,910)      -                -
รวมต้นทุน (111,899,444,813)   (103,455,688,793)    (1,341,462,262)    (1,185,153,576)

กําไรขันต้น 68,994,240,425      66,400,158,364       386,048,738        548,666,424
ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 30 (7,861,311,589)      (9,549,510,004)        (1,710,419)          (1,251,230)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 30 (19,879,238,500)    (16,745,333,213)      (192,516,104)       (375,886,050)
รวมต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร (27,740,550,089)    (26,294,843,217)      (194,226,523)       (377,137,280)

กําไรจากการให้บริการ การให้เช่าอุปกรณ์และการขาย 41,253,690,336      40,105,315,147       191,822,215        171,529,144
รายไดด้อกเบีย 27, 35 197,602,961           164,949,049            610,340,003        838,310,045
รายไดอื้น (กลบัรายการ) 28, 35 648,896,450           695,878,287            67,516,380          (1,162,752,777)
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ 9, 10 (85,867,508)           (122,974,184)           30,590,075,960   30,044,590,383
กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 308,410,189           118,631,111            2,786,812            995,394
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 35 (144,365,024)         (177,470,136)           (144,335,024)       (157,857,302)
ตน้ทุนทางการเงิน 31, 35 (4,776,605,533)      (5,147,685,400)        (72,649,111)         (105,657,456)

กําไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 37,401,761,871      35,636,643,874       31,245,557,235   29,629,157,431
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 32 (6,209,242,358)      (5,922,538,911)        (55,986,548)         53,020,706
กําไรสําหรับปี 31,192,519,513      29,714,104,963       31,189,570,687   29,682,178,137

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุน

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

งบกำาไรขาดทุน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)131
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หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกําไร
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 31,189,570,687      29,682,178,137       31,189,570,687   29,682,178,137
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,948,826              31,926,826              -                -

กําไรสําหรับปี 31,192,519,513      29,714,104,963       31,189,570,687   29,682,178,137

กําไรต่อหุ้น (บาท) 33
กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 10.49                     9.98                        10.49                   9.98
กาํไรต่อหุ้นปรับลด 10.49                     9.98                        10.49                   9.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

งบกำาไรขาดทุน (ต่อ)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

กําไรสําหรับปี 31,192,519,513 29,714,104,963 31,189,570,687 29,682,178,137
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 21 279,643,232       -              34,893,915         -
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัยอ่ย 10 -             -              195,825,589       -
ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั 32 (55,778,079)       -              (6,978,783)         -
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ 223,865,153       -              223,740,721       -
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 31,416,384,666 29,714,104,963 31,413,311,408 29,682,178,137

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 31,413,311,408 29,682,178,137 31,413,311,408 29,682,178,137
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,073,258 31,926,826 -             -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 31,416,384,666 29,714,104,963 31,413,311,408 29,682,178,137

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หน่วย : บาท
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)132
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หมายเหตุ ส่วนตํากว่าทุนอืน

ส่วนตําจาก สํารองสําหรับ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น การเปลียนแปลง จัดสรรแล้ว การจ่ายโดย กาํไรจาก รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทีออกและ ส่วนเกนิมูลค่า สัดส่วนการถือหุ้น ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้ ใช้หุ้น การลดสัดส่วน อืนของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ทีไม่มอีาํนาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามญั ในบริษัทย่อย กฎหมาย จัดสรร เป็นเกณฑ์ ของเงนิลงทุน ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561 2,973,095,330   22,372,276,085   -                500,000,000      24,174,742,689    139,053,886      161,186,663      300,240,549      50,320,354,653    106,433,070      50,426,787,723

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงนิทุนทีได้รับจากและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 24 -              -                -                -               -                 38,775,637        -               38,775,637        38,775,637           -               38,775,637

เงนิปันผลจ่าย 34, 35 -              -                -                -               (21,851,813,203)  -               -               -               (21,851,813,203)   (665,722)            (21,852,478,925)

รวมเงนิทุนทีได้รับจากและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -              -                -                -               (21,851,813,203)  38,775,637        -               38,775,637        (21,813,037,566)   (665,722)            (21,813,703,288)

การเปลียนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทย่อย

การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

จากการลงทุนในบริษทัย่อย 38 -              -                -                -               -                 -               -               -               -                 220,476,756      220,476,756

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัยอ่ย 38 -              -                (668,455,415)      -               -                 -               -               -               (668,455,415)        (210,629,974)     (879,085,389)

รวมการเปลียนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทย่อย -              -                (668,455,415)      -               -                 -               -               -               (668,455,415)        9,846,782          (658,608,633)

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -              -                (668,455,415)      -               (21,851,813,203)  38,775,637        -               38,775,637        (22,481,492,981)   9,181,060          (22,472,311,921)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไรสําหรับปี -              -                -                -               29,682,178,137    -               -               -               29,682,178,137    31,926,826        29,714,104,963

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -              -                -                -               29,682,178,137    -               -               -               29,682,178,137    31,926,826        29,714,104,963

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 2,973,095,330   22,372,276,085   (668,455,415)      500,000,000      32,005,107,623    177,829,523      161,186,663      339,016,186      57,521,039,809    147,540,956      57,668,580,765

กาํไรสะสม องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบการเงินรวม

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)133
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หมายเหตุ ส่วนตํากว่าทุนอืน
ส่วนตําจาก สํารองสําหรับ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น การเปลียนแปลง จัดสรรแล้ว การจ่ายโดย กาํไรจาก รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทีออกและ ส่วนเกนิมูลค่า สัดส่วนการถือหุ้น ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้ ใช้หุ้น การลดสัดส่วน อืนของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ทีไม่มอีาํนาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามญั ในบริษัทย่อย กฎหมาย จัดสรร เป็นเกณฑ์ ของเงนิลงทุน ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 - ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิเดิม 2,973,095,330   22,372,276,085   (668,455,415)      500,000,000      32,005,107,623    177,829,523      161,186,663      339,016,186      57,521,039,809    147,540,956      57,668,580,765

ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 2.4 -              -                -                -               1,355,917,425     -               -               -               1,355,917,425      33,674               1,355,951,099
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 - ตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิใหม่ 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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
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
เงนิปันผลจ่าย 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
การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัยอ่ย 38 -              -                (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)
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 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)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
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

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินรวม
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท
กาํไรสะสม องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) งบการเงินรวม

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)134

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



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 2561 2,973,095,330 22,372,276,085 500,000,000 24,174,742,689 139,053,886 161,186,663       300,240,549 50,320,354,653
รายการกับเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 24 -             -               -             -                  38,775,637        -               38,775,637        38,775,637
เงินปันผลจา่ย 34, 35 -             -               -             (21,851,813,203)   -               -               -               (21,851,813,203)
รวมรายการกับเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -             -               -             (21,851,813,203)   38,775,637        -               38,775,637        (21,813,037,566)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กาํไรสาํหรับปี -             -               -             29,682,178,137    -               -               -               29,682,178,137
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -             -               -             29,682,178,137    -               -               -               29,682,178,137
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 2,973,095,330 22,372,276,085 500,000,000 32,005,107,623 177,829,523 161,186,663 339,016,186 58,189,495,224

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

หน่วย : บาท

กําไรสะสม

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะกจิการ

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)135

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



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 - ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิเดิม 2,973,095,330 22,372,276,085 500,000,000 32,005,107,623 177,829,523 161,186,663       339,016,186 58,189,495,224

ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 2.4 -             -               -             1,355,917,425 -               -               -               1,355,917,425
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 - ตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิใหม่ 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)       -
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 24 -             -               -             -              25,792,721        -               25,792,721        25,792,721
เงินปันผลจา่ย 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 เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กําไรสะสม

หน่วย : บาท
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรสาํหรับปี 31,192,519,513 29,714,104,963 31,189,570,687 29,682,178,137
รายการปรับปรุง 

ค่าเสือมราคา 12, 30 27,342,646,641 24,821,823,859 62,579,414 74,574,891
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15, 16, 30 9,886,173,071 9,057,267,056 6,401,580 10,486,524
รายไดด้อกเบีย 27, 35 (197,602,961) (164,949,049) (610,340,003) (838,310,045)
ตน้ทุนทางการเงิน 31, 35 4,776,605,533 5,147,685,400 72,649,111 105,657,456
(กลบัรายการ) หนี สงสัยจะสูญและหนี สูญ 6 2,520,818,756 2,174,515,136 (200,000) (1,013,216)
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 24 25,792,721 38,775,637 25,792,721 38,775,637
กลบัรายการขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยั การลดมูลค่าของสินคา้

และตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ 8 (15,611,282) (151,790,130) - -
ขาดทุนจากอุปกรณ์ทียกเลิกการใชง้าน 952,433,692 635,294,073 - -
ขาดทุนจากการยกเลิกสินทรัพยต์ามสัญญา 2.4 746,805,695 - - -
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอืน 11 1,000,000 - 1,000,000 -
(กาํไร) ขาดทุนจากการขาย และตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 177,909,650 2,255,237 35,557,433 (8,647,990)
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน (416,414,806) 201,914,179 (499,486) 24,686,142
ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย

และการร่วมคา้ 9, 10 85,867,508 122,974,184 (30,590,075,960) (30,044,590,383)
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 844,012,892 188,448,953 110,446,463 28,106,147
(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 32 6,209,242,358 5,922,538,911 55,986,548 (53,020,706)

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหนี สินดาํเนินงาน 84,132,198,981 77,710,858,409 358,868,508 (981,117,406)

การเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี สินดาํเนินงาน
เงินฝากธนาคารทีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 231,453,135 422,091,345 - -
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน (1,602,313,048) (3,889,748,918) 10,954,645 4,991,435
สินทรัพยต์ามสัญญา (920,605,134) - - -
สินคา้คงเหลือ (989,858,916) 307,110,764 - -
สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 342,464,732 7,245,801 63,090,360 (2,479,928)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 266,751,157 260,384,837 215,178,101 22,184,384
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี หมุนเวยีนอืน 1,904,589,590 1,344,423,499 53,326,532 129,096,074
ประมาณการสาํหรับผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย (113,401,922) - (113,401,922) -
รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คลือนทีรับล่วงหนา้ 225,494,559 553,848,683 (105) (6,735)
เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ (231,453,135) (422,091,345) - -
หนี สินหมุนเวยีนอืน 6,089,356 3,450,146 (3,539,189) (143,746)
สินทรัพย ์ (หนี สิน) ทางการเงินอืน 146,431,280 (401,038,134) - 4,273,549
หนี สินไม่หมุนเวยีนอืน (3,588,355) 23,411,135 - -

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 83,394,252,280 75,919,946,222 584,476,930 (823,202,373)
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (45,600,833) (25,551,782) (20,273,104) (9,918,501)
จ่ายภาษีเงินได้ (6,721,408,874) (6,762,700,249) (60,345,445) (67,950,252)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 76,627,242,573 69,131,694,191 503,858,381 (901,071,126)

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบีย 188,219,053 173,093,607 560,321,637 1,267,582,497
ซือทีดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (23,029,006,645) (20,197,787,650) (10,934,441) (26,923,095)
จาํหน่ายอุปกรณ์ 76,690,654 847,166,956 62,118,468 9,498,379
จ่ายชาํระใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม 20 (4,020,000,000) (20,535,811,461) - -
เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึนสุทธิ 35 - - (1,830,000,000) (9,135,100,000)
เงินลงทุนในการร่วมคา้เพิมขึน 9 - (787,498,919) - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิมขึน 10 - - (1,000,000) (3,999,700)
เงินสดจ่ายสุทธิในการซือธุรกิจ - (3,375,339,629) - -
เงินลงทุนระยะยาวอืนเพิมขึนสุทธิ (8,056,000) (576,900) - -
รับเงินปันผล 7,799,974 - 26,373,181,453 30,540,494,539

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (26,784,352,964) (43,876,753,996) 25,153,687,117 22,651,552,620

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (3,106,139,500) (3,307,213,164) (63,706,504) (171,550,050)
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 18 (5,900,000,000) (850,000,000) (2,900,000,000) 2,900,000,000
เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึนสุทธิ 18, 35 - - - 280,000,000
รับเงินกูย้มืระยะยาว 18 2,000,000,000 3,000,000,000 - -
จ่ายชาํระหนี สินระยะยาว 18 (11,153,580,000) (2,887,953,863) - (2,827,953,863)
เงินสดรับจากการออกหุ้น - - 7,844,796 -
จ่ายชาํระหนี สินตามสัญญาเช่าการเงิน 18 (56,226,064) (55,685,731) (8,205,362) (16,898,416)
เงินสดจ่ายเพือซือบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (22,301,381) (879,085,390) - -
เงินรับค่าหุ้นจากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม - 300 - -
จ่ายเงินปันผล (21,050,238,248) (21,852,478,925) (21,048,760,390) (21,851,813,204)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (39,288,485,193) (26,832,416,773) (24,012,827,460) (21,688,215,533)

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงอตัราแลกเปลียนของยอดคงเหลือ
ในสกุลเงินตราต่างประเทศ 15,334,694 (6,042,459) (768) (84,340)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 10,569,739,110 (1,583,519,037) 1,644,717,270 62,181,621
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 9,066,888,356 10,650,407,393 330,502,410 268,320,789
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม 4 19,636,627,466 9,066,888,356 1,975,219,680 330,502,410

- -
ข้อมูลเพิมเติมสําหรับงบกระแสเงินสด
รายการทีไม่ใช่เงนิสด

ยอดหนี คา้งชาํระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุนและใบอนุญาตให้ใช้
คลืนความถีโทรคมนาคม 76,777,034,340 80,209,168,345 1,261,780 1,840,617

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ สารบญั
1. การดาํเนินงานและขอ้มูลทัวไปของบริษทั
2. เกณฑก์ารจดัทาํและนาํเสนองบการเงิน
3. นโยบายการบญัชีทีสาํคญั
4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5. เงินฝากธนาคารทีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ
6. ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน
7. สินทรัพยต์ามสัญญา
8. สินคา้คงเหลือ
9. เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้
10. เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย
11. เงินลงทนุระยะยาวอืน
12. ทีดิน อาคารและอปุกรณ์
13. สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ
14. ค่าความนิยม
15. ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคม
16. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน
17. สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
18. หนี สินทีมีภาระดอกเบีย
19. เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน
20. ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่าย
21. ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน
22. ทุนเรือนหุ้น 
23. ทุนสาํรองตามกฎหมาย
24. องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้
25. ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานและการจาํแนกรายได้
26. รายไดจ้ากการใหบ้ริการและให้เช่าอปุกรณ์
27. รายไดด้อกเบีย
28. รายไดอื้น (กลบัรายการ)

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 

หมายเหตุ สารบญั
29. กองทุนสาํรองเลียงชีพ
30. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ
31. ตน้ทนุทางการเงิน
32. ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้
33. กาํไรต่อหุ้น
34. เงินปันผล 
35. บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั
36. เครืองมือทางการเงิน
37. ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั
38. การซือธุรกิจ
39. ประมาณการหนี สินจากภาษีหัก ณ ทีจ่าย
40. เหตุการณ์สาํคญั ขอ้พิพาททางการคา้และคดีความทีสาํคญั
41. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน
42. การอนุมตัิงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 

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

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมือเดือนพฤศจิกายน 2534 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ได้แก่ บริษัท อินทัช โฮลดิงส์ จาํกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40.45  
(ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 : ร้อยละ 40.45) ของทุนจดทะเบียนของบริษทัและเป็นนิติบคุคลทีจดัตังขึนในประเทศไทย
และ Singtel Strategic Investments Pte Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 23.32 (31 ธนัวาคม 2561 : ร้อยละ 23.32) ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทัและเป็นนิติบคุคลทีจดัตังขึนในประเทศสิงคโปร์

การประกอบธุรกิจของบริษทั คือ ให้บริการทีปรึกษาและบริหารงานให้กบับริษทัยอ่ย และการประกอบธุรกิจทีสาํคญั
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) สรุปไดด้งันี

1) การเป็นผูด้ ําเนินงานและให้บริการสือสารข้อมูลผ่านสายโทรศพัท์ด้วยระบบ DATAKIT VIRTUAL 
CIRCUIT SWITCH โดยบริษัท แอดวานซ์ ดาตา้เน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชันส์ จาํกัด (“ADC”) ซึ งเป็น
บริษัทย่อยทางออ้ม ไดรั้บอนุญาตจากบริษัท ทีโอที จาํกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ตามสัญญาอนุญาตให้
ดําเนินกิจการบริการสื อสารข้อมูลโดยใช้ระบบ DATAKIT VIRTUAL CIRCUIT SWITCH ในเขต
ชุมสายโทรศพัทน์ครหลวง ตามสัญญาฉบบัลงวนัที 19 กนัยายน 2532 ภายใตส้ัญญาดงักล่าวขา้งตน้ ADC 
มีสิทธิและหนา้ทีปฏิบตัิตามเงือนไขและขอ้ตกลงโดยตอ้งโอนกรรมสิทธิ ในบรรดาเครืองมือและอุปกรณ์
ต่างๆ หรือทรัพยสิ์นทีได้กระทาํขึน หรือจดัหามาไวส้ําหรับดาํเนินการระบบ DATAKIT ให้แก่ทีโอที
ทนัทีทีติดตังเสร็จเรียบร้อย และการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามสัญญาเป็นรายปีให้แก่ทีโอที ในอตัราร้อยละ
ของรายได้จากการให้บริการของระบบ DATAKIT VIRTUAL CIRCUIT SWITCH ตามสัญญาและ
ผลประโยชน์อืนใดที พึงได้รับในรอบปี ก่อนหักค่าใช้จ่ายและค่าภาษีใดๆ หรืออย่างน้อยเท่ากับ
ผลประโยชน์ตอบแทนขันตําต่อปีตามทีระบุไวใ้นสญัญา

ADC และ ทีโอที ไดต้กลงแกไ้ขสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ โดยทาํสัญญาแกไ้ขเพิมเติมฉบบัลงวนัที
25 กนัยายน 2540 ขยายระยะเวลาการอนุญาตใหด้าํเนินการออกไปอีกจาก 10 ปี เป็น 25 ปี (สินสุดสัญญา
วนัที 24 กนัยายน 2565) และยกเวน้การเรียกเก็บเงินผลประโยชน์ตอบแทนรายปี ตังแตว่นัที 25 กนัยายน 2540 
ทังนี ADC ไดอ้อกหุ้นสามญัจาํนวน 10.75 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาทให้กบั ทีโอที ในวนัที 17 มีนาคม 
2541 (ร้อยละ 11.23 ของจาํนวนหุน้ทังหมด) เพือแลกกบัสิทธิดงักล่าว ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 ทีโอที
มีสัดส่วนถือหุน้ใน ADC คิดเป็นร้อยละ 48.12 (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 : ร้อยละ 48.12)
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สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 

- 2 -

ADC และทีโอทีไดย้กเลิกสัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ โดยทาํขอ้ตกลงยกเลิกสัญญา ลงวนัที 21 สิงหาคม 
2561 ซึ ง ADC ไดยุ้ติการให้บริการสือสารขอ้มูลแก่ผูใ้ช้บริการในวนัที 31 ธนัวาคม 2561 สิทธิและหนา้ที
ของ ADC ตามสัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการให้ถือเป็นอนัยกเลิก ยกเวน้หนงัสือค ําประกนัจากธนาคารให้มี
ผลจนกว่า ADC จะพน้ข้อผูกพันหรือความรับผิดชอบตามสัญญาและ ADC จะต้องส่งมอบสินทรัพย์
บางส่วนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการให้แก่ทีโอที

2) การเป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัท์เคลือนทีภายใตค้ลืนความถี 2.1 GHz โดย บริษทั แอดวานซ์
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด (“AWN”) ซึ ง เป็น บริษัทย่อย ได้รับอนุญาตจากคณ ะกรรม การกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและ
ให้บริการโทรศพัท์เคลือนทีภายใตช่้วงคลืนความถีวิทยุคมนาคมระหว่าง 1950 MHz - 1965 MHz และ 
2140 MHz - 2155 MHz ตามใบอนุญาตเลขที NBTC/FREQ/TEL/55/1 (“ใบอนุญาต”)  ลงวนัที 7 ธนัวาคม
2555 โดย AWN ไดรั้บสิทธิตามใบอนุญาตดงักล่าว เริมตั งแต่วนัที 7 ธันวาคม 2555 ถึงวนัที 6 ธันวาคม 
2570 AWN ผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตา่ง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามทีกาํหนดในใบอนุญาต

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 1800 MHz 

เมือวนัที 17 พฤศจิกายน 2558 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและใหบ้ริการโทรศพัท์เคลือนทีภายใตช่้วงคลืน
ความถี วิทยุคมนาคมระหว่าง 1725 MHz - 1740 MHz  และ 1820 MHz - 1835 MHz ตามใบอนุญาตเลขที
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที  1) ลงวนัที 25 พฤศจิกายน 2558 โดย AWN ได้รับสิทธิตามใบอนุญาต
ดงักล่าว เริมตังแต่วนัที 26 พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัที 15 กนัยายน 2576 AWN มีภาระผูกพนัจะตอ้งปฏิบติั
ตามขอ้กาํหนดตา่ง ๆ และจ่ายคา่ธรรมเนียมตามทีกาํหนดในใบอนุญาต

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 900 MHz 

เมือวนัที 27 พฤษภาคม 2559 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ใหเ้ป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คลือนทีภายใตช่้วงคลืน
ความ ถี วิ ทยุคม นาคมระห ว่ าง 895 MHz - 905 MHz  และ 940 MHz - 950 MHz ตามใบอนุ ญ าตเลขที
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที 2) (“ใบอนุญาต”) ลงวนัที 30 มิถุนายน 2559 ดว้ยราคาประมูลรวมทังสิน 
75,654 ลา้นบาทโดย AWN ไดรั้บสิทธิตามใบอนุญาตดงักล่าว เริมตังแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวนัที
30 มิถุนายน 2574 AWN มีภาระผูกพนัจะตอ้งปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ  และจ่ายค่าธรรมเนียมตามทีกาํหนด
ในใบอนุญาต 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 1800 MHz 

เมือวนัที 19 สิงหาคม 2561 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ใหเ้ป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คลือนทีภายใตช่้วงคลืน
ความถี วิทยุคมนาคมระหว่าง 1740 MHz - 1745 MHz  และ 1835 MHz - 1840 MHz ตามใบอนุญาตเลขที
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที 3) (“ใบอนุญาต”) ลงวนัที 21 กนัยายน 2561 โดย AWN ไดรั้บสิทธิตาม
ใบอนุญาตดงักล่าว เริมตังแต่วนัที 24 กันยายน 2561 ถึงวนัที 15 กันยายน 2576 AWN มีภาระผูกพันจะตอ้ง
ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดตา่ง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามทีกาํหนดในใบอนุญาต

การจดัสรรใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลืนความถี 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 เริมตังแตว่นัที
1 ตุลาคม 2563 หรือจนกวา่จะกาํหนดเป็นอยา่งอืน ดว้ยราคารวมทังสิน 17,584 ลา้นบาท ตามเงือนไขและ
ขอ้กาํหนดทีระบุไวใ้นประกาศ กสทช. ลงวนัที 5 มิถุนายน 2562 AWN มีภาระผูกพนัจะตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามทีกาํหนดในใบอนุญาต AWN จะเริมชาํระ
งวดแรกไม่นอ้ยกว่า 15 วนั ก่อนวนัเริมตน้การอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถี 700 MHz สาํหรับงวดที 1 ชาํระ
เงินค่าคลืนความถีร้อยละ 10 ของราคาการอนุญาตให้ใช้คลืนความถี ราคารวมภาษีมูลค่าเพิมเป็นเงิน
ทังสิน 1,881 ลา้นบาท พร้อมหนังสือคําประกนัจากธนาคารเพือคําประกนัการชาํระเงินในส่วนทีเหลือ
ให้กบั กสทช. จาํนวนทีเหลือจะชาํระในปีทีสองถึงปีทีสิบ งวดละเท่า ๆ กนั พร้อมหนงัสือคําประกนัจาก
ธนาคารเพือค ําประกนัคา่คลืนความถีส่วนทีเหลือ

ในกรณีทีไม่สามารถปฏิบติัตามเงือนไขก่อนการรับใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีฯใหถู้กตอ้งและครบถว้น
ภายในระยะเวลาทีกาํหนดแลว้ให้ถือว่า ผูข้อรับใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีฯทีไดรั้บการจดัสรรคลืน
ความถีดงักล่าวนี สินสิทธิทีจะไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีฯ ตลอดจนตอ้งชดใชค้า่เสียหายเบืองตน้
เป็นจาํนวนเงินไม่นอ้ยกว่า 2,638 ลา้นบาท และค่าเสียหายอืนทีเกิดจากการดาํเนินการเรียกคืนคลืนความถี
รวมถึงการไม่ไดรั้บสิทธิการแบ่งชาํระเงินตามทีระบุไวใ้นคาํสัง คสช. ที 4/2562โดยจะตอ้งกลบัไปชาํระ
เงินตามเงือนไขการชําระเงินประมูลคลืนความถี 900 MHz และเงินประมูลคลืนความถีส่วนเพิมตาม
หลกัเกณฑ์ทีระบุในประกาศของ กสทช. เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลืนความถีสําหรับ
กิจการโทรคมนาคม 895 MHz - 905 MHz  และ 940 MHz - 950 MHz ตามเงือนไขเดิม
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ตามเงือนไขและขอ้กาํหนดทีระบุไวใ้นการประมูลเมือวนัที 28 มิถุนายน 2559 AWN ไดช้าํระเงินงวดแรก
เป็นจาํนวนร้อยละ 11 ของราคาประมูลและภาษีมูลค่าเพิมรวมเป็นเงินทังสิน 8,603 ลา้นบาท พร้อมวาง
หนังสือค ําประกนัจากธนาคารเพือค ําประกนัการชาํระเงินในส่วนทีเหลือให้กบั 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
ผูรั้บใบอนุญาตทีไม่สามารถชาํระเงินจากการประมูลคลืนความถีไดต้ามเงือนไขการชาํระเงินเดิมแจ้ง
ความจาํนงในการขอแบ่งชําระดังกล่าวไปยงั กสทช. ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีคาํสังนี มีผลใช้บังคับ 
อยา่งไรก็ตามการขอแบ่งชาํระอยูภ่ายใตเ้งือนไขทีว่าผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจะตอ้งประสงคท์ีจะเขา้ร่วมขอรับ
การจดัสรรคลืนความถี 700 MHz ที กสทช. จะพิจารณาจดัสรรดว้ย

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

เมื อว ันที 19 มิ ถุนายน 2562 AWN ได้เข ้าร่วม ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีสําหรับกิจการ
โทรคมนาคม 700 MHz ต่อสาํนกังาน กสทช. และเป็นผูไ้ดรั้บจดัสรรคลืนความถี 700 MHz จาํนวน 1 ชุด
ซึ งต่อมา AWN ไดรั้บหนังสือจาก กสทช. ยืนยนัว่า AWN ได้ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดของคาํสัง คสช. ที
4/2562 ส่งผลให้ AWN ไดรั้บสิทธิในการแบ่งชาํระเงินประมูลคลืนความถี 900 MHz ตามเงือนไขใหม่ที
ระบุในคาํสัง คสช. ที 4/2562 ดงักล่าว และแจง้ขอ้มูลการแบ่งชําระเงินออกเป็นสิบงวด งวดละเท่าๆกนั
ทังนี AWN ไดท้าํการวดัมูลค่าใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่ายของคลืนความถี 900 MHz 
โดยพิจารณาระยะเวลาการชาํระหนี ทีเปลียนแปลงไปและการเขา้ร่วมรับการจดัสรรคลืนความถี 700 MHz 
ผลต่างทีเกิดขึนจากการวดัมูลค่าใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่ายคลืนความถี 900 MHz 
ตามเงือนไขเดิมและเงือนไขใหม่ รับรู้เป็นส่วนปรับมูลค่าใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมรอ
รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมโดยจะรับรู้เป็นส่วนหนึ งของตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้คลืน
ความถี 700 MHz เมือ AWN ไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถี 700 MHz 
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3) บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“SBN”) ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) สําหรับใบอนุญาตกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ เพือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ทีไม่ใชค้ลืนความถี ระดบัชาติ
ตามใบอนุญาตเลขที B1-N21331-0001-60 (“ใบอนุญาต”)  ลงวนัที 20 มีนาคม 2560 โดยมีกาํหนดสินสุดวนัที
19 มีนาคม 2575 นอกจากนี SBN ไดรั้บใบอนุญาตจาก กสทช. สาํหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ช่อง
ต่าง ๆ  แต่ละฉบบัมีระยะเวลา 1 - 3 ปี ทั งนี  SBN มีภาระผูกพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่างๆ และจ่าย
ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามทีกาํหนดในใบอนุญาต

4) บริษัท ซีเอส ล็อกอินโฟ จาํกัด (มหาชน) (“CSL”)  บริษัทย่อยทางออ้ม ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) สําหรับใบอนุญาต                    
ด้านอินเตอร์เน็ต ประเภท 1 ประเภท 2 และ ด้านโทรคมนาคมประเภท 1 และประเภท 3 เพือดําเนินการ                   
และให้บริการเกียวกับศูนย์ขอ้มูลอินเตอร์เน็ต บริการอินเตอร์เน็ต บริการรับ - ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม
เพือการสือสารทังภายในประเทศและตา่งประเทศ และจาํหน่ายอปุกรณ์อินเตอร์เน็ต

ตามขอ้กาํหนดของ กสทช. หากผูไ้ดร้ับใบอนุญาตมิไดก้ระทาํการทีขดัต่อเงือนไขในใบอนุญาตโดยผิด
ในลกัษณะทีสาํคญัหรือเป็นความผิดทีร้ายแรง กสทช. จะพจิารณาการตอ่ใบอนุญาตตามขันตอนปกติ

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัที 31 ธันวาคม มีดงันี

ประเทศที สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ชือกจิการ ลักษณะธุรกิจ กจิการจัดตัง 2562 2561

บริษัทย่อย
บริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จาํกดั ผูใ้หบ้ริการขอ้มูลทางโทรศพัท ์ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั หยดุใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลือนที ไทย 98.55 98.55 
บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั ผูใ้หบ้ริการเครือขา่ยชาํระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย ์ จาํกดั ผูใ้ห้บริการเงินอิเลก็ทรอนิกส์และการชาํระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด
ไทย 99.99 99.99 

บริษทั เอไอเอ็น โกลบอลคอม จาํกดั ผูใ้หบ้ริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ ไทย 99.99 99.99
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลือนที บนคลืนความถี

    2.1 GHz, 900 MHz และ 1800 MHz ผู ้จัดจําหน่ าย
โทรศัพท์ เคลื อนที  แล ะให้ บ ริการโท รศัพ ท์
ระหว่างประเทศ ให้ บริการ โท รคมน าคม
บริการโครงข่ายโทรคมนาคม และให้บริการ
อินเตอร์เนต็

ไทย 99.99 99.99 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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ประเทศที สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ชือกจิการ ลักษณะธุรกิจ กจิการจัดตัง 2562 2561

บริษัทย่อย (ตอ่)
บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค
จาํกดั

ผูใ้หบ้ริการโครงข่ายโทรคมนาคม บริการ 
โครงขา่ยกระจายเสียงหรือโทรทศัน ์และ 
ใหบ้ริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ช่องตา่ง ๆ

ไทย 99.99 99.99 

บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซพัพลาย จาํกดั ผู้นําเข้าและจัดจ ําหน่าย โทรศัพท์เคลือนทีและ
อุปกรณ์

ไทย 99.99 99.99 

บริษทั แฟกซ์ ไลท์ จาํกดั ผูใ้หบ้ริการพืนที ทีดินและอาคาร รวมทังสิง
อาํนวยความสะดวกตา่งๆ

ไทย 99.98 99.98 

บริษทั ไมโม่เทค จาํกดั ผูพ้ ัฒนาระบบขอ้มูลสารสนเทศ (IT) บริการรวบรวม
ขอ้มูลสําหรับบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลือนที

      (Content Aggregator) และให้ บริการ ใน การ
เรียกเกบ็และรับชาํระเงินจากลูกคา้

ไทย 99.99 99.99 

บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด์
เน็ทเวอร์ค จาํกดั

ผูใ้หบ้ริการจดัอบรมแก่บริษทัในกลุ่ม ไทย 99.99 99.99 

บริษทั แอดวานซ์ ดิจิทลั ดิสทริบิวชัน
จาํกดั

ผูใ้หบ้ริการนายหนา้ประกนัภยั ไทย 99.99 99.99 

บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษทั แอดวานซ์ ดาตา้เน็ทเวอร์ค

คอมมิวนิเคชันส์ จาํกดั
ผู้ให้บริการสือสารข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์

และ Optical Fiber 
ไทย 51.00* 51.00*

บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จาํกดั (มหาชน) ผูใ้ห้บริการศูนยข์อ้มูลอินเทอร์เน็ตและบริการรับ-
ส่งสัญญาณผา่นดาวเทียมเพือการสือสาร และ
จาํหน่ายอุปกรณอิ์นเตอร์เน็ต

ไทย 99.58* 99.11*

บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ผูใ้หบ้ริการดา้นการจดัพิมพแ์ละโฆษณาสมุด
รายนามผูใ้ชโ้ทรศพัทฉ์บบัธุรกิจ

ไทย 99.99* 99.99*

บริษทั เอดี เวนเจอร์ จาํกดั (มหาชน) ใหบ้ริการผา่นระบบโทรศพัทเ์คลือนทีและ
พฒันาแอพพลิเคชัน

ไทย 99.99* 99.99*

บริษทั เยลโล เพจเจส คอมเมอร์ส จาํกดั ผูใ้หบ้ริการธุรกิจสือโฆษณาออนไลน์ ไทย 99.94* 99.94*

บริษัทร่วม
บริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย์ จาํกดั ผูใ้หบ้ริการโครงข่ายสือสัญญาณโทรคมนาคม ไทย 29.00* 29.00*

การร่วมค้า
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั ผูพ้ฒันาโครงสร้างพืนฐานโครงข่ายใยแกว้นาํแสง ไทย 60.00* 60.00*

บริษทั แรบบิท - ไลน์ เพย์ จาํกดั ผูใ้ห้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์

ไทย 33.33* 33.33*

* สดัส่วนความเป็นเจา้ของในบริษทัยอ่ยทางออ้ม บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงโดยสัดส่วนของความเป็นเจา้ของทีถือโดยบริษทัยอ่ย

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อย่างมีสาระสาํคญักบับริษทัทีเกียวขอ้งกนั ดงันัน งบการเงินนี
จึงอาจไม่แสดงถึงเงือนไขทีอาจมีอยูห่รือผลการดาํเนินงานซึ งอาจเกิดขึนในกรณีทีกลุ่มบริษทัและบริษทัไดด้าํเนินงาน
โดยปราศจากความสัมพนัธ์ดงักล่าว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)141

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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2. เกณฑ์การจัดทําและนาํเสนองบการเงิน
2.1 กลุ่มบริษัทและบริษทัจดัทาํบญัชีเป็นเงินบาทและจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย

2.2 งบการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัทได้จัดท ําขึ นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที  1 (ปรับปรุง 2561)  
เรือง “การนาํเสนองบการเงิน” ซึ งมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มใน
หรือหลังวนัที 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ลงวันที  2 ตุลาคม 2560 เรื อง “การจัดทําและส่งงบการเงินและรายการเกียวกับฐานะการเงินและ 
ผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที
11 ตุลาคม 2559 เรือง “กาํหนดรายการย่อทีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2559” 

2.3 งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้
ตามทีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีทีสาํคญั (ดูหมายเหตขุอ้ 3 )

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินสําหรับ
งวดบญัชีปัจจุบนั

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทและบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีทีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี ซึ งมีผลบงัคบัใช้สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริม
ในหรือหลังวนัที 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั ยกเวน้มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัดงัต่อไปนี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 เรือง “รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้” 

หลกัการสําคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี คือกิจการรับรู้รายไดเ้พือแสดงการส่งมอบ
สินคา้หรือบริการทีสัญญาใหลู้กคา้ในจาํนวนเงินทีสะทอ้นถึงสิงตอบแทนทีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดร้ับ
จากการแลกเปลียนสินคา้หรือบริการ มาตรฐานกาํหนดหลักการสําคญั 5 ขันตอนในการรับรู้รายได้
ดงัตอ่ไปนี

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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ขันตอนแรก: ระบุสัญญาทีทาํกบัลูกคา้

ขันทีสอง: ระบุภาระทีตอ้งปฏิบตัิในสัญญา

ขันทีสาม: กาํหนดราคาของรายการ

ขันทีสี : ปันส่วนราคาของรายการให้กบัภาระทีตอ้งปฏิบตัิทีรวมอยูใ่นสัญญา

ขันทีห้า: รับรู้รายไดเ้มือ (หรือขณะที) กิจการปฏิบติัตามภาระทีตอ้งปฏิบตัิเสร็จสิน

ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี กิจการตอ้งรับรู้รายไดเ้มือกิจการปฏิบตัิตามภาระทีตอ้ง
ปฏิบตัิเสร็จสิน เช่น เมืออาํนาจควบคุมของสินคา้หรือบริการทีจะตอ้งปฏิบติัตามภาระทีตอ้งปฏิบติันันมี
การส่งมอบสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้เสร็จสินแลว้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี นาํมาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที เกียวขอ้งกบัเรือง
รายไดเ้มือมีผลบงัคบัใช้ ไดแ้ก่ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 11 เรือง สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที
18 เรือง รายได ้ การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 31 เรือง รายได้ - รายการแลกเปลียนเกียวกับ
บริการโฆษณา การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 13 เรือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 เรือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 18 เรือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี กาํหนดวิธีปฏิบติัในช่วงเปลียนแปลงโดยใหใ้ชว้ิธีปรับยอ้นหลงั
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 8 เรือง นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ
ขอ้ผิดพลาด หรือรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงัจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี
เป็นรายการปรับปรุงกาํไรสะสมตน้งวดของงวดปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัและบริษทัเลือกใชว้ิธีรับรู้
ผลกระทบสะสมยอ้นหลงัจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี เป็นรายการปรับปรุง
กาํไรสะสมตน้งวดของงวดปัจจุบนั ซึ งผลกระทบของรายการทีเกียวขอ้งมีดงัต่อไปนี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)142

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 1 มกราคม 2562 

หน่วย : ล้านบาท 
ยอดคงเหลือ ณ วันที
1 มกราคม 2562 ตาม
มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิเดิม

ผลกระทบจากการใช้ 
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ ฉบับที 15  

ยอดคงเหลือ ณ วันที
1 มกราคม 2562 ตาม
มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิใหม่
สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวยีน
สินทรัพยต์ามสัญญา - 1,695 ก - ค 1,695
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,210 (339) ง 2,871
ส่วนของผู้ถือหุ้น
กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 32,005 1,356 33,361

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562
หน่วย : ล้านบาท 

ยอดคงเหลือ ณ วันที
31 ธนัวาคม 2562 ตาม
มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิเดิม

ผลกระทบจากการใช้
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ ฉบับที 15 

กับยอดยกมา

ผลกระทบจากการ
ใช้มาตรฐานการ 

รายงานทางการเงิน 
ฉบับที 15  

ในงวดปัจจุบัน

ยอดคงเหลือ ณ วันที
31 ธันวาคม 2562 ตาม
มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิใหม่

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
สินทรัพยต์ามสัญญา - 1,695 174 1,869
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ

การตดับญัชี 3,864 (339) (35) 3,490 
ส่วนของผู้ถือหุ้น
กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 42,231 1,356 139 43,726

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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งบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 
2562 

หน่วย : ล้านบาท
 สําหรับปี 

สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562
ตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิเดิม

ผลกระทบจากการใช้
มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที 15  
ในงวดปัจจุบนั

สําหรับปี 
สินสุดวันที 31 ธันวาคม 
2562 ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินใหม่ 

รายไดจ้ากการให้บริการและ
ใหเ้ช่าอุปกรณ์ 154,010 (3,881) ก - ข 150,129 

รายไดจ้ากการขาย 29,422 1,343 ก 30,765
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (11,320) 3,459 ข (7,861)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (19,130) (747) ค (19,877)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (6,174) (35) ง (6,209)
กาํไรสาํหรับปี 31,054 139 31,193
กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐาน (บาท) 10.44 0.05 10.49
กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 10.44 0.05 10.49
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 31,277 139 31,416

งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
หน่วย : ล้านบาท 

สําหรับปีสินสุดวนัที
31 ธันวาคม 2562 ตาม

มาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิเดิม

ผลกระทบจากการใช้
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที 15 

ในงวดปัจจุบนั

สําหรับปีสินสุดวนัที
31 ธันวาคม 2562 ตาม
มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิใหม่
กาํไรสาํหรับปี 31,054 139 31,193
รายการปรับปรุง

ขาดทุนจากการยกเลิกสินทรัพยต์ามสัญญา - 747 747
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 6,174 35 6,209

การเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละ
หนี สินดาํเนินงาน 

สินทรัพยต์ามสญัญา - (921) (921)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)143

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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หมายเหตุ
ก รายไดจ้ากสัญญาทีมีหลายองคป์ระกอบถูกปันส่วนดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของราคาขายแบบเอกเทศ

ซึ งทาํให้รายไดจ้ากการขายสินคา้เพิมขึ น และในทางกลบักนัรายได้จากการให้บริการจะลดลง ผลต่าง
จากการรับรู้รายได้ และภาระทีตอ้งปฏิบติัตามสัญญา ถูกรับรู้เป็นสินทรัพยต์ามสัญญาและลดลงสัมพนัธ์
กบัการออกใบเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนของลูกคา้ในแต่ละเดือนจากการให้บริการตลอดระยะเวลา
ของสัญญาทีทาํกบัลูกคา้

ข เงินชดเชยส่วนต่างค่าอุปกรณ์ทีให้กบัช่องทางการจดัจาํหน่ายถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยต์ามสัญญาและ
ลดลงสัมพนัธ์กบัการออกใบเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนของลูกคา้ในแต่ละเดือนจากการให้บริการ
ตลอดระยะเวลาของสัญญาทีทาํกบัลูกคา้

ค สินทรัพยต์ามสัญญาทีถูกยกเลิกหรือคาดว่าจะถูกยกเลิกก่อนสินสุดระยะเวลาของสัญญาทีทาํกับลูกคา้จะ
ลดลงและรับรู้เป็นขาดทุนจากการยกเลิกสินทรัพยต์ามสัญญา

ง ภาษี เงินได้รอตัดบัญชีเกิดจากผลแตกต่างชัวคราวของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ตามสัญญาเพือ
วตัถุประสงคใ์นการรายงานทางการเงินและจาํนวนทีใชเ้พือวตัถุประสงคท์างภาษี

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 

หน่วย : ล้านบาท 
ยอดคงเหลือ ณ วันที
1 มกราคม 2562 ตาม
มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินเดิม

ผลกระทบจากการใช้
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ ฉบับที 15 

ยอดคงเหลือ ณ วันที
1 มกราคม 2562 ตาม
มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิใหม่
สินทรัพย์ 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 22,159 1,356 23,515
ส่วนของผู้ถือหุ้น
กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 32,005 1,356 33,361

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562
หน่วย : ล้านบาท 

ยอดคงเหลือ ณ วันที
31 ธันวาคม 2562 ตาม
มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิเดิม

ผลกระทบจากการ
ใช้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 
ฉบับที 15  

กับยอดยกมา

ผลกระทบจากการ
ใช้มาตรฐานการ

รายงานทาง
การเงนิ ฉบับที 15 

ในงวดปัจจุบนั

ยอดคงเหลือ ณ วันที
31 ธนัวาคม 2562 ตาม
มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิใหม่

สินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัย่อย 26,433 1,356 139 27,928
ส่วนของผู้ถือหุ้น
กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 42,231 1,356 139 43,726

งบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสินสุดวนัที
31 ธันวาคม 2562 

หน่วย : ล้านบาท 
 สําหรับปีสินสุด

วันที 31 ธันวาคม  
2562 ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิเดมิ

ผลกระทบจากการ
ใช้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 
ฉบับที 15 

ในงวดปัจจุบนั

สําหรับปีสินสุด
วันที 31 ธนัวาคม 2562

ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิใหม่

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
บริษทัย่อยและการร่วมคา้ 30,451 139 30,590 

กาํไรสาํหรับปี 31,051 139 31,190
กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐาน (บาท) 10.44 0.05 10.49
กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 10.44 0.05 10.49
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 31,274 139 31,413

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)144

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

สําหรับงปีสินสุด
วันที 31 ธนัวาคม 2562

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินเดิม

ผลกระทบจากการใช้
มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 
ฉบับที 15 

ในงวดปัจจุบนั

สําหรับปีสินสุด
วันที 31 ธันวาคม 2562 

ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่ 

กาํไรสาํหรับปี 31,051 139 31,190
รายการปรับปรุง

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุน จากเงินลงทุน
ในบริษทัร่วม บริษทัย่อยและการร่วมคา้ (30,451) (139) (30,590)

2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แตย่งัไม่มีผลบงัคบัใช้

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซึ งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับ
งบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ดงันี

มาตรฐานกลุ่มเครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที 32 การแสดงรายการสาํหรับเครืองมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครืองมือทางการเงิน
ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานตา่งประเทศ
ฉบบัที 19 การชาํระหนี สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกียวกับการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเครืองมือ
ทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเกียวกบัวิธีการ
คาํนวณการด้อยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ น 
และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือ
ทางการเงิน มาตรฐานเหล่านี จะนํามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที เกียวข้องกับเครื องมือ
ทางการเงินเมือมีผลบงัคบัใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรือง สญัญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี กาํหนดหลกัการสาํหรับการระบุสัญญาเช่าและวธีิปฏิบติัในงบการเงิน
ทังทางดา้นผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีนาํมาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานทีเกียวขอ้งกบั
เรืองสัญญาเช่าเมือมีผลบังคบัใช้ ได้แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 เรือง สัญญาเช่า การตีความ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 15 เรือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน - สิงจูงใจทีให้แก่ผูเ้ช่า การตีความมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัที 27 เรือง การประเมินเนือหาสัญญาเช่าทีทาํขึนตามรูปแบบกฎหมาย และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 4 เรือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่

สําหรับการบญัชีทางดา้นผูเ้ช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี มีการเปลียนแปลงอย่างเป็น
สาระสําคญั โดยยกเลิกการแยกประเภทระหว่างสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาเช่าการเงินภายใต้
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที 17 และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้รายการสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนี สิน
ตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลสําหรับสัญญาเช่าทั งหมด ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั นและ
สัญญาเช่าซึ งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ํา อยา่งไรก็ตาม การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภท
สัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินโดยใช้หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัที 17 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2562) เรือง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบญัชีทีปรับปรุงใหม่นี อธิบายให้ชัดเจนเกียวกบัการรับรู้ผลกระทบทางภาษีเงินไดข้อง
เงินปันผลในกาํไรหรือขาดทุน กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนหรือส่วนของผูถื้อหุน้ให้สอดคลอ้งกบัการรับรู้
รายการหรือเหตุการณ์ในอดีตทีก่อให้เกิดกาํไรทีสามารถจดัสรรได้ สถานการณ์ดังกล่าวยงัคงมีผล
บงัคบัใช้ไม่วา่จะมีการเปลียนแปลงอตัราภาษีทีใช้กบักาํไรทีสามารถจดัสรรไดแ้ละกาํไรทีไม่สามารถ
จดัสรรได้ ทังนี กิจการตอ้งถือปฏิบตัิตามการปรับปรุงดงักล่าวกบัภาษีเงินไดที้เป็นผลมาจากเงินปันผลที
รับรู้ในหรือหลงัวนัตน้งวดของงบการเงินงวดแรกทีนาํมาเปรียบเทียบ และสามารถถือปฏิบติัก่อนวนัที
มีผลบงัคบัใช้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)145

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2562) เรือง ผลประโยชน์พนกังาน

มาตรฐานการบญัชีทีปรับปรุงใหม่นี อธิบายให้ชัดเจนเกียวกบัตน้ทุนบริการในอดีตหรือผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์ คาํนวณจากการวดัมูลค่าหนี สิน (สินทรัพย)์ ผลประโยชน์ที
กําหนดไว้ โดยใช้ข้อสมมติทีเป็นปัจจุบันและเปรียบเทียบผลประโยชน์ทีนําเสนอกับสินทรัพย์
โครงการ ทั งก่อนและหลัง การแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการลง หรือการจ่ายชําระ
ผลประโยชน์ โดยกิจการตอ้งไม่คาํนึงถึงผลกระทบของเพดานสินทรัพย์ (อาจเกิดขึ นเมือโครงการ
ผลประโยชนที์กาํหนดไวเ้ป็นส่วนเกิน)  

มาตรฐานการบญัชีฉบบันีกาํหนดให้ใชว้ิธีเปลียนทนัทีเป็นตน้ไปสาํหรับการเปลียนแปลงดงักล่าว โดย
บงัคบัใช้เฉพาะเรืองการแกไ้ขโครงการ การลดขนาดโครงการลง หรือการจ่ายชําระผลประโยชน์ที
เกิดขึนในหรือหลงัวนัตน้งวดของงบการเงินประจาํปีทีมาตรฐานการบญัชีฉบบันีบงัคบัใชค้รั งแรก และ
สามารถถือปฏิบตัิก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 23 (ปรับปรุง 2562) เรือง ตน้ทุนการกูย้ืม

มาตรฐานการบญัชีทีปรับปรุงใหม่นี อธิบายให้ชัดเจนว่า หากมียอดคงเหลือของเงินทีกูม้าโดยเฉพาะ
หลังจากสินทรัพยที์เขา้เงือนไขนันอยู่ในสภาพพร้อมใช้ไดต้ามประสงคห์รือพร้อมทีจะขาย เงินกูย้มื
ดงักล่าวถือเป็นส่วนหนึ งของเงินทีกูม้าเพือวตัถุประสงคท์ัวไปเพือคาํนวณอตัราการตังขึนเป็นราคาทุน
ของสินทรัพยข์องเงินทีกูม้าเพือวตัถุประสงคท์ัวไป มาตรฐานการบญัชีฉบบันีกาํหนดให้ใช้วิธีเปลียน
ทนัทีเป็นตน้ไปสาํหรับการเปลียนแปลงดงักล่าว และสามารถถือปฏิบติัก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2562) เรือง เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้

มาตรฐานการบญัชีทีปรับปรุงใหม่นี อธิบายให้ชัดเจนเกียวกบัการบงัคบัใชข้องมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเกียวกบัการดอ้ยค่าในเรืองส่วน
ไดเ้สียระยะยาว กิจการตอ้งไม่คาํนึงถึงรายการปรับปรุงใด ๆ ของมูลค่าตามบญัชีตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัที 28 เรือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (เช่น การปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของส่วน
ไดเ้สียระยะยาวทีเกิดจากการปันส่วนผลขาดทุนจากผูไ้ดร้ับการลงทุนหรือการประเมินการดอ้ยค่าตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 28 เรือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้) มาตรฐานการบญัชีฉบบันี
กาํหนดให้ใช้วิธีปรับยอ้นหลงัสําหรับการเปลียนแปลงดงักล่าว และสามารถถือปฏิบติัก่อนวนัทีมีผล
บงัคบัใช้

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 3 (ปรับปรุง 2562) เรือง การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีปรับปรุงใหม่นี อธิบายให้ชดัเจนว่า เมือกิจการไดม้าซึ งการควบคุม
ของธุรกิจที เป็นการดําเนินงานร่วมกัน กิจการบังคับใช้ตามข้อกําหนดสําหรับการรวมธุรกิจที
ดาํเนินการสําเร็จจากการทยอยซือ รวมถึงตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียก่อนหน้าในการดาํเนินงานร่วมกนั
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ส่วนไดเ้สียก่อนหนา้ทีวดัมูลค่ารวมถึงสินทรัพยแ์ละหนี สินทีไม่ถูกรับรู้รายการและ
ค่าความนิยมทีเกียวกบัการดาํเนินงานร่วมกนั มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีกาํหนดให้ใช้วิธี
เปลียนทนัทีเป็นตน้ไปสาํหรับการเปลียนแปลงดงักล่าว และสามารถถือปฏิบตัิก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2562) เรือง การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีปรับปรุงใหม่นี อธิบายให้ชดัเจนว่า เมือผูเ้ขา้ร่วมในการดาํเนินงาน
ร่วมกนัแตไ่ม่มีการควบคุมร่วม ไดม้าซึงการควบคุมร่วมของธุรกิจทีเป็นการดาํเนินงานร่วมกนั กิจการ
ไม่ตอ้งวดัมูลค่าใหม่สาํหรับส่วนไดเ้สียเดิมทีมีอยูใ่นการดาํเนินงานร่วมกนั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบันี กาํหนดใหใ้ช้วิธีเปลียนทนัทีเป็นตน้ไปสาํหรับการเปลียนแปลงดงักล่าว และสามารถถือ
ปฏิบติัก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช้

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องมาเริมถือปฏิบัติก ับ
งบการเงินของกลุ่มบริษทั เมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ โดยผูบ้ริหารของ
กลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวทีมีต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดทีจะเริมถือปฏิบติั

3. นโยบายการบญัชีทีสําคญั
ยกเวน้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 2.4 งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่า
ขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้ตามทีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีทีสาํคญัดงัต่อไปนี
3.1 เกณฑใ์นการทาํงบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษัทและบริษทัย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และ
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้

การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซือ เมือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั
ยกเวน้ในกรณีทีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)146
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การควบคุม หมายถึงอาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการเพือให้
ไดม้าซึ งประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนัน ในการพิจารณาอาํนาจในการควบคุม กลุ่มบริษทัและ
บริษทัตอ้งนาํสิทธิในการออกเสียงทีเกิดขึนมารวมในการพิจารณา วนัทีซือกิจการคือ วนัทีอาํนาจในการ
ควบคุมนั นได้ถูกโอนไปยงัผูซื้ อ การกาํหนดวนัทีซื อกิจการและการระบุเกียวกับการโอนอาํนาจ
ควบคุมจากฝ่ายหนึงไปยงัอีกฝ่ายหนึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเกียวขอ้ง

ค่าความนิยม วดัมูลค่าจากมูลค่ายติุธรรมของสิงตอบแทนทีโอนให้ซึ งรวมถึงการรับรู้จาํนวนส่วนไดเ้สียที
ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซือ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท์ีระบุไดที้ไดม้าและ
หนี สินทีรับมาซึ งวดัมูลค่า ณ วนัทีซือ

สิ งตอบแทนทีโอนให้ ตอ้งวดัด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์โอนไป หนี สินทีกลุ่มบริษัทและ
บริษทัก่อขึนเพือจ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของทีออกโดยกลุ่มบริษทั
และบริษทั ทังนี สิ งตอบแทนทีโอนให้ยงัรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี สินทีอาจเกิดขึนและมูลค่าของ
โครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ทีออกแทนโครงการของผูถู้กซือเมือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมี
ผลใหสิ้นสุดความสมัพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษทัและบริษทัและผูถู้กซือ ให้ใชร้าคาทีต ํา
กวา่ระหวา่ง มูลคา่จากการยกเลิกสัญญาตามทีระบุในสัญญา และมูลค่าองคป์ระกอบนอกตลาด ไปหัก
จากสิงตอบแทนทีโอนให้ และรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายอืน

หนี สินทีอาจเกิดขึนของบริษัททีถูกซือทีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี สินหากมีภาระผูกพนัใน
ปัจจบุนัซึงเกิดขึนจากเหตกุารณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลคา่ยุติธรรมไดอ้ยา่งน่าเชือถือ

กลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้า
จากผูถู้กซือ

ตน้ทุนทีเกียวขอ้งกับการซื อของกลุ่มบริษทัและบริษทัทีเกิดขึนซึ งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น
คา่ทีปรึกษากฎหมาย คา่ธรรมเนียมวิชาชีพและคา่ทีปรึกษาอืนๆ ถือเป็นคา่ใชจ้่ายเมือเกิดขึน

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
การรวมธุรกิจของกิจการหรือการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีโดยใช้วธีิเสมือนว่า
เป็นวธีิการรวมส่วนไดเ้สีย และตามแนวปฏิบติัทีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในระหว่างปี 2552 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 

- 18 -

บริษทัยอ่ย
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึนเมือกลุ่มบริษทัเปิดรับ
หรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกียวขอ้งกบักิจการนันและมีความสามารถในการใช้
อาํนาจเหนือกิจการนันทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของ
บริษทัย่อยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัทีมีการควบคุมจนถึงวนัทีการควบคุมสินสุดลง

การสูญเสียการควบคุม 
เมือกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนี สินของ
บริษทัยอ่ยนันออก รวมถึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอืนในส่วนของเจา้ของ
ทีเกียวขอ้งกบับริษัทย่อยนัน กาํไรขาดทุนทีเกิดขึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้
ในงบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมทียงัคง
เหลืออยูใ่หว้ดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยตุิธรรม ณ วนัทีสูญเสียการควบคุม 

ส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย
ส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนของกลุ่มบริษทัทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียใน
บริษทัร่วมและการร่วมคา้

ส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนของบริษทัทีบนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย

บริษทัร่วมเป็นกิจการทีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเกียวกบันโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัทีจะควบคุมหรือควบคุมร่วม
ในนโยบายดงักล่าว

การร่วมคา้ เป็นการร่วมการงานซึ งผูท้ีมีการควบคุมร่วมในการงานนันมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของ
การร่วมการงานนัน เงินลงทุนในการร่วมคา้บนัทึกในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนไดเ้สีย และรับรู้
รายการเริมแรกดว้ยราคาทุน

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม บริษทัย่อยและการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการ
เมือเริมแรกดว้ยราคาทุนซึ งรวมถึงตน้ทุนการทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเริมแรก ส่วนแบ่งกาํไร
ขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของเงินลงทุนทีบันทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัและ
บริษัทจะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจนถึงวนัทีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั หรือการควบคุมร่วม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)147
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การตดัรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทียงัไม่เกิดขึนจริงซึ งเป็น
ผลมาจากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริง
ซึ งเป็นผลมาจากรายการกบับริษทัร่วมและกิจการทีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าที
กลุ่มบริษทัมีส่วนได้เสียในกิจการทีถูกลงทุนนัน ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะ
เดียวกบักาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริง แตเ่ท่าทีเมือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึน

3.2 เงินตราตา่งประเทศ
รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั
(สกุลเงินบาท) โดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ

สินทรัพยแ์ละหนี สินทีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใช้
ในการดาํเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนันัน กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกรับรู้ใน
งบกาํไรขาดทุน 

สินทรัพยแ์ละหนี สินทีไม่เป็นตวัเงินซึ งเกิดจากรายการบญัชีทีเป็นเงินตราตา่งประเทศซึ งบันทึกตาม
เกณฑร์าคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ

3.3 เครืองมือทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดใ้ช้เครืองมือทางการเงิน เพือลดความเสียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี ย เครืองมือทางการเงินเหล่านี ประกอบดว้ยสัญญาแลกเปลียน
ล่วงหนา้ สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย ซึ งบนัทึกใน
งบการเงิน ณ วนัทีตามสญัญา วตัถุประสงคข์องเครืองมือทางการเงนิเหล่านี คือการลดความเสียง

สัญญาแลกเปลียนและสัญญาซือขายอตัราแลกเปลียนล่วงหน้าป้องกนัความเสียงจากการเปลียนแปลง
ของอตัราแลกเปลียนโดยการกาํหนดอตัราแลกเปลียนทีจะใช้ในการชาํระหนี ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการซือขายเงินตราต่างประเทศบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินอืน ณ วนัทีตามสัญญา 
สัญญาแลกเปลียนและสัญญาซือขายอตัราแลกเปลียนล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอตัราแลกเปลียน
ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน กาํไรหรือขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ดงักล่าวจะถูกบนัทึกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดทีเกิดขึนในการทาํสัญญาจะถูกตดั
จาํหน่ายในงบกาํไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญา

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียป้องกนัความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย ผลต่าง
ทีจะได้รับหรือตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียไดบ้นัทึกเป็นส่วนหนึ งของรายได้
หรือค่าใช้จ่ายดอกเบียตลอดอายขุองสัญญา กาํไรขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาหรือการชาํระคืนเงิน
กูย้มืก่อนกาํหนดไดบ้นัทึกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน

3.4 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั
ออมทรัพย์ และฝากประจาํไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารทีมีภาระผูกพนั และเงินลงทุน
ระยะสันทีมีสภาพคล่องสูงและมีอายคุงเหลือนับแต่วนัออกตราสารจนถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลาสาม
เดือนหรือตํากวา่

3.5 ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืนแสดงในราคาทุนสุทธิหลงัจากหกัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี และการคาดการณ์เกียวกบัการ
ชาํระหนีในอนาคตของลูกคา้ ลูกหนีจะถูกตดัจาํหน่ายจากบญัชีเมือทราบวา่เป็นหนี สูญ

3.6 สินคา้คงเหลือ
สินคา้คงเหลือประกอบดว้ยโทรศพัท์เคลือนที ซิมการ์ด และอะไหล่ทีใช้ในการซ่อมแซมและการ
ใหบ้ริการ

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํากวา่ ราคาทุนของสินคา้
คงเหลือของกลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณโดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกัเคลือนที

ต้นทุนของสินคา้ประกอบด้วยตน้ทุนที ซือ ต้นทุนแปลงสภาพและต้นทุนอืนเพือให้สินคา้อยู่ใน
สถานทีและสภาพปัจจุบนั

มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาทีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหักดว้ยค่าใช้จ่ายที
จาํเป็นในการขาย

ค่าเผือสินคา้ลา้สมัยและการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือจะถูกบันทึกสําหรับสินค้าเสื อมคุณภาพ 
เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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3.7 เงินลงทนุ
เงินลงทนุในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัและเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้
ในงบการเงินรวมบนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย

เงินลงทนุในเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาํ ตราสารหนีและตราสารทุนอืน

เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาํทีจดัประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสัน มีอายคุรบกาํหนดมากกว่า
สามเดือนแต่ไม่เกินหนึงปี

ตราสารหนี และตราสารทุนซึ งเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซึ งถือไวเ้พือคา้ จดัประเภทเป็น
สินทรัพยห์มุนเวียนและแสดงในมูลค่ายติุธรรม กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยบ์นัทึกรับรู้
ในงบกาํไรขาดทุน

ตราสารหนี ซึงกลุ่มบริษทัและบริษทัตังใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทีจะถือ
จนครบกาํหนด เงินลงทุนทีจะถือจนครบกาํหนด แสดงในราคาทนุตดัจาํหน่ายหกัดว้ยขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนทีซือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี จะถูกตดัจ่ายโดย
วธีิอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงตลอดอายขุองตราสารหนี ทีเหลือ

ตราสารหนี และตราสารทุนซึ งเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากทีถือไวเ้พือคา้
หรือตังใจถือไวจ้นครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผือขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในครั งแรก
เงินลงทุนเผือขายแสดงในมูลค่ายติุธรรม และการเปลียนแปลงทีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและ
ผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการทีเป็นตัวเงิน บันทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ส่วนผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าและผลตา่งจากการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศบนัทึกรับรู้ในงบกาํไร
ขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมทีเคย
บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเขา้งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ในกรณีทีเป็นเงิน
ลงทุนประเภททีมีดอกเบีย จะตอ้งบนัทึกดอกเบียในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนโดย
วธีิอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ งไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า

มูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์พือคา้และหลกัทรัพยเ์ผือขายจะใช้ราคา
เสนอซือ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 
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การจาํหน่ายเงินลงทนุ
เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิทีได้รับและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึง
กาํไรขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยที์เกียวขอ้งทีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น จะถูกบนัทึกรับรู้
ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ในกรณีทีกลุ่มบริษทัและบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนทีถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุนสําหรับ
เงินลงทุนทีจาํหน่ายไปและเงินลงทนุทียงัถืออยูใ่ชว้ิธีเขา้ก่อนออกก่อนปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของ
เงินลงทนุทีเหลืออยูท่ ังหมด

3.8 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
การรับรู้และการวดัมูลคา่

สินทรัพยที์เป็นกรรมสิทธิ ของกิจการ

ทีดิน แสดงในราคาทุนหกัค่าเผือจากการดอ้ยคา่ (ถา้มี)

อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือจากการดอ้ยค่า

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงทีเกียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย์ ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์
ทีกิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบั
การจดัหาสินทรัพยเ์พือใหสิ้นทรัพยน์ันอยูใ่นสภาพทีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค์ ตน้ทุน
ในการรือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานทีตังของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื สาํหรับเครืองมือ
ทีควบคุมโดยลิขสิทธิ ซอฟต์แวร์ซึ งไม่สามารถทาํงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ ซอฟต์แวร์นันให้ถือว่า
ลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึงของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการทีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้ง
บนัทึกแตล่ะส่วนประกอบทีมีนยัสาํคญัแยกตา่งหากจากกนั

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งสิงตอบแทนสุทธิทีไดรั้บ
จากการจาํหน่ายกับมูลค่าตามบญัชีของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิในงบกาํไรขาดทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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สินทรพัยที์เช่า
การเช่าซึ งกลุ่มบริษัทและบริษัทได้รับความเสี ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองส่วนใหญ่ของ
ทรัพยสิ์นทีเช่านันๆ ให้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนทีดิน อาคารและอปุกรณ์ทีไดม้าโดยทาํ
สัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายตุิธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขันต ําที
ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํากวา่ หักดว้ยค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า
ค่าเช่าทีชาํระจะแยกเป็นส่วนทีเป็นตน้ทุนทางการเงิน และส่วนทีจะหักจากหนี ตามสัญญา เพือทาํให้
อตัราดอกเบี ยแต่ละงวดเป็นอตัราคงทีสําหรับยอดคงเหลือของหนี สิน ตน้ทุนทางการเงินจะบนัทึก
โดยตรงในงบกาํไรขาดทนุ

ตน้ทนุทีเกิดขึนในภายหลงั
ตน้ทุนในการเปลียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ งของมูลค่าตามบญัชีของรายการทีดิน
อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษทัและบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั นไดอ้ย่างน่าเชือถือ
ชินส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนทีเกิดขึนในการซ่อมบาํรุงทีดิน
อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนเป็นประจาํจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเมือเกิดขึน

คา่เสือมราคา
ค่าเสือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ งประกอบดว้ยราคาทุน
ของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในการเปลียนแทนอืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยแ์สดงไดด้งันี

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 30 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5 - 10 ปี 
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ์  3 - 20 ปี 
เครืองตกแตง่ ติดตัง และอุปกรณ์สาํนกังาน 2 - 18 ปี
อุปกรณ์การสือสารเพือใหเ้ช่า 5 ปี
ยานพาหนะ 5 ปี 
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กลุ่มบริษทัและบริษัทไม่คิดค่าเสือมราคาสําหรับทีดินและสินทรัพยท์ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างและ
ติดตัง

วิธีการคิดค่าเสือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งน้อยทีสุด
ทุกสินรอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

3.9 สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ
สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ ประกอบดว้ยตน้ทุนเกียวกบัอุปกรณ์และสินทรัพยอื์น ซึ งได้
โอนหรือตอ้งโอนให้กับผูอ้นุญาตให้ดาํเนินการ และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาและค่าตัด
จาํหน่ายสะสมและขาดทนุจากการดอ้ยค่า

คา่เสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย
ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอืนทีใช้แทนราคาทุนหัก
ดว้ยมูลคา่คงเหลือ

ค่าเสือมราคาและค่าตัดจาํหน่ายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อน
รูปแบบทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์นั นตามระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ โดยเริมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมือสินทรัพยน์ันพร้อมทีจะใหป้ระโยชน์

ระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ของสินทรัพยส์รุปไดด้งันี

ตน้ทนุของเครืองมือและอุปกรณ์ในการใหบ้ริการ
สือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์

10 ปี  แต่ไม่เกินอายุที เหลือของสัญญาอนุญาตให้
ดาํเนินการ

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่คิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับสินทรัพยท์ีอยูร่ะหว่างการก่อสร้างของสินทรัพยภ์ายใต้
สัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกสิน
รอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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3.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน
คา่ความนิยม
ค่าความนิยมทีเกิดจากการซือกิจการของบริษทัยอ่ยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเริมแรก
ของค่าความนิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.1 ภายหลงัจากการรับรู้เริมแรก ค่าความ
นิยมจะถูกวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม การบญัชีดา้นผูล้งทุนมูลค่าตามบญัชี
ของค่าความนิยมรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุน
ตอ้งไม่ถูกปันส่วนใหสิ้นทรัพยใ์ด ๆ ทีเป็นส่วนหนึงของมูลคา่ตามบญัชีของเงินลงทุนรวมถึงคา่ความนิยม

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคม
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคมแสดงถึงมูลค่าเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวน
เงินทีจะจ่ายชาํระ ผลตา่งระหวา่งจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายชาํระกบัมูลค่าเทียบเท่าเงินสดบนัทึกเป็นตน้ทุน
ทางการเงินตามระยะเวลาการชาํระค่าธรรมเนียมการไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม
ซึงจะเริมตดัจาํหน่ายเมือวนัทีใบอนุญาตมีผลบงัคบัใช้

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน ประกอบดว้ยมูลค่าความสัมพนัธ์และสัญญาทีมีกบัลูกคา้ทีมาจากการรวมธุรกิจ
ค่าสิทธิในการใช้โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนาํแสงปลายทาง และค่าลิขสิทธิ ซอฟต์แวร์ ทีกลุ่มบริษัท
และบริษทัซือมาและมีอายุใช้งานจาํกดั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี)

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
โดยรวมเป็นสินทรัพยที์สามารถระบุไดที้เกียวขอ้งนัน ค่าใช้จ่ายอืนรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ์
ทีเกิดขึนภายในรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน

คา่ตดัจาํหน่าย
คา่ตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอืนทีใชแ้ทนราคาทุนหักดว้ยมูลค่าคงเหลือ
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ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ งโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบทีคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ันตามระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนซึ งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมือสินทรัพยน์ันพร้อมทีจะให้
ประโยชน์

ระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งันี

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

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่คิดคา่ตดัจาํหน่ายสาํหรับสินทรัพยร์ะหว่างติดตัง

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกสิน
รอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

3.11 สินทรพัยอื์น
คา่ใชจ่้ายรอการตดับญัชี
ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี ประกอบดว้ยตน้ทุนของการเช่าสถานทีตั งสถานีฐานระยะยาว ค่าใช้จ่าย
เกียวกบัการขยายกาํลงัการใชไ้ฟฟ้าทีสถานีฐาน และค่าเช่าวงจรระหวา่งประเทศ และแสดงดว้ยราคา
ทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยคา่สะสม (ถา้มี)

คา่ตดัจาํหน่าย
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอืนทีใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่า
คงเหลือ 

ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ งโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบทีคาด
วา่จะไดรั้บประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ันตามระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย์
ไม่มีตวัตนซึ งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมือสินทรัพยน์ันพร้อมทีจะ
ใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาทีคาดว่าจะไดร้ับประโยชนส์าํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งันี

ตน้ทนุของการเช่าสถานทีตังสถานีฐานระยะยาว อายสุัญญาเช่า
ค่าใชจ่้ายเกียวกบัการขยายกาํลงัการใชไ้ฟฟ้าทีสถานีฐาน ไม่เกินอายทีุเหลือของสัญญาอนุญาตให้

ดาํเนินการ
ค่าเช่าวงจรระหวา่งประเทศ อายกุารใชง้าน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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3.12 การดอ้ยค่า
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ วนัสินรอบระยะเวลาที
รายงานวา่มีขอ้บ่งชี เรืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีทีมีขอ้บ่งชี จะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์คาดวา่
จะไดรั้บคืน สาํหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือ
ยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยที์
ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าทีจะไดร้ับคืน ขาดทนุจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

เมือมีการลดลงในมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผือขาย ซึ งไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นและมี
ความชัดเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึก
ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว
ยอดขาดทุนทีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนทีซือกบั
มูลค่ายติุธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย ์หักขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนันๆ ซึง
เคยรับรู้แลว้ในงบกาํไรขาดทนุ

การคาํนวณมูลคา่ทีคาดวา่จะไดรั้บคืน
มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสําหรับหลกัทรัพยเ์ผือขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึง
มูลค่ายติุธรรม

มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพยห์รือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการ
ประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดทีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบันโดยใช้อตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินได้เพือให้สะท้อนมูลค่าทีอาจประเมินไดใ้นตลาด
ปัจจุบนั ซึ งแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อสินทรัพย์ สาํหรับสินทรัพยท์ีไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับ
โดยอิสระจากสินทรัพยอื์นจะพิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที ก่อให้เกิดเงินสด 
ทีสินทรัพยน์ันเกียวขอ้งดว้ย

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
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การปรับลดการดอ้ยค่า
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกปรับลด เมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดร้ับคืนเพิมขึน
ในภายหลงั และการเพิมขึนนันสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีเคยรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน
สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินทีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหนีและตราสารทุนทีจดัประเภท
เป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย การปรับลดการดอ้ยค่าจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ส่วนสินทรัพยท์างการเงินทีเป็นตราสารทุนทีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย การปรับลดจะถูกรับรู้
โดยตรงในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับลด ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์ไม่ใช่
สินทรัพยท์างการเงินอืนๆ ทีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานวา่มีขอ้บ่งชี
เรืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกปรับลด หากมีการเปลียนแปลงประมาณการทีใช้
ในการคาํนวณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกปรับลดเพียงเท่าทีมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเสือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหนึง
ไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยคา่มาก่อน

3.13 หนีสินทีมีภาระดอกเบีย
หนี สินทีมีภาระดอกเบียบนัทึกเริมแรกในมูลคา่ยติุธรรมหกัค่าใช้จ่ายทีเกียวกบัการเกิดหนี สิน ภายหลงั
จากการบนัทึกหนี สินทีมีภาระดอกเบียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหว่างยอด
หนี เริมแรกและยอดหนี เมือครบกาํหนดไถ่ถอน จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายุการกูย้ืมโดยใช้
วธีิอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง

3.14 เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืนแสดงในราคาทุน

3.15 ผลประโยชนพ์นกังาน
กองทนุสาํรองเลียงชีพ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัให้มีกองทุนสาํรองเลียงชีพซึ งเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที
ได้กาํหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้ สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลียงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพยข์อง
กลุ่มบริษัทและบริษัทและได้รับการบริหารโดยผูจ้ัดการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
ดงักล่าวได้รับเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษทัและบริษัท เงินจ่าย
สมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเกิด
รายการนัน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)152

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน
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ผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงานและผลประโยชน์จากการให้บริการระยะยาว
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานทีตอ้งชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
และผลประโยชน์จากการให้บริการระยะยาว กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ในงบการเงินดว้ยวิธีคิดลดแต่
ละหน่วยทีประมาณการไวซึ้ งคาํนวณโดยใชห้ลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลกาํไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนด
ไวท้ังหมดซึ งเกิดขึนจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายของการประมาณการหนี สินผลประโยชน์พนักงานใน 
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน และรับรู้ค่าใชจ่้ายของผลประโยชน์พนกังานในงบกาํไร
ขาดทุน 

ผลประโยชนเ์มือเลิกจา้ง
ผลประโยชน์เมือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุน เมือกลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงเจตนาผกูพนั
อยา่งชดัเจนเกียวกบัการเลิกจา้ง และไม่มีความเป็นไปไดที้จะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการทัง
การเลิกจ้างก่อนวนัเกษียณตามปกติ หรือเมือกลุ่มบริษทัและบริษทัเสนอให้มีการออกจากงานโดย
สมัครใจ และมีความเป็นไปไดที้จะไดร้ับการตอบรับขอ้เสนอนัน และสามารถประมาณจาํนวนของการ
ยอมรับขอ้เสนอไดอ้ย่างสมเหตุสมผล มีการคิดลดกระแสเงินสดหากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกิน
กวา่ 12 เดือนนบัจากวนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนกังาน
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสันของพนักงานวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็น
คา่ใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเมือพนกังานทาํงานให้

หนี สินรับรู้ดว้ยมูลค่าทีคาดว่าจะจ่ายชาํระสาํหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสันหรือการปันส่วน
กาํไร หากกลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานทีจะตอ้ง
จ่ายอนัเป็นผลมาจากการทีพนักงานไดท้าํงานให้ในอดีตและภาระผูกพนันี สามารถประมาณไดอ้ยา่ง
สมเหตสุมผล

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของโครงการ โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายตุิธรรมของ
ตราสารทุนทีออกให้ ณ วนัทีใหสิ้ทธิ

รายจ่ายของโครงการ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและบนัทึกเป็นส่วนเพิมในรายการ
“สํารองสําหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผูถื้อหุ้น ตลอดระยะเวลาทีการให้บริการ
และ/หรือผลงานทีกาํหนดไวใ้นโครงการเป็นไปตามเงือนไข

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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3.16 ประมาณการหนี สิน
ประมาณการหนี สินจะรับรู้ก็ต่อเมือกลุ่มบริษัทและบริษัทมีภาระหนี สินตามกฎหมายทีเกิดขึนใน
ปัจจุบันหรือทีก่อตวัขึ นอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพือชาํระภาระหนี สินดงักล่าว ประมาณการหนี สินพิจารณา
จากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคต โดยใช้อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษี
เงินได้ เพือให้สะทอ้นจาํนวนทีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ งแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมี
ตอ่หนีสิน ประมาณการหนี สินส่วนทีเพิมขึนเนืองจากเวลาทีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน

3.17 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
การรับรู้รายได้
รายไดว้ดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมของราคาขายแบบเอกเทศของแตล่ะภาระทีตอ้งปฏิบติัตามสัญญา

รายไดจ้ากการขายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน เมือการควบคุมสินคา้ถูกโอนให้แก่ผูซื้อแลว้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตและบริการอืนๆ รับรู้เมือมีการส่งมอบบริการให้แก่ลูกคา้

รายไดค้่าบริการตามสัญญาออกแบบและติดตังระบบอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และการสือสาร (“ไอซีที”) 
รับรู้ตามขันความสาํเร็จของงาน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานและในงวดบญัชีทีมีการใหบ้ริการ

รายไดจ้ากสัญญาทีมีหลายองคป์ระกอบถูกปันส่วนตามสัดส่วนโดยปันส่วนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของ
ราคาขายแบบเอกเทศ ตามภาระทีตอ้งปฏิบตัิ กรณีทีสัญญามีภาระทีตอ้งปฏิบตัิ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง 
และตลอดช่วงเวลาหนึ ง ผลต่างจากการรับรู้รายได้ และภาระทีตอ้งปฏิบติั ณ วนัเริมตน้สัญญา รับรู้
เป็นสินทรัพยห์รือหนี สินตามสญัญา และทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาของสัญญา

สินทรัพยต์ามสัญญาแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิหลงัจากคา่เผือจากการยกเลิกสัญญา
คา่เผือจากการยกเลิกสัญญาโดยส่วนใหญ่ประเมินจากการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี  การคาดการณ์
เกียวกบัการชาํระหนีในอนาคตของลูกคา้ และขอ้มูลการยกเลิกสัญญาในอดีต สินทรัพยต์ามสัญญาจะ
ถูกตดัจาํหน่ายเมือมีการยกเลิกสัญญา

ตน้ทนุในการไดม้าซึงสัญญา
ตน้ทุนในการได้มาซึ งสัญญา คือ ค่านายหน้าทีจ่ายเพือให้ไดม้าซึ งสัญญาทีทาํกบัลูกคา้บันทึกเป็น
สินทรัพย์ แสดงดว้ยมูลค่าสุทธิหลงัจากค่าเผือจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอย่าง
เป็นระบบตลอดระยะเวลาของสัญญาซึงสอดคลอ้งกบัการรับรู้รายไดต้ามสัญญา ในกรณีทีระยะเวลา
ของการตดัจาํหน่ายตน้ทุนทีเกิดขึนจากการไดม้าซึ งสัญญามีระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี กลุ่มบริษทัและ
บริษทัจะบนัทึกตน้ทนุในการไดม้าซึงสัญญาดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดรายการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายไดค้า่เช่า
รายไดค้่าเช่าจากอุปกรณ์รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า ค่าใชจ่้ายเริมแรก
ทีเกิดขึนเป็นการเฉพาะเพือใหเ้กิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึงของคา่เช่าท ังสินตามสัญญา

รายไดด้อกเบีย
รายไดด้อกเบียบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง

คา่ใชจ่้าย
คา่ใชจ่้ายบนัทกึในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑ์คงคา้ง

3.18 ตน้ทนุทางการเงิน
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหนี สินส่วนทีเพิมขึนเนืองจาก
เวลาทีผา่นไป และสิงตอบแทนทีคาดว่าจะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินทีถือไว้
เพือขาย ขาดทุนจากมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยท์างการเงินทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน หรือขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (นอกเหนือลูกหนีการคา้) และขาดทุนจากเครืองมือป้องกนัความเสียง
รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน

ตน้ทุนการกูย้ืมทีไม่ไดเ้กียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยที์เขา้เงือนไขรับรู้ใน
งบกาํไรขาดทนุ โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง

3.19 สัญญาเช่า
สัญญาเช่าดาํเนินงาน
สัญญาเช่าระยะยาวเพือเช่าสินทรัพยโ์ดยทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่
ตกอยู่กบัผูใ้ห้เช่าจะจดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินทีตอ้งจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าดาํเนินงาน (สุทธิจาก
สิงตอบแทนจูงใจทีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของ
สัญญาเช่านัน

ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เบียปรับทีตอ้งจ่ายให้กบั
ผูใ้หเ้ช่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในระยะเวลาบญัชีทีการยกเลิกนันเกิดขึน
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สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าซึ งกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บโอนผลตอบแทนและความเสียงส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของ
สินทรัพยย์กเวน้กรรมสิทธิ ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึก
สินทรัพยท์ีเช่าในมูลค่ายติุธรรม ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขันตํา
ทีจะตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํากว่า ค่าเสือมราคาของสินทรัพย์ทีเช่าคาํนวณโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย์ ดอกเบียหรือค่าใชจ้่ายทางการเงินคาํนวณโดยใช้
วิธีอตัราดอกเบี ยทีแทจ้ริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบี ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าเสือม
ราคารับรู้เป็นคา่ใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

3.20 คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินได้ของปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเวน้แต่ในส่วนทีเกียวกบั
รายการทีเกียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือรายการทีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน

ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือได้รับชําระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือ
ขาดทุนประจาํปีทีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีทีประกาศใช้ ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีทีเกียวกบั
รายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั วคราวทีเกิดขึนระหว่างมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพยแ์ละหนี สินและจาํนวนทีใช้เพือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะไม่ถูกรับรู้เมือเกิดจากผลแตกต่างชัวคราวดงัต่อไปนี การรับรู้ค่าความนิยมในครั งแรก การ
รับรู้สินทรัพย์หรือหนี สินในครั งแรกซึ งเป็นรายการทีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนันไม่มี
ผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือภาษี และผลแตกต่างทีเกียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล้

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีตอ้งพิจารณาถึงผลกระทบทางภาษีทีจะเกิดจากลกัษณะ
วิธีการทีกลุ่มบริษทัและบริษทัคาดวา่จะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนี สินตาม
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัทีสินรอบระยะเวลารายงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)154

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 

- 33 -

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีทีคาดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชัวคราวเมือมีการ
ปรับปรุงโดยใช้อตัราภาษีทีประกาศใชห้รือทีคาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 
ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัและบริษทั
ตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีทีตอ้งจ่ายเพิมขึน
และมีดอกเบียทีตอ้งชาํระ กลุ่มบริษทัและบริษทั เชือว่าไดต้ ังภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงิน
ได้ที จะจ่ายในอนาคต ซึ งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทาง
กฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี อยูบ่นพืนฐานการประมาณการและขอ้
สมมติฐาน และอาจจะเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจเกียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะ
ทาํให้กลุ่มบริษทัและบริษทัเปลียนการตดัสินใจโดยขึนอยู่กบัความเพยีงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่าย
ทีมีอยู่ การเปลียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดใ้นรอบระยะเวลา
รายงานทีเกิดการเปลียนแปลง

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนี สินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีสามารถหักกลบไดเ้มือ
กิจการมีสิทธิตามกฎหมายทีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนี สินภาษีเงินได้
ของปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดนี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษี
เดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันันกิจการมีความตังใจจะจ่ายชาํระหนี สินและ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตังใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี สินใน
เวลาเดียวกนั

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กาํไรเพือเสียภาษี
ในอนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์
ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง

3.21 กาํไรตอ่หุน้
กลุ่มบริษทัและบริษทั แสดงกาํไรตอ่หุน้ขันพืนฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลดสาํหรับหุ้นสามญั กาํไรต่อ
หุ้นขันพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของกลุ่มบริษัทและบริษทัดว้ย
จาํนวนหุ้นสามัญถวัเฉลียถ่วงนํ าหนักทีออกจาํหน่ายระหว่างปีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามัญทีซือคืน
กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัทีปรับปรุงดว้ยจาํนวน
หุ ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนํ าหน ักที ออกจาํหน่ายและปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามัญทีซื อคืน และ
ผลกระทบของตราสารทีอาจเปลียนเป็นหุน้สามญัปรับลดทังหมดและสิทธิซือหุ้นของพนกังาน

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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3.22 รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน
ผลการดาํเนินงานของส่วนงานทีรายงานต่อประธานเจา้หน้าทีบริหารของกลุ่มบริษทัจะแสดงถึงรายการ
ทีเกิดขึนจากส่วนงานดาํเนินงานนันโดยตรงรวมถึงรายการทีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตสุมผล

3.23 การใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้ริหาร
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้ง
อาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตังขอ้สมมติฐาน
หลายประการ ซึ งมีผลกระทบต่อการแสดงจํานวนสินทรัพย์ หนี สินและการเปิดเผยข้อมูลเกียวกับ
สินทรัพยแ์ละหนี สินทีอาจเกิดขึน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน รวมทังการแสดงรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย
ของปีบัญชี  ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู ้บริหาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์  
ณ ขณะนัน ผลทีเกิดขึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนัน

การใชดุ้ลยพินิจทีสาํคญัในการใชน้โยบายการบญัชี มีดงัตอ่ไปนี

การรับรู้ตน้ทนุของสินทรัพยแ์ละการคิดค่าเสือมราคาของสินทรัพย์
การรับรู้ตน้ทุนทีเกิดขึนเป็นส่วนหนึ งของมูลค่าตามบญัชีของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จะสินสุดเมือผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาแลว้วา่สินทรัพยน์ันอยูใ่นสภาพทีพร้อมจะใช้งาน
ไดต้ามความประสงคข์องผูบ้ริหาร นอกจากนัน นโยบายการบญัชีวธีิการคิดค่าเสือมราคาและการประมาณ
อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรพัยย์งัคงใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารในการทบทวนอย่างสมําเสมอทุกรอบ
ระยะเวลาบญัชี

การดอ้ยค่า
สินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัจะมีการทบทวน ณ ทุกวนัทีในงบแสดงฐานะการเงินวา่มี
ข้อบ่งชี เรืองการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีทีมีข ้อบ่งชี จะทาํการประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์

การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบัผลขาดทุนสะสมยกมา
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้เมือบริษทัคาดการณ์ไดแ้น่นอนว่าจะมีประโยชน์ทางภาษีใน
อนาคต และโอกาสทีบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีจะสามารถใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษี
สะสม 

ขอ้พิพาททางการคา้และคดีความทีสาํคญั
รายการทีมีการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการตังประมาณการหนี สินทีอาจเกิดขึนจากคดีความที
สาํคญัเนืองจากผลคดียงัไม่สินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)155

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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3.24 การวดัมูลค่ายตุิธรรม
มูลค่ายตุิธรรมเป็นราคาทีจะไดร้ับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพือโอนหนี สินในรายการที
เกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัทีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานันจะสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง
หรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือ
หนี สินรายการใดรายการหนึง กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหนี สินนันซึ ง
ผูร่้วมตลาดจะนาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาของสินทรัพยห์รือหนี สิน ณ วนัทีวดัมูลค่า โดยการวดั
มูลคา่ยติุธรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินนีใชต้ามเกณฑต์ามทีกล่าว

นอกจากนี การวดัมูลค่ายตุิธรรมไดจ้ดัลาํดบัชันเป็นระดบัที 1 ระดบัที 2 และระดบัที 3 โดยแบ่ง
ตามลาํดบัขันของขอ้มูลที สามารถสังเกตได ้ และตามลาํดบัความสําคญัของขอ้มูลทีใชว้ดัมูลค่า
ยติุธรรม ซึ งมีดงัต่อไปนี

- ระดบัที 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์
หรือหนี สินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนัน ณ วนัทีวดัมูลคา่

- ระดบัที 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพยน์ันหรือ
หนี สินนันนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึ งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัที 3 เป็นขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ันหรือหนี สินนัน

4. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี

หน่วย : ล้านบาท 
หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 2562 2561 2562 2561 
เงินสดในมือ 6 6 1 1
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 35 630 567 3 4 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 35 19,828 10,625 1,971 326
เงินฝากธนาคารประเภทประจาํ ไม่เกิน 3 เดือน 1,027 1 - -
เงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง 135 88 - -

21,626 11,287 1,975 331
หกั เงินฝากธนาคารทีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 5 (1,989) (2,220) - -
รวม  19,637 9,067 1,975 331

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจดัตามประเภทสกลุเงินตรา ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 2562 2561 2562 2561 

สกุลเงินบาท 18,263 8,145 1,975 328
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 1,096 657 - 1
สกุลเงินยโูร 278 265 - 2
รวม 19,637 9,067 1,975 331

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีอตัราดอกเบี ยที
แท้จริงในอตัราระหว่างร้อยละ 0.04 ถึงร้อยละ 2.57 ต่อปี และร้อยละ 0.04 ถึงร้อยละ 1.40 ต่อปี ตามลาํดับ
(ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 : ร้อยละ 0.04 ถึงร้อยละ 1.30 ตอ่ปี และร้อยละ 0.04 ถึงร้อยละ 1.25 ตอ่ปี ตามลาํดบั) 

5. เงนิฝากธนาคารทีสามารถใช้เป็นการเฉพาะ
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยทีบงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ บริษทัยอ่ยตอ้ง
ฝากเงินสดทีรับล่วงหน้าจากลูกคา้ไวใ้นธนาคารเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่ามูลค่าคงเหลือของเงินรับล่วงหนา้จาก
ลูกคา้ของบริษทัยอ่ย และไม่สามารถนาํไปใช้สาํหรับวตัถุประสงคอื์นนอกจากชาํระให้แก่ผูใ้ห้บริการเท่านัน
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากธนาคารทีสามารถใช้เป็นการเฉพาะในงบการเงินรวมมีจาํนวนเงิน
1,989 ลา้นบาท (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 : 2,221 ลา้นบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)156

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
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6. ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวยีนอืน
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี

หน่วย : ล้านบาท 
หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
ลกูหนีการค้า
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 35

ลูกหนีการคา้ 39 105 10 15
รายไดค้า้งรับ 25 68 - 3

64 173 10 18
บุคคลหรือกิจการอืน ๆ

ลูกหนีการคา้ 9,993 9,672 180 180
รายไดค้า้งรับ 7,985 7,957 1,574 1,575

17,978 17,629 1,754 1,755
รวมลูกหนีการค้า 18,042 17,802 1,764 1,773
หกั ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (1,765) (1,441) (98) (99)
ลกูหนีการค้า - สุทธิ 16,277 16,361 1,666 1,674
ลกูหนีอืน
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,817 2,240 10 13
ลูกหนี - บตัรเงินสด/เติมเงินผา่น

โทรศพัทเ์คลือนที 94 137 - -
ภาษีมูลค่าเพิมรอขอคืน 51 428 - -
อืน ๆ 59 76 149 99
รวมลูกหนีอืน 2,021 2,881 159 112
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวยีนอืน 18,298 19,242 1,825 1,786
(กลบัรายการ) หนี สูญและหนีสงสยัจะสูญ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2,521 2,175 (1) (1)

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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การวเิคราะห์อายขุองลูกหนีการคา้ มีดงันี
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
2562  2561  2562  2561 

บุคคลหรือกจิการทีเกียวข้องกัน
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระถึงเกินกาํหนด

ชาํระน้อยกวา่ 3 เดือน  58 171 10 18 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 3 เดือน

แต่ไม่เกิน 6 เดือน 4 - - - 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 6 เดือน

แต่ไม่เกิน 12 เดือน - - - -
เกินกาํหนดชาํระกว่า 12 เดือน 2 2 - - 

64 173 10 18
บุคคลหรือกจิการอืนๆ
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระถึงเกินกาํหนด

ชาํระน้อยกว่า 3 เดือน 15,051 14,472 - -
เกินกาํหนดชาํระกว่า 3 เดือน

แต่ไม่เกิน 6 เดือน 767 669 - - 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 6 เดือน

แต่ไม่เกิน 12 เดือน 175 582 - - 
เกินกาํหนดชาํระกว่า 12 เดือน 1,985 1,906 1,754 1,755

17,978 17,629 1,754 1,755
หกั ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (1,765) (1,441) (98) (99)

16,213 16,188 1,656 1,656 
ลกูหนีการค้า - สุทธิ 16,277 16,361 1,666 1,674

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีระยะเวลาตังแต่ 14 วนัถึง 120 วนั

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)157
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ลูกหนีการคา้จดัตามประเภทสกุลเงินตรา ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 2562 2561 2562 2561 

สกุลเงินบาท 15,217 14,535 1,666 1,674
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 984 1,824 - -
สกุลเงินยโูร 76 2 - -
รวม 16,277 16,361 1,666 1,674

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัและบริษัทมียอดหนีคงเหลือของรายไดค้า้งรับของเงินส่วนแบ่งรายได้
จากการให้บริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ ซึ งยอดคงเหลือดงักล่าวแสดงเป็นหนี คงคา้งนานเกิน 12 เดือน เป็น
จาํนวนเงิน 1,584 ลา้นบาท และ 1,574 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 : 1,584 ลา้นบาท และ 1,574 ลา้น
บาท ตามลาํดบั)

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

เมื อว ันที 1 พ ฤษภาคม 2560 คณ ะอนุญ าโตตุลาการมี คําชี ขาดให้ ทีโอทีช ําระค่าส่วนแบ่งรายได้จาก
การให้บริการโทรศพัทร์ะหว่างประเทศ ตังแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดือนกนัยายน 2555 ให้กบับริษทัเป็น
จาํนวน 1,355 ล้านบาท พร้อมดอกเบี ยตั งแต่วนัชี ขาด จนกว่าจะชําระเสร็จเป็นจํานวนร้อยละ 7.5 ต่อปีของ
เงินตน้ดงักล่าว นอกจากนี ทีโอทีตอ้งชาํระส่วนแบ่งรายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศตังแต่
เดือนตุลาคม 2555 เป็นตน้ไปจนกวา่จะหมดภาระผูกพนัตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการในวนัที 30 กนัยายน 2558 
หรือไดม้ีการตกลงแกไ้ขหรือทาํสัญญากนัใหม่

ต่อมาในวนัที 7 กนัยายน 2560 บริษัทได้รับคาํฟ้องคดีหมายเลขดาํที 1148/2560  ลงวนัที 17 กรกฎาคม 2560 ซึ ง
ทีโอทียืนฟ้องเพิกถอนคําชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที ชี ขาดให้ทีโอทีชําระค่าส่วนแบ่งรายได้จากการ
ใหบ้ริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศตามขอ้ความขา้งตน้ ขณะนีคดีอยู่ในขันตอนของศาลปกครองกลาง

เมือวนัที 26 พฤศจิกายน 2556 บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั (“DPC”) ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย ไดย้ืนฟ้องต่อศาลปกครองกลาง
เรียกร้องใหบ้ริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท”) ชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัท์
ระหว่างประเทศ จาํนวน 9 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปีจนถึงวนัฟ้องพร้อมดอกเบียรวมเป็นจาํนวนเงิน
11 ลา้นบาท
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เมือวนัที 31 พฤษภาคม 2561 ศาลปกครองกลางมีคาํพิพากษาให้ กสท. ชําระค่าส่วนแบ่งรายได้จากการ
ให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศให้กบั DPC จาํนวน 2.56 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงิน
ตน้จาํนวนดังกล่าว จนกว่าจะชําระเสร็จสิน นับแต่วนัฟ้องคดีเป็นตน้ไปจนกว่าจะชําระเสร็จสิน โดยให้ชาํระ
ภายใน 60 วนั จากวนัทีคดีสินสุด

ต่อมาเมือวนัที 29 มิถุนายน 2561 DPC ยืนอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด  
ทีให้ กสท.ชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ ตามอตัราค่าตอบแทนการใช้
และเชือมต่อ ตามคาํสังคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ฉบบั 11/2553 เรือง ให้ใชอ้ตัราคา่ตอบแทน
การเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นอตัราอา้งอิง ซึ งมิใช่อตัราที DPC และ กสท. ตกลงร่วมกนัตามขอ้ตกลง
แบ่งส่วนรายได้ ขณะนีคดีอยูใ่นขันตอนของศาลปกครองสูงสุด 

7. สินทรัพย์ตามสัญญา 
สินทรัพย์ตามสัญญ า ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี  (ณ ว ันที 31 ธันวาคม 2561 : ไม่ มี) (งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ :ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท
  งบการเงินรวม 

2562
สินทรัพย์หมุนเวยีน
สญัญาขายอปุกรณ์พร้อมใหบ้ริการรายเดือน 2,219
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญหรือคาดว่าจะถูกยกเลกิก่อนสินสุด

ระยะเวลาของสัญญา (350) 
สินทรัพย์ตามสัญญา - สุทธิ (ดูหมายเหตุขอ้ 2.4) 1,869

ขาดทุนจากการยกเลกิสัญญา
สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 747

สินทรัพย์ตามสัญญาคือจาํนวนที เกิดจากกับสัญญาขายอุปกรณ์พร้อมให้บริการรายเดือนทีท ํากับลูกค้า
ซึ งเกิดขึนจากการปันส่วนราคาขายให้กบัการขายอุปกรณ์ ซึ งมีช่วงเวลารับรู้รายได้ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ ง 
เมือกลุ่มบริษทัมีการโอนการควบคุมของอุปกรณ์ให้กบัลูกคา้แลว้ โดยสินทรัพยต์ามสัญญาดงักล่าวจะลดลง
สัมพนัธ์กบัการออกใบเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนของลูกคา้ในแต่ละเดือนโดยบริการรายเดือนมีช่วงเวลารับรู้
รายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึงและตามขันความสาํเร็จของงาน

สินทรัพยต์ามสัญญาทีถูกยกเลิกหรือคาดว่าจะถูกยกเลิกก่อนสินสุดระยะเวลาของสัญญาจะลดลงและรับรู้เป็น
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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8. สินค้าคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
สินคา้สาํเร็จรูป 4,920 3,916 - -
วสัดุและอะไหล่ 1 2 - -
อะไหล่เพือการซ่อมแซม

เครือข่ายโทรศพัทเ์คลือนที 129 505 - 363
5,050 4,423 - 363

หกั ค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและการลดมูลค่า
ของสินคา้คงเหลือ (222) (600) - (363)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 4,828 3,823 - - 

กลุ่มบริษทัและบริษทักลบัรายการค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือสาํหรับปีสินสุดวนัที
31 ธันวาคม 2562 ในงบการเงินรวมจาํนวน 378 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 363 ลา้นบาท
(สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 : งบการเงินรวม 174 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)) 

9. เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 
รายการเคลือนไหวในเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม มีด ังนี
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม

2562 2561
ณ วนัที 1 มกราคม 18 31
รับรู้กาํไร (ขาดทุน) ในเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 (13)
ณ วันที 31 ธันวาคม 25 18

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทไม่มีรายการซือขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม
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รายการเคลือนไหวในเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม มีดงันี
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม

2562 2561
ณ วนัที 1 มกราคม 736 59
เงินลงทนุเพิมขึน - 787
เงินปันผลรับระหวา่งปี (8) -
รับรู้ขาดทุนในเงินลงทุนในการร่วมคา้ (92) (110)
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 636 736

เงนิลงทุนในการร่วมค้า
เงนิปันผลรับ
ในระหวา่งปี 2562 กลุ่มบริษทัไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัร่วมคา้แห่งหนึงในอตัราหุน้ละ 13 บาท เป็นจาํนวนเงิน
ทังสิน 8 ลา้นบาท

บริษทั แรบบทิ - ไลน์ เพย์ จาํกดั
เมือวนัที 2 พฤศจิกายน 2560  ทีประชุมคณะกรรมการของบริษัท อนุมัติให้ลงทุนในบริษัท แรบบิท - ไลน์ เพย์ จาํกัด
(“RLP”) ต่อมา เมือวนัที 5 มีนาคม 2561 บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จาํกดั (“AMP”) ซึ งเป็นบริษัทย่อยไดเ้ขา้ทาํ
สัญญาผูถื้อหุ้นกบับริษทั แรบบิทเพย์ ซิสเทม จาํกดั และ Line Pay Corporation สําหรับการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ
33.33 หรือ 1,999,998 หุ้น ของ RLP ในราคาหุ้นละ 393.75 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 787 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์
การลงทุนนี เพือขยายธุรกิจในดา้นการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิคส์ และการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิคส์ เพือรองรับ
การใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในเศรษฐกิจแบบดิจิทลั

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)159
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เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนเหล่านันสาํหรับแต่ละปี มดีงันี

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม

 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ทุนชําระแล้ว ราคาทุน มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย เงินปันผลรับสําหรับปี
2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

(ร้อยละ)
บริษัทร่วม
บริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย์ จาํกดั 29 29 50 50 15 15 25 18 - - 

การร่วมค้า
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั 60 60 100 100 60 60 87 69 8 -

บริษทั แรบบิท-ไลน์ เพย์ จาํกดั 33.33 33.33 600 600 787 787 549 667 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)160

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน
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สรุปขอ้มูลฐานะทางการเงินของบริษทัร่วมและการร่วมคา้และผลการดาํเนินงานสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั มีดงันี
หน่วย : ล้านบาท

วันที
รายงาน

สัดส่วนความ
เป็นเจ้าของ

(ร้อยละ)
สินทรัพย์
หมุนเวียน

สินทรัพย์ 
ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์รวม หนีสิน
หมุนเวียน

หนีสิน
ไม่หมุนเวียน

หนีสินรวม รายได้ 
รวม

ค่าใช้จ่าย 
รวม

กาํไร
(ขาดทุน)

ปี 2562 
บริษัทร่วม
บริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย์ จาํกดั 31 ธนัวาคม 29 94 445 539 421 39 460 143 145 (2)

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

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

ปี 2561
บริษัทร่วม 
บริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย์ จาํกดั 31 ธนัวาคม 29 126 499 625 503 46 549 145 163 (18) 

การร่วมค้า 
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั 31 ธนัวาคม 60 62 90 152 37 - 37 40 21 19 

บริษทั แรบบิท ไลน์ เพย์ จาํกดั 31 ธนัวาคม 33.33 1,414 197 1,611 571 5 576 215 590 (375) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)161

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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รายการกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลคา่ตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ทีรับรู้ในงบการเงินรวม
ทีมีสาระสาํคญั เป็นดงันี

หน่วย :  ล้านบาท
งบการเงนิรวม 

บริษัท แรบบทิ - ไลน์ เพย์ จาํกดั 2562  2561 
สินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมคา้ 680 1,035 
สัดส่วนการถือหุน้ของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ (ร้อยละ) 33.33 33.33 

227 345 
ค่าความนิยม 322 322 
ราคาตามบญัชีของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ 549 667 

10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย
รายการเคลือนไหวในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562  2561 
บริษัทย่อย 
ณ วนัที 1 มกราคม ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิม 22,159 22,650 
ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 2.4 1,356 - 
ณ วนัที 1 มกราคม ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 23,515 22,650 
เงินปันผลรับระหวา่งปี (26,373)  (30,540)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 30,590 30,045
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในบริษทัยอ่ย 195 -
ลงทนุในบริษทัยอ่ยเพิมขึน 1 4 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 27,928 22,159

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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การลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัท แอดวานซ์ ดิจทิัล ดิสทริบวิชัน จํากดั

เมื อว ันที 2 ตุลาคม 2560 ที ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติมติให้จัดตั งบริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล 
ดิสทริบิวชัน จํากัด (“ADD”) เป็นบริษัทย่อย เพือประกอบธุรกิจด้านนายหน้าประกันภัย ต่อมา เมือวนัที
8 กุมภาพนัธ์ 2561 ADD ได้จดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย์มูลค่า 4 ลา้นบาท หรือ
40,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 100 บาท โดยบริษทัถือหุน้จาํนวน 39,997 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน
4 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน

เมือว ันที 26 เมษายน 2562 บริษัท แอดวานซ์  ดิจิทัล ดิสทริบิวชันจํากัด (“ADD”) ซึ งเป็นบริษัทย่อยได้
จดทะเบียนเพิมทุนจาก 4 ลา้นบาท โดยเป็นหุ้นสามญั 40,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นจาํนวน 5 ลา้นบาท
โดยเป็นหุ้นสามญั 50,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 100 บาท กบักระทรวงพาณิชย์ การเพิมทุนในครั งนี มีวตัถุประสงค์
เพือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(“คปภ.”) บริษทัไดจ่้ายเงินลงทุนเพิมในบริษทัย่อยดังกล่าวจาํนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็น
จาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)162

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนเหล่านันสาํหรับแต่ละปี มีดงันี

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ทุนชําระแล้ว ราคาทุน เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงนิปันผลรับสําหรับปี
2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

 (ร้อยละ)
บริษัทย่อย
บริษทั แอดวานซ์ คอนแทค็ เซ็นเตอร์ จาํกดั 99.99 99.99 272 272 811 811 367 316 111 226
บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั 98.55 98.55 914 914 10,226 10,226 4,155 4,117 - -
บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั 99.99 99.99 250 250 250 250 276 292 17 37
บริษทั แอดวานซ์ เอม็เปย์ จาํกดั 99.99 99.99 300 300 336 336 841 711 487 543
บริษทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จาํกดั 99.99 99.99 100 100 100 100 143 141 41 55
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั 99.99 99.99 1,350 1,350 1,485 1,485 17,751 11,169 16,936 23,720
บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จาํกดั 99.99 99.99 300 300 300 300 1,491 1,507 2,397 642
บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซพัพลาย จาํกดั 99.99 99.99 50 50 50 50 215 198 273 283
บริษทั แฟกซ์ ไลท์ จาํกดั 99.98 99.98 1 1 1 1 2,144 2,290 4,427 3,265
บริษทั ไมโม่ เทค จาํกดั 99.99 99.99 50 50 50 50 402 1,279 1,631 1,769
บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จาํกดั 99.99 99.99 75 75 75 75 141 139 53 -
บริษทั แอดวานซ์ ดิจทิลั ดิสทริบิวชัน จาํกดั 99.99 99.99 5 4 5 4 2 - - -
รวม 13,689 13,688 27,928 22,159 26,373 30,540

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)163

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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11. เงนิลงทุนระยะยาวอืน
เงินลงทนุระยะยาวอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
เงินฝากประจาํกบัสถาบนัการเงินทีถูกจาํกดัการใช้ 11 11 - -
เงินลงทุนระยะยาวอืน 56 49 47 48 
รวม 67 60 47 48

เงนิฝากประจํากับสถาบนัการเงินทีถูกจํากดัการใช้
ณ  วัน ที  31 ธัน วาคม 2562 กลุ่ ม บริษัท มี เงินฝากประจํากับส ถาบันการเงินจํานวน เงิน  11 ล้านบ าท  
(ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 : 11 ลา้นบาท) ซึ งวางไวเ้ป็นหลกัประกนัในการทีธนาคารออกหนังสือค ําประกนั
เกียวกบัการปฏิบตัิตามสญัญา

เงนิลงทุนอืน

บริษทั เนชันแนล ดิจิทัลไอดี จํากดั
เมือวนัที 22 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จาํกัด (“AMP”) ซึ งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงทุนในบริษัท
เนชันแนล ดิจิทลัไอดี จาํกดั จาํนวน 5,769 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวม 0.58 ลา้นบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 0.58 
ของทนุจดทะเบียน วตัถุประสงคข์องการลงทุนนี เพือรองรับการเปลียนแปลงดา้นกลยทุธ์แบบดิจิทลั

เมือวนัที 16 สิงหาคม 2562 บริษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จาํกดั (“AMP”) ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย ไดล้งทุนเพิมในบริษทั
เนชันแนล ดิจิทลัไอดี จาํกดั จาํนวน 80,560 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวม 8.06 ลา้นบาท ส่งผลให้ AMP ถือ
สัดส่วนร้อยละ 2.47 ของทนุจดทะเบียน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วสิาหกจิเพือสังคม (ประเทศไทย) จํากดั

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 เป็น
จาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท จากการประเมินมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทั ประชารัฐรักสามคัคี วิสาหกิจ
เพือสังคม (ประเทศไทย) จาํกดั (“PRS”)  โดยเปรียบเทียบระหวา่งมูลค่าตามบญัชีเงินลงทนุใน PRS กบัมูลค่าที
คาดวา่จะไดรั้บคืนจากเงินลงทุนดงักล่าว

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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12. ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์
รายการเคลือนไหวของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม
ยอด ณ วนัที เพิมขึ น ลดลง โอน/อืนๆ ยอด ณ วนัที
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 เครืองมือและอุปกรณ ์ 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 คา่เผืออุปกรณ์ทียกเลิกการใชง้าน (1,493) (953) - - (2,446) 
ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 130,212 (4,417) (285) - 125,510 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)164

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม
ยอด ณ วนัที เพิมขึน ลดลง เพิมขึนจาก โอน/อืนๆ ยอด ณ วนัที
1 มกราคม การซือ 31 ธันวาคม

 2561   ธุรกจิ 2561 
ราคาทุน

ทีดิน 526 99 - 172 - 797
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 419 - (1) 254 30 702
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 1,819 248 (65) - (5) 1,997
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ ์ 190,017 19,915  (2,466) 1,130 4,468 213,064
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์สาํนกังาน 1,305 103 (39) 559 62 1,990
อุปกรณ์การสือสารเพือให้เช่า 8 - (8) - - - 
ยานพาหนะ 192 28 (50) 12 - 182

รวม 194,286 20,393 (2,629) 2,127 4,555 218,732

ค่าเสือมราคาสะสม
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (380) (14) - (27) - (421)
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (1,070) (278) 37 - 3 (1,308)
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ์ (64,054) (24,349) 1,280  (844) (251) (88,218)
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์สาํนกังาน (1,035) (149) 34  (290) (3) (1,443)
อุปกรณ์การสือสารเพือให้เช่า (4) - 4 - - -
ยานพาหนะ (118) (32) 38  (8) - (120)

รวม (66,661) (24,822) 1,393 (1,169) (251) (91,510)
สินทรัพยที์อยูร่ะหว่างการก่อสร้างและติดตัง 6,166 2,611 (42) - (4,252) 4,483
หกั คา่เผือการดอ้ยค่า (354) - 406 - (52) - 

คา่เผืออุปกรณ์ทียกเลิกการใชง้าน (858) (635) - - - (1,493)
ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 132,579 (2,453) (872) 958 - 130,212

ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม
2562  ล้านบาท 27,343
2561  ล้านบาท 24,822

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินเฉพาะกจิการ
ยอด ณ วนัที เพิมขึ น ลดลง ยอด ณ วนัที
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) 
สินทรัพยที์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง

และติดตัง 6 - (6) -
ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 217  (48)  (99)  70 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)165

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 
หน่วย : ล้านบาท 

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

2561  2561 
ราคาทุน

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 128 - - - 128
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 304 7 (7) 6 310
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ์ 3,635 1  - - 3,636 
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์

สาํนกังาน 558 12  (17)  - 553 
ยานพาหนะ 74 18  (28)  - 64 

รวม 4,699 38 (52) 6 4,691

ค่าเสือมราคาสะสม 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (127) - - - (127)
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (254 ) (19) 7 - (266)
คอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ์ (3,492) (31) - - (3,523)
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์

สาํนกังาน (536) (11) 16 - (531)
ยานพาหนะ (42) (13) 22 - (33)

รวม (4,451) (74)  45  - (4,480)
สินทรัพยที์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง

และติดตัง 6 6 - (6) 6
ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 254 (30)  (7)  - 217 

ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม
2562    ล้านบาท 63 
2561    ล้านบาท 74 

มูลคา่สุทธิทางบญัชีของสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินในงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม
2562 มีจาํนวน 101 ลา้นบาท และ 17 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ในงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม
2561 : 135 ลา้นบาท และ 25 ลา้นบาท ตามลาํดบั)

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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13. สินทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ
รายการเคลือนไหวของสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการทีเกิดขึนในงบการเงินรวมสําหรับปีสินสุด
วนัที 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย (สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี ) 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม

ยอด ณ วนัที ลดลง โอน/อืนๆ ยอด ณ วนัที
1 มกราคม 31 ธันวาคม

2561 2561
ราคาทุน
ณ วนัที 1 มกราคม 1,248 (945) (303) -
ณ วันที 31 ธันวาคม 1,248 (945) (303) -

ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ณ วนัที 1 มกราคม (1,038) 787 251 -
ณ วันที 31 ธันวาคม (1,038) 787 251 -
ค่าเผือการด้อยค่า (210) 158 52 -
รวม - - - -

14. ค่าความนยิม
รายการเคลือนไหวของค่าความนิยมทีเกิดขึนในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงนิรวม

2562 2561
ราคาทุน
ณ วนัที 1 มกราคม  17,199 14,352
เพิมขึนจากการซือธุรกิจ (ดูหมายเหตุขอ้ 37) - 2,847
ณ วันที 31 ธันวาคม 17,199 17,199

ค่าตัดจําหน่ายสะสม 
ณ วนัที 1 มกราคม  (7,662)  (7,662)
ณ วันที 31 ธันวาคม (7,662) (7,662)
ค่าเผือการด้อยค่า (6,655) (6,655)
รวม 2,882 2,882

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)166

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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15. ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม
รายการเคลือนไหวของใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคมทีเกิดขึนในงบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที
31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย (งบการเงินฉพาะกิจการ : ไม่มี)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม
ยอด ณ วนัที เพิมขึ น ยอด ณ วนัที
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

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม
ยอด ณ วนัที เพิมขึน ยอด ณ วนัที

 1 มกราคม 31 ธันวาคม 
2561 2561

ราคาทุน
ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม 124,142 12,302 136,444

รวม 124,142 12,302 136,444

ค่าตัดจาํหน่ายสะสม
ใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคม (16,618) (8,077) (24,695)

รวม (16,618)  (8,077) (24,695)
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม 107,524 4,225 111,749

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม
2562 ล้านบาท 8,675
2561   ล้านบาท 8,077

เมือวนัที 27 พฤษภาคม 2559 บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ซึ งเป็นบริษัทยอ่ยเป็นผู้
ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถี 900 MHz ดว้ยราคาประมูลรวมทังสิน 75,654 ลา้นบาท บริษทัไดรั้บ
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี 900 MHz (“ใบอนุญาตฯ”) อย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช”) ตามเงือนไขและข้อกาํหนดทีระบุไวใ้นการ
ประมูลเมือวนัที 28 มิถุนายน 2559 โดยบริษัทได้ชําระเงินงวดแรกเป็นจาํนวนร้อยละ 11 ของราคาประมูล
และภาษีมูลค่าเพิมรวมเป็นเงินทังสิน 8,603 ลา้นบาท พร้อมวางหนงัสือค ําประกนัจากธนาคารเพือคําประกนั
การชําระเงินในส่วนที เหลือให้กับ กสทช. โดยเงินงวดที 2 และ 3 อีกร้อยละ 5 รวมภาษีมูลค่าเพิมจะชําระ
ในปีทีสองและปีทีสามและส่วนทีเหลือชําระในปีที สี ต่อมา เมือวนัที 19 มิถุนายน 2562 AWN ได้รับสิทธิ 
ในการแบ่งชาํระเงินดงักล่าวออกเป็นสิบงวด นบัแต่วนัทีมีการจ่ายเงินครั งแรก (ดูหมายเหตุขอ้ 1)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)167

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน
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เมือวนัที 19 สิงหาคม 2561 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ซึ งเป็นบริษทัย่อย เป็นผูช้นะการ
ประมูลใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถี 1800 MHz ดว้ยราคาประมูลรวมทังสิน 12,511 ลา้นบาท AWN ไดรั้บใบอนุญาตให้
ใชค้ลืนความถี 1800 MHz (“ใบอนุญาตฯ”) อยา่งเป็นทางการจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ตามเงือนไขและขอ้กาํหนดทีระบุไวใ้นการประมูล เมือวนัที 19 กนัยายน 2561 
AWN ไดช้ ําระเงินประมูลคลืนความถีงวดทีหนึ งจาํนวนร้อยละ 50 ของราคาประมูลและภาษีมูลค่าเพิมรวมเป็นเงิน
ทังสิน 6,693 ลา้นบาท พร้อมวางหนงัสือค ําประกนัจากธนาคารเพือคําประกนัการชาํระเงินในส่วนทีเหลือใหก้บั กสทช.
โดยจะชาํระงวดที 2 และงวดที 3 อีกร้อยละ 25 ในปีทีสองและปีทีสามนบัจากวนัชาํระงวดทีหนึง

ตน้ทุนใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีรับรู้เมือเริมแรกดว้ยราคาเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนทีไดม้า
ของใบอนุญาตฯ ดงักล่าว

16. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอืน
รายการเคลือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนทีเกิดขึนในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม 
ยอด ณ วนัที เพิมขึน ลดลง โอน/อืนๆ ยอด ณ วนัที
1 มกราคม 31 ธันวาคม

2562 2562
ราคาทุน

มูลค่าความสมัพนัธ์ทีมีกบัลูกคา้ 167  -  -  - 167 
มูลค่าสัญญาทีมีกบัลูกคา้ 139 - - - 139
คา่สิทธิในการใชโ้ครงขา่ย
เคเบิลใยแกว้นาํแสงปลายทาง 86 - - - 86

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

ค่าตดัจําหน่ายสะสม
มูลค่าความสมัพนัธ์ทีมีกบัลูกคา้ (33)  (36) - - (69) 
มูลค่าสัญญาทีมีกบัลูกคา้ (28)  (31) - - (59) 
คา่สิทธิในการใชโ้ครงขา่ย
เคเบิลใยแกว้นาํแสงปลายทาง (61)  (8) - - (69) 

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

สินทรัพยร์ะหวา่งติดตัง 634  137 (36) (634) 101 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 5,092  414 (38) - 5,468 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม
ยอด ณ วนัที เพิมขึน ลดลง เพิมขึนจาก โอน/อืนๆ ยอด ณ วนัที
1 มกราคม การซือ 31 ธันวาคม

2561 ธุรกจิ  2561 
ราคาทุน

มูลค่าความสมัพนัธ์ทีมีกบัลูกคา้ - - - 167 - 167
มูลค่าสัญญาทีมีกบัลูกคา้ - - - 139 - 139
คา่สิทธิในการใชโ้ครงขา่ย
เคเบิลใยแกว้นาํแสงปลายทาง - -  -  86  - 86 

คา่ลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ 8,278 719 (12) 114 204 9,303 
รวม 8,278 719 (12) 506 204 9,695

ค่าตดัจําหน่ายสะสม
มูลค่าความสมัพนัธ์ทีมีกบัลูกคา้ - (33) - - - (33)
มูลค่าสัญญาทีมีกบัลูกคา้ - (28) - - - (28)
คา่สิทธิในการใชโ้ครงขา่ย
เคเบิลใยแกว้นาํแสงปลายทาง - (8) - (53) - (61)

คา่ลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ (4,134) (911) 10 (80) - (5,115)
รวม (4,134) (980) 10 (133) - (5,237)

สินทรัพยร์ะหวา่งติดตัง 355 483 - - (204) 634 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 4,499 222 (2) 373 - 5,092 

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม
2562  ล้านบาท 1,211 
2561  ล้านบาท 980 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)168
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกจิการ
ยอด ณ วนัที เพิมขึน ลดลง โอน/อืนๆ ยอด ณ วนัที
1 มกราคม 31 ธันวาคม

2562  2562 
ราคาทุน

คา่ลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ 323 - - - 323
รวม 323 -  -  - 323 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม
คา่ลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ (306) (6) - - (312)

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

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินเฉพาะกจิการ
ยอด ณ วนัที เพิมขึ น ลดลง โอน/อืนๆ ยอด ณ วนัที
1 มกราคม 31 ธันวาคม

2561  2561 
ราคาทุน

คา่ลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ 323 - - - 323
รวม 323 -  -  - 323 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม
คา่ลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ (295) (11) - - (306)

รวม (295) (11) - - (306) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 28 (11)  - -  17 

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม
2562  ล้านบาท  6 
2561  ล้านบาท  11 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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17. สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี
สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,939 3,300 550 613
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (448) (90) - - 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 3,491 3,210 550 613

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดขึนในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม
ประกอบดว้ย
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

ยอด ณ วนัที บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน ผลกระทบจาก ยอด ณ วนัที
1 มกราคม กาํไรขาดทุน กาํไรขาดทุน การใช้มาตรฐาน 31 ธันวาคม

2562 เบ็ดเสร็จอืน การรายงานทาง 2562
การเงนิฉบับที 15

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี
ลูกหนีการคา้ (คา่เผือหนีสงสัยจะสูญ) 266 60 - - 326 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและ

การลดมูลค่าของสินคา้) 47 (3) - - 44 
รายไดค้า่บริการโทรศพัทเ์คลือนทีรับล่วงหนา้

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

คา้งจ่าย (ดอกเบียรอตดับญัชี) 766 225 - - 991 
ค่าเผืออุปกรณ์ทียกเลิกการใชง้าน 299 149 - - 448 
อืน ๆ 487 103 - - 590 
รวม 3,300 695 (56) - 3,939

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพยต์ามสญัญา - (35) - (339) (374)
อืน ๆ (90) 16 - - (74)
รวม (90) (19) - (339)  (448)
ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี - สุทธิ 3,210 676 (56) (339) 3,491 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)169
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม
ยอด ณ วนัที บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน ยอด ณ วนัที
1 มกราคม กาํไรขาดทุน การซือธุรกจิ 31 ธันวาคม 

2561    2561 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี
ลูกหนีการคา้ (คา่เผือหนีสงสัยจะสูญ) 269 (12) 9 266
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและการลดมูลคา่ของสินคา้) 77 (30) - 47
รายไดค้า่บริการโทรศพัท์เคลือนทีรับล่วงหนา้

(ผลแตกต่างของการรับรู้รายได)้ 365 43 - 408 
ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 410 - - 410 
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 394 40 32 466 
ขาดทุนสะสม 108 43 - 151 
ใบอนุญาตใหใ้ช้คลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่าย (ดอกเบียรอ

ตดับญัชี) 506 260 - 766
ค่าเผืออุปกรณ์ทียกเลิกการใชง้าน 171 128 - 299
อืน ๆ 290 187 10 487
รวม 2,590 659 51 3,300 

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อืน ๆ (28) 18 (80) (90) 
รวม (28) 18 (80) (90)
ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี - สุทธิ 2,562 677 (29) 3,210 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินเฉพาะกจิการ
ยอด ณ วนัที บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน ยอด ณ วนัที
1 มกราคม  กาํไรขาดทุน กําไรขาดทุน 31 ธนัวาคม

2562 เบด็เสร็จอืน 2562
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี
ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 410 - - 410 
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 53 20 (7) 66
ขาดทุนสะสม 150 (76) - 74 
ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี - สุทธิ 613 (56) (7) 550 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินเฉพาะกจิการ
ยอด ณ วนัที บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน ยอด ณ วนัที
1 มกราคม  กําไรขาดทุน กําไรขาดทนุ 31 ธนัวาคม

2561 เบด็เสร็จอืน 2561
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี
ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 410 - - 410 
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 47 6 -          53
ขาดทุนสะสม 108 42 - 150
รวม 565 48 - 613 

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อืน ๆ (5) 5 - - 
รวม (5) 5 - -
ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี - สุทธิ 560 53 - 613 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)170

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดจากผลแตกตา่งชัวคราวทีมีสาระสาํคญัและผลขาดทุนสะสมทีมิไดรั้บรู้
ในงบการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงันี

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
ขาดทนุสะสม 104 390 - - 
อืน ๆ 20 93 20 92
รวม 124 483 20 92

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ผลแตกต่างชัวคราวสาํหรับรายการขาดทุนสะสมทีหมดอายใุนปี
2562 - 2566 และรายการที เกิดจากผลแตกต่างชัวคราวทีไม่มีว ันหมดอายุภายใต้กฎหมายภาษีปีปัจจุบันเป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนืองจากยงัไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษี
เพยีงพอทีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีสาํหรับรายการดงักล่าว

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ผลแตกต่างชัวคราวสําหรับรายการขาดทุนสะสมทีหมดอายใุนปี
2563 - 2566 และรายการที เกิดจากผลแตกต่างชัวคราวทีไม่มีว ันหมดอายุภายใต้กฎหมายภาษีปีปัจจุบันเป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนืองจากยงัไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษี
เพยีงพอทีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีสาํหรับรายการดงักล่าว

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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18. หนีสินทีมีภาระดอกเบีย
หนีสินทีมีภาระดอกเบีย ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี

หน่วย : ล้านบาท 
หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
ส่วนทีหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน  - 5,900 - 2,900 
ส่วนของหนี สินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ งปี
- ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  24,819 3,358 - - 
- ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี 35 - 7,788 - -
- ส่วนของหนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 35 53 57 15 11
รวมส่วนของหนีสินระยะยาว

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  24,872 11,203 15 11 
เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 35 - - 4,920 4,920
รวมส่วนทีหมุนเวยีน 24,872 17,103 4,935 7,831

ส่วนทีไม่หมุนเวียน
หนี สินระยะยาว

- เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 33,757 56,571 - - 
- เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการ

ทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 35 2,999 2,999 - - 
- หุ้นกูร้ะยะยาว - สุทธิ 35 32,388 32,382 - - 
- หนี สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 35 28 78 16 26

รวมหนี สินระยะยาว  69,172 92,030 16 26 
รวม 94,044 109,133 4,951 7,857 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)171

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
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หนี สินทีมีภาระดอกเบียซึงไม่รวมหนี สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ
ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
ครบกาํหนดภายในหนึงปี 24,819 17,046 4,920 7,820 
ครบกาํหนดหลงัจากหนึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 49,430 66,459 - -
ครบกาํหนดหลงัจากหา้ปี 19,714 25,493 - - 
รวม 93,963 108,998 4,920 7,820

หนี สินทีมีภาระดอกเบียทังหมด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เป็นสกุลเงินบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)172
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บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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เงนิกู้ยืมระยะยาว
รายละเอียดของเงินกูยื้มระยะยาว ณ วนัที 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี  (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท
อตัราดอกเบียต่อปี กําหนดชําระคืนดอกเบีย กําหนดชําระคนืเงินต้น งบการเงินรวม

   2562  2561  
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากดั
อตัราคงทีตามทีระบุในสัญญา ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทังหมด 4 งวด เริมปี 2562 จนถึงปี 2564 3,750 5,000 
6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทังหมด 2 งวด ในปี 2563 12,300 12,300 
อตัราคงทีตามทีระบุในสัญญา ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทังหมด 7 งวด เริมปี 2562 จนถึงปี 2565 4,286 5,000 

6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวดครึ งปี ครบกาํหนดชาํระคืนทังจาํนวน ในปี 2563 4,200 4,200 
6MBIBOR บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทังหมด 6 งวดเริมปี 2563 - จนถึงปี 2566 20,000 20,000 
6MBIBOR บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทังหมด 5 งวดเริมปี 2562 - จนถึงปี 2566 5,600 7,000 
6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทังหมด 6 งวดเริมปี 2564 - จนถึงปี 2566 4,500 4,500 

อตัราคงทีตามทีระบุในสัญญา ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทังหมด 2 งวด ในปี 2565* 1,961 1,961 
6MTHBFIX บวกดว้ยส่วนเพิม ทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่า ๆ กนัทังหมด 6 งวดเริมปี 2566 - จนถึงปี 2569 2,000 - 

รวมเงินกู ้ 58,597 59,961
หัก ตน้ทุนธุรกรรม (21) (32)
เงินกู้ ยืมระยะยาว 58,576 59,929 

* กลุ่มบริษทัไดมี้การแก้ไขสญัญาเงินกูร้ะยะยาวกบัธนาคาร เพือเปลียนสกลุเงินกูจ้ากสกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกลุเงินบาท เพือปิดความเสียงทางดา้นอตัราแลกเปลียนและอตัราดอกเบีย ทังนีอายขุองเงินกูแ้ละเงือนไขอืนคงเดิม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)173
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บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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หุ้นกู้ระยะยาว
ณ วนัที 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัออกหุ้นกูร้ะยะยาวประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี  (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท
วันทีจําหน่าย จํานวนหน่วย จํานวนเงิน อัตราดอกเบียต่อปี กาํหนดชําระ กําหนดชําระคืนเงนิต้น งบการเงินรวม

(ล้าน) คืนดอกเบีย 2562  2561  
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด
11 เมษายน 2557 7.79 7,789 คงทีร้อยละ 4.17 ทุกงวดครึ งปี ครบกาํหนดไถ่ถอนทังจาํนวนในวนัที 11 เมษายน 2562 - 7,789 
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 พฤศจกิายน 2560 9.00 9,000 คงทีร้อยละ 3.35 ทุกงวดครึ งปี ครบกาํหนดไถถ่อนทังจาํนวนในวนัที 30 พฤศจกิายน 2570 9,000 9,000
รวมหุ้นกู้ 32,414 40,203 
หกั ตน้ทุนในการออกหุน้กู้ (26) (33) 
หุ้นกู้ระยะยาว 32,388 40,170

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)174

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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กลุ่มบริษทัมีขอ้จาํกดัทีตอ้งปฏิบติัตาม รวมทังการรักษาอตัราส่วนทางการเงินทีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดวา่ดว้ย
สิทธิและหนา้ทีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะยาว

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมซึงยงัมิไดเ้บิกใช้ จาํนวน 15,000 ลา้นบาท และ
17,000 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัไม่มีวงเงินกูย้มืซึ งยงัมิไดเ้บิกใช)้ 

ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของหุน้กูร้ะยะยาว (ยอดรวมก่อนหักค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู)้ ณ วนัที 31 ธันวาคม 
มีดงันี

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงนิรวม

ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม*
2562 2561 2562 2561

หุ้นกูร้ะยะยาว 32,414 40,203 34,388 40,662

* มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูที้มีการซือขายในตลาดหุ้นกู้คาํนวณจากราคาซือขายทีประกาศอยู่ในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
โดยใชร้าคาปิด ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน

รายการเคลือนไหวของหนี สินทีมีภาระดอกเบียสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม
เงนิกู้ยืม เงินกู้ยืม เงนิกู้ยืม เงนิกู้ยืม หุ้นกู้ หนีสินภายใต้ รวม
ระยะสัน ระยะสัน ระยะยาว ระยะยาว ระยะยาว สัญญาเช่า

จากสถาบัน จากกจิการ จากสถาบัน จากกจิการ การเงนิ
การเงนิ ทีเกียวข้องกัน การเงนิ ทีเกียวข้องกัน

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 5,900 - 59,929 2,999 40,170 135 109,133
รายการกระแสเงนิสด
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)

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

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม

เงนิกู้ยืม เงินกู้ยืม เงนิกู้ยืม เงนิกู้ยืม หุ้นกู้ หนีสินภายใต้ รวม
ระยะสัน ระยะสัน ระยะยาว ระยะยาว ระยะยาว สัญญาเช่า

จากสถาบัน จากกจิการ จากสถาบัน จากกจิการ การเงนิ
การเงนิ ทีเกียวข้องกนั การเงนิ ทีเกียวข้องกัน

ณ วนัที 1 มกราคม 2561 6,500 - 62,843 - 40,163 172 109,678
รายการกระแสเงนิสด
เพิมขึน 22,350 6,000 - 3,000 - - 31,350
จ่ายชาํระคืน (23,200) (6,000) (2,888) - - (56) (32,144)
รวมรายการกระแสเงินสด (850) - (2,888) 3,000 - (56) (794)

รายการทีไม่ใช่กระแสเงนิสด
เพิมขึน - - - - - 17 17
ตน้ทุนการกูย้ืม - - - (1) - - (1)
กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง - - (98) - - - (98)
ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้าย - - 12 - 7 - 19
รวมรายการทีไม่ใช่กระแสเงินสด - - (86) (1) 7 17 (63)

รายการเคลือนไหวจากการซือธุรกิจ
เพิมขึนจากการซือธุรกิจ 250 - 60 - - 2 312
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 5,900 - 59,929 2,999 40,170 135 109,133

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะกจิการ

เงนิกู้ยืม เงินกู้ยืมระยะสัน เงนิกู้ยืม หนีสินภายใต้ รวม
ระยะสันจาก จากกจิการ ระยะยาว สัญญาเช่า

สถาบันการเงิน ทีเกียวข้องกัน การเงนิ
ณ วนัที 1 มกราคม 2562 2,900 4,920 - 37 7,857
รายการกระแสเงนิสด
เพิมขึน - 800 -  - 800 
จ่ายชาํระคืน (2,900) (800) -  (8) (3,708)
รวมรายการกระแสเงินสด (2,900) - -  (8) (2,908)

รายการทีไม่ใช่กระแสเงนิสด
เพิมขึน - - - 2 2
รวมรายการทีไม่ใช่กระแสเงินสด - - - 2 2 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 - 4,920 - 31 4,951 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)175

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะกจิการ

เงนิกู้ยืม เงนิกู้ยืมระยะสัน เงินกู้ยืม หนีสินภายใต้ รวม 
ระยะสันจาก จากกจิการ ระยะยาว สัญญาเช่า

สถาบันการเงิน ทีเกียวข้องกัน การเงนิ
ณ วนัที 1 มกราคม 2561 - 4,640 3,025 42 7,707
รายการกระแสเงนิสด
เพิมขึน 8,700 700 -  - 9,400 
จ่ายชาํระคืน (5,800) (420) (2,828)  (17) (9,065)
รวมรายการกระแสเงินสด 2,900 280 (2,828)  (17) 335 

รายการทีไม่ใช่กระแสเงนิสด
เพิมขึน - - - 12 12 
กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง - - (197) - (197)
รวมรายการทีไม่ใช่กระแสเงินสด - - (197) 12 (185)
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 2,900 4,920 - 37 7,857 

อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงถวัเฉลียถ่วงนําหนกั ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี
หน่วย : ร้อยละต่อปี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
 2562  2561  2562  2561 
เงินกูย้มืระยะสัน - 1.79 1.12 1.38
เงินกูย้มืระยะยาว 2.82 2.80 - -
หุน้กูร้ะยะยาว 3.41 3.56 - -
หนี สินตามสัญญาเช่าการเงิน 5.18 5.37 4.04 4.07

อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงถวัเฉลียถ่วงนํ าหนักของเงินกูย้ืมระยะยาวของกลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณโดยใชอ้ตัรา
ทีไดมี้การปิดความเสียงไวแ้ลว้

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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19. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวยีนอืน
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี

หน่วย : ล้านบาท 
หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
เจ้าหนีการค้า
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 35 63 73 14 26
บุคคลหรือกิจการอืน ๆ 21,974 18,349 29 33
รวมเจ้าหนีการค้า 22,037 18,422 43 59 

เจ้าหนีอืน
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 35 17,991 18,190 2,848 2,773
ภาษีมูลค่าเพิมคา้งจ่าย 324 85 8 9
ภาษีหกั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย 312 243 6 5
อืน ๆ 35 712 740 - -
รวมเจ้าหนีอืน 19,339 19,258 2,862 2,787
รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวยีนอืน 41,376 37,680 2,905 2,846

เจา้หนีการคา้จดัตามประเภทสกลุเงินตรา ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 2562  2561  2562  2561 
สกุลเงินบาท 9,181 5,469 34 39 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 12,744 12,808 1 1
สกุลเงินยโูร 22 51 - -
สกุลเงินเยน 82 63 - -
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 8 19 8 19 
สกุลเงินปอนดส์เตอร์ลิง - 5 - -
สกุลเงินฟรังกส์วิส - 1 - -
สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลยี - 6 - -
รวม 22,037 18,422 43 59

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)176

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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20. ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่าย
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่ายในงบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม มีดังนี  (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ : ไม่มี)

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม 

หมายเหตุ  2562  2561 
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่าย 
เลขทีใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคม

NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที 2) 1 55,642 61,426 
เลขทีใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคม

NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิมเติมครั งที 3) 6,147 6,062 
61,789 67,488 

หกั ส่วนของใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่าย
ทีจะครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (24,490) (3,972)

ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่าย 37,299 63,516 

รายการเคลือนไหวของใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่ายในงบการเงินรวมสาํหรับปีสินสุดวนัที
31 ธนัวาคม มีดงันี (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

  2562  2561 
ณ วนัที 1 มกราคม 67,488 73,950
เพิมขึน - 12,303 
จ่ายชาํระ (4,020) (20,536)
ตดัจาํหน่ายดอกเบียจ่ายรอตดับญัชี 1,605 1,771 
ส่วนปรับมูลค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีโทรคมนาคมรอรับรู้ 1 (3,284) -
ณ วันที 31 ธันวาคม 61,789 67,488

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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21. ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์พนักงานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญัติ
คุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์ เมื อเกษียณ แก่พนักงานตามสิทธิและอายุงานและ
ผลประโยชนจ์ากการให้บริการระยะยาว

พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที7) พ.ศ.2562ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมือวนัที 5 เมษายน 
2562 ซึ งจะมีผลบังคบัใช้เมือพน้กาํหนด 30 วนันับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยพระราชบัญญัติ
คุม้ครองแรงงานฉบบันีกาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้งสําหรับลูกจา้งซึ งทาํงานติดต่อกัน
ครบ 20 ปีขึนไปใหม้ีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั การเปลียนแปลงดงักล่าว
ถือเป็นการแกไ้ขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน กลุ่มบริษัทและบริษทั
ไดบ้นัทึกผลกระทบจากการเปลียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทนุบริการในอดีตเป็นคา่ใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุน
เป็นจาํนวน 636 ลา้นบาท และ 72 ลา้นบาท ตามลาํดบั

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวข้องกลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสียงจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ความเสียงของช่วงชีวิต ความเสียงจากอตัราดอกเบี ย และความเสียงจากตลาด
(เงินลงทุน) 

ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังานตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนี

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 2,860 2,254 329 263 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)177
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การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนักงานสาํหรับปีสินสุดวนัที
31 ธันวาคม มีดงันี

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562  2561  2562  2561 
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน

ณ วนัที 1 มกราคม 2,254 1,856 263 235 
เพิมขึนจากการซือธุรกิจ - 156 - - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบีย 297 268 55 50
ผลประโยชน์จ่าย (47) (26) (20) (10)
โอนพนกังานไปบริษทัยอ่ย - - (6) (12)
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

พนกังานทีกาํหนดไว้ (280) - (35) - 
ตน้ทุนบริการในอดีต 636 - 72 -
ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2,860 2,254 329 263 

คา่ใชจ่้ายทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2562  2561  2562  2561 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 210 189 38 28
ดอกเบียจากภาระผูกพนั 87 79 11 10 
ตน้ทุนบริการในอดีต 636 - 72 -
รวม 933 268 121 38

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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กลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงคา่ใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
2562  2561  2562  2561 

ตน้ทุนการให้บริการและใหเ้ช่าอุปกรณ์ 49 16 99 24
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 794 171 8 2
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 3 2 3 2
ตน้ทุนทางการเงิน 87 79 11 10
รวม 933 268 121 38

ผลกาํไรจากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไวที้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562  2561  2562  2561 
รวมอยู่ในกําไรสะสม
ณ วนัที 1 มกราคม 339 339 255 255
รับรู้ระหว่างปี (280) - (35) -
ณ วันที 31 ธันวาคม 59 339 220 255

ผลกาํไรจากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไวที้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม เกิดขึนจากเรืองตอ่ไปนี

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562  2561  2562  2561 
สมมติฐานทางการเงิน (135) - (12) -
การปรับปรุงจากประสบการณ์ (145) - (23) -
รวม (280) - (35) -

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)178
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ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัสินรอบ
ระยะเวลารายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนําหนกั)

หน่วย : ร้อยละ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562  2561  2562  2561 
อตัราคิดลด 2.4 3 2.4 3
การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต 5 6 5 6

ขอ้สมมติเกียวกบัอตัรามรณะในอนาคตสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ถือตามขอ้มูลทางสถิติที
เผยแพร่ทัวไปและจากอตัราตารางมรณะไทยปี 2560 (“TMO17”)  

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานทีเกียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีอาจ
เป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอืนๆ คงที จะมีผลกระทบ
ตอ่ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว ้ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี

หน่วย : ล้านบาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
อตัราคิดลด

- เพิมขึนร้อยละ 1 (353) (301) (41) (25)
- ลดลงร้อยละ 1 422  363  49  30 

การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต
- เพิมขึนร้อยละ 1 398 339 46 28
- ลดลงร้อยละ 1 (337) (288) (40) (24)

แม้วา่การวิเคราะห์นี ไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดทีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าว แตไ่ดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ตามทีไดแ้สดงขา้งตน้

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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22. ทุนเรือนหุ้น
รายการเคลือนไหวของทุนเรือนหุน้สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี

(ล้านหุ้น/ล้านบาท) 
มูลค่าหุ้น 2562 2561

ต่อหุ้น (บาท) จํานวนหุ้น จํานวนเงิน จํานวนหุ้น จํานวนเงิน
ทุนจดทะเบียน
ณ วนัที 1 มกราคม 
- หุน้สามญั 1.00 4,997 4,997 4,997 4,997
ณ วนัที 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ 1.00 4,997 4,997 4,997 4,997 

ทุนทีออกและชําระแล้ว
ณ วนัที 1 มกราคม
- หุน้สามญั 1.00 2,973 2,973 2,973 2,973
ณ วนัที 31 ธันวาคม 
- หุ้นสามัญ 1.00 2,973 2,973 2,973 2,973 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ทุนทีออกของบริษทัประกอบดว้ย หุ้นสามญัจาํนวน 2,973 ลา้นหุ้น มูลค่า
หุน้ละ 1.00 บาท หุน้ทังหมดไดอ้อกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

ผูถ้ือหุ้นสามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึง
เสียงตอ่หนึงหุ้นในทีประชุมของบริษทั

เมือวนัที 5 มิถุนายน 2562 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย์ จาํนวน
83,302 หุ ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท ซึ งเป็นผลมาจากการใชสิ้ทธิตามใบแสดงสําคญัสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของ
บริษทัทีไดจ้ดัสรรให้แก่ผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่มบริษทัและบริษทั จาํนวน 83,302 หน่วย โดยราคาการ
ใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัเท่ากบั 166.588 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้ทุนทีออกชาํระแลว้
และส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษทัเพิมขึนจาํนวน 83,302 บาท และ 13 ลา้นบาท ตามลาํดบั

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบริษัทเสนอขายหุ้น
สูงกว่ามูลค่าหุ้นทีจดทะเบียนไว้ บริษัทตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินนี ตังเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ”) 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้นีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)179
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23. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัตอ้งจัดสรรทุนสํารอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ทุนสาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนี จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

24. องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
โครงการ Performance share plan

ครังที 2 
ในเดือนมีนาคม 2557 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั งที 1/2557 ไดอ้นุมตัิการออกใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือ
หุ้นสามัญของบริษัท โดยใบสําคญัแสดงสิทธิได้เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง
กรรมการของบริษทัทีมีคุณสมบัติตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant II”) โดยขอ้มูลสําคญัของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญั มีดงันี

วนัทีอนุมติั: 26 มีนาคม 2557
จาํนวนหน่วยทีเสนอขาย: 680,000 หน่วย
ราคาใชสิ้ทธิทีจะซือหุน้: 211.816 บาท/หุ้น
จาํนวนหุน้ทีออกเพือรองรับ: 680,000 หุ้น
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัทีมีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญัครั งแรก
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท)
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือหุ้นสามญัได้ 1 หุน้

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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ครังที 3 
ในเดือนมีนาคม 2558 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั งที 1/2558 ไดอ้นุมตัิการออกใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือ
หุ้นสามัญของบริษัท โดยใบสําคญัแสดงสิทธิได้เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง
กรรมการของบริษทัทีมีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant III”) โดยขอ้มูลสาํคญั
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญั มีดงันี

วนัทีอนุมติั: 24 มีนาคม 2558
จาํนวนหน่วยทีเสนอขาย: 872,200 หน่วย
ราคาใชสิ้ทธิทีจะซือหุน้: 249.938 บาท/หุ้น
จาํนวนหุน้ทีออกเพือรองรับ: 872,200 หุ้น
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัทีมีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญัครั งแรก
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท)
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือหุ้นสามญัได้ 1 หุน้

ครังที 4 
ในเดือนมีนาคม 2559 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั งที 1/2559 ไดอ้นุมตัิการออกใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือ
หุ้นสามัญของบริษัท โดยใบสําคญัแสดงสิทธิได้เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง
กรรมการของบริษทัทีมีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant IV”) โดยขอ้มูลสาํคญั
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญั มีดงันี

วนัทีอนุมติั: 29 มีนาคม 2559
จาํนวนหน่วยทีเสนอขาย: 826,900 หน่วย
ราคาใชสิ้ทธิทีจะซือหุน้: 166.588 บาท/หุ้น
จาํนวนหุน้ทีออกเพือรองรับ: 826,900 หุ้น
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัทีมีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญัครั งแรก
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท)
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)180

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562

- 79 - 

ครังที 5 
ในเดือนมีนาคม 2560 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั งที 1/2560 ไดอ้นุมัติการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือ
หุ้นสามัญของบริษัท โดยใบสําคญัแสดงสิทธิได้เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง
กรรมการของบริษทัทีมีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant V”) โดยขอ้มูลสาํคญั
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญั มีดงันี

วนัทีอนุมติั: 30 มีนาคม 2560 
จาํนวนหน่วยทีเสนอขาย: 1,410,500 หน่วย
ราคาใชสิ้ทธิทีจะซือหุน้: 160.434 บาท/หุ้น
จาํนวนหุน้ทีออกเพือรองรับ: 1,410,500 หุ้น
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัทีมีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญัครังแรก
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท)
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น
ระยะเวลาเสนอขาย: ภายใน 1 ปี นบัจากวนัทีทีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2560 ให้ออก

และเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิตามโครงการใบสําคญัแสดงสิทธิ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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การเปลียนแปลงใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญั สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 แสดงไดด้งันี

หน่วย : พนัหน่วย
ณ วันที 1 มกราคม รายการระหว่างงวด ณ วันที 31 ธันวาคม

2562 ออกให้ ใช้สิทธิ 
(ดูหมายเหตขุอ้ 22)

หมดอายุ 2562 
ESOP - Grant II 
- กรรมการ 30 - - (30) -
- พนกังาน 612 - - (612) - 

642 - - (642) -
ESOP - Grant III
- กรรมการ 51 - - - 51
- พนกังาน 726 - - - 726

777 - - - 777
ESOP - Grant IV
- กรรมการ 57 - (7) - 50
- พนกังาน 654 - (76) - 578

711 - (83) - 628
ESOP - Grant V
- กรรมการ 89 - - - 89
- พนกังาน 964 - - - 964

1,053 - - - 1,053
รวม 3,183 - (83) (642) 2,458

* ทังนี  ESOP ขา้งตน้นันไดร้วม ESOP ของพนกังานหรือผูบ้ริหารทีไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามขอ้กาํหนดสิทธิและ
เงือนไขทีกาํหนด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)181

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน
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การวดัมูลค่ายุติธรรม 
กลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายตุิธรรมของตราสารทุนทีออกให้ ณ วนัที
ใหสิ้ทธิโดยใช ้Monte Carlo Simulation technique โดยมีขอ้สมมติฐานทีสาํคญัดงันี

ครังที 2 
มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลียถ่วงนําหนัก ณ วนัทีให้สิทธิ 101.617 บาทต่อหุ้น
ราคาหุน้ ณ วนัทีใหสิ้ทธิ 240.000 บาทต่อหุ้น
ราคาการใชสิ้ทธิ 211.816 บาทต่อหุ้น
ความผนัผวนของหุ้นทีคาดหวงั ร้อยละ 25.15
เงินปันผลทีคาดหวงั ร้อยละ 5.00
อตัราดอกเบียปลอดความเสียง ร้อยละ 3.08

ครังที 3
มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลียถ่วงนําหนัก ณ วนัทีให้สิทธิ 82.907 บาทต่อหุน้
ราคาหุน้ ณ วนัทีใหสิ้ทธิ 236.000 บาทต่อหุ้น
ราคาการใชสิ้ทธิ 249.938 บาทต่อหุ้น
ความผนัผวนของหุ้นทีคาดหวงั ร้อยละ 22.99
เงินปันผลทีคาดหวงั ร้อยละ 5.28 
อตัราดอกเบียปลอดความเสียง ร้อยละ 2.34

ครังที 4 
มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลียถ่วงนําหนัก ณ วนัทีให้สิทธิ 67.742 บาทต่อหุน้
ราคาหุน้ ณ วนัทีใหสิ้ทธิ 165.000 บาทต่อหุ้น
ราคาการใชสิ้ทธิ 166.588 บาทต่อหุ้น
ความผนัผวนของหุ้นทีคาดหวงั ร้อยละ 27.70
เงินปันผลทีคาดหวงั ร้อยละ 8.48
อตัราดอกเบียปลอดความเสียง ร้อยละ 1.72 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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ครังที 5 
มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลียถ่วงนําหนัก ณ วนัทีให้สิทธิ 111.857 บาทต่อหุ้น
ราคาหุน้ ณ วนัทีใหสิ้ทธิ 172.500 บาทต่อหุ้น
ราคาการใชสิ้ทธิ 160.434 บาทต่อหุ้น
ความผนัผวนของหุ้นทีคาดหวงั ร้อยละ 27.22
เงินปันผลทีคาดหวงั ร้อยละ 5.55 
อตัราดอกเบียปลอดความเสียง ร้อยละ 2.01

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกรายจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ เป็นจาํนวน
26 ลา้นบาท และ 26 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (สําหรับปีสินสุด
วนัที 31 ธนัวาคม 2561 : 39 ลา้นบาท และ 39 ลา้นบาท ตามลาํดบั)

ส่วนเกนิจากการลดสัดส่วนของเงินลงทุนทียังไม่เกดิขึนจริง
ส่วนเกินจากการลดสัดส่วนของเงินลงทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงประกอบดว้ยผลรวมการเปลียนแปลงสัดส่วนของ
เงินลงทนุจนกระทังมีการขายหรือจาํหน่าย

25. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานและการจําแนกรายได้ 
กลุ่มบริษัทมี 3 ส่วนงานทีรายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ งเป็นหน่วยงานธุรกิจทีสําคญัของกลุ่มบริษัท
หน่วยงานธุรกิจทีสาํคญันี ผลิตสินคา้และใหบ้ริการทีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เนืองจาก
ใช้เทคโนโลยีและกลยทุธ์ทางการตลาดทีแตกต่างกนั ประธานเจ้าหน้าทีบริหารสอบทานรายงานการจัดการ
ภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจทีสาํคญัอยา่งนอ้ยทกุไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานของ
กลุ่มบริษทั โดยสรุปมีดงันี

ส่วนงาน 1 บริการโทรศพัทเ์คลือนที
ส่วนงาน 2 ขายเครืองโทรศพัทเ์คลือนทีและอุปกรณ์ 
ส่วนงาน 3 บริการสือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัทแ์ละอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)182
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ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างนี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใช้กาํไร
ก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซึ งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยประธานเจา้หน้าที
บริหารของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเชือว่าการใช้กาํไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนันเป็นขอ้มูล
ที เหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอืนทีดาํเนินธุรกิจใน
อตุสาหกรรมเดียวกนั

ข้อมูลตามส่วนทีรายงาน
ผลการดําเนินงานสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม มีดังนี

หน่วย : ล้านบาท 
บริการสือสารข้อมูล

ขายเครืองโทรศัพท์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รวมส่วนงานที
บริการโทรศัพท์เคลือนที เคลือนทีและอุปกรณ์ อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง  รายงาน 
2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 141,418 136,119 29,879 25,234 9,597 8,503 180,894 169,856 
รายไดจ้ากการลงทุน 181 147 7 12 10 6 198 165
ตน้ทุนทางการเงิน (4,764) (5,134) (2) (2) (11) (12) (4,777) (5,148)
ค่าเสือมราคาและ

ค่าตดัจาํหน่าย (34,761) (31,689) (5) (6) (2,463) (2,184) (37,229) (33,879)
ค่าใชจ่้ายทีมีสาระสําคญั (18,063) (15,137) (2,510) (4,893) (569) (792) (21,142) (20,822)
กาํไร (ขาดทุน) ของ 

ส่วนงานก่อนภาษีเงินได้ 38,018 40,290 (2,442) (5,952) 1,826 1,299 37,402 35,637 

สินทรัพย์และหนีสินตามส่วนงาน ณ วันที 31 ธันวาคม มีดังนี
หน่วย : ล้านบาท 

บริการสือสารข้อมูล
ขายเครืองโทรศัพท์ ผ่านสายโทรศัพท์และ รวมส่วนงานที

บริการโทรศัพท์เคลือนที เคลือนทีและอุปกรณ์ อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง  รายงาน 
2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

สินทรัพยส่์วนงาน 271,628 271,526 7,664 7,799 10,377 11,180 289,669 290,505
หนี สินส่วนงาน 212,870 225,949 3,993 4,175 3,412 2,712 220,275 232,836

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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มูลค่าการเพิมขึ นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีมีสาระสําคญั สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม มีดงันี
หน่วย : ล้านบาท 

บริการสือสารข้อมูล
ขายเครืองโทรศัพท์ ผ่านสายโทรศัพท์และ รวมส่วนงานที

บริการโทรศัพท์เคลือนที เคลือนทีและอุปกรณ์ อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง รายงาน
2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

รายจ่ายฝ่ายทุน 21,974 33,443 1 - 2,988 2,429 24,963 35,872

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

หน่วย : ล้านบาท 
2562 2561

รายได้จากลูกค้าภายนอก
ส่วนงานที 1 - บริการโทรศพัทเ์คลือนที 141,418 136,119
ส่วนงานที 2 - ขายเครืองโทรศพัทเ์คลือนทีและอุปกรณ์ 29,879 25,234
ส่วนงานที 3 - บริการสือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัทแ์ละ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 9,597 8,503
รวม 180,894 169,856

ช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึง
ส่วนงานที 2 - ขายเครืองโทรศพัทเ์คลือนทีและอุปกรณ์ 29,879 25,234
ส่วนงานที 3 - บริการสือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัทแ์ละ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 886 617
30,765 25,851

ตลอดช่วงเวลา
ส่วนงานที 1 - บริการโทรศพัท์เคลือนที 141,418 136,119
ส่วนงานที 3 - บริการสือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัทแ์ละ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 8,711 7,886
150,129 144,005

รวม 180,894 169,856

ส่วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มบริษัทดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศ
ทีมีสาระสาํคญั

ลูกค้ารายใหญ่ 
ไม่มีลูกคา้รายใดรายหนึ งเป็นลูกคา้รายใหญ่ เนืองจากกลุ่มบริษทัมีลูกคา้จาํนวนมาก ซึ งไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการ
ทังภาคธุรกิจและผูใ้ชบ้ริการรายยอ่ยทัวไป

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)183

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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26. รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอปุกรณ์
บริษัทมีรายไดจ้ากการให้บริการอินเตอร์เน็ตและโทรคมนาคมภายใตใ้บอนุญาตต่าง ๆ จากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 
ประกอบดว้ย

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะกจิการ
2562 2561

ใบอนุญาตการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต แบบทีหนึง  - - 
รายไดค้า่บริการอืน  1,728 1,734 
รวม  1,728 1,734 

27. รายได้ดอกเบีย
รายไดด้อกเบียสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย

หน่วย : ล้านบาท 
หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
บริษทัยอ่ย 35 - - 591 834 
สถาบนัการเงิน 198 165 19 4
รวม 198 165 610 838

28. รายได้อืน (กลบัรายการ)
รายไดอื้น (กลบัรายการ) สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย

หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

  2562  2561  2562  2561 
หนี สูญไดรั้บคืน 174 135 11 11
รายไดค่้าบริหารจดัการ 35 - 6 - -
(กลบัรายการ) รายไดอื้น 35 - - - (1,239)
อืน ๆ 35 475 555 57 65 
รวม 649 696 68 (1,163)

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดก้ลบัรายการรายไดค้่าเช่าอุปกรณ์ซึงเกิดขึนกบับริษทัยอ่ยแห่งหนึง
ระหวา่งปี 2558 - 2559 จาํนวน 1,239 ลา้นบาท (สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี ) 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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29. กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัตังกองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริษทัและบริษทับนพืนฐาน
ความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 
ถึงอตัราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษทัและบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 7
ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสาํรองเลียงชีพนีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเลียงชีพ ตามขอ้กาํหนด
ของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนทีไดรั้บอนุญาต

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกเงินสมทบเขา้กองทุนสํารองเลียงชีพเป็น
จาํนวนเงิน 292 ลา้นบาท และ 31 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
(สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561: 281 ลา้นบาท และ 30 ลา้นบาท ตามลาํดบั)

30. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ
งบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม ไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหนา้ที ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ
ทีมีสาระสาํคญัไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัตา่งๆ ดงันี

หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2562
ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ 12 27,343 24,822 63 75
ค่าตดัจาํหน่ายใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถี

โทรคมนาคม 15 8,675 8,077 - -
ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรพัยท์ีไม่มีตวัตนอืน 16 1,211 980 6 11
หนีสงสัยจะสูญและหนี สูญ (หนี สูญไดรั้บคืน) 6 2,521 2,175 (1) (1)
ขาดทุนจากการยกเลกิสินทรัพยต์ามสญัญา 7 747 - - -
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด 7,861 9,550 2 1
ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 10,760 9,098 1,091 921

31. ต้นทุนทางการเงนิ
ตน้ทนุทางการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย

หน่วย : ล้านบาท 
หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
ดอกเบียจ่าย 35 3,085 3,280 58 92
ตน้ทุนทางการเงินทีเกียวขอ้งกบัใบอนุญาต 1,604 1,771 - -
อืน ๆ 88 97 15 14
รวม 4,777 5,148 73 106

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)184

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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32. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้
คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดที้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย

หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
สาํหรับปีปัจจุบนั 6,886 6,443 - -
รายการปรับปรุงสาํหรับปีก่อน ๆ (2) 156 - -

6,884 6,599 - - 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 17
การเปลียนแปลงของผลแตกต่างชัวคราว (675) (677) 56 (53)
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 6,209 5,922 56 (53) 

ค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท้ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 (สําหรับปี
สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 : ไม่มี)  

หน่วย : ล้านบาท
 งบการเงินรวม 

ก่อน 
ภาษีเงนิได้

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงนิได้

สุทธิจาก
ภาษีเงนิได้

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานที
กาํหนดไว ้ 280 (56) 224 

รวม 280 (56) 224 

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ก่อน 
ภาษีเงนิได้

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงนิได้

สุทธิจาก
ภาษีเงนิได้

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานที
กาํหนดไว ้ 35 (7) 28 

รวม 35 (7) 28 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562

- 88 - 

การกระทบยอดเพือหาอตัราภาษีทีแทจ้ริงสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562 2561

อัตราภาษี
(ร้อยละ) 

อตัราภาษี
(ร้อยละ) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 37,402 35,637
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 7,480 20 7,127
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี 32 11
รายจ่ายฝ่ายทุนทีมีสิทธิหักไดเ้พิมขึน (1,245) (1,288)
การใชผ้ลแตกต่างชัวคราวทีเดิมไม่ไดบ้นัทึก (72) -
รายการปรบัปรุงสาํหรับปีก่อน ๆ (2) 156
ผลกระทบจากการตดัรายการกบับริษทัยอ่ย 16 (84)
รวม 17 6,209 17 5,922

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกจิการ

 2562  2561 
อตัราภาษี
(ร้อยละ) 

อตัราภาษี
(ร้อยละ) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 31,245 29,629
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 6,249 20 5,926
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย (6,118) (6,009)
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี - 30
ค่าใชจ่้ายทีมีสิทธิ หกัไดเ้พิมขึนสุทธิ (3) -
การใชผ้ลแตกต่างชัวคราวทีเดิมไม่ไดบ้นัทึก (72) -
รวม - 56 - (53)

กลุ่มบริษทัและบริษทัใช้อตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการคาํนวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินได้
รอการตดับญัชี สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)185

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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33. กาํไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน
กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีทีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญั
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัทีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีในแต่ละปีโดยถวัเฉลียถ่วงนําหนกั
โดยแสดงการคาํนวณดงันี

(ล้านบาท/ล้านหุ้น)
งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 2562  2560  2562  2561 
กําไรทีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท

(ขันพืนฐาน) 31,190 29,682 31,190 29,682 
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลียถ่วงนําหนัก

(ขันพืนฐาน) 2,973 2,973 2,973 2,973 
กาํไรต่อหุ้น (ขันพืนฐาน) (บาท) 10.49 9.98 10.49 9.98 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด
กาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของ
กลุ่มบริษทัและบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัทีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปี โดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนํ าหนัก
หลงัจากทีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงันี

(ล้านบาท/ล้านหุ้น)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 2562  2561  2562  2561 
กาํไรทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั

(ขันพืนฐาน) 31,190 29,682 31,190 29,682
กําไรทีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั (ปรับลด) 31,190 29,682 31,190 29,682
จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกั

(ขันพืนฐาน) 2,973 2,973 2,973 2,973
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลียถ่วงนําหนัก

(ปรับลด) 2,973 2,973 2,973 2,973
กาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 10.49 9.98 10.49 9.98

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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34. เงนิปันผล
ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัเมือวนัที 29 มีนาคม 2561 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 7.08 บาท ทังนี บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับหุน้สามญัในอตัราหุ้น
ละ 3.51 บาท เมือวนัที 25 สิงหาคม 2560 ดงันันจึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 3.57 บาท เป็นจาํนวน
เงนิทังสิน 10,614 ลา้นบาท ซึ งเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น เมือวนัที 26 เมษายน 2561 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือวนัที 2 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการไดอ้นุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลสําหรับหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 3.78 บาท เป็นจาํนวนเงินทังสิน 11,238 ลา้นบาท เงินปันผลระหว่างกาล
ดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุน้ในวนัที 29 สิงหาคม 2561 

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัเมือวนัที 28 มีนาคม 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 7.08 บาท ทังนี บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับหุน้สามญัในอตัราหุ้น
ละ 3.78 บาท เมือวนัที 29 สิงหาคม 2561 ดงันันจึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 3.30 บาท เป็นจาํนวน
เงินทังสิน 9,811 ลา้นบาท ซึงเงินปันผลดงักล่าวไดจ้่ายให้แก่ผูถื้อหุ้น เมือวนัที 18 เมษายน 2562 

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

35. บุคคลหรือกจิการทีเกียวข้องกนั
กิจการและบุคคลทีควบคุมบริษทัหรือถูกควบคุมโดยบริษทัหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกบับริษทัทัง
ทางตรงหรือทางออ้มไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการที
เกียวขอ้งกบับริษทั บริษทัยอ่ยและบริษทัย่อยลาํดบัถดัไป บุคคลทีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของ
บริษัทซึ งทาํให้ผูเ้ป็นเจ้าของดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารสําคัญรวมทั ง
กรรมการและพนักงานของบริษัทและสมาชิกในครอบครัวทีใกลชิ้ดกับบุคคลเหล่านัน กิจการและบุคคล
ทังหมดเป็นบคุคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกบับริษทั

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัซึ งอาจมีขึนได้ ตอ้งคาํนึงถึงรายละเอียด
ของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัและบริษทัไดด้าํเนินการคา้ตามปกติกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั โดยกลุ่มบริษทัและบริษทั
ไดคิ้ดราคาซือ - ขายสินคา้ และบริการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัดว้ยราคาทีสมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบ
กบัราคากลางของตลาดในธุรกิจนันๆ แลว้ โดยมีเงือนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ รายการค่าทีปรึกษาและบริหารงาน
คิดราคาตามทีตกลงร่วมกนั โดยคาํนวณจากสดัส่วนการทาํงานทีบริษทัไดท้าํใหก้บับริษทัผูว้า่จา้งในแตล่ะปี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)186

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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ความสัมพนัธ์ทีกลุ่มบริษทัและบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั มีดงันี

ชือกจิการ ประเทศทีจัดตัง
/สัญชาติ

ลกัษณะความสัมพันธ์

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 เป็นผูถ้ือหุ้นทีมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัต่อบริษทั
และมีกรรมการร่วมกนั

บริษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย์ จาํกดั ไทย บริษทั อนิฟอร์เมชัน ไฮเวย์ จาํกดั เป็นบริษทัร่วม
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั ไทย บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั เป็นการร่วมคา้
บริษทั แรบบิท - ไลน์ เพย์ จาํกดั ไทย บริษทั แรบบิท-ไลน์ เพย์ จาํกดั เป็นการร่วมคา้
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน ไทย เป็นบุคคลทีเกียวขอ้งกบักรรมการของบริษทัหรือกิจการ

ทีมีกรรมการบริษทัร่วมกนั

รายการทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี
   หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2562 2561 2562 2561

รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์
บริษทัยอ่ย - - 1,727 1,733
กลุ่มอนิทชั 55 44 1 1
กลุ่ม Singtel 125 192 - -
การร่วมคา้ 6 2 - - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 95 84 - -
รวม 281 322 1,728 1,734

ขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อืน ๆ
บริษทัยอ่ย - - 42 -
รวม - - 42 -

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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   หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562  2561  2562  2561 
เงินปันผลรับจาก
บริษทัยอ่ย - - 26,373 30,540
การร่วมคา้ 8 - - -
รวม 8 - 26,373 30,540

รายได้ดอกเบีย
บริษทัยอ่ย - - 591 834
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 64 - - -
รวม 64 - 591 834

รายได้อืน (กลบัรายการ)
บริษทัยอ่ย - - 37 (1,191)
กลุ่มอนิทชั 1 1 - -
กลุ่ม Singtel 3 1 - - 
การร่วมคา้ 6 6 - -
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั - 3 - -
รวม 10 11 37 (1,191)

ค่าเช่าและค่าบริการอืน
บริษทัยอ่ย - - 55 52
กลุ่มอนิทชั 210 192 5 1
กลุ่ม Singtel 279 266 - -
การร่วมคา้ 51 34 - - 
บริษทัร่วม 82 89 - -
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 67 64 - - 
รวม 689 645 60 53

ค่าโฆษณา 
กลุ่มอนิทชั 11 4 - -
กลุ่ม Singtel 2 3 - -
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 1 1 - -
รวม 14 8 - - 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)187
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หน่วย : ล้านบาท
 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 2562  2561  2562 2561
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ผลประโยชน์ระยะสัน 137 167 137 148 
ผลประโยชน์ระยะยาว 3 2 3 2
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 4 8 4 8
รวม 144 177 144 158

ซือสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อืนๆ
กลุ่มอนิทชั 69 13 - -
รวม 69 13 - - 

ต้นทุนทางการเงิน
บริษทัยอ่ย - - 54 60 
กลุ่มอนิทชั 2 2 - -
บริษทัร่วม 3 5 - - 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 192 50 - -
รวม 197 57 54 60 

เงินปันผลจ่าย
อนิทชั 8,515 8,840 8,515 8,840
Singtel 4,909 5,096 4,909 5,096
รวม 13,424 13,936 13,424 13,936 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

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

2562 2561 2562 2561
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด
เงินฝากธนาคาร

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 113 165 1 1

ลกูหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวยีนอืน
ลกูหนีการค้า
บริษทัยอ่ย - - 9 14
กลุ่มอนิทชั 10 5 1 -
กลุ่ม Singtel 18 87 - 1
การร่วมคา้ 2 1 - -
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 9 12 - -

39 105 10 15
รายได้ค้างรับ
บริษทัยอ่ย - - - 3
กลุ่มอนิทชั 1 2 - -
กลุ่ม Singtel 22 64 - -
การร่วมคา้ 1 1 - -
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 1 1 - -

25 68 - 3
รวมลูกหนีการค้า 64 173 10 18

ลกูหนีอืน
ดอกเบียคา้งรับ

บริษทัยอ่ย - - 148 98
รวมลูกหนีอืน - - 148 98
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวยีนอืน 

(ดูหมายเหตุขอ้ 6) 173 116 64 158 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)188
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

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

2562 2561 2562 2561
เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่กจิการทีเกียวข้องกนั
บริษทัยอ่ย - - 50,499 48,669

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเป็นตัวสัญญาใช้เงินประเภท
เรียกคืนเมือทวงถาม ซึงมีอตัราดอกเบียเฉลียร้อยละ 1.14 ตอ่ปี (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561: เฉลียร้อยละ 1.36 ต่อปี)

รายการเคลือนไหวของเงินใหกู้ยื้มระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
2562  2561  2561  2560 

เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่กจิการทีเกียวข้องกัน
ณ วนัที 1 มกราคม - - 48,669 39,534
เพิมขึน - - 14,160 41,971
ลดลง - - (12,330) (32,836)
ณ วันที 31 ธันวาคม - - 50,499 48,669

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

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

2562  2561  2562  2561 
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวยีนอืน
เจ้าหนีการค้า
บริษทัยอ่ย - - 4 6 
กลุ่มอนิทชั 15 14 1 -
กลุ่ม Singtel 31 49 9 20
การร่วมคา้ 8 2 - -
บริษทัร่วม 7 6 - -
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 2 2 - - 
รวมเจ้าหนีการค้า 63 73 14 26 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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  หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

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

2562 2561 2562 2561
เจ้าหนีอืน
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย

บริษทัยอ่ย - - 18 21
กลุ่มอนิทชั 52 29 - 2
กลุ่ม Singtel 2 12 - -
การร่วมคา้ 5 17 - -
บริษทัร่วม 3 28 - -
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 49 30 - -

รวมเจ้าหนีอืน 111 116 18 23
รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวยีนอืน 

(ดูหมายเหตุขอ้ 19) 189 49174 32 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
บริษทัร่วม 29 54 - -

เงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกนั
บริษทัยอ่ย - - 4,920 4,920

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 เงินกูย้ืมระยะสั นจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเป็นตัวสัญญาใช้เงินประเภทเรียกคืน
เมือทวงถาม ซึ งมีอตัราดอกเบียเฉลียร้อยละ 1.12 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน (ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 :  เฉลีย
ร้อยละ 1.14 ตอ่ปี)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)189
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รายการเคลือนไหวของเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
2562  2561  2562  2561 

เงินกู้ยืมระยะสันจากกจิการทีเกียวข้องกนั
ณ วนัที 1 มกราคม - - 4,920 4,640
เพิมขึน - 6,000 800 700 
ลดลง - (6,000) (800) (420)
ณ วันที 31 ธันวาคม (ดูหมายเหตุขอ้ 18) - - 4,920 4,920

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

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

2562  2561  2562  2561 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกจิการทีเกียวข้องกนั
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 2,999 2,999 - -
รวม 2,999 2,999 - -

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกันแห่งหนึ ง ซึ งมีอตัรา
ดอกเบียในอตัรา 6MTHBFIX บวกด้วยส่วนเพิม โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบี ยทุกงวดครึ งปี ทยอยชาํระเงินตน้
ทังหมด 14 งวด เริมปี 2565 จนถึงปี 2571 

รายการเคลือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกจิการทีเกียวข้องกนั
ณ วนัที 1 มกราคม 2,999 - - -
เพิมขึน - 3,000 - -
ตน้ทุนการกูย้มื - (1) - -
ณ วันที 31 ธันวาคม (ดูหมายเหตุขอ้ 18) 2,999 2,999 - -

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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  หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

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

 2562  2561  2562  2561 
หุ้นกู้ระยะยาว
กลุ่มอนิทชั 52 68 - -
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน 24 264 - -
รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 18) 76 332 - -

สัญญาสําคญัทีทาํกบักิจการทีเกียวข้องกนั
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดท้าํสัญญากบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัและมีภาระผูกพนัทีจะตอ้งรับเงินและจ่ายเงิน
ตามอตัราและเงือนไขตามทีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาสาํคญัทีทาํกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั มีดงัต่อไปนี

1) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาการเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยการยกเลิกและการระงบัสญัญาเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และเงือนไขของสาํนกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

2) กลุ่มบริษัทมีการทาํสัญญาระหว่างกนัในการให้บริการพืนทีและระบบพืนฐานในการติดตังอุปกรณ์
โทรคมนาคม โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั

3) บริษทัย่อยไดรั้บการให้บริการขอ้มูลข่าวสารทางโทรศพัทจ์ากบริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จาํกดั
(“ACC”) ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย โดย ACC จะให้บริการขอ้มูลข่าวสาร รวมทังให้คาํแนะนาํและแกไ้ขปัญหา
ในการใชบ้ริการแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั

4) บริษทั แอดวานซ ์คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย และบริษทั ไฮ ชอปปิ ง จาํกดั ซึงเป็นบริษทัร่วม
ไดท้าํสัญญาจา้งบริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) (“TMC”) ซึ งเป็นกิจการทีเกียวขอ้งกนั โดย TMC 
จะเป็นผูจ้ ัดหาบุคลากรและศูนย์ให้ข่าวสารทางโทรศัพท์ เพือดาํเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง
โทรศพัท์ โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า
30 วนั

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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5) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาจา้งบริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั และบริษทั แอดวานซ์ เอม็เปย์ จาํกดั ซึ งเป็น
บริษทัย่อย ในการให้บริการชาํระค่าสินคา้หรือบริการผา่นการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด
โดยคูสั่ญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั

6) บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั และบริษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย ไดเ้ขา้ทาํสัญญา
กบับริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย ในการจาํหน่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด
โดยคูสั่ญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั

7) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาจา้ง บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัยอ่ยในการบรรจุภณัฑ์บตัร
โดยคูสั่ญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั

8) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาบริการเครือข่ายระหว่างประเทศกบักลุ่ม Singtel ซึ งเป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนัโดย
คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 60 วนั

9) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญากบับริษทั ไมโม่เทค จาํกดั และบริษทั เอดี เวนเจอร์ จาํกดั (มหาชน) ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย
ในการให้บริการรวบรวมขอ้มูลบริการเสริมบนโทรศพัท์เคลือนทีหรืออุปกรณ์ไร้สาย (Content Aggregator) 
โดยคูสั่ญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั

10) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”)ไดท้าํสัญญาเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมจากบริษทั ไทยคม 
จาํกดั (มหาชน) ซึ งเป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนั โดย AWN ตกลงชาํระค่าบริการเป็นรายเดือน ตามอตัราและ
เงือนไขทีระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีผลถึงวนัที 19 พฤศจิกายน 2563  

11) บริษทั ไมโม่เทค จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย ไดท้าํสัญญาบริการระบบคอมพิวเตอร์และบริการซ่อมแซมและ
บาํรุงรักษาโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กบั บริษทั ไอ.ที. แอพพลิเคชัน แอนด ์เซอร์วิซ จาํกดั ซึ งเป็น
บริษทัทีเกียวขอ้งกนั โดยสัญญามีกาํหนด 1 ปี และต่ออายไุดอี้กคราวละ 1 ปี คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 
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12) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย ไดท้าํสัญญาระบบเคเบิลใยแกว้นาํแสงและ
สิงอาํนวยความสะดวกกับบริษัท อินฟอร์เมชัน ไฮเวย์ จาํกดั (“IH”) ซึ งเป็นบริษทัร่วม โดย IH ให้บริการ
ระบบเคเบิลใยแกว้นาํแสงรวมถึงให้บริการสิ งอาํนวยความสะดวกในพืนทีเฉพาะเจาะจง คู่สัญญามีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั

13) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อย ได้ทาํสัญญากบับริษัท ทีซี บรอดคาสติง
จาํกัด ซึ งเป็นบริษัททีเกียวข้องกัน เพือรับบริการอุปกรณ์ระบบดาวเทียมและสัญญาณโทรทัศน์ โดย
คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั

14) บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย ไดท้าํสัญญากบับริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส
เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อย เพือรับบริการเช่าเครืองและอุปกรณ์เพือใหบ้ริการโทรคมนาคม โดยคูส่ัญญา
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจ้งเป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 30 วนั

15) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั และ บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จาํกดั (มหาชน) ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย
ไดท้าํสัญญาพฒันาโครงสร้างพืนฐานโครงข่ายใยแกว้นาํแสงกบับริษทั อมตะเน็ทเวอร์คจาํกดั ซึ งเป็นการร่วมคา้
โดยคูส่ัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั

16) บริษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จาํกัด ซึ งเป็นบริษทัย่อยไดท้าํสัญญากบั บริษทั แรบบิท-ไลน์ เพย์ จาํกดั ซึ งเป็น
การร่วมคา้ เพือรับบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิก
สัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั

17) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ซึ งเป็นบริษัทย่อย ว่าจา้งให้บริษัท ไมโม่เทค จาํกัด
(“MMT”) ซึ งเป็นเป็นบริษทัยอ่ย ให้บริหารคะแนนสะสม และจดักิจกรรมแลกสินคา้หรือบริการให้แก่ลูกคา้
ของ AWN โดยคูสั่ญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั

36. เครืองมือทางการเงนิ
นโยบายการจดัการความเสียงทางด้านการเงนิ
การจดัการความเสียงเป็นส่วนทีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทัและบริษทั ซึงกลุ่มบริษทัและบริษทัมีระบบ
ในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดบัความเสียงให้เป็นทียอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนทีเกิดจาก
ความเสียงและตน้ทุนของการจดัการความเสียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเสียง
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัอยา่งต่อเนืองเพือใหม้ันใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเสียงและการควบคุมความเสียง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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การบริหารจัดการทุน
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเป้าหมายทีจะบริหารโครงสร้างเงินทุนใหมี้ความแข็งแกร่งในระดบัทีเหนือกวา่บริษทัอืน
ในอุตสาหกรรมเดียวกนั และพยายามคงสถานะอนัดบัเครดิตในระดบัทีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ซึ งจะ
ทาํให้กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสถานะการเงินทีมีความพร้อมและมีความคล่องตวัสูงในการเติบโตธุรกิจเมือเทียบกบั
คู่แข่ง อนัหมายรวมถึงการมีแหล่งเงินทุนทีหลากหลาย ความสามารถในการจดัหาเงินทุนทีคล่องตวั และมีระดบั
ตน้ทนุทีเหมาะสม

ในระยะ 3 - 5 ปี อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยอาจมีการเปลียนแปลงดา้นเทคโนโลยี ซึ งจาํเป็นตอ้งมีการ
ลงทุนเพิมเติม กลุ่มบริษทัและบริษทัเชือว่า กลุ่มบริษทัและบริษัทมีความพร้อมทางดา้นโครงสร้างเงินทุน
เพียงพอตอ่การขยายการเติบโตในอนาคต และมีศกัยภาพในการหาแหล่งเงินทุนผา่นการเพิมระดบัหนี สินเพือ
รองรับการขยายตวัของธุรกิจ

ความเสียงด้านอตัราดอกเบีย
ความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย หมายถึง ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงทีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบียใน
ตลาด ซึ งส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทัและบริษทั เนืองจากดอกเบียของ
หลกัทรัพยที์เป็นตราสารหนีและเงินกูย้มืบางส่วนมีอตัราลอยตวั กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสียงดา้นอตัรา
ดอกเบียทีเกิดจากเงินกูย้มื (ดูหมายเหตุขอ้ 18) กลุ่มบริษทัและบริษทัไดล้ดความเสียงดงักล่าวโดยทาํใหแ้น่ใจว่า
ดอกเบียทีเกิดจากหลกัทรัพยท์ีเป็นตราสารหนีและเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราคงที และใชเ้ครืองมือทางการเงินที
เป็นตราสารอนุพนัธ์ซึ งส่วนใหญ่เป็นสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบี ย เพือใช้ในการจดัการความเสียงทีเกิดจาก
ความผนัผวนของอตัราดอกเบียทีเกิดจากหลกัทรัพยที์เป็นตราสารหนี และเงินกูย้มืเป็นการเฉพาะ

ความเสียงจากเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศซึงเกิดจากค่าใช้จ่ายและเงินกูย้ืม
ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ทาํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ งรายการ
ดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ งปี เพือป้องกันความเสี ยงของหนี สินทางการเงินที เป็นเงินตราต่างประเทศ
สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ เพื อป้องกนัความเสียงของเงินกูย้ืมระยะยาวที เป็นเงินตามต่างประเทศ
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานเป็นรายการทีเกียวขอ้งกบัเงินกูย้ืม
ทีเป็นเงินตราตา่งประเทศในงวดถดัไป

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพยแ์ละ
หนีสินทีเป็นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัที 31 ธนัวาคม ดงันี

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 1,096 657 - 1
สกุลเงินยโูร 278 265 - 2
รวม 1,374 922 - 3

ลูกหนีการค้าหมุนเวียน 6
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 984 1,824 - -
สกุลเงินยโูร 76 2 - -
รวม  1,060 1,826 - -

เจ้าหนีการค้าหมุนเวียน 19 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (12,744) (12,808) (1) (1)
สกุลเงินยโูร (22) (51) - -
สกุลเงินเยน (82) (63) - -
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ (8) (19) (8) (19)
สกุลเงินปอนดส์เตอร์ลิง - (5) - -
สกุลเงินฟรังกส์วิส  - (1) - - 
สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย - (6) - -
รวม  (12,856) (12,953) (9) (20) 
ยอดบัญชีทีมีความเสียงใน

งบแสดงฐานะการเงนิ (10,422) (10,205) (9) (17) 
สญัญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า 5,536 4,514 - -
ยอดความเสียงคงเหลือสุทธิ (4,886) (5,691) (9) (17) 

สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้มีไวเ้พือป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนสาํหรับยอดบญัชีทีมีความเสียง
ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 และสาํหรับการซือภายในอนาคตบางส่วน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)192

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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ลูกหนี (เจา้หนี ) ตามสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้สุทธิ ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
 2562  2561  2562  2561 
ลูกหนีตามสญัญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า 5,395 4,520 - -
เจา้หนีตามสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า* (5,536) (4,514) - -
รวมลูกหนี (เจ้าหนี) ตามสัญญา 

อตัราแลกเปลียนล่วงหน้า (141) 6 - - 

* ราคาตามสัญญาของสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า คือ มูลค่าของสัญญาทีบริษทัทาํไวก้บัธนาคารตังแต่เริมตน้
และจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเมือถึงวนัครบกาํหนดตามสัญญา

การจดัประเภทสัญญาอตัราการแลกเปลียนล่วงหนา้ในงบการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
 2562  2561  2562  2561 
สินทรัพย์หมุนเวยีน
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน - 6 - - 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน - 6 - - 

หนีสินหมุนเวียน 
หนี สินทางการเงินหมุนเวยีนอืน (141) - - - 
รวมหนีสินไม่หมุนเวียนอืน (141) - - - 
รวม (141) 6 - - 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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ราคาตามสัญญาและมูลคา่ยติุธรรมของสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม
 ราคาตามสัญญา** มูลค่ายุติธรรม*

 2562  2561  2562  2561 

สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า 5,536 4,514 5,409 4,510 
รวม 5,536 4,514 5,409 4,510

 * มูลค่ายุติธรรมของสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า คือ การปรับมูลค่าของสัญญาทีบริษทัทาํไวก้บัธนาคารตังแต่
เริมตน้ดว้ยราคาตลาด ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานเพือสะทอ้นให้เห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบนัมากขึน

** ราคาตามสัญญาของสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า คือ มูลค่าของสัญญาทีบริษทัทาํไวก้บัธนาคารตังแต่เริมตน้
และจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเมือถึงวนัครบกาํหนดตามสัญญา

ความเสียงทางด้านสินเชือ
ความเสียงทางดา้นสินเชือ คือ ความเสียงทีลูกคา้หรือคูส่ัญญาไม่สามารถชาํระหนีแก่กลุ่มบริษทัและบริษทัตาม
เงือนไขทีตกลงไวเ้มือครบกาํหนด

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเชือเพือควบคุมความเสียงทางดา้นสินเชือดงักล่าวอยา่งสมําเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายทีขอวงเงินสินเชือในระดบัหนึงๆ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานไม่
พบวา่มีความเสียงจากสินเชือทีเป็นสาระสาํคญั

ความเสียงจากสภาพคล่อง
กลุ่มบริษัทและบริษทัมีการควบคุมความเสียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั และเพือทาํให้ผลกระทบจาก
ความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)193
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มูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงนิ
สินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินทีไม่ไดว้ดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม
มีดงันี  (เปิดเผยมูลค่ายติุธรรม) (งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)

 หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม 

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

วันที 31 ธันวาคม 2562 
สญัญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า 5,536 - - 5,409 5,409
หุ้นกู้ 32,414 - 34,388 - 34,388

วันที 31 ธันวาคม 2561
สญัญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้า 4,514  -  -  4,510  4,510
หุ้นกู้ 40,203 - 40,662 - 40,662

ลาํดับชันของมูลค่ายตุิธรรม
ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายติุธรรมทีเกิดขึนประจาํสําหรับสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่ายติุธรรม
เหล่านี ถูกจดัประเภทอยู่ในระดับทีต่างกนัของลาํดบัชันมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลทีใช้ในการประเมินมูลค่า
นิยามของระดบัตา่งๆ มีดงันี

ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี สิน
อยา่งเดียวกนั ซึ งกลุ่มบริษทัและบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนัน ณ วนัทีวดัมูลคา่

ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสาํหรับสินทรัพยน์ันหรือหนี สินนัน
นอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึ งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลทีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ันหรือหนี สินนัน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 สาํหรับเงินลงทุนเผือขาย ดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ งใช้กระแส
เงินสดตามสัญญาและอตัราคิดลดทีเกียวขอ้งกบัตลาด

สาํหรับการเปิดเผยขอ้มูล กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 สาํหรับมูลค่ายตุิธรรมของหุ้นกูที้มีการ
ซือขายในตลาดหุ้นกูค้าํนวณจากราคาซือขายทีประกาศอยู่ในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทยโดยใช้ราคาปิด  
ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

สาํหรับการเปิดเผยขอ้มูล กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 3 สําหรับมูลค่ายติุธรรมของสัญญา
อตัราแลกเปลียนล่วงหน้า โดยใช้อตัราทีกาํหนดโดยธนาคารของกลุ่มบริษทัและบริษทัดว้ยการพิจารณาเงือนไข
ในตลาดทีมีอยู ่ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายติุธรรมของลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืนและเจา้หนี การคา้และเจา้หนี หมุนเวียนอืน เป็นมูลค่า
ทีใกลเ้คียงกบัราคาทีบนัทึกในบญัชี

มูลค่ายติุธรรมของเงินให้กูยื้มและเงินกูยื้มจากกิจการทีเกียวขอ้งกันและหนี สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินเป็นมูลค่า
ทีใกลเ้คียงกบัราคาทีบนัทึกในบญัชี เนืองจากส่วนใหญ่ของเครืองมือทางการเงินเหล่านี มีดอกเบียในอตัราตลาด

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูยื้มระยะยาว เป็นมูลค่าทีใกลเ้คียงกบัราคาทีบนัทึกในบญัชี เนืองจากส่วนใหญ่ของ
เครืองมือทางการเงินเหล่านีมีดอกเบียในอตัราตลาด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)194
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37. ภาระผูกพนักบับคุคลหรือกจิการทีไม่เกียวข้องกัน
ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี

หน่วย : ล้าน 
หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน
สญัญาทียงัไม่ไดร้ับรู้

อาคารและอปุกรณ์
สกุลเงินบาท 6,464 7,853 11 2
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  163 213   - - 
สกุลเงินยโูร - 1 - -

ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม
สกุลเงินบาท 1 17,584* - - - 

ค่าบํารุงรักษา
สกุลเงินบาท  1,926 1,986 49 33 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 26 22 - -

ใบสังซือสินค้าและวัสดุคงเหลือ
สกุลเงินบาท 4,942 5,949 - -
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 11 2 - -

* ผลต่างจากการวดัมูลค่าใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถีโทรคมนาคมคา้งจ่ายคลืนความถี 900 MHz ตามเงือนไขเดิมและ
เงือนไขใหม่ จาํนวน 3,284 ลา้นบาท จะถูกปรับปรุงกบัตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ลืนความถี 700 MHz เมือ AWN 
ไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถีดงักล่าว
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หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 2562  2561  2562  2561 
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงานทียกเลกิไม่ได้

ภายในหนึงปี 6,789 2,387 101 106
หลงัจากหนึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 21,586 2,757 177 17
หลงัจากหา้ปี 21,078 63 - -

รวม 49,453 5,207 278 123

กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานในงบกาํไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการสาํหรับปี
สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 16,773 ลา้นบาท และ 88 ลา้นบาท ตามลาํดบั (สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม
2561 : จาํนวน 14,902 ลา้นบาท และ 94 ลา้นบาท ตามลาํดบั)

หน่วย : ล้าน 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
ภาระผูกพนัอืน
สกุลเงินบาท

สญัญาซือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 5,536 4,514 - -

หนงัสือคําประกนัจากธนาคาร
- ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถี

โทรคมนาคมคา้งจ่าย 71,318 74,739 - -
- อืน ๆ 3,053 2,513 176 185

รวม 79,907 81,766 176 185

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
หนงัสือคําประกนัจากธนาคาร
- อืน ๆ - 1 - -

อืน ๆ 3 5 - -
รวม 3 6 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)195

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน



บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562

- 109 - 

สัญญาทีสําคัญ
- กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าและบริการสาํหรับทีทาํการสํานักงาน รถยนต ์คอมพิวเตอร์ และสถานีฐาน โดยมี

ระยะเวลาการเช่าตังแต ่1 ปี ถึง 15 ปี และสามารถตอ่อายไุด้

- กลุ่มบริษัทไดท้าํสัญญาบริการกับบริษัทแห่งหนึ ง โดยกลุ่มบริษัทไดรั้บบริการดา้นการใช้โครงสร้าง
พืนฐานโทรคมนาคมและการบริการทัวไปอืน ตามทีระบุไวใ้นสัญญา โดยกลุ่มบริษทัจะจ่ายคา่ธรรมเนียม
จากการบริการในอตัราตามทีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวจะสินสุดลงก็ต่อเมือฝ่ายหนึ งฝ่ายใดยืน
จดหมายบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ 90 วนั

- เมือวนัที 5 มกราคม 2561 บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ซึ งเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทั ไดล้งนามในสัญญาบริการกบั บริษัท ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“TOT”) โดย AWN ขอใช้บริการ 
ในเรื อง การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลือนทีภายในประเทศ โดยมีระยะเวลาตั งแต่วันที
1 มีนาคม 2561 ถึงวนัที 3 สิงหาคม 2568 โดย AWN ได้นําหนังสือค ํ าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ของ
ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศเป็นจาํนวน 720 ลา้นบาท เป็นหลกัประกนั โดยมีอายตุังแตว่นัลงนาม ถึงวนัที
พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญา

- เมือวนัที 5 มกราคม 2561 บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“SBN”) ซึ งเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษัท ได้ลงนามในสัญญาเช่าเครืองและอุปกรณ์เพือให้บริการโทรคมนาคมกับ บริษทั ทีโอที จาํกัด
(มหาชน) (“TOT”) โดย SBN เป็นผูใ้ห้เช่าเครืองและอุปกรณ์เพือให้บริการโทรคมนาคม โดยมีระยะเวลา
ตังแต่วนัที 1 มีนาคม 2561 ถึงวนัที 3 สิงหาคม 2568 โดย SBN ไดน้าํหนังสือคําประกนัชนิดเพิกถอนไม่ได้
ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเป็นจาํนวน 525 ลา้นบาท วางเป็นหลกัประกนั โดยมีอายตุังแต่วนัลงนาม
ถึงวนัทีพน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญา

- เมือวนัที 4 กนัยายน 2562 กลุ่มบริษทัไดล้งนามร่วมกบับริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“TOT”) ในสัญญา
ระงบัขอ้พิพาทและให้บริการเกียวกบัเสาโทรคมนาคม (ดูหมายเหตขุอ้ 40) โดยกลุ่มบริษทัตกลงใชบ้ริการ
เสาโทรคมนาคมของ TOT โดยมีระยะเวลาตั งแต่ว ันที 1 มกราคม 2562 ถึงว ันที 31 ธันวาคม 2571  
โดยกลุ่มบริษทัไดน้าํหนังสือคําประกนัชนิดเพิกถอนไม่ไดข้องธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเป็นจาํนวน
434 ลา้นบาท วางเป็นหลกัประกนั โดยมีอายตุังแต่วนัลงนาม ถึงวนัทีพน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญา
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38. การซือธรุกจิ
เมือวนัที 2 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาและอนุมติัให้บริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัเขา้
ทาํคาํเสนอซือหุ้นทังหมดโดยสมคัรใจแบบมีเงือนไข (Conditional Voluntary Tender Offer “VTO”) ในหุ้นสามัญ
ทั งหมดของบริษทั ซีเอส ล็อกอินโฟ จาํกดั (มหาชน) (“CSL”) จาํนวน 594.51 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 7.80 บาท
จากผูถื้อหุ้นทุกราย ตอ่มา บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ซึ งเป็นบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญา
Share Tender Agreement เพือเสนอซือหุ้นสามญัใน CSL กบัผูถื้อหุ้นใหญ่ ซึ งผูถื้อหุ้นดงักล่าวจะขายหุ้นสามญัใน
CSL ทังหมดแก่บริษทัภายใตก้ระบวนการทาํคาํเสนอซือโดยผา่น Tender Offer 

เมือวนัที 23 มกราคม 2561 AWN ซือหลกัทรัพยข์อง CSL จาํนวน 476,196,534 หุ้น หรือคิดเป็นจาํนวนร้อยละ
80.10 ของจาํนวนหุ้นสามัญทังหมดทีออกและชําระแลว้ทังหมดของ CSL และเมือวนัที 25 มกราคม 2561 
AWN ได้ชาํระค่าหุ้นดังกล่าวเป็นจาํนวนเงิน 3,714 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว กลุ่มบริษัทไดรั้บสินทรัพย์และ
หนี สินสุทธิทีระบุได้ จาํนวนเงิน 1,108 ล้านบาท โดยชาํระสิงตอบแทนในการซือจาํนวนเงิน 3,734 ล้านบาท 
กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ผลตา่งระหวา่งเงินทีจ่ายกบัมูลค่ายตุิธรรมจากการซือหุ้นดงักล่าวเป็นคา่ความนิยมจาํนวนเงิน
2,847 ลา้นบาท และ CSL มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของ AWN 

ตังแต่เดือนกมุภาพนัธ์ - ธนัวาคม 2561 AWN ไดซื้อหุ้นสามญัของ CSL เพิมเติมจาํนวน 113,024,266 หุน้ รวมเป็นเงิน
879 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 19.01 ของหุน้สามญัทังหมดทีออกและชาํระแลว้ทังหมดของ CSL 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 AWN ถือหุ้นสามญัของ CSL จาํนวน 589,220,800 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 99.11
ของหุน้ทีออกและชาํระแลว้ทังหมดของ CSL ดงันันกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ผลต่างระหว่างเงินทีจ่ายกบัมูลค่าตามบญัชี
ของสดัส่วนทีเพิมขึนจากการซือหุน้เพิมเติม ดงักล่าวเป็นส่วนตําจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย
จาํนวน 668 ลา้นบาท ซึ งแสดงภายใต้ “ส่วนของผูถื้อหุน้” ในงบการเงินรวม   

เมือ AWN ได้ซื อหุ้นของ CSL ผ่านขันตอนทีกาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการและผูถื้อหลกัทรัพยข์อง CSL แลว้ CSL ไดเ้พิก
ถอนหลกัทรัพยข์อง CSL จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ในระหว่างปีสินสุด 31 ธนัวาคม 2562 AWN ไดซื้อหุ้นสามญัของ CSL เพิมเติมจาํนวน 2,777,424 หุ้น รวมเป็นเงิน 
22 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.47 ของหุน้สามญัทังหมดทีออกและชาํระแลว้ทังหมดของ CSL 
ผลจากรายการดงักล่าว AWN ถือหุ้นสามัญของ CSL จาํนวน 591,998,224 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 99.58
ของหุ้นทีออกและชําระแล้วทังหมดของ CSL ดังนัน กลุ่มบริษ ัทไดรั้บรู้ผลต่างระหว่างเงินทีจ่ายกับมูลค่า
ตามบญัชีของสัดส่วนทีเพิมขึนจากการซือหุ้นเพิมเติมดงักล่าวเป็นส่วนตําจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 AWN มีส่วนตําจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย
จาํนวน 670 ลา้นบาท ซึงแสดงภายใต้ “ส่วนของผูถื้อหุน้” ในงบการเงินรวม   

39. ประมาณการหนีสินจากภาษีหัก ณ ทีจ่าย
กรมสรรพากรไดมี้หนงัสือแจง้ให้นาํส่งภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหัก ณ ทีจ่าย ฉบบัลงวนัที 18 มกราคม 2556 ให้
บริษทั จ่ายชาํระเงินเพิมจาํนวนเงิน 128 ลา้นบาท จากกรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ายของเงินผลประโยชน์
ตอบแทนโดยไดน้าํเงินค่าภาษีสรรพสามิตทีไดจ้่ายไวแ้ลว้มาหักออก ซึ งกรมสรรพากรพิจารณาว่าเงินค่า
ภาษีสรรพสามิตถือเป็นส่วนหนึงของค่าผลประโยชน์ตอบแทน ดังนันการทีบริษทันาํส่งภาษีจากจาํนวนเงิน
ทีนาํภาษีสรรพสามิตมาหักออกเป็นการนาํส่งภาษีทีไม่ครบถว้น ตอ้งรับผิดชาํระเงินเพิมตามจาํนวนดงักล่าว
บริษทัไดย้ืนอุทธรณ์คดัคา้นหนงัสือแจง้ให้นาํส่งภาษีฯ ดงักล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคาํวินิจฉัยให้บริษทันาํส่งเงินเพิมตามจาํนวนดงักล่าว

เมือวนัที 10 พฤศจิกายน 2559 บริษทัจึงยืนฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรกลาง เพือขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคาํ
วินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ดงักล่าว

เมือวนัที 29 กนัยายน 2560 ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องบริษทั โดยใหเ้หตุผลเช่นเดียวกนัว่า เงินค่าภาษี
สรรพสามิตถือวา่เป็นส่วนหนึงของผลประโยชน์ตอบแทนทีบริษทัจะตอ้งชาํระใหแ้ก่ผูใ้ห้สัมปทานตามสัญญา
สัมปทาน ดงันันบริษทัจึงมีหน้าทีหักภาษี 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

โดยบริษทัไดบ้นัทึกประมาณการหนี สินจากเงินเพิมดงักล่าวแลว้จาํนวน 128 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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40. เหตุการณ์สําคญั ข้อพพิาททางการค้าและคดีความทีสําคัญ 
เฉพาะบริษทั
1) สัญญาการเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”) 

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

ผู้ประกอบการ ระยะเวลาการมีผลบังคบัใช้
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 มูฟ 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. ว่าดว้ยการใช้และ
เชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และทีโอทีไดย้ืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแลว้ และเมือวนัที
4 กุมภาพนัธ์ 2551 ทีโอทีไดมี้หนังสือแจง้ให้บริษทัทราบว่า บริษทัควรรอให้ศาลมีคาํพิพากษาเพือยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบติัต่อไป และหากบริษทัดาํเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ก่อนศาลมีคาํพพิากษาถึงทีสุดทีโอทีจะไม่รับรู้ และบริษทัจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินการดงักล่าว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)197

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน
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ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการบริการโทรศพัท์เคลือนที (“สัญญาอนุญาตฯ”) กาํหนดให้บริษัทตอ้งจ่าย
เงินผลประโยชน์ตอบแทนให้ทีโอทีเป็นรายปีโดยจ่ายเป็นจาํนวนเงินขันต ําตามทีสัญญากาํหนดในแต่ละปี หรือ
ในอตัราร้อยละของรายได้ และผลประโยชน์อืนใดทีบริษทัพึงไดรั้บในรอบปี ก่อนหกัค่าใช้จ่ายและค่าภาษีใด ๆ 
ทังสิน จาํนวนไหนมากกว่าให้ถือเอาจาํนวนนัน อยา่งไรก็ตาม ค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นรายการ
ทีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และทีโอทีตอ้งการรอคาํพิพากษาถึงทีสุดในเรือง ขอเพิกถอนประกาศฯ จากศาล 
จึงเป็นรายการทีบริษทัคาดว่าจะมีการเจรจาตกลงเรืองวธีิการคาํนวณผลประโยชน์ตอบแทนรายปีในเวลาต่อมา
เพือให้เป็นไปตามหลกัความระมัดระวงั บริษทัจึงคาํนวณค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายปีจากรายได้สุทธิตามที
ปฏิบัติในทางเดียวกนัทังอุตสาหกรรมกิจการโทรคมนาคม ส่วนจาํนวนผลประโยชน์ตอบแทนทีบริษัทตอ้งจ่าย
ให้แก่ทีโอทีนัน ขึนอยูก่บัผลการตดัสินจากศาลในเรืองขอเพิกถอนประกาศฯ และการเจรจาตกลงระหว่างบริษทั
กบัทีโอทีในภายหลังโดยบริษทัจะปรับปรุงรายการในงบการเงินในงวดทีการเจรจาตกลงสินสุดลง ซึ งผูบ้ริหาร
ของบริษทัเชือวา่จะไม่เกิดค่าใชจ่้ายมากไปกวา่จาํนวนทีบนัทึกไวอ้ยา่งมีสาระสาํคญั

อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดพ้จิารณาหนงัสือของทีโอทีดงักล่าวและกฎหมายทีเกียวขอ้งประกอบกบัความเห็นของที
ปรึกษากฎหมาย ฝ่ายบริหารของบริษัทเห็นว่าการไม่ปฏิบตัิตามสัญญาการเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ขา้งตน้ อาจถือไดว้่าเป็นการขัดต่อประกาศ กทช. ว่าดว้ยการใช้และเชือมต่อโครงข่าย บริษทั จึงไดต้ดัสินใจ
ปฏิบัติตามสัญญาการเชือมต่อโครงข่าย ซึ งเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายทีมีผลใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนั
โดยออกใบแจง้หนี เพือเรียกเกบ็ค่าเชือมต่อโครงข่ายจากคูส่ญัญา

ในวนัที 30 ธันวาคม 2551 บริษทัไดน้าํส่งเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากการเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตังแต่
เดือนกุมภาพนัธ์ 2550 ถึงเดือนมิถุนายน 2551 จาํนวนเงิน 761 ล้านบาท ซึ งคาํนวณจากรายไดสุ้ทธิตามอตัราและ
วิธีคิดคาํนวณของบริษทัให้แก่ทีโอที ซึ งต่อมาไดม้ีการจดัตังคณะทาํงานเจรจาเกียวกบัอตัราผลประโยชน์ตอบแทน
จากค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริษทักับทีโอที แต่ก็ไม่สามารถมีขอ้ยุติร่วมกันได้ เนืองจากทีโอที
ตอ้งการให้บริษทัชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทีบริษทัไดรั้บทังจาํนวนตามอตัรา
ร้อยละทีกาํหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตฯ โดยมิให้บริษัทนําค่า เชือม ต่อโครงข่ายโทรคม นาคมที บริษ ัทถูก
ผูป้ระกอบการรายอืนเรียกเก็บมาหักออกก่อน ในวนัที 26 มกราคม 2554 ทีโอทีจึงไดมี้หนงัสือแจง้ให้บริษทั
ชําระเงินผลประโยชน์จากรายได้ค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดาํเนินการที 17 - 20 เป็นเงินรวม 17,803  
ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน  อย่างไรก็ตาม บริษทัไม่เห็นดว้ยโดยไดมี้หนงัสือโตแ้ยง้คดัคา้น
ไปยงัทีโอที และบริษทัไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อสาํนกัระงบัขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พิพาทหมายเลข
ดาํที  19/2554 แล้วเมือวนัที  9 มีนาคม 2554 เพือให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี ขาดว่า ทีโอทีไม่มีสิทธิเรียกร้อง
เงินผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว
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ในวนัที 29 กรกฎาคม 2557 ทีโอทีได้ยืนคาํเสนอข้อพิพาท เลขที  55/2557 เรียกร้องให้บริษัทชาํระเงินส่วนแบ่ง
รายได้ของค่าเชื อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดําเนินการที  21 - 22 เป็นจํานวนเงินรวม 9,984 ล้านบาท  
พร้อมดอกเบี ยในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจาํนวนเงินทีคา้งชําระในแต่ละปี นับจากวนัผิดนัดจนกว่า
จะชาํระเสร็จสิน และขอรวมพิจารณากบัคดีขอ้พพิาทหมายเลขดาํที 19/2554  

เมือวนัที 23 สิงหาคม 2559 บริษัทได้เสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงบัข้อพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็น 
ข้อพิพาทหมายเลขดาํที 83/2559 เพือให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี ขาดว่าทีโอทีไม่มีสิทธิเรียกร้องส่วนแบ่ง
รายไดเ้พิมเติมของค่าเชือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมของปีดาํเนินการที 23 - 25 เป็นจาํนวนเงินรวม 8,368 ลา้นบาท
พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจาํนวนเงินทีคา้งชาํระในแต่ละปี ตามหนังสือทีโอทีแจง้มา

วนัที 17 สิงหาคม 2561 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี ขาดขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 19/2554 โดยยกขอ้เรียกร้อง
แยง้ของทีโอที ทีให้บริษทัชาํระเงินผลประโยชน์จากรายไดค้่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดาํเนินการ
ที 17 - 20 เป็นเงินรวม 17,803 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนโดยเห็นว่าทีโอทีไม่มีสิทธิ
เรียกร้องเงินจาํนวนดังกล่าว และห้ามไม่ให้ทีโอทีเรียกร้องการบงัคบัตามหนังสือคํ าประกันการปฏิบติัตาม
สัญญาและหนงัสือคําประกนัรายไดข้ันต ําของปีดาํเนินการที 17 - 20 และขณะเดียวกนัคณะอนุญาโตตลุาการยงั
ไดมี้คาํชี ขาดให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 55/2557 ของทีโอที และให้ทีโอทีคืนเงินส่วนแบ่งรายไดค้่า
เชือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมทีบริษทัชาํระไวเ้กินจาํนวน 110 ลา้นบาท ภายใน 60 วนั นบัแต่ไดรั้บคาํชี ขาดนี
และดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี หากพน้กาํหนดดงักล่าว ซึ งทีโอทีไดย้ืนฟ้องขอเพิกถอนคาํชี ขาดดังกล่าวต่อศาล
ปกครองกลางแลว้ ขณะนีคดีอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองกลาง

เมือวนัที 30 เมษายน 2562 อนุญาโตตุลาการเสียงขา้งมากชีขาดขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 83/2559 ใหบ้ริษทัชาํระ
ส่วนแบ่งรายไดแ้บบสุทธิ จาํนวนเงิน 224 ลา้นบาท พร้อมดอกเบีย ซึ งบริษทัตกลงชาํระให้ทีโอทีโดยนาํส่วน
แบ่งรายไดข้องค่าเชือมต่อโครงข่ายทีบริษทัไดช้าํระไวเ้กินในขอ้พิพาท 55/2557 จาํนวน 111 ลา้นบาท พร้อม
ดอกเบียมาหกัลบกบัเงินทีบริษทัตอ้งชาํระใหแ้ก่ทีโอที คงเหลือจาํนวนตอ้งชาํระ 144 ลา้นบาท โดยบริษทัไดน้าํ
เงินไปวางตอ่สาํนกังานวางทรัพยเ์มือวนัที 22 พฤษภาคม 2562 เนืองจากทีโอทีปฏิเสธการรับเงิน 

เมือวนัที 6 สิงหาคม 2562 บริษทัไดรั้บคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการของทีโอที คดี
หมายเลขดาํที 1713/2562 ลงวนัที 25 กรกฎาคม 2562 ทีทีโอทียืนต่อศาลปกครองกลาง เพือขอเพิกถอนคาํชีขาด
ขา้งตน้ ขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นขันตอนการพจิารณาของศาลปกครองกลาง

ผูบ้ริหารของบริษทัเชือวา่จะไม่เกิดคา่ใชจ่้ายมากไปกวา่จาํนวนทีบนัทึกไวอ้ยา่งมีสาระสาํคญั

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)198

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน
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2) ภาระผูกพ ันในหนังสือค ํ าประกันจากธนาคารกรณีสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการบริการโทรศพัท์เคลือนที
(“สัญญาอนุญาตฯ”) 

ตามสัญญาอนุญาตฯ บริษัทมีหน้าทีส่งมอบหนังสือค ําประกันของธนาคารให้แก่บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)                 
(“ทีโอที”) เพือเป็นหลกัประกนัการชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขันตําในแต่ละปีดาํเนินงาน โดยจะไดรั้บคืน
หนงัสือค ําประกนัฉบบัของปีดาํเนินงานทีผา่นมา

ทีโอทีมิไดค้ืนหนงัสือค ําประกนัเงินประโยชน์ตอบแทนขันต ําของปีดาํเนินงานที 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 ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํวินิจฉัยชีขาดให้
ทีโอทีส่งคืนหนังสือคํ าประกันดังกล่าวให้แก่บริษัท เนืองจากบริษัทได้ชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขันต ํา
ในแต่ละปีดาํเนินงานครบถว้น และไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทกุประการแลว้

เมือวนัที 10 กุมภาพนัธ์ 2557 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี ขาดให้ทีโอทีคืนหนังสือค ําประกนัเงินประโยชน์
ตอบแทนขันตําของปีดาํเนินงานที 17 - 21 ให้บริษทั ต่อมาเมือวนัที 16 พฤษภาคม 2557 ทีโอทีไดยื้นคาํร้อง
ตอ่ศาลปกครองกลางเป็นคดีดาํเลขที 660/2557 เพือขอเพิกถอนคาํชีขาดดงักล่าว

ต่อมาเมือวนัที 19 พฤษภาคม 2557 บริษทัยืนคาํร้องเป็นคดีดาํที 666/2557 ต่อศาลปกครองกลาง เพือขอใหศ้าล
มีคาํบงัคบัให้ทีโอทีคืนหนังสือค ําประกนัปีที 17-21 ให้แก่บริษทัตามคาํชี ขาดของอนุญาโตตุลาการและชาํระเงิน
คา่ธรรมเนียมทีบริษทัไดช้าํระใหแ้ก่ธนาคารผูอ้อกหนงัสือค ําประกนัเป็นจาํนวนเงินรวม 6.65 ลา้นบาท พร้อมดอกเบีย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนัทีผูเ้รียกร้องชาํระค่าธรรมเนียมแก่ธนาคารผูอ้อกหนังสือคําประกนั ขณะนี
คดีดงักล่าวอยูใ่นขันตอนการพจิารณาของศาลปกครองกลาง

3) กรณีผูใ้ชบ้ริการในระบบ 900MHz โอนยา้ยไปใชบ้ริการในระบบ 3G 2100 MHz

ในวนัที  25 กันยายน 2557 บริษัท ทีโอที จาํกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ยืนคาํเสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงับ
ขอ้พิพาทสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เป็นขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 80/2557 เพือเรียกร้องให้บริษทัชาํระค่าเสียหาย
จากการปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตระหว่างบริษทักับทีโอที กรณีทีมีผูใ้ช้บริการในระบบ 900 MHz ไดข้อโอนยา้ย
ผูใ้ห้บริการไปยงัระบบ 3G 2100 MHz ซึ งให้บริการโดยบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกัด เป็นจาํนวน
9,126 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี ยในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี นบัแตว่นัที 25 กนัยายน 2557 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิน
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ในวนัที 29 มีนาคม 2559 ทีโอทีไดยื้นขอแกไ้ขคาํเสนอขอ้พิพาทในส่วนของค่าเสียหายตังแต่เดือนพฤษภาคม 
2556 ไปจนถึงสินสุดสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการในเดือนกันยายน 2558 เป็นจํานวนเงิน 32,813 ล้านบาท                              
พร้อมภาษีมูลคา่เพิมและดอกเบียอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ตังแต่เดือนมิถุนายน 2556 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิน

เมือวนัที 14 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี ขาดมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาทของ
ทีโอทีดว้ยเหตทีุบริษทัมิไดเ้ป็นผูก้ระทาํความผิดตามสัญญาตามทีทีโอทีกล่าวหา

เมือวนัที 15 พฤษภาคม 2562 ทีโอทียืนคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ คดีหมายเลขดาํที
951/2562 ต่อศาลปกครองกลาง ขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่า บริษทัไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการแลว้ และไม่น่าจะ
มีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่งบการเงินของบริษทั

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

เมื อว ันที  30 กันยายน 2558 บริษัทได้ยืนค ําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที  78/2558 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ
สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เพือมีคาํชี ขาดให้ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตฯ ครั งที  6                       
ซึ งกระทาํขึนเมือวนัที 15 พฤษภาคม 2544 และ ครั งที 7 ซึ งกระทาํขึนเมือวนัที 20 กนัยายน 2545 มีผลผกูพนับริษทั
และบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ใหต้อ้งปฏิบติัตามจนกว่าสัญญาจะสินสุด และบริษทัไม่มีหน้าทีตอ้ง
ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนตามทีทีโอทีไดมี้หนังสือลงวนัที 29 กนัยายน 2558 เรือง ขอให้ชาํระผลประโยชน์
ตอบแทน แจง้มายงับริษัทให้ชําระเงินเพิมจาํนวน 72,036 ลา้นบาท โดยกล่าวอา้งว่าการทาํขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญา 
ครั งที  6 และ 7 เป็นการแก้ไขสัญญาในสาระสําคัญทําให้ ทีโอที ได้ผลประโยชน์ตอบแทนตํากว่าทีกาํหนดใน
สัญญาหลกั

ต่อมาวนัที 30 พฤศจิกายน 2558 ทีโอทียืนคาํเสนอข้อพิพาทหมายเลขดาํที 122/2558 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ
สาํนกัระงบัขอ้พิพาท สาํนักงานศาลยุติธรรมเพือแกไ้ขจาํนวนเงินทีเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนลดลงเป็น 
62,774 ลา้นบาท เนืองจากการปรับปรุงอตัราร้อยละในการคาํนวณส่วนแบ่งรายไดข้อ้พิพาทนี เป็นเรืองเดียวกบั
ขอ้พิพาทที 78/2558 ซึ งคณะอนุญาโตตลุาการไดร้วมการพิจารณาขอ้พพิาททังสองเขา้ดว้ยกนั

บริษัทได้รับคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการลงวันที 23 มกราคม 2563 ชี ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ให้บริษทัชาํระเงินผลประโยชนต์อบแทนเพิมเติมจาํนวน 31,076 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
นบัแต่วนัถดัจากวนัที 30 พฤศจิกายน 2558 ใหแ้ก่ ทีโอที จนกวา่จะชาํระแลว้เสร็จ
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บริษทัไม่เห็นดว้ยกบัคาํชี ขาดดงักล่าว โดยจะดาํเนินการยืนคาํร้องเพือขอเพิกถอนคาํชี ขาดต่อศาลปกครองกลาง
ภายในกาํหนดเวลา 90 วนันบัแต่ไดรั้บคาํชี ขาดตอ่ไป ทังนี  เนืองจากขอ้พิพาทดงักล่าวยงัไม่เป็นทีสินสุด และ
บริษทัพิจารณาแลว้วา่ผลของคาํชีขาดขา้งตน้ไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั

5) ค่าเช่าสถานที ติดตั งเสา และอุปกรณ์ในการให้บริการตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการบริการ
โทรศพัทเ์คลือนที (“สัญญาอนุญาตฯ”) 

เมือวนัที  30 กันยายน 2558 บริษัท ทีโอที จาํกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ได้ยืนคาํเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที
76/2558 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการฯ สํานักระงับขอ้พิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เพือมีคาํชี ขาดให้บริษทั
ดาํเนินการเช่าสถานทีจาํนวน 11,883 สถานีฐาน ทีใช้เป็นสถานทีติดตังเสาและอุปกรณ์ในการให้บริการตาม
สัญญาอนุญาตฯ (บริการโทรศพัท์เคลือนที) ต่อเนืองไปอีก 2 ปี หลังจากสัญญาอนุญาตฯ สินสุดลง หากไม่
สามารถปฏิบติัได้ ใหบ้ริษทัชาํระเงินค่าเช่าสถานทีพร้อมค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวขอ้งตลอดระยะเวลา 2 ปีนบัแต่
สินสุดสัญญาอนุญาตฯ คิดเป็นจาํนวน 1,911 ลา้นบาท หรือนาํเงินจาํนวนดงักล่าวมาวางศาล

วนัที 3 เมษายน 2562 ทีโอทียืนคาํร้องต่ออนุญาโตตุลาการ เพือขอถอนคาํเสนอขอ้พพิาทขา้งตน้

เมือวนัที 18 มิถุนายน 2562 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํสังอนุญาตให้ทีโอทีถอนคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลข
ดาํที 76/2558 และจาํหน่ายคดีจากสารบบความ ซึงคดีถือเป็นอนัยติุ

6) กรณีติดตังหรือเชือมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคมยา่นความถี 900 MHz บนสถานีฐานทีบริษทั  ดิจิตอล โฟน 
จาํกัด ส่งมอบกรรมสิทธิ ให้แก่ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) (“กสท.”) ตามสัญญาให้
ดาํเนินการใหบ้ริการวทิยคุมนาคมระบบเซลลูล่า ระหวา่ง กสท. กบับริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั

เมือวนัที 29 เมษายน 2559 กสท. ไดยื้นฟ้องบริษทัตอ่ศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดาํที 613/2559 เพือให้
รื อถอนเครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมทีมีไวใ้ช้สําหรับให้บริการโทรศพัท์เคลือนที ความถี 900 MHz หรือ
ความถีอืน หรือเครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมอืนๆ ของบริษทัทีติดตังบนสถานีฐาน จาํนวน 95 แห่ง ที
บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั ส่งมอบให้ กสท. ตามสัญญาให้ดาํเนินการฯ โดยไม่ไดรั้บความยินยอมจาก กสท. 
ดงันัน กสท. จึงเรียกร้องให้บริษทัชดใชค้่าเสียหายจากการใชท้รัพยสิ์นที กสท.อา้งเป็นเจา้ของกรรมสิทธิ ตังแต่
เดือนมกราคม 2556 ถึงเมษายน 2559 เป็นจาํนวนเงิน 125.52 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจาก
วนัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระค่าเสียหายเสร็จสิน และ ค่าเสียหายนบัแต่วนัฟ้องอีกเดือนละ 2.83 
ล้านบาท พร้อมดอกเบี ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสียหายทีค้างชําระให้แก่ กสท.ในแต่ละเดือน จนกว่าจะ
ดาํเนินการรือถอนอปุกรณ์ดงักล่าวออกเสร็จสิน
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เมือวนัที 19 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางมีคาํสังให้โอนคดีหมายเลขดาํที 1681/2561ไปศาลแพ่ง โดยขณะนี
คดีดงักล่าวอยูใ่นขันตอนของการพจิารณาของศาลแพง่

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่า บริษทัไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันันผลของ
คดีดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั

7) การฟ้องเพิกถอนหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ และเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ทีมีคาํสังให้นาํส่งรายไดจ้าก
การให้บริการโทรศพัท์เคลือนทีบนคลืนความถี 900 MHz ในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการ

วนัที 1 พฤษภาคม 2560 บริษัทยืนฟ้องสาํนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สํานักงาน กสทช.”) คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค.”) และ
คณ ะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) กับ
คณะทาํงานอีก 5 คน ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดาํที 736/2560 ขอให้เพิกถอนหนังสือสํานักงาน 
กสทช. และเพิกถอนมติ กทค. ของสาํนักงาน กสทช. ทีมีคาํสังบริษทัให้นาํส่งรายได้ ในช่วงระยะเวลาคุม้ครอง
ผูใ้ชบ้ริการ ระหวา่งวนัที 1 ตลุาคม 2558 ถึงวนัที 30 มิถุนายน 2559 จาํนวน 7,221 ลา้นบาท พร้อมดอกผลทีเกิดขึน

เมือวนัที 15 มิถุนายน 2560 บริษทัไดร้ับคาํฟ้องลงวนัที 21 เมษายน 2560 ที กสทช. และสํานกังาน กสทช.
ฟ้องบริษทัในมูลหนี เดียวกนันี ต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีดาํเลขที 661/2560 ให้บริษทันาํส่งรายไดใ้นช่วง
ระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเช่นเดียวกนั

โดยผูบ้ริหารพิจารณาว่าบริษัทมิไดป้ฏิบตัิผิดเงือนไขและวิธีการนาํส่งรายได ้ตามประกาศของ กสทช. เรือง
มาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชัวคราว ในกรณีสินสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการ
โทรศพัทเ์คลือนที และบริษทัมีหน้าที นําส่งรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายให้แก่สํานกังาน กสทช. แต่บริษทัมี
รายจ่ายมากกว่ารายไดจ้ากการให้บริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ ดงันัน จึงไม่มีรายไดส่้วนทีเหลือคงเหลือทีจะนาํส่ง
ให้แก่ สาํนกังาน กสทช. แต่อยา่งใด 

ขณะนี คดีดงักล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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8) การเรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินส่วนแบ่งรายได้เพิมเติมส่วนเพิมจากรายไดค้่าเช่าระบบสือสัญญาณ

บริษัท ทีโอที จาํกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ได้ยืนคาํเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ กระทรวง
ยติุธรรม (THAC) เลขที A1/2017 ลงวนัที 15 ธันวาคม 2560 เรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดเ้พิมเติม
จากรายได้ค่าเช่าระบบสือสัญญาณเชือมโยงตังแต่เดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนกนัยายน 2555 เป็นจาํนวน 19.54
ลา้นบาท และเลขที A1/2018 ลงวนัที 12 มกราคม 2561 และเรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดเ้พิมเติม
จากรายได้ค่าเช่าระบบสือสัญญาณเชือมโยงตั งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2558 เป็นจาํนวน
1,121.92 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม) พร้อมให้ชาํระดอกเบียผิดนดัอีกร้อยละ 1.25 ต่อเดือน เนืองจาก ทีโอที 
เห็นว่าบริษัทจะตอ้งเรียกเก็บค่าเช่าระบบสือสัญญาณเชือมโยงตามอตัราทีทีโอที กาํหนดซึ งสูงกว่าอัตราที
บริษทัใชเ้รียกเก็บจากผูเ้ช่าจริง

เมือวนัที 8 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดย้ืนคาํร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที ค.1/2561 เพือเพิก
ถอนคาํสังรับคาํเสนอขอ้พิพาทของ THAC สาํหรับขอ้พิพาทเลขที A1/2017 ไวพ้ิจารณา

เมือวนัที 2 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพพิากษายกคาํร้องคดีหมายเลขดาํที ค.1/2561 

เมือวนัที 5 มีนาคม 2561 บริษทัไดย้ืนคาํร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที ค.2/2561 เพือเพิกถอน
คาํสังรับเสนอขอ้พพิาทของ THAC สาํหรับขอ้พิพาทเลขที A1/2018 ไวพ้จิารณา

เมือวนัที 16 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพพิากษายกคาํร้องคดีหมายเลขดาํที ค.2/2561 

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

ขณะนี ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขันตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยผูบ้ริหารของบริษทัพิจารณาเห็นว่าอตัราคา่เช่า
ทีบริษทัใชเ้รียกเก็บนันเป็นอตัราตลาดทีเหมาะสมและไดรั้บความเห็นชอบจาก กสทช. แลว้

9) การเรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินจากการใชบ้ริการร่วมใชเ้สาอากาศ ค่าบริการพืนที และค่าเช่าใชอ้ปุกรณ์
ทีเกียวกบัทรัพยสิ์นตามสัญญาใหด้าํเนินการในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการ

วนัที 15 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท ทีโอที จาํกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ได้ยืนค ําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตลุาการ กระทรวงยติุธรรม (“THAC”) เลขที A3/2018 เรียกร้องใหบ้ริษทัชาํระเงินค่าร่วมใชเ้สาอากาศ
ค่าบริการพืนที และค่าเช่าใช้อุปกรณ์ทีเกียวกบัทรัพยสิ์นตามสัญญาให้ดาํเนินการในช่วงระยะเวลาคุม้ครอง
ผูใ้ชบ้ริการจาํนวน 183.44 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลคา่เพิม) และดอกเบียผิดนดัร้อยละ 1.25 ตอ่เดือน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
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เมือวนัที 5 เมษายน 2561 บริษัทได้ยืนคาํร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที  ค.3/2561 เพือเพิกถอน
คาํสังรับเสนอขอ้พพิาทของ THAC สาํหรับขอ้พิพาทเลขที A3/2018 ไวพ้จิารณา

เมือวนัที 25 เมษายน 2561 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษายกคาํร้องคดีหมายเลขดาํที ค.3/2561 

ซึ งตอ่มาเมือวนัที 21 พฤษภาคม 2561 บริษทัไดย้ืนอุทธรณ์คาํพิพากษาคดีหมายเลขดาํที ค.3/2561 

เมือวนัที 29 ตลุาคม 2562 ทีโอทียืนคาํร้องขอถอนขอ้พพิาทจาก THAC และนาํไปฟ้องทีศาลปกครองกลาง

ซึ งขณะนียงัไม่ไดรั้บคาํสังของคณะอนุญาโตตุลาการ และยงัไม่ไดรั้บคาํฟ้องจากศาลปกครอง 

ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขันตอนของอนุญาโตตลุาการ

โดยฝ่ายบริหารของบริษัทเชือว่า บริษทัได้ปฏิบัติถูกตอ้งตามขอ้สัญญาและประกาศของคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที เกียวข้องทุกประการแล้ว ดังนันผลของคดี
ดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั

10) การเรียกร้องใหบ้ริษทัชาํระส่วนแบง่รายไดจ้ากการให้บริการเครือข่ายร่วม 

ว ันที 27 กันยายน 2561 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ได้ยืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ สํานกังานระงบัขอ้พิพาท สํานกังานศาลยติุธรรม หมายเลขดาํที 67/2561 เรียกร้องให้บริษทั
ชําระส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการเครือข่ายร่วม (Roaming) เพิมเติมจากการทีบริษัทได้ให้ส่วนลด
ค่าบริการโดยไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากทีโอที ตังแต่ กรกฏาคม 2556 ถึงกนัยายน 2558 จาํนวน 16,252.66
ลา้นบาท ภาษีมูลค่าเพิม และดอกเบียผิดนัดร้อยละ 1.25 ตอ่เดือน

ขณะนี ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขันตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่า บริษทัไดป้ฏิบติั
ถูกตอ้งตามขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทกุประการแลว้ ดงันันผลของคดีดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนัยสาํคญั
ตอ่งบการเงินของบริษทั

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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11) กรณีการส่งมอบเสาติดตังสายอากาศตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการฯ ระหว่างบริษทั ทีโอที จาํกัด
(มหาชน) (“ทีโอที”) กบับริษทั

วนัที 21 กรกฎาคม 2557 บริษทัไดย้ืนคาํเสนอขอ้พิพาท เลขที 53/2557 ต่อสาํนกัระงบัขอ้พิพาท สาํนกังานศาล
ยตุิธรรม เพือให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี ขาดว่า เสาติดตังสายอากาศ (Tower) จาํนวน 13,198 ตน้ ทีบริษทั
โอนให้แก่ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ไม่ใช่เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคม ทีบริษทัมีหนา้ทีตอ้งส่งมอบ
ใหแ้ก่ทีโอทีตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการฯ และขอคืนเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากคา่เช่าใชเ้สาจาํนวน 516 ลา้นบาท

วนัที 12 มีนาคม 2558 ทีโอทียืนคดัคา้นขอ้พิพาทขา้งตน้และยืนขอ้เรียกร้องแยง้เพิมเติม ขอให้บริษทัส่งมอบ
เสาติดตังสายอากาศ (Tower)  ทีค ้างส่งมอบจาํนวน 105 ต้น พร้อมชําระดอกเบี ยของเงินส่วนแบ่งรายได้ที
บริษทัชาํระล่าชา้จาํนวน 16 ลา้นบาท

วนัที 17 พฤศจิกายน 2561 บริษทัไดรั้บคาํร้องและคาํคดัคา้นของทีโอที ลงวนัที 15 กุมภาพนัธ์ 2559 ยืนคดัคา้น
และยืนขอ้เรียกร้องแยง้เพิมเติม โดยให้บริษทัส่งมอบเสาติดตังสายอากาศ (Tower)  เพิมอีก 1,429 ตน้ ซึ งเป็น
ของบริษทัยอ่ยของบริษทั หากส่งมอบไม่ไดใ้ห้ชดใช้เป็นเงิน 1,200 ลา้นบาท โดยในช่วงระยะเวลาก่อนวนัที
17 พฤศจิกายน 2561 บริษทัไม่ไดรั้บทราบถึงคาํร้องดงักล่าว

เมือวนัที 4 กันยายน 2562 บริษัทและทีโอทีได้ลงนามในสัญญาระงับข้อพิพาทและให้บริการเกียวกับเสา
โทรคมนาคม (ดูหมายเหตขุอ้ 37)

ต่อมาในวนัที 26 กนัยายน 2562 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํสังจาํหน่ายคาํเสนอขอ้พิพาทของบริษทั ขอ้พพิาท
หมายเลขดาํที 53/2557 และขอ้เรียกร้องแยง้ของทีโอทีจากสารบบความ ขอ้พิพาทนี เป็นอนัยติุ

บริษัท ดจิติอล โฟน จาํกัด (“DPC”)

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

เมื อวันที  9 มกราคม 2551 กสท. ได้ยืนคาํเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที  3/2551 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ
สาํนกัระงบัขอ้พิพาท สาํนกังานศาลยติุธรรม เพือเรียกร้องให้ DPC ซึ งเป็นบริษทัยอ่ย ชาํระเงินส่วนแบ่งรายได้
เพิมเติมอีกประมาณ 2,449 ลา้นบาท ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า
พร้อมเรียกเบียปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจาํนวนเงินทีคา้งชาํระในแต่ละปี นบัจากวนัผิดนดัจนกว่า
จะชาํระเสร็จสินซึ งคาํนวณถึงเดือนธันวาคม 2550 คิดเป็นเบียปรับทังสินจาํนวน 1,500 ลา้นบาท รวมเป็นเงิน
ประมาณ 3,949 ลา้นบาท
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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 และไดน้าํมาหักออกจากส่วนแบ่งรายได้ ซึ งเป็นการปฏิบตัิตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมือวนัที 11 กุมภาพนัธ์ 2546 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ โดย DPC ไดป้ฏิบตัตามมติคณะรัฐมนตรี
ดงักล่าวและมีการปฏิบติัเช่นเดียวกนัทังอุตสาหกรรมโทรศพัทเ์คลือนที อีกทัง กสท. เคยมีหนงัสือ เลขที กสท. 
603 (กต.) 739 แจง้ให้ DPC ปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว

เมือวนัที 1 มีนาคม 2554 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี ขาดให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาทของกสท. โดยให้เหตุผลสรุป
ไดว้่า DPC มิไดเ้ป็นผูผ้ิดสัญญา โดย DPC ไดช้าํระหนีผลประโยชน์ตอบแทนเสร็จสินและหนีทังหมดไดร้ะงบั
ไปแล้ว กสท. จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ DPC ชําระหนี ซํ า เพือเรียกส่วนทีอ้างว่าขาดไป รวมถึงเบี ยปรับและ
ภาษีมูลคา่เพิมตามทีอา้งมา

เมือวนัที 3 มิถุนายน 2554 กสท. ไดย้ืนคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
เป็นคดีหมายเลขดาํที 1259/2554  

เมือวนัที 28 กรกฎาคม 2558 ศาลปกครองกลางไดต้ดัสินยกคาํร้องของ กสท. ทีขอให้เพิกถอนคาํชี ขาดของ
คณะอนุญาโตตลุาการ

ต่อมาวนัที 25 สิงหาคม 2558 กสท. ไดย้ืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีหมายเลขดาํที อ. 1070/2558 ขณะนี
คดีดงักล่าวอยูใ่นขันตอนการพจิารณาของศาลปกครองสูงสุด

2) กรณีการนาํค่าเชือมโยงโครงข่าย (Access Charge) มาหักออกจากเงินส่วนแบ่งรายไดร้ะหว่าง DPC กบั
บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) 

ตามมติในทีประชุมร่วมกนัระหว่างบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) กสท. DPC ซึ งเป็นบริษทัยอ่ยและ 
บริษทั ทรู มูฟ จาํกดั (“True Move”) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสือสาร เป็นประธาน เมือวนัที
14 มกราคม 2547 ว่าเพือให้มีความเท่าเทียมในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการทัง 3 ราย ทีโอทียินยอมให้ลดค่า
เชือมโยงโครงข่ายโทรศพัท์เคลือนทีจากส่วนแบ่งรายไดที้ทีโอทีไดรั้บจาก กสท. จาํนวน 22 บาทต่อเลขหมาย
ต่อเดือน ให้แก่ DPC และ True Move ตั งแต่ปีการดาํเนินการปีที 6 เช่นเดียวกบัทีทีโอทีให้ส่วนลดกบับริษทั
โทเทิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน จาํกดั (มหาชน) (“DTAC”)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ตอ่มาเมือวนัที 12 ตุลาคม 2549 ทีโอทีมีหนงัสือแจง้ กสท. ว่าไม่สามารถลดค่าเชือมโยงโครงข่ายโทรศพัท์เคลือนที
ให้แก่ DPC และ True Move ได ้และเรียกร้องให้ กสท. ชาํระค่าเชือมโยงโครงข่ายในส่วนที DPC และ True Move 
ไดห้ักไวเ้ป็นส่วนลดค่าเชือมโยงโครงข่ายให้ทีโอที จนครบถว้น พร้อมดอกเบียตามอตัราทีกฎหมายกาํหนด นับแต่
วนัครบกาํหนดชาํระจนถึงวนัทีชาํระครบถว้น

เมือวนัที 29 กรกฎาคม 2551 กสท. ไดยื้นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ สํานกัระงบัขอ้พิพาท
สํานักงานศาลยุติธรรม ข้อพิพาทหมายเลขดําที  68/2551 เรียกร้องให้ DPC ชําระค่าเชื อมโยงโครงข่าย
โทรศพัท์เคลือนทีที DPC ไดห้ักไวจ้าํนวน 154 ลา้นบาท (ผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิมของปีดาํเนินการที
7-10) พร้อมภาษีมูลค่าเพิมและเบียปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินตน้ดงักล่าว นบัแต่วนัพน้กาํหนด
ชาํระเงินของปีดาํเนินงานในแต่ละปีตังแต่ปีที 7 ถึงปีที 10 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิน

เมือวนัที 15 ตุลาคม 2552 กสท. ไดย้ืนคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ สํานักระงบัข้อพิพาท
สํานักงานศาลยุติธรรม ข้อพิพาทหมายเลขดําที  96/2552 เรียกร้องให้ DPC ชําระค่าเชื อมโยงโครงข่าย
โทรศพัทเ์คลือนทีที DPC ไดห้ักไวจ้าํนวน 22 ลา้นบาท (ผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิมของปีดาํเนินการที 11) 
พร้อมเบียปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ซึ งคาํนวณถึงวนัที 15 ตุลาคม 2552 รวมเป็นจาํนวนเงินทีเรียกร้อง
ทังสิน 26 ลา้นบาท

เมือวนัที 23 มีนาคม 2555 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี ขาดให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาททังสองของ กสท. โดยให้
เหตุผลสรุปไดว้า่ กสท. ยงัมิไดช้าํระค่าส่วนลดค่าเชือมโยงโครงข่ายจาํนวน 22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือนใหแ้ก่
ทีโอที อีกทัง กสท. ไม่สามารถนาํสืบไดว้่า DPC เป็นผูผ้ิดสัญญาและชาํระผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถว้น
ดังนัน กสท. จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ DPC ชาํระเงินในส่วนทีขาดไป รวมถึงเบียปรับและภาษีมูลค่าเพิม
ตามทีอา้งมา

เมือวนัที 25 มิถุนายน 2555 กสท. ไดยื้นคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครอง
กลางเป็นคดีหมายเลขดาํที 1016/2555 และในวนัที  16 กนัยายน 2557 ศาลปกครองกลางไดม้ีคาํพิพากษา
ยกคาํร้องของ กสท.

เมือวนัที 15 ตุลาคม 2557 กสท. ไดย้ืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

ต่อมาเมือวนัที 7 สิงหาคม 2562 ศาลปกครองกลางอ่านคาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ยืนคาํพิพากษาตามศาล
ปกครองกลาง คดีเป็นทีสินสุด
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3) กรณีเรียกร้องให้ชําระค่าเชือมโยงโครงข่าย (Access Charge) และ การนาํค่าเชือมโยงโครงข่ายมาหัก
ออกจากเงินส่วนแบ่งรายไดร้ะหว่าง DPC กบั บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) และ
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) 

เมือวนัที  9 พฤษภาคม 2554 ทีโอทีได้ยืนฟ้อง กสท. เป็นผูถู้กฟ้องคดีที  1 และ DPC เป็นผูถู้กฟ้องคดีที  2  
คดีหมายเลขดาํที  1099/2554 ต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องให้ กสท. และ DPC ร่วมกันชําระค่าเชือมโยง
โครงข่าย เป็นเงินจาํนวน 2,436 ลา้นบาทพร้อมภาษีมูลค่าเพิม และดอกเบี ยซึ งคาํนวณถึงวนัที 9 พฤษภาคม 
2554 รวมเป็นเงินที เรียกร้องทั งสินจาํนวน 2,954 ล้านบาท พร้อมดอกเบี ยนับจากวนัฟ้องจนกว่าจะชําระ
เสร็จสิน โดยแบ่งเป็น

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

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

3) ส่วนลดค่าเชือมโยงโครงข่ายจาํนวน  22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ที DPC นาํมาหักออกจาก
เงินส่วนแบ่งรายได้ เป็นจาํนวนเงิน 191 ล้านบาท ส่วนหนึ งนันเป็นจาํนวนเดียวกันกับที  กสท. 
เรียกร้องตามข้อพิพาทหมายเลขดาํที 68/2551 ข้างตน้ แต่แตกต่างกนัทีจาํนวนปีทีเรียกร้องและ
การคาํนวณดอกเบี ย

ต่อมาในวันที 31 กรกฎาคม 2557 ทีโอทีได้ยืนคาํร้องขอแก้ไขเพิม เติมคาํฟ้องต่อศาลปกครองกลาง 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
ตอ่เลขหมายตอ่เดือน เป็นจาํนวนเงิน 1,289 ลา้นบาท

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)203

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน
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วนัที 31 พฤษภาคม 2562 ศาลปกครองกลางมีคาํพิพากษายกคาํฟ้องคดีหมายเลขดาํที 1099/2554 โดยใหเ้หตุผล
ว่าอตัราค่าเชือมโยงโครงข่าย (Access Charge)  มิไดเ้ป็นไปตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการใช้และเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยให้คิดอัตราค่าเชือมโยงตาม
หลกัเกณฑข์องประกาศดงักล่าว

ทังนี  ทีโอทีและ DPC มิไดยื้นอุทธรณ์ตอ่ศาลปกครองสูงสุด คดีเป็นทีสินสุด ขณะนี ทีโอทีและ DPC อยูใ่นระหว่าง
การเจรจาเพือคาํนวณค่าเชือมโยงโครงข่ายทีอาจจะมีการชาํระต่อกนัตามคาํพิพากษาของศาลปกครองกลาง

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือวา่ ผลของการเจรจาดงักล่าวน่าจะคลีคลายไปในทางทีดี และไม่น่าจะมีผลกระทบ
อยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั

4) กรณีปรับลดอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วม (Roaming) ระหว่าง DPC กับ บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกัด
(มหาชน) (“กสท.”) 

ตามทีกสท. ไดอ้นุมติัให้ DPC ซึงเป็นบริษทัยอ่ย ปรับลดอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วม (Roaming) จาก 2.10 บาทต่อนาที
เหลืออตัรานาทีละ 1.10 บาท เพือใหส้อดคลอ้งกบัอตัราค่าใชบ้ริการทีลดตําลงเรือยๆ เป็นเวลา 3 เดือนเริมตังแต่
วนัที 1 กรกฎาคม 2549 เป็นตน้ไปและ DPC ได้มีหนังสือขยายระยะเวลาต่อไปอีกคราวละ 3 เดือน ซึ ง กสท. ได้
อนุมติัเรือยมาจนถึงวนัที 31 มีนาคม 2550 โดยหลงัจากนัน กสท. มิไดมี้หนงัสือตอบปฏิเสธให ้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
โทรศพัทเ์คลือนทีในปัจจุบนัทีมีอตัราค่าใชบ้ริการในตลาดทีต ํากวา่อตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วมทีกาํหนดมาก ซึ งทาํ
ให้ DPC ไม่สามารถให้บริการเครือข่ายร่วมกบัผูป้ระกอบการทีมาขอใช้บริการได้ และในระหว่างรอการพิจารณา
DPC จะใช้อตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วมในนาทีละ 1.10 บาท ตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขทีไดรั้บอนุมติัและถือปฏิบติัมา
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 และไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแลว้

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562

- 126 - 

เมือวนัที 15 กรกฎาคม 2553 กสท. ไดยื้นเสนอขอ้พิพาทต่อสํานกัระงบัขอ้พิพาท 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 ยปรับทีคาํนวณถึงเดือน
มีนาคม 2553 เป็นจาํนวน 364 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทังสิน 2,000 ลา้นบาท และเรียกเบี ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25  
ต่อเดือน นับแต่เดือน เมษายน 2553 จนกว่าจะชาํระเสร็จสิน โดยอ้างว่า กสท. ได้อนุมัติการปรับลดอตัราค่าใช้
เครือข่ายร่วมดงักล่าวจนถึงวนัที 31 มีนาคม 2550 เทา่นัน

เมือวนัที  12 กันยายน 2554 กสท. ได้ยืนคาํเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักระงับข้อพิพาท  
ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 89/2554 เรียกร้องให้ DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิมของปีดาํเนินการที 12 ทีเกิด
จากการที DPC ปรับลดอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมจากอตัรานาทีละ 2.10 บาท ลงเหลือ 1.10 บาทในช่วงระหว่างวนัที
1 เมษายน 2552 - 15 มิถุนายน 2552 เพิมเติม จาํนวน 113 ลา้นบาท พร้อมเบียปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของ
เงินตน้ดงักล่าว นบัตังแตว่นัที 1 เมษายน 2552 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิน

เมือวนัที 5 เมษายน 2562 DPC ได้รับแจ้งคาํชี ขาดของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ลงวนัที 28 มีนาคม 2562 ของข้อ
พิพาททังหมดขา้งตน้ โดยเสียงขา้งมากวินิจฉัยว่าขอ้ตกลงเรืองผลประโยชน์ตอบแทนการให้บริการเครือข่ายร่วม
(Roaming) (อตัรา 2.10 บาท) ชอบด้วยกฎหมาย การปรับลดอตัราค่า Roaming เป็นอาํนาจและสิทธิของ กสท. ทีจะ
อนุมติัให้หรือไม่ก็ได้ 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 ได้ยืนคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี ขาดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง ตามคดี
หมายเลขดาํที 1582/2562 ขอเพกิถอนคาํชีขาดต่อไป

ขณะนี คดีดงักล่าวอยูใ่นขันตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่าขอ้พิพาท
ดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบใด ๆ ตอ่งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั
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5) กรณีความเสียหายเนืองจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าบริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ ระหว่าง DPC 
กบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) 

เมื อวันที  8 เมษายน 2554 กสท. ได้ยืนคาํเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที  32/2554 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ
สาํนกัระงบัขอ้พิพาท สาํนกังานศาลยติุธรรม เพือเรียกร้องให้ DPC ชาํระเงินจาํนวน 33 ลา้นบาท พร้อมดอกเบีย
ในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของเงินตน้ดังกล่าว รวมเป็นจาํนวนเงินทังสิน 35 ลา้นบาท โดย กสท. กล่าวอา้งว่า
DPC ผิดสัญญาให้ดาํเนินการ เนืองจากสัญญาเช่าใช้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าระหว่าง DPC กับ
ผูใ้ช้บริการ ในระหว่างปี 2540 - 2546 จาํนวน 1,209 เลขหมาย มีการปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือชือ เป็น
เหตุให้ กสท. ไดรั้บความเสียหายเนืองจากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้บริการระหว่างประเทศได้ เมือเลขหมาย
ดงักล่าวมีการใชบ้ริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศของ กสท.  

เมือวนัที  28 พฤษภาคม 2556 คณะอนุญาโตตุลาการ ได้มีคาํวินิจฉัยชี ขาดให้ยกคาํขอของ กสท. โดยชี ขาดว่า
ข้อพิพาทในคดีนี เป็นเรื องพิพาททางละเมิด มิได้เป็นการกระทาํอันเกิดจากการผิดสัญญาให้ดาํเนินการ ดังนั น
ขอ้พิพาทในคดีนี จึงไม่อยูใ่นอาํนาจพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

เมือวนัที 6 กนัยายน 2556 กสท. ไดย้ืนคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
เป็นคดีหมายเลขดาํที 1767/2556 ขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นขันตอนการพจิารณาของศาลปกครองกลาง

6) กรณีส่วนแบ่งรายไดจ้ากค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง DPC กบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั
(มหาชน) (“กสท.”) 

เมือวนัที 24 สิงหาคม 2555 กสท.ไดย้ืนคาํเสนอข้อพิพาทหมายเลขดาํที 110/2555 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ
สาํนกัระงบัขอ้พิพาท เพือเรียกร้องให้ DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิมของปีดาํเนินการที 10 - 14 จาํนวน
รวม 183 ลา้นบาท พร้อมเบี ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินตน้ดงักล่าว นับแต่วนัพน้กาํหนดชาํระ
เงินของปีดาํเนินงานในแต่ละปีจนกวา่จะชาํระเสร็จสิน

ต่อมาเมือวนัที 1 เมษายน 2557 กสท. ไดย้ืนคาํเสนอข้อพิพาทหมายเลขดาํที 26/2557 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ
สาํนกัระงบัขอ้พิพาท เพือเรียกร้องให้ DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิมของปีดาํเนินการที 15-16 จาํนวนรวม
203 ล้านบาท และดอกเบี ยผิดนัดอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี พร้อมเบี ยปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินต้น
ดงักล่าว นับแต่วนัพน้กาํหนดชาํระเงินของปีดาํเนินงานในแต่ละปีจนกว่าจะชาํระเสร็จสิน ซึ งจาํนวนเงินดังกล่าว
กสท. คาํนวณผลประโยชน์ตอบแทนจากรายไดค้่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที DPC ไดร้ับจากผูป้ระกอบการ
รายอืนทังจาํนวนตามอตัราร้อยละทีกาํหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการบริการโทรศพัท์เคลือนทีโดยไม่ให้
นาํรายจ่ายค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที DPC ถูกผูป้ระกอบการรายอืนเรียกเก็บมาหักออก
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ในวนัที 30 กันยายน 2562 DPC ได้รับคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ลงวนัที 26 กันยายน 2562 วินิจฉัยข้อ
พิพาทหมายเลขดาํที 26/2557  และวนัที 11 ตุลาคม 2562 DPC ได้รับคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ลงวนัที 10  
ตลุาคม 2562 วนิิจฉัยขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 110/2555 โดยเสียงขา้งมากให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาททัง 2 ฉบบัของ กสท.

วนัที 17 ธันวาคม 2562 กสท. ยืนคดีหมายเลขดาํที 2754/2562 เพือเพิกถอนคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในขอ้
พิพาทหมายเลขดาํที 110/2555 ตอ่ศาลศาลปกครองกลาง

วนัที 25 ธันวาคม 2562 กสท. ยืนคดีหมายเลขดาํที 2908/2562 เพือเพิกถอนคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในขอ้
พิพาทหมายเลขดาํที 26/2557  ต่อศาลศาลปกครองกลาง

ขณะนีทัง 2 คดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่า ผลของขอ้พิพาทดงักล่าวน่าจะคลีคลายไปในทางทีดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอย่าง
มีนยัสําคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั เนืองจาก DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาทีเกียวขอ้ง
ทุกประการแลว้

7) ภาระผกูพนัในหนงัสือคําประกนัจากธนาคารกรณีสญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ

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

กสท. มิไดคื้นหนังสือค ําประกนัเงินประโยชนต์อบแทนขันตําของปีดาํเนินงานที 10 - 14 รวมเป็นจาํนวนเงิน
ทังสิน 2,606 ลา้นบาท โดยอา้งวา่ DPC ชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถว้นจากกรณีการนาํเงินค่าภาษี
สรรพสามิตมาหักออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณีรายไดจ้ากค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ส่วนลดค่าเชือมโยงโครงข่าย และกรณีปรับลดอตัราค่า Roaming ซึ งเป็นขอ้พิพาททีอยูใ่นระหว่างการพิจารณา
ของคณะอนุญาโตตลุาการ

เมือวนัที  8 ตุลาคม 2555 DPC ได้เสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงับข้อพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็น               
ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 120/2555 เพือให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํวินิจฉัยชี ขาดให้ กสท. ส่งคืนหนังสือค ําประกนั
ดงักล่าวให้แก่ DPC เนืองจาก DPC ได้ชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขันตําในแต่ละปีดาํเนินงานครบถว้น
และไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการแลว้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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เมือวนัที  28 พฤษภาคม 2558 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี ขาดให้ กสท. ส่งคืนหนังสือค ํ าประกันพร้อม
คา่ธรรมเนียมธนาคารดงักล่าวให้แก่ DPC ต่อมาเมือวนัที 15 กนัยายน 2558 กสท. ไดย้ืนคาํร้องเป็นคดีหมายเลข
ดาํที 1671/2558 ต่อศาลปกครองกลาง เพือขอเพกิถอนคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตลุาการ

ต่อมาเมือวนัที 13 กันยายน 2561 ศาลปกครองกลางพิพากษายกคาํร้องของ กสท. ทีขอเพิกถอนคาํชี ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการคดีหมายเลขดาํที 1671/2558 โดยให้เหตุผลว่าคาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการนัน
ถูกตอ้งและชอบดว้ยกฎหมายแลว้ คาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตลุาการไม่ขดัตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อนัดีของประชาชนแต่อยา่งใด ดงันัน คาํชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจึงยงัมีผลใช้บงัคบัโดยสมบูรณ์ ทังนี
กสท. ไดย้ืนอทุธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแลว้ ขณะนีคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเชือว่าผลของคดีดงักล่าวน่าจะคลีคลายไปในทางทีดี เนืองจาก DPC ไดป้ฏิบติั
ถูกตอ้งตามขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการ ตามทีคณะอนุญาโตตุลาการและศาลปกครองกลางไดว้ินิจฉัยไวแ้ลว้

8) กรณีการเรียกค่าใช/้ค่าตอบแทนจากการใช้ เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคม
ช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชัวคราว 

เมือวนัที 20 พฤษภาคม 2558 บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) ไดย้ืนฟ้องสาํนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สําน ักงาน 
กสทช.”), คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค.”), คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”), บริษทั ทรู มูฟ จาํกดั (“ทรู มูฟ”) และ DPC ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดี
หมายเลขดําที  918/2558 เพื อใหช้ําระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้เครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
โครงข่ายโทรคมนาคมของ กสท. ช่วงระยะเวลาคุ ้มครองตามประกาศ กสทช. เรื อง มาตรการคุ้มครอง
ผูใ้ชบ้ริการเป็นการชัวคราวในกรณีสินสุดการอนุญาต สัมปทานหรือสัญญาการใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลือนที ซึ ง
คาํนวณตังแต่วนัที 16 กนัยายน 2556 ถึงวนัที 15 กนัยายน 2557 เป็นจาํนวนเงินดงันี

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

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

ร้อยละ 7.5 ต่อปี
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เมือวนัที  11 กนัยายน 2558 กสท. ไดย้ืนฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที 1651/2558 เพือ
เรียกร้องใหช้าํระค่าใช/้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 ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 4,991 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียใน

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

ร้อยละ 7.5 ต่อปี

เมือวนัที 27 พฤษภาคม 2559 กสท. ไดย้ื นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที 741/2559 เพือ
เรียกร้องให้ชาํระค่าใช/้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 สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 2,184 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี
3) DPC ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 673 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี

ระหว่างเดือนธนัวาคม 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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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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

ขณะนี ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูร่ะหวา่งกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั
เชือวา่ DPC ไม่มีหน้าทีตอ้งชาํระค่าใช/้ค่าตอบแทนจากการใช้ เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่าย
โทรคมนาคมตามที กสท. เรียกร้อง เนืองจาก DPC ไดป้ฏิบัติถูกตอ้งตามประกาศ กสทช. แลว้ทุกประการ
ดังนั นผลของข้อพิพาทดังกล่าวน่าจะคลีคลายไปในทางทีดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อ
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั

9) กรณีการฟ้องเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค”) ทีมีคาํสังให้นําส่งรายได้จาก
การใหบ้ริการในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชัวคราว

วนัที  16 พฤศจิกายน 2558 DPC  ยืนฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ต่อศาลปกครองกลางที 1997/2558 เรือง ขอให้เพิกถอนมติ กทค. ให้นาํส่ง
รายได้ช่วงมาตรการคุม้ครองผู้ใช้บริการ เนืองจากสํานักงานกสทช. เรียกร้องให้ DPC นําส่งเงินรายได้จากการ
ให้บริการในช่วงมาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการ ระหว่างวนัที 16 กนัยายน 2556 ถึงวนัที  17 กรกฎาคม 2557 
จาํนวน 628 ลา้นบาท
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ในเรื องเดียวกันนี เมือวนัที  16 กันยายน 2559 กสทช. และสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (“สํานักงาน กสทช.”) ได้ยืนค ําฟ้ องต่อศาลปกครองกลางเป็น
คดีหมายเลขดาํที 1441/2559 ขอให้ DPC นาํส่งรายได้ช่วงมาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการ ระหว่างวนัที 16 กนัยายน
2556 ถึงวนัที 17 กรกฎาคม 2557 จาํนวน 680 ล้านบาท (รวมดอกเบี ยคาํนวณถึงวนัที ฟ้อง 52 ล้านบาท) พร้อม
ดอกเบี ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน นบัแต่วนัถดัจากวนัฟ้องจนกวา่จะนาํส่งรายไดพ้ร้อมดอกผลและ
ดอกเบียเสร็จสิน

วนัที 7 กนัยายน 2561 สํานักงานมีหนังสือแจง้มติของ กสทช. ให้ DPC นาํส่งเงินรายได้จากการให้บริการ
ในช่วงมาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการทังหมดเป็นจาํนวนเงิน 869 ลา้นบาท และเมือ กสทช. ไดเ้คยมีคาํสังให้ DPC 
นาํส่งเงินรายไดช่้วงทีหนึงไปแลว้ จาํนวน 628 ลา้นบาท คงเหลือเงินทีตอ้งนาํส่งในครั งนี จาํนวน 241 ลา้นบาท
ซึงในวนัที 7 ธันวาคม 2561 DPC ยืนฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพือขอเพิกถอนมติกสทช. ดงักล่าวแลว้

โดยผูบ้ริหารพิจารณาว่า DPC ได้ปฏิบติัตามประกาศ เรือง มาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการเป็นการชัวคราว
ในกรณีสินสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบ้ริการโทรศพัท์เคลือนที พ.ศ. 2556 ซึ งกาํหนดให้ DPC 
ตอ้งนาํส่งเงินรายได้หลงัหักรายจ่ายให้แก่สํานักงานกสทช. เนืองจากในช่วงระยะเวลาดงักล่าว DPC มีรายจ่าย
มากกวา่รายไดจ้ากการใหบ้ริการแก่ผูใ้ช้บริการ DPC จึงไม่มีรายไดค้งเหลือทีจะนาํส่งให้แก่ กสทช. ตามทีประกาศ
ดงักล่าวกาํหนดไว้

ขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

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

เมือวนัที 30 มิถุนายน 2559 กสท. ไดย้ืนขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ สาํนักระงบัขอ้พิพาท สํานกังานศาล
ยุติธรรม เป็นข้อพิพาทหมายเลขดําที  57/2559 เพือให้ มีค ําชี ขาดให้ DPC ทําการรื อถอนเครื องและอุปกรณ์
โทรคมนาคมทีมีไวใ้ช้สําหรับให้บริการโทรศพัท์เคลือนที ย่านความถี 2100 MHz รวมทังเครือง หรืออุปกรณ์โทร
คมอืนๆ ของ บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกัด (“AWN”) และเครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมทีมีไวใ้ช้
สําหรับให้บริการโทรศพัท์เคลือนที ย่านความถี 900 MHz หรือย่านความถีอืนรวมทังเครือง หรืออุปกรณ์โทรคม
อืนๆ ของ บริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ทีตดิตังบนสถานีฐาน จาํนวน 97 แห่ง
ตามสญัญาให้ดาํเนินการฯ ของ DPC โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจาก กสท.   

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)207
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โดยหาก DPC ไม่ยอมรือถอนไม่ว่ากรณีใด ขอให้ DPC ชดใช้ค่าเสียหายแก่ กสท. เป็นเงินเดือนละ 4.84 ลา้นบาท
พร้อมดอกเบี ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสียหายที DPC คา้งชาํระ กสท. นับถดัจากวนัยืนคาํเสนอขอ้พิพาทเป็นตน้ไป
จนกว่าจะรื อถอนเครืองและอุปกรณ์เสร็จสิน และค่าเสียหายจากการยินยอมให้ บริษัท และ AWN ใช้ทรัพยสิ์นที
กสท. เป็นเจา้ของกรรมสิทธิ จาํนวน 97 สถานีฐาน ตังแต่เดือนมกราคม 2556  จนถึงเดือนมิถุนายน 2559 รวมเป็น
ค่าเสียหาย 175.19 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน และห้ามมิให้ DPC นําเครืองและอุปกรณ์
โทรคมนาคม รวมทั งโครงสร้างพืนฐานโทรคมอืนๆ ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการฯ ไปให้ผู ้ให้บริการ
โทรศพัทเ์คลือนทีรายอืนใช้ร่วม เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจาก กสท. เป็นลายลกัษณ์อกัษร

ขณะนี ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขันตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่า DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้ง
ตามข้อสัญญาที เกียวข้องทุกประการแล้ว ดังนั นผลของคดีดังกล่าว ไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ
ตอ่งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั

11) กรณีการส่งมอบเครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการให้บริการวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูล่า (“สัญญาอนุญาตฯ”) ระหวา่ง กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) กบั DPC  

เมือวนัที 28 มีนาคม 2561 DPC ไดรั้บคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 6/2561 ลงวนัที 31 มกราคม 2561 ที กสท. ได้
ยืนขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ สํานักระงบัขอ้พิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เรียกร้องให้ DPC ส่งมอบ
เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาอนุญาตฯ เช่น เสาอากาศ ตูค้อนเทนเนอร์ แหล่งจ่ายไฟฟ้า ระบบคงสิทธิ
เลขหมาย ระบบ Call Center รวมถึงค่าเสียโอกาสจากการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว รวม 13,431 ลา้นบาท พร้อมดอกเบีย
ร้อยละ 7.5 ต่อปีของตน้เงิน หรือชาํระเป็นเงินในจาํนวนเดียวกนัแทนการส่งมอบเครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคม
ดงักล่าว

ขณะนี ข้อพิพาทดงักล่าวอยู่ในขันตอนของอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายบริหารของบริษัทเชือว่า DPC ไดป้ฏิบัติถูกตอ้ง
ตามข้อสัญญาที เกียวข้องทุกประการแล้ว ดังนั นผลของคดีดังกล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั

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

วนัที 15 กรกฎาคม 2557 DPC ไดย้ืนคาํเสนอขอ้พิพาท เลขที 49/2557 ต่อสถาบนัอนุญาโตตลุาการ สาํนกัระงบั
ขอ้พิพาท สํานักงานศาลยติุธรรม เพือให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี ขาดวา่ เสาติดตังสายอากาศจาํนวน 152 ตน้
และ 115 ตูค้อนเทนเนอร์ ที DPC โอนให้แก่ กสท. ไม่ใช่เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคม ที DPC มีหนา้ทีตอ้ง
ส่งมอบให้แก่ กสท. ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการฯ และขอคืนเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากค่าเช่าใช้เสาจาํนวน
2 ลา้นบาท

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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เมือวนัที 14 พฤศจิกายน 2561 DPC ได้รับคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที 76/2561 ลงวนัที 31 ตุลาคม 2561 ที กสท. 
ไดย้ืนคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ สาํนักระงบัขอ้พิพาท สํานกังานศาลยตุิธรรม เพือให้มีคาํชี ขาด
ให้ DPC ส่งมอบเสาโทรคมนาคม (Tower) จาํนวน 155 ตน้ โดยหาก DPC ไม่สามารถส่งมอบไดใ้ห้ DPC ชาํระ
ค่าเสียหายเป็นเงินจาํนวน 72 ลา้นบาท และค่าเสียโอกาสทางธุรกิจสําหรับการใช้เสา และการใช้ตูค้อนเทนเนอร์
รวมดอกเบี ยแลว้เป็นเงิน 284 ลา้นบาท และ 145 ลา้นบาท ตามลาํดบั รวมเป็นเงินทังสิน 501 ลา้นบาท

ขณะนีขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขันตอนของอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่า DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้ง
ตามขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันันผลของคดีดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อ
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จาํกดั (“AWN”)

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

เมือวนัที 30 มิถุนายน 2559 กสท. ไดยื้นฟ้อง AWN ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีดาํที 1039/2559 เพือให้รื อถอน
เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมทีมีไวใ้ช้สาํหรับให้บริการโทรศพัทเ์คลือนที ย่านความถี 2100 MHz และหรือ
เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมอืนๆ ของ AWN ทีติดตังบนสถานีฐาน จาํนวน 67 แห่ง ตามสัญญาอนุญาตให้
ดาํเนินการฯ ของ DPC โดยไม่ไดร้ับความยนิยอมจาก กสท.  ดงันัน กสท. จึงเรียกร้องให้ AWN ชดใช้ค่าเสียหาย
จากการใช้ทรัพยสิ์นที  กสท. อ้างเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ ตังแต่เดือนมกราคม 2556  จนถึงเดือนมิถุนายน 2559 
จาํนวน 57.53 ล้านบาท พร้อมดอกเบี ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันถัดจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะชําระ
ค่าเสียหายเสร็จสิน และค่าเสียหายเดือนละ 2 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสียหายทีคา้งชาํระ
ให้แก่ กสท.ในแต่ละเดือน จนกว่าจะดาํเนินการรือถอนอุปกรณ์ดังกล่าวออกเสร็จสิน และห้ามมิให้ AWN  
นาํเครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมสําหรับให้บริการโทรศพัทเ์คลือนที ยา่นความถี 2100 MHz และหรือเครือง
และอุปกรณ์โทรคมนาคมอืนๆ มาติดตังหรือเชือมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคม ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการฯ
ระหวา่ง กสท. กบั DPC  เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจาก กสท. เป็นลายลกัษณ์อกัษร

วนัที 19 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางมีคาํสังให้โอนคดีนี ไปศาลแพ่งข้อพิพาทหมายเลขดาํที 1680/2561 
โดยขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นขันตอนของการพจิารณาของศาลแพง่

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชือวา่ AWN ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาทีเกียวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันันผลของ
คดีดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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2) กรณีเรียกร้องให้ชาํระค่าใช้เครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคม 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
อาคารและค่าร่วมใชไ้ฟฟ้า ซึ ง AWN ใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นดงักล่าว ตังแต่วนัที 1 ตุลาคม 2558 ถึงวนัที
30 มิถุนายน 2559 จาํนวน 559.62 ลา้นบาท และดอกเบียคาํนวณจนถึงวนัทีฟ้องคดี จาํนวน 15.87 ลา้นบาท รวม
เงินตน้และดอกเบี ยจาํนวน 575.48 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้จาํนวน 559.62 ลา้นบาท
นบัถดัจากวนัฟ้องจนกวา่จะชาํระเสร็จ

วนัที 31 พฤษภาคม 2561 ศาลแพ่งมีคาํพิพากษาให้ AWN ชาํระค่าใชเ้ครืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมค่าบริการ
ระบบสือสัญญาณในอาคารและค่าร่วมใชไ้ฟฟ้าพร้อมดอกเบียให้แก่ทีโอที

วนัที 19 พฤศจิกายน 2561 AWN ไดย้ืนอุทธรณ์คาํพพิากษาของศาลแพ่งทีศาลอุทธรณ์

ต่อมาเมือวนัที 25 กนัยายน 2562 ทีโอทีและ AWN ไดท้าํสัญญาระงบัขอ้พิพาทดงักล่าว โดย AWN ชาํระค่าใชเ้ครือง
และอปุกรณ์โทรคมนาคมพร้อมดอกเบียให้แก่ทีโอทีตามคาํพพิากษาของศาลแพง่

เมือวนัที 2 ตุลาคม 2562 AWN ไดย้ืนคาํร้องขอถอนอทุธรณ์ทีศาลอุทธรณ์ โดยทีโอทีไม่คดัคา้นการขอถอนอุทธรณ์
ซึ งจะเป็นผลใหค้ดีนี เป็นอนัสินสุดลง โดยขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นขันตอนของการพจิารณาของศาลอุทธรณ์

41. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน
เงนิปันผล
ในการประชุมคณะกรรมการเมือวนัที 6 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดมี้มติใหเ้สนอจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้
ในอตัราหุน้ละ 7.34 บาท ซึ งบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 3.78 บาท ในการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลเมือวนัที 3 กนัยายน 2562 ทังนี การเสนอดงักล่าวจะตอ้งไดร้ับการอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั

42. การอนุมตังิบการเงนิ
งบการเงินนีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 6 กุมภาพนัธ์ 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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คำาอธิบายบทวิเคราะห ์
ของฝ่ายบริหารประจำาปี 2562

ภาพรวมโดยสรุป

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ขยายตัว 

ท่ามกลางการแข่งขัน

ในปีทีผ่่านมา แม้ว่าสภาวะเศรษฐกจิจะชะลอตวัและมกีารแขง่ขัน
ท่ีสูงในตลาด รายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ียังคงเติบโตท่ี
ร้อยละ 4.2 มาอยู่ที่ 130,062 ล้านบาท เป็นผลจากการเติบโต
ของจ�านวนผู้ใช้บริการร้อยละ 2 และการเติบโตของรายได้เฉลี่ย
ต่อหัว (ARPU) ร้อยละ 2 โดยภาพรวมของปีน้ีมีการแข่งขนัปรบั
ตัวดีข้ึนจากปีก่อนหน้า จากการยกเลิกแพก็เกจแบบใช้งานดาต้า
ไม่จ�ากัดด้วยความเร็วคงที่ (Fixed-Speed Unlimited Data) 
อย่างไรกต็าม ในช่วงครึ่งหลงัของปี 2562  ผู้ให้บริการต่างออก
แพ็กเกจดังกล่าวในระบบเติมเงินและยังคงมีให้บริการอย่างต่อ
เนื่องจนถึงต้นปี 2563 ด้วยผลของแพ็กเกจแบบใช้งานดาต้าไม่
จ�ากัด ประกอบกับแนวโน้มลูกค้าระบบเติมเงินย้ายการใช้งาน
ไประบบรายเดือนส่งผลให้ปริมาณการใช้งานดาต้า 4G เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 17 เป็น 12.7 กิกะไบต์/เลขหมายท่ีใช้ดาต้า/เดอืน ในขณะ
ที่สัดส่วนผู้ใช้เครื่องโทรศัพท์ 4G เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 71 

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

สู่ฐานผู้ใช้บริการในระดับ 1 ล้านราย

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายใต้แบรนด์เอไอเอสไฟเบอร์
เติบโตอย่างแข็งแกร่งและบรรลุเป้าหมายผู้ใช้บริการ 1 ล้านราย
ในปี 2562 โดยส่วนแบ่งทางการตลาดในเชิงจ�านวนผู้ใช้บริการ
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 10 ซึ่งเป็นผลจากแพ็กเกจอิน
เทอร์เน็ตบ้านท่ีมีราคาจูงใจ และเสริมด้วยการเน้นการตลาดและ
การขายกับฐานลูกค้าโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของเอไอเอส โดยรวม
ธุรกิจน้ีมีรายได้ปี 2562 อยู่ที่ 5,722 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
29 เทียบกบัปีก่อน คดิเป็นร้อยละ 4 ของรายได้จากการให้บริการ 
ทัง้นี้ ธรุกิจอนิเทอร์เนต็ได้เริ่มสร้างผลก�าไรสุทธิในปีนี้เป็นปีแรก 

สร้างการเติบโตในธุรกิจ 

บริการดิจิตอล

มุ่งม่ันขยายธรุกิจบริการดจิิตอลด้วยการสร้างฐานลูกค้าท้ังจาก
กลุ่มลูกค้าท่ัวไป และลูกค้าองค์กร โดย AIS PLAY บริการวิดีโอ
คอนเทนต์เติบโตจากการสร้างการรับรู้ในแบรนด์ และสามารถ
เพิ่มผู้รบัชมประจ�าต่อเดือนสงูกว่า 2 ล้านรายในปี 2562 ส�าหรบั
ธุรกิจให้บริการลูกค้าองค์กร เช่น การให้บริการดาต้าแก่ลูกค้า
องค์กร (EDS) , ดาตาเซน็เตอร์และบริการคลาวด์ (data center 
& cloud) รวมถงึการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีกับลูกค้าองค์กร 
มีสัดส่วนร้อยละ 10 ของรายได้จากการให้บริการหลัก และเติบโต
ใกล้เคียงคาดการณ์ จากความต้องการของตลาดท่ีสูงขึ้นและ
แบรนด์ที่แข็งแกร่งของเอไอเอสและซีเอสแอล
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ผลการดำาเนินงานปี 2562  

และคาดการณ์ปี 2563

ผลการด�าเนินงานปี 2562 เป็นไปตามที่คาดการณ์ โดยรายได้
จากบริการ เท่ากับ 140,454 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 5.3 ใกล้
เคยีงคาดการณ์ทีใ่ห้ไว้ EBITDA เท่ากบั 78,463 ล้านบาท เติบโต
ร้อยละ 6.3 จากการบริหารจัดการต้นทุนท่ีดี ในขณะท่ีอัตรา 
EBITDA margin อยู่ที่ร้อยละ 42.8 ซึ่งใกล้เคียงกับคาดการณ์ 
ด้านก�าไรสุทธิอยู่ที่  31,051 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 4.6 และงบ
ลงทนุรวมท้ังปีเท่ากับ 20,000 ล้านบาท เทียบกับคาดการณ์งบ
ลงทุนที่วางแผนจะใช้ที่ 20,000 – 25,000 ล้านบาท

ส�าหรับปี 2563 เอไอเอสยังคงมุ่งรักษาความเป็นผู้น�าในธุรกิจ
โทรศัพท์เคลือ่นที่ โดยเน้นคุณภาพของโครงขา่ยทีโ่ดดเด่น การ
ตอบสนองต่อการแข่งขันในด้านราคา และการดูแลลูกค้า เพ่ือ
รกัษาฐานลูกค้าท่ีมีคณุภาพ ส�าหรบัธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน เอไอ
เอสไฟเบอร์วางเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้าจากผู้ใช้บริการ
ของธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ด้านธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร
และบริการดิจิตอลยังคงขยายฐานผู้ใช้บริการพร้อมการขยาย
พันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ีเป้าหมายทางผลการ
ด�าเนนิงานและทางการเงินประจ�าปี 2563 จะขึ้นอยู่กบัการประมูล
คล่ืนความถีซ่ึง่จะจดัขึ้นในช่วงวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2563 ดงันัน้ 
เอไอเอสจะประกาศคาดการณ์ทางการเงินส�าหรบัปี 2563 อย่าง
เป็นทางการหลังจากการประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าว

เหตุการณ์สำาคัญในปี 2562

1. ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เอไอเอสได้เริ่มใช้มาตรฐาน
บัญชีฉบับท่ี 15 (TFRS 15) เก่ียวกับรายได้จากสัญญากับ
ลูกค้า โดยเฉพาะการขายโทรศัพท์มือถือที่ติดสัญญาบริการ
ในระบบรายเดือน โดยมีการจัดสรรรายได้ใหม่ระหว่างรายได้
ค่าเครื่องโทรศัพท์และรายได้การให้บริการ รวมถึงต้นทุนการ
ตลาด ในขณะท่ีส่วนลดค่าเครื่องจะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์รอ
ตัดจ�าหน่ายตามสัญญาและมีการตัดจ�าหน่ายโดยทยอยหัก
ออกจากรายได้ตามอายขุองสัญญาบริการกบัลูกค้า ท้ังน้ี เพื่อ
ท่ีจะสามารถเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานกบัปี 2561 เอกสาร
ชุดน้ีจึงจัดท�าบนงบการเงินตามมาตรฐานเดิมท่ียังไม่ได้ปรับใช้
มาตรฐานบัญชีฉบับท่ี 15

2. ในเดอืนมถินุายน 2562 เอไอเอสได้รบัการจดัสรรคล่ืนความถี่ 
700 เมกะเฮิรตซ์ จ�านวน 2x10 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งจะใช้ใบอนุญาต
ดังกล่าวได้ประมาณไตรมาส 4/2563

3. ในไตรมาส 3/2562 เอไอเอสได้เข้าท�าสัญญาระงับข้อพิพาท
กับทีโอทีเก่ียวกับเสาและการอุปกรณ์โทรคมนาคม โดยการท�า
ข้อตกลงในครั้งน้ีสามารถลดค่าใช้จ่ายสุทธิ (หลังหักรายได้) 
จากการเช่าเสาโทรคมนาคมประมาณ 100 ล้านบาทต่อเดือน 
พร้อมกับยุติการเช่าอุปกรณ์ในไตรมาส 3/2562 ท�าให้เกิดค่า
ใช้จ่ายรายการพิเศษ 121 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกัน

มาตรฐานบัญชีใหม่ปี 2563: ตั้งเต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เอ
ไอเอสได้เริ่มใช้มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 9 และ 16 TFRS 9 และ 16

มาตรฐานบัญชี ไทยฉบับที ่9 (TFRS9): เครื่องมอืทางการเงิน
มาตรฐานก�าหนดเกี่ยวกับการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการ
เงินและการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงนิ เพื่อกันส�ารองเผือ่
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานบัญชี ไทยฉบับที่ 16 (TFRS16): สัญญาเช่า
ค่าเช่าจากการด�าเนินงานจะถูกรับรู้เป็น “สินทรัพย์สิทธิการ
ใช้” และ “หน้ีสินตามสัญญาเช่า” โดยจะมีผลกับสญัญาเช่าระยะ
ยาว เช่น สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม การเช่าพื้นที่, อาคารและ
ส�านักงาน, และการโรมมิ่งคลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ์ โดยรายการ
ทางการเงินที่ส�าคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

1. หน้ีสนิตามสัญญาเช่า จะบันทึกด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าคง
เหลือท่ีต้องช�าระตามสัญญาเช่าโดยคดิลดด้วยอัตราดอกเบ้ีย โดย
หน้ีสินตามสัญญาเช่าจะลดลงเม่ือมีการช�าระค่าเช่าตลอดสัญญา

2. สินทรพัย์สิทธกิารใช้ จะถกูบนัทึกภายใต้รายการ ‘สนิทรพัย์’ 
(ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์) ในจ�านวนเดยีวกับหนีส้นิตามสัญญา
เช่าและจะถูกตัดค่าเสื่อมตามระยะสัญญาโดยใช้วิธีเส้นตรง
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สภาวะตลาดและการแข่งขัน

ในภาพรวม ตลาดโทรศพัท์เคล่ือนในปี 2562 มีการแข่งขนัท่ีปรบั
ตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า จากการปรับราคาแพ็คเกจในช่วงครึ่ง
แรกของปี 2562 ทั้งในระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน อย่างไร
ก็ตาม ตลาดมีการน�าเสนอแพก็เกจแบบใช้งานดาต้าไม่จ�ากัดด้วย
ความเร็วคงท่ีให้กับลูกค้าระบบเติมเงินอีกครั้งในช่วงครึ่งปีหลัง
ของปี 2562 ในขณะทีร่ะบบรายเดอืน ผู้ให้บริการยังคงใช้ส่วนลด
ค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นกลยุทธ์ส�าคัญ เพื่อดึงดูดลูกค้า
ที่ต้องการซื้อเครื่องโทรศัพท์มือถือและผูกแพ็กเกจรายเดือน 

ส�าหรบัตลาดอินเทอร์เนต็ความเรว็สูงยงัคงมีการแข่งขนัท่ีรนุแรง
ท้ังด้านราคาและการแย่งชิงลูกค้าใหม่  ผู้ให้บริการยังคงเสนอ
ส่วนลดครึ่งราคาเพื่อป้องกันการย้ายออกของลูกค้าเก่า รวมถงึ
เพื่อดงึดูดลูกค้าใหม่ และนอกจากกลยุทธ์ทางด้านราคาแล้ว ผู้ให้
บริการยงัใช้กลยุทธ์การน�าเสนอแพก็เกจไฟเบอร์ท่ีความเรว็สงู
ขึ้นด้วยระดบัราคาเดมิ เช่น ระดบัราคาเฉล่ียประมาณ 600 บาท/
เดือน แต่ให้ความเร็วเพิ่มขึ้น 2 เท่าเป็น 200 เมกะบิตต่อวินาที

สรุปผลการดำาเนินงานในปี 2562

จ�านวนผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนที ่ณ ส้ินปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 2.1 เทยีบกับปีก่อน เป็น 42 ล้านราย โดยมีการเติบโตมาจาก
ลูกค้าระบบรายเดอืนซึง่มผีู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นสุทธ ิ918,000 ราย 
ซึง่เป็นผลจากการใช้แคมเปญส่วนลดค่าเครื่องโทรศพัท์และการ
โอนย้ายของผู้ใช้บริการจากระบบเติมเงินไปใช้งานระบบรายเดือน 
ในขณะท่ีผู้ใช้บริการระบบเติมเงินมีจ�านวนใกล้เคียงกับปีก่อน
หน้า ท�าให้สัดส่วนของเลขหมายระบบรายเดอืนเพิ่มขึ้นจากร้อย
ละ 20 ของจ�านวนผู้ใช้บริการท้ังหมด เป็นร้อยละ 22 ในปี 2562 
ส�าหรับรายได้เฉลี่ยต่อหัว หรือ ARPU ของระบบรายเดือนปรับ
ตัวเพ่ิมขึ้นมาอยู่ท่ี 572 บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.1 เทียบกับปี
ก่อน ส่วน ARPU ของระบบเติมเงินลดลงร้อยละ 1.7 เทียบกับ
ปีก่อนมาอยู่ท่ี 173 บาท ซึ่งเป็นผลจากการแข่งขันด้านราคาใน
ระบบเติมเงิน อย่างไรก็ตาม ARPU เฉล่ียทั้งฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 
2.0 เทียบกับปีก่อนเป็น 260 บาท ณ ส้ินปี 2562

ส�าหรับธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน เอไอเอสไฟเบอร์มีฐานลูกค้า 
ท้ังสิ้น 1 ล้านราย ณ ส้ินปี 2562 เติบโตร้อยละ 42 จากปีก่อนหน้า  
หรือมีจ�านวนผู้ใช้บริการเพิ่มสุทธิ 307,100 ราย อย่างไรก็ตาม 
จากการแข่งขันด้านราคาส่งผลให้ ARPU ลดลงร้อยละ 7.2  
มาอยู่ที่ 533 บาท
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ธุรกิจมือถือ ไตรมาส 4/2561 ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 4/2562 %YoY %QoQ

จำานวนผู้ ใช้บริการ 

ระบบรายเดือน 8,189,900 9,001,700 9,107,400 11% 1.2%

ระบบเติมเงิน 32,979,300 32,556,400 32,906,400 -0.2% 1.1%

รวมจำานวนผู้ ใช้บริการ 41,169,200 41,558,100 42,013,800 2.1% 1.1%

จำานวนผู้ ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น

ระบบรายเดือน 175,200 208,200 105,700 -40% -49%

ระบบเติมเงิน 347,000 -114,500 350,000 0.9% 406%

รวมจำานวนผู้ ใช้บริการ 522,200 93,700 455,700 -13% 386%

ARPU (บาท/เลขหมาย/เดือน)

ระบบรายเดือน 571 569 572 0.1% 0.4% 

ระบบเติมเงิน 176 179 173 -1.7% -3.2% 

เฉลี่ย 255 263 260 2.0% -1.1% 

ระบบรายเดือน (TFRS 15) - 531  537  - 1.1% 

ระบบเติมเงิน (TFRS 15) - 179  173  -  -3.2% 

เฉลี่ย (TFRS 15) -  254  252  -  -0.9% 

MOU (นาที/เลขหมาย/เดือน) 

ระบบรายเดือน 244 225 212 -13% -5.8%

ระบบเติมเงิน 121 82 92 -24% 12%

เฉลี่ย 145 113 118 -19% 4.4%

ธุรกิจมือถือ ไตรมาส 4/2561 ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 4/2562 %YoY %QoQ

VOU (กิกะไบต์/หมายเลขที่ใช้อินเทอร์เน็ต/เดือน)

ระบบรายเดือน 14.0 16.2 16.6 19% 2.5%

ระบบเติมเงิน 9.8 10.5 11.1 13% 5.7%

เฉลี่ย 10.9 12.1 12.7 17% 5.0%

อัตราการใช้เครื่องโทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือ 4G 59% 69% 71% - -

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ไตรมาส 4/2561 ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 4/2562 %YoY %QoQ

จำานวนผู้ ใช้บริการ 730,500 937,000 1,037,600 42% 11%

จำานวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น 53,800 81,600 100,600 87% 23%

ARPU (บาท/ราย/เดือน) 574 549 533 -7.2% -2.8% 
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สรุปผลประกอบการไตรมาส 4/2562

รายได้รวมของไตรมาส 4/2562 เท่ากับ 49,464 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 11 เทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 เทียบกับ
ไตรมาสก่อน จากการเติบโตของรายได้จากขายซมิและอุปกรณ์
ซึ่งเพ่ิมขึน้ร้อยละ 36 เทียบกับปีก่อน และร้อยละ 85 เทียบกับ
ไตรมาสก่อนมาอยู่ที่ 10,449 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการวาง
จ�าหน่ายของไอโฟนรุ่นใหม่ในไตรมาส 4/2562 รายได้จากการ
ให้บริการส�าหรับไตรมาส 4/2562 เท่ากับ 35,571 ล้านบาท 
เติบโตร้อยละ 5.6 เทียบกับปีก่อนจากธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ี
และธรุกิจอินเทอร์เน็ตความเรว็สูง อย่างไรก็ตาม รายได้จากการ
ให้บริการทรงตัวเทยีบกับไตรมาสก่อน เป็นผลจากรายได้ต่อหัว 
หรือ ARPU ของระบบเติมเงินซึ่งถูกกดดันจากแพ็กเกจแบบใช้
งานได้ ไม่จ�ากัดด้วยความเร็วคงท่ี (Fixed-Speed Unlimited 
data) แม้ว่าจะมีจ�านวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นสุทธิ 455,700 ราย

ด้วยการขยายโครงข่ายเพื่อรองรบัการใช้งาน 4G และการขยาย
บริการอินเทอร์เน็ตความเรว็สูง ส่งผลให้ต้นทุนการให้บริการของ

ไตรมาส 4/2562 เท่ากับ 20,752 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยที่
ร้อยละ 1.8 เทียบกบัปีก่อน และทรงตัวเม่ือเทียบกับไตรมาสก่อน 
โดยส่วนหนึ่งได้รับผลบวกจากค่าเช่าท่ีลดลงหลังการตกลงยุติ
ข้อพิพาทกับทีโอที ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ 
8,807 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 เทียบกับปีก่อนหน้า และเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 22 เทียบกับไตรมาสก่อน เป็นผลจากการเสริมภาพ
ลักษณ์ของแบรนด์ การให้ส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์มือถือและ
กิจกรรมทางการตลาดตามช่วงฤดูกาล

โดยสรปุในไตรมาส 4 มีก�าไรก่อนภาษแีละค่าเส่ือม หรือ EBITDA 
เท่ากับ 19,305 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 เทียบกับปีก่อน แต่
ลดลงร้อยละ 8.7 เทียบกับไตรมาสก่อน หรือคิดเป็นอัตราก�าไร 
EBITDA margin ที่ร้อยละ 39 และมีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 7,032 ล้าน
บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.8 เทียบกับปีก่อน แต่ลดลงร้อยละ 19 
เทียบกับไตรมาสก่อน ซึ่งเป็นผลจากการบันทึกค่าเช่าเสาท่ีลด
ลงในไตรมาสที่ 3/2562

สรุปงบการเงินประจำาปี 2562  

(ไม่รวมผลจาก TFRS 15)

71%

16%

7%

3%

3%

+4.2%

สัดส�วนรายได� การเติบโตของรายได�

ธุรกิจ
โทรศัพท�เคลื่อนที่

ธุรกิจลูกค�าองค�กร
และอื่นๆ

ธุรกิจอินเตอร�เน็ต
ความเร็วสูง

ค�าเชื่อมโยงเคร�อข�าย(IC) 
และรายได�จากการ
เป�นพันธมิตรกับทีโอที

การขาย
เคร�่องมือถือ
และซิม

+14%

+28%

+29%

+11%

ประเภทธุรกิจ

สัดส�วนรายได�และการเติบโตของรายได�แบ�งตามประเภทธุรกิจ
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รายได้
ในปี 2562 เอไอเอสสร้างรายได้รวมอยู่ที่ 183,432 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 เม่ือเทียบกับปืก่อน ตามการเติบโตของธรุกจิ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีซึ่งเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายได้หลัก รวมถึงธุรกิจ
อินเทอร์เน็ตความเรว็สูงซึง่เติบโตสูง ส�าหรบัธรุกิจบริการลูกค้า
องค์กรซึ่งอยู่ในหมวดรายได้อื่นๆ ซึ่งในปี 2562 มีการเติบโตใน
ระดับสูงจากการเพิ่มขึ้นของพนัธมติรทางธุรกิจและผู้ใช้บริการ

รายได้จากการให้บริการหลัก (ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและ
รายได้จากการเป็นพัธมิตรกับทีโอที) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 อยู่ท่ี 
140,454 ล้านบาท โดยเป็นไปตามคาดการณ์ การเติบโตของ
รายได้มาจากจ�านวนลูกค้าท่ีเพิ่มขึ้นท้ังจากลูกค้าระบบรายเดอืน
และอินเตอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง

• รายได้จากธรุกิจโทรศพัท์เคลือ่นที ่เท่ากบั 130,062 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เทยีบกับปีก่อน จากการเติบโตของลูกค้าระบบ
รายเดอืนและรายได้เฉลีย่ต่อหัว (APPU) ทีเ่พิ่มขึ้นจากการปรบั
ราคาแพก็เกจในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 และถงึแม้การแข่งขนัใน
ตลาดระบบเติมเงินจะรนุแรงขึ้นในครึ่งปีหลัง แต่ ARPU เฉล่ียยัง
คงปรับเพิ่มจาก 254 บาท เป็น 259 บาท ณ สิ้นปี 2562

• รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อยู่ที่ 5,722 ล้าน
บาท เติบโตร้อยละ 29 เทียบกับปีก่อน โดยในปี 2562 เอไอเอส 
ไฟเบอร์ ได้บรรลุเป้าฐานลูกค้า 1 ล้านราย โดยมีลูกค้าเพ่ิมขึ้น 

307,100 ราย จากความมุ่งมัน่พฒันาโครงข่ายและบริการหลัง
การขายอย่างต่อเนื่องด้วยระดับราคาท่ีแข่งขันได้ อีกทั้งยังใช้
กลยุทธ์เน้นการขายกบัฐานลกูค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของเอไอเอส 
ด้วยการน�าเสนอแพคเกจรวมท้ังบริการอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์
เคลื่อนที่ และคอนเทนท์

• รายได้การให้บริการอื่นๆ ซึ่งรวมรายได้รายได้การให้บริการ
ดาต้าแก่ลูกค้าองค์กร (EDS) และรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 
เป็น 4,670 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการให้บริการดาต้าแก่
ลูกค้าองค์กร (EDS) , ดาตาเซ็นเตอร์และบริการคลาวด์ (data 
center & cloud)

รายได้ค่าเชือ่มโยงโครงข่าย (IC) และรายได้จากการเป็นพนัธมิตร
กับทีโอทีอยู่ที่ 13,557 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน เป็นผลมาจากการตกลงเป็นพนัธมิตรกบัทีโอที โดยเอไอ
เอสมีการบันทึกรายได้ค่าบริการพื้นที่และบ�ารุงรักษา ทั้งนี้ ราย
ได้ส่วนน้ีถูกชดเชยด้วยค่าเช่าเสาซึ่งบันทึกอยู่ภายใต้ ‘ต้นทุน
การให้บริการ’

รายได้การขายเครื่องมือถือและซิม อยู่ที่ 29,422 ล้านบาทเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 14 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากแคมเปญ
การให้ส่วนลดเครื่องมือถือที่ยังมีต่อเน่ืองและการวางจ�าหน่าย
ของไอโฟน 11

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ในปี 2562 ต้นทุนการให้บริการอยู่ที่  81,487 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.2 เทียบกับปีก่อน จากการขยายโครงข่าย

• ต้นทุนค่าธรรมเนียมใบอนุญาต อยู่ท่ี 5,792 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 1.2 เทียบกับปีก่อน ตามรายได้จากการให้บริการท่ี
เพิ่มขึ้น โดยต้นทุนค่าธรรมเนียมต่อรายได้การให้บริการอยู่ท่ี
ร้อยละ 4.1 ของรายได้จากการให้บรกิารหลัก เทียบกับร้อยละ 
4.3 ในปี 2561

• ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย เท่ากับ 36,598 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 เน่ืองจากการลงทุนในโครงข่าย 4G, การ
ขยายอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงอย่างต่อเน่ือง อีกท้ังการได้
มาซึ่งคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ในช่วงเดือนกันยายน 
ปี 2561 

• ค่าใช้จ่ายโครงข่ายและค่าใช้จ่ายการเป็นพันธมิตรกับทีโอที 
(หลังหักรายรับค่าเช่าจากทีโอที) อยู่ที่ 19,073 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 5.5 เม่ือเทยีบกับปีก่อนหน้า มาจากการลดลงของค่าเช่า
หลังการยุติข้อพิพาทกับทีโอที 

• ต้นทุนการให้บริการอ่ืนๆ ซึ่งมาจากต้นทุนคอนเทนต์วิดีโอ 
ค่าคอมมิชชั่นระบบเติมเงิน และต้นทุนค่าเชื่อมโยงโครงข่าย อยู่
ท่ี 9,699ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.9 เทียบกับปีก่อน โดยส่วน
ใหญ่มาจากค่าเชื่อมโยงโครงข่ายที่ลดลง
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร อยู่ที่ 30,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 16 เมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้าโดยสาเหตหุลกัมาจาก ค่าใช้
จ่ายทางการตลาดและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

• ค่าใช้จ่ายการตลาด อยู่ท่ี 11,320 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
19 เม่ือเทียบกับปีก่อน เน่ืองมาจากการเสริมภาพลักษณ์ของ
แบรนด์ และการให้ส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์มือถือ

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อยู่ท่ี 19,205 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เทียบกับปีก่อน มาจากการบันทึกรายการ
พิเศษเก่ียวกับค่าใช้จ่ายพนักงานจากการส�ารองเงินชดเชย
ตามกฎหมายเม่ือไตรมาสสอง และค่าใช้จ่ายส�าหรับพนักงาน
ในไตรมาสที่ 4

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ อยู่ที่ 308 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 
119 ล้านบาทในก่อน เป็นผลมาจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีผนัผวน
โดยเป็นก�าไรท่ีบันทึกตามการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน
ของตลาด ท้ังนี ้บริษัทมีการท�าสัญญาป้องกันความเส่ียงส�าหรบั
หนี้ในสกุลเงินต่างประเทศเต็มจ�านวน

ต้นทุนทางการเงิน อยู่ท่ี 4,777ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.2 จาก
ปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการช�าระหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยโดย
ประมาณ 15,000 ล้านบาท โดย ณ สิ้นปี 2562 หนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบ้ียลดลงจาก 109,128 ล้านบาท เป็น 94,128 ล้านบาท 
บริษัทยังคงมีต้นทุนทางการเงนิเฉล่ียคงท่ีร้อยละ 3.0 ต่อปี

กำาไร
ในปี 2562 เอไอเอสมี EBITDA เท่ากับ 78,463 ล้านบาท เติบโต
ร้อยละ 6.3 เทียบกับปีก่อน จากผลการด�าเนินงานท่ีดีขึ้นท้ัง 
รายได้จากการให้บริการท่ีเพ่ิมขึน้ประกอบกับต้นทุนท่ีลดลง
จากการยุติข้อพิพาทกับทีโอที ส่งผลให้อัตราก�าไร EBITDA 
margin อยู่ท่ีร้อยละ 42.8 ซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์ กำาไรสุทธิ
อยู่ท่ี 31,051ล้านบาท เติบโตร้อยละ 4.6 เทียบกับปีก่อน

ฐานะการเงิน (รวมผลจาก TFRS 15)
ณ 31 ธันวาคม 2562 เอไอเอสมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 289,669 
ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.3 เทียบกับปีก่อน จากการ
ตัดจ�าหน่ายใบอนุญาตคลืน่ความถี ่ชดเชยด้วยเงินสดทีเ่พิ่มขึ้น
จาก 9,067 ล้านบาทเป็น 19,637 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2562 ซึง่เป็น
เงินสดจากการด�าเนินงาน ส�าหรบัสินค้าคงเหลือ ณ ส้ินปี 2562 
เท่ากับ 4,829 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จากปีก่อน จากการ
ส�ารองสินค้าคงเหลือโทรศัพท์เคล่ือนที่มียอดขายเพิ่มขึ้น โดย
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 51 วัน ใกล้เคียงกับปีก่อน 
และลูกหนี้สุทธิเท่ากับ 16,277 ล้านบาท คงที่เมื่อกับปีก่อน โดย
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 35 วนัเป็น 36 วนั ทัง้น้ี ค่า
เผ่ือหน้ีสงสัยจะสญูส�าหรบัปี 2562 เท่ากับ 1,765 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 23 จากปีก่อน ตามการเติบโตของธุรกิจอินเทอร์เน็ต
บ้านและลูกค้าระบบรายเดือนที่มากขึ้น

หน้ีสนิรวม ณ ส้ินปี 2562 เท่ากบั 220,075 ล้านบาท ลดลงร้อย
ละ 5.4 เทียบกับปีก่อน ตามการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ี
ลดลงร้อยละ 25 อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้ีการค้าอยู่ท่ี 22,037 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 จากปีก่อน ตามสินเชื่อจากคู่ค้า 

(Vendor Financing) จากการขยายโครงข่าย ส่งผลให้ระยะ
เวลาช�าระหน้ีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 58 วัน มาอยู่ที่ 65 วัน โดย
เอไอเอสมีส่วนของผู้ถอืหุ้นท้ังส้ิน 69,394 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 20 เทียบกับปีก่อนจากก�าไรสะสมท่ีเพิ่มขึ้น โดยสรุป เอเอส
ยังคงรักษาสถานะการเงินที่แข็งแรงด้วยอัตราส่วนสภาพคล่อง
และอัตราส่วนก�าไร EBIT ต่อดอกเบี้ย (interest coverage) 
อยู่ท่ี 0.4 เท่า และ 13 เท่า ตามล�าดับ ท้ังน้ี ณ ส้ินปี 2562 เอไอ
เอสมีหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยรวมท้ังสิ้น 94,128 ล้านบาท และ
มีอัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA อยู่ท่ี 1.0 เท่า ลดลงจาก 
1.3 เท่าจากส้ินปีก่อน

กระแสเงินสด
ในปี 2562 เอไอเอสสร้างกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนิน
งาน (หลังหักภาษี) เท่ากับ 76,627 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 
จากปีก่อน ตามการเติบโตของ EBITDA ส�าหรับกระแสเงินสด
จากการลงทุน เอไอเอสใช้งบลงทุนไปท้ังส้ิน 23,029 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จาก 20,198 ล้านบาทในปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 16 
ของรายได้จากการให้บรกิาร นอกจากน้ี เอไอเอสได้ช�าระค่าใบ
อนุญาตคลื่นความถี่ เป็นเงิน 4,020 ล้านบาท ส่งผลให้มีกระแส
เงินสดอิสระ (กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน หักค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนและค่าใบอนุญาต) อยู่ท่ี 33,062 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จาก 28,398 ล้านบาทในปีก่อน ส�าหรับกระแสเงินสดจากการ
จัดหาเงิน เอไอเอสจ่ายเงินกู้ยืมสุทธิจ�านวน 15,054 ล้านบาท 
และจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 21,050 ล้านบาท โดยสรุป เอไอเอสมี
เงินสดเพิ่มขึ้นในปี 2562 ท่ี 10,570 ล้านบาท เป็นผลให้มีเงินสด
สุทธิจ�านวน 19,637 ล้านบาท

1 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ท่ีเริ่มประกาศใช้ต้ังแต่วันท่ี 5 พ.ค. 2562 ได้ก�าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส�าหรับ
ลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราสุดท้าย 400 วัน จากเดิมก�าหนดไว้ที่ 300 วัน
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งบกำาไรขาดทุน (ล้านบาท)
ไม่รวมผลจากTFRS 15

ไตรมาส 4/2561 ไตรมาส 3/2561 ไตรมาส 4/2562 %YoY %QoQ 2561 2562 %YoY

รายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 31,426 32,880 32,716 4.1% -0.5% 124,784 130,062 4.2%

รายได้ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1,212 1,475 1,579 30% 7.0% 4,436 5,722 29%

รายได้การให้บริการอื่นๆ 1,045 1,172 1,276 22% 8.9% 4,208 4,670 11%

รายได้การให้บริการหลัก 33,683 35,527 35,571 5.6% 0.1% 133,429 140,454 5.3%

รายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและการเป็นพันธมิตรกับทีโอท ี 3,202 4,278 3,443 7.5% -20% 10,576 13,557 28%

รายได้การให้บริการ 36,885 39,804 39,014 5.8% -2.0% 144,005 154,010 6.9%

รายได้จากการขายซิมและอุปกรณ์ 7,699 5,652 10,449 36% 85% 25,851 29,422 14%

รวมรายได้ 44,584 45,457 49,464 11% 8.8% 169,856 183,432 8.0%

ต้นทุนค่าธรรมเนียม (1,420) (1,467) (1,459) 2.7% -0.6% (5,723) (5,792) 1.2%

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย (8,767) (9,410) (9,600) 9.5% 2.0% (33,282) (36,598) 10%

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย (7,366) (7,416) (7,293) -1.0% -1.7% (26,929) (29,399) 9.2%

ต้นทุนการให้บริการอื่นๆ (2,830) (2,455) (2,401) -15% -2.2% (10,766) (9,699) -9.9%

รวมต้นทุนการให้บริการ (20,383) (20,748) (20,752) 1.8% 0.0% (76,700) (81,487) 6.2%

ต้นทุนการขายซิมและอุปกรณ์ (8,032) (5,889) (10,656) 33% 81% (26,756) (30,412) 14%

รวมต้นทุน (28,414) (26,637) (31,408) 11% 18% (103,456) (111,899) 8.2%

กำาไรขั้นต้น 16,170 18,820 18,056 12% -4.1% 66,400 71,533 7.7%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (6,968) (7,227) (8,807) 26% 22% (26,295) (30,526) 16%

ค่าใช้จ่ายการตลาด (2,713) (2,570) (3,447) 27% 34% (9,550) (11,320) 19%

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆ (4,255) (4,656) (5,360) 26% 15% (16,745) (19,205) 15%

กำาไรจากการดำาเนินงาน 9,202 11,594 9,248 0.5% -20% 40,105 41,009 2.2%
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งบกำาไรขาดทุน (ล้านบาท)
ไม่รวมผลจากTFRS 15

ไตรมาส 4/2561 ไตรมาส 3/2561 ไตรมาส 4/2562 %YoY %QoQ 2561 2562 %YoY

กำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 129 (44) 16 -88% -136% 119 308 160%

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น 118 127 234 99% 84% 560 687 23%

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (1,288) (1,195) (1,171) -9.1% -2.0% (5,148) (4,777) -7.2%

ภาษีเงินได้ (1,320) (1,803) (1,295) -2.0% -28% (5,923) (6,174) 4.3%

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำานาจควบคุม (1.3) (0.8) (1) -35% 0% (32) (3) -91%

กำาไรสุทธิ 6,839 8,679 7,032 2.8% -19% 29,682 31,051 4.6%

ค่าใช้จ่ายโครงข่ายและค่าใช้จ่ายจากการเป็นพันธมิตรกับทีโอที 5,185 3,953 4,730 -8.8% -20% 20,192 19,073 -5.5%

EBITDA (ล้านบาท)
Pre-TFRS 15

4Q18 3Q19 4Q19 %YoY %QoQ FY18 FY19 %YoY

กำาไรจากการดำาเนินงาน 9,202 11,594 9,248 0.5% -20% 40,105 41,007 2.3%

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 8,919 9,572 9,758 9.4% 1.9% 33,879 37,229 9.9%

(กำาไร)/ขาดทุนจากการขายสินทรัพย ์ (20) (3) 331 -1777% -10487% 2 371 15443%

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (33) (30) (33) 5.7% 15% (177) (144) -18%

ค่าใช้จ่ายการเงินอื่นๆ 2 3 (0) -113% -110% (18) (0) -100%

EBITDA 18,071 21,135 19,305 6.8% -8.7% 73,792 78,463 6.3%

อัตรากำาไร EBITDA 40.5% 46.5% 39.0% 43.4% 42.8%
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กำาไรก่อนรายการพิเศษ (ล้านบาท)
Pre-TFRS 15

4Q18 3Q19 4Q19 %YoY %QoQ FY18 FY19 %YoY

EBITDA 18,071 21,135 19,305 6.8% -8.7% 73,792 78,463 6.3%

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - - - NA NA 134 - NA

 เงินสำารองพนักงานตามกฎหมาย (ก่อนภาษี) - - - NA NA - 636 NA

การเป็นพันธมิตรกับทีโอท ี - -479 - NA NA - -479 NA

EBITDA ที่ ไม่รวมรายการพิเศษ 18,071 20,656 19,305 6.8% -6.5% 73,926 78,620 6.4%

อัตรากำาไร EBITDA ไม่รวมรายการพิเศษ 40.5% 45.4% 39.0% - - 43.5% 42.9% -

กำาไรสุทธิ 6,839 8,679 7,032 2.8% -19% 29,682 31,051 4.6%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - - - NA NA 134 - NA

เงินสำารองพนักงานตามกฎหมาย (หลังภาษี) - - - NA NA - 509 NA

การเป็นพันธมิตรกับทีโอท ี - -383 - NA NA - -383 NA

กำาไรสุทธิที่ ไม่รวมรายการพิเศษ 6,839 8,296 7,032 2.8% -15% 29,789 31,176 4.7%
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ฐานะการเงิน 
(ล้านบาท/ร้อยละของสินทรัพย์รวม)

มาตรฐานบัญชี
TFRS 15

ไตรมาส 4/2561 ไตรมาส 4/2562 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,067 3.1% 19,637 6.8%

เงินลงทุนระยะสั้น 2,221 0.8% 1,989 0.7%

ลูกหนี้คงเหลือ 16,361 5.6% 16,277 5.6%

สินค้าคงเหลือ 3,823 1.3% 4,828 1.7%

อื่นๆ 3,433 1.2% 4,411 1.5%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 34,905 12% 47,142 16%

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 111,749 38% 103,074 36%

โครงข่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 130,212 45% 125,510 43%

สินทรัพย์ที่ ไม่มีตัวตน 5,092 1.8% 5,468 1.9%

สิwนทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 3,210 1.1% 3,491 1.2%

อื่นๆ 5,337 1.8% 4,984 1.7%

สินทรัพย์รวม 290,505 100% 289,669 100%

เจ้าหนี้การค้า 18,422 6.3% 22,037 7.6%

ส่วนของเงินกู้ถึงกำาหนดชำาระใน 1 ปี 17,104 5.9% 24,872 8.6%

ผลตอบแทนค้างจ่าย 5,362 1.8% 5,248 1.8%

อื่นๆ 31,877 11% 53,097 18%

รวมหนี้สินหมุนเวียน 72,764 25% 105,255 36%

หุ้นกู้และเงินระยะยาว 92,030 32% 69,172 24%

อื่นๆ 68,042 23% 45,848 16%

ฐานะการเงิน 
(ล้านบาท/ร้อยละของสินทรัพย์รวม)

มาตรฐานบัญชี
TFRS 15

ไตรมาส 4/2561 ไตรมาส 4/2562 

รวมหนี้สิน 232,836 80% 220,275 76%

กำาไรสะสม 32,505 11% 44,226 15%

อื่นๆ 25,163 8.7% 25,169 8.7%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 57,669 20% 69,394 24%

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

มาตรฐานบัญชี
TFRS 15

ไตรมาส 4/2561 ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 4/2562

เงินกู้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  1.9 1.6 1.4

เงินกู้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.7 1.4 1.0

เงินกู้สุทธิต่อ EBITDA 1.3 1.0 1.0

อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.5 0.4 0.4

Interest Coverage  11 15 13

Debt Service Coverage Ratio  2.9 4.1 2.2

ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 50% 55% 43%

ตัวเลขจากงบก�าไรขาดทุนเป็นตัวเลขตั้งแต่ต้นปี เทียบให้เป็นเต็มปี
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ตารางการชำาระหนี้ ตารางชำาระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่

ล้านบาท หุ้นกู้ เงินกู้ 1800MHz 900MHz 

2020 - 14,829 3,128 21,747

2021 1,776 12,079 3,128 7,565

2022 - 13,440 - 7,565

2023 7,820 6,883 - 7,565

2024 6,638 5,817 - 7,565

2025 -  5,967 - 7,565

2026 7,180  1,083 - -

2027 9,000 750 - -

2028 750 - -

* ใบอนุญาติคล่ืนความถ่ี 700 เมกะเฮิรตซ์ยังไม่ถูกจัดสรรอย่างเป็นทางการ ดังน้ันการจ่ายช�าระเงินก้อนเเรกจะเร่ิมในเดือนตุลาคม 2563 

อันดับเครดิต

Fitch National rating: AA+ (THA), แนวโน้ม: คงที ่

S&P BBB+, แนวโน้มอันดับเครดิต: คงที ่

แหล่งที่มาและแหล่งใช้ ไปของเงินทุนประจำาปี 2562

แหล่งที่มาของเงินทุน (ล้านบาท) แหล่งใช้ ไปของเงินทุน (ล้านบาท)

กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน 83,348 เงินลงทุนในโครงข่ายและสินทรัพย์ถาวร 23,029

เงินกู้ระยะยาว 2,000 เงินปันผลจ่าย 21,050

เงินปันผลรับ และ ดอกเบี้ยรับ 196 ชำาระเงินกู้ 17,054

เงินรับจากการขายสินทรัพย์ 77 ภาษีเงินได้ 6,721

ชำาระใบอนุญาติความถี่ 4,020

ชำาระต้นทุนทางการเงินและอื่นๆ 3,192

เงินสดเพิ่มขึ้น 10,555

รวม 85,621 รวม 85,621
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ภาคผนวก

งบกำาไรขาดทุน (ล้านบาท)
Post TFRS 15

ไตรมาส 1/2562 ไตรมาส 2/2562 ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 4/2562 %QoQ 2562

รายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 30,678 32,042 31,851 31,770 -0.3% 126,341

รายได้ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1,288 1,380 1,475 1,579 7.0% 5,722

รายได้การให้บริการอื่นๆ 1,078 1,083 1,136 1,213 6.8% 4,509

รายได้การให้บริการหลัก 33,044 34,505 34,461 34,562 0.3% 136,572

รายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและการเป็นพันธมิตรกับทีโอที 2,995 2,841 4,278 3,443 -20% 13,557

รายได้การให้บริการ 36,039 37,346 38,739 38,005 -1.9% 150,129

รายได้จากการขายซิมและอุปกรณ์ 7,222 6,736 5,994 10,813 80% 30,765

รวมรายได้ 43,262 44,081 44,733 48,818 9.1% 180,894

ต้นทุนค่าธรรมเนียม (1,403) (1,462) (1,467) (1,459) -0.6% (5,792)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย (8,691) (8,896) (9,410) (9,600) 2.0% (36,598)

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายและการเป็นพันธมิตรกับทีโอที (7,371) (7,320) (7,416) (7,293) -1.7% (29,399)

ต้นทุนการให้บริการอื่นๆ (2,352) (2,492) (2,455) (2,401) -2.2% (9,699)

รวมต้นทุนการให้บริการ (19,817) (20,170) (20,748) (20,752) 0.0% (81,487)

ต้นทุนการขายซิมและอุปกรณ์ (7,159) (6,709) (5,889) (10,656) 81% (30,412)

รวมต้นทุน (26,976) (26,879) (26,637) (31,408) 18% (111,899)
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งบกำาไรขาดทุน (ล้านบาท)
Post TFRS 15

ไตรมาส 1/2562 ไตรมาส 2/2562 ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 4/2562 %QoQ 2562

กำาไรขั้นต้น 16,286 17,202 18,096 17,410 -3.8% 68,994

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (6,262) (7,047) (6,331) (8,100) 28% (27,740)

ค่าใช้จ่ายการตลาด (1,934) (1,906) (1,499) (2,523) 68% (7,861)

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆ (4,328) (5,141) (4,833) (5,577) 15% (19,879)

กำาไรจากการดำาเนินงาน 10,024 10,155 11,765 9,310 -21% 41,254

กำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 84 252 (44) 16 -136% 308

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น 203 91 108 214 99% 616

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (1,217) (1,194) (1,195) (1,171) -2.0% (4,777)

ภาษีเงินได้ (1,523) (1,550) (1,833) (1,303) -29% (6,209)

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำานาจควบคุม (1.0) (0.3) (0.8) (1) 0% (3)

กำาไรสุทธิ 7,570 7,754 8,800 7,065 -20% 31,190

EBITDA 18,868 19,169 21,307 19,366 -9.1% 78,710

Contact us: http://investor.ais.co.th | investor@ais.co.th | (66) 2 029 4443 
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