
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย 

 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)   
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)  
และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 งบก าไรขาดทุน
รวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด
รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการ
บญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้น
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ                       
งบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
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การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ
ประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการ
ประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 
 
ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 
(นายเจริญ  ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4068 

 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
4 กมุภาพนัธ์  2559  
 



บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2558 2557 2557

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 9,864,912,703       14,258,066,402     11,473,120,876     
เงินฝากธนาคารที$สามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 6 4,447,280,062       3,709,327,905       3,781,141,127       
เงินลงทุนระยะสั.น 7 304,674,040          1,542,448,983       1,576,941,592       
ลูกหนี.การคา้และลูกหนี. อื$น 4, 8 16,388,529,471     14,545,608,814     13,947,990,197     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั.นแก่กิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั 4 -                             95,000,000            -                             
สินคา้คงเหลือ 9 5,059,252,355       2,519,497,229       2,864,932,209       
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื$น 1,942,220,774       1,288,942,559       660,084,923          
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 38,006,869,405     37,958,891,892     34,304,210,924     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 -                             -                             -                             
เงินลงทุนระยะยาวอื$น 7 58,399,310            58,399,310            104,360,750          
ที$ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 84,291,102,602     60,702,586,423     35,922,236,163     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 13 -                             8,738,038,803       20,499,802,732     
ค่าความนิยม 14 34,930,692            34,930,692            34,930,692            
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื$นความถี$โทรคมนาคม 15 51,790,573,854     12,624,410,361     13,600,648,306     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื$น 16 3,192,332,249       2,504,683,294       2,178,034,730       
ลูกหนี.ตามสญัญาแลกเปลี$ยนและสญัญาอตัราแลกเปลี$ยนล่วงหนา้ 34 795,449,411          568,880,941          653,397,782          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 1,251,587,959       1,441,855,941       3,557,332,641       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื$น 4 2,340,027,690       1,717,885,360       1,170,755,599       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 143,754,403,767   88,391,671,125     77,721,499,395     

รวมสินทรัพย์ 181,761,273,172   126,350,563,017   112,025,710,319   

(บาท)

งบการเงนิรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี.
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม

หนี1สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2557 2557

หนี�สินหมุนเวียน
เงินกูร้ะยะสั.นจากสถาบนัการเงิน 18 8,500,000,000       -                             4,000,000,000       
เจา้หนี.การคา้และเจา้หนี. อื$น 4, 19 27,750,537,994     23,092,055,329     21,254,377,894     
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที$ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ$งปี 18 4,355,626,863       2,571,630,615       5,303,408,757       
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื$นความถี$โทรคมนาคมคา้งจ่าย
   ที$ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ$งปี 15 -                             3,656,250,000       3,656,250,000       
ผลประโยชน์ตอบแทนรายปีคา้งจ่าย 1 5,364,084,953       5,130,156,868       3,534,750,009       
รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คลื$อนที$รับล่วงหนา้ 2,331,763,136       2,183,175,400       1,599,664,604       
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 4,447,280,062       3,709,327,905       2,985,927,727       
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,761,207,636       2,195,545,817       2,816,611,446       
หนี. สินหมุนเวยีนอื$น 22,791,839            367,976,407          340,245,305          
รวมหนี1สินหมุนเวยีน 57,533,292,483     42,906,118,341     45,491,235,742     

หนี�สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว 18 52,576,667,378     34,478,291,366     15,354,770,702     
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 2,293,784,247       1,499,743,034       1,361,376,034       
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื$นความถี$โทรคมนาคมคา้งจ่าย 15 19,902,471,117     -                             3,656,250,000       
หนี. สินไม่หมุนเวยีนอื$น 962,076,164          601,655,751          269,491,753          
รวมหนี1สินไม่หมุนเวยีน 75,734,998,906     36,579,690,151     20,641,888,489     

รวมหนี1สิน 133,268,291,389   79,485,808,492     66,133,124,231     

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 21
   ทุนจดทะเบียน 4,997,459,800       4,997,459,800       4,997,459,800       
   ทุนที$ออกและชาํระแลว้ 2,973,095,330       2,973,095,330       2,973,095,330       
ส่วนเกินทุน
   ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 21 22,372,276,085     22,372,276,085     22,372,276,085     
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ 
      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 500,000,000          500,000,000          500,000,000          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 22,313,204,401     20,710,294,423     19,729,332,548     
องคป์ระกอบอื$นของส่วนของผูถื้อหุน้ 23 217,756,435          194,732,371          173,403,605          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท 48,376,332,251     46,750,398,209     45,748,107,568     

ส่วนไดเ้สียที$ไม่มีอาํนาจควบคุม 116,649,532          114,356,316          144,478,520          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 48,492,981,783     46,864,754,525     45,892,586,088     

รวมหนี1สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 181,761,273,172   126,350,563,017   112,025,710,319   

(บาท)

งบการเงนิรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี.
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บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2558 2557 2557

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 1,153,323,176       1,679,292,348       3,964,630,780       
ลูกหนี.การคา้และลูกหนี. อื$น 4, 8 5,482,137,002       11,931,245,265     12,734,842,066     
เงินปันผลคา้งรับ 4 19,944,391,312     -                            -                            
เงินให้กูย้มืระยะสั.นแก่กิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั 4 44,243,900,000     35,589,760,000     35,386,900,000     
สินคา้คงเหลือ 9 38,632,788            52,163,408            80,021,810            
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื$น 1,329,506,403       140,976,544          -                            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 72,191,890,681     49,393,437,565     52,166,394,656     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 7,660,665,448       7,912,145,488       7,912,143,008       
เงินลงทุนระยะยาวอื$น 7 46,999,310            46,999,310            93,160,750            
ที$ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 499,589,004          1,103,188,064       1,580,204,790       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 13 -                            8,738,038,803       20,491,416,123     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื$น 16 72,491,069            112,532,688          159,337,759          
ลูกหนี.ตามสัญญาแลกเปลี$ยนและสัญญาอตัราแลกเปลี$ยนล่วงหนา้ 34 795,449,411          568,880,941          653,397,782          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 64,889,855            667,900,342          3,216,666,321       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื$น 4 1,001,345,194       999,138,724          671,294,457          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 10,141,429,291     20,148,824,360     34,777,620,990     

รวมสินทรัพย์ 82,333,319,972     69,542,261,925     86,944,015,646     

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี.
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บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม

หนี1สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 2558 2557 2557

หนี�สินหมุนเวียน
เงินกูร้ะยะสั.นจากสถาบนัการเงิน 18 7,700,000,000       -                            4,000,000,000       
เจา้หนี.การคา้และเจา้หนี. อื$น 4, 19 3,475,832,250       4,109,956,530       6,546,796,165       
เงินกูย้มืจากกิจการที$เกี$ยวขอ้ง 4 6,490,000,000       -                            4,400,000,000       
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที$ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ$งปี 18 4,327,462,057       2,560,792,322       5,297,776,745       
ผลประโยชน์ตอบแทนรายปีคา้งจ่าย 1 5,223,510,781       4,989,582,697       3,394,175,838       
รายไดค่้าบริการโทรศพัทเ์คลื$อนที$รับล่วงหนา้ 44,592,133            628,770,725          1,134,085,114       
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                            -                            1,923,263,743       
หนี. สินหมุนเวยีนอื$น 1,816,750             330,908,064          304,012,947          

รวมหนี1สินหมุนเวียน 27,263,213,971     12,620,010,338     27,000,110,552     

หนี�สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว 18 9,412,406,257       12,869,374,320     15,339,346,797     
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 431,365,867          406,012,895          767,853,695          
หนี. สินไม่หมุนเวยีนอื$น 16,036,200            33,268,900            55,861,060            

รวมหนี1สินไม่หมุนเวียน 9,859,808,324       13,308,656,115     16,163,061,552     

รวมหนี1สิน 37,123,022,295     25,928,666,453     43,163,172,104     

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 21
   ทุนจดทะเบียน 4,997,459,800       4,997,459,800       4,997,459,800       
   ทุนที$ออกและชาํระแลว้ 2,973,095,330       2,973,095,330       2,973,095,330       
ส่วนเกินทุน
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 21 22,372,276,085     22,372,276,085     22,372,276,085     
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ 
      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 500,000,000          500,000,000          500,000,000          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 19,308,356,485     17,742,315,443     17,928,485,775     
องคป์ระกอบอื$นของส่วนของผูถื้อหุ้น 23 56,569,777            25,908,614            6,986,352             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 45,210,297,677     43,613,595,472     43,780,843,542     

รวมหนี1สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 82,333,319,972     69,542,261,925     86,944,015,646     

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี.
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน 

 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได้

รายไดจ้ากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ 4, 25 127,414,763,117   125,396,923,290   31,530,538,627     62,030,056,662     

รายไดจ้ากการขาย 4 27,798,086,571     23,331,862,141     185,224                  8,379,611               

รายไดค้่าก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 63,590,862             600,261,701          63,590,862             600,261,701          

รวมรายได้ 155,276,440,550   149,329,047,132   31,594,314,713     62,638,697,974     

ต้นทุน

ตน้ทุนการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ 29 (50,020,302,266)    (45,206,190,813)    (20,652,874,405)    (27,065,167,097)    

ผลประโยชน์ตอบแทนรายปี 1 (6,716,227,755)      (14,593,801,827)    (6,716,227,755)      (14,593,801,827)    

ตน้ทุนขาย (28,018,892,492)    (23,148,015,893)    (185,237)                (8,295,132)             

ตน้ทุนค่าก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ (63,590,862)           (600,261,701)         (63,590,862)           (600,261,701)         

รวมต้นทุน (84,819,013,375)    (83,548,270,234)    (27,432,878,259)    (42,267,525,757)    

กําไรขั1นต้น 70,457,427,175     65,780,776,898     4,161,436,454       20,371,172,217     

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใชจ่้ายในการขาย 29 (6,900,983,669)      (6,219,705,961)      (137,990,382)         (647,636,036)         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 29 (13,190,401,801)    (12,640,674,559)    (2,566,782,136)      (4,727,020,237)      

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (20,091,385,470)    (18,860,380,520)    (2,704,772,518)      (5,374,656,273)      

กําไรจากการขาย การให้บริการและการให้เช่าอุปกรณ์ 50,366,041,705     46,920,396,378     1,456,663,936       14,996,515,944     

รายไดจ้ากการลงทุน 4, 11, 26 291,108,353          370,107,076          38,313,574,249     24,132,238,049     

รายไดด้าํเนินงานอื$น 27 447,704,704          329,786,099          509,177,054          857,938,259          

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 (10,875,000)           (3,625,000)             -                              -                              
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 11, 12, 13 -                              (11,972,822)           (178,912,558)         -                              

กาํไรจากอตัราแลกเปลี$ยนสุทธิ 228,779,748          188,934,345          16,438,334             16,760,622             

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 4 (209,178,159)         (183,866,171)         (208,618,159)         (183,076,171)         

ตน้ทุนทางการเงิน 4, 30 (1,959,562,798)      (1,526,869,915)      (710,177,347)         (902,333,098)         

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 49,154,018,553     46,082,889,990     39,198,145,509     38,918,043,605     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 31 (9,999,166,651)      (10,079,716,669)    (601,301,979)         (4,052,010,256)      

กําไรสําหรับปี 39,154,851,902     36,003,173,321     38,596,843,530     34,866,033,349     

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนที$เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 39,152,410,435     36,033,165,556     38,596,843,530     34,866,033,349     

    ส่วนที$เป็นของส่วนไดเ้สียที$ไม่มีอาํนาจควบคุม 2,441,467               (29,992,235)           -                              -                              
กําไรสําหรับปี 39,154,851,902     36,003,173,321     38,596,843,530     34,866,033,349     

กําไรต่อหุ้น 32
กาํไรต่อหุ้นขั.นพื.นฐาน 13.17                      12.12                      12.98                      11.73                      
กาํไรต่อหุ้นปรับลด 13.17                      12.12                      12.98                      11.73                      

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

(บาท)

สาํหรับปีสิ.นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสิ.นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี.
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กําไรสําหรับปี 39,154,851,902     36,003,173,321     38,596,843,530     34,866,033,349     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื@น

รายการที'จะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

      สาํหรับภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 (636,532,321)         -                              14,012,680             -                              

ภาษีเงินไดเ้กี$ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื$น 31 129,188,610          -                              (2,802,536)             -                              
(507,343,711)         -                              11,210,144             -                              

รายการที'อาจถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

การเปลี$ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื$อขาย (7,731,308)             2,428,205               -                              -                              
(7,731,308)             2,428,205               -                              -                              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื@นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (515,075,019)         2,428,205               11,210,144             -                              
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 38,639,776,883     36,005,601,526     38,608,053,674     34,866,033,349     

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนที$เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 38,637,285,511     36,035,572,060     38,608,053,674     34,866,033,349     
    ส่วนที$เป็นของส่วนไดเ้สียที$ไม่มีอาํนาจควบคุม 2,491,372               (29,970,534)           -                              -                              
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 38,639,776,883     36,005,601,526     38,608,053,674     34,866,033,349     

(บาท)

สาํหรับปีสิ.นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสิ.นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี.
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี@ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

ผลต่างจากการ ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ สาํรองสาํหรับ กาํไรจาก เปลี$ยนแปลงใน รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ที$ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ได้ การจ่ายโดย การลดสดัส่วน มูลค่ายตุิธรรมสุทธิ อื$นของส่วนของ ผูถ้ือหุน้ ที$ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ กฎหมาย จดัสรร ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ของเงินลงทุน ของเงินลงทุนเผื$อขาย ผูถ้ือหุน้ ของบริษทั ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ1นสุดวนัที@ 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลอื ณ วนัที@ 1 มกราคม 2557 2,973,095,330 22,372,276,085 500,000,000 19,729,332,548 6,986,352 161,186,663 5,230,590 173,403,605 45,748,107,568 144,478,520 45,892,586,088

รายการกบัผู้ถือหุ้นที@บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินลงทุนที'ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 23 -                      -                        -                       -                          18,922,262         -                             -                            18,922,262          18,922,262            -                         18,922,262         

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 4, 33 -                      -                        -                       (35,052,203,681)  -                         -                             -                            -                          (35,052,203,681)    (149,190)            (35,052,352,871) 

รวมเงินลงทุนที@ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                      -                        -                       (35,052,203,681)  18,922,262         -                             -                            18,922,262          (35,033,281,419)    (149,190)            (35,033,430,609) 

การเปลี'ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

การไดม้าซึ$งส่วนไดเ้สียที$ไม่มีอาํนาจควบคุมโดยอาํนาจควบคุมไม่เปลี$ยนแปลง -                      -                        -                       -                          -                         -                             -                            -                          -                            (2,480)                (2,480)                 

รวมการเปลี'ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                      -                        -                       -                          -                         -                             -                            -                          -                            (2,480)                (2,480)                 

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที@บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                      -                        -                       (35,052,203,681)  18,922,262         -                             -                            18,922,262          (35,033,281,419)    (151,670)            (35,033,433,089) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร -                      -                        -                       36,033,165,556   -                         -                             -                            -                          36,033,165,556      (29,992,235)       36,003,173,321   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื$น -                      -                        -                       -                          -                         -                             2,406,504             2,406,504            2,406,504              21,701               2,428,205           

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                      -                        -                       36,033,165,556   -                         -                             2,406,504             2,406,504            36,035,572,060      (29,970,534)       36,005,601,526   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2557 2,973,095,330  22,372,276,085 500,000,000     20,710,294,423   25,908,614         161,186,663           7,637,094             194,732,371        46,750,398,209      114,356,316       46,864,754,525   

(บาท)

งบการเงินรวม 

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื$นของส่วนของผูถ้ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี.
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี@ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

ผลต่างจากการ ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ สาํรองสาํหรับ กาํไรจาก เปลี$ยนแปลงใน รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ที$ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ได้ การจ่ายโดย การลดสดัส่วน มูลค่ายตุิธรรมสุทธิ อื$นของส่วนของ ผูถ้ือหุน้ ที$ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ กฎหมาย จดัสรร ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ของเงินลงทุน ของเงินลงทุนเผื$อขาย ผูถ้ือหุน้ ของบริษทั ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ1นสุดวนัที@ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลอื ณ วนัที@ 1 มกราคม 2558 2,973,095,330 22,372,276,085 500,000,000 20,710,294,423 25,908,614 161,186,663 7,637,094 194,732,371 46,750,398,209 114,356,316 46,864,754,525

รายการกบัผู้ถือหุ้นที@บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินลงทุนที'ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 23 -                      -                        -                       -                          30,661,163         -                             -                            30,661,163          30,661,163            -                         30,661,163         

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 4, 33 -                      -                        -                       (37,042,012,632)  -                         -                             -                            -                          (37,042,012,632)    (198,149)            (37,042,210,781) 

รวมเงินลงทุนที@ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                      -                        -                       (37,042,012,632)  30,661,163         -                             -                            30,661,163          (37,011,351,469)    (198,149)            (37,011,549,618) 

การเปลี'ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

การเลิกบริษทัยอ่ย -                      -                        -                       -                          -                         -                             -                            -                          -                            (7)                       (7)                        

รวมการเปลี'ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                      -                        -                       -                          -                         -                             -                            -                          -                            (7)                       (7)                        

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที@บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                      -                        -                       (37,042,012,632)  30,661,163         -                             -                            30,661,163          (37,011,351,469)    (198,156)            (37,011,549,625) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร -                      -                        -                       39,152,410,435   -                         -                             -                            -                          39,152,410,435      2,441,467          39,154,851,902   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื$น -                      -                        -                       (507,487,825)       -                         -                             (7,637,099)            (7,637,099)          (515,124,924)         49,905               (515,075,019)      

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                      -                        -                       38,644,922,610   -                         -                             (7,637,099)            (7,637,099)          38,637,285,511      2,491,372          38,639,776,883   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2558 2,973,095,330  22,372,276,085 500,000,000     22,313,204,401   56,569,777         161,186,663           (5)                          217,756,435        48,376,332,251      116,649,532       48,492,981,783   

(บาท)

งบการเงินรวม 

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื$นของส่วนของผูถ้ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี.
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี@ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

องคป์ระกอบอื$นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ สาํรองสาํหรับ รวมส่วนของ

ที$ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ได้ การจ่ายโดย ผูถ้ือหุน้

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ กฎหมาย จดัสรร ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ของบริษทั

สําหรับปีสิ1นสุดวันที@ 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลอื ณ วันที@ 1 มกราคม 2557 2,973,095,330          22,372,276,085        500,000,000             17,928,485,775        6,986,352                 43,780,843,542        

รายการกบัผู้ถือหุ้นที@บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 23 -                                -                                -                                -                                18,922,262               18,922,262               

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 4, 33 -                                -                                -                                (35,052,203,681)      -                                (35,052,203,681)      

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที@บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                                -                                -                                (35,052,203,681)      18,922,262               (35,033,281,419)      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร - -                                -                                34,866,033,349        -                                34,866,033,349        

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                                -                                -                                34,866,033,349        -                                34,866,033,349        

ยอดคงเหลอื ณ วันที@ 31 ธันวาคม 2557 2,973,095,330          22,372,276,085        500,000,000             17,742,315,443        25,908,614               43,613,595,472        

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี.
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี@ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

องคป์ระกอบอื$นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ สาํรองสาํหรับ รวมส่วนของ

ที$ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ได้ การจ่ายโดย ผูถ้ือหุน้

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ กฎหมาย จดัสรร ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ของบริษทั

สําหรับปีสิ1นสุดวันที@ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลอื ณ วันที@ 1 มกราคม 2558 2,973,095,330          22,372,276,085        500,000,000             17,742,315,443        25,908,614               43,613,595,472        

รายการกบัผู้ถือหุ้นที@บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 23 -                                -                                -                                -                                30,661,163               30,661,163               

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 4, 33 -                                -                                -                                (37,042,012,632)      -                                (37,042,012,632)      

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที@บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                                -                                -                                (37,042,012,632)      30,661,163               (37,011,351,469)      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร - -                                -                                38,596,843,530        -                                38,596,843,530        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื$น -                                -                                -                                11,210,144               -                                11,210,144               

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                                -                                -                                38,608,053,674        -                                38,608,053,674        

ยอดคงเหลอื ณ วันที@ 31 ธันวาคม 2558 2,973,095,330          22,372,276,085        500,000,000             19,308,356,485        56,569,777               45,210,297,677        

กาํไรสะสม

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี.
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด 

 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 39,154,851,902     36,003,173,321     38,596,843,530     34,866,033,349     

รายการปรับปรุง

ค่าเสื$อมราคา 12 10,153,064,049     6,224,630,590       289,207,391          496,367,600          

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13, 15, 16 10,342,113,949     12,697,121,500     8,647,077,182       11,354,678,791     

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 11, 12, 13 -                              11,972,822             178,912,558          -                              

กาํไรจากการตดัจาํหน่ายเงินลงทุน -                              -                              (4,627)                     -                              

รายไดจ้ากการลงทุน 4, 11, 26 (291,108,353)         (370,107,076)         (38,313,574,249)    (24,132,238,049)    

ตน้ทุนทางการเงิน 4, 30 1,959,562,798       1,526,869,915       710,177,347          902,333,098          

หนี.สงสยัจะสูญและหนี. สูญ 8 1,315,294,405       1,240,096,982       (3,823)                     37,392,229             

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 23 30,661,163             18,922,262             30,661,163             18,922,262             

(กลบัรายการ) ค่าเผื$อสินคา้ลา้สมยั การลดมูลค่าของสินคา้

     และตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ 206,635,330          60,996,823             (20,279,330)           2,341,242               

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 302,482,364          864,996,826          200,707,183          834,544,090          

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี$ยนที$ยงัไม่เกิดขึ.น 25,736,068             19,719,184             (16,206,033)           (37,711,641)           

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 10,875,000             3,625,000               -                              -                              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 31 9,999,166,651       10,079,716,669     601,301,979          4,052,010,256       

เงินสดไดม้าจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี$ยนแปลง

    ในสินทรัพยแ์ละหนี. สินดาํเนินงาน 73,209,335,326     68,381,734,818     10,904,820,271     28,394,673,227     

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(บาท)

สาํหรับปีสิ.นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสิ.นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี.
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด 

 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี(สินดาํเนินงาน

เงินฝากธนาคารที$สามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ (737,952,157)         71,813,222             -                              -                              

ลูกหนี.การคา้และลูกหนี. อื$น (2,046,091,556)      (1,403,348,194)      7,517,936,253       1,723,536,986       

สินคา้คงเหลือ (2,714,489,868)      284,438,157          33,809,950             25,517,160             

สินทรัพยห์มุนเวียนอื$น (146,711,825)         (156,061,827)         (714,276,630)         -                              

ลูกหนี.  (เจา้หนี. ) ตามสญัญาแลกเปลี$ยนและสญัญาอตัราแลกเปลี$ยนล่วงหนา้ 90,216,995             (24,199,251)           10,452,864             (24,756,405)           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื$น (622,142,330)         (568,973,340)         (2,206,470)             (327,844,267)         

เจา้หนี.การคา้และเจา้หนี. อื$น 2,018,694,672       2,411,268,604       (559,596,118)         (1,927,456,197)      

ผลประโยชน์ตอบแทนรายปีคา้งจ่าย 233,928,085          1,595,406,859       233,928,084          1,595,406,859       

รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คลื$อนที$รับล่วงหนา้ 148,587,736          583,510,796          (584,178,592)         (505,314,389)         

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 737,952,157          723,400,178          -                              -                              

หนี. สินหมุนเวียนอื$น (344,345,910)         190,894,611          (329,091,314)         190,892,751          

หนี. สินไม่หมุนเวียนอื$น 97,008,392             84,478,109             23,340,663             (363,647,909)         

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 69,923,989,717     72,174,362,742     16,534,938,961     28,781,007,816     

จ่ายภาษีเงินได้ (8,294,587,940)      (9,353,964,849)      (1,008,539,496)      (4,124,735,021)      

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 61,629,401,777     62,820,397,893     15,526,399,465     24,656,272,795     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี.ย 282,277,603          372,803,497          1,506,581,952       1,015,193,520       

ซื.อที$ดิน อาคาร อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (32,107,980,096)    (31,731,849,208)    (76,708,367)           (281,229,371)         

จาํหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ 22,119,868             27,409,559             375,608,653          236,965,039          

ซื.อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ (146,548,316)         (830,272,648)         (146,548,316)         (830,272,648)         

จ่ายชาํระใบอนุญาตให้ใชค้ลื$นความถี$โทรคมนาคม (24,159,783,315)    (3,656,250,000)      -                              -                              

การ (เพิ$มขึ.น) ลดลงในเงินให้กูย้ืมระยะสั.นแก่บริษทัยอ่ย

   และบริษทัร่วมสุทธิ 95,000,000             (95,000,000)           (8,654,140,000)      (202,860,000)         

การลดลงในเงินลงทุนอื$นสุทธิ 7 1,230,043,637       82,882,254             -                              46,161,440             

เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษทัยอ่ย -                              -                              74,999,994             -                              

เงินสดรับจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                              -                              11,572,116             -                              

ลงทุนเพิ$มในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 10, 11 (10,875,000)           (3,625,000)             (14,000,000)           (2,480)                     

รับเงินปันผล 40,000,000             10,000,000             16,800,110,540     22,852,750,810     

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (54,755,745,619)    (35,823,901,546)    9,877,476,572       22,836,706,310     

(บาท)

สาํหรับปีสิ.นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสิ.นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี.
14



บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด 

 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จ่ายดอกเบี.ย (1,612,268,572)      (1,229,812,193)      (659,025,441)         (918,388,407)         

จ่ายตน้ทุนทางการเงินอื$น (178,230,431)         (124,185,478)         (3,755,693)             (11,680,623)           

จ่ายชาํระหนี. สินตามสญัญาเช่าการเงิน (42,625,067)           (35,511,069)           (23,454,382)           (25,549,603)           

การเพิ$มขึ.น (ลดลง) ในเงินกูย้ืมระยะสั.นจากสถาบนัการเงินสุทธิ 8,500,000,000       (4,000,000,000)      7,700,000,000       (4,000,000,000)      

การเพิ$มขึ.น (ลดลง) ในเงินกูย้ืมระยะสั.นจากบริษทัยอ่ยสุทธิ -                              -                              6,490,000,000       (4,400,000,000)      

การเพิ$มขึ.นในเงินกูย้ืมระยะยาว 21,500,000,000     21,600,400,000     -                              -                              

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (2,392,022,730)      (5,370,463,286)      (2,392,022,730)      (5,370,463,286)      

จ่ายชาํระเงินคืนให้ส่วนไดเ้สียที$ไม่มีอาํนาจควบคุม

   จากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย (7)                            -                              -                              -                              

การไดม้าซึ$ งส่วนไดเ้สียที$ไม่มีอาํนาจควบคุม -                              (2,480)                     -                              -                              

จ่ายเงินปันผล (37,042,102,092)    (35,052,352,871)    (37,042,012,632)    (35,052,203,681)    

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ (11,267,248,899)    (24,211,927,377)    (25,930,270,878)    (49,778,285,600)    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ@มขึ1น (ลดลง) สุทธิ (4,393,592,741)      2,784,568,970       (526,394,841)         (2,285,306,495)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที$ 1 มกราคม 14,258,066,402     11,473,120,876     1,679,292,348       3,964,630,780       

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี$ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ.นปี 439,042                  376,556                  425,669                  (31,937)                  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 5 9,864,912,703       14,258,066,402     1,153,323,176       1,679,292,348       

ข้อมูลเพิ'มเติมสําหรับงบกระแสเงินสด

รายการที@ไม่ใช่เงนิสด

ยอดหนี.คา้งชาํระจากการลงทุนในที$ดิน อาคารและอุปกรณ์

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการและ

   ใบอนุญาตให้ใชค้ลื$นความถี$โทรคมนาคม 30,055,264,117     10,781,561,867     44,180,458             128,246,485          

(บาท)

สาํหรับปีสิ.นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสิ.นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี.
15
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หมายเหตุ สารบัญ 

1 ขอ้มลูทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6 เงินฝากธนาคารท่ีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 
7 เงินลงทุนอ่ืน 
8 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 
9 สินคา้คงเหลือ 
10 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
13 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ 
14 ค่าความนิยม 
15 ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคม 
16 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
17 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
18 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
19 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
20 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
21 ทุนเรือนหุน้ 
22 ส ารองตามกฎหมาย 
23 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 
24 ส่วนงานด าเนินงาน 
25 รายไดข้องบริษทัภายใตข้อ้บงัคบัของ กสทช. 
26 รายไดจ้ากการลงทุน 
27 รายไดด้ าเนินงานอ่ืน 
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หมายเหตุ สารบัญ 

28 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
29 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
30 ตน้ทุนทางการเงิน 
31 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
32 ก าไรต่อหุน้ 
33 เงินปันผล 
34 เคร่ืองมือทางการเงิน 
35 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
36 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
37 เหตุการณ์ส าคญั ขอ้พิพาททางการคา้และคดีความท่ีส าคญั 
38 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
39 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
40 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2559 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จด
ทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 414 อาคารเอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือเดือน พฤศจิกายน 2534 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ไดแ้ก่ บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 40.45 (2557: ร้อยละ 40.45) ของทุน
จดทะเบียนของบริษทัและเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และ SingTel Strategic Investments Pte Ltd. ถือ
หุน้ร้อยละ 23.32 (2557: ร้อยละ 23.32) ของทุนจดทะเบียนของบริษทัและเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศ
สิงคโปร์ 
 
การประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ท่ีส าคญั สรุปไดด้งัน้ี 
 
1) การเป็นผูด้  าเนินงานและใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 900 MHz CELLULAR โดยบริษทัไดรั้บอนุญาต

จากบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ตามสัญญาอนุญาตให้ด าเนินกิจการบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
ฉบับลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2533 ให้มีสิทธิด าเนินกิจการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี CELLULAR ระบบ
อนาลอก NMT 900 และระบบดิจิตอล GSM ทัว่ประเทศ แบบคู่ขนานกนัไป เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัจากวนัท่ี    
1 ตุลาคม 2533 ซ่ึงเป็นวนัแรกท่ีเปิดด าเนินการ ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558  โดยบริษทัผกูพนัจะตอ้งปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดต่างๆ และจ่ายผลประโยชนต์อบแทนตามสญัญา 
 
ภายใตส้ญัญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัมีสิทธิและหนา้ท่ีปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงโดยตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิ
ในบรรดาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ หรือทรัพยสิ์นท่ีไดก้ระท าข้ึน หรือจดัหามาไวส้ าหรับด าเนินการระบบ 
Cellular 900 ใหแ้ก่ทีโอทีทนัทีท่ีติดตั้งเสร็จเรียบร้อย และการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามสัญญาเป็นรายปีใหแ้ก่ 
ทีโอที ในอตัราร้อยละของรายไดจ้ากการใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีตามสัญญาและผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีพึง
ไดรั้บในรอบปี ก่อนหกัค่าใชจ่้ายและค่าภาษีใดๆ หรืออยา่งนอ้ยเท่ากบัผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าต่อปีตามท่ี
ระบุไวใ้นสญัญา ทั้งน้ีตามสญัญาไม่ไดร้ะบุใหต้อ้งช าระผลประโยชนต์อบแทนขั้นต ่ารวมตลอดอายขุองสญัญา  
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อตัราร้อยละของรายไดค่้าบริการและผลประโยชนต์อบแทนขั้นต ่าในแต่ละปีมีดงัน้ี 
 

ปีที ่ อตัราร้อยละของรายได้ ผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต า่ต่อปี 
(ล้านบาท) 

1  -  5 15    13  ถึง 147 
6  - 10 20   253  ถึง 484  
11 - 15 25   677  ถึง 965 
16 - 20 30 1,236  ถึง 1,460 
21 - 25 30 1,460 

 
ตามสัญญาอนุญาตฯ ของบริษทัไดส้ิ้นสุดลงในวนัท่ี 30 กันยายน 2558 โดยเม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2558 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช”) ไดอ้อกประกาศ 
เร่ืองมาตรการคุ้มครองผู ้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีส้ินสุดการอนุญาต หรือสัญญาการให้บริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (ฉบบัท่ี 2) ซ่ึงก าหนดใหบ้ริษทัมีหนา้ท่ีใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการอย่างต่อเน่ืองและตอ้งปฎิบติัตาม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ  
 
เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2558 กสทช มีหนงัสือถึงบริษทั เร่ือง การก าหนดวนัส้ินสุดระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 900 MHz มีมติก าหนดให้บริษทัให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการต่อไปเป็นการชั่วคราวจนถึงวนัท่ี           
19 พฤศจิกายน 2558 
 
ต่อมาในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค.”) มีมติใหเ้ล่ือนวนัประมูลคล่ืนความถ่ี 
900MHz จากวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 เป็นวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2558 โดยทั้งน้ี กสทช ยงัไม่ไดป้ระกาศเล่ือนก าหนด
วนัส้ินสุดระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 900 MHz 
 
2) การเป็นผูด้  าเนินงานและให้บริการส่ือสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ด้วยระบบ DATAKIT VIRTUAL 

CIRCUIT SWITCH โดยบริษทั แอดวานซ์ ดาตา้เน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ากดั (“ADC”) ซ่ึงเป็นบริษทั
ย่อยทางออ้ม ไดรั้บอนุญาตจากบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ตามสัญญาอนุญาตใหด้ าเนินกิจการ
บริการส่ือสารขอ้มูลโดยใชร้ะบบ DATAKIT VIRTUAL CIRCUIT SWITCH ในเขตชุมสายโทรศพัท์       
นครหลวง ตามสญัญาฉบบัลงวนัท่ี 19 กนัยายน 2532  
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ภายใตส้ัญญาดงักล่าวขา้งตน้ ADC มีสิทธิและหนา้ท่ีปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงโดยตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิ
ในบรรดาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ หรือทรัพยสิ์นท่ีไดก้ระท าข้ึน หรือจดัหามาไวส้ าหรับด าเนินการระบบ 
DATAKIT ใหแ้ก่ทีโอทีทนัทีท่ีติดตั้งเสร็จเรียบร้อย และการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามสัญญาเป็นรายปีใหแ้ก่ 
ทีโอที ในอตัราร้อยละของรายไดจ้ากการใหบ้ริการของระบบ DATAKIT VIRTUAL CIRCUIT SWITCH 
ตามสญัญาและผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีพึงไดรั้บในรอบปี ก่อนหกัค่าใชจ่้ายและค่าภาษีใดๆ หรืออย่างนอ้ยเท่ากบั
ผลประโยชนต์อบแทนขั้นต ่าต่อปีตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 
ADC และ ทีโอที ไดต้กลงแกไ้ขสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ โดยท าสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมฉบบัลงวนัท่ี 25 
กนัยายน 2540 ขยายระยะเวลาการอนุญาตใหด้ าเนินการออกไปอีกจาก 10 ปี เป็น 25 ปี (ส้ินสุดสัญญาวนัท่ี 24 
กนัยายน 2565) และยกเวน้การเรียกเก็บเงินผลประโยชน์ตอบแทนรายปี ตั้งแต่วนัท่ี 25 กนัยายน 2540 ทั้งน้ี 
ADC ไดอ้อกหุน้สามญัจ านวน 10.75 ลา้นหุน้ ในราคาหุ้นละ 10 บาทให้กบั ทีโอที ในวนัท่ี 17 มีนาคม 2541 
(ร้อยละ 11.23 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด) เพ่ือแลกกบัสิทธิดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ทีโอที มีสัดส่วนถือ
หุน้ใน ADC คิดเป็นร้อยละ 48.12 (2557: ร้อยละ 48.12) 
 

3) การเป็นผูด้  าเนินการและใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ Digital PCN 1800 โดย บริษทั ดิจิตอล โฟน จ ากดั 
(“DPC”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดรั้บอนุญาตจาก บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (“กสท.”) ให้เป็น
ผูด้  าเนินการและใหบ้ริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ Digital PCN 1800 (“สัญญาอนุญาตฯ”) ช่วงคล่ืนความถ่ี
วิทยุคมนาคมระหว่าง 1747.9 MHz - 1760.5 MHz  และ 1842.9 MHz  - 1855.5 MHz  ตามสัญญาอนุญาตให้
ด าเนินการใหบ้ริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่า DIGITAL PCN 1800  ฉบบัลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2539 โดย 
DPC ไดรั้บสิทธิตามสัญญา เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2540 ถึง 15 กนัยายน 2556  DPC ผกูพนัจะตอ้งปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ และจ่ายผลประโยชนต์อบแทนตามสญัญา 

 
ภายใตส้ัญญาดงักล่าวขา้งตน้ DPC มีสิทธิและหนา้ท่ีปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงโดยตอ้งโอนเคร่ืองและ
อุปกรณ์ทั้งหมด รวมทั้งอะไหล่ของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับการใหบ้ริการ ใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิของ กสท. 
เม่ือติดตั้งอุปกรณ์แลว้เสร็จเรียบร้อย และตอ้งจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให ้กสท. ในอตัราร้อยละของรายได้
ตามเกณฑสิ์ทธิจากการใหบ้ริการ ก่อนหกัค่าใชจ่้าย ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม ซ่ึงผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่า
ตลอดอายสุญัญารวมเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากวา่ 5,400 ลา้นบาท โดยแบ่งช าระเป็นรายปี ดงัน้ี 
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ปีที ่ อตัราร้อยละของรายได้ ผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต า่ต่อปี 
(ล้านบาท) 

1 25   9 
2 - 9 20  60 ถึง 320 

10 - 14 25 350 ถึง 650 
15 - 16 30 670 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 DPC ไดจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนให ้กสท. แลว้เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 15,853 
ลา้นบาท (2557: 15,853 ล้านบาท) 
 
ตามสัญญาอนุญาตฯ ส้ินสุดวนัท่ี 15 กนัยายน 2556 โดยเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช”) ไดอ้อกประกาศ เร่ืองมาตรการ
คุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชัว่คราวในกรณีส้ินสุดการอนุญาตฯ หรือสัญญาการใหบ้ริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
ก าหนดใหผู้ใ้หบ้ริการมีหนา้ท่ีใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการต่อไปเป็นการชัว่คราวภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นบั
จากวนัส้ินสุดสัญญาอนุญาตฯ โดยผูใ้ห้บริการจะต้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้น
ประกาศ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (“คสช”) มีค าสั่ง ฉบบัท่ี 94/2557 
เร่ือง “การระงบัการด าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ี และก ากบัการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ กิจการโทรคมนาคม” โดยให้ กสทช ชะลอการด าเนินการเก่ียวการประมูล
คล่ืนความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคมออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีมีค าสั่งน้ี โดยในระหว่างชะลอการ
ด าเนินการ ผูใ้หบ้ริการมีหนา้ท่ีตอ้งปฎิบติัตามประกาศ กสทช เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2556 เพ่ือใหบ้ริการแก่
ผูใ้ชบ้ริการต่อไป กสทช ยงัไม่ไดช้ี้แจงในรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้บงัคบัและเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ 
(รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนก่อนท่ีจะน าส่งรายไดใ้หก้บัรัฐ) ดงันั้น ผลกระทบจากการตอ้งปฏิบติัตามการขยาย
ระยะเวลาของ DPC จึงยงัไม่สามารถประเมินไดแ้น่นอนในขณะน้ี 
 
ต่อมาในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 กสทช มีมติให้ส้ินสุดการให้บริการเป็นการชั่วคราวแก่ผูใ้ช้บริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 1800 MHz ในวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2558  
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4) การเป็นผูด้  าเนินการและให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีภายใต้คล่ืนความถ่ี 2.1 GHz โดย บริษทั แอดวานซ์      
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั (“AWN”) บริษทัย่อย ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช”) ให้เป็นผูด้  าเนินการและให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ภายใตช่้วงคล่ืนความถ่ีวิทยุคมนาคมระหว่าง 1950 MHz - 1965 MHz  และ 2140 MHz - 2155 MHz ตาม
ใบอนุญาตเลขท่ี NBTC/FREQ/TEL/55/1 ลงวนัท่ี 7 ธันวาคม 2555 โดย AWN ไดรั้บสิทธิตามใบอนุญาต
ดงักล่าว เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2555 ถึง 6 ธนัวาคม 2570  AWN ผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ 
และจ่ายค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดในใบอนุญาต 
 
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ล่ืนความถ่ี 1800 MHz 
 
เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2558  AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช”) ให้เป็นผูด้  าเนินการและให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีภายใตช่้วง
คล่ืนความถ่ีวิทยคุมนาคมระหว่าง 1725 MHz - 1740 MHz  และ 1820 MHz - 1835 MHz ตามใบอนุญาตเลขท่ี 
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1) ลงวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2558 โดย AWN ไดรั้บสิทธิตามใบอนุญาต
ดงักล่าว เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 ถึง 15 กนัยายน 2576 AWN ผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดในใบอนุญาต 

 
รายละเอียดของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
  ประเทศท่ี  
ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกิจ กจิการจัดตั้ง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
   2558  2557 
บริษทั แอดวานซ์ อินเทอร์เน็ต  
  เรโวลูชัน่ จ  ากดั 

เสร็จการช าระบญัชีเม่ือวนัที่ 19 ตุลาคม 2558 ไทย -  99.99 

      

บริษทั แอดวานซ์ ดาตา้เน็ทเวอร์ค  
  คอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ากดั* 
  (*บริษทัยอ่ยทางออ้ม) 

ผูใ้หบ้ริการส่ือสารขอ้มลูผา่นเครือข่ายโทรศพัท์
และ Optical Fiber  

ไทย 51.00  51.00 

      

บริษทั แอดวานซ์ คอนแทค็ เซ็นเตอร์  
  จ ากดั 

ผูใ้หบ้ริการขอ้มลูทางโทรศพัท ์ ไทย 99.99  99.99 

      

บริษทั ดิจิตอล โฟน จ ากดั ผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนที่ระบบดิจิตอล ไทย 98.55  98.55 
      

บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด  จ  ากดั ผูจ้ดัจ  าหน่ายบตัรเงินสด ไทย 99.99  99.99 
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  ประเทศท่ี  
ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกิจ กจิการจัดตั้ง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
   2558  2557 
บริษทั แอดวานซ์ เอม็เปย ์จ  ากดั ผูใ้หบ้ริการการช าระเงินสินคา้และบริการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์และบตัรเงินสด 
ไทย 99.99  99.99 

      

บริษทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จ ากดั ผูใ้หบ้ริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ ไทย 99.99  99.99 
      

บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค  
  จ ากดั 

ผูใ้ห้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีบนคล่ืนความถ่ี   
2.1GHz และ  1800MHz ผู ้จัดจ าหน่าย
โทรศัพท์ เค ล่ือน ท่ีและให้บ ริการโทรศัพท์
ระหว่างประเทศ ให้บริการโทรคมนาคม บริการ
โครงข่ายโทรคมนาคม และให้บริการโครงข่าย
กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 

ไทย 99.99  99.99 

      

บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค  
  จ ากดั 

ให้บริการโทรคมนาคม และบริการโครงข่าย
โทรคมนาคม เช่น บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) 
บริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศและบริการ
ชุ ม ส า ย อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต  บ ริ ก า ร โ ค ร ง ข่ า ย
โทรคมนาคมระหวา่งประเทศ (IPLC & IP VPN) 
บริการเสียงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Voice 
over IP)  และบริการโทรทัศน์ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (IP Television) 

ไทย 99.99  99.99 

      

บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซพัพลาย จ ากดั ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่าย โทรศพัทเ์คล่ือนที่และ
อุปกรณ์ 

ไทย 99.99  99.99 

      

บริษทั แฟกซ์ ไลท ์จ ากดั ให้เช่าและบริการพ้ืนท่ี ท่ีดินและอาคาร และส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ  

ไทย 99.98  99.98 

      

บริษทั ไมโม่เทค จ ากดั 
 

พฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT), บริการ
รวบ ร วมข้อ มู ล ส า ห รั บ บ ริ ก า ร เ ส ริ มบน
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Content Aggregator) และ
ให้บริการในการเรียกเก็บและรับช าระเงินจาก
ลูกคา้ 

ไทย 99.99  99.99 

      

บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค 
  จ  ากดั 

ปัจจุบนัยงัไม่ไดป้ระกอบธุรกิจ ไทย 99.98  99.98 

      

บริษัทร่วม      
บริษทั อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จ  ากดั ใหบ้ริการโครงข่ายส่ือสัญญาณโทรคมนาคม ไทย 29.00  29.00 
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2 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 
งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง  
 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 5228 ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้นไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ฉบับอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลบังคับส าหรับงบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลัง           
วนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การน ามาใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงาน       
ทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 39 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการท่ีส าคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
ทางการเงินดงัต่อไปน้ี 
 
รายการ เกณฑ์การวัดมลูค่า 
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย มลูค่ายติุธรรม 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของผลประโยชน ์
พนกังาน 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ มลูค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีออกให ้
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(ค) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 
 

 (ง) การประมาณการและการใช้วิจารณญาณ 
 
ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
การและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ี
เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณ
การทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
ขอ้มลูเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบ
ส าคญัต่อการรับรู้จ านวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ถ) ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 การใชป้ระโยชนข์องท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 การใชป้ระโยชนข์องสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาต

ใหด้ าเนินการ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11, 14, 15 ขอ้สมมติฐานส าหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงิน

สดในอนาคต 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 การใชป้ระโยชนข์องสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 การวดัมลูค่าของภาระผกูพนัของผลประโยชนพ์นกังาน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23 การวดัมลูค่าของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 34 การวดัมลูค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 36, 37 ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน / เหตุการณ์ส าคญั 

ขอ้พิพาททางการคา้และคดีความท่ีส าคญั 
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การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษทั/บริษทัหลายข้อก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทั้ ง
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผู ้
ประเมินมลูค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 
3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 
 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคัญอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมลูค่ารวมถึงการจดัระดบัชั้น
ของมลูค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมลูค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถกูรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
 
เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทั/บริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ี
จะท าไดม้ลูค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถกูจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรมตามขอ้มลูท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า 
ดงัน้ี  

 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) 
ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสงัเกตได)้ 

 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มลูท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมลูค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้การโอนระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอน
ข้ึน 
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ขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดงัต่อไปน้ี 
 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3(ช)  เงินลงทุนเผื่อขาย 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3(ฑ)  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 34   เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
3 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

 
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

(ก) เกณฑ์ในการท างบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 
 
การรวมธุรกิจ  
 
กลุ่มบริษทั/บริษทั บนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ใน
กรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 
การควบคุม หมายถึงอ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
ประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนั้น  ในการพิจารณาอ านาจในการควบคุม กลุ่มบริษทั/บริษทัตอ้งน าสิทธิในการ
ออกเสียงท่ีเกิดข้ึนมารวมในการพิจารณา วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ  านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ  การ
ก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้
มาเก่ียวขอ้ง  
 
ค่าความนิยม ถกูวดัมลูค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึ้งรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมลูค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 
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ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัก่อข้ึนเพ่ือจ่าย
ช าระใหแ้ก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั/บริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้
ยงัรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีออกแทน
โครงการของผูถู้กซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้ส้ินสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่ม
บริษทั/บริษทัและผูถู้กซ้ือ ให้ใชร้าคาท่ีต ่ากว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญา และมูลค่า
องคป์ระกอบนอกตลาด ไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้ และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน  
 
หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ (โครงการทดแทน) เพ่ือแลกเปล่ียนกบัโครงการท่ีพนกังานของผู ้
ถูกซ้ือถืออยู่ (โครงการผูถู้กซ้ือ) ข้ึนอยู่กบัตน้ทุนบริการในอดีต  ผูซ้ื้อตอ้งวดัส่วนของโครงการทดแทนดว้ยมูลค่า
ตามราคาตลาดซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงตอบแทนท่ีโอน  หากมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท างานในอนาคต ผลต่าง
ระหว่างมูลค่าซ่ึงรวมอยู่ในส่ิงตอบแทนท่ีโอนไป และราคาตลาดของโครงการทดแทน รับรู้เป็นผลตอบแทน
พนกังานภายหลงัการรวมธุรกิจ 
 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมลูค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้ก
ซ้ือ 
 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทั/บริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  
 
การรวมธุรกิจของกิจการหรือการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีเสมือนว่าเป็นวิธีการ
รวมส่วนไดเ้สีย และตามแนวปฏิบติัท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในระหวา่งปี 2552 
 
บริษัทย่อย 
 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบั
แต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
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การสูญเสียการควบคุม 
 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยนั้นออก 
รวมถึงส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทัย่อยนั้น   
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทั
ยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 
 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว 
 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
การท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงิน
ลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถกูบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั หรือการควบคุมร่วม  

 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิน
การท่ีถกูลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถกูตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือ
ไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั (บาท) โดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

(ค) เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนพุนัธ์ 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัได้ใช้เคร่ืองมือทางการเงิน เพ่ือลดความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย เคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีประกอบดว้ยสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงบนัทึกในงบการเงิน ณ วนัท่ีตามสัญญา วตัถุประสงค์ของเคร่ืองมือทาง
การเงินเหล่าน้ีคือการลดความเส่ียง 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของ
อตัราแลกเปล่ียนโดยการก าหนดอตัราแลกเปล่ียนท่ีจะใชใ้นการช าระหน้ีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ รายการซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศบนัทึกเป็นลกูหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีตามสัญญา 
ลกูหน้ีตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จะถูกแปลงค่าตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินงวดบญัชี ก าไร
หรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าวจะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ส่วนเกิน
หรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนในการท าสญัญาจะถกูตดัจ าหน่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญา 
 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย ผลต่างท่ีจะไดรั้บหรือ
ตอ้งจ่ายช าระตามสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของรายไดห้รือค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียตลอดอายุ
ของสัญญา ก าไรหรือขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาหรือการช าระคืนเงินกูย้ืมก่อนก าหนดไดบ้นัทึกไวใ้นก าไรหรือ
ขาดทุน 
 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ
เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูงและมีอายุคงเหลือนบัแต่วนัออกตราสารจนถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลา
สามเดือนหรือต ่ากวา่ 
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(จ) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น 
 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน
อนาคตของลกูคา้  ลกูหน้ีจะถกูตดัจ าหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

(ฉ) สินค้าคงเหลือ 
 
สินคา้คงเหลือประกอบดว้ยโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี บตัรเติมเงิน ซิมการ์ด พรีเม่ียมและอะไหล่ท่ีใชใ้นการซ่อมแซมและ
การใหบ้ริการ 
 
สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 
ตน้ทุนของสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพ
ปัจจุบนั  ตน้ทุนสินคา้ค านวณโดยใชวิ้ธีดงัต่อไปน้ี 
 
สินคา้ส าเร็จรูป - วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัเคล่ือนท่ี 
อะไหล่ (โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี) - วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัเคล่ือนท่ี 
อุปกรณ์ดาตา้เน็ท - วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัเคล่ือนท่ี 
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหักดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นในการ
ขาย 
 
ค่าเผื่อมลูค่าสินคา้ลดลงจะถกูบนัทึกข้ึนส าหรับสินคา้เส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 
 

(ช) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการ   
ดอ้ยค่า ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
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เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 
 
เงินฝากธนาคารประเภทประจ าท่ีแสดงเป็นส่วนหน่ึงในเงินลงทุนระยะสั้น มีอายุครบก าหนดมากกว่าสามเดือนแต่
ไม่เกินหน่ึงปี 
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พ่ือคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนและแสดงในมลูค่ายติุธรรม  ก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยบ์นัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทั/บริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบ
ก าหนด เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด แสดงในราคาทุนตดัจ าหน่ายหกัดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
ผลต่างระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมลูค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถกูตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายุ
ของตราสารหน้ีท่ีเหลือ 
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พ่ือคา้หรือตั้งใจถือ
ไวจ้นครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงใน
มูลค่ายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของ
รายการท่ีเป็นตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุน
สะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเขา้ก าไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ีย 
จะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
มลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้และหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ี
รายงาน 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมลูค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
จากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถกูบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่าย
ไปและเงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีเขา้ก่อนออกก่อนปรับใชก้บัมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
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(ซ) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การ
บูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม  ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถ
ท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิในก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการขายสินทรัพย์
ท่ีตีราคาใหม่ จ านวนเงินท่ีบนัทึกอยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจ์ะถกูโอนไปยงัก าไรสะสม 
 
สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทั/บริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ 
ให้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็น
สินทรัพยด์ว้ยมลูค่ายติุธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่า
กวา่ หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน 
และส่วนท่ีจะหกัจากหน้ีตามสญัญา เพ่ือท าใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการ
นั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตาม
มูลค่าตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมลูค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5, 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5, 10 ปี 
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์  2 - 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส านกังาน 2 - 5 ปี 
อุปกรณ์การส่ือสารเพ่ือใหเ้ช่า 3 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพย ์และมลูค่าคงเหลือ ถกูทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบ
ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ 
 
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ ประกอบดว้ยตน้ทุนเก่ียวกบัอุปกรณ์และสินทรัพยอ่ื์น ซ่ึงไดโ้อนหรือ
ตอ้งโอนใหก้บัผูอ้นุญาตใหด้ าเนินการ และแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความ
นิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3(ก) ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ย
วิธีราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ส าหรับตราสารทุน - การบญัชีดา้นผูล้งทุนมูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยม
รวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วนใหสิ้นทรัพย์
ใด ๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม 
 
ใบอนุญาตส าหรับสิทธิในการด าเนินการบนคล่ืนความถ่ีส าหรับกิจการโทรคมนาคม 
 
ใบอนุญาตส าหรับสิทธิในการด าเนินการบนคล่ืนความถ่ีส าหรับกิจการโทรคมนาคมแสดงถึงมูลค่าเทียบเท่าเงินสด
ตามมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีจะจ่ายช าระ ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระกบัมูลค่าเทียบเท่าเงินสด
บันทึกเป็นต้นทุนทางการเงินตามระยะเวลาการช าระค่าธรรมเนียมการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี
โทรคมนาคมซ่ึงจะเร่ิมตดัจ าหน่ายเม่ือวนัท่ีใบอนุญาตมีผลบงัคบัใช ้
 
สิทธิภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ 
 
สิทธิในสัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการไดแ้ก่ ตน้ทุนเพ่ือการไดม้าซ่ึงสิทธิและภาระผกูพนับางอย่างในการด าเนินงาน
ใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัซ้ือมาและมีอายุใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม
และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าตัดจ าหน่าย 
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมลูค่าคงเหลือ 
 
ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไม่รวม
ค่าความนิยม โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน ์ 
 
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนส์ าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ   

- ตน้ทุนของเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 10 ปี แต่ไม่เกินอายุท่ีเหลือของสัญญาอนุญาตให้
ด าเนินการ 

- ตน้ทุนของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ 
    ด าเนินการดาตา้เน็ท 

10 ปี แต่ไม่เกินอายุท่ีเหลือของสัญญาอนุญาตให้
ด าเนินการ 

- ระบบคอมพิวเตอร์ภายใตส้ญัญาอนุญาตให ้
    ด าเนินการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 1800-MHz 

5 ปี แต่ไม่เกินอายุท่ีเหลือของสัญญาอนุญาตให้
ด าเนินการ 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์และตน้ทุนในการพฒันาซอฟตแ์วร์  5, 10 ปี 
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีส าหรับกิจการโทรคมนาคม  อายใุบอนุญาต 
สิทธิภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการ  อายสุญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่คิดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับเงินจ่ายล่วงหนา้และสินทรัพยท่ี์อยู่ระหว่างการก่อสร้างของสินทรัพย์
ภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ 
 
วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน ์และมลูค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
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(ญ) สินทรัพย์อื่น 
 
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 
 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ประกอบดว้ยค่าธรรมเนียมสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาว ตน้ทุนในการออกหุน้กู ้ตน้ทุนของการเช่า
สถานท่ีตั้งสถานีฐานระยะยาว ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการขยายก าลงัการใช้ไฟฟ้าท่ีสถานีฐาน และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า 
 
ค่าตัดจ าหน่าย 
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมลูค่าคงเหลือ 
 
ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไม่รวม
ค่าความนิยม  โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่า
จะไดรั้บประโยชนส์ าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 
ค่าธรรมเนียมสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาว อายสุญัญาเงินกูย้ืม 
ตน้ทุนในการออกหุน้กู ้ อายหุุน้กู ้
ตน้ทุนของการเช่าสถานท่ีตั้งสถานีฐานระยะยาว อายสุญัญาเช่า 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการขยายก าลงัการใชไ้ฟฟ้าท่ีสถานีฐาน ไม่เกินอายท่ีุเหลือของสญัญาอนุญาตให้

ด าเนินการ 
ค่าสิทธิในการด าเนินงานการใหบ้ริการส่ือสารขอ้มลูผา่นสายโทรศพัท ์ 10 ปี แต่ไม่เกินอายท่ีุเหลือของสญัญา

อนุญาตใหด้ าเนินการ 
 

(ฎ) การด้อยค่า 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า
หรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน  ส าหรับค่าความนิยมและ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนหรือยงัไม่พร้อมใชง้าน  จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั   
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ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด 
เงินสดสูงกวา่มลูค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  
 
เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า  ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว  ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่าง
ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์ หักขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์าง
การเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ค านวณโดยอา้งอิงถึงมลูค่ายติุธรรม 
 
มลูค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมลูค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การปรับลดการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกปรับลด   เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลงั  
และการเพ่ิมข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การปรับลดการดอ้ย
ค่าจะถกูบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 
การปรับลดจะถกูรับรู้โดยตรงในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับลด ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพย์
ทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถกูปรับลด หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
คืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถกูปรับลดเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงั
หกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
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(ฏ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอด
หน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ฐ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฑ) ผลประโยชน์พนักงาน 
 
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัจดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีไดก้ าหนดการจ่าย
สมทบไวแ้ลว้ สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั/บริษทัและไดรั้บการ
บริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังานและเงิน
สมทบจากกลุ่มบริษทั/บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือ
ขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น 
 
ผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานและผลประโยชน์จากการให้บริการระยะยาว 
 
ภาระผูกพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์หลงัออกจากงานท่ีตอ้งชดเชยตามกฎหมายแรงงานและผลประโยชน์จากการ
ใหบ้ริการระยะยาว กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้ในงบการเงินดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวซ่ึ้งค านวณโดย
ใชห้ลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และรับรู้ค่าใชจ่้ายของผลประโยชนพ์นกังานในก าไรหรือขาดทุน  
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ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 
ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัแสดงเจตนาผกูพนัอย่างชดัเจนเก่ียวกบัการเลิกจา้ง 
และไม่มีความเป็นไปไดท่ี้จะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการทั้งการเลิกจา้งก่อนวนัเกษียณตามปกติ หรือการ
สนบัสนุนการออกจากงานโดยสมคัรใจ ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัเสนอใหมี้
การออกจากงานโดยสมคัรใจ และมีความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บการตอบรับขอ้เสนอนั้น และสามารถประมาณจ านวน
ของการยอมรับขอ้เสนอไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล มีการคิดลดกระแสเงินสดหากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 
12 เดือนนบัจากวนัท่ีรายงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ
พนกังานท างานให ้
 
หน้ีสินรับรู้ดว้ยมลูค่าท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระส าหรับการจ่ายโบนสัเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนก าไร หากกลุ่ม
บริษทั/บริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังาน
ไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
กลุ่มบริษทัวดัมลูค่าการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องโครงการ โดยอา้งอิงกบัมลูค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีออกให ้
ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ  
 
รายจ่ายของโครงการ จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน และบนัทึกเป็นส่วนเพ่ิมในรายการ 
“ส ารองส าหรับการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ ตลอดระยะเวลาท่ีการใหบ้ริการและ/หรือผลงาน
ท่ีก าหนดไวใ้นโครงการเป็นตามเง่ือนไข 
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(ฒ) ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวั
ข้ึนอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูก
จ่ายไปเพ่ือช าระภาระหน้ีสินดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคต
โดยใช้อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้ เพ่ือให้สะท้อนจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาด
ปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไป
รับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 

(ณ) รายได้ 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดพิเศษ 
 
การขายสินค้าและให้บริการ 
 
รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไป
ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้  และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความ
ไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่า
ของจ านวนรายไดแ้ละต้นทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืน
สินคา้  รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้เม่ือมีการให้บริการ รายไดค่้าบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและค่าบริการศูนยใ์ห้
ข่าวสารบริการทางโทรศพัรั์บรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ รายไดจ้ากการใหบ้ริการส่ือสารขอ้มูลผ่าน
สายโทรศพัทรั์บรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแก่ลกูคา้แลว้ 
 
รายได้ค่าเช่า 
 
รายไดค่้าเช่าจากอุปกรณ์รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็น
การเฉพาะเพ่ือใหเ้กิดสญัญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญา 
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ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
 
รายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกับการก่อสร้างหรือการยกระดับการบริการภายใต้ข้อตกลงสัมปทานบริการจะรับรู้ตามขั้น
ความส าเร็จของงาน รายไดจ้ากการด าเนินงานหรือใหบ้ริการจะรับรู้ในงวดบญัชีท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัใหบ้ริการเม่ือ
กลุ่มบริษทั/บริษทัใหบ้ริการตามขอ้ตกลงสัมปทานบริการมากกว่าหน่ึงบริการ ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะถูกปันส่วน
โดยอา้งอิงจากมลูค่ายติุธรรมของบริการท่ีส่งมอบ 
 
การลงทุน 
 
รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยเงินปันผลและดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร 
 

เงินปันผลรับ 

 
เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

 
ดอกเบีย้รับ 

 
ดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

 
(ด) ต้นทุนทางการเงิน 

 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่าน
ไป และส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พ่ือขาย ขาดทุนจาก
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หรือขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์าง
การเงิน (นอกเหนือลกูหน้ีการคา้) และขาดทุนจากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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(ต) สัญญาเช่า 
 
รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บตามสญัญาเช่า จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า  
 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยืนยนัการปรับค่าเช่า 
 
การจ าแนกประเภทสญัญาเช่า 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทั/บริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่า
เป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่
กบัการใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย ์ถา้ท าให้กลุ่ม
บริษทั/บริษทัมีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทั/บริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า และ
ส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชม้ลูค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทั/บริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่า
การเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบั
มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และ
ตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
 

(ถ) ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชั่วคราวดงัต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็น
รายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งพิจารณาถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทั/บริษทัคาดวา่จะไดรั้บผลประโยชนจ์ากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมลูค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการปรับปรุงโดยใช้
อตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
 
ในการก าหนดมลูค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุ่มบริษทั/บริษทัตอ้งค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าใหจ้ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ  กลุ่มบริษทั/บริษทั เช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจาก
การประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การ
ประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์
ในอนาคต  ขอ้มลูใหม่ๆ อาจจะท าใหก้ลุ่มบริษทั/บริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงิน
ได้ค้างจ่ายท่ีมีอยู่  การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถกูทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้ริง 
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(ท) ก าไรต่อหุ้น 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทั แสดงก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลดส าหรับหุน้สามญั ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
ค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของกลุ่มบริษทั/บริษทั ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหว่างปีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืน ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหาร
ก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัท่ีปรับปรุงด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกจ าหน่ายและ
ปรับปรุงดว้ยจ านวนหุน้สามญัท่ีซ้ือคืน และผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญัปรับลดทั้งหมดและ
สิทธิซ้ือหุน้ของพนกังาน 
 

(ธ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล  
  

4 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
กิจการและบุคคลท่ีควบคุมบริษทัหรือถกูควบคุมโดยบริษทัหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกบับริษทัทั้งทางตรงหรือ
ทางออ้มไม่วา่จะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
บริษทัย่อยและบริษทัย่อยล าดบัถดัไป บุคคลท่ีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึงท าให้ผูเ้ป็น
เจา้ของดงักล่าวมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารส าคญัรวมทั้งกรรมการและพนกังานของบริษทั
และสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทั 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีข้ึนได ้ตอ้งค านึงถึงรายละเอียดของ
ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 
ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทั/บริษทัไดด้ าเนินการคา้ตามปกติกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยกลุ่มบริษทั/บริษทัไดคิ้ดราคา
ซ้ือ-ขายสินคา้ และบริการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัดว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบกบัราคากลางของตลาด
ในธุรกิจนั้นๆ แลว้ โดยมีเง่ือนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ ส าหรับรายการค่าท่ีปรึกษาและบริหารงานคิดราคาตามท่ีตก
ลงร่วมกนั โดยค านวณตามอตัราร้อยละของสินทรัพย ์
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ความสัมพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุม หรือควบคุมร่วมกนัใน
บริษทั  หรือเป็นกิจการท่ีบริษทัควบคุม หรือควบคุมร่วมกนั หรือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบักลุ่ม
บริษทั/บริษทั มีดงัน้ี 
 
ช่ือกจิการ ประเทศที่จดัตั้ง 

/สัญชาติ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทัยอ่ย ไทย เป็นกลุ่มบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 50 
หรือมีอ านาจในการควบคุม 

   

บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 
   และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
   (“กลุ่มอินทชั”) 

ไทยและลาว บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“อินทชั”) 
เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัร้อยละ 40.45 และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

   

SingTel Strategic Investments Pte Ltd. 
   และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   (“กลุ่ม SingTel”) 

สิงคโปร์ SingTel Strategic Investments Pte Ltd. (“SingTel”) 
เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัร้อยละ 23.32  

   

บริษทั อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จ ากดั ไทย บริษทัร่วม 
   

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ไทย เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการของบริษทัหรือ
กิจการท่ีมีกรรมการบริษทัร่วมกนั 

 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี  
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
รายได้จากการให้บริการ        
บริษทัยอ่ย -  -  24,377  36,172 
กลุ่มอินทชั 34  42  9  22 
กลุ่ม SingTel 649  434  150  77 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 2  2  -  1 
รวม 685  478  24,536  36,272 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 

ขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่นๆ        
บริษทัยอ่ย -  -  365  227 

เงินปันผลรับ        

บริษทัยอ่ย -  -  36,725  22,848 

ดอกเบี้ยรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  1,520  1,220 
บริษทัร่วม 2  2  -  - 
รวม 2  2  1,520  1,220 

รายได้อื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  310  704 
กลุ่มอินทชั 8  7  1  - 

รวม 8  7  311  704 

ค่าเช่าและค่าบริการอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  8,838  11,411 

กลุ่มอินทชั 498  563  20  72 
กลุ่ม SingTel 464  555  74  117 
บริษทัร่วม 43  -  -  - 
รวม 1,005  1,118  8,932  11,600 

ค่าโฆษณา        
กลุ่มอินทชั 22  285  3  25 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย        
บริษทัยอ่ย -  -  15  36 
กลุ่มอินทชั -  1  -  - 
รวม -  1  15  36 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 

ค่าคอมมิชช่ัน        
บริษทัยอ่ย -  -  253  1,234 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร        
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 199  178  199  177 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 10  6  10  6 
รวม 209  184  209  183 

ซ้ือสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่นๆ        
บริษทัยอ่ย -  -  10  41 
กลุ่มอินทชั 59  -  -  - 
รวม 59  -  10  41 

ต้นทุนทางการเงิน        
บริษทัยอ่ย -  -  57  168 
อินทชั 1  -  -  - 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 1  1  -  - 
บริษทัร่วม 3  -  -  - 
รวม 5  1  57  168 

เงนิปันผลจ่าย        
อินทชั 14,984  14,180  14,984  14,180 
SingTel 8,638  8,175  8,638  8,175 
รวม 23,622  22,355  23,622  22,355 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น        

ลกูหน้ีการค้า        
บริษทัยอ่ย -  -  711  5,049 
กลุ่มอินทชั 4  5  -  2 
กลุ่ม SingTel 1  17  -  - 
 5  22  711  5,051 

รายได้ค้างรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  910  2,292 
กลุ่มอินทชั 2  5  -  - 
กลุ่ม SingTel 4  3  -  3 
 6  8  910  2,295 

รวมลูกหนีก้ารค้า 11  30  1,621  7,346 

        
ลกูหน้ีอื่น        
- ดอกเบีย้ค้างรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  508  444 
รวมลูกหนีอ้ืน่ -  -  508  444 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 11  30  2,129  7,790 

เงินปันผลค้างรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  19,944  - 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  44,244  35,590 
บริษทัร่วม -  95  -  - 
รวม -  95  44,244  35,590 

 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

 50 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัร่วมมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.25 ต่อปี และ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อยเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินประเภทเรียกคืนเม่ือทวงถาม
ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียร้อยละ 3.67 ต่อปี (31 ธันวาคม 2557: เฉล่ียร้อยละ 3.83 ต่อปี) 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  2557  2558  2557 

 (ล้านบาท) 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 95  -  35,590  35,387 
เพ่ิมข้ึน -  100  39,157  14,648 
ลดลง (95)  (5)  (30,503)  (14,445) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม -  95  44,244  35,590 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 

เงินมัดจ าค่าเช่าระยะยาว        
บริษทัยอ่ย -  -  742  655 

        
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น        

เจ้าหนี้การค้า        
บริษทัยอ่ย -  -  195  886 
กลุ่มอินทชั 89  30  1  1 
กลุ่ม SingTel 229  21  68  20 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 5  -  -  - 
รวมเจ้าหนีก้ารค้า 323  51  264  907 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 

เจ้าหนี้อื่น        
- เจ้าหนีอ่ื้น        
บริษทัยอ่ย -  -  273  308 
กลุ่มอินทชั -  30  -  1 
 -  30  273  309 
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย        
บริษทัยอ่ย -  -  584  810 
กลุ่มอินทชั 91  118  -  19 
กลุ่ม Singtel 31  28  16  26 
บริษทัร่วม 10  -  -  - 
 132  146  600  855 

รวมเจ้าหนีอ้ืน่ 132  176  873  1,164 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 455  227  1,137  2,071 

        
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน        
บริษทัร่วม 72 - -  -  - 

        

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  6,490  - 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินประเภทเรียกคืนเม่ือทวง
ถาม ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียร้อยละ 1.40 ต่อปี 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  -  4,400 
เพ่ิมข้ึน -  -  7,190  14,200 
ลดลง -  -  (700)  (18,600) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม -  -  6,490  - 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
หุ้นกู้ระยะยาว        
อินทชั 37  17  -  - 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 13  17  -  - 
รวม 50  34  -  - 

 
สัญญาส าคัญที่ท ากบักิจการที่เกีย่วข้องกนั  
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัไดท้ าสญัญากบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งรับเงินและจ่ายเงินตาม
อตัราและเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา สญัญาส าคญัท่ีท ากบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัต่อไปน้ี 
 
1) กลุ่มบริษทัไดท้ าสญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและสญัญาการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างกนั 

การยกเลิกและการระงับสัญญาเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของส านักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

2) กลุ่มบริษัทมีการท าสัญญาระหว่างกันในการให้บริการพ้ืนท่ีและระบบพ้ืนฐานในการติดตั้ งอุปกรณ์
โทรคมนาคม โดยคู่สญัญามีสิทธิบอกเลิกสญัญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 
60 วนั 
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3) กลุ่มบริษทัไดรั้บการให้บริการขอ้มูลข่าวสารทางโทรศพัท์จากบริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จ ากดั 
(“ACC”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดย ACC จะใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร รวมทั้งใหค้ าแนะน าและแกไ้ขปัญหาในการ
ใชบ้ริการแก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษทั 
 

4) บริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดท้ าสัญญาจา้งบริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จ ากดั 
(มหาชน) (“TMC”) ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดย TMC จะเป็นผูจ้ดัหาบุคลากรและสถานท่ี เพ่ือด าเนินการ
ใหบ้ริการขอ้มลูข่าวสารทางโทรศพัท ์ขอ้ตกลงยงัคงมีผลบงัคบัต่อไป เวน้แต่คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
โดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
 

5) บริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดท้ าสัญญาจา้งบริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จ ากดั และบริษทั แอดวานซ์     
เอ็มเปย์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ในการให้บริการช าระค่าสินค้าหรือบริการ ผ่านการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้
เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
 

6) บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด  จ ากดั และบริษทั แอดวานซ์ เอม็เปย ์จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดเ้ขา้ท าสัญญากบั
บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซพัพลาย จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ในการจ าหน่ายเงินอิเลก็ทรอนิกส์และบตัรเงินสด โดย
คู่สญัญามีสิทธิบอกเลิกสญัญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั 
 

7) บริษทัและบริษทัย่อย ได้ท าสัญญาจ้าง บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ในการ       
บรรจุภัณฑ์บัตร โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา           
ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
 

8) บริษทัและบริษทัย่อย ไดท้ าสัญญาบริการเครือข่ายระหว่างประเทศกบักลุ่ม SingTel ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั โดยคู่สญัญามีสิทธิบอกเลิกสญัญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 
 

9) บริษทัและบริษทัยอ่ย ไดท้ าสญัญากบับริษทั ไมโม่เทค จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ในการใหบ้ริการรวบรวมขอ้มูล
บริการเสริมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหรืออุปกรณ์ไร้สาย (Content Aggregator) โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

 
10) บริษทัและบริษทัย่อย ไดท้ าสัญญาในการใหบ้ริการรวบรวมขอ้มูลบริการเสริมส าหรับโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหรือ

อุปกรณ์ไร้สาย (Content Aggregator) กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้
เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
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11) บริษทัและบริษทัย่อย ไดท้ าสัญญาเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมจากบริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทั  
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยบริษทัตกลงช าระค่าบริการเป็นรายเดือน ตามอตัราและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา สัญญา
ดงักล่าวส าหรับบริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลถึงวนัท่ี 19 กนัยายน 2558 และ วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2560 ตามล าดบั 
 

12) บริษทั ไมโม่เทค จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดท้ าสัญญาบริการระบบคอมพิวเตอร์และบริการซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กบั บริษทั ไอ.ที. แอพพลิเคชัน่ส์ แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยสัญญามีก าหนด 1 ปี และต่ออายุไดอี้กคราวละ 1 ปี คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
โดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 
 

13) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดท้ าสัญญาระบบเคเบ้ิลใยแกว้น าแสงและส่ิง
อ านวยความสะดวกกบับริษทั อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จ ากดั (“IH”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม โดย IH ใหบ้ริการระบบ
เคเบ้ิลใยแกว้น าแสงรวมถึงให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกในพ้ืนท่ีเฉพาะเจาะจง คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิก
สญัญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
 

5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 
  (ล้านบาท) 
เงินสดในมือ  6  16  2  13 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั  811  716  81  38 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์  13,495  17,149  1,070  1,628 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง  -  86  -  - 
  14,312  17,967  1,153  1,679 
หัก เงินฝากธนาคารท่ีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 6 (4,447)  (3,709)  -  - 
รวม  9,865  14,258  1,153  1,679 

 

http://www.itas.co.th/
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ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
สกลุเงินบาท  9,709  14,152  1,051  1,622 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 153  80  100  52 
สกลุเงินยโูร 3  26  2  5 
รวม 9,865  14,258  1,153  1,679 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงในอตัราระหว่างร้อยละ 0.04
ถึงร้อยละ 1.50 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.06 ถึงร้อยละ 2.44 ต่อปี) 
 

6 เงนิฝากธนาคารที่สามารถใช้เป็นการเฉพาะ 
 
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีบงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ บริษทัย่อยตอ้งฝาก
เงินสดท่ีรับล่วงหนา้จากลูกคา้ไวใ้นธนาคารเป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่ามูลค่าคงเหลือของเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ของ
บริษทัย่อย และไม่สามารถน าไปใช้ส าหรับวตัถุประสงค์อ่ืนนอกจากช าระให้แก่ผูใ้ห้บริการเท่านั้น ณ วนัท่ี            
31 ธนัวาคม 2558 เงินฝากธนาคารท่ีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะมีจ านวนเงิน 4,447 ลา้นบาท (2557: 3,709 ล้านบาท) 
 

7 เงนิลงทุนอืน่ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
เงินลงทุนระยะส้ัน        
เงินลงทุนเผื่อขาย 305  1,542  -  - 
 305  1,542  -  - 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น        
เงินฝากประจ ากบัสถาบนัการเงินท่ีถูกจ ากดัการใช ้ 11  11  -  - 
เงินลงทุนอ่ืน 47  47  47  47 
 58  58  47  47 

รวม 363  1,600  47  47 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

 56 

เงินลงทุนเผ่ือขาย 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนซ่ึงไดล้งทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริหารโดยบริษทัจดัการ
กองทุนอิสระ มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.37 ถึงร้อยละ 3.70 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.37 ถึงร้อยละ 5.63 ต่อปี) 
 
รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของเงินลงทุนเผื่อขายมีดงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
เงินลงทุนระยะส้ัน        
เงนิลงทุนเผือ่ขาย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,542  1,485  -  - 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 1,155  1,940  -  - 
ลดลงระหวา่งปี (2,392)  (1,883)  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 305  1,542  -  - 

 
เงินฝากประจ ากับสถาบันการเงิน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เงินฝากประจ ากบัสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทั มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.00 ต่อปี (2557: 
ร้อยละ 1.50 ต่อปี) 
 
เงินลงทุนอ่ืน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เงินลงทุนอ่ืนแสดงไดด้งัน้ี 
 
เงินลงทุนใน Bridge Mobile Pte. Ltd. 
 
เงินลงทุนใน Bridge Mobile Pte. Ltd. จ านวน 0.8 ลา้นหุน้ (1.30 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (47 ลา้นบาท)) โดยบริษทัมี
สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว 
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เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ Bridge Mobile Pte. Ltd. ไดอ้นุมติัใหล้ดทุนในแต่ละผูถื้อ
หุน้ เงินลงทุนของบริษทัใน Bridge Mobile Pte. Ltd. ลดลงจากจ านวน 2.20 ลา้นหุน้ (2.70 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา   
(93 ลา้นบาท)) เป็น 0.8 ลา้นหุน้ (1.30 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (47 ลา้นบาท)) โดยบริษทัยงัคงมีสัดส่วนการถือหุน้
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว 
 
เงินลงทุนในบริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จ ากัด 
 
บริษทัและบริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั (AWN) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย มีเงินลงทุนในบริษทั ศูนย์
ใหบ้ริการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท ์จ ากดั เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 0.2 ลา้นบาท และ 0.2 ลา้นบาท ตามล าดบั   บริษทั
และ AWN ต่างมีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว 
 
เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทั ศูนยใ์ห้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท ์
จ ากัด ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 10,000 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี           
31 กรกฎาคม 2558 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 40 ลา้นบาท และ 20 ลา้นบาท ส าหรับกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั 
(2014: 10 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 

8 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 
  (ล้านบาท) 
ลกูหน้ีการค้า         
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4        

ลกูหน้ีการคา้  5  22  711  5,051 
รายไดค้า้งรับ  6  8  910  2,295 

  11  30  1,621  7,346 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ         

ลกูหน้ีการคา้  5,973  5,889  842  1,038 
รายไดค้า้งรับ  6,074  5,478  1,639  1,795 

  12,047  11,367  2,481  2,833 
รวมลูกหนีก้ารค้า  12,058  11,397  4,102  10,179 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (1,028)  (982)  (194)  (235) 
ลูกหนีก้ารค้าสุทธิ  11,030  10,415  3,908  9,944 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2558  2557  2558  2557 
  (ล้านบาท) 
ลกูหน้ีอื่น         
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้  1,593  1,434  52  349 
ลกูหน้ี - บตัรเงินสด/เติมเงินผา่น

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
  

705 
  

969 
  

- 
  

- 
ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ท่ีจ่าย  1,159  807  1,008  698 
ภาษีมลูค่าเพ่ิมรอขอคืน  1,694  -  -  - 
อ่ืนๆ  207  920  514  940 
รวมลูกหนีอ้ืน่  5,358  4,130  1,574  1,987 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่  16,388  14,545  5,482  11,931 
 

 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับปี 1,315  1,240  -  37 

 
การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2558  2557  2558  2557 
  (ล้านบาท) 
บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั         
ยงัไม่ครบก าหนดช าระถึงเกินก าหนด 
    ช าระนอ้ยกวา่ 3 เดือน 

  
11 

  
30 

 
 

 
1,621 

  
7,335 

เกินกวา่ 3       แต่ไม่เกิน 6        -  -  -  - 
เกินกวา่ 6       แต่ไม่เกิน 12        -  -  -  11 
เกินกวา่ 12 เดือน  -  -  -  - 
  11  30  1,621  7,346 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2558  2557  2558  2557 
  (ล้านบาท) 
บุคคลหรือกจิการอืน่ๆ         
ยงัไม่ครบก าหนดช าระถึงเกินก าหนด 
    ช าระนอ้ยกวา่ 3 เดือน 

  
9,610 

  
9,028 

  
461 

  
834 

เกินกวา่ 3       แต่ไม่เกิน 6        393  305  56  52 
เกินกวา่ 6       แต่ไม่เกิน 12        131  117  88  80 
เกินกวา่ 12        1,913  1,917  1,876  1,867 
  12,047  11,367  2,481     2,833 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (1,028)  (982)  (194)  (235) 
  11,019  10,385  2,287  2,598 

สุทธิ  11,030  10,415  3,908  9,944 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษทั/บริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 14 วนัถึง 30 วนั 
 
ยอดลกูหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
สกลุเงินบาท  10,970  10,085  3,899  9,826 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 59  317  8  108 
สกลุเงินยโูร 1  13  1  10 
รวม 11,030  10,415  3,908  9,944 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทั/บริษทัมียอดหน้ีคงเหลือของรายไดค้า้งรับของเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการโทรศพัทร์ะหว่างประเทศ International direct dial (IDD) จ านวน 1,584 ลา้นบาท และ 1,574 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (2557: 1,574 ล้านบาท และ 1,565 ล้านบาท ตามล าดับ) ส่วนหน่ึงของยอดคงเหลือดงักล่าวแสดงเป็นหน้ี
คงคา้งนานเกิน 12 เดือน จ านวนเงิน 1,573 ลา้นบาท และ 1,564 ลา้นบาท ตามล าดบั (2557: 1,515 ล้านบาท และ 
1,506 ล้านบาท ตามล าดับ)  
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เม่ือวนัท่ี  16 มกราคม 2556 บริษทัไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการเรียกร้องใหบ้ริษทั ทีโอที จ ากดั 
(มหาชน) (“ทีโอที”) ช าระหน้ีดงักล่าวพร้อมดอกเบ้ียรวมเป็นเงิน 1,526 ลา้นบาท  
 
เม่ือวนัท่ี  26 พฤศจิกายน 2556 บริษทั ดิจิตอล โฟน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาทต่อศาลปกครอง
กลางเรียกร้องใหบ้ริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (“กสท”) ช าระหน้ีดงักล่าวพร้อมดอกเบ้ียรวมเป็นเงิน 
11 ลา้นบาท  
 

9 สินค้าคงเหลอื 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 4,831  2,430  2  - 
วสัดุและอะไหล่ 602  266  15  22 
อะไหล่เพ่ือการซ่อมแซม 
   เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

 
478 

  
468 

  
440 

  
468 

 5,911  3,164  457  490 
หัก  ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั 
          และการลดมลูค่าของสินคา้คงเหลือ 

 
(852) 

  
(645) 

  
(418) 

  
(438) 

สุทธิ 5,059  2,519  39  52 

 
10 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 
  งบการเงินรวม 
  2558  2557 
  (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  - 
เงินลงทุนเพ่ิมข้ึน  11  4 
รับรู้ขาดทุนในบริษทัร่วม  (11)  (4) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  -  - 
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เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2557 บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค จ ากดั (“SBN”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้
ลงทุนในบริษทั อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จ ากดั (“IH”) เป็นจ านวน 145,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 25 บาท เป็นจ านวนเงิน 
3.6 ลา้นบาท โดยมีสดัส่วนการถือหุน้คิดเป็นร้อยละ 29 
 
เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2557 บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค จ ากดั (“ABN”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึงได ้    
ซ้ือเงินลงทุนใน IH จาก SBN เป็นจ านวน 145,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 25 บาทเป็นจ านวนเงิน 3.6 ลา้นบาท โดยมี
สดัส่วนการถือหุน้คิดเป็นร้อยละ 29 
 
เม่ือวนัท่ี 15 กรกฏาคม 2558 ABN ไดช้ าระเงินค่าหุน้ของ IH ท่ีเรียกช าระเพ่ิมเติมร้อยละ 75 เป็นจ านวน 10.88 ลา้น
บาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน าไปใชล้งทุนในอนาคต บริษทัยงัคงมีสดัส่วนการถือหุน้คงเหลือร้อยละ 29  
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนเหล่านั้นส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

งบการเงนิรวม 
 สดัส่วนความ       มูลค่าตาม     
 เป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  เงินปันผลรับ 

 2558 2557 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
 (ร้อยละ) (ล้านบาท) 
บริษทัร่วม                  
บริษทั อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จ  ากดั 29 29 50   12  15  4  -  -  -  - 

 
ขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปของเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในตราสารทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียโดยแสดงเป็นยอดรวมไม่ปรับปรุงตามส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทั 

  
วนัท่ี 

รายงาน 

สดัส่วน
ความเป็น
เจา้ของ 

  
สินทรัพย์
หมุนเวียน 

  
สินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียน 

  
สินทรัพย์
รวม 

  
หน้ีสิน

หมุนเวียน 

  
หน้ีสินไม่
หมุนเวียน 

  
 

หน้ีสินรวม 

  
รายได ้
รวม 

  
ค่าใชจ่้าย 
รวม 

  
ก าไร 

(ขาดทุน) 
ปี 2557  (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
บริษทัร่วม                     

บริษทั อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จ  ากดั 31 ธนัวาคม 29  66  126  192  198  -  198  -  19  (19) 

                     
ปี 2558                     
บริษทัร่วม                     
บริษทั อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จ  ากดั 31 ธนัวาคม 29  132  500  632  247  370  617  159  175  (16) 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2558  2557 
  (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  7,912  7,912 
การเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย  14  - 
การลดทุนในบริษทัยอ่ย  (75)  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  (179)  - 
การเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย  (11)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  7,661  7,912 

 
การเพิม่ทุนในบริษทัย่อย 
 

เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2558 บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค  จ ากัด (“ABN”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย                 
ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจาก 1 ลา้นบาท (หุน้สามญั 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 15 ลา้นบาท (หุน้สามญั 
150,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท) กบักระทรวงพาณิชย ์การเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน าไปใชล้งทุนใน
อนาคต บริษทัไดจ่้ายช าระเงินลงทุนเพ่ิมในราคา 100 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงิน 14 ลา้นบาท โดยบริษทัมีสัดส่วนการ
ถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 
 

การลดทุนในบริษทัย่อย 
 

เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2558 บริษทัไดรั้บเงินคืนทุนจาก บริษทั แอดวานซ์ อินเทอร์เน็ต เรโวลูชัน่ จ ากดั (“AIR”) ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ย เป็นจ านวนเงิน 75 ลา้นบาท  
 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

บริษทับนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน บริษทั แอดวานซ์ อินเทอร์เน็ต เรโวลูชัน่ จ ากดั (“AIR”) ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เป็นจ านวนเงิน 179 ลา้นบาท จากการสอบทานมูลค่าตาม
บญัชี 
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การเลิกกจิการของบริษทัย่อย 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการมีมติอนุมติัให้บริษทั แอดวานซ์ 
อินเทอร์เน็ต เรโวลูชัน่ จ ากดั (“AIR”) เลิกกิจการ และโอนการบริการอินเตอร์เน็ตไปบริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์
เน็ทเวอร์ค จ ากดั (“SBN”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง และไม่มีแผนในการด าเนินธุรกิจต่อ  AIR ไดจ้ดทะเบียน
เลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2557  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2558 AIR ไดเ้สร็จส้ินการช าระ
บญัชี 
 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

 65 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนเหล่านั้นส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สัดส่วนความ                
 เป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 

 2558 2557 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
บริษัทย่อย (ร้อยละ) (ล้านบาท) 
บริษทั แอดวานซ์ อินเทอร์เน็ต เรโวลูชัน่ จ  ากดั - 99.99 -  240  -  600  -  (335)  -  265  -  - 
บริษทั แอดวานซ์ คอนแทค็ เซ็นเตอร์ จ ากดั 99.99 99.99 272  272  811  811  -  -  811  811  184  - 
บริษทั ดิจิตอล โฟน จ ากดั 98.55 98.55 3,655  3,655  12,493  12,493  (8,230)  (8,230)  4,263  4,263  -  - 
บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด  จ  ากดั 99.99 99.99 250  250  250  250  -  -  250  250  88  - 
บริษทั แอดวานซ์  เอม็เปย ์จ  ากดั 99.99 99.99 300  300  336  336  -  -  336  336  538  547 
บริษทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จ ากดั 99.99 99.99 100  100  100  100  -  -  100  100  726  1,297 
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั 99.99 99.99 1,350  1,350  1,485  1,485  -  -  1,485  1,485  31,793  15,873 
บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์                      
   เน็ทเวอร์ค จ ากดั 99.99 99.99 300  300  300  300  -  -  300  300  1,176  2,660 
บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซพัพลาย จ ากดั 99.99 99.99 50  50  50  50  -  -  50  50  810  607 
บริษทั แฟกซ์ ไลท ์จ ากดั 99.98 99.98 1  1  1  1  -  -  1  1  933  683 
บริษทั ไมโม่ เทค จ ากดั 99.99 99.99 50  50  50  50  -  -  50  50  477  1,181 
บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด ์                      
   เน็ทเวอร์ค จ ากดั 99.99 99.98 15  1  15  1  -  -  15  1  -  - 
รวม       15,891  16,477  (8,230)  (8,565)  7,661  7,912  36,725  22,848 
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12 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

 งบการเงินรวม 
       คอมพิวเตอร์  เคร่ืองตกแต่ง      สินทรัพยท่ี์อยู่   
   อาคารและ    เคร่ืองมือ  ติดตั้ง และ  อุปกรณ์    ระหวา่ง   
   ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และ  อุปกรณ์  การส่ือสาร    การก่อสร้าง   
 ท่ีดิน  อาคาร  อาคารเช่า  อุปกรณ์  ส านกังาน  เพ่ือใหเ้ช่า  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (ล้านบาท) 

ราคาทุน                  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 175  500  952  56,531  1,561  8  237  11,679  71,643 
เพ่ิมข้ึน 349  -  289  22,419  87  -  52  7,897  31,093 
โอนและจดัประเภท -  -  -  7,130  -  -  -  (7,130)  - 
จ าหน่าย -  (7)  (114)  (2,700)  (33)  -  (50)  (19)  (2,923) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557                   
  และ 1 มกราคม 2558 524  493  1,127  83,380  1,615  8  239  12,427  99,813 
เพ่ิมข้ึน -  -  342  24,508  117  -  63  9,050  34,080 
โอนและจดัประเภท -  (9)  (1)  7,452  (14)  -  -  (7,601)  (173) 
จ าหน่าย -  (7)  (85)  (15,535)  (89)  -  (65)  (98)  (15,879) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 524  477  1,383  99,805  1,629  8  237  13,778  117,841 
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 งบการเงินรวม 
       คอมพิวเตอร์  เคร่ืองตกแต่ง      สินทรัพยท่ี์อยู่   
   อาคารและ    เคร่ืองมือ  ติดตั้ง และ  อุปกรณ์    ระหวา่ง   
   ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และ  อุปกรณ์  การส่ือสาร    การก่อสร้าง   
 ท่ีดิน  อาคาร  อาคารเช่า  อุปกรณ์  ส านกังาน  เพ่ือใหเ้ช่า  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (ล้านบาท) 

ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจาก 
      การด้อยค่า 

                 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 -  (401)  (657)  (33,055)  (1,434)  (8)  (139)  (27)  (35,721) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  (21)  (108)  (6,015)  (46)  -  (35)  -  (6,225) 
โอนและจดัประเภท -  -  3  -  -  -  -  -  3 
จ าหน่าย -  5  93  2,657  39  -  43  -  2,837 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  -  (4)  -  -  -  -  (4) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557                  
  และ 1 มกราคม 2558 -  (417)  (669)  (36,417)  (1,441)  (8)  (131)  (27)  (39,110) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  (19)  (148)  (9,887)  (61)  -  (38)  -  (10,153) 
โอนและจดัประเภท -  9  -  (15)  12  -  -  -  6 
จ าหน่าย -  7  62  15,486  89  -  55  -  15,699 
กลบัรายการขาดทุน                  
   จากการดอ้ยค่า -  -  -  3  5  -  -  -  8 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 -  (420)  (755)  (30,830)  (1,396)  (8)  (114)  (27)  (33,550) 
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 งบการเงินรวม 
       คอมพิวเตอร์  เคร่ืองตกแต่ง      สินทรัพยท่ี์อยู่   
   อาคารและ    เคร่ืองมือ  ติดตั้ง และ  อุปกรณ์    ระหวา่ง   
   ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และ  อุปกรณ์  การส่ือสาร    การก่อสร้าง   
 ท่ีดิน  อาคาร  อาคารเช่า  อุปกรณ์  ส านกังาน  เพ่ือใหเ้ช่า  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (ล้านบาท) 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี                  
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557                  
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 175  99  295  23,476  127  -  9  11,652  35,833 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  -  -  89  -  89 
 175  99  295  23,476  127  -  98  11,652  35,922 

                  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ  
   1 มกราคม 2558 

                 

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 524  76  458  46,963  174  -  8  12,400  60,603 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  -  -  100  -  100 
 524  76  458  46,963  174  -  108  12,400  60,703 
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 งบการเงินรวม 
       คอมพิวเตอร์  เคร่ืองตกแต่ง      สินทรัพยท่ี์อยู่   
   อาคารและ    เคร่ืองมือ  ติดตั้ง และ  อุปกรณ์    ระหวา่ง   
   ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และ  อุปกรณ์  การส่ือสาร    การก่อสร้าง   
 ท่ีดิน  อาคาร  อาคารเช่า  อุปกรณ์  ส านกังาน  เพ่ือใหเ้ช่า  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (ล้านบาท) 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี                  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558                  
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 524  57  628  68,902  233  -  9  13,751  84,104 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  73  -  -  114  -  187 
 524  57  628  68,975  233  -  123  13,751  84,291 

 
ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจ านวน
เงิน 9,146 ลา้นบาท (2557: 25,179 ล้านบาท) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
     คอมพิวเตอร์  เคร่ืองตกแต่ง    สินทรัพยท่ี์อยู่   
 อาคารและ    เคร่ืองมือ  ติดตั้ง และ    ระหวา่ง   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และ  อุปกรณ์    การก่อสร้าง   
 อาคาร  อาคารเช่า  อุปกรณ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (ล้านบาท) 

ราคาทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 412  790  24,737  1,362  196  226  27,723 
เพ่ิมข้ึน -  183  176  31  24  (122)  292 
จ าหน่าย (40)  (400)  (3,015)  (192)  (68)  (9)  (3,724) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 
   1 มกราคม 2558 

 
372 

  
573 

  
21,898 

  
1,201 

  
152 

  
95 

  
24,291 

เพ่ิมข้ึน -  57  16  24  30  -  127 
โอนและจดัประเภท (9)  -  46  -  -  (45)  (8) 
จ าหน่าย (6)  (172)  (16,074)  (47)  (77)  (13)  (16,389) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 357  458  5,886  1,178  105  37  8,021 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
     คอมพิวเตอร์  เคร่ืองตกแต่ง    สินทรัพยท่ี์อยู่   
 อาคารและ    เคร่ืองมือ  ติดตั้ง และ    ระหวา่ง   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และ  อุปกรณ์    การก่อสร้าง   
 อาคาร  อาคารเช่า  อุปกรณ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (ล้านบาท) 

ค่าเส่ือมราคา              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 (369)  (572)  (23,807)  (1,277)  (118)  -  (26,143) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (15)  (68)  (361)  (26)  (26)  -  (496) 
โอนและจดัประเภท -  3  -  -  -  -  3 
จ าหน่าย 38  216  2,974  163  57  -  3,448 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 
   1 มกราคม 2558 

 
(346) 

  
(421) 

  
(21,194) 

  
(1,140) 

  
(87) 

  
- 

  
(23,188) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (14)  (38)  (196)  (21)  (20)  -  (289) 
โอนและจดัประเภท 9  -  (4)  -  -  -  5 
จ าหน่าย 6  79  15,771  38  57  -  15,951 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 (345)  (380)  (5,623)  (1,123)  (50)  -  (7,521) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
     คอมพิวเตอร์  เคร่ืองตกแต่ง    สินทรัพยท่ี์อยู่   
 อาคารและ    เคร่ืองมือ  ติดตั้ง และ    ระหวา่ง   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และ  อุปกรณ์    การก่อสร้าง   
 อาคาร  อาคารเช่า  อุปกรณ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (ล้านบาท) 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี              
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 43  218  930  85  8  226  1,510 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  70  -  70 
 43  218  930  85  78  226  1,580 

              
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ  
   1 มกราคม 2558 

             

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 26  152  704  61  7  95  1,045 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  58  -  58 
 26  152  704  61  65  95  1,103 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
     คอมพิวเตอร์  เคร่ืองตกแต่ง    สินทรัพยท่ี์อยู่   
 อาคารและ    เคร่ืองมือ  ติดตั้ง และ    ระหวา่ง   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และ  อุปกรณ์    การก่อสร้าง   
 อาคาร  อาคารเช่า  อุปกรณ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (ล้านบาท) 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี              
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 12  78  263  55  6  37  451 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  49  -  49 
 12  78  263  55  55  37  500 

 
ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจ านวนเงิน 
7,069 ลา้นบาท (2557: 21,564 ล้านบาท) 
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13 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ 
 งบการเงนิรวม 
  

ตน้ทุนของ
เครือข่าย
โทรศพัท ์
เคล่ือนท่ี 

 ตน้ทุนของ
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ 

ในการด าเนินการ
ดาตา้เน็ท 

 
เงินจ่ายล่วงหนา้และ 

งานระหวา่งก่อสร้างของ
ตน้ทุนของเครือข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

 
 
 
 

รวม 
 (ล้านบาท) 

ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 167,418  1,548  2,334  171,300 
เพ่ิมข้ึน 600  -  -  600 
โอนและจดัประเภท 1,402  -  (1,699)  (297) 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย (23,997)  (300)  -  (24,297) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 145,423  1,248  635  147,306 
เพ่ิมข้ึน 676  -  (612)  64 
โอนและจดัประเภท (31)  -  (23)  (54) 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย (21,721)  -  -  (21,721) 
ส่งมอบให ้ทีโอที (124,347)  -  -  (124,347) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 -  1,248  -  1,248 

ค่าตัดจ าหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 (149,261)  (1,539)  -  (150,800) 
ค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งปี (11,308)  (1)  -  (11,309) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  (8)  -  (8) 
โอนและจดัประเภท 63  -  -  63 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย 23,186  300  -  23,486 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 (137,320)  (1,248)  -  (138,568) 
ค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งปี (8,606)  -  -  (8,606) 
โอนและจดัประเภท 21  -  -  21 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย 21,558  -  -  21,558 
ส่งมอบให ้ทีโอที 124,347  -  -  124,347 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 -  (1,248)  -  (1,248) 
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 งบการเงนิรวม 
  

ตน้ทุนของ
เครือข่าย
โทรศพัท ์
เคล่ือนท่ี 

 ตน้ทุนของ
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ 

ในการด าเนินการ
ดาตา้เน็ท 

 
เงินจ่ายล่วงหนา้และ 

งานระหวา่งก่อสร้างของ
ตน้ทุนของเครือข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

 
 
 
 

รวม 
 (ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        

ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 18,157  9  2,334  20,500 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 8,103  -  635  8,738 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 -  -  -  - 

ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมของสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ ซ่ึงไดต้ดั
จ าหน่ายเตม็จ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจ านวนเงิน 1,248 ลา้นบาท (2557: 70,907 
ล้านบาท) 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ตน้ทุนของ

เครือข่าย
โทรศพัท ์
เคล่ือนท่ี 

 เงินจ่ายล่วงหนา้และงาน
ระหวา่งก่อสร้างของ
ตน้ทุนของเครือข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

 

รวม 
 (ล้านบาท) 

ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 167,418  2,334  169,752 
เพ่ิมข้ึน 600  -  600 
โอนและจดัประเภท 1,402  (1,699)  (297) 
จ าหน่าย (23,997)  -  (23,997) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557  และ 1 มกราคม 2558 145,423  635  146,058 
เพ่ิมข้ึน 676  (612)  64 
โอนและจดัประเภท (31)  (23)  (54) 
จ าหน่าย (21,721)  -  (21,721) 
ส่งมอบให ้ทีโอที (124,347)  -  (124,347) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 -  -  - 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ตน้ทุนของ

เครือข่าย
โทรศพัท ์
เคล่ือนท่ี 

 เงินจ่ายล่วงหนา้และงาน
ระหวา่งก่อสร้างของ
ตน้ทุนของเครือข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

 

รวม 
 (ล้านบาท) 

ค่าตัดจ าหน่าย      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 (149,261)  -  (149,261) 
ค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งปี (11,308)  -  (11,308) 
โอนและจดัประเภท 63  -  63 
จ าหน่าย 23,186  -  23,186 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 (137,320)  -  (137,320) 
ค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งปี (8,606)  -  (8,606) 
โอนและจดัประเภท 21  -  21 
จ าหน่าย 21,558  -  21,558 
ส่งมอบให ้ทีโอที 124,347  -  124,347 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 -  -  - 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      

ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 18,157  2,334  20,491 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 8,103  635  8,738 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 -  -  - 

 
ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมของสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการ ซ่ึงไดคิ้ดค่า
ตดัจ าหน่ายเตม็จ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีจ านวนเงิน 69,861 ลา้นบาท 
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ส่วนหน่ึงสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ เป็นเสาติดตั้งสายอากาศ จ านวน 13,198 ตน้ท่ีบริษทัโอนใหแ้ก่ 
บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) และเป็นเสาติดตั้งสายอากาศจ านวน 152 ตน้และตูใ้ส่อุปกรณ์ จ านวน 115 ตู ้ท่ีบริษทั 
ดิจิตอล โฟน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดโ้อนให้แก่ บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงกลุ่มบริษทัได้
ทบทวนสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ และพิจารณาถึงลกัษณะและหนา้ท่ีการใชง้านของเสาติดตั้งสายอากาศ (Tower) 
และตูใ้ส่อุปกรณ์ (Container) แลว้ เห็นว่ามิใช่เคร่ืองมือและอุปกรณ์ตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการ 
จึงไม่มีหนา้ท่ีตอ้งส่งมอบเสาติดตั้งสายอากาศ (Tower) และตูใ้ส่อุปกรณ์ (Container) ดงักล่าว และไดย้ื่นค าเสนอขอ้
พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ส านกัระงบัขอ้พิพาท ส านกังานศาลยุติธรรม เพ่ือใหค้ณะอนุญาโตตุลาการมีค าช้ี
ขาดวา่สินทรัพยด์งักล่าว ไม่ใช่เคร่ืองมือและอุปกรณ์ตามท่ีก าหนดในสัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการในเดือนกรกฎาคม 
2557 
 

14 ค่าความนิยม 
 

  งบการเงินรวม 
  (ล้านบาท) 
ราคาทุน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557  14,352 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557  และ 1 มกราคม 2558  14,352 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  14,352 

ขาดทุนจากการด้อยค่า   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557  (14,317) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557  และ 1 มกราคม 2558  (14,317) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  (14,317) 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี   

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557  35 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558  35 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  35 
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15 ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่โทรคมนาคม 
 

  งบการเงินรวม 
  (ล้านบาท) 
ราคาทุน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557  14,644 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558  14,644 
เพ่ิมข้ึน  40,366 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  55,010 

ค่าตัดจ าหน่าย   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557  (1,043) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  (976) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558  (2,019) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  (1,200) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  (3,219) 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี   

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557  13,601 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558  12,625 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  51,791 

 
เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2555 บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั (“AWN”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย เป็นผูช้นะการ
ประมลูใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี 2.1GHz (3G) ดว้ยราคาประมลูรวมทั้งส้ิน 14,625 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 
2555 AWN ไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี 2.1GHz (3G) (“ใบอนุญาตฯ”) อย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ส าหรับการด าเนินการเป็น
ระยะเวลา 15 ปี ตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นการประมลู AWN ไดช้ าระเงินประมูลคล่ืนความถ่ีงวดท่ีหน่ึง
จ านวนร้อยละ 50 ของราคาประมูลและภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 7,824 ลา้นบาท พร้อมวางหนงัสือค ้า
ประกนัจากธนาคารเพ่ือค ้าประกนัการช าระเงินในส่วนท่ีเหลือให้กบั กสทช. แลว้เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2555 และ
ช าระอีกร้อยละ 25 ในปีท่ีสองเม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2557 และช าระส่วนท่ีเหลือในปีท่ีสามเม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 
2558 
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เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั (“AWN”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย เป็นผูช้นะ
การประมูลใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี 1800 MHz ดว้ยราคาประมูลรวมทั้งส้ิน 40,986 ลา้นบาท AWN ไดรั้บ
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี 1800 MHz (“ใบอนุญาตฯ”) อย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”)  ตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นการประมูล 
AWN ไดช้ าระเงินประมูลคล่ืนความถ่ีงวดท่ีหน่ึงจ านวนร้อยละ 50 ของราคาประมูลและภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 21,928 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2558 พร้อมวางหนงัสือค ้าประกนัจากธนาคารเพ่ือค ้าประกนัการ
ช าระเงินในส่วนท่ีเหลือใหก้บั กสทช. และจะช าระอีกร้อยละ 25 ในปีท่ีสอง และส่วนท่ีเหลือในปีท่ีสาม 
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16 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอืน่ 
  งบการเงินรวม 

  
ค่าลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์  

สินทรัพย์
งาน

ระหวา่ง
ติดตั้ง  รวม 

  (ล้านบาท) 
ราคาทุน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557  6,220  108  6,328 
เพ่ิมข้ึน  713  25  738 
โอนและจดัประเภท  95  (95)  - 
จ าหน่าย  (2,410)  -  (2,410) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558  4,618  38  4,656 
เพ่ิมข้ึน  1,143  67  1,210 
โอนและจดัประเภท  45  (23)  22 
จ าหน่าย  (2)  -  (2) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  5,804  82  5,886 

ค่าตัดจ าหน่าย       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557  (4,150)  -  (4,150) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  (412)  -  (412) 
จ าหน่าย  2,410  -  2,410 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558  (2,152)  -  (2,152) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  (536)  -  (536) 
โอนและจดัประเภท  (6)  -  (6) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  (2,694)  -  (2,694) 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี       

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557  2,070  108  2,178 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558  2,466  38  2,504 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  3,110  82  3,192 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 
 (ล้านบาท) 

ราคาทุน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 2,893 
เพ่ิมข้ึน 1 
จ าหน่าย (2,420) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 474 
โอนและจดัประเภท 8 
จ าหน่าย (2) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 480 

ค่าตัดจ าหน่าย  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 (2,734) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (47) 
จ าหน่าย 2,419 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 (362) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (41) 
โอนและจดัประเภท (5) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 (408) 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี  

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 159 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 112 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 72 
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17 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,273  1,509  86  735 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (21)  (67)  (21)  (67) 
สุทธิ 1,252  1,442  65  668 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

   
บนัทึกเป็น
(รายจ่าย)/    บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายไดใ้น   

 ณ วนัที ่1  รายไดใ้น  ณ วนัที ่31    ก าไรหรือ  ณ วนัที ่31 
 มกราคม  ก าไรหรือ  ธันวาคม  ก าไรหรือ  ขาดทุน  ธันวาคม 

 2557  ขาดทุน  2557  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2558 

   (หมายเหต ุ31)    (หมายเหต ุ31)   

 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี            
ลูกหน้ีการคา้ (หนีส้งสัยจะสูญ) 125  61  186  (21)  -  165 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผ่ือสินค้าล้าสมยั
และการลดมลูค่าของสินค้า) 150  (36)  114  (78)  

 
-  36 

สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาอนุญาตให ้
 ด าเนินการ (ผลแตกต่างของค่าตัด
จ าหน่าย) 2,665  (2,310)  355  (355)  

 
 

-  - 
รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
รับล่วงหนา้ (ผลแตกต่างของ
รายได้) 320  74  394  (4)  

 
 

-  390 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  277  25  302  30  129  461 
อ่ืนๆ 130  28  158  63  -  221 
รวม 3,667  (2,158)  1,509  (365)  129  1,273 

            
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี            
ค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายปี 

 (ผลแตกต่างของค่าใช้จ่าย) (50)  23  (27)  27  
 

-  - 
อ่ืนๆ (60)  20  (40)  19  -  (21) 
รวม (110)  43  (67)  46  -  (21) 
สุทธิ 3,557  (2,115)  1,442  (319)  129  1,252 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
 บนัทึกเป็น

(รายจ่าย)/    บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายไดใ้น 
  

 ณ วนัที ่1  รายไดใ้น  ณ วนัที ่31    ก าไรหรือ  ณ วนัที ่31 

 มกราคม  ก าไรหรือ  ธันวาคม  ก าไรหรือ  ขาดทุน  ธันวาคม 

 2557  ขาดทุน  2557  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2558 
   (หมายเหต ุ31)    (หมายเหต ุ31)   

 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี            
ลูกหน้ีการคา้ (หนีส้งสัยจะสูญ) 55  (14)  41  (41)  -  - 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผ่ือสินค้าล้าสมยัและ
การลดมลูค่าของสินค้า) 129  (41)  88  (88) 

 
- 

 
- 

สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาอนุญาตให ้
 ด าเนินการ (ผลแตกต่างของค่าตัด
จ าหน่าย) 2,665  (2,310)  355  (355) 

 

- 

 

- 
รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีรับ
ล่วงหนา้ (ผลแตกต่างของรายได้) 227  (105)  122  (122) 

 
- 

 
- 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  158  (76)  82  7  (3)  86 
อ่ืนๆ 93  (46)  47  (47)  -  - 
รวม 3,327  (2,592)  735  (646)  (3)  86 
            

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี            

ค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายปี  
(ผลแตกต่างของค่าใช้จ่าย) (50)  23  (27)  27 

 
- 

  
- 

อ่ืนๆ (60)  20  (40)  19  -  (21) 
รวม (110)  43  (67)  46  -  (21) 

            
สุทธิ 3,217  (2,549)  668  (600)  (3)  65 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมีสาระส าคญัท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
ยอดขาดทุนยกไป     1,410  375  1,022  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน -  -  1,649  1,713 
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ -  754  -  664 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายของสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ 238  238  -  - 
อ่ืนๆ -  63  -  - 
รวม 1,648  1,430  2,671  2,377 

 
รายการขาดทุนยกไปหมดอายุในปี 2562 - 2563  รายการท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวไม่มีวนัหมดอายุภายใต้
กฎหมายภาษีปัจจุบนั  กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่
มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีดงักล่าว   
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18 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 
  (ล้านบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน         
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  8,500  -  7,700  - 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -  -  6,490  - 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนด         
 ช าระภายในหน่ึงปี  4,314  2,540  4,314  2,540 
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน         
 ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  41  32  13  21 
  12,855  2,572  18,517  2,561 
ส่วนที่ไม่หมนุเวียน         
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิ  35,836  17,819  9,369  12,819 
หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิ 4 16,580  16,575  -  - 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  161  84  44  50 

  52,577  34,478  9,413  12,869 
รวม  65,432  37,050  27,930  15,430 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2558  2557  2558  2557 
  (ล้านบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี 12,814  2,540  18,504  2,540 
ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 30,536  22,243  9,369  12,819 
ครบก าหนดหลงัจากหา้ปี 21,880  12,151  -  - 
รวม 65,230  36,934  27,873  15,359 
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ยอดหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
สกลุเงินบาท  55,715  25,634  18,213  4,014 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 9,717  11,416  9,717  11,416 
รวม 65,432  37,050  27,930  15,430 
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เงินกู้ยมืระยะยาว 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  รายละเอียดของเงินกูย้ืมระยะยาวสรุปไดด้งัน้ี 

 
ยอดเงินกู้คงเหลอื    ก าหนดช าระ      
สกุลเงินต่างประเทศ  อตัราดอกเบีย้ต่อปี  คืนดอกเบีย้  ก าหนดช าระคืนเงินต้น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
2558 2557 2      2558  2557  2558  2557 

(ล้าน)       (ล้านบาท) 
บริษัท               

USD 35.54 USD 49.75  LIBOR บวกดว้ย 
ส่วนเพ่ิม 

 ทุกงวดคร่ึงปี  ทยอยช าระคืนเงินต้นเป็นงวดจ านวนเท่าๆกัน
ทั้งหมด 20 งวด เร่ิมปี 2551 จนถึงปี 2561 

 
1,288 

  
1,647 

  
1,288 

  
1,647 

USD 62.50 USD 125.00  LIBOR บวกดว้ย 
ส่วนเพ่ิม 

 ทุกงวดคร่ึงปี  ทยอยช าระคืนเงินต้นเป็นงวดจ านวนเท่าๆกัน
ทั้งหมด 2 งวด ในปี 2558 และ ปี 2559 

 
2,265 

  
4,139 

  
2,265 

  
4,139 

USD 85.00 
 

USD 85.00 
 

 LIBOR บวกดว้ย 
ส่วนเพ่ิม 

 ทุกงวดคร่ึงปี 
 

 ทยอยช าระคืนเงินต้นเป็นงวดจ านวนเท่าๆกัน
ทั้งหมด 4 งวด ในปี 2559 และปี 2560 

 
3,082 

  
2,815 

  
3,082 

  
2,815 

USD 85.00 USD 85.00  LIBOR บวกดว้ย 
ส่วนเพ่ิม 

 ทุกงวดคร่ึงปี  ครบก าหนดช าระคืนทั้งจ  านวนในปี 2561  
3,082 

  
2,815 

  
3,082 

  
2,815 

- -  อตัราคงท่ีตามท่ี 
ระบุในสัญญา 

 ทุกงวดคร่ึงปี  ครบก าหนดช าระคืนทั้งจ  านวนในปี 2561  
4,000 

  
4,000 

  
4,000 

  
4,000 
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ยอดเงินกู้คงเหลอื    ก าหนดช าระ      
สกุลเงินต่างประเทศ  อตัราดอกเบีย้ต่อปี  คืนดอกเบีย้  ก าหนดช าระคืนเงินต้น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
2558 2557 2      2558  2557  2558  2557 

(ล้าน)       (ล้านบาท) 
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั            

 - -  อตัราคงท่ีตามท่ี 
ระบุในสัญญา 

 ทุกงวดคร่ึงปี  ทยอยช าระคืนเงินต้นเป็นงวดจ านวนเท่าๆกัน
ทั้งหมด 4 งวด เร่ิมปี 2562 จนถึงปี 2564 

 
5,000 

  
5,000 

  
- 

  
- 

 - -  6MTHBFix บวกดว้ย 
ส่วนเพ่ิม 

 ทุกงวดคร่ึงปี  ทยอยช าระคืนเงินต้นเป็นงวดจ านวนเท่าๆกัน
ทั้งหมด 2 งวด ในปี 2563 

 
12,300 

  
- 

  
- 

  
- 

 - -  อตัราคงท่ีตามท่ี 
ระบุในสัญญา 

 ทุกงวดคร่ึงปี  ทยอยช าระคืนเงินต้นเป็นงวดจ านวนเท่าๆกัน
ทั้งหมด 7 งวด เร่ิมปี 2562 จนถึงปี 2565 

 
5,000 

  
- 

  
- 

  
- 

 - -  6MTHBFix บวกดว้ย 
ส่วนเพ่ิม 

 ทุกงวดคร่ึงปี  ครบก าหนดช าระคืนทั้งจ  านวน ในปี 2563  
4,200 

  
- 

  
- 

  
- 

รวมเงินกู ้     40,217  20,416  13,717  15,416 
หัก ตน้ทุนธุรกรรม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม     (67)  (57)  (34)  (57) 
สุทธิ     40,150  20,359  13,683  15,359 
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หุ้นกู้ระยะยาว 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัออกหุน้กูร้ะยะยาวประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั มลูค่าหน่วยละ 1,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  จ านวน             
  หน่วย  จ านวนเงิน    ก าหนดช าระ    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

วันที่จ าหน่าย  (ลา้น)  (ลา้นบาท)  อตัราดอกเบีย้ต่อปี  คืนดอกเบีย้  ก าหนดช าระคืนเงินต้น  2558  2557  2558  2557 
            (ล้านบาท) 

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั               
11 เมษายน 2557  0.39  397  คงท่ีร้อยละ 3.39  ทุกงวดคร่ึงปี  ครบก าหนดไถ่ถอนทั้งจ  านวนใน

วนัที่ 11 เมษายน 2560 
  

397 
  

397 
  

- 
  

- 
11 เมษายน 2557  7.79  7,789  คงท่ีร้อยละ 4.17  ทุกงวดคร่ึงปี  ครบก าหนดไถ่ถอนทั้งจ  านวนใน

วนัที่ 11 เมษายน 2562 
  
7,789 

  
7,789 

  
- 

  
- 

11 เมษายน 2557  1.78  1,776  คงท่ีร้อยละ 4.56  ทุกงวดคร่ึงปี  ครบก าหนดไถ่ถอนทั้งจ  านวนใน
วนัที่ 11 เมษายน 2564 

  
1,776 

  
1,776 

  
- 

  
- 

11 เมษายน 2557  6.64  6,638  คงท่ีร้อยละ 4.94  ทุกงวดคร่ึงปี  ครบก าหนดไถ่ถอนทั้งจ  านวนใน
วนัที่ 11 เมษายน 2567 

  
6,638 

  
6,638 

  
- 

  
- 

รวมหุน้กู ้            16,600  16,600  -  - 
หัก ตน้ทุนในการออกหุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม        (20)  (25)  -  - 

สุทธิ            16,580  16,575  -  - 
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บริษทัมีขอ้จ ากดัท่ีตอ้งปฏิบติัตาม รวมทั้งการรักษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและ
หนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละเงินกูย้ืมระยะยาว 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชจ้ านวน 32,000 ลา้นบาท และบริษทัไม่มีวงเงิน
กูย้ืมซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใช ้(2557: ไม่มีวงเงินกู้ยืมซ่ึงยังมิได้เบิกใช้) 
 
ราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูร้ะยะยาว (ยอดรวมก่อนหักค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้) ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
  งบการเงินรวม 
  ราคาตามบญัชี  มลูค่ายติุธรรม* 
  2558  2557  2558  2557 
  (ล้านบาท) 
หุน้กูร้ะยะยาว  16,600  16,600  17,958  17,734 

 
*มลูค่ายติุธรรมของหุน้กูท่ี้มีการซ้ือขายในตลาดหุน้กูค้  านวณจากราคาซ้ือขายท่ีประกาศอยูใ่นสมาคมตลาดตราสาร
หน้ีไทย โดยใชร้าคาปิด ณ วนัท่ีรายงาน 
 
รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 37,050  24,658  15,430  29,037 
เพ่ิมข้ึน 46,329  24,658  31,116  17,224 
ตน้ทุนการกูย้ืม (32)  (29)  -  - 
จ่ายช าระคืน (18,635)  (12,406)  (19,315)  (30,996) 
ยกเลิกหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  (10)  (17)  (10) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 693  152  693  152 
ค่าตดัจ าหน่าย 27  27  23  23 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 65,432  37,050  27,930  15,430 
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อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ร้อยละต่อปี) 
เงินกูย้ืมระยะยาว 2.45  3.50  3.25  3.23 
หุน้กูร้ะยะยาว 4.50  4.50  -  - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 5.59  4.86  4.84  4.87 
 

19 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 
  (ล้านบาท) 
เจ้าหนี้การค้า   
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 323  51  264  907 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  14,035  11,852  279  379 
รวมเจ้าหนีก้ารค้า  14,358  11,903  543  1,286 

         
เจ้าหนี้อื่น         
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   4 12,668  9,997  2,527  2,063 
ภาษีมลูค่าเพ่ิมคา้งจ่าย  154  244  79  136 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย    280  330  45  38 
อ่ืนๆ  4 291  618  282  587 
รวมเจ้าหนีอ้ืน่  13,393  11,189  2,933  2,824 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น  27,751  23,092  3,476  4,110 
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ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
สกลุเงินบาท  10,525  6,703  372  1,152 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 3,611  5,185  108  130 
สกลุเงินยโูร 56  4  58  1 
สกลุเงินเยนญ่ีปุ่น 166  11  5  3 
รวม 14,358  11,903  543  1,286 

 
20 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 
กลุ่มบริษทั/บริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายุงานและผลประโยชน์จากการใหบ้ริการ
ระยะยาว 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ความ
เส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 
 
ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 2,294  1,500  431  406 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน  
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

 
1,500 

  
1,361 

  
406 

  
768 

ผลประโยชนจ่์าย  (15)  (29)  (4)  (25) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย  172  168  51  43 
โอนออก -  -  (8)  (380) 

ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการ 
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
637 

  
- 

  
(14) 

  
- 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  
   ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 
2,294 

  
1,500 

  
431 

  
406 

 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  114  115  35  28 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 58  53  16  15 
รวม 172  168  51  43 
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กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายในรายการต่อไปน้ีในงบก าไรขาดทุน 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
ตน้ทุนการใหบ้ริการและใหเ้ช่าอุปกรณ์ 9  8  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  104  105  34  26 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 1  2  1  2 
ตน้ทุนทางการเงิน 58  53  16  15 
รวม 172  168  51  43 

 
ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
รวมอยูใ่นก าไรสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 723  723  417  417 
รับรู้ระหวา่งปี 637  -  (14)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 1,360  723  403  417 

 
ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เกิดข้ึนจาก 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
สมมติฐานทางการเงิน 439  -  64  - 
สมมติฐานประชากร (23)  -  (12)  - 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ 221  -  (66)  - 
รวม 637  -  (14)  - 
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ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั) 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  3.5  3.9  3.5  3.9 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 9  8  9  8 
 
ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มลูทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและจากอตัราตารางมรณะไทยปี 2551 
(“TMO08”) 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไป
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์
ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 (ล้านบาท) 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

 
เพ่ิมข้ึน 

  
ลดลง 

  
เพ่ิมข้ึน 

  
ลดลง 

        

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (338)  414  (49)  58 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 
 

385 
  

(323) 
  

54 
  

(47) 
 
แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้ค านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 
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21 ทุนเรือนหุ้น 
 
 มลูค่าหุน้ 2558  2557 
 ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท) (ล้านหุ้น/ล้านบาท) 

ทุนจดทะเบียน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
- หุน้สามญั 1 4,997  4,997  4,997  4,997 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม         
- หุ้นสามญั 1 4,997  4,997  4,997  4,997 

         
ทุนที่ออกและช าระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
- หุน้สามญั 1 2,973  2,973  2,973  2,973 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม         
- หุ้นสามญั 1 2,973  2,973  2,973  2,973 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ทุนท่ีออกของบริษทั ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 2,973 ลา้นหุน้  มูลค่าหุน้ละ 1 
บาท หุน้ทั้งหมดไดอ้อกและช าระเต็มมูลค่าแลว้  
 
ผูถื้อหุน้สามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึงเสียง
ต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั 
 
ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น  
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มลูค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมลูค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ี
จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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22 ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบัญญติัแห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

23 องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 

โครงการ Performance share plan 
 
คร้ังที่ 1 
 
ในเดือนมีนาคม 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 1/2556 ไดอ้นุมติัใหอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น
สามญัส าหรับพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย โดยบริษทัไดเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัโดย
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่พนักงานของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
Performance share plan (“โครงการ”) โดยขอ้มลูส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัมีดงัน้ี 

วนัท่ีอนุมติั: 27 มีนาคม 2556 
จ านวนหน่วยท่ีเสนอขาย: 405,800 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้: 206.672 บาท/หุน้ 
จ านวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับ: 405,800 หุน้ 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัท่ีมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัคร้ัง

แรก 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
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คร้ังที่ 2 
 

ในเดือนมีนาคม 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 1/2557 ไดอ้นุมติัให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น
สามญัส าหรับพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย โดยบริษทัไดเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัโดย
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่พนักงานของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
Performance share plan (“โครงการ”) โดยขอ้มลูส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัมีดงัน้ี 

วนัท่ีอนุมติั: 26 มีนาคม 2557 
จ านวนหน่วยท่ีเสนอขาย: 680,000 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้: 211.816 บาท/หุน้ 
จ านวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับ: 680,000 หุน้ 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัท่ีมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัคร้ัง

แรก 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ระยะเวลาเสนอขาย: ภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 ใหอ้อก

และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิตามโครงการใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

คร้ังที่ 3 
 

ในเดือนมีนาคม 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 1/2558 ไดอ้นุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทั โดยใบส าคญัแสดงสิทธิไดเ้สนอขายใหแ้ก่พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมถึงกรรมการ
ของบริษทัท่ีมีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“โครงการ”) โดยขอ้มูลส าคญัของใบส าคญัแสดง
สิทธิซ้ือหุน้สามญั มีดงัน้ี 

วนัท่ีอนุมติั: 24 มีนาคม 2558 
จ านวนหน่วยท่ีเสนอขาย: 872,200 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้: 249.938 บาท/หุน้ 
จ านวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับ: 872,200 หุน้ 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัท่ีมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัคร้ัง

แรก 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ระยะเวลาเสนอขาย: ภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ใหอ้อก

และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิตามโครงการใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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การเปล่ียนแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัแสดงไดด้งัน้ี 
 
   รายการระหวา่งปี   
 1 มกราคม    31 ธนัวาคม 
 2558  ออกให ้  ใชสิ้ทธิ  ริบคืน  2558 
 (หน่วย) 
ESOP - Grant I          
- กรรมการ 19,824  -  -  -  19,824 
- พนกังาน 352,476  -  -  -  352,476 
 372,300  -  -  -  372,300 
ESOP - Grant II          
- กรรมการ 29,816  -  -  -  29,816 
- พนกังาน 611,768  -  -  -  611,768 
 641,584  -  -  -  641,584 
ESOP - Grant III          
- กรรมการ -  51,600  -  -  51,600 
- พนกังาน -  725,716  -  -  725,716 
 -  777,316  -  -  777,316 

รวม 1,013,884  777,316  -  -  1,791,200 

 
การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอา้งอิงกบัมลูค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีออกให ้ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิโดย
ใช ้Monte Carlo Simulation technique โดยมีขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัดงัน้ี 
 
คร้ังที่ 1 
มลูค่ายติุธรรมถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 183.499  บาทต่อหุน้ 
ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 262.000  บาทต่อหุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ 206.672  บาทต่อหุน้ 
ความผนัผวนของหุน้ท่ีคาดหวงั ร้อยละ 23.51 
เงินปันผลท่ีคาดหวงั ร้อยละ 4.16 
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง ร้อยละ 3.07 
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คร้ังที่ 2 
มลูค่ายติุธรรมถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 101.617  บาทต่อหุน้ 
ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 240.000  บาทต่อหุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ 211.816  บาทต่อหุน้ 
ความผนัผวนของหุน้ท่ีคาดหวงั ร้อยละ 25.15 
เงินปันผลท่ีคาดหวงั ร้อยละ 5.00 
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง ร้อยละ 3.08 
 
คร้ังที่ 3 
มลูค่ายติุธรรมถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 82.907  บาทต่อหุน้ 
ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 236.000  บาทต่อหุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ 249.938  บาทต่อหุน้ 
ความผนัผวนของหุน้ท่ีคาดหวงั ร้อยละ 22.99 
เงินปันผลท่ีคาดหวงั ร้อยละ 5.28 
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง ร้อยละ 2.34 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกรายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์จ านวน 31 ลา้น
บาท และ 31 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั (2557: 19 ล้านบาท และ 19 ล้าน
บาท ตามล าดับ) 
 
ส่วนเกนิจากการลดสัดส่วนของเงนิลงทุนที่ยังไม่เกดิขึน้จริง 
 
ส่วนเกินจากการลดสัดส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงประกอบดว้ยผลรวมการเปล่ียนแปลงสัดส่วนของเงิน
ลงทุนจนกระทัง่มีการขายหรือจ าหน่าย 
 
ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนเผื่อขาย 
 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวม
การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 
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24 ส่วนงานด าเนินงาน 
 
กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีส าคญัน้ีผลิตสินคา้และใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยี
และกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั  ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการ
ภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่ม
บริษทั โดยสรุปมีดงัน้ี  
 
 ส่วนงาน 1 บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและศูนยใ์หข่้าวสารทางโทรศพัท ์
 ส่วนงาน 2 ขายเคร่ืองโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
 ส่วนงาน 3 บริการส่ือสารขอ้มลูผา่นสายโทรศพัทแ์ละอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
 
ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรก่อน
ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ี
เหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 
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ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานที่รายงาน 
 
 บริการโทรศัพท์เคลือ่นที ่    บริการส่ือสารข้อมูล   
 และศูนย์ให้ข่าวสาร  ขายเคร่ืองโทรศัพท์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รวมส่วนงานที่ 
 ทางโทรศัพท์  เคลือ่นที ่  อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง  รายงาน 
 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
                
รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 126,435  125,061  27,827  23,414  1,014  854  155,276  149,329 
                
รายไดจ้ากการลงทุน  268  343  14  19  9  8  291  370 
ตน้ทุนทางการเงิน (1,958)  (1,523)  (2)  (3)  -  (1)  (1,960)  (1,527) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (20,291)  (18,716)  (7)  (7)  (197)  (199)  (20,495)  (18,922) 
                
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานก่อนภาษีเงินได ้ 51,185  47,670  (1,476)  (1,545)  (555)  (42)  49,154  46,083 
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 บริการโทรศัพท์เคลือ่นที ่    บริการส่ือสารข้อมูล   

 และศูนย์ให้ข่าวสาร  ขายเคร่ืองโทรศัพท์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รวมส่วนงานที่ 
 ทางโทรศัพท์  เคลือ่นที ่  อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง  รายงาน 
 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
                
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระส าคญั 15,064  13,044  1,119  1,588  111  274  16,294  14,906 
สินทรัพยส่์วนงาน 170,199  116,129  9,892  7,095  1,670  3,127  181,761  126,351 
รายจ่ายฝ่ายทุน 73,816  31,486  4  3  1,684  944  75,504  32,433 
หน้ีสินส่วนงาน 127,207  75,880  4,758  3,155  1,303  451  133,268  79,486 
 
ส่วนงานภูมิศาสตร์  

 
กลุ่มบริษทั/บริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั 
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25 รายได้ของบริษทัภายใต้ข้อบังคับของ กสทช. 
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการและใหเ้ช่าอุปกรณ์ของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สามารถ
จ าแนกไดด้งัน้ี 
 
    งบการเงินเฉพาะกจิการ 
      2558  2557 
      (ล้านบาท) 
ใบอนุญาตการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต แบบท่ีหน่ึง      1  1 
รายไดค่้าบริการอ่ืน      31,530  62,029 
รวม      31,531  62,030 

 
26 รายได้จากการลงทุน 
 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 หมายเหตุ  2558  2557  2558  2557 
   (ล้านบาท) 
เงินปันผลรับ          
บริษทัยอ่ย 4, 11  -  -  36,725  22,848 
อ่ืน ๆ    40  10  20  5 
   40  10  36,745  22,853 

ดอกเบี้ยรับ          
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  -  -  1,520  1,220 
บริษทัร่วม 4  2  2  -  - 
สถาบนัการเงิน   249  358  49  59 
   251  360  1,569  1,279 

รวม   291  370  38,314  24,132 
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27 รายได้ด าเนินงานอืน่ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 
  (ล้านบาท) 
หน้ีสูญไดรั้บคืน  111  110  33  70 
รายไดค่้าบริหารจดัการ 4 -  -  209  163 
อ่ืนๆ 4 337  220  267  625 
รวม  448  330  509  858 

 
28 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 
กลุ่มบริษทั/บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทั/บริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจ
ของพนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 7 ของ
เงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษทั/บริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนกังาน
ทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงั
และจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
 

29 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 
งบก าไรขาดทุนไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะท่ีมีสาระส าคญั ไดเ้ปิดเผยตาม
ขอ้ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัต่างๆ ดงัน้ี 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 
  (ล้านบาท) 
ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ 12 10,153  6,225  289  496 
ค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยภ์ายใต ้         
   สญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ 13 8,606  11,309  8,606  11,308 
ค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน  15, 16 1,736  1,388  41  47 
หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ  8 1,315  1,240  -  37 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด  6,901  6,220  138  648 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน  8,078  7,446  1,183  1,596 
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30 ต้นทุนทางการเงนิ 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 
  (ล้านบาท) 
บริษทัยอ่ย 4 -  -  57  168 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัร่วม 4 5  1  -  - 
สถาบนัการเงิน  1,954  1,526  653  734 
รวม  1,959  1,527  710  902 

 
31 ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 

 
ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 
  (ล้านบาท) 
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ของงวดปัจจุบัน         
ส าหรับปีปัจจุบนั  9,666  7,950  -    1,499 
รายการปรับปรุงส าหรับปีก่อนๆ  14  15  1  4 
  9,680  7,965  1  1,503 
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 17        
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว  319  2,115  600  2,549 

         
รวมค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้  9,999  10,080  601  4,052 
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ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 

 
 
 
 
 
 

 งบการเงินรวม  
 2558  2557 
 

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจากภาษี
เงินได ้

 (ล้านบาท) 
ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัส าหรับภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์
พนกังาน (637)  129  (508)  -  -  - 

รวม (637)  129  (508)  -  -  - 

 งบการเงินฉพาะกจิการ 
 2558  2557 
 

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจากภาษี
เงินได ้

 (ล้านบาท) 
ก าไรจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัส าหรับภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์
พนกังาน 14  (3)  11  -  -  - 

รวม 14  (3)  11  -  -  - 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง  
 งบการเงินรวม 
 2558  2557 
 อัตราภาษี 

(ร้อยละ) 
  
(ล้านบาท) 

 อัตราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(ล้านบาท) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   49,154    46,083 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  9,831  20  9,217 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (6)    (2) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   9    155 
การใชผ้ลแตกต่างชัว่คราวท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก   (1,042)    - 
รายการปรับปรุงส าหรับปีก่อนๆ   14    15 
ผลกระทบจากการตดัรายการกบับริษทัยอ่ย   (32)    (11) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพย ์
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

   
1,087 

    
42 

ตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   138    664 
รวม 20  9,999  22  10,080 

 
 

 งบการเงินฉพาะกจิการ 
 2558  2557 
 อัตราภาษี 

(ร้อยละ) 
  
(ล้านบาท) 

 อัตราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(ล้านบาท) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   39,198    38,918 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  7,840  20  7,784 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (7,349)    (4,571) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   58    171 
การใชผ้ลแตกต่างชัว่คราวท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก   (1,109)    - 
รายการปรับปรุงส าหรับปีก่อนๆ   1    4 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพย ์
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

   
1,022 

    
- 

ตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   138    664 
รวม 2  601  10  4,052 
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การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 
ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 
2558 ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 
 
เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 ในการประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติอนุมติัให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลจากอตัราร้อยละ 30 เป็นอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ตามค าช้ีแจงของสภาวิชาชีพบญัชีท่ีออกในปี 2555  
 

32 ก าไรต่อหุ้น 
 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของ
ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดยถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั โดย
แสดงการค านวณดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
ก าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั 
   (ขั้นพืน้ฐาน) 

 
39,152 

  
36,033 

  
38,597 

  
34,866 

จ านวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 
   (ขั้นพืน้ฐาน) 

 
2,973 

  
2,973 

  
2,973 

  
2,973 

ก าไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 13.17  12.12  12.98  11.73 
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ก าไรต่อหุ้นปรับลด 
 
ก าไรต่อหุน้ปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผู ้
ถือหุน้ของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปี โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัหลงัจาก
ท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 

ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) 39,152  36,033  38,597  34,866 
ก าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั (ปรับลด) 39,152  36,033  38,597  34,866 

จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
   (ขั้นพ้ืนฐาน) 

 
2,973 

  
2,973 

  
2,973 

  
2,973 

ผลกระทบจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ -  -  -  - 
จ านวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 
   (ปรับลด) 

 
2,973 

  
2,973 

  
2,973 

  
2,973 

ก าไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 13.17  12.12  12.98  11.73 

 
33 เงนิปันผล 

 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีและท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลและเงินปัน
ผลระหวา่งกาลแก่ผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

  อตัราการจ่ายเงนิปันผล เงนิปันผลรวม 

 วนัที่ประชุม (บาท/หุ้น) (ล้านบาท) 

มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 26 มีนาคม 2557 5.75 17,095 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการ 4 สิงหาคม 2557 6.04 17,957 

   35,052 
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ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
  อตัราการจ่ายเงนิปันผล เงนิปันผลรวม 

 วนัที่ประชุม (บาท/หุ้น) (ล้านบาท) 

มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 24 มีนาคม 2558 5.96 17,718 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการ 3 สิงหาคม 2558 6.50 19,324 

   37,042 

 
34 เคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 
(ก) นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั/บริษทั  ซ่ึงกลุ่มบริษทั/บริษทัมีระบบในการควบคุม
ใหมี้ความสมดุลของระดบัความเส่ียงใหเ้ป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหวา่งตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุน
ของการจดัการความเส่ียง  ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทั/บริษทัอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 

(ข) การบริหารจดัการทุน 
 
 กลุ่มบริษทั/บริษทัมีเป้าหมายท่ีจะบริหารโครงสร้างเงินทุนใหมี้ความแข็งแกร่งในระดบัท่ีเหนือกว่าบริษทัอ่ืน

ในอุตสาหกรรมเดียวกนั และพยายามคงสถานะอนัดบัเครดิตในระดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 
ซ่ึงจะท าใหก้ลุ่มบริษทัมีสถานะการเงินท่ีมีความพร้อมและมีความคล่องตวัสูงในการเติบโตธุรกิจเม่ือเทียบกบั
คู่แข่ง อนัหมายรวมถึงการมีแหล่งเงินทุนท่ีหลากหลาย ความสามารถในการจดัหาเงินทุนท่ีคล่องตวั และมี
ระดบัตน้ทุนท่ีเหมาะสม 
 

 ในระยะ 3-5 ปี อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยอาจมีการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการ
ลงทุนเพ่ิมเติม กลุ่มบริษทัเช่ือว่าโครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษทั/บริษทัมีความพร้อมส าหรับการขยายการ
เติบโตต่อไปในอนาคต และเช่ือว่ากลุ่มบริษทั/บริษทัยงัสามารถเพ่ิมระดบัหน้ีท่ีมีอยู่ต  ่าในปัจจุบนัไดม้ากข้ึน
เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ 
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(ค) ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั/บริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียของหลกัทรัพย์
ท่ีเป็นตราสารหน้ีและเงินกูย้ืมบางส่วนมีอตัราลอยตวั กลุ่มบริษทั/บริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงิน
กูย้ืม (ดูหมายเหตุขอ้ 18) กลุ่มบริษทั/บริษทัไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวโดยท าใหแ้น่ใจว่าดอกเบ้ียท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์
ท่ีเป็นตราสารหน้ีและเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี และใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เพ่ือใชใ้นการจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิด
จากหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ีและเงินกูย้ืมเป็นการเฉพาะ 
 

(ง) ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดจากค่าใช้จ่ายและเงินกูย้ืมท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทั/บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายุ
ไม่เกินหน่ึงปี เพ่ือป้องกนัความเส่ียงของหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและสัญญาแลกเปล่ียนและ
สัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีเป็นเงินตามต่างประเทศ สัญญาซ้ือ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินกูย้ืมท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในงวด
ถดัไป 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจาก
การมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 
  (ล้านบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5        
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  153  80  100  52 
เงินยโูร  3  26  2  5 
รวม  156  106  102  57 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 
  (ล้านบาท) 
ลูกหนี้การค้า 8        

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  59  317  8  108 
เงินยโูร  1  13  1  10 
รวม  60  330  9  118 
         

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 18        
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  (9,717)  (11,416)  (9,717)  (11,416) 
รวม  (9,717)  (11,416)  (9,717)  (11,416) 
         

เจ้าหนี้การค้า 19        
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  (3,611)  (5,185)  (108)  (130) 
เงินยโูร  (56)  (4)  (58)  (1) 
เงินเยนญ่ีปุ่น  (166)  (11)  (5)  (3) 
รวม  (3,833)  (5,200)  (171)  (134) 

ยอดบัญชีที่มคีวามเส่ียงใน 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

 
(13,334) 

 
(16,180) 

 
(9,777) 

 
(11,375) 

สญัญาแลกเปล่ียน  8,159  10,499  8,159  10,499 
สญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้*  8,190  484  147  209 
ยอดความเส่ียงคงเหลอืสุทธิ  3,015  (5,197)  (1,471)  (667) 

 
*สญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้มีไวเ้พ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนส าหรับยอดบญัชีท่ีมีความเส่ียงใน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 และส าหรับการซ้ือภายในอนาคตบางส่วน 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ลกูหน้ี (เจา้หน้ี) ตามสญัญาแลกเปล่ียนและสญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้สุทธิ มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
สัญญาแลกเปลี่ยน        
ลกูหน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียน 9,565  11,221  9,565  11,221 
เจา้หน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียน ** (8,159)  (10,499)  (8,159)  (10,499) 
รวมลกูหน้ี/(เจา้หน้ี) ตามสญัญาแลกเปล่ียน 1,406  722  1,406  722 
        

สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า        
ลกูหน้ีตามสญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 8,227  471  152  197 
เจา้หน้ีตามสญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้** (8,190)  (484)  (147)  (209) 
รวมลกูหน้ี/(เจา้หน้ี) ตามสญัญาอตัราแลก 
เปล่ียนล่วงหนา้ 37 

 
(13) 

 
5 

 
(12) 

        

รวมสัญญาแลกเปลี่ยนและอัตราแลกเปลี่ยน        

   ล่วงหน้า        
ลกูหน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียนและอตัรา        
   แลกเปล่ียนล่วงหนา้ 17,792  11,692  9,717  11,418 
เจา้หน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียนและอตัรา        
   แลกเปล่ียนล่วงหนา้** (16,349)  (10,983)  (8,306)  (10,708) 
รวมลูกหนี/้(เจ้าหนี)้ ตามสัญญาแลกเปลีย่น        
   และอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า  1,443  709  1,411  710 
        

สินทรัพย์ (หน้ีสิน) หมนุเวียน        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 648  141  616  141 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -  (1)  -  - 
รวมสินทรัพย์ (หนีสิ้น) หมุนเวยีน 648  140  616  141 
        

สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ไม่หมนุเวียน        
ลกูหน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียนและอตัรา        
   แลกเปล่ียนล่วงหนา้ 795  569  795  569 
รวมสินทรัพย์ (หนีสิ้น) ไม่หมุนเวยีน 795  569  795  569 

รวม 1,443  709  1,411  710 
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ราคาตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนและสัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 ราคาตามสญัญา**  มลูค่ายติุธรรม* 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
สญัญาแลกเปล่ียน 8,159  10,499  9,326  10,945 
สญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 8,190  484  8,289  477 
รวม 16,349  10,983  17,615  11,422 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ราคาตามสญัญา**  มลูค่ายติุธรรม* 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
สญัญาแลกเปล่ียน 8,159  10,499  9,326  10,945 
สญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 147  209  153  200 
รวม 8,306  10,708  9,479  11,145 

 
* มลูค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนและสัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ คือ การปรับมูลค่าของสัญญาท่ีบริษทั
ท าไวก้บัธนาคารตั้งแต่เร่ิมตน้ ดว้ยราคาตลาด ณ วนัท่ีในรายงานเพ่ือสะทอ้นให้เห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลา
ปัจจุบนัมากข้ึน 
 
** ราคาตามสัญญาของสัญญาแลกเปล่ียนและสัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ คือ มูลค่าของสัญญาท่ีบริษทัท าไว้
กบัธนาคารตั้งแต่เร่ิมตน้ และจะตอ้งจ่ายช าระคืนเม่ือถึงวนัครบก าหนดตามสญัญา 
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(จ) ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลกูคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั/บริษทั ตามเง่ือนไข
ท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบก าหนด 
 
ฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลกูคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบวา่มีความเส่ียง
จากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั  
 

(ฉ) ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทั มีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทั และเพ่ือท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของ
กระแสเงินสดลดลง 
 

(ช) มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน 
 
มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินรวมถึงมลูค่าตามบญัชีในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดด้วยมลูค่ายติุธรรม 

 

 

งบการเงินรวม 
มลูค่าตาม
บญัชี 

 
มลูค่ายติุธรรม 

   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (ล้านบาท) 
31 ธันวาคม 2558          
เงินลงทุนเผื่อขาย 305  -  305  -  305 

31 ธันวาคม 2557          
เงินลงทุนเผื่อขาย 1,542  -  1,542  -  1,542 
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สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดด้วยมลูค่ายุติธรรม (เปิดเผยมลูค่ายติุธรรม) 

 

 

 

งบการเงินรวม 
มลูค่าตาม
บญัชี 

 
มลูค่ายติุธรรม 

   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (ล้านบาท) 
31 ธันวาคม 2558          
สญัญาแลกเปล่ียนและสญัญา 

อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 
 

16,349 
  

- 
  

- 
  

17,615 
  

17,615 
หุน้กู ้ 16,600  -  17,958  -  17,958 

31 ธันวาคม 2557          
สญัญาแลกเปล่ียนและสญัญา 

อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 10,983  -  -  11,422  11,422 
หุน้กู ้ 16,600  -  17,734  -  17,734 

 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
มลูค่าตาม
บญัชี 

 
มลูค่ายติุธรรม 

   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (ล้านบาท) 
31 ธันวาคม 2558          
สญัญาแลกเปล่ียนและสญัญา 

อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 
 

8,306 
  

- 
  

- 
  

9,479 
  

9,479 

31 ธันวาคม 2557          
สญัญาแลกเปล่ียนและสญัญา 

อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 10,708  -  -  11,145  11,145 
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ล าดบัช้ันของมลูค่ายติุธรรม 
 
ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดข้ึนประจ าส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่ายุติธรรม
เหล่าน้ีถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัท่ีต่างกนัของล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า นิยาม
ของระดบัต่างๆ มีดงัน้ี 
 
 ขอ้มลูระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน

อยา่งเดียวกนั ซ่ึงกลุ่มบริษทั/บริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมลูค่า 
 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหน้ีสิน

นั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1 
 ขอ้มลูระดบั 3  เป็นขอ้มลูท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

 
กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับเงินลงทุนเผื่อขาย ดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซ่ึงใชก้ระแสเงิน
สดตามสญัญาและอตัราคิดลดท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาด 
 
เพ่ือการเปิดเผยขอ้มูลกลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับมูลค่ายุติธรรมของหุน้กูท่ี้มีการซ้ือขายใน
ตลาดหุน้กูค้  านวณจากราคาซ้ือขายท่ีประกาศอยูใ่นสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย โดยใชร้าคาปิด ณ วนัท่ีรายงาน 
 
เพ่ือการเปิดเผยข้อมูลกลุ่มบริษทั/บริษทั พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 3 ส าหรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญา
แลกเปล่ียน และสัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ โดยใชอ้ตัราท่ีก าหนดโดยธนาคารของบริษทัดว้ยการพิจารณา
เง่ือนไขในตลาดท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
มลูค่ายติุธรรมของลกูหน้ีและเจา้หน้ีการคา้ ลกูหน้ีและเจา้หน้ีอ่ืน เป็นมลูค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกในบญัชี 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกในบญัชี 
เน่ืองจากส่วนใหญ่ของเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีมีดอกเบ้ียในอตัราตลาด 
 
มลูค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาว เป็นมลูค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกในบญัชี เน่ืองจาก ส่วนใหญ่ของเคร่ืองมือ
ทางการเงินเหล่าน้ีมีดอกเบ้ียในอตัราตลาด 
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35 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 

 (ล้าน) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้        
สินทรัพย์ไม่มตีวัตนภายใต้สัญญาอนุญาต 
   ให้ด าเนินการ 

       

   เงินบาท -  69  -  69 
   เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา -  3  -  3 
        

อาคารและอุปกรณ์        
   เงินบาท 21,174  18,765  33  30 
   เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 385  314  -  - 
   เงินเยนญ่ีปุ่น 82  97  -  - 
   เงินเหรียญสิงคโปร์ 3  -  -  - 
        

ค่าบ ารุงรักษา        
   เงินบาท 2,025  1,651  507  607 
   เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 23  16  1  6 
   เงินเยนญ่ีปุ่น 12  12  7  10 
        

ใบส่ังซ้ือสินค้าและวัสดุคงเหลอื        
   เงินบาท 25,554  6,340  -  15 
   เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 629  114  -  - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานที่ 
   ยกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 2,274  1,722  221  292 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 3,038  2,073  56  262 
หลงัจากหา้ปี 1,751  -  -  - 
รวม 7,063  3,795  277  554 
        

ภาระผกูพนัอื่น        

สญัญาแลกเปล่ียนและสญัญาอตัรา        
   แลกเปล่ียนล่วงหนา้ 16,349  10,983  8,306  10,708 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร        
   - สญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ -  1,460  -  1,460 
   - ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคม 21,928  3,912  -  - 
   - อ่ืนๆ 1,052  1,029  259  313 
รวม 39,329  17,384  8,565  12,481 

 
กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาเช่าและบริการส าหรับท่ีท าการส านกังานสาขา รถยนต ์คอมพิวเตอร์ และสถานีฐาน โดยมี
ระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 ปี ถึง 15 ปี และสามารถต่ออายไุด ้
 

36 หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 
 
กรมสรรพากรไดมี้หนงัสือแจง้ใหน้ าส่งภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย ฉบบัลงวนัท่ี 18 มกราคม 2556 ใหบ้ริษทั 
และบริษทั ดิจิตอล โฟน จ ากดั (“DPC”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย จ่ายช าระเงินเพ่ิมจ านวนเงิน 128 ลา้นบาท และ 6 ลา้น
บาทตามล าดบั จากกรณีการหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายของเงินผลประโยชน์ตอบแทนโดยไดน้ าเงินค่าภาษีสรรพสามิต
ท่ีไดจ่้ายไวแ้ลว้มาหกัออก ซ่ึงกรมสรรพากรพิจารณาว่าเงินค่าภาษีสรรพสามิตถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าผลประโยชน์
ตอบแทน ดงันั้นการท่ีบริษทัและ DPC มิไดห้ักและน าส่งภาษีจากจ านวนเงินภาษีสรรพสามิตท่ีน ามาหกัออกเป็น
การน าส่งภาษีท่ีไม่ครบถว้น ตอ้งรับผิดช าระเงินเพ่ิมตามจ านวนดงักล่าว บริษทัและ DPC ไดย้ื่นอุทธรณ์คดัคา้นต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ขณะน้ีกรณีดงักล่าวอยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
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37 เหตุการณ์ส าคัญ ข้อพพิาททางการค้าและคดคีวามที่ส าคัญ 
 
เฉพาะบริษทั 
 
1)  ความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ 
 
ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้มีหนังสือถึงส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอ
ความเห็นเก่ียวกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาอนุญาตใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระหวา่งบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 
ซ่ึงในขณะท่ีมีสถานะเป็นองคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย (“ทีโอที”) กบับริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั 
(มหาชน) ภายหลงัจากวนัท่ีพระราชบญัญติัว่าดว้ยการใหเ้อกชนเขา้ร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ 2535 
ใชบ้งัคบัว่าไดด้ าเนินการถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัดงักล่าวหรือไม่ และหากการแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาอนุญาตฯ 
ด าเนินการไม่ถกูตอ้งตามพระราชบญัญติัดงักล่าว จะมีแนวทางการปฏิบติัต่อไปอยา่งไร 
 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมี้บนัทึกส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัว่า
ด้วยการให้เอกชนเข้า ร่วมงานหรือด า เนินการในกิจการของรัฐ 2535 (กรณีสัญญาอนุญาตให้บริการ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีระหว่างบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) กบับริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)) 
เร่ือง เสร็จท่ี 291/2550 ใหค้วามเห็นดงัน้ี   
 
* “… ทีโอทีเขา้เป็นคู่สัญญาในเร่ืองน้ีเป็นการกระท าแทนรัฐ โดยอาศัยอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วย
องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย สัญญาอนุญาตฯ ท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นสัญญาระหว่างรัฐกบัเอกชนเพ่ือมอบหมายให้
เอกชนด าเนินการใหบ้ริการสาธารณะแทนรัฐ รัฐจึงมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสญัญาดงักล่าว 
 
แต่เม่ือการแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาอนุญาตฯ ตามกรณีขอ้หารือด าเนินการไม่ถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการให้
เอกชนเขา้ร่วมงานฯ ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาอนุญาตฯ เน่ืองจากมิไดเ้สนอเร่ืองการ
แกไ้ขเพ่ิมเติมให้คณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 พิจารณา และเสนอให้คณะรัฐมนตรีซ่ึงเป็นองคก์รท่ีมี
อ านาจพิจารณาเห็นชอบกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาอนุญาตฯ ตามนยัแห่งพระราชบญัญติัดงักล่าวดงัท่ีไดวิ้นิจฉัย
ขา้งตน้ การแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาอนุญาตฯ โดย ทีโอที เป็นคู่สญัญา จึงกระท าไปโดยไม่มีอ านาจตามกฎหมาย  
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อย่างไรก็ดี กระบวนการแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาอนัเป็นนิติกรรมทางปกครอง สามารถแยกออกจากขอ้ตกลงต่อทา้ย
สญัญาอนุญาตฯ ท่ีท าข้ึนได ้และขอ้ตกลงต่อทา้ยสญัญาอนุญาตฯ ท่ีท าข้ึนนั้นยงัคงมีผลอยู่ตราบเท่าท่ียงัไม่มีการเพิก
ถอนหรือส้ินผลโดยเง่ือนเวลาหรือเหตุอ่ืน หากคณะรัฐมนตรีซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจตามกฎหมายไดพิ้จารณาถึงเหตุแห่ง
การเพิกถอน ผลกระทบและความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของรัฐและประโยชน์สาธารณะแลว้ว่า การ
ด าเนินการท่ีไม่ถูกต้องนั้นมีความเสียหายอนัสมควรจะตอ้งเพิกถอนขอ้ตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตฯ ท่ีท าข้ึน 
คณะรัฐมนตรีก็ชอบท่ีจะเพิกถอนขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาอนุญาตฯ แต่ถา้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแลว้มีเหตุผลความ
จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะและเพ่ือความต่อเน่ืองของการให้บริการสาธารณะ 
คณะรัฐมนตรีกอ็าจใชดุ้ลพินิจพิจารณาใหค้วามเห็นชอบใหมี้การด าเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาอนุญาตฯ ดงักล่าว
ได้ตามความเหมาะสม โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 เป็น
ผูด้  าเนินการเสนอขอ้เทจ็จริง เหตุผลและความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี”  
 
* ขอ้ความขา้งตน้เฉพาะในเคร่ืองหมาย “...” เป็นเพียงขอ้ความท่ีคดัลอกมาบางส่วนจากบนัทึกความเห็นของ
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองเสร็จท่ี 291/2550 
 
ทั้งน้ี คณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 ไดเ้สนอความเห็นกรณีการแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาอนุญาตฯ ของ
บริษทั ต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแลว้  
 
อน่ึง จนถึงวนัท่ีสัญญาอนุญาตฯ ส้ินสุดในวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 คณะรัฐมนตรีมิได้มีมติเพิกถอนหรือแกไ้ข
ขอ้ตกลงต่อทา้ยสญัญาอนุญาตฯ ดงักล่าวแต่อยา่งใด 
 
2)   กรณีการน าภาษีสรรพสามิตมาหักออกจากเงินส่วนแบ่งรายได้ระหว่างบริษัทกับ บริษัท ที โอที จ ากัด 

(มหาชน) (“ทีโอที”) 
 
เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2551 บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 9/2551 
ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ส านกัระงบัขอ้พิพาท ส านกังานศาลยุติธรรม เพ่ือเรียกร้องใหบ้ริษทัช าระเงินส่วนแบ่ง
รายไดเ้พ่ิมเติมอีกประมาณ 31,463 ลา้นบาท ตามสัญญาอนุญาตให้ด าเนินกิจการบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี พร้อม
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินดงักล่าว นบัตั้งแต่วนัท่ี 10 มกราคม 2550 อนัเป็นวนัผิดนดัจนกว่าจะ
ช าระเสร็จส้ิน  
 
จ านวนเงินท่ี ทีโอที เรียกร้องดังกล่าวเป็นจ านวนเดียวกันกับภาษีสรรพสามิตท่ีบริษัทได้น าส่งตั้ งแต่ว ันท่ี               
28 มกราคม 2546 ถึงวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2550 และน ามาหักออกจากส่วนแบ่งรายได ้ซ่ึงเป็นการปฏิบติัตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2546 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ และมีการปฏิบติัเช่นเดียวกนัทั้งอุตสาหกรรม
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี อีกทั้ง ทีโอที ไดเ้คยมีหนงัสือตอบ เลขท่ี ทศท. บย./843 ลงวนัท่ี 10 มีนาคม 2546 โดยระบุว่า
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บริษทัไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามมติคณะรัฐมนตรีแลว้ และบริษทัมีภาระเท่าเดิมตามอตัราร้อยละท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 
ซ่ึงการด าเนินการยื่นแบบช าระภาษีสรรพสามิตดงักล่าว ไม่มีผลกระทบต่อขอ้สญัญาแต่ประการใด 
 
เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2554 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้ค าช้ีขาดใหย้กค าเสนอขอ้พิพาทของ ทีโอที โดยให้เหตุ
ผลสรุปไดว้่าบริษทัมิไดเ้ป็นผูผ้ิดสัญญา โดยบริษทัไดช้ าระหน้ีผลประโยชน์ตอบแทนเสร็จส้ินและหน้ีทั้งหมดได้
ระงบัไปแลว้ ทีโอทีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องใหบ้ริษทัช าระหน้ีซ ้า เพ่ือเรียกส่วนท่ีอา้งวา่ขาดไป 
 
เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2554 ทีโอที ไดย้ื่นค าร้องขอเพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
เป็นคดีหมายเลขด าท่ี 1918/2554 ในขณะน้ีคดีดงักล่าวอยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
 
3)  สัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”) 
 
ตามพระราชบัญญัติการประกอบการกิจการโทรคมนาคม พ .ศ .2544 และประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”) ว่าดว้ยการใชแ้ละเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 บริษทัไดท้ าสัญญา
การเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบัผูรั้บใบอนุญาตรายอ่ืน โดยไดผ้่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ดงัน้ี 
 

           ผู้ประกอบการ ระยะเวลาการมผีลบังคับใช้ 

1)  บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 30 พฤศจิกายน 2549 เป็นตน้ไป 
2)  บริษทั ทรู มฟู จ ากดั 16 มกราคม 2550 เป็นตน้ไป 
3)  บริษทั ดิจิตอล โฟน จ ากดั 1 มิถุนายน 2552 เป็นตน้ไป 
4)  บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 7 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป 
5)  บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั 1 เมษายน 2556 เป็นตน้ไป 
6)  บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จ ากดั 1 กรกฎาคม 2556 เป็นตน้ไป 
7)  บริษทั เรียล ฟิวเจอร์ จ ากดั 1 กรกฎาคม 2556 เป็นตน้ไป 
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เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2550 บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ไดย้ื่นค าฟ้องส านกังานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติต่อศาลปกครองกลาง เพ่ือขอเพิกถอนประกาศฯ ดงักล่าว วนัท่ี 15 กนัยายน 2553 ศาล
ปกครองกลางไดมี้ค าพิพากษายกฟ้องกรณี ทีโอที ยื่นฟ้องขอเพิกถอนประกาศของ  กทช. วา่ดว้ยการใชแ้ละเช่ือมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และ ทีโอที ไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแลว้ และเม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 
2551 ทีโอที ไดมี้หนงัสือแจง้ให้บริษทัทราบว่า บริษทัควรรอให้ศาลมีค าพิพากษาเพ่ือยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัต่อไป และหากบริษทัด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก่อนศาลมีค า
พิพากษาถึงท่ีสุดทีโอทีจะไม่รับรู้ และบริษทัจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการดงักล่าว 
 
บริษทัไดพิ้จารณาหนงัสือของทีโอทีดงักล่าวและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งประกอบกบัความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมาย 
ฝ่ายบริหารของบริษทัเห็นว่า การไม่ปฏิบติัตามสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมขา้งตน้ อาจถือไดว้่าเป็น
การขดัต่อประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าดว้ยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย บริษทัจึงได้
ตดัสินใจปฏิบัติตามสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่าย ซ่ึงเป็นไปตามบทบัญญติัแห่งกฎหมายท่ีมีผลใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบนั 
 
ตามสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินกิจการบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนให้
ทีโอทีเป็นรายปีโดยจ่ายเป็นจ านวนเงินขั้นต ่าตามท่ีสัญญาก าหนดในแต่ละปี หรือในอตัราร้อยละของรายได ้และ
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีบริษทัพึงไดรั้บในรอบปี ก่อนหักค่าใชจ่้ายและค่าภาษีใด ๆ ทั้งส้ิน จ านวนไหนมากกว่าให้
ถือเอาจ านวนนั้น อย่างไรก็ตาม ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นรายการท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย และ           
ทีโอทีตอ้งการรอค าพิพากษาถึงท่ีสุดในเร่ือง ขอเพิกถอนประกาศฯ จากศาล จึงเป็นรายการท่ีบริษทัคาดว่าจะมีการ
เจรจาตกลงเร่ืองวิธีการค านวณผลประโยชน์ตอบแทนรายปีในเวลาต่อมา เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั 
บริษทัจึงค านวณค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายปีจากรายไดสุ้ทธิตามท่ีปฏิบติัในทางเดียวกนัทั้งอุตสาหกรรมกิจการ
โทรคมนาคม ส่วนจ านวนผลประโยชน์ตอบแทนท่ีบริษทัตอ้งจ่ายใหแ้ก่ ทีโอที นั้น ข้ึนอยู่กบัผลการตดัสินจากศาล
ในเร่ืองขอเพิกถอนประกาศฯ และการเจรจาตกลงระหวา่งบริษทักบัทีโอทีในภายหลงัโดยบริษทัจะปรับปรุงรายการ
ในงบการเงินในงวดท่ีการเจรจาตกลงส้ินสุดลง  ซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทัมีความมัน่ใจว่าจะไม่เกิดค่าใชจ่้ายมากไป
กวา่จ านวนท่ีบนัทึกไวอ้ยา่งมีสาระส าคญั 
 
อย่างไรก็ตาม บริษทั ไดพิ้จารณาหนงัสือของ ทีโอที ดงักล่าวและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งประกอบกบัความเห็นของท่ี
ปรึกษากฎหมาย ฝ่ายบริหารของบริษทั เห็นว่าการไม่ปฏิบติัตามสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมขา้งตน้ 
อาจถือไดว้่าเป็นการขดัต่อประกาศกทช. ว่าดว้ยการใชแ้ละเช่ือมต่อโครงข่าย บริษทั จึงไดต้ดัสินใจปฏิบติัตาม
สัญญาการเช่ือมต่อโครงข่าย ซ่ึงเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีมีผลใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนั โดยออกใบแจง้
หน้ีเพ่ือเรียกเกบ็ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายจากคู่สญัญา  
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ในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2551 บริษทัไดน้ าส่งเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตั้งแต่
เดือนกมุภาพนัธ์ 2550 ถึงเดือนมิถุนายน 2551 จ านวนเงิน 761 ลา้นบาท ซ่ึงค านวณจากรายไดสุ้ทธิตามอตัราและวิธี
คิดค านวณของบริษทัให้แก่ทีโอที  ซ่ึงต่อมาไดมี้การจดัตั้งคณะท างานเจรจาเก่ียวกบัอตัราผลประโยชน์ตอบแทน
จากค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริษทักบัทีโอที แต่ก็ไม่สามารถมีขอ้ยุติร่วมกนัได ้ เน่ืองจากทีโอที
ตอ้งการใหบ้ริษทั ช าระเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีบริษทัไดรั้บทั้งจ านวนตามอตัรา
ร้อยละท่ีก าหนดไว้ในสัญญาอนุญาตฯ โดยมิให้บริษัทน าค่าเ ช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีบริษัทถูก
ผูป้ระกอบการรายอ่ืนเรียกเก็บมาหกัออกก่อน ในวนัท่ี 26 มกราคม 2554 ทีโอทีจึงไดมี้หนงัสือแจง้ใหบ้ริษทัช าระ
เงินผลประโยชน์จากรายไดค่้าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีด าเนินการท่ี 17 - 20 เป็นเงินรวม 17,803 ลา้น
บาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน  แต่บริษทัไม่เห็นดว้ยโดยไดมี้หนงัสือโตแ้ยง้คดัคา้นไปยงัทีโอที 
และบริษทัไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อส านกัระงบัขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 19/2554
แลว้ เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2554 เพ่ือใหค้ณะอนุญาโตตุลาการมีค าช้ีขาดว่า ทีโอทีไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินผลประโยชน์
ตอบแทนดงักล่าว  
 
ในวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 ทีโอทีไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาท เลขท่ี 55/2557 เรียกร้องให้บริษทัช าระเงินส่วนแบ่ง
รายไดข้องค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีด าเนินการท่ี 21 - 22 เป็นเงินรวม 9,984 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจ านวนเงินท่ีคา้งช าระในแต่ละปี นบัจากวนัผิดนดัจนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน และขอ
รวมพิจารณากบัคดีขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 19/2554 ขณะน้ีขอ้พิพาทดงักล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ 
 
4)  ภาระผูกพันในหนังสือค า้ประกันจากธนาคารกรณีสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ 
 
ตามสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ บริษทัมีหนา้ท่ีส่งมอบหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารให้แก่บริษทั ทีโอที จ ากดั 
(มหาชน) (“ทีโอที”) เพ่ือเป็นหลกัประกนัการช าระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าในแต่ละปีด าเนินงาน โดยจะ
ไดรั้บคืนหนงัสือค ้าประกนัฉบบัของปีด าเนินงานท่ีผา่นมา  
 
ทีโอทีมิไดคื้นหนงัสือค ้าประกนัเงินประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าของปีด าเนินงานท่ี 17 - 21 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 7,007 
ลา้นบาท โดยอา้งวา่บริษทัช าระเงินผลประโยชนต์อบแทนไม่ครบถว้นจากกรณีการน าเงินค่าภาษีสรรพสามิตมาหกั
ออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณีรายไดจ้ากค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมซ่ึงเป็นขอ้พิพาทท่ีอยู่ใน
ระหวา่งการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ 
 
ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2554 และวนัท่ี 5 ตุลาคม 2555 บริษทัไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อส านักระงบัขอ้พิพาท 
สถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 40/2554 และ 119/2555 ใหค้ณะอนุญาโตตุลาการมีค าวินิจฉยัช้ี
ขาดใหที้โอทีส่งคืนหนงัสือค ้าประกนัดงักล่าวใหแ้ก่บริษทั เน่ืองจากบริษทัไดช้ าระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่า
ในแต่ละปีด าเนินงานครบถว้น และไดป้ฏิบติัถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการแลว้  
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เม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2557 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้ค าช้ีขาดให ้ทีโอที คืนหนงัสือค ้าประกนัเงินประโยชน์ตอบ
แทนขั้นต ่าของปีด าเนินงานท่ี 17 - 21 ให้บริษทั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2557 ทีโอทีไดย้ื่นค าร้องต่อศาล
ปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขด าเลขท่ี 660/2557 เพ่ือขอเพิกถอนค าช้ีขาดดงักล่าว 
 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2557 บริษทัยื่นค าร้องเป็นคดีหมายเลขด าท่ี 666/2557 ต่อศาลปกครองกลาง เพ่ือขอให้
ศาลมี   ค าบงัคบัให ้ทีโอที คืนหนงัสือค ้าประกนัปีท่ี 17-21 ใหแ้ก่บริษทัตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการและช าระ
เงินค่าธรรมเนียมท่ีบริษทัไดช้ าระใหแ้ก่ธนาคารผูอ้อกหนงัสือค ้าประกนัเป็นเงินรวม 6.65 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ีผูเ้รียกร้องช าระค่าธรรมเนียมแก่ธนาคารผูอ้อกหนงัสือค ้าประกนั ขณะน้ีคดี
ดงักล่าวอยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
 
5)  กรณีผู้ใช้บริการในระบบ  900 MHz โอนย้ายไปใช้บริการในระบบ 3G 2100 MHz 
 
ในวนัท่ี 25 กนัยายน 2557 บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ยื่นค าเสนอขอ้พิพาทต่อส านกัระงบัขอ้พิพาท
สถาบนัอนุญาโตตุลาการ เป็นขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 80/2557 เพ่ือเรียกร้องใหบ้ริษทัช าระค่าเสียหายจากกรณีท่ีมี
ผูใ้ชบ้ริการในระบบ 900 MHz ไดข้อโอนยา้ยผูใ้หบ้ริการไปยงัระบบ 3G 2100 MHz  ซ่ึงใหบ้ริการโดยบริษทัย่อย
ของบริษทัเป็นจ านวน 9,126 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ี 25 กนัยายน 2557 จนกว่า
จะช าระเสร็จส้ิน 
 
ขณะน้ีขอ้พิพาทดงักล่าวอยู่ในขั้นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่า บริษทัไดป้ฎิบติั
ถกูตอ้งตามขอ้สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันั้นผลของขอ้พิพาทดงักล่าวน่าจะคล่ีคลายไปในทางท่ีดีและไม่
น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่องบการเงินของบริษทั 

 
6)  กรณีการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมจากการท าข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตฯ คร้ังท่ี 6 และ 7 
 
เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 78/2558 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ   
ส านักระงบัขอ้พิพาท ส านักงานศาลยุติธรรม เพ่ือมีค าช้ีขาดให้ขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาอนุญาตให้ด าเนินกิจการ
บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Cellular Mobile Telephone) คร้ังท่ี 6 ซ่ึงกระท าข้ึนเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2544 และ   
คร้ังท่ี 7 ซ่ึงกระท าข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2545 มีผลผกูพนับริษทั และบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) (“ทีโอที”)   
ใหต้อ้งปฏิบติัตามจนกวา่สญัญาจะส้ินสุด และบริษทัไม่มีหนา้ท่ีตอ้งช าระผลประโยชน์ตอบแทนตามท่ี ทีโอที ไดมี้
หนงัสือลงวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 เร่ืองขอให้ช าระผลประโยชน์ตอบแทน แจง้มายงับริษทัใหช้ าระเงินเพ่ิมจ านวน 
72,036 ลา้นบาท โดยกล่าวอา้งว่าการท าขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาคร้ังท่ี 6 และ 7 เป็นการแกไ้ขสัญญาในสาระส าคญั
ท าให ้ทีโอที ไดผ้ลประโยชนต์อบแทนต ่ากวา่ท่ีก าหนดในสญัญาหลกั  
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ขณะน้ีขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขั้นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่าขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญา
คร้ังท่ี 6 และ 7 มีผลผกูพนัจนกระทัง่ส้ินสุดสัญญาเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 เน่ืองจากบริษทัไดป้ฎิบติัถูกตอ้งตาม
ขอ้สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการแลว้ อีกทั้งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดเ้คยใหค้วามเห็นต่อกรณีการแกไ้ข
สัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการฯ ระหว่างทีโอที กบับริษทั เร่ืองเสร็จท่ี 291/2550 ความตอนหน่ึงว่า “... กระบวนการ
แกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาอนัเป็นนิติกรรมทางปกครอง สามารถแยกต่างหากออกจากขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาอนุญาตฯ     
ท่ีท าข้ึนได ้และขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาอนุญาตฯ ท่ีท าข้ึนนั้นยงัคงมีผลอยู่ตราบเท่าท่ียงัไม่มีการเพิกถอนหรือส้ินผล
โดยเง่ือนเวลาหรือเหตุอ่ืน...” ดงันั้น ผลของขอ้พิพาทดงักล่าวน่าจะคล่ีคลายไปในทางท่ีดีและไม่น่าจะมีผลกระทบ
อยา่งมีนยัส าคญัต่องบการเงินของบริษทั 
 
ต่อมาวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 ทีโอที ยื่นค าเสนอขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 122/2558 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ   
ส านักระงับขอ้พิพาท ส านักงานศาลยุติธรรมเพ่ือแกไ้ขจ านวนเงินท่ีเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนลดลงเป็น 
62,774 ลา้นบาท เน่ืองจากการปรับปรุงอตัราร้อยละในการค านวณส่วนแบ่งรายได ้ขอ้พิพาทน้ีเป็นเร่ืองเดียวกบัขอ้
พิพาทท่ี 78/2558  
 
7)  ค่าเช่าสถานท่ีติดตั้งเสา และอุปกรณ์ในการให้บริการตามสัญญาอนุญาตฯ 
 
เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 76/2558 
ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ส านกัระงบัขอ้พิพาท ส านกังานศาลยุติธรรม เพ่ือมีค าช้ีขาดให้บริษทัด าเนินการเช่า
สถานท่ีจ านวน 11,883 สถานีฐาน ท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีติดตั้งเสา และอุปกรณ์ในการใหบ้ริการตามสัญญาอนุญาตให้
ด าเนินกิจการบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Cellular Mobile Telephone) (สญัญาอนุญาตฯ) ต่อเน่ืองไปอีก 2 ปี หลงัจาก
สัญญาอนุญาตฯ ส้ินสุดลง หากไม่สามารถปฏิบัติได ้ให้บริษทัช าระเงินค่าเช่าสถานท่ีพร้อมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งตลอดระยะเวลา 2 ปีนบัแต่ส้ินสุดสัญญาอนุญาตฯ คิดเป็นเงินจ านวน 1,911 ลา้นบาท หรือน าเงินจ านวน
ดงักล่าวมาวางศาล 
 
ขณะน้ีขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขั้นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่า บริษทัไม่มีหนา้ท่ีตอ้ง
ช าระค่าเช่าสถานท่ีติดตั้งเสา และอุปกรณ์ในการใหบ้ริการตามสญัญาอนุญาตฯ ภายหลงัท่ีสญัญาอนุญาตฯ ส้ินสุดลง 
เน่ืองจากบริษทัไดป้ฎิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันั้นผลของขอ้พิพาทดงักล่าวน่าจะ
คล่ีคลายไปในทางท่ีดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่องบการเงินของบริษทั 
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บริษทั ดจิติอล โฟน จ ากดั (“DPC”) 
 
1) กรณีการน าภาษีสรรพสามิตมาหักออกจากเงินส่วนแบ่งรายได้ระหว่าง DPC กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม 

จ ากัด (มหาชน) (“กสท.”) 
 
เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2551 บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (“กสท.”) ไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาทหมายเลขด า
ท่ี 3/2551 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ส านกัระงบัขอ้พิพาท ส านกังานศาลยุติธรรม เพ่ือเรียกร้องให้ DPC ช าระเงิน
ส่วนแบ่งรายไดเ้พ่ิมเติมอีกประมาณ 2,449 ลา้นบาท ตามสัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการใหบ้ริการวิทยุคมนาคมระบบ
เซลลูล่า พร้อมเรียกเบ้ียปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจ านวนเงินท่ีคา้งช าระในแต่ละปี นบัจากวนัผิดนดั
จนกว่าจะช าระเสร็จส้ิน ซ่ึงค านวณถึง เดือนธันวาคม 2550 คิดเป็นเบ้ียปรับทั้งส้ิน 1,500 ลา้นบาท รวมเป็นเงิน
ประมาณ 3,949 ลา้นบาท 
 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2551 กสท. ไดย้ื่นค าร้องขอแกไ้ขจ านวนทุนทรัพยร์วมเบ้ียปรับลดลงเหลือ 3,410 ลา้นบาท 
ซ่ึงค านวณจากเงินส่วนแบ่งรายไดค้า้งช าระถึงเดือนมกราคม 2551 ซ่ึงไดร้วมเบ้ียปรับจ านวน 790 ลา้นบาท และ
ภาษีมลูค่าเพ่ิม 171 ลา้นบาท 
 
จ านวนเงินส่วนแบ่งรายไดท่ี้ กสท. เรียกร้องดงักล่าวเป็นจ านวนเดียวกนักบัภาษีสรรพสามิตท่ี DPC ไดน้ าส่งตั้งแต่ 
วนัท่ี 16 กนัยายน 2546 ถึงวนัท่ี 15 กนัยายน 2550 และไดน้ ามาหกัออกจากส่วนแบ่งรายได ้ซ่ึงเป็นการปฏิบติัตาม
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2546  ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ และมีการปฏิบติัเช่นเดียวกนัทั้งอุตสาหกรรม
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี อีกทั้ง กสท. เคยมีหนงัสือ เลขท่ี กสท. 603 (กต.) 739 แจง้ให ้DPC ปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรี
ดงักล่าว  
 
เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2554 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้ค าช้ีขาดใหย้กค าเสนอขอ้พิพาทของ กสท. โดยใหเ้หตุผลสรุป
ไดว้่า DPC มิไดเ้ป็นผูผ้ิดสัญญา โดย DPC ไดช้ าระหน้ีผลประโยชน์ตอบแทนเสร็จส้ินและหน้ีทั้งหมดไดร้ะงบัไป
แลว้ กสท. จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ DPC ช าระหน้ีซ ้ า เพ่ือเรียกส่วนท่ีอา้งว่าขาดไป รวมถึงเบ้ียปรับและ
ภาษีมลูค่าเพ่ิมตามท่ีอา้งมา 
 
เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2554 กสท. ไดย้ื่นค าร้องขอเพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
เป็นคดีหมายเลขด าท่ี 1259/2554  
 

เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2558 ศาลปกครองกลางไดต้ดัสินยกค าร้องของ กสท. ท่ีขอใหเ้พิกถอนค าช้ีขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ 
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ต่อมาวนัท่ี 3 กนัยายน 2558 กสท. ไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด เป็นคดีหมายเลขด าท่ี อ.1070/2558 ขณะน้ี
คดีดงักล่าวอยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
 
2) กรณีการน าค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) มาหักออกจากเงินส่วนแบ่งรายได้ระหว่าง DPC กับ 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (“กสท.”) 
 

ตามมติในท่ีประชุมร่วมกนัระหว่างบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) (“ทีโอที”) บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน) (“กสท.”) บริษทั ดิจิตอล โฟน จ ากดั (“DPC”) และ บริษทั ทรู มูฟ จ ากัด (“True Move”) โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร เป็นประธาน เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2547 ว่าเพ่ือใหมี้ความเท่า
เทียมในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการทั้ง 3 ราย ทีโอที ยินยอมให้ลดค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจาก
ส่วนแบ่งรายไดท่ี้ ทีโอที ไดรั้บจาก กสท. จ านวน 22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ใหแ้ก่ DPC และ True Move ตั้งแต่ปี
การด าเนินการปีท่ี 6 เช่นเดียวกบัท่ี ทีโอที ให้ส่วนลดกบับริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
(“DTAC”)  
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2549 ทีโอที มีหนงัสือแจง้ กสท. วา่ไม่สามารถลดค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ใหแ้ก่ DPC และ True Move ได ้และเรียกร้องให ้กสท. ช าระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายในส่วนท่ี DPC และ True Move 
ไดห้กัไวเ้ป็นส่วนลดค่าเช่ือมโยงโครงข่ายให ้ทีโอที จนครบถว้น พร้อมดอกเบ้ียตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด นบัแต่
วนัครบก าหนดช าระจนถึงวนัท่ีช าระครบถว้น  
 

เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2551 กสท. ได้ยื่นค าเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ส านักระงบัข้อพิพาท 
ส านักงานศาลยุติธรรม ข้อพิพาทหมายเลขด าท่ี 68/2551 เรียกร้องให้ DPC ช าระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ี DPC ไดห้กัไวจ้ านวน 154 ลา้นบาท (ผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพ่ิมของปีด าเนินการท่ี 7-10) 
พร้อมภาษีมูลค่าเพ่ิมและเบ้ียปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินตน้ดงักล่าว นบัแต่วนัพน้ก าหนดช าระเงิน
ของปีด าเนินงานในแต่ละปีตั้งแต่ปีท่ี 7 ถึงปีท่ี 10 จนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน 
 

เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2552 กสท. ได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ส านักระงับข้อพิพาท 
ส านักงานศาลยุติธรรม ข้อพิพาทหมายเลขด าท่ี 96/2552 เรียกร้องให้ DPC ช าระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ี DPC ไดห้ักไวจ้ านวน 22 ลา้นบาท (ผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพ่ิมของปีด าเนินการท่ี 11) 
พร้อมเบ้ียปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ซ่ึงค านวณถึงวนัท่ี 15 ตุลาคม 2552 รวมเป็นจ านวนเงินท่ีเรียกร้อง
ทั้งส้ิน 26 ลา้นบาท  
 
เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2555 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้ค าช้ีขาดใหย้กค าเสนอขอ้พิพาททั้งสองของ กสท. โดยใหเ้หตุ
ผลสรุปไดว้า่ กสท. ยงัมิไดช้ าระค่าส่วนลดค่าเช่ือมโยงโครงข่ายจ านวน 22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือนใหแ้ก่ ทีโอที 
อีกทั้ง กสท. ไม่สามารถน าสืบไดว้่า DPC เป็นผูผ้ิดสัญญา และช าระผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถว้น ดงันั้น 
กสท. จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให ้DPC ช าระเงินในส่วนท่ีขาดไป รวมถึงเบ้ียปรับและภาษีมลูค่าเพ่ิมตามท่ีอา้งมา 
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เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2555 กสท. ไดย้ื่นค าร้องขอเพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
เป็นคดีหมายเลขด าท่ี 1016/2555 และในวนัท่ี 16 กนัยายน 2557 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าพิพากษายกค าร้องของ 
กสท. ต่อมาในวนัท่ี 15 ตุลาคม 2557 กสท. ไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะน้ีคดีดงักล่าวอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
 
3) กรณีเรียกร้องให้ช าระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) และ การน าค่าเช่ือมโยงโครงข่ายมาหักออกจาก

เงินส่วนแบ่งรายได้ระหว่าง DPC กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (“กสท.”) และ           
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) 

 
เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 ทีโอทีไดย้ื่นฟ้อง กสท. เป็นผูถู้กฟ้องคดีท่ี 1 และ DPC เป็นผูถู้กฟ้องคดีท่ี 2 คดีหมายเลข
ด าท่ี 1099/2554 ต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องให ้ กสท. และ DPC ร่วมกนัช าระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย เป็นเงิน
จ านวน 2,436 ลา้นบาทพร้อมภาษีมลูค่าเพ่ิม และดอกเบ้ียซ่ึงค านวณถึงวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 รวมเป็นเงินท่ี
เรียกร้องทั้งส้ินจ านวน 2,954 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียนบัจากวนัฟ้องจนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน โดยแบ่งเป็น 
 

1) ส่วนของ DPC ซ่ึงค านวณจากจ านวนเลขหมายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ี DPC มีการใหบ้ริการ อตัรา 200 บาท
ต่อเลขหมายต่อเดือน เป็นเงิน 432 ลา้นบาท 

2) ส่วนของ กสท. ซ่ึงค านวณจากคร่ึงหน่ึงของส่วนแบ่งรายไดท่ี้ กสท. ไดรั้บจาก DPC เป็นเงิน 2,331 ลา้น
บาท  

3) ส่วนลดค่าเช่ือมโยงโครงข่ายจ านวน  22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ท่ี DPC น ามาหกัออกจากเงินส่วน
แบ่งรายได ้เป็นเงิน 191ลา้นบาท ส่วนหน่ึงนั้นเป็นจ านวนเดียวกนักบัท่ี กสท. เรียกร้องตามขอ้พิพาท
หมายเลขด าท่ี 68/2551 ขา้งตน้ แต่แตกต่างกนัท่ีจ านวนปีท่ีเรียกร้องและการค านวณดอกเบ้ีย 

 
ต่อมาในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 ทีโอทีไดย้ื่นค าร้องขอแกไ้ขเพ่ิมเติมค าฟ้องต่อศาลปกครองกลาง โดยขอแกไ้ข
จ านวนเงินค่าเช่ือมโยงโครงข่ายท่ีเรียกร้องซ่ึงค านวณจนถึงวนัท่ี 16 กนัยายน 2556 อนัเป็นวนัส้ินสุดสญัญา พร้อม
ภาษีมลูค่าเพ่ิมและดอกเบ้ียซ่ึงค านวณถึงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2557 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 5,454 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ีย
นบัจากวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2557 จนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน โดยแบ่งเป็น 
 

1) ส่วนของ DPC ซ่ึงค านวณจากจ านวนเลขหมายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ี DPC มีการใหบ้ริการ อตัรา 200 บาท
ต่อเลขหมายต่อเดือน เป็นเงิน 1,289 ลา้นบาท 

2) ส่วนของ กสท. ซ่ึงค านวณจากคร่ึงหน่ึงของส่วนแบ่งรายไดท่ี้ กสท. ไดรั้บจาก DPC เป็นเงิน 3,944 ลา้น
บาท  

3) ส่วนลดค่าเช่ือมโยงโครงข่ายจ านวน 22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ท่ี DPC น ามาหกัออกจากเงินส่วน
แบ่งรายได ้เป็นเงิน 221 ลา้นบาท 
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ขณะน้ีคดีดงักล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่าผลของขอ้
พิพาทและคดีดงักล่าวน่าจะคล่ีคลายไปในทางท่ีดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่องบการเงินรวมของ
กลุ่มบริษทั เน่ืองจาก DPC ไดป้ฏิบติัถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการแลว้ 
 
4) กรณีส่งมอบและโอนกรรมสิทธ์ิ เสาอากาศ/เสาสูง (Tower) พร้อมอุปกรณ์แหล่งจ่ายก าลังงาน ระหว่าง DPC 

กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (“กสท.”) 
 
เม่ือวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2552 บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (“กสท.”) ไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อส านกัระงบั
ขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการ ตามขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 8/2552 เพ่ือเรียกร้องให้ DPC ส่งมอบและโอน
กรรมสิทธ์ิ เสาอากาศ/เสาสูง (Tower) จ านวน 3,343 ตน้ พร้อมอุปกรณ์แหล่งจ่ายก าลงังาน จ านวน 2,653 เคร่ือง ตาม
สญัญาใหด้ าเนินการใหบ้ริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่า หากไม่สามารถส่งมอบไดใ้ห ้DPC ชดใชเ้งินเป็นจ านวน 
2,230 ลา้นบาท ซ่ึง DPC เห็นวา่ เสาอากาศ/เสาสูง (Tower) พร้อมอุปกรณ์แหล่งจ่ายก าลงังานมิใช่เคร่ืองหรืออุปกรณ์
ตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 
 
เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2555 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้ค าช้ีขาดใหย้กค าเสนอขอ้พิพาทของ กสท. โดยใหเ้หตุ
ผลสรุปไดว้า่ การท่ี กสท. เรียกร้องให ้DPC ส่งมอบทรัพยสิ์นเป็นการใชสิ้ทธิเรียกร้องก่อนครบก าหนดระยะเวลาท่ี
อาจใหสิ้ทธิตามสญัญาได ้
 
เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2555 กสท. ไดย้ื่นค าร้องขอเพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
เป็นคดีหมายเลขด าท่ี 2757/2555 ขณะน้ีคดีดงักล่าวอยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
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5) กรณีปรับลดอัตราค่าใช้เครือข่ายร่วม (Roaming) ระหว่าง DPC กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) (“กสท.”) 

 
ตามท่ี บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (“กสท.”) ไดอ้นุมติัใหบ้ริษทั ดิจิตอล โฟน จ ากดั (“DPC”) ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ย ปรับลดอตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วม (Roaming) จาก 2.10 บาทต่อนาที เหลืออตัรานาทีละ 1.10 บาท เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัอตัราค่าใชบ้ริการท่ีลดต ่าลงเร่ือยๆ เป็นเวลา 3 เดือนเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2549 เป็นตน้ไปและ 
DPC ไดมี้หนงัสือขยายระยะเวลาต่อไปอีกคราวละ 3 เดือน ซ่ึง กสท. ไดอ้นุมติัเร่ือยมาจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 
โดยหลงัจากนั้น กสท . มิไดมี้หนงัสือตอบปฏิเสธให ้DPC ทราบแต่อย่างใด จนกระทัง่ในวนัท่ี 24 มีนาคม 2551 
กสท. ไดมี้หนังสือแจง้ให้ DPC ใช้อตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมในอตัรานาทีละ 2.10 บาท ตั้งแต่ 1 เมษายน 2550       
เป็นตน้ไป ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2551 DPC จึงไดมี้หนังสือขอให้ กสท. พิจารณาทบทวนการปรับอตัราค่าใช้
เครือข่ายร่วม โดยค านึงถึงสภาวะการแข่งขนัของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในปัจจุบนัท่ีมีอตัราค่าใชบ้ริการในตลาดท่ีต ่า
กวา่อตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วมท่ีก าหนดมาก ซ่ึงท าให ้DPC ไม่สามารถใหบ้ริการเครือข่ายร่วมกบัผูป้ระกอบการท่ีมา
ขอใช้บริการได้ และในระหว่างรอการพิจารณา DPC จะใช้อตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมในนาทีละ 1.10 บาท               
ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีไดรั้บอนุมติัและถือปฏิบติัมา ซ่ึงต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2552 กสท.ไดมี้หนงัสือ
อนุมติัให้ DPC ใช้อตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วมในอตัรานาทีละ 1.10 บาท ในช่วงวนัท่ี 1 มกราคม 2552 ถึงวนัท่ี 31 
มีนาคม 2552 นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2552 DPC และบริษทัไดท้ าสัญญาการใหใ้ชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม 
(Roaming) โดยใชอ้ตัรา 1.10 บาทต่อนาที และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
แลว้ 
 
เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2553 กสท. ไดย้ื่นเสนอขอ้พิพาทต่อส านกัระงบัขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการ ตาม    
ขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 62/2553 เพ่ือเรียกร้องให้ DPC ช าระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพ่ิมของปีด าเนินการท่ี          
10 - 12 ท่ีเกิดจากการท่ี DPC ปรับลดอตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วมจากอตัรานาทีละ 2.10 บาท ลงเหลือ 1.10 บาท ในช่วง
ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2550 - 31 ธันวาคม  2551 เป็นเงินรวม 1,636 ลา้นบาท พร้อมเบ้ียปรับท่ีค านวณถึงเดือน 
มีนาคม 2553 เป็นจ านวน 364 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 2,000 ลา้นบาท และเรียกเบ้ียปรับในอตัราร้อยละ 1.25 
ต่อเดือน นับแต่เดือน เมษายน 2553 จนกว่าจะช าระเสร็จส้ิน โดยอา้งว่า กสท. ไดอ้นุมติัการปรับลดอตัราค่าใช้
เครือข่ายร่วมดงักล่าวจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 เท่านั้น 
 
เม่ือวนัท่ี 12 กันยายน 2554 กสท. ได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ส านักระงับข้อพิพาท         
ขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 89/2554 เรียกร้องให ้DPC ช าระผลประโยชนต์อบแทนส่วนเพ่ิมของปีด าเนินการท่ี 12 ท่ีเกิด
จากการท่ี DPC ปรับลดอตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วมจากอตัรานาทีละ 2.10 บาท ลงเหลือ 1.10 บาทในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 
เมษายน 2552 - 15 มิถุนายน 2552 เพ่ิมเติม จ านวน 113 ลา้นบาท พร้อมเบ้ียปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของ
เงินตน้ดงักล่าว นบัตั้งแต่ 1 เมษายน 2552 จนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน 
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ขณะน้ีขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่าค าวินิจฉยั
ช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเก่ียวกับข้อพิพาทดังกล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบใด ๆ ต่องบการเงินรวมของ         
กลุ่มบริษทั เน่ืองจาก DPC ไดป้ฏิบติัถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการแลว้ 
 
6)  กรณีความเสียหายเน่ืองจากไม่สามารถเรียกเกบ็เงินค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ระหว่าง DPC กับ 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (“กสท.”) 
 
เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2554 บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (“กสท.”) ไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาทหมายเลขด า
ท่ี 32/2554 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ส านกัระงบัขอ้พิพาท ส านกังานศาลยุติธรรม เพ่ือเรียกร้องให ้ DPC ช าระ
เงินจ านวน 33 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของเงินตน้ดงักล่าว รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 35 ลา้นบาท 
โดย กสท. กล่าวอา้งว่า DPC ผิดสัญญาให้ด าเนินการ เน่ืองจากสัญญาเช่าใชบ้ริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า
ระหว่าง DPC กบัผูใ้ชบ้ริการ ในระหว่างปี 2540 - 2546 จ านวน 1,209 เลขหมาย มีการปลอมแปลงเอกสาร/ลายมือ
ช่ือ เป็นเหตุให ้กสท. ไดรั้บความเสียหายเน่ืองจากไม่สามารถเรียกเกบ็ค่าใชบ้ริการระหวา่งประเทศได ้เม่ือเลขหมาย
ดงักล่าวมีการใชบ้ริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศของ กสท.  
 
เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2556 คณะอนุญาโตตุลาการ ไดมี้ค าวินิจฉยัช้ีขาดใหย้กค าขอของ กสท. โดยช้ีขาดว่า ขอ้พิพาทใน
คดีน้ีเป็นเร่ืองพิพาททางละเมิด มิไดเ้ป็นการกระท าอนัเกิดจากการผิดสัญญาให้ด าเนินการ  ดงันั้น  ขอ้พิพาทในคดีน้ีจึง
ไม่อยูใ่นอ านาจพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ  
 
เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2556 กสท. ไดย้ื่นค าร้องขอเพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
เป็นคดีหมายเลขด าท่ี 1767/2556 ขณะน้ีคดีดงักล่าวอยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
 
7) กรณีส่วนแบ่งรายได้จากค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง DPC กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม 

จ ากัด (มหาชน) (“กสท.”) 
 
เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2555  กสท. ไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 110/2555 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
ส านกัระงบัขอ้พิพาท เพ่ือเรียกร้องให ้DPC ช าระผลประโยชนต์อบแทนส่วนเพ่ิมของปีด าเนินการท่ี 10 - 14 จ านวน 
183 ลา้นบาท พร้อมเบ้ียปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินตน้ดงักล่าว นบัแต่วนัพน้ก าหนดช าระเงินของปี
ด าเนินงานในแต่ละปีจนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน 
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2557 กสท. ไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 26/2557 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
ส านกัระงบัขอ้พิพาท เพ่ือเรียกร้องให ้DPC ช าระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพ่ิมของปีด าเนินการท่ี 15 จ านวน 141 
ลา้นบาท พร้อมเบ้ียปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินตน้ดงักล่าว นบัแต่วนัพน้ก าหนดช าระเงินของปี
ด าเนินงานในแต่ละปีจนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน 
 
ซ่ึงจ านวนเงินดงักล่าว กสท. ค านวณผลประโยชน์ตอบแทนจากรายไดค่้าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ี DPC ไดรั้บ
จากผูป้ระกอบการรายอ่ืนทั้งจ านวนตามอตัราร้อยละท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตฯ โดยไม่ใหน้ ารายจ่ายค่าเช่ือมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมท่ี DPC ถกูผูป้ระกอบการรายอ่ืนเรียกเกบ็มาหกัออก 
 
ขณะน้ีขอ้พิพาทดงักล่าวอยู่ในขั้นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่าผลของขอ้พิพาท
ดงักล่าวน่าจะคล่ีคลายไปในทางท่ีดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่องบการเงินรวมของบริษทั เน่ืองจาก 
DPC ไดป้ฏิบติัถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการแลว้ 
 
8) ภาระผูกพันในหนังสือค า้ประกันจากธนาคารกรณีสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ 
 
ตามสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ บริษทั ดิจิตอลโฟน จ ากดั (“DPC”) มีหนา้ท่ีส่งมอบหนงัสือค ้าประกนัของธนาคาร
ให้แก่บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (“กสท.”)  เพ่ือเป็นหลกัประกนัการช าระเงินผลประโยชน์ตอบ
แทนขั้นต ่าในแต่ละปีด าเนินงาน โดยจะไดรั้บคืนหนงัสือค ้าประกนัฉบบัของปีด าเนินงานท่ีผา่นมา  
 
กสท. มิไดคื้นหนงัสือค ้าประกนัเงินประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าของปีด าเนินงานท่ี 10 - 14 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 2,606 
ลา้นบาท โดยอา้งวา่ DPC ช าระเงินผลประโยชนต์อบแทนไม่ครบถว้นจากกรณีการน าเงินค่าภาษีสรรพสามิตมาหกั
ออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณีรายไดจ้ากค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ส่วนลดค่าเช่ือมโยง
โครงข่าย  และกรณีปรับลดอัตราค่า Roaming ซ่ึงเป็นข้อพิพาทท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะ
อนุญาโตตุลาการ  
 
เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2555 DPCไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อส านักระงบัขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พิพาท
หมายเลขด า 120/2555 เพ่ือให้คณะอนุญาโตตุลาการมีค าวินิจฉัยช้ีขาดให้ กสท. ส่งคืนหนงัสือค ้าประกนัดงักล่าว
ใหแ้ก่ DPC เน่ืองจาก DPC ไดช้ าระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าในแต่ละปีด าเนินงานครบถว้น และไดป้ฏิบติั
ถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการแลว้  
 
เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2558 คณะอนุญาโตตุลาการมีค าช้ีขาดให ้กสท. ส่งคืนหนงัสือค ้าประกนัพร้อมค่าธรรมเนียม
ธนาคารดงักล่าวใหแ้ก่ DPC ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2558 กสท. ไดย้ื่นค าร้องเป็นคดีหมายเลขด าท่ี 1671/2558 
ต่อศาลปกครองกลาง เพ่ือขอเพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ขณะน้ีคดีดงักล่าวอยู่ในขั้นตอนการ
พิจารณาของศาลปกครองกลาง 
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9) กรณีการเรียกค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้ เคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมช่วง
ระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราว 
 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558 บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (“กสท.”) ได้ยื่นฟ้องส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“ส านักงานกสทช.”), 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค.”), คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”), บริษทั ทรู มฟู จ ากดั (“ทรู มฟู”) และบริษทั ดิจิตอล โฟน จ ากดั (“DPC”) ต่อศาล
ปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขด าท่ี 918/2558 เพ่ือให้ช าระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้ เคร่ืองและอุปกรณ์
โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ กสท. ช่วงระยะเวลาคุม้ครองตามประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรการ
คุ้มครองผู ้ใช้บริการ เป็นการชั่วคราวในกรณีส้ินสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ซ่ึงค านวณตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน 2556 ถึงวนัท่ี 15 กนัยายน 2557 เป็นจ านวนเงินดงัน้ี  
 

1. ส านกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จ านวน  24,117 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
2. ทรู มฟู ร่วมกบั ส านกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จ านวน   18,025 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
3. DPC ร่วมกบั ส านกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จ านวน 6,083 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อย

ละ 7.5 ต่อปี 
 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน  2558  กสท. ไดย้ื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขด าท่ี 1651/2558 เพ่ือ
เรียกร้องให้ช าระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้ เคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ 
กสท. ตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน 2557 ถึงวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2558 เพ่ิมเติมเป็นจ านวนเงินดงัน้ี 
 

1. ส านกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จ านวน 6,521 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
2. ทรู มฟู ร่วมกบั ส านกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จ านวน 4,991 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
3. DPC ร่วมกบั ส านกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จ านวน 1,635 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อย

ละ 7.5 ต่อปี 
  

ขณะน้ีขอ้พิพาทดงักล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่า 
DPC ไม่มีหนา้ท่ีตอ้งช าระค่าใช/้ค่าตอบแทนจากการใช ้เคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคม
ตามท่ี กสท. เรียกร้อง เน่ืองจาก DPC ไดป้ฏิบติัถกูตอ้งตามประกาศ กสทช. แลว้ทุกประการ ดงันั้นผลของขอ้พิพาท
ดงักล่าวน่าจะคล่ีคลายไปในทางท่ีดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
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10) กรณีการฟ้องเพิกถอนมติกทค.ท่ีมีค าส่ังให้น าส่งรายได้จากการให้บริการในช่วงระยะเวลาคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราว 

 
วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 บริษทั ดิจิตอล โฟน จ ากดั (“DPC”)  ยื่นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศันแ์ละกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ต่อศาลปกครองกลาง เร่ือง ขอใหเ้พิกถอนมติ กทค. ใหน้ าส่ง
รายไดช่้วงเยียวยา เน่ืองจากส านกังานกสทช. เรียกร้องให้ DPC น าส่งเงินรายไดจ้ากการใหบ้ริการในช่วงเยียวยา
ลกูคา้ ระหวา่งวนัท่ี 16 กนัยายน 2556 ถึงวนัท่ี 17 กรกฏาคม 2557 จ านวน 628 ลา้นบาท   
 
โดยผูบ้ริหารพิจารณาว่า DPC ไดป้ฏิบติัตามประกาศ เร่ือง มาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชัว่คราวในกรณี
ส้ินสุดการอนุญาต สมัปทาน หรือสญัญาการใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี พ.ศ. 2556  ซ่ึงก าหนดให ้DPC ตอ้งน าส่ง
เงินรายไดห้ลงัหกัรายจ่ายใหแ้ก่ส านกังานกสทช. เน่ืองจากในช่วงระยะเวลาดงักล่าว DPC มีรายจ่ายมากกว่ารายได้
จากการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ DPC จึงไม่มีรายไดค้งเหลือท่ีจะน าส่งใหแ้ก่ กสทช. ตามท่ีประกาศฯ ก าหนดไว ้คดี
ดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
 
บริษทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จ ากดั (“AIN”) 
 
กรณีการส่งทราฟฟิคการให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศผ่านเคร่ืองหมาย + ระหว่าง AIN กับ บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (“กสท.”) 
 
เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2551 บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (“กสท.”) ไดย้ื่นฟ้องบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นจ าเลยท่ี 1 และ บริษทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จ ากดั (“บริษทัย่อย”) เป็น
จ าเลยท่ี 2  คดีหมายเลขด าท่ี 1245/2551 ต่อศาลแพ่ง เพ่ือเรียกร้องใหร่้วมกนัชดใชค่้าเสียหาย พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปีจนถึงวนัฟ้อง รวมเป็นเงิน 130 ลา้นบาท โดยอา้งว่าความเสียหายดงักล่าวเกิดจากกรณีท่ีบริษทักบั
บริษทัยอ่ย เปล่ียนแปลงการส่งทราฟฟิคการใหบ้ริการโทรศพัทท์างไกลระหว่างประเทศ ในช่วงเวลาวนัท่ี 1 ถึง 27 
มีนาคม 2550 ท่ีผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของบริษทัใชบ้ริการผ่านเคร่ืองหมาย + จากเดิมท่ีเป็น 001 ของ กสท. 
มาเป็น 005 ของบริษทัยอ่ย โดยไม่แจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบก่อน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2551 กสท. ไดย้ื่นค าร้อง
ขอแกไ้ขเพ่ิมเติมฟ้องในส่วนของค่าเสียหาย 583 ลา้นบาท (รวมดอกเบ้ีย) โดยอา้งว่าการกระท าดงักล่าวเป็นเหตุให ้
กสท. ไดรั้บความเสียหายเป็นระยะเวลาต่อเน่ืองเร่ือยมาจนถึงวนัท่ี 7 มีนาคม 2551  
 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

 138 

ต่อมาวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2551 กสท. ไดย้ื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งคุม้ครองชัว่คราวหา้มไม่ใหบ้ริษทัและบริษทั
ย่อยท าการโยกยา้ย ทราฟฟิค 001 หรือเคร่ืองหมาย + ของ กสท. ไปยงัทราฟฟิค 005 ของบริษทัย่อย ซ่ึงศาลไดมี้
ค าสัง่ยกค าร้องขอคุม้ครองชัว่คราวของ กสท. เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2552 และ กสท. ไดย้ื่นอุทธรณ์ค าสัง่ยกค าร้อง
ขอคุม้ครองชัว่คราวดงักล่าวในวนัท่ี 20 มีนาคม 2552 ต่อมา ศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าสัง่ยืนตามค าสัง่ของศาลชั้นตน้ใหย้ก
ค าร้องขอคุม้ครองชัว่คราวของ กสท.เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2555 และ กสท. ฎีกาค าสั่งดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 
2555 และเม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2558 ศาลฎีกาไดมี้ค าสั่งยืนตามค าสั่งของศาลอุทธรณ์ให้ยกค าร้องขอคุม้ครอง
ชัว่คราวของ กสท. 
 
เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2552 ศาลแพ่งไดมี้ค าพิพากษายกฟ้อง กสท. เน่ืองจากขอ้เท็จจริงรับฟังไม่ไดว้่า กสท. มีสิทธิ
ในการใชเ้คร่ืองหมาย + ในการใหบ้ริการโทรศพัท ์ระหว่างประเทศแต่ผูเ้ดียวหรือมีสิทธิหวงหา้มมิให ้บริษทั และ 
AIN ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการโทรศพัทร์ายอ่ืนใชเ้คร่ืองหมาย + และรับฟังไม่ไดว้่าการท่ีบริษทักระท าการแปลงสัญญาณ
โทรศพัทท่ี์ใชผ้่านเคร่ืองหมาย + เป็นผ่านรหสัหมายเลข 005 ของ AIN เป็นการท าใหผู้ใ้ชบ้ริการโทรศพัทร์ะหว่าง
ประเทศเขา้ใจผิดว่าเป็นการใชบ้ริการผ่านรหสัหมายเลข 001 ของ กสท. การกระท าของบริษทั ดงักล่าวจึงมิไดเ้ป็น
การกระท าอนัเป็นการละเมิดสิทธิใดๆ ของ กสท. ส าหรับ AIN ท่ี กสท. ฟ้องอา้งว่าร่วมกระท าละเมิดกบับริษทันั้น 
จึงมิไดก้ระท าการละเมิดต่อ กสท. ตามฟ้องดว้ย ซ่ึง กสท. ไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 
2553 ต่อมาศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษายกฟ้อง กสท. ยืนตามศาลชั้นตน้ เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2556 และกสท. ฎีกา
ค าสัง่ดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2556 ขณะน้ีคดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
 

38 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 
เงินปันผล 
 
ในการประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดมี้มติใหเ้สนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ ในอตัราหุน้ละ 12.99 บาท ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 6.50 บาท ในการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2558 ทั้งน้ีการเสนอดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ของบริษทั 
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39 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงัไม่ได้ใช้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละ
ไม่ได้น ามาใช้ในการจัดท างบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีอาจ
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทั และถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่มีแผนท่ีจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาใช้
ก่อนวนัถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

    และขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

    เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้ืม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์ม่ือออก 

    จากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย ์

    ท่ีอาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 
(ปรับปรุง 2558) 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2558) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2558) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงาน 
    ท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2558)   

ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2558)  

การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2558)  

การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2558) 

การวดัมลูค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2558) 

สญัญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 
(ปรับปรุง 2558) 

ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ 
    กิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 
(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 
(ปรับปรุง 2558) 

การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 
(ปรับปรุง 2558) 

รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  
    การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนร้ือถอน การบูรณะ และ 
    การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) 

ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) 

ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน ์ขอ้ก าหนด 
    เงินทุนขั้นต ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับ 
    มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  
    ผลประโยชน์ของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 21 

เงินท่ีน าส่งรัฐ 

 
กลุ่มบริษทั/บริษทัไดป้ระเมินในเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ/
งบการเงินของบริษทั จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาด
วา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั   
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40 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ไดจ้ดัประเภทใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนอใน
งบการเงินปี 2558 ดงัน้ี 
 

 2557 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 (ล้านบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            
ลกูหน้ีการคา้ 10,415  (10,415)  -  9,944  (9,944)  - 
ลกูหน้ีอ่ืน 5,901  (5,901)  -  1,987  (1,987)  - 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน  -  14,545  14,545  -  11,931  11,931 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 686  603  1,289  -  -  - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 550  1,168  1,718  -  -  - 
เจา้หน้ีการคา้ 11,903  (11,903)  -  1,286  (1,286)  - 
เจา้หน้ีอ่ืน 11,189  (11,189)  -  2,824  (2,824)  - 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  -  23,092  23,092  -  4,110  4,110 
   -      -   

 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเป็นไปตามท่ีผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มกิจการมากกวา่ 
 


