
  

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 

 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ 
เฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหาร
ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “งบการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบั
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบด้วย การใช้วิธี 
การสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
และวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี 
ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ 
ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “งบการเงินระหวา่งกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เร่ืองอืน่ 
 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2558 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอย่าง 
ไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2559 งบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2558  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะ
กิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดย
ผูส้อบบญัชีอ่ืน ตามรายงานลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2558 โดยให้ขอ้สรุปวา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูล 
ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “งบการเงินระหวา่งกาล” 
ในสาระส าคญั  
 
 
 
 ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล  
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 
วนัท่ี 4 สิงหาคม 2559 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ

ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11,429,264          9,864,913          2,224,092            1,153,323        

เงินฝากธนาคารท่ีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 4 3,507,684            4,447,280          -                 -             

เงินลงทุนระยะสั้น 5 34,874                 304,674             -                 -             

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 17 15,132,585          16,388,529        3,128,228            5,482,137        

เงินปันผลคา้งรับ 17 -                 -              15,915,877          19,944,391      

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 -                 -              39,651,900          44,243,900      

สินคา้คงเหลือ 7,175,044            5,059,252          16,709                 38,633             

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,207,109            1,942,221          1,515,944            1,329,507        

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 39,486,560          38,006,869        62,452,750          72,191,891      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 10,411                 -              -                 -             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                 -              7,660,665            7,660,665        

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 5 58,399                 58,399               46,999                 46,999             

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 103,177,893        84,291,103        406,639               499,589           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ 9 -                 -              -                 -             

คา่ความนิยม 34,931                 34,931               -                 -             

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคม 9 119,327,966        51,790,574        -                 -             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 9 3,728,930            3,192,332          58,337                 72,491             

ลูกหน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียนและสญัญา

อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 18 558,181               795,449             558,181               795,449           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,322,203            1,251,588          1,029,335            64,890             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,018,150            2,340,028          1,663,057            1,001,346        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 231,237,064        143,754,404      11,423,213          10,141,429      

รวมสินทรัพย์ 270,723,624        181,761,273      73,875,963          82,333,320      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : พนับาท

ณ วันที่ 30 มถุินายน 2559

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



หมายเหตุ

ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10 11,190,000          8,500,000          5,700,000            7,700,000        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11, 17 31,585,075          27,750,538        4,277,527            3,475,832        

ส่วนของหน้ีสินระยะยาว

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 4,648,995            4,355,627          4,222,109            4,327,462        

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 10, 17 -                 -              6,640,000            6,490,000        

ผลประโยชน์ตอบแทนรายปีคา้งจ่าย 5,362,061            5,364,085          5,221,487            5,223,511        

รายไดค้า่บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีรับล่วงหนา้ 2,794,741            2,331,763          9,616                   44,592             

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 3,507,684            4,447,280          -                 -             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,574,076            4,761,207          -                 -             

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 233,327               22,792               48,047                 1,817               

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 62,895,959          57,533,292        26,118,786          27,263,214      

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินระยะยาว 10 76,048,793          52,576,668        4,291,310            9,412,406        

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,406,018            2,293,784          307,824               431,366           

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคมคา้งจ่าย 81,204,880          19,902,471        -                 -             

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,283,433            962,076             16,036                 16,036             

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 160,943,124        75,734,999        4,615,170            9,859,808        

รวมหนีสิ้น 223,839,083        133,268,291      30,733,956          37,123,022      

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มถุินายน 2559

หน่วย : พนับาท



หมายเหตุ

ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 4,997 ลา้นหุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 4,997,460            4,997,460          4,997,460            4,997,460        

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุน้สามญั 2,973 ลา้นหุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 2,973,095            2,973,095          2,973,095            2,973,095        

ส่วนเกินทุน

   ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 22,388,093          22,372,276        22,388,093          22,372,276      

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ 

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 20,687,300          22,313,204        17,222,126          19,308,357      

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 219,880               217,757             58,693                 56,570             

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นเฉพาะบริษทั 46,768,368          48,376,332        43,142,007          45,210,298      

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 116,173               116,650             -                 -             

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 46,884,541          48,492,982        43,142,007          45,210,298      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 270,723,624        181,761,273      73,875,963          82,333,320      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มถุินายน 2559



 หมายเหตุ

2559 2558 2559 2558

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและใหเ้ช่าอุปกรณ์ 17 31,600,541     32,390,883     1,962,814        9,192,417        

รายไดจ้ากการขาย 17 4,881,864        5,732,570        -            -            

รายไดค้า่ก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ -            11,233             -            11,233             

รวมรายได้ 36,482,405     38,134,686     1,962,814        9,203,650        

ต้นทุน

ตน้ทุนการใหบ้ริการและใหเ้ช่าอุปกรณ์ 17 (12,663,257)    (12,715,770)    (2,556,781)      (5,681,343)      

กลบัรายการ (คา่ใชจ่้าย) ผลประโยชน์ตอบแทนรายปี 7,987               (2,226,413)      7,987               (2,226,413)      

ตน้ทุนขาย (4,768,293)      (5,615,525)      -            -            

ตน้ทุนคา่ก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ -            (11,233)           -            (11,233)           

รวมต้นทุน (17,423,563)    (20,568,941)    (2,548,794)      (7,918,989)      

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 19,058,842     17,565,745     (585,980)         1,284,661        

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

คา่ใชจ่้ายในการขาย (3,120,919)      (1,627,329)      (17,314)           (37,270)           

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (3,338,618)      (3,248,399)      (329,402)         (616,582)         

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (6,459,537)      (4,875,728)      (346,716)         (653,852)         

ก าไร (ขาดทุน) จากการขาย การให้บริการและการให้เช่าอุปกรณ์ 12,599,305     12,690,017     (932,696)         630,809           

รายไดจ้ากการลงทุน 5, 8, 17 51,588             104,336           16,330,157     17,144,851     

รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน 17 96,844             57,274             427,453           98,221             

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 3,428               -            -            -            

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 8 -            -            -            (185)                

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 178,526           28,066             619                  15,717             

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 17 (34,878)           (57,657)           (34,833)           (57,537)           

ตน้ทุนทางการเงิน 17 (842,270)         (469,890)         (190,725)         (172,634)         

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 12,052,543     12,352,146     15,599,975     17,659,242     

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 14 (2,456,360)      (2,506,587)      67,186             (171,794)         

ก าไรส าหรับงวด 9,596,183        9,845,559        15,667,161     17,487,448     

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2559



 หมายเหตุ

2559 2558 2559 2558

การแบ่งปันก าไร

    ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 9,596,304        9,848,673        15,667,161     17,487,448     

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (121)                (3,114)             -            -            

ก าไรส าหรับงวด 9,596,183        9,845,559        15,667,161     17,487,448     

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 15

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 3.23                 3.31                 5.27                 5.88                 

ก าไรต่อหุน้ปรับลด 3.23                 3.31                 5.27                 5.88                 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2559



 

2559 2558 2559 2558

ก าไรส าหรับงวด 9,596,183    9,845,559     15,667,161     17,487,448     

ก าไรเบ็ดเสร็จอืน่

รายการทีต้่องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผ่ือขาย -           (1,937)           -              -              

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด -สุทธิจากภาษี -           (1,937)           -              -              

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 9,596,183    9,843,622     15,667,161     17,487,448     

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 9,596,304    9,846,764     15,667,161     17,487,448     

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (121)             (3,142)           -              -              

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 9,596,183    9,843,622     15,667,161     17,487,448     

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

หน่วย : พนับาท

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2559 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



 หมายเหตุ

2559 2558 2559 2558

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและใหเ้ช่าอุปกรณ์ 17 63,189,479     64,639,846     4,981,225        20,990,390     

รายไดจ้ากการขาย 17 10,545,194     14,020,103     -            57                    

รายไดค้า่ก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ -            53,972             -            53,972             

รวมรายได้ 73,734,673     78,713,921     4,981,225        21,044,419     

ต้นทุน

ตน้ทุนการใหบ้ริการและใหเ้ช่าอุปกรณ์ 17 (26,702,073)    (25,304,336)    (5,323,013)      (11,589,724)    

กลบัรายการ (คา่ใชจ่้าย) ผลประโยชน์ตอบแทนรายปี 6,466               (5,067,526)      6,466               (5,067,526)      

ตน้ทุนขาย (10,448,621)    (13,582,503)    -            (57)                  

ตน้ทุนคา่ก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ -            (53,972)           -            (53,972)           

รวมต้นทุน (37,144,228)    (44,008,337)    (5,316,547)      (16,711,279)    

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 36,590,445     34,705,584     (335,322)         4,333,140        

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

คา่ใชจ่้ายในการขาย (8,196,887)      (2,959,039)      (31,136)           (93,732)           

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (6,357,861)      (6,593,053)      (591,612)         (1,426,142)      

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (14,554,748)    (9,552,092)      (622,748)         (1,519,874)      

ก าไร (ขาดทุน) จากการขาย การให้บริการและการให้เช่าอุปกรณ์ 22,035,697     25,153,492     (958,070)         2,813,266        

รายไดจ้ากการลงทุน 5, 8, 17 97,552             201,415           16,795,052     17,510,076     

รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน 17 196,316           125,049           840,103           193,246           

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10,411             -            -            -            

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 8 -            -            -            (178,913)         

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 203,743           164,652           9,216               12,095             

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 17 (70,731)           (97,320)           (70,581)           (97,000)           

ตน้ทุนทางการเงิน 17 (1,593,731)      (898,708)         (371,443)         (319,327)         

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 20,879,257     24,648,580     16,244,277     19,933,443     

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 14 (3,210,542)      (4,906,340)      964,445           (604,222)         

ก าไรส าหรับงวด 17,668,715     19,742,240     17,208,722     19,329,221     

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2559

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 หมายเหตุ

2559 2558 2559 2558

การแบ่งปันก าไร

    ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 17,669,049     19,745,536     17,208,722     19,329,221     

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (334)                (3,296)             -            -            

ก าไรส าหรับงวด 17,668,715     19,742,240     17,208,722     19,329,221     

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 15

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 5.94                 6.64                 5.79                 6.50                 

ก าไรต่อหุน้ปรับลด 5.94                 6.64                 5.79                 6.50                 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2559

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 

2559 2558 2559 2558

ก าไรส าหรับงวด 17,668,715  19,742,240   17,208,722     19,329,221     

ก าไรเบ็ดเสร็จอืน่

รายการทีต้่องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผ่ือขาย -           785                -              -              

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด -สุทธิจากภาษี -           785                -              -              

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 17,668,715  19,743,025   17,208,722     19,329,221     

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 17,669,049  19,746,302   17,208,722     19,329,221     

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (334)             (3,277)           -              -              

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 17,668,715  19,743,025   17,208,722     19,329,221     

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2559 

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



ส ารองส าหรับ ผลต่างจากการ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น การจ่ายโดย ก าไรจาก เปลี่ยนแปลงใน รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทีอ่อกและ ส่วนเกนิ ทุนส ารองตาม ยงัไม่ได้ ใช้หุ้น การลดสัดส่วน มูลค่ายุติธรรมสุทธิ อื่นของส่วนของ เจ้าของ ทีไ่ม่มีอ านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จัดสรร เป็นเกณฑ์ ของเงนิลงทุน ของเงนิลงทุนเผือ่ขาย เจ้าของ ของบริษทั ควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 2,973,095   22,372,276       500,000        20,710,295    25,909           161,187         7,637                         194,733             46,750,399             114,356        46,864,755      

รายการกบัเจ้าของทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของเจ้าของ

การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 12 -        -              -         -          12,989           -           -                 12,989               12,989                    -          12,989             

เงินปันผล 16 -        -              -         (17,717,715)  -           -           -                 -             (17,717,715)            (90)                (17,717,805)     

รวมรายการกบัเจ้าของทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของเจ้าของ -        -              -         (17,717,715)  12,989           -           -                 12,989               (17,704,726)            (90)                (17,704,816)     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ก าไร -        -              -         19,745,536    -           -           -                 -             19,745,536             (3,296)           19,742,240      

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -        -              -         -          -           -           766                            766                    766                         19                 785                  

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -        -              -         19,745,536    -           -           766                            766                    19,746,302             (3,277)           19,743,025      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2558 2,973,095   22,372,276       500,000        22,738,116    38,898           161,187         8,403                         208,488             48,791,975             110,989        48,902,964      

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2559 

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ

งบการเงินรวม

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พนับาท

ก าไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ



ส ารองส าหรับ ผลต่างจากการ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น การจ่ายโดย ก าไรจาก เปลี่ยนแปลงใน รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทีอ่อกและ ส่วนเกนิ ทุนส ารองตาม ยงัไม่ได้ ใช้หุ้น การลดสัดส่วน มูลค่ายุติธรรมสุทธิ อื่นของส่วนของ เจ้าของ ทีไ่ม่มีอ านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จัดสรร เป็นเกณฑ์ ของเงนิลงทุน ของเงนิลงทุนเผือ่ขาย เจ้าของ ของบริษทั ควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 2,973,095   22,372,276       500,000        22,313,204    56,570           161,187         -                 217,757             48,376,332             116,650        48,492,982      

รายการกบัเจ้าของทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของเจ้าของ

การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 12 -        15,817              -         -          2,123             -           -                 2,123                 17,940                    -          17,940             

เงินปันผล 16 -        -              -         (19,294,953)  -           -           -                 - (19,294,953)            (143)              (19,295,096)     

รวมรายการกบัเจ้าของทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของเจ้าของ -        15,817              -         (19,294,953)  2,123             -           -                 2,123                 (19,277,013)            (143)              (19,277,156)     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ก าไร -        -              -         17,669,049    -           -           -                 - 17,669,049             (334)              17,668,715      

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -        -              -         17,669,049    -           -           -                 - 17,669,049             (334)              17,668,715      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2559 2,973,095   22,388,093       500,000        20,687,300    58,693           161,187         -                 219,880             46,768,368             116,173        46,884,541      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2559 

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม 

หน่วย : พนับาท

ก าไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ  (ต่อ)



องค์ประกอบอืน่ของ

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น ส ารองส าหรับ รวมส่วนของ

ทีอ่อกและ ส่วนเกนิ ทุนส ารองตาม ยงัไม่ได้ การจ่ายโดย เจ้าของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จัดสรร ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ของบริษทั

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 2,973,095            22,372,276          500,000               17,742,315          25,909                 43,613,595          

รายการกบัเจ้าของทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของเจ้าของ

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 12 -                 -                 -                 -                 12,989                 12,989                 

เงินปันผล 16 -                 -                 -                 (17,717,715)        -                 (17,717,715)        

รวมรายการกบัเจ้าของทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของเจ้าของ -                 -                 -                 (17,717,715)        12,989                 (17,704,726)        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ก าไร -                 -                 -                 19,329,221          -                 19,329,221          

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                 -                 -                 19,329,221          -                 19,329,221          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 2,973,095            22,372,276          500,000               19,353,821          38,898                 45,238,090          

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หน่วย : พนับาท

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ก าไรสะสม

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2559

งบการเงินเฉพาะกจิการ



องค์ประกอบอืน่ของ

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น ส ารองส าหรับ รวมส่วนของ

ทีอ่อกและ ส่วนเกนิ ทุนส ารองตาม ยงัไม่ได้ การจ่ายโดย เจ้าของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จัดสรร ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ของบริษทั

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 2,973,095            22,372,276          500,000               19,308,357          56,570                 45,210,298          

รายการกบัเจ้าของทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของเจ้าของ

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 12 -                 15,817                 -                 -                 2,123                   17,940                 

เงินปันผล 16 -                 -                 -                 (19,294,953)        -                 (19,294,953)        

รวมรายการกบัเจ้าของทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของเจ้าของ -                 15,817                 -                 (19,294,953)        2,123                   (19,277,013)        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ก าไร -                 -                 -                 17,208,722          -                 17,208,722          

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                 -                 -                 17,208,722          -                 17,208,722          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถุินายน 2559 2,973,095            22,388,093          500,000               17,222,126          58,693                 43,142,007          

-                

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

หน่วย : พนับาท

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2559



 หมายเหตุ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรส าหรับงวด 17,668,715    19,742,240    17,208,722    19,329,221    

รายการปรับปรุง 

ค่าเส่ือมราคา 9 6,664,805      4,602,913      70,535           173,055         

ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 1,912,570      6,352,828      14,116           5,643,595      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 8 -           -          -          178,913         

รายไดจ้ากการลงทุน (97,552)          (201,415)       (16,795,052)  (17,510,076)   

ตน้ทุนทางการเงิน 1,593,731      898,708         371,443         319,327         

(กลบัรายการ) หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 6 603,810         690,005         (6,684)            2,021              

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 12 17,940           12,989           17,940           12,989           

(กลบัรายการ) ค่าเผ่ือสินคา้ลา้สมยั การลดมูลค่าของสินคา้ 

    และตดัจ าหน่ายสินคา้คงเหลือ 195,003         245,234         (21,546)         520                 

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (396)               227,080         (281)               156,637         

(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 134,778         190,802         (8,267)            (18,202)          

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 (10,411)          -          -          -           

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3,210,542      4,906,340      (964,445)       604,222         

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 31,893,535    37,667,724    (113,519)       8,892,222      

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2559



 หมายเหตุ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (ต่อ)

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน

เงินฝากธนาคารท่ีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 939,596         (162,407)       -          -           

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 849,734         (1,286,776)    2,193,050      4,678,318      

สินคา้คงเหลือ (2,310,795)     (2,429,488)    43,470           (7,348)            

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (405,712)        (345,504)       (294,947)       (727,581)        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 335,878         (299,552)       (661,711)       (16,666)          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,513,253      (753,486)       778,590         (657,719)        

ผลประโยชน์ตอบแทนรายปีคา้งจ่าย (2,024)            1,186,081      (2,024)            1,186,081      

รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีรับล่วงหนา้ 462,978         (9,469)            (34,976)         (414,216)        

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (939,596)        162,407         -          -           

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 65,224           (337,834)       46,230           (326,651)        

ลูกหน้ี (เจา้หน้ี) ตามสญัญาแลกเปล่ียน

และสญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ (14,292)          (182,621)       3,888             (102)               

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 132,487         44,120           (128,774)       8,905              

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 32,520,266    33,253,195    1,829,277      12,615,243    

จ่ายภาษีเงินได้ (5,677,637)     (3,647,199)    (212,688)       (655,806)        

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 26,842,629    29,605,996    1,616,589      11,959,437    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 100,577         178,204         1,261,895      1,023,377      

ซ้ือท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (23,794,870)   (15,920,726)  (12,182)         (98,038)          

จ าหน่ายอุปกรณ์ 15,013           9,428             32,144           312,729         

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ -           (126,935)       -          (80,172)          

จ่ายช าระใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคม (8,067,738)     -          -          -           

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (เพ่ิมข้ึน) ลดลงสุทธิ -           60,000           4,592,000      (774,140)        

เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษทัยอ่ย -           -          -          75,000           

เงินลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ย -           -          -          (14,000)          

เงินลงทุนระยะสั้น (เพ่ิมข้ึน) ลดลงสุทธิ 269,800         (54,625)         -          -           

รับเงินปันผล -           -          19,944,391    -           

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (31,477,218)   (15,854,654)  25,818,248    444,756         

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2559

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

หน่วย : พันบาท



 หมายเหตุ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายดอกเบ้ีย (1,136,864)     (763,405)       (312,729)       (284,020)        

จ่ายตน้ทุนทางการเงินอ่ืน (135,598)        (97,606)         (211)               (1,465)            

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (23,595)          (16,426)         (7,465)            (10,350)          

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 2,690,000      -          (2,000,000)    -           

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนสุทธิ -           -          150,000         5,100,000      

การเพ่ิมข้ึนในหน้ีสินระยะยาว 29,000,000    -          -          -           

จ่ายช าระหน้ีสินระยะยาว (4,896,631)     (243,074)       (4,896,630)    (243,074)        

จ่ายเงินปันผล (19,294,953)   (17,717,715)  (19,294,953)  (17,717,715)   

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 6,202,359      (18,838,226)  (26,361,988)  (13,156,624)   

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ (3,419)            (846)               (2,080)            (781)               

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 1,564,351      (5,087,730)    1,070,769      (753,212)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 9,864,913      14,258,066    1,153,323      1,679,292      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่30 มิถุนายน 11,429,264    9,170,336      2,224,092      926,080         

-                     -                     

ข้อมูลเพิม่เติมส าหรับงบกระแสเงนิสด

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด

ยอดหน้ีคา้งช าระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุนและใบอนุญาตให้ใช้

คล่ืนความถ่ีโทรคมนาคม 93,095,923    10,993,724    28,755           35,149           

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2559

หน่วย : พันบาท

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559  
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 
หมายเหตุ สารบัญ 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 
2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
4. เงินฝากธนาคารท่ีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 
5. เงินลงทุนอ่ืน 
6. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
7. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
8. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
9. รายจ่ายฝ่ายทุน 
10. หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
11. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
12. การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 
13. ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
14. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
15. ก าไรต่อหุน้ 
16. เงินปันผล 
17. บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
18. เคร่ืองมือทางการเงิน 
19. ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
20. หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
21. เหตุการณ์ส าคญั ขอ้พิพาททางการคา้และคดีความท่ีส าคญั 
22. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
23. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559  
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 

 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
และท่ีอยูจ่ดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 414 อาคารเอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2534 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ไดแ้ก่ บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40.45 (31 ธนัวาคม 2558: 
ร้อยละ 40.45) ของทุนจดทะเบียนของบริษทัและเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และ SingTel Strategic 
Investments Pte Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 23.32 (31 ธนัวาคม 2558: ร้อยละ 23.32) ของทุนจดทะเบียนของบริษทัและ
เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์ 

การประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ท่ีส าคญั สรุปไดด้งัน้ี 

1) การเป็นผูด้  าเนินงานและให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 900 MHz CELLULAR โดยบริษทัไดรั้บ
อนุญาตจากบริษทั ทีโอที จ  ากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ตามสัญญาอนุญาตให้ด าเนินกิจการบริการ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ฉบบัลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2533 ให้มีสิทธิด าเนินกิจการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ระบบ Cellular 900 ระบบอนาลอก NMT และระบบดิจิตอล GSM ทัว่ประเทศแบบคู่ขนานกนัไป เป็น
ระยะเวลา 25 ปี นบัจากวนัท่ี 1 ตุลาคม 2533 ซ่ึงเป็นวนัแรกท่ีเปิดด าเนินการส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558                    
โดยบริษทัผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่างๆ และจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญา 

ภายใตส้ัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัมีสิทธิและหนา้ท่ีปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงโดยตอ้งโอน
กรรมสิทธ์ิในบรรดาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ หรือทรัพยสิ์นท่ีได้กระท าข้ึน หรือจดัหามาไว้
ส าหรับด าเนินการระบบ Cellular 900 ให้แก่ทีโอทีทนัทีท่ีติดตั้งเสร็จเรียบร้อย และการจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ตามสัญญาเป็นรายปีให้แก่ ทีโอที ในอตัราร้อยละของรายได้จากการให้บริการ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตามสัญญาและผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีพึงไดรั้บในรอบปี ก่อนหักค่าใช้จ่ายและ 
ค่าภาษีใดๆ หรืออย่างน้อยเท่ากบัผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าต่อปีตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ทั้งน้ี 
ตามสัญญาไม่ไดร้ะบุใหต้อ้งช าระผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่ารวมตลอดอายขุองสัญญา  
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อตัราร้อยละของรายไดค้่าบริการและผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าในแต่ละปีมีดงัน้ี 

ปีที่ อตัราร้อยละของรายได้ ผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าต่อปี 
(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 กนัยายน 2558 โดยเม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2558 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) 
ไดอ้อกประกาศเร่ือง มาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชัว่คราวในกรณีส้ินสุดการอนุญาต หรือ
สัญญาการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (ฉบบัท่ี 2) ซ่ึงก าหนดให้บริษทัมีหน้าท่ีให้บริการแก่
ผูใ้ชบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองและตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ  

เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2558 กสทช. มีหนงัสือถึงบริษทั เร่ือง การก าหนดวนัส้ินสุดระยะเวลาคุม้ครอง
ผูใ้ช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 900 MHz มีมติก าหนดให้บริษทัให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการต่อไปเป็น
การชัว่คราวจนถึงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2558 

ต่อมาในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค.”) มีมติให้เล่ือนวนั
ประมูลคล่ืนความถ่ี 900 MHz จากวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 เป็นวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2558 โดยทั้งน้ี 
กสทช. ยงัไม่ไดป้ระกาศเล่ือนก าหนดวนัส้ินสุดระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
900 MHz  

เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2559 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไดมี้ค าสั่งท่ี 16/2559  เร่ือง การประมูลคล่ืน
ความถ่ีเพื่อกิจการโทรคมนาคมก าหนดให้ กสทช. จดัให้มีการประมูลคล่ืนความถ่ีย่าน 900 MHz  
ในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559 และคุม้ครองผูใ้ช้บริการคล่ืนความถ่ี 900 MHz เป็นการชัว่คราว 
เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บประโยชน์และใชบ้ริการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ต่อไปจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 
หรือจนกวา่กสทช.จะไดอ้อกใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีใหแ้ก่ผูช้นะการประมูล แลว้แต่กรณีใดถึง
ก าหนดก่อน 
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559  กสทช. มีมติให้ส้ินสุดการให้บริการเป็นการชั่วคราวแก่
ผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 900 MHz หลงัจากท่ีบริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั (“AWN”) 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดมี้การช าระเงินงวดแรกของจ านวนเงินท่ีประมูลในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2559 และ
ได้รับใบอนุญาต 900 MHz แลว้ในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 

2) การเป็นผู ้ด าเนินงานและให้บริการส่ือสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ด้วยระบบ DATAKIT 
VIRTUAL CIRCUIT SWITCH โดยบริษทั แอดวานซ์ ดาตา้เน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชัน่ส์ จ  ากดั 
(“ADC”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้ม ไดรั้บอนุญาตจากบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) (“ทีโอที”) 
ตามสัญญาอนุญาตให้ด าเนินกิจการบริการส่ือสารขอ้มูลโดยใช้ระบบ DATAKIT VIRTUAL 
CIRCUIT SWITCH ในเขตชุมสายโทรศพัทน์ครหลวง ตามสัญญาฉบบัลงวนัท่ี 19 กนัยายน 2532  

ภายใตส้ัญญาดงักล่าวขา้งตน้ ADC มีสิทธิและหนา้ท่ีปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงโดยตอ้งโอน
กรรมสิทธ์ิในบรรดาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ หรือทรัพยสิ์นท่ีได้กระท าข้ึน หรือจดัหามาไว้
ส าหรับด าเนินการระบบ DATAKIT ให้แก่ทีโอทีทนัทีท่ีติดตั้งเสร็จเรียบร้อย และการจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ตามสัญญาเป็นรายปีให้แก่ทีโอที ในอตัราร้อยละของรายได้จากการให้บริการของ
ระบบ DATAKIT VIRTUAL CIRCUIT SWITCH ตามสัญญาและผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีพึงไดรั้บ
ในรอบปี ก่อนหกัค่าใชจ่้ายและค่าภาษีใดๆ หรืออยา่งนอ้ยเท่ากบัผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าต่อปี
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ADC และ ทีโอที ไดต้กลงแก้ไขสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ โดยท าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบบั 
ลงวนัท่ี 25 กนัยายน 2540 ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ด าเนินการออกไปอีกจาก 10 ปี เป็น 25 ปี 
(ส้ินสุดสัญญาวนัท่ี 24 กนัยายน 2565) และยกเวน้การเรียกเก็บเงินผลประโยชน์ตอบแทนรายปี 
ตั้งแต่วนัท่ี 25 กนัยายน 2540 ทั้งน้ี ADC ไดอ้อกหุ้นสามญัจ านวน 10.75 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ  
10 บาทให้กบั ทีโอที ในวนัท่ี 17 มีนาคม 2541 (ร้อยละ 11.23 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด) เพื่อแลกกบั
สิทธิดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 ทีโอที มีสัดส่วนถือหุ้นใน ADC คิดเป็นร้อยละ 48.12 
(2558: ร้อยละ 48.12) 
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3) การเป็นผูด้  าเนินการและให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ระบบ Digital PCN 1800 โดยบริษทั 
ดิจิตอล โฟน จ ากดั (“DPC”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดรั้บอนุญาตจาก บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน) (“กสท.”) ให้เป็นผูด้  าเนินการและให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ Digital PCN 1800 
(“สัญญาอนุญาตฯ”) ช่วงคล่ืนความถ่ีวิทยุคมนาคมระหว่าง 1747.9 MHz - 1760.5 MHz  และ 
1842.9 MHz  - 1855.5 MHz  ตามสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบ
เซลลูล่า Digital PCN 1800 ฉบบัลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2539 โดย DPC ไดรั้บสิทธิตามสัญญา 
เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2540 ถึง 15 กนัยายน 2556  DPC ผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ 
และจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญา 

ภายใตส้ัญญาดงักล่าวขา้งตน้ DPC มีสิทธิและหนา้ท่ีปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงโดยตอ้งโอน
เคร่ืองและอุปกรณ์ทั้งหมด รวมทั้งอะไหล่ของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับการให้บริการ ให้เป็น
กรรมสิทธ์ิของ กสท. เม่ือติดตั้งอุปกรณ์แลว้เสร็จเรียบร้อย และตอ้งจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให ้
กสท. ในอตัราร้อยละของรายได้ตามเกณฑ์สิทธิจากการให้บริการ ก่อนหักค่าใช้จ่าย ค่าภาษีและ
ค่าธรรมเนียม ซ่ึงผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าตลอดอายุสัญญารวมเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากวา่ 5,400 
ลา้นบาท โดยแบ่งช าระเป็นรายปี ดงัน้ี 

ปีที่ อตัราร้อยละของรายได้ ผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าต่อปี 
(ล้านบาท) 

1 25   9 
2 - 9 20  60 ถึง 320 

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

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 DPC ไดจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ กสท. แลว้เป็นจ านวนเงินรวม
ทั้งส้ิน 15,853 ลา้นบาท (2558: 15,853 ลา้นบาท) 
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ตามสัญญาอนุญาตฯ ส้ินสุดวนัท่ี 15 กนัยายน 2556 โดยเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ไดอ้อกประกาศ 
เร่ืองมาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชัว่คราวในกรณีส้ินสุดการอนุญาตฯ หรือสัญญาการให้บริการ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ก าหนดให้ผูใ้ห้บริการมีหน้าท่ีให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการต่อไปเป็นการชัว่คราว
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นบัจากวนัส้ินสุดสัญญาอนุญาตฯ โดยผูใ้หบ้ริการจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(“คสช.”) มีค  าสั่ง ฉบบัท่ี 94/2557 เร่ือง “การระงบัการด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยองคก์รจดัสรร
คล่ืนความถ่ี และก ากบัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ กิจการโทรคมนาคม” 
โดยให้ กสทช. ชะลอการด าเนินการเก่ียวการประมูลคล่ืนความถ่ีเพื่อกิจการโทรคมนาคมออกไป
เป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีมีค  าสั่งน้ี โดยในระหวา่งชะลอการด าเนินการ ผูใ้ห้บริการมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติั
ตามประกาศ กสทช. เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2556 เพื่อให้บริการแก่ผูใ้ชบ้ริการต่อไป กสทช. ยงัไม่ได้
ช้ีแจงในรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้บงัคบัและเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ (รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีจะ
เกิดข้ึนก่อนท่ีจะน าส่งรายไดใ้หก้บัรัฐ) ดงันั้นผลกระทบจากการตอ้งปฏิบติัตามการขยายระยะเวลา
ของ DPC จึงยงัไม่สามารถประเมินไดแ้น่นอนในขณะน้ี 

ต่อมาในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 กสทช. มีมติให้ส้ินสุดการให้บริการเป็นการชั่วคราวแก่
ผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 1800 MHz ในวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2558  

4) การเป็นผูด้  าเนินการและให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีภายใตค้ ล่ืนความถ่ี 2.1 GHz โดย บริษทั  
แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั (“AWN”) บริษทัยอ่ย ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้  าเนินการและ
ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีภายใตช่้วงคล่ืนความถ่ีวิทยุคมนาคมระหว่าง 1950 MHz - 1965 MHz    
และ 2140 MHz - 2155 MHz ตามใบอนุญาตเลขท่ี NBTC/FREQ/TEL/55/1 ลงวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2555 
โดย AWN ไดรั้บสิทธิตามใบอนุญาตดงักล่าว เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2555 ถึงวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2570  
AWN ผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดในใบอนุญาต 
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ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีเพื่อกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ล่ืนความถ่ี 1800 MHz 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2558  AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้  าเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ภายใตช่้วงคล่ืนความถ่ีวิทยุคมนาคมระหวา่ง 1725 MHz - 1740 MHz  และ 1820 MHz - 1835 MHz  
ตามใบอนุญาตเลขท่ี NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ่มเติมคร้ังท่ี 1) ลงวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2558 โดย AWN 
ได้รับสิทธิตามใบอนุญาตดงักล่าว เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัท่ี 15 กนัยายน 2576  
AWN ผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดในใบอนุญาต 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีเพื่อกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ล่ืนความถ่ี 900 MHz 

เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559  AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้  าเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ภายใตช่้วงคล่ืนความถ่ีวิทยุคมนาคมระหว่าง 895 MHz - 905 MHz  และ 940 MHz - 950 MHz  
ตามใบอนุญาตเลขท่ี NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ่มเติมคร้ังท่ี 2)  ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 โดย AWN 
ได้รับสิทธิตามใบอนุญาตดังกล่าว เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2574  
AWN ผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดในใบอนุญาต 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงัน้ี 

  ประเทศที่ บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการจัดตั้ง ณ วนัที่ 

30 มิถุนายน 
 ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 
   2559  2558 

บริษทั แอดวานซ์ ดาตา้เน็ทเวอร์ค  
  คอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ากดั* 

ผูใ้ห้บริการส่ือสารขอ้มูลผ่านเครือข่ายโทรศพัท ์
และ Optical Fiber  

ไทย 51.00  51.00 

  (*บริษทัยอ่ยทางออ้ม)     

บริษทั แอดวานซ์ คอนแทค็ เซ็นเตอร์ จ  ากดั ผูใ้ห้บริการขอ้มูลทางโทรศพัท ์ ไทย 99.99  99.99 

บริษทั ดิจิตอล โฟน จ ากดั ผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบดิจิตอล    ไทย 98.55  98.55 

บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จ  ากดั ผูจ้ดัจ  าหน่ายบตัรเงินสด ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แอดวานซ์ เอม็เปย ์จ  ากดั ผู้ให้บริการการช าระเงินสินค้าและบริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จ ากดั ผูใ้ห้บริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีบนคล่ืนความถ่ี    
2.1 GHz, 900 MHz และ 1800 MHz ผูจ้ดัจ  าหน่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี และให้บริการโทรศพัท์ระหว่าง
ประเทศ ให้บริการโทรคมนาคม บริการโครงข่าย
โทรคมนาคม และให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง
หรือโทรทศัน์ 

ไทย 99.99  99.99 
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  ประเทศที่ บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการจัดตั้ง ณ วนัที่ 

30 มิถุนายน 
 ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 
   2559  2558 

บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค  
  จ ากดั 

ให้บริการโทรคมนาคม และบริการโครงข่าย
โทรคมนาคม เช่น บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) 
บริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศและบริการ
ชุมสายอินเตอร์เน็ต บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ (IPLC & IP VPN) บริการเสียง
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Voice over IP)  และ
บริการโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (IP 
Television) 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซพัพลาย จ ากดั ผูน้ าเข้าและจดัจ าหน่าย โทรศพัท์เคล่ือนท่ีและ
อุปกรณ์ 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แฟกซ์ ไลท ์จ  ากดั ให้เช่าและบริการพ้ืนท่ี ท่ีดินและอาคาร และ 
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  

ไทย 99.98  99.98 

บริษทั ไมโม่เทค จ ากดั พฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT) บริการรวบรวม 
ขอ้มูลส าหรับบริการเสริมบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
(Content Aggregator) และให้บริการในการเรียก
เก็บและรับช าระเงินจากลูกคา้ 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด ์ 
เน็ทเวอร์ค  จ  ากดั 

ปัจจุบนัยงัไม่ไดป้ระกอบธุรกิจ ไทย 99.99  99.99 

บริษทัร่วม      

บริษทั อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จ  ากดั ให้บริการโครงข่ายส่ือสญัญาณโทรคมนาคม ไทย 29.00  29.00 
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2. เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
2.1 งบการเงินระหวา่งกาลรวมและงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง “งบการเงินระหวา่งกาล” และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป
ในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นแบบย่อ และมีการเปิดเผยขอ้มูล
เพิ่มเติมตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 
ซ่ึงน ามาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการด าเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี     
30 มิถุนายน 2559 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเตม็ปี 

2.4 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจ าปีท่ีไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินมิได้น ามาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิได้มีการก าหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าว 
ในงบการเงินระหว่างกาล ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

2.5 ดุลยพินิจและการประมาณการ 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้
ดุลยพินิจ การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชี
และการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจ
แตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

ในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชดุ้ลยพินิจอยา่งมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติั
ตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการ
ประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
1) การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฎิบติั 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559  กลุ่มบริษทั/บริษทัไดใ้ช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่
และปรับปรุงใหม่โดยสภาวชิาชีพบญัชีซ่ึงก าหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป เพื่อจดัท าและน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลน้ี
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทั/บริษทั 

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศท่ีเก่ียวกบัแนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับการตดัรายการสินทรัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั/บริษทัไดป้ระเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี
และเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินส าหรับงวดท่ีเร่ิมใช้มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าว 

4. เงินฝากธนาคารทีส่ามารถใช้เป็นการเฉพาะ  
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีบงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ บริษทัยอ่ย
ต้องฝากเงินสดท่ีรับล่วงหน้าจากลูกค้าไว้ในธนาคารเป็นจ านวนไม่น้อยกว่ามูลค่าคงเหลือของ 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ของบริษทัยอ่ย และไม่สามารถน าไปใชส้ าหรับวตัถุประสงคอ่ื์นนอกจากช าระ
ให้แก่ผูใ้ห้บริการเท่านั้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 เงินฝากธนาคารท่ีสามารถใชเ้ป็นการเฉพาะมีจ านวนเงิน 
3,508 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558: 4,447 ลา้นบาท) 
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5. เงินลงทุนอืน่  
เงินลงทุนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่

30 มถุินายน 
2559 

 ณ วนัที ่
31 ธันวาคม

2558 

 ณ วนัที ่
30 มถุินายน 

2559 

 ณ วนัที ่
31 ธันวาคม

2558 
เงนิลงทุนระยะส้ัน        
เงินลงทุนเผื่อขาย 35  305  -  - 
 35  305  -  - 
เงนิลงทุนระยะยาวอืน่        
เงินฝากประจ ากบัสถาบนัการเงินท่ีถูกจ ากดัการใช ้ 11  11  -  - 
เงินลงทุนอ่ืน 47  47  47  47 
 58  58  47  47 
รวม 93  363  47  47 

เงินลงทุนเผือ่ขาย 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนซ่ึงไดล้งทุนผา่นกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริหารโดยบริษทั
จดัการกองทุนอิสระ มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.37 ถึงร้อยละ 3.70 ต่อปี (31 ธันวาคม 2558: ร้อยละ 0.37 
ถึงร้อยละ 3.70 ต่อปี) 

รายการเคล่ือนไหวในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 ของเงินลงทุน 
เผือ่ขายมีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
เงนิลงทุนระยะส้ัน        
เงนิลงทุนเผือ่ขาย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 305  1,542  -  - 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 2  1,125  -  - 
ลดลงระหวา่งงวด (272)  (1,089)  -  - 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 35  1,578  -  - 
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เงินฝากประจ ากบัสถาบันการเงินทีถู่กจ ากดัการใช้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากประจ ากบัสถาบนัการเงินจ านวนเงิน 11.20 ลา้นบาท  
(31 ธนัวาคม 2558: 11.20 ลา้นบาท) ซ่ึงวางไวเ้ป็นหลกัประกนัในการท่ีธนาคารออกหนงัสือค ้าประกนั
เก่ียวกบัการปฏิบติัตามสัญญา 

เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษัท ศูนยใ์ห้บริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศพัท์ จ  ากดั ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 10,000 บาท ให้แก่ 
ผูถื้อหุ้น ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2558 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 40 ลา้นบาท และ 20 ลา้นบาท ส าหรับ
กลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั 
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ ณ วนัที ่

30 มถุินายน 
2559 

 ณ วนัที ่
31 ธันวาคม

2558 

 ณ วนัที ่
30 มถุินายน 

2559 

 ณ วนัที ่
31 ธันวาคม

2558 
ลูกหนีก้ารค้า         
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17        

ลูกหน้ีการคา้  26  5  366  711 
รายไดค้า้งรับ  10  6  366  910 

  36  11  732  1,621 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ         

ลูกหน้ีการคา้  6,043  5,973  534  842 
รายไดค้า้งรับ  6,352  6,074  1,654  1,639 

  12,395  12,047  2,188  2,481 
รวมลูกหนีก้ารค้า  12,431  12,058  2,920  4,102 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (1,231)  (1,028)  (169)  (194) 
ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ  11,200  11,030  2,751  3,908 
ลูกหนีอ้ืน่  3,932  5,358  377  1,574 
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่  15,132  16,388  3,128  5,482 

 (กลบัรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ        
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 320  359  (4)  5 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 604  690  (7)  2 
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การวเิคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ณ วนัที ่

30 มถุินายน 
2559 

 ณ วนัที ่
31 ธันวาคม

2558 

 ณ วนัที ่
30 มถุินายน 

2559 

 ณ วนัที ่
31 ธันวาคม

2558 
บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั         
ยงัไม่ครบก าหนดช าระถึงเกินก าหนด 
    ช าระนอ้ยกวา่ 3 เดือน 

  
31 

  
11 

  
719 

  
1,621 

เกินกวา่ 3       แต่ไม่เกิน 6        -  -  5  - 
เกินกวา่ 6       แต่ไม่เกิน 12        5  -  8  - 
  36  11  732  1,621 
บุคคลหรือกจิการอืน่ๆ         
ยงัไม่ครบก าหนดช าระถึงเกินก าหนด 
    ช าระนอ้ยกวา่ 3 เดือน 

  
9,730 

  
9,610 

  
237 

  
461 

เกินกวา่ 3       แต่ไม่เกิน 6        444  393  72  56 
เกินกวา่ 6       แต่ไม่เกิน 12        362  131  53  88 
เกินกวา่ 12        1,859  1,913  1,826  1,876 
  12,395  12,047  2,188  2,481 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (1,231)  (1,028)  (169)  (194) 
  11,164  11,019  2,019  2,287 
ลูกหนีก้ารค้าสุทธิ  11,200  11,030  2,751  3,908 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั/บริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 14 วนัถึง 30 วนั 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559  
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 

- 15 - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริษทั/บริษทัมียอดหน้ีคงเหลือของรายไดค้า้งรับของเงินส่วนแบ่งรายได้
จากการให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ จ านวน 1,584 ลา้นบาท และ 1,574 ลา้นบาท ตามล าดบั                  
(31 ธันวาคม 2558: 1,584 ลา้นบาท และ 1,574 ลา้นบาท ตามล าดบั) ส่วนหน่ึงของยอดคงเหลือดงักล่าว                   
แสดงเป็นหน้ีคงคา้งนานเกิน 12 เดือน เป็นจ านวนเงิน 1,581 ลา้นบาท และ 1,571 ลา้นบาท ตามล าดบั                        
(31 ธนัวาคม 2558: 1,573 ลา้นบาท และ 1,564 ลา้นบาท ตามล าดบั)  

เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2556 บริษทัไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษทั  
ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ช าระหน้ีดงักล่าวพร้อมดอกเบ้ียรวมเป็นจ านวนเงิน 1,527 ลา้นบาท     

เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2556 บริษทั ดิจิตอล โฟน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาทต่อ
ศาลปกครองกลางเรียกร้องให้บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (“กสท”) ช าระหน้ีดงักล่าว
พร้อมดอกเบ้ียรวมเป็นจ านวนเงิน 11 ลา้นบาท  

7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
รายการเคล่ือนไหวในเงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 
2558 ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินรวม 
  2559  2558 
บริษัทร่วม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  - 
รับรู้ก าไรในบริษทัร่วม  10  - 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน  10  - 
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เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2557 บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากดั (“SBN”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย 
ไดล้งทุนในบริษทั อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จ  ากดั (“IH”) เป็นจ านวน 145,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 25 บาท            
เป็นจ านวนเงิน 3.6 ลา้นบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุน้คิดเป็นร้อยละ 29 

เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2557 บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากดั (“ABN”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ได้ซ้ือเงินลงทุนใน IH จาก SBN เป็นจ านวน 145,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 25 บาทเป็นจ านวนเงิน 
3.6 ลา้นบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุน้คิดเป็นร้อยละ 29 

เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 ABN ไดช้ าระเงินค่าหุ้นของ IH ท่ีเรียกช าระเพิ่มเติมร้อยละ 75 เป็นจ านวน 
10.88 ล้านบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน าไปใช้ลงทุนในอนาคต บริษทัยงัคงมีสัดส่วนการถือหุ้น
คงเหลือร้อยละ 29  

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
รายการเคล่ือนไหวในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 
2558 ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2559  2558 

บริษัทย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  7,661  7,912 
การเพิ่มทุนในบริษทัยอ่ย  -  14 
การลดทุนในบริษทัยอ่ย  -  (75) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (179) 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน  7,661  7,672 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559  
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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การเพิม่ทุนในบริษัทย่อย 

เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2558 บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากดั (“ABN”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย                 
ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 1 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 15 ลา้นบาท 
(หุน้สามญั 150,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) กบักระทรวงพาณิชย ์การเพิ่มทุนในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อน าไปใช้ลงทุนในอนาคต บริษทัได้จ่ายเงินลงทุนเพิ่มในราคา 100 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจ านวนเงิน  
14 ลา้นบาท ซ่ึงท าใหบ้ริษทัมีสัดส่วนการถือหุน้เป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 

การลดทุนในบริษัทย่อย 

เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2558 บริษทัไดรั้บเงินคืนทุนจากบริษทั แอดวานซ์ อินเทอร์เน็ต เรโวลูชัน่ จ  ากดั 
(“AIR”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เป็นจ านวนเงิน 75 ลา้นบาท 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทับนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน บริษทั แอดวานซ์ อินเทอร์เน็ต เรโวลูชัน่ จ  ากดั 
(“AIR”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 เป็นจ านวนเงิน 
179 ลา้นบาท จากการสอบทานมูลค่าตามบญัชีของ AIR เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2558 AIR ไดเ้สร็จส้ิน                 
การช าระบญัชี 

การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2558 มีมติให้บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค 
จ ากดั (“ABN”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย เขา้ร่วมทุนกบับริษทั อมตะ คอร์ปอเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) (“AMATA”) 
ในสัดส่วนร้อยละ 60 หรือ 600,000 หุ้น คิดเป็นเงินลงทุนรวม 60 ลา้นบาท เพื่อการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงข่ายใยแก้วน าแสงภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดย ABN จะด าเนินการจดทะเบียน 
เพิ่มทุนต่อไป 

 



บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั  
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559  
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ทุนช าระแล้ว  ราคาทุน  การด้อยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  รายได้เงินปันผล 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
วันที่ 30 มิถุนายน 

 ร้อยละ         
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  
 2559 2558 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

บริษัทย่อย      
บริษทั แอดวานซ์ คอนแทค็ เซ็นเตอร์ จ ากดั 99.99 99.99 272  272  811  811  -  -  811  811  152  - 
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  -  - 
บริษทั แอดวานซ์  เอ็มเปย ์จ  ากดั 99.99 99.99 300  300  336  336  -  -  336  336  339  268 
บริษทั เอไอเอ็น โกลบอลคอม จ ากดั 99.99 99.99 100  100  100  100  -  -  100  100  85  598 
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั 99.99 99.99 1,350  1,350  1,485  1,485  -  -  1,485  1,485  13,541  13,662 
บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค จ ากดั 99.99 99.99 300  300  300  300  -  -  300  300  -  1,176 
บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จ ากดั 99.99 99.99 50  50  50  50  -  -  50  50  520  440 
บริษทั แฟกซ์ ไลท ์จ ากดั 99.98 99.98 1  1  1  1  -  -  1  1  680  417 
บริษทั ไมโม่ เทค จ ากดั 99.99 99.99 50  50  50  50  -  -  50  50  599  219 
บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค จ ากดั 99.99 99.99 15  15  15  15  -  -  15  15  -  - 
รวม       15,891  15,891  (8,230)  (8,230)  7,661  7,661  15,916  16,780 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559  
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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9. รายจ่ายฝ่ายทุน 
รายการเคล่ือนไหวของรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 
และ 2558 ประกอบดว้ย 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอด ณ วนัที ่  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอน/อืน่ๆ  ยอด ณ วนัที ่

 1 มกราคม        30 มิถุนายน 
 2559        2559 
ราคาทุน          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 117,841  25,636  (872)  (68)  142,537 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญา

อนุญาตให้ด าเนินการ 
 

1,248 
  

- 
  

- 
  

- 
  

1,248 
ใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี

โทรคมนาคม 
 

55,010 
  

             69,148 
  

- 
  

- 
  

124,158 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,886  770                (26)  68  6,698 

รวม 179,985  95,554  (898)  -  274,641 
          
ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าตัดจ าหน่ายสะสม          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (33,550)  (6,665)  856  -  (39,359) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญา

อนุญาตให้ด าเนินการ 
 

(1,248) 
  

- 
  

- 
  

- 
  
(1,248) 

ใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี
โทรคมนาคม 

 
(3,219) 

  
(1,611) 

  
- 

  
- 

  
(4,830) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,694)  (301)                 26  -  (2,969) 
รวม (40,711)  (8,577)  882  -  (48,406) 

 139,274        226,235 

 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559  
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558 
หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม  
 ยอด ณ วนัที ่  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอน/อืน่ๆ  ยอด ณ วนัที ่

 1 มกราคม        30 มิถุนายน 
 2558        2558 
ราคาทุน          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 99,813  16,005  (12,240)  (187)  103,391 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญา

อนุญาตให้ด าเนินการ 
 

147,306 
  

54 
  

(19,772) 
  

(54) 
  

127,534 
ใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี

โทรคมนาคม 
 

14,643 
  

- 
  

- 
  

- 
  

14,643 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,657  576  (16)  -  5,217 

รวม 266,419  16,635  (32,028)  (241)  250,785 
          
ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าตัดจ าหน่ายสะสม          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (39,110)  (4,603)  12,178  -  (31,535) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญา

อนุญาตให้ด าเนินการ 
 

(138,568) 
  

(5,621) 
  

19,612 
  

21 
  

(124,556) 
ใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี          

โทรคมนาคม (2,019)  (484)  -  -  (2,503) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,152)  (248)  3  -  (2,397) 

รวม (181,849)  (10,956)  31,793  21  (160,991) 
 84,570        89,794 

          
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน        

2559       ล้านบาท  8,577 

2558       ล้านบาท  10,956 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559  
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอด ณ วนัที ่  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอน/อืน่ๆ  ยอด ณ วนัที ่

 1 มกราคม        30 มิถุนายน 
 2559        2559 
ราคาทุน          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8,021  10  (827)  -  7,204 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 480  -                  (25)  -  455 

รวม 8,501  10  (852)  -  7,659 
          
ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าตัดจ าหน่ายสะสม          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (7,521)  (71)  795  -  (6,797) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (408)  (14)                  25  -  (397) 

รวม (7,929)  (85)  820  -  (7,194) 
 572        465 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอด ณ วนัที ่  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอน/อืน่ๆ  ยอด ณ วนัที ่
 1 มกราคม        30 มิถุนายน 
 2558        2558 

ราคาทุน          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 24,291  50  (12,976)  20  11,385 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญา

อนุญาตให้ด าเนินการ 
 

146,058 
  

54 
  

(19,772) 
  

(54) 
  

126,286 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 474  -  -  -  474 

รวม 170,823  104  (32,748)  (34)  138,145 
          
ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าตัดจ าหน่ายสะสม          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (23,188)  (173)  12,648  -  (10,713) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญา

อนุญาตให้ด าเนินการ 
 

(137,320) 
  

(5,621) 
  

19,612 
  

21 
  

(123,308) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (362)  (23)  -  -  (385) 

รวม (160,870)  (5,817)  32,260  21  (134,406) 
 9,953        3,739 

          
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน     

2559       ล้านบาท  85 
2558       ล้านบาท  5,817 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559  
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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ส่วนหน่ึงของสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นเสาติดตั้งสายอากาศ จ านวน 13,198 ตน้ท่ี
บริษทัโอนให้แก่ บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) และเป็นเสาติดตั้งสายอากาศจ านวน 152 ตน้และตูใ้ส่
อุปกรณ์ จ านวน 115 ตู ้ท่ีบริษทั ดิจิตอล โฟน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยได้โอนให้แก่ บริษทั กสท 
โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดท้บทวนสัญญาให้ด าเนินการ และพิจารณาถึงลกัษณะ
และหนา้ท่ีการใชง้านของเสาติดตั้งสายอากาศ (Tower) และตูใ้ส่อุปกรณ์ (Container) แลว้ เห็นว่ามิใช่
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ จึงไม่มีหน้าท่ีตอ้งส่งมอบเสา
ติดตั้งสายอากาศ (Tower) และตูใ้ส่อุปกรณ์ (Container) ดงักล่าว และได้ยื่นค าเสนอขอ้พิพาทต่อ 
ส านกัระงบัขอ้พิพาท ส านกังานศาลยติุธรรม เพื่อใหค้ณะอนุญาโตตุลาการมีค าช้ีขาดวา่สินทรัพยด์งักล่าว
ไม่ใช่เคร่ืองมือและอุปกรณ์ตามท่ีก าหนดในสัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการในเดือนกรกฎาคม 2557 

เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2555 บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั (“AWN”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย  
เป็นผูช้นะการประมูลใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี 2.1 GHz (3G) ดว้ยราคาประมูลรวมทั้งส้ิน 14,625 ลา้นบาท 
เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2555 AWN ไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี 2.1 GHz (3G) (“ใบอนุญาตฯ”) อยา่งเป็น
ทางการจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(“กสทช.”) ส าหรับการด าเนินการเป็นระยะเวลา 15 ปี ตามเง่ือนไขและข้อก าหนดท่ีระบุไวใ้นการ
ประมูล AWN ได้ช าระเงินประมูลคล่ืนความถ่ีงวดท่ีหน่ึงจ านวนร้อยละ 50 ของราคาประมูลและ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 7,824 ลา้นบาท พร้อมวางหนงัสือค ้าประกนัจากธนาคารเพื่อค ้าประกนั
การช าระเงินในส่วนท่ีเหลือให้กับ กสทช. แล้วเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2555 และช าระอีกร้อยละ 25  
ในปีท่ีสองเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 และช าระส่วนท่ีเหลือในปีท่ีสามเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2558 
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เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั (“AWN”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 
เป็นผูช้นะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี 1800 MHz ดว้ยราคาประมูลรวมทั้งส้ิน 40,986 ลา้นบาท 
AWN ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี 1800 MHz (“ใบอนุญาตฯ”) อย่างเป็นทางการจาก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”)  
ตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นการประมูล AWN ไดช้ าระเงินประมูลคล่ืนความถ่ีงวดท่ีหน่ึง
จ านวนร้อยละ 50 ของราคาประมูลและภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 21,928 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี  
23 พฤศจิกายน  2558 พร้อมวางหนงัสือค ้าประกนัจากธนาคารเพื่อค ้าประกนัการช าระเงินในส่วนท่ีเหลือ
ใหก้บั กสทช. และจะช าระอีกร้อยละ 25 ในปีท่ีสอง และส่วนท่ีเหลือในปีท่ีสาม 

เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559 บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั (“AWN”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 
เป็นผูช้นะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี 900 MHz ดว้ยราคาประมูลรวมทั้งส้ิน 75,654 ลา้นบาท 
AWN ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ค ล่ืนความถ่ี  900 MHz (“ใบอนุญาตฯ”) อย่างเป็นทางการจาก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”)  
ตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นการประมูล เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2559 AWN ได้ช าระเงิน
ประมูลคล่ืนความถ่ีงวดท่ีหน่ึงจ านวนร้อยละ 11 ของราคาประมูลและภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
8,603 ลา้นบาท พร้อมวางหนงัสือค ้าประกนัจากธนาคารเพื่อค ้าประกนัการช าระเงินในส่วนท่ีเหลือให้กบั 
กสทช. โดยจะช าระงวดท่ี 2 และงวดท่ี 3 อีกร้อยละ 5 ในปีท่ีสองและปีท่ีสาม และส่วนท่ีเหลือช าระ 
ในปีท่ีส่ี 

ตน้ทุนใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่าปัจจุบนัของ
ตน้ทุนท่ีไดม้าของใบอนุญาตฯ ดงักล่าว 
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10. หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ ณ วนัที ่

30 มถุินายน 
 ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 
 ณ วนัที ่

30 มถุินายน 
 ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 
  2559  2558  2559  2558 
ส่วนทีห่มุนเวยีน         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  11,190  8,500  5,700  7,700 
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ         
 ภายในหน่ึงปี         
 - ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ        

 ภายในหน่ึงปี  4,209  4,314  4,209  4,314 
 - ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึง        

 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  43  41  13  13 
 - หุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ         

 ภายในหน่ึงปี  397  -  -  - 
  4,649  4,355  4,222  4,327 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 -  -  6,640  6,490 
  15,839  12,855  16,562  18,517 
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน         
หน้ีสินระยะยาว         
 - เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ  44,733  35,836  4,255  9,369 
 - หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิ 17 31,165  16,580  -  - 
 - หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  151  161  36  44 

  76,049  52,577  4,291  9,413 
รวม  91,888  65,432  20,853  27,930 

กลุ่มบริษทั/บริษทัมีขอ้จ ากดัท่ีตอ้งปฏิบติัตาม รวมทั้งการรักษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะยาว 
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ราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ระยะยาว (ยอดรวมก่อนหักค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้)  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม 
  ราคาตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม* 
  ณ วนัที ่

30 มถุินายน 

 ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

 ณ วนัที ่
30 มถุินายน 

 ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

  2559  2558  2559  2558 
หุน้กูร้ะยะยาว  31,600  16,600  33,115  17,958 

* มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูท่ี้มีการซ้ือขายในตลาดหุ้นกูค้  านวณจากราคาซ้ือขายท่ีประกาศอยู่ในสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย โดยใชร้าคาปิด ณ วนัท่ีในรายงาน 

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 
2558 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 65,432  37,050  27,930  15,430 
เพ่ิมข้ึน 50,306  2,520  8,823  7,607 
ตน้ทุนการกูย้มื 9  -  -  - 
ตน้ทุนในการออกหุน้กู ้ (20)  -  -  - 
จ่ายช าระคืน (23,520)  (2,759)  (15,577)  (2,754) 
ยกเลิกหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  (15) 
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่ 
เกิดข้ึนจริง (350) 

 
282 

 
(350)  282 

ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้าย 31  14  27  12 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 91,888  37,107  20,853  20,562 
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11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ ณ วนัที ่

30 มถุินายน 
 ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 
 ณ วนัที ่

30 มถุินายน 
 ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 
  2559  2558  2559  2558 
เจ้าหนีก้ารค้า         
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 279  323  183  264 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  16,502  14,035  116  279 
รวม  16,781  14,358  299  543 
         
เจ้าหนีอ้ืน่  14,804  13,393  3,979  2,933 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่  31,585  27,751  4,278  3,476 

12. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

โครงการ Performance share plan 

คร้ังที ่1 

ในเดือนมีนาคม 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 1/2556 ไดอ้นุมติัการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั โดยใบส าคญัแสดงสิทธิไดเ้สนอขายให้แก่พนกังานของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย รวมถึงกรรมการของบริษทัท่ีมีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“โครงการ”) 
โดยขอ้มูลส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั มีดงัน้ี 

วนัท่ีอนุมติั: 27 มีนาคม 2556 
จ านวนหน่วยท่ีเสนอขาย: 405,800 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้: 206.672 บาท/หุน้ 
จ านวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรับ: 405,800 หุน้ 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัท่ีมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัคร้ังแรก 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
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คร้ังที ่2 
ในเดือนมีนาคม 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 1/2557 ไดอ้นุมติัการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั โดยใบส าคญัแสดงสิทธิไดเ้สนอขายให้แก่พนกังานของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย รวมถึงกรรมการของบริษทัท่ีมีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“โครงการ”) 
โดยขอ้มูลส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั มีดงัน้ี 

วนัท่ีอนุมติั: 26 มีนาคม 2557 
จ านวนหน่วยท่ีเสนอขาย: 680,000 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้: 211.816 บาท/หุน้ 
จ านวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรับ: 680,000 หุน้ 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัท่ีมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัคร้ังแรก 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 

คร้ังที ่3 
ในเดือนมีนาคม 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 1/2558 ไดอ้นุมติัการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั โดยใบส าคญัแสดงสิทธิไดเ้สนอขายให้แก่พนกังานของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย รวมถึงกรรมการของบริษทัท่ีมีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“โครงการ”) 
โดยขอ้มูลส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั มีดงัน้ี 

วนัท่ีอนุมติั: 24 มีนาคม 2558 
จ านวนหน่วยท่ีเสนอขาย: 872,200 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้: 249.938 บาท/หุน้ 
จ านวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรับ: 872,200 หุน้ 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัท่ีมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัคร้ังแรก 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ระยะเวลาเสนอขาย: ภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 ให้ออกและ

เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิตามโครงการใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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คร้ังที ่4 
ในเดือนมีนาคม 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 1/2559 ไดอ้นุมติัการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั โดยใบส าคญัแสดงสิทธิไดเ้สนอขายให้แก่พนกังานของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย รวมถึงกรรมการของบริษทัท่ีมีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“โครงการ”) 
โดยขอ้มูลส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั มีดงัน้ี 

วนัท่ีอนุมติั: 29 มีนาคม 2559 
จ านวนหน่วยท่ีเสนอขาย: 826,900 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้: 166.588 บาท/หุน้ 
จ านวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรับ: 826,900 หุน้ 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัท่ีมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัคร้ังแรก 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ระยะเวลาเสนอขาย: ภายใน 1 ปี นับจากวนัท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ให้ออกและ

เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิตามโครงการใบส าคญัแสดงสิทธิ 

การเปล่ียนแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัแสดงไดด้งัน้ี 

 ณ วนัที่ 1 มกราคม รายการระหว่างงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 
 2559  ออกให้  ใช้สิทธิ  ริบคนื  รับคนื  2559 
 (หน่วย)  (หน่วย)  (หน่วย)  (หน่วย)  (หน่วย)  (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  -  -  (33,636)  -  578,132 
 641,584  -  -  (33,636)  -  607,948 
ESOP - Grant III            
- กรรมการ 51,600  -  -  -  -  51,600 
- พนกังาน 725,716  -  -  (39,366)  -  686,350 
 777,316  -  -  (39,366)  -  737,950 
ESOP - Grant IV            
- กรรมการ -  56,800  -  -  -  56,800 
- พนกังาน -  653,900  -  -  -  653,900 
 -  710,700  -  -  -  710,700 
รวม 1,791,200  710,700  -  (73,002)  (372,300)  2,056,598 
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การวดัมูลค่ายุติธรรม 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีออกให้ ณ วนัท่ี
ใหสิ้ทธิโดยใช ้Monte Carlo Simulation technique โดยมีขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัดงัน้ี 

คร้ังที ่1 
มูลค่ายติุธรรมถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 183.499  บาทต่อหุ้น 
ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 262.000  บาทต่อหุ้น 
ราคาการใชสิ้ทธิ 206.672  บาทต่อหุ้น 
ความผนัผวนของหุ้นท่ีคาดหวงั ร้อยละ 23.51 
เงินปันผลท่ีคาดหวงั ร้อยละ 4.16 
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง ร้อยละ 3.07 

คร้ังที ่2 
มูลค่ายติุธรรมถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 101.617  บาทต่อหุ้น 
ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 240.000  บาทต่อหุ้น 
ราคาการใชสิ้ทธิ 211.816  บาทต่อหุ้น 
ความผนัผวนของหุ้นท่ีคาดหวงั ร้อยละ 25.15 
เงินปันผลท่ีคาดหวงั ร้อยละ 5.00 
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง ร้อยละ 3.08 
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คร้ังที ่3 
มูลค่ายติุธรรมถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 82.907  บาทต่อหุ้น 
ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 236.000  บาทต่อหุ้น 
ราคาการใชสิ้ทธิ 249.938  บาทต่อหุ้น 
ความผนัผวนของหุ้นท่ีคาดหวงั ร้อยละ 22.99 
เงินปันผลท่ีคาดหวงั ร้อยละ 5.28 
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง ร้อยละ 2.34 

คร้ังที ่4 
มูลค่ายติุธรรมถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 67.742  บาทต่อหุ้น 
ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 165.000  บาทต่อหุ้น 
ราคาการใชสิ้ทธิ 166.588  บาทต่อหุ้น 
ความผนัผวนของหุ้นท่ีคาดหวงั ร้อยละ 27.70 
เงินปันผลท่ีคาดหวงั ร้อยละ 8.48 
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง ร้อยละ 1.72 

ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกรายจ่าย
โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จ  านวน 9 ล้านบาท และ 18 ล้านบาท ตามล าดับ ในงบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการ (ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558: 7 ล้านบาท และ                     
13 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
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13. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 
ส่วนงาน 1 บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและศูนยใ์หข้่าวสารทางโทรศพัท ์
ส่วนงาน 2 ขายเคร่ืองโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
ส่วนงาน 3  บริการส่ือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัทแ์ละอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

ข้อมูลตามส่วนที่รายงาน 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

หน่วย : ล้านบาท 
        

 บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี    บริการส่ือสารข้อมูล   

 และศูนย์ให้ข่าวสาร  ขายเคร่ืองโทรศัพท์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รวมส่วนงานท่ี 
 ทางโทรศัพท์  เคลื่อนท่ี  อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  รายงาน 
     2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 31,101  32,150  4,894  5,739  488  246  36,483  38,135 
                
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 
      ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 12,400  12,770  (432)  (196)  84  (222)  12,052  12,352 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
หน่วย : ล้านบาท 

 บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี    บริการส่ือสารข้อมูล   

 และศูนย์ให้ข่าวสาร  ขายเคร่ืองโทรศัพท์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รวมส่วนงานท่ี 
 ทางโทรศัพท์  เคลื่อนท่ี  อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  รายงาน 
     2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 62,306  64,189  10,560  14,036  869  489  73,735  78,714 
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 
      ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 21,615  25,176  (831)  (361)  95  (167)  20,879  24,648 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังน้ี  

       หน่วย : ล้านบาท 

 บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี    บริการส่ือสารข้อมูล   

 และศูนย์ให้ข่าวสาร  ขายเคร่ืองโทรศัพท์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รวมส่วนงานท่ี 
 ทางโทรศัพท์  เคลื่อนท่ี  อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  รายงาน 

 ณ วันท่ี 
30 มิถุนายน 

 ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

 ณ วันท่ี 
30 มิถุนายน 

 ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

 ณ วันท่ี 
30 มิถุนายน 

 ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

 ณ วันท่ี 
30 มิถุนายน 

 ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
สินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน 254,821  170,199  11,511  9,892  4,392  1,670  270,724  181,761 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559  
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

 

- 32 - 

14. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปี
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใช้กบัรายได้ก่อนภาษีของงวดระหว่างกาล 
อตัราภาษีเงินได้ท่ีแท้จริงรวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองส าหรับงวดสามเดือน 
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 คือ ร้อยละ 20.38 / ร้อยละ (0.43) และร้อยละ15.38 / ร้อยละ (5.94) 
ตามล าดบั (30 มิถุนายน 2558 : ร้อยละ 20.29/ ร้อยละ 0.97 และร้อยละ 19.91/ ร้อยละ 3.03 ตามล าดบั)  
การเปล่ียนแปลงของอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงของงบการเงินเฉพาะกิจการเกิดจากรายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 

15. ก าไรต่อหุ้น 
ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 
ค  านวณจากก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผู ้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจ านวนหุ้นสามัญท่ี
ออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวดในแต่ละงวด โดยถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัดงัน้ี 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน   (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
ก าไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามญัของบริษัท  
 (ขั้นพืน้ฐาน) 

 
9,596 

  
9,849 

  
15,667 

  
17,487 

จ านวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั 
 (ขั้นพืน้ฐาน) 

 
2,973 

  
2,973 

  
2,973 

  
2,973 

ก าไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 3.23  3.31  5.27  5.88 
 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 

   
(ล้านบาท/ล้านหุ้น) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
ก าไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามญัของบริษัท  
 (ขั้นพืน้ฐาน) 

 
17,669 

  
19,746 

  
17,209 

  
19,329 

จ านวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั 
 (ขั้นพืน้ฐาน) 

 
2,973 

  
2,973 

  
2,973 

  
2,973 

ก าไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 5.94  6.64  5.79  6.50 
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 ก าไรต่อหุ้นปรับลด 
ก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558       
ค  านวณจากก าไร ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้
ระหวา่งงวดในแต่ละงวด โดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัหลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลดดงัน้ี 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน   (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) 9,596  9,849  15,667  17,487 
ก าไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัท  (ปรับลด) 9,596  9,849  15,667  17,487 

จ านวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 
   (ขั้นพ้ืนฐาน) 

 
2,973 

  
2,973 

  
2,973 

  
2,973 

จ านวนหุ้นสามญัโดยวธีิถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั 
   (ปรับลด) 

 
2,973 

  
2,973 

  
2,973 

  
2,973 

ก าไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 3.23  3.31  5.27  5.88 

 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน   (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) 17,669  19,746  17,209  19,329 
ก าไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัท (ปรับลด) 17,669  19,746  17,209  19,329 

จ านวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 
   (ขั้นพ้ืนฐาน) 

 
2,973 

  
2,973 

  
2,973 

  
2,973 

จ านวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั 
   (ปรับลด) 

 
2,973 

  
2,973 

  
2,973 

  
2,973 

ก าไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 5.94  6.64  5.79  6.50 
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16. เงินปันผล 
ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2558 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการ
จดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 12.00 บาท ทั้งน้ีบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับ
หุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 6.04 บาท เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2557 ดงันั้นจึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายส าหรับงวดน้ี
ในอตัราหุ้นละ 5.96 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 17,718 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้น  
เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2558 

ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการ
จดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 12.99 บาท ทั้งน้ีบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับ
หุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 6.50 บาท เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2558 ดงันั้นจึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายส าหรับงวดน้ี
ในอตัราหุ้นละ 6.49 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 19,295 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้น  
เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 

17. บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
กิจการและบุคคลท่ีควบคุมบริษทัหรือถูกควบคุมโดยบริษทัหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกบับริษทัทั้ง
ทางตรงหรือทางออ้มไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั บริษทัย่อยและบริษทัย่อยล าดบัถดัไป บุคคลท่ีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียใน
สิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึงท าให้ผูเ้ป็นเจา้ของดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัเหนือกิจการ 
ผูบ้ริหารส าคญัรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษทัและสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคล
เหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันซ่ึงอาจมีข้ึนได้ ตอ้งค านึงถึง
รายละเอียดของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
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ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทั/บริษทัไดด้ าเนินการคา้ตามปกติกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยกลุ่มบริษทั/
บริษัทได้คิดราคาซ้ือ-ขายสินค้า และบริการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล มีการ
เปรียบเทียบกบัราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้นๆ แลว้ โดยมีเง่ือนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ ในปี 2558 รายการ
ค่าท่ีปรึกษาและบริหารงานคิดราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั โดยค านวณตามอตัราร้อยละของสินทรัพย ์ในขณะท่ี
รายการดงักล่าวค านวณจากสัดส่วนการท างานท่ีบริษทัไดท้  าให้กบับริษทัผูว้า่จา้งในปี 2559 สัญญาดงักล่าว
ลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายแลว้ และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

ความสัมพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุม หรือควบคุม
ร่วมกนัในกลุ่มบริษทั/บริษทั  หรือเป็นกิจการท่ีบริษทัควบคุม หรือควบคุมร่วมกนั หรือเป็นบุคคลหรือ
กิจการท่ีมีรายการบญัชีกบักลุ่มบริษทั/บริษทั มีดงัน้ี 

ช่ือกจิการ ประเทศที่จัดตั้ง 
/สัญชาติ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทัยอ่ย ไทย เป็นกลุ่มบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 หรือมี
อ านาจในการควบคุม 

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

ไทยและลาว บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) (“อินทชั”) เป็นผูถื้อหุ้น
ในบริษทัร้อยละ 40.45 และมีกรรมการร่วมกนั 

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

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

บริษทั อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จ  ากดั ไทย บริษทัร่วม 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ไทย เป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกรรมการของบริษัทหรือกิจการท่ีมี

กรรมการบริษทัร่วมกนั 

 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559  
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

 

- 36 - 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี            
30 มิถุนายน 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี  

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
รายได้จากการให้บริการ        
บริษทัยอ่ย -  -  1,845  6,865 
กลุ่มอินทชั 5  10  -  3 
กลุ่ม SingTel 107  159  -  43 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 31  1  -  - 
รวม 143  170  1,845  6,911 

        
เงนิปันผลรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  15,916  16,780 

        
ดอกเบีย้รับ        
บริษทัยอ่ย -  -  409  329 
บริษทัร่วม -  1  -  - 
รวม -  1  409  329 

        
รายได้อืน่        
บริษทัยอ่ย -  -  397  86 
กลุ่มอินทชั 1  2  -  - 
รวม 1  2  397  86 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
ค่าเช่าและค่าบริการอืน่        
บริษทัยอ่ย -  -  1,813  2,288 
กลุ่มอินทชั 118  116  -  5 
กลุ่ม SingTel 109  137  18  31 
บริษทัร่วม 40  -  -  - 
รวม 267  253  1,831  2,324 

        
ค่าโฆษณา        
กลุ่มอินทชั -  8  -  2 

        
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย        
บริษทัยอ่ย -  -  -  2 

 
ค่าคอมมชิช่ัน  

 
 

 
 

 
 

บริษทัยอ่ย -  -  4  73 

        
ค่าตอบแทนผู้บริหาร        
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 33  56  33  56 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2  2  2  2 
รวม 35  58  35  58 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
ซ้ือสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อืน่ๆ        
บริษทัยอ่ย -  -  -  10 
กลุ่มอินทชั 97  -  -  - 
บริษทัร่วม 12  -  -  - 
รวม 109  -  -  10 

 
ต้นทุนทางการเงนิ  

 
 

 
 

 
 

บริษทัยอ่ย -  -  22  15 
กลุ่มอินทชั 1  -  -  - 
บริษทัร่วม 1  -  -  - 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 4  -  -  - 
รวม 6  -  22  15 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 

รายได้จากการให้บริการ        
บริษทัยอ่ย -  -  4,593  16,250 
กลุ่มอินทชั 9  20  -  8 
กลุ่ม SingTel 227  346  1  65 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 60  2  -  - 
รวม 296  368  4,594  16,323 

        
ขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อืน่ๆ        
บริษทัยอ่ย -  -  22  311 

        
เงนิปันผลรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  15,916  16,780 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559  
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
ดอกเบีย้รับ        
บริษทัยอ่ย -  -  868  674 
บริษทัร่วม -  2  -  - 
รวม -  2  868  674 
        
รายได้อืน่        
บริษทัยอ่ย -  -  795  158 
กลุ่มอินทชั 4  5  -  1 
รวม 4  5  795  159 
 
ค่าเช่าและค่าบริการอืน่  

 
 

 
 

 
 

บริษทัยอ่ย -  -  3,656  4,654 
กลุ่มอินทชั 272  250  1  14 
กลุ่ม SingTel 157  561  35  47 
บริษทัร่วม 83  -  -  - 
รวม 512  811  3,692  4,715 
        
ค่าโฆษณา        
กลุ่มอินทชั -  19  -  3 
        
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย        
บริษทัยอ่ย -  -  2  6 
 
ค่าคอมมชิช่ัน  

 
 

 
 

 
 

บริษทัยอ่ย -  -  12  165 
        
ค่าตอบแทนผู้บริหาร        
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 66  93  66  93 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 5  4  5  4 
รวม 71  97  71  97 
        



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559  
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
ซ้ือสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อืน่ๆ        
บริษทัยอ่ย -  -  -  10 
กลุ่มอินทชั 100  -  -  - 
บริษทัร่วม 12  -  -  - 
รวม 112  -  -  10 

 
ต้นทุนทางการเงนิ  

 
 

 
 

 
 

บริษทัยอ่ย -  -  44  15 
กลุ่มอินทชั 1  -  -  - 
บริษทัร่วม 3  -  -  - 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 4  -  -  - 

รวม 8  -  44  15 

        
เงนิปันผลจ่าย        
อินทชั 7,805  7,167  7,805  7,167 
SingTel 4,499  4,132  4,499  4,132 
รวม 12,304  11,299  12,304  11,299 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559  
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงัน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด        
เงินฝากธนาคาร        
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 112  199  4  - 
        
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่        
ลูกหนีก้ารค้า         
บริษทัยอ่ย -  -  356  711 
กลุ่มอินทชั 3  4  -  - 
กลุ่ม SingTel 11  1  10  - 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 12  -  -  - 
 26  5  366  711 
รายได้ค้างรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  366  910 
กลุ่มอินทชั 2  2  -  - 
กลุ่ม SingTel 8  4  -  - 
 10  6  366  910 
รวมลูกหนีก้ารค้า 36  11  732  1,621 
ลูกหนีอ้ืน่        
- ดอกเบ้ียคา้งรับ        

บริษทัยอ่ย -  -  125  508 
รวมลูกหนีอ้ืน่ -  -  125  508 
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 36  11  857  2,129 
 
เงนิปันผลค้างรับ        

บริษทัยอ่ย -  -  15,916  19,944 
 
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        

บริษทัยอ่ย -  -  39,652  44,244 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อยเป็นตัว๋สัญญาใช้เงินประเภท
เรียกคืนเม่ือทวงถาม ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียร้อยละ 3.29 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2558: เฉล่ียร้อยละ 3.67 ต่อปี)  



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559  
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  95  44,244  35,590 
เพ่ิมข้ึน -  -  19,089  7,677 
ลดลง -  (60)  (23,681)  (6,903) 
ณ วนัที ่30 มถุินายน -  35  39,652  36,364 

    
   หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่

30 มถุินายน 
 ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 
 ณ วนัที ่

30 มถุินายน 
 ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
เงนิมดัจ าค่าเช่าระยะยาว        
บริษทัยอ่ย -  -  724  742 
 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่        
เจ้าหนีก้ารค้า        
บริษทัยอ่ย -  -  183  195 
กลุ่มอินทชั 41  89  -  1 
กลุ่ม SingTel 226  229  -  68 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน -  5  -  - 
บริษทัร่วม 12  -  -  - 
รวมเจ้าหนีก้ารค้า 279  323  183  264 

        
 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559  
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่

30 มถุินายน 
 ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 
 ณ วนัที ่

30 มถุินายน 
 ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

เจ้าหนีอ้ืน่        
- เจา้หน้ีอ่ืน        
 บริษทัยอ่ย -  -  168  273 
 -  -  168  273 
        

-  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย        
 บริษทัยอ่ย -  -  583  584 
 กลุ่มอินทชั 42  91  -  - 
 กลุ่ม SingTel 46  31  41  16 
 บริษทัร่วม 8  10  -  - 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 4  -  -  - 
 100  132  624  600 
รวมเจ้าหนีอ้ืน่ 100  132  792  873 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 379  455  975  1,137 

        
หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ        
บริษทัร่วม 75 - 72  -  - 

        
เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  6,640  6,490 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัเป็นตัว๋สัญญาใช้เงินประเภท
เรียกคืนเม่ือทวงถาม ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียร้อยละ 1.41 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2558: เฉล่ียร้อยละ 1.40 ต่อปี)  



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559  
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                     
30 มิถุนายน 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  6,490  - 
เพ่ิมข้ึน -  -  523  5,100 
ลดลง -  -  (373)  - 
ณ วนัที ่30 มถุินายน -  -  6,640  5,100 

    
   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่
30 มถุินายน 

 ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

 ณ วนัที ่
30 มถุินายน 

 ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 
หุ้นกู้ระยะยาว        
กลุ่มอินทชั 37  37  -  - 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 1,193  13  -  - 
รวม 1,230  50  -  - 

สัญญาส าคัญทีท่ ากบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  

กลุ่มบริษทั/บริษทัไดท้  าสัญญากบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งรับเงินและ
จ่ายเงินตามอตัราและเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาส าคญัท่ีท ากบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           
มีดงัต่อไปน้ี 

1) กลุ่มบริษทัไดท้  าสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
ระหว่างกนั การยกเลิกและการระงับสัญญาเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของส านักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559  
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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2) กลุ่มบริษทัมีการท าสัญญาระหว่างกันในการให้บริการพื้นท่ีและระบบพื้นฐานในการติดตั้ ง
อุปกรณ์โทรคมนาคม โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็นหนังสือบอกกล่าว
ล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 

3) กลุ่มบริษัทได้รับการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์จากบริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค  
เซ็นเตอร์ จ  ากดั (“ACC”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย โดย ACC จะให้บริการขอ้มูลข่าวสาร รวมทั้งให้
ค  าแนะน าและแกไ้ขปัญหาในการใชบ้ริการแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั 

4) บริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดท้  าสัญญาจา้งบริษทั เทเลอินโฟ 
มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) (“TMC”) ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดย TMC จะเป็นผูจ้ดัหาบุคลากร
และศูนยใ์ห้ข่าวสารทางโทรศพัท์ เพื่อด าเนินการให้บริการขอ้มูลข่าวสารทางโทรศพัท ์โดยคู่สัญญา                
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

5) บริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดท้  าสัญญาจา้งบริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จ ากดั และบริษทั 
แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จ  ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ในการให้บริการช าระค่าสินค้าหรือบริการผ่าน 
การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้ 
เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

6) บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จ ากดั และบริษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย ์จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดเ้ขา้
ท าสัญญากับบริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ในการจ าหน่ายเงิน
อิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าว
ล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั 

7) บริษทัและบริษทัย่อยไดท้  าสัญญาจา้ง บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย   
ในการบรรจุภณัฑ์บตัร โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหน้า
เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
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8) บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญาบริการเครือข่ายระหวา่งประเทศกบักลุ่ม SingTel ซ่ึงเป็นบริษทั
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็น
เวลาไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 

9) บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญากบับริษทั ไมโม่เทค จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ในการให้บริการ
รวบรวมขอ้มูลบริการเสริมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหรืออุปกรณ์ไร้สาย (Content Aggregator) โดย
คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

10) บริษทัและบริษทัยอ่ย ไดท้  าสัญญาในการให้บริการรวบรวมขอ้มูลบริการเสริมส าหรับโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
หรืออุปกรณ์ไร้สาย (Content Aggregator) กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิก
สัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

11) บริษทัแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั ไดท้  าสัญญาเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมจากบริษทั ไทยคม 
จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยบริษทัตกลงช าระค่าบริการเป็นรายเดือน ตามอตัรา
และเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีผลถึงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2560  

12) บริษทั ไมโม่เทค จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดท้  าสัญญาบริการระบบคอมพิวเตอร์และบริการ
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กบั บริษทั ไอ.ที.แอพพลิเคชัน่ แอนด ์
เซอร์วิซ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยสัญญามีก าหนด 1 ปี และต่ออายุไดอี้กคราวละ 1 ปี 
คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

13) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดท้  าสัญญาระบบเคเบิ้ลใยแก้ว              
น าแสงและส่ิงอ านวยความสะดวกกบับริษทั อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จ  ากดั (“IH”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม 
โดย IH ให้บริการระบบเคเบิ้ลใยแกว้น าแสงรวมถึงให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกในพื้นท่ี
เฉพาะเจาะจง คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั                

14) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดท้  าสัญญากบับริษทั ทีซี บรอดคาสต้ิง 
จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  เพื่อรับบริการอุปกรณ์ระบบดาวเทียมและสัญญาณโทรทัศน์ 
โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 
30 วนั 

http://www.itas.co.th/
http://www.itas.co.th/
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18. เคร่ืองมือทางการเงิน 
เคร่ืองมือทางการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินรวมถึงมูลค่าตามบญัชีในงบแสดงฐานะการเงินรวม มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2559          
สินทรัพย์หมุนเวยีน          
เงินลงทุนเผื่อขาย 35  -  35  -  35 

 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558          
สินทรัพย์หมุนเวยีน          
เงินลงทุนเผื่อขาย 305  -  305  -  305 

ล าดับของมูลค่ายุติธรรม 
ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดข้ึนประจ าส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่า
ยุติธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัท่ีต่างกนัของล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใช้ในการ
ประเมินมูลค่า นิยามของระดบัต่างๆ มีดงัน้ี 
- ระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน

อยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
- ระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ

หน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
- ระดบั 3  เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
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กลุ่มบริษทั/บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับเงินลงทุนเผื่อขายดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสด 
ซ่ึงใชก้ระแสเงินสดตามสัญญาและอตัราคิดลดท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาด 

เคร่ืองมือทางการเงินทีไ่ม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ลูกหน้ี (เจา้หน้ี) ตามสัญญาแลกเปล่ียนและสัญญา
อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้สุทธิ มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่

30 มถุินายน 
 ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 
 ณ วนัที ่

30 มถุินายน 
 ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
สัญญาแลกเปลีย่น        
ลูกหน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียน 8,352  9,565  8,352  9,565 
เจา้หน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียน* (7,288)  (8,159)  (7,288)  (8,159) 
รวมลูกหน้ี/(เจา้หน้ี) ตามสญัญาแลกเปล่ียน 1,064  1,406  1,064  1,406 
        
สัญญาอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า        
ลูกหน้ีตามสญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 7,705  8,227  119  152 
เจา้หน้ีตามสญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้* (7,849)  (8,190)  (118)  (147) 
รวมลูกหน้ี (เจา้หน้ี) ตามสญัญาอตัรา 
   แลกเปล่ียนล่วงหนา้ (144) 

 
37 

 
1 

 
5 

 
รวมสัญญาแลกเปลีย่นและสัญญาอตัรา 

       

   แลกเปลีย่นล่วงหน้า        
ลูกหน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียนและสญัญา        
   อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 16,057  17,792  8,471  9,717 
เจา้หน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียนและสญัญา        
   อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้* (15,137)  (16,349)  (7,406)  (8,306) 
รวมลูกหนี/้(เจ้าหนี)้ ตามสัญญาแลกเปลีย่น        
   และสัญญาอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า  920  1,443  1,065  1,411 

*  ราคาตามสัญญาของสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า คือ 
มูลค่าของสญัญาท่ีบริษทัท าไวก้บัธนาคารตั้งแต่เร่ิมตน้ และจะตอ้งจ่ายช าระคืนเม่ือถึงวนัครบก าหนดตามสญัญา 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่

30 มถุินายน 
 ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 
 ณ วนัที ่

30 มถุินายน 
 ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) หมุนเวยีน        
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 507  648  507  616 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (145)  -  -  - 
รวมสินทรัพย์ (หนีสิ้น) หมุนเวยีน 362  648  507  616 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ไม่หมนุเวยีน        
ลูกหน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียนและสญัญา        
   อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 558  795  558  795 
รวมสินทรัพย์ (หนีสิ้น) ไม่หมุนเวยีน 558  795  558  795 
รวม 920  1,443  1,065  1,411 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ราคาตามสัญญาและมูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศและสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 ราคาตามสัญญา**  มูลค่ายุตธิรรม* 
 ณ วนัที ่

30 มถุินายน 
 ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 
 ณ วนัที ่

30 มถุินายน 
 ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
สญัญาแลกเปล่ียน 7,288  8,159  8,307  9,326 
สญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 7,849  8,190  7,771  8,289 
รวม 15,137  16,349  16,078  17,615 

*  มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ คือ การปรับมูลค่า
ของสัญญาท่ีบริษทัท าไวก้บัธนาคารตั้งแต่เร่ิมตน้ ดว้ยราคาตลาด ณ วนัท่ีในรายงานเพ่ือสะทอ้นให้เห็นถึงมูลค่า
ของสญัญา ณ เวลาปัจจุบนัมากข้ึน 

**  ราคาตามสัญญาของสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า คือ 
มูลค่าของสญัญาท่ีบริษทัท าไวก้บัธนาคารตั้งแต่เร่ิมตน้ และจะตอ้งจ่ายช าระคืนเม่ือถึงวนัครบก าหนดตามสญัญา 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ราคาตามสัญญา**  มูลค่ายุตธิรรม* 
 ณ วนัที ่

30 มถุินายน 
 ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 
 ณ วนัที ่

30 มถุินายน 
 ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
สญัญาแลกเปล่ียน 7,288  8,159  8,307  9,326 
สญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 118  147  120  153 
รวม 7,406  8,306  8,427  9,479 

 

*  มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ คือ การปรับมูลค่า
ของสัญญาท่ีบริษทัท าไวก้บัธนาคารตั้งแต่เร่ิมตน้ ดว้ยราคาตลาด ณ วนัท่ีในรายงานเพ่ือสะทอ้นให้เห็นถึงมูลค่า
ของสญัญา ณ เวลาปัจจุบนัมากข้ึน 

**  ราคาตามสัญญาของสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า คือ 
มูลค่าของสญัญาท่ีบริษทัท าไวก้บัธนาคารตั้งแต่เร่ิมตน้ และจะตอ้งจ่ายช าระคืนเม่ือถึงวนัครบก าหนดตามสญัญา 
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19. ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้าน 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่

30 มถุินายน 
 ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 
 ณ วนัที ่

30 มถุินายน 
 ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้        
อาคารและอปุกรณ์        
   เงินบาท 17,735  21,174  3  33 
   เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 254  385  -  - 
   เงินเยนญ่ีปุ่น -  82  -  - 
   เงินเหรียญยโูร 1  -  -  - 
   เงินเหรียญสิงคโปร์ 2  3  -  - 
ค่าบ ารุงรักษา        
   เงินบาท 1,424  2,025  45  507 
   เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 28  23  -  1 
   เงินเยนญ่ีปุ่น -  12  -  7 
ใบส่ังซื้อสินค้าและวสัดุคงเหลอื        
   เงินบาท 3,886  5,146  -  - 
   เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 29  124  -  - 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ณ วนัที ่

30 มถุินายน 
 ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 
 ณ วนัที ่

30 มถุินายน 
 ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานที ่
   ยกเลกิไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 2,237  2,099  132  221 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,349  2,339  40  56 
หลงัจากหา้ปี 18  6  -  - 

รวม 4,604  4,444  172  277 

ภาระผูกพนัอืน่        
สญัญาแลกเปล่ียนและสญัญาซ้ือขาย        
   เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 15,137  16,349  7,406  8,306 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร        
   - ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี 
         โทรคมนาคมคา้งจ่าย 

 
94,274 

  
21,928 

  
- 

  
- 

   - อ่ืนๆ 1,677  1,052  255  259 
รวม 111,088  39,329  7,661  8,565 

กลุ่มบริษทัไดท้  าสัญญาเช่าและบริการส าหรับท่ีท าการส านกังาน รถยนต์ คอมพิวเตอร์ และสถานีฐาน 
โดยมีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 ปี ถึง 15 ปี และสามารถต่ออายไุด ้
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20. หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
กรมสรรพากรไดมี้หนงัสือแจง้ใหน้ าส่งภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย ฉบบัลงวนัท่ี 18 มกราคม 2556 
ให้บริษทั และบริษทั ดิจิตอลโฟน จ ากดั (“DPC”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย จ่ายช าระเงินเพิ่มจ านวนเงิน 128 ลา้นบาท 
และ 6 ลา้นบาท ตามล าดบั จากกรณีการหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายของเงินผลประโยชน์ตอบแทนโดยไดน้ า
เงินค่าภาษีสรรพสามิตท่ีไดจ่้ายไวแ้ลว้มาหกัออก ซ่ึงกรมสรรพากรพิจารณาวา่เงินค่าภาษีสรรพสามิตถือ
เป็นส่วนหน่ึงของค่าผลประโยชน์ตอบแทน ดงันั้นการท่ีบริษทัและ DPC น าส่งภาษีจากจ านวนเงินท่ี
น ามาภาษีสรรพสามิตหักออกเป็นการน าส่งภาษีท่ีไม่ครบถ้วน ต้องรับผิดช าระเงินเพิ่มตามจ านวน
ดงักล่าว บริษทัและ DPC ไดย้ื่นอุทธรณ์คดัคา้นต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ขณะน้ีกรณีดงักล่าว
อยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

21. เหตุการณ์ส าคัญ ข้อพพิาททางการค้าและคดีความทีส่ าคัญ 

เฉพาะบริษัท 

1)  กรณีการน าภาษีสรรพสามิตมาหักออกจากเงินส่วนแบ่งรายได้ระหว่างบริษทักบับริษทั ทีโอที 
จ  ากดั (มหาชน) (“ทีโอที”) 

เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2551 ทีโอทีไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาทคดีหมายเลขด าท่ี 9/2551 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
ส านกัระงบัขอ้พิพาท ส านกังานศาลยติุธรรม เพื่อเรียกร้องใหบ้ริษทัช าระเงินส่วนแบ่งรายไดเ้พิ่มเติมอีกประมาณ 
31,463 ลา้นบาท ตามสัญญาอนุญาตใหด้ าเนินกิจการบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.25 
ต่อเดือนของเงินดงักล่าว นบัตั้งแต่วนัท่ี 10 มกราคม 2550 อนัเป็นวนัผดินดัจนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน  

จ านวนเงินท่ีทีโอทีเรียกร้องดงักล่าวเป็นจ านวนเดียวกนักบัภาษีสรรพสามิตท่ีบริษทัไดน้ าส่งตั้งแต่วนัท่ี               
28 มกราคม 2546 ถึงวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2550 และน ามาหกัออกจากส่วนแบ่งรายได ้ซ่ึงเป็นการปฏิบติั
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2546 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ และมีการปฏิบติัเช่นเดียวกนัทั้ง
อุตสาหกรรมโทรศพัท์เคล่ือนท่ี อีกทั้งทีโอทีไดเ้คยมีหนงัสือตอบ เลขท่ี ทศท. บย./843 ลงวนัท่ี 10 มีนาคม 
2546 โดยระบุว่า บริษทัไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามมติคณะรัฐมนตรีแลว้ และบริษทัมีภาระเท่าเดิมตามอตัรา
ร้อยละท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา ซ่ึงการด าเนินการยืน่แบบช าระภาษีสรรพสามิตดงักล่าว ไม่มีผลกระทบต่อ
ขอ้สัญญาแต่ประการใด 
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เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2554 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้ค าช้ีขาดให้ยกค าเสนอขอ้พิพาทของทีโอที โดย
ใหเ้หตุผลสรุปไดว้า่ บริษทัมิไดเ้ป็นผูผ้ิดสัญญา โดยบริษทัไดช้ าระหน้ีผลประโยชน์ตอบแทนเสร็จส้ินและ
หน้ีทั้งหมดไดร้ะงบัไปแลว้ ทีโอทีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษทัช าระหน้ีซ ้ า เพื่อเรียกส่วนท่ีอา้งวา่ขาดไป 

เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2554 ทีโอทีไดย้ื่นค าร้องขอเพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาล
ปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขด าท่ี 1918/2554 ขณะน้ีคดีดงักล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาล
ปกครองกลาง 

2)  สัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(“กทช.”) 

ตามพระราชบญัญติัการประกอบการกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 และประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”) ว่าดว้ยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 บริษทัไดท้  า
สัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบัผูรั้บใบอนุญาตรายอ่ืน โดยได้ผ่านการเห็นชอบจากกทช.และ
ระยะเวลาการมีผลบงัคบัใชข้องสัญญาเป็นดงัน้ี 

           ผู้ประกอบการ ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ 

1)  บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 30 พฤศจิกายน 2549 เป็นตน้ไป 
2)  บริษทั ทรู มูฟ 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 ทรู มูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั     

 (เดิมช่ือ บริษทั เรียล ฟิวเจอร์ จ  ากดั) 
1 กรกฎาคม 2556 เป็นตน้ไป 
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เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2550 บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ไดย้ืน่ฟ้องส านกังานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอเพิกถอนประกาศฯ ดงักล่าว วนัท่ี 15 กนัยายน 
2553 ศาลปกครองกลางได้มีค  าพิพากษายกฟ้องกรณี ทีโอทียื่นฟ้องขอเพิกถอนประกาศของกทช.  
วา่ดว้ยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และทีโอทีไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง
สูงสุดแลว้ และเม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2551 ทีโอที ไดมี้หนงัสือแจง้ให้บริษทัทราบวา่ บริษทัควรรอให้
ศาลมีค าพิพากษาเพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อไป และหากบริษทัด าเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก่อนศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดทีโอทีจะไม่รับรู้ และบริษทั
จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในการด าเนินการดงักล่าว 

บริษทัได้พิจารณาหนังสือของทีโอทีดังกล่าวและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องประกอบกับความเห็นของท่ี
ปรึกษากฎหมาย ฝ่ายบริหารของบริษัทเห็นว่า การไม่ปฏิบัติตามสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมขา้งตน้ อาจถือไดว้า่เป็นการขดัต่อประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่า
ด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย บริษัทจึงได้ตัดสินใจปฏิบัติตามสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่าย                  
ซ่ึงเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีมีผลใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนั 

ตามสัญญาอนุญาตให้ด าเนินกิจการบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่ (“สัญญาอนุญาตฯ”) ก าหนดให้บริษทั
ตอ้งจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนให้ทีโอทีเป็นรายปีโดยจ่ายเป็นจ านวนเงินขั้นต ่าตามท่ีสัญญาก าหนด
ในแต่ละปี หรือในอตัราร้อยละของรายได ้และผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีบริษทัพึงไดรั้บในรอบปี ก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายและค่าภาษีใด ๆ ทั้งส้ิน จ านวนไหนมากกวา่ให้ถือเอาจ านวนนั้น อยา่งไรก็ตาม ค่าเช่ือมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นรายการท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย และทีโอทีตอ้งการรอค าพิพากษาถึงท่ีสุด
ในเร่ือง ขอเพิกถอนประกาศฯ จากศาล จึงเป็นรายการท่ีบริษทัคาดว่าจะมีการเจรจาตกลงเร่ืองวิธีการ
ค านวณผลประโยชน์ตอบแทนรายปีในเวลาต่อมา เพื่อให้เป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั บริษทัจึงค านวณ
ค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายปีจากรายได้สุทธิตามท่ีปฏิบัติในทางเดียวกันทั้ งอุตสาหกรรมกิจการ
โทรคมนาคม ส่วนจ านวนผลประโยชน์ตอบแทนท่ีบริษทัตอ้งจ่ายให้แก่ทีโอทีนั้น ข้ึนอยูก่บัผลการตดัสิน
จากศาลในเร่ืองขอเพิกถอนประกาศฯ และการเจรจาตกลงระหวา่งบริษทักบัทีโอทีในภายหลงัโดยบริษทั
จะปรับปรุงรายการในงบการเงินในงวดท่ีการเจรจาตกลงส้ินสุดลง ซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทัมีความมัน่ใจว่า
จะไม่เกิดค่าใชจ่้ายมากไปกวา่จ านวนท่ีบนัทึกไวอ้ยา่งมีสาระส าคญั 
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อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดพ้ิจารณาหนงัสือของ ทีโอที ดงักล่าวและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งประกอบกบัความเห็น
ของท่ีปรึกษากฎหมาย ฝ่ายบริหารของบริษัท เห็นว่าการไม่ปฏิบัติตามสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมขา้งตน้ อาจถือไดว้่าเป็นการขดัต่อประกาศ กทช. ว่าดว้ยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย บริษทั  
จึงได้ตดัสินใจปฏิบติัตามสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่าย ซ่ึงเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีมีผลใช้
บงัคบัอยูใ่นปัจจุบนั โดยออกใบแจง้หน้ีเพื่อเรียกเก็บค่าเช่ือมต่อโครงข่ายจากคู่สัญญา  

ในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2551 บริษทัไดน้ าส่งเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2550 ถึงเดือนมิถุนายน 2551 จ านวนเงิน 761 ลา้นบาท ซ่ึงค านวณจากรายไดสุ้ทธิ               
ตามอัตราและวิธีคิดค านวณของบริษทัให้แก่ทีโอที ซ่ึงต่อมาได้มีการจัดตั้ งคณะท างานเจรจาเก่ียวกับ              
อตัราผลประโยชน์ตอบแทนจากค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหวา่งบริษทักบัทีโอที แต่ก็ไม่สามารถ                
มีข้อยุติร่วมกันได้ เน่ืองจากทีโอทีต้องการให้บริษทั ช าระเงินส่วนแบ่งรายได้จากค่าเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมท่ีบริษทัไดรั้บทั้งจ  านวนตามอตัราร้อยละท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตฯ โดยมิให้บริษทัน า             
ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษทัถูกผูป้ระกอบการรายอื่นเรียกเก็บมาหักออกก่อน ใน
วนัท่ี 26 มกราคม 2554 ทีโอทีจึงไดมี้หนงัสือแจง้ให้บริษทัช าระเงินผลประโยชน์จากรายไดค้่าเช่ือมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมของปีด าเนินการท่ี 17 - 20 เป็นเงินรวม 17,803 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.25 
ต่อเดือน  แต่บริษทัไม่เห็นดว้ยโดยไดมี้หนงัสือโตแ้ยง้คดัคา้นไปยงัทีโอที และบริษทัไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อ
ส านกัระงบัขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 19/2554 แลว้ เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 
2554 เพื่อใหค้ณะอนุญาโตตุลาการมีค าช้ีขาดวา่ ทีโอทีไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว  

ในวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 ทีโอทีได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาท เลขท่ี 55/2557 เรียกร้องให้บริษัทช าระเงิน 
ส่วนแบ่งรายไดข้องค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีด าเนินการท่ี 21 - 22 เป็นจ านวนเงินรวม 9,984 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจ านวนเงินท่ีคา้งช าระในแต่ละปี นบัจากวนัผิดนดั
จนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน และขอรวมพิจารณากบัคดีขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 19/2554 ขณะน้ีขอ้พิพาทดงักล่าว
อยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 
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3)  ภาระผกูพนัในหนงัสือค ้าประกนัจากธนาคารกรณีสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
(“สัญญาอนุญาตฯ”) 

ตามสัญญาอนุญาตฯ บริษัทมีหน้าท่ีส่งมอบหนังสือค ้ าประกันของธนาคารให้แก่บริษัท ทีโอที จ  ากัด 
(มหาชน) (“ทีโอที”) เพื่อเป็นหลกัประกนัการช าระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าในแต่ละปีด าเนินงาน 
โดยจะไดรั้บคืนหนงัสือค ้าประกนัฉบบัของปีด าเนินงานท่ีผา่นมา  

ทีโอทีมิไดคื้นหนงัสือค ้าประกนัเงินประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าของปีด าเนินงานท่ี 17 - 21 รวมเป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 7,007 ล้านบาท โดยอา้งว่าบริษทัช าระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถ้วนจากกรณีการน าเงิน 
ค่าภาษีสรรพสามิตมาหักออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณีรายได้จากค่าเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมซ่ึงเป็นขอ้พิพาทท่ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ 

ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2554 และวนัท่ี 5 ตุลาคม 2555 บริษทัไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อส านกัระงบัขอ้พิพาท 
สถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 40/2554 และ 119/2555 ให้คณะอนุญาโตตุลาการมี                   
ค าวินิจฉัยช้ีขาดให้ทีโอทีส่งคืนหนังสือค ้ าประกันดังกล่าวให้แก่บริษัท เน่ืองจากบริษัทได้ช าระเงิน
ผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าในแต่ละปีด าเนินงานครบถว้น และไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญา
ท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการแลว้  

เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2557 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้ค าช้ีขาดให้ทีโอทีคืนหนงัสือค ้าประกนัเงิน
ประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าของปีด าเนินงานท่ี 17 - 21 ให้บริษทั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2557  
ทีโอทีไดย้ืน่ค  าร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีด าเลขท่ี 660/2557 เพือ่ขอเพิกถอนค าช้ีขาดดงักล่าว 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2557 บริษทัยื่นค าร้องเป็นคดีด าท่ี 666/2557 ต่อศาลปกครองกลาง  
เพื่อขอให้ศาลมีค าบังคับให้ทีโอทีคืนหนังสือค ้ าประกันปีท่ี 17-21 ให้แก่บริษัทตามค าช้ีขาดของ
อนุญาโตตุลาการและช าระเงินค่าธรรมเนียมท่ีบริษทัไดช้ าระให้แก่ธนาคารผูอ้อกหนงัสือค ้าประกนัเป็น
จ านวนเงินรวม 6.65 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนัท่ีผู ้เรียกร้อง 
ช าระค่าธรรมเนียมแก่ธนาคารผูอ้อกหนงัสือค ้าประกนั ขณะน้ีคดีดงักล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา 
ของศาลปกครองกลาง 
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4)  กรณีผูใ้ชบ้ริการในระบบ 900 MHz โอนยา้ยไปใชบ้ริการในระบบ 3G 2100 MHz 

ในวนัท่ี 25 กนัยายน 2557 บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ยื่นค าเสนอขอ้พิพาทต่อส านกัระงบั
ขอ้พิพาทสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เป็นขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 80/2557 เพื่อเรียกร้องให้บริษทัช าระ
ค่าเสียหายจากกรณีท่ีมีผูใ้ชบ้ริการในระบบ 900 MHz ไดข้อโอนยา้ยผูใ้ห้บริการไปยงัระบบ 3G 2100 MHz 
ซ่ึงให้บริการโดยบริษทัย่อยของบริษทัเป็นจ านวน 9,126 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
นบัแต่วนัท่ี 25 กนัยายน 2557 จนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน 

ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 ทีโอทีไดย้ื่นขอแกไ้ขค าเสนอขอ้พิพาทในส่วนเป็นของค่าเสียหายตั้งแต่
พฤษภาคม 2556 ไปจนถึงส้ินสุดสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการในเดือนกนัยายน 2558 เป็นจ านวนเงิน 
32,813 ลา้นบาท พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 
จนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน 

ขณะน้ีขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขั้นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือวา่ บริษทัได้
ปฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันั้นผลของขอ้พิพาทดงักล่าวน่าจะคล่ีคลายไป
ในทางท่ีดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่องบการเงินของบริษทั 

5)  กรณีการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากการท าขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาอนุญาตให้ด าเนิน
กิจการบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (“สัญญาอนุญาตฯ”) คร้ังท่ี 6 และ 7 

เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 78/2558 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
ส านกัระงบัขอ้พิพาท ส านกังานศาลยุติธรรม เพื่อมีค าช้ีขาดให้ขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาอนุญาตฯ คร้ังท่ี 6 ซ่ึง
กระท าข้ึนเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2544 และ คร้ังท่ี 7 ซ่ึงกระท าข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2545 มีผลผกูพนั
บริษทัและบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ให้ตอ้งปฏิบติัตามจนกวา่สัญญาจะส้ินสุด และบริษทั
ไม่มีหน้าท่ีต้องช าระผลประโยชน์ตอบแทนตามท่ีทีโอทีได้มีหนังสือลงวนัท่ี 29 กันยายน 2558 เร่ือง 
ขอให้ช าระผลประโยชน์ตอบแทน แจง้มายงับริษทัให้ช าระเงินเพิ่มจ านวน 72,036 ลา้นบาท โดยกล่าว
อา้งว่าการท าขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาคร้ังท่ี 6 และ 7 เป็นการแกไ้ขสัญญาในสาระส าคญัท าให้ ทีโอที ได้
ผลประโยชนต์อบแทนต ่ากวา่ท่ีก าหนดในสัญญาหลกั  
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ขณะน้ีขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขั้นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่าขอ้ตกลง
ต่อทา้ยสัญญาคร้ังท่ี 6 และ 7 มีผลผูกพนัจนกระทัง่ส้ินสุดสัญญาเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 เน่ืองจาก
บริษัทได้ปฏิบัติถูกต้องตามข้อสัญญาท่ีเก่ียวข้องทุกประการแล้ว อีกทั้ งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดเ้คยให้ความเห็นต่อกรณีการแกไ้ขสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการฯ ระหว่างทีโอทีกบับริษทั 
เร่ืองเสร็จท่ี 291/2550 ความตอนหน่ึงว่า “... กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาอนัเป็นนิติกรรมทาง
ปกครอง สามารถแยกต่างหากออกจากขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาอนุญาตฯ ท่ีท าข้ึนได ้และขอ้ตกลงต่อทา้ย
สัญญาอนุญาตฯ ท่ีท าข้ึนนั้นยงัคงมีผลอยู่ตราบเท่าท่ียงัไม่มีการเพิกถอนหรือส้ินผลโดยเง่ือนเวลาหรือ
เหตุอ่ืน...” ดงันั้นผลของขอ้พิพาทดงักล่าวน่าจะคล่ีคลายไปในทางท่ีดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอย่าง                 
มีนยัส าคญัต่องบการเงินของบริษทั 

ต่อมาวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 ทีโอทียื่นค าเสนอข้อพิพาทหมายเลขด าท่ี 122/2558 ต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ ส านักระงับข้อพิพาท ส านักงานศาลยุติธรรมเพื่อแก้ไขจ านวนเงินท่ีเรียกร้อง
ผลประโยชน์ตอบแทนลดลงเป็น 62,774 ลา้นบาท เน่ืองจากการปรับปรุงอตัราร้อยละในการค านวณ
ส่วนแบ่งรายได ้ขอ้พิพาทน้ีเป็นเร่ืองเดียวกบัขอ้พิพาทท่ี 78/2558 

6)  ค่าเช่าสถานท่ีติดตั้งเสา และอุปกรณ์ในการให้บริการตามสัญญาอนุญาตให้ด าเนินกิจการบริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (สัญญาอนุญาตฯ) 

เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาทหมายเลข
ด าท่ี 76/2558 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการฯ ส านกัระงบัขอ้พิพาท ส านกังานศาลยุติธรรม เพื่อมีค าช้ีขาด
ใหบ้ริษทัด าเนินการเช่าสถานท่ีจ านวน 11,883 สถานีฐาน ท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีติดตั้งเสาและอุปกรณ์ในการ
ให้บริการตามสัญญาอนุญาตฯ ต่อเน่ืองไปอีก 2 ปี หลงัจากสัญญาอนุญาตฯ ส้ินสุดลง หากไม่สามารถ
ปฏิบติัได ้ให้บริษทัช าระเงินค่าเช่าสถานท่ีพร้อมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตลอดระยะเวลา 2 ปีนบัแต่
ส้ินสุดสัญญาอนุญาตฯ คิดเป็นเงินจ านวนเงิน 1,911 ลา้นบาท หรือน าเงินจ านวนดงักล่าวมาวางศาล 
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ขณะน้ีขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขั้นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือวา่ บริษทัไม่มี
หน้าท่ีตอ้งช าระค่าเช่าสถานท่ีติดตั้งเสาและอุปกรณ์ในการให้บริการตามสัญญาอนุญาตฯ ภายหลงัท่ี
สัญญาอนุญาตฯ ส้ินสุดลง เน่ืองจากบริษทัได้ปฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการแล้ว 
ดงันั้นผลของขอ้พิพาทดงักล่าวน่าจะคล่ีคลายไปในทางท่ีดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อ
งบการเงินของบริษทั 
7)  กรณีติดตั้งหรือเช่ือมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคมย่านความถ่ี 900 MHz บนสถานีฐานท่ีบริษทั  

ดิจิตอล โฟน จ ากดั ส่งมอบกรรมสิทธ์ิให้แก่ บริษทั กสท.โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (“กสท”) 
ตามสัญญาให้ด าเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า ระหว่าง กสท. กับบริษัท                  
ดิจิตอลโฟน จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 กสท. ได้ยื่นฟ้องบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
(“บริษทั”) ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขด าท่ี 613/2559 เพื่อให้ร้ือถอนเคร่ืองและอุปกรณ์
โทรคมนาคมท่ีมีไวใ้ช้ส าหรับให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ย่านความถ่ี 900 MHz หรือย่านความถ่ีอ่ืน 
หรือเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่นๆ ของบริษทัที่ติดตั้งบนสถานีฐาน จ านวน 95 แห่ง  
ท่ีบริษทั ดิจิตอล โฟน จ ากดั ส่งมอบให ้กสท. ตามสัญญาใหด้ าเนินการฯ  โดยไม่ไดรั้บความยินยอมจาก 
กสท. ดงันั้น กสท. จึงเรียกร้องให้บริษทัชดใช้ค่าเสียหายจากการใช้ทรัพยสิ์นท่ี กสท.อา้งเป็นเจา้ของ
กรรมสิทธ์ิ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ถึงเมษายน 2559 จ  านวนเงิน 125.52 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ีย 
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัถดัจาก วนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระค่าเสียหายเสร็จส้ิน และ ค่าเสียหาย 
นบัแต่วนัฟ้องอีกเดือนละ 2.83 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสียหายท่ีคา้งช าระให้แก่ 
กสท.ในแต่ละเดือน จนกวา่จะด าเนินการร้ือถอนอุปกรณ์ดงักล่าวออกเสร็จส้ิน 

ขณะน้ีคดีดงักล่าวอยูใ่นขั้นตอนของการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือวา่ 
บริษทัได้ปฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการแล้ว ดงันั้นผลของคดีดงักล่าวไม่น่าจะมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่องบการเงินของบริษทั 
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บริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากดั (“DPC”) 

1) กรณีการน าภาษีสรรพสามิตมาหักออกจากเงินส่วนแบ่งรายไดร้ะหว่าง DPC กบั บริษทั กสท 
โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (“กสท.”) 

เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2551 กสท. ไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 3/2551 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
ส านกัระงบัขอ้พิพาท ส านกังานศาลยุติธรรม เพื่อเรียกร้องให้ DPC ช าระเงินส่วนแบ่งรายไดเ้พิ่มเติมอีก
ประมาณ 2,449 ล้านบาท ตามสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า  
พร้อมเรียกเบ้ียปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจ านวนเงินท่ีคา้งช าระในแต่ละปี นับจากวนัผิดนัด
จนกวา่จะช าระเสร็จส้ินซ่ึงค านวณถึงเดือนธนัวาคม 2550 คิดเป็นเบ้ียปรับทั้งส้ินจ านวน 1,500 ลา้นบาท 
รวมเป็นเงินประมาณ 3,949 ลา้นบาท 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2551 กสท. ได้ยื่นค าร้องขอแก้ไขจ านวนทุนทรัพยร์วมเบ้ียปรับลดลงเหลือ 
3,410 ลา้นบาท ซ่ึงค านวณจากเงินส่วนแบ่งรายไดค้า้งช าระถึงเดือนมกราคม 2551 ซ่ึงไดร้วมเบ้ียปรับ
จ านวน 790 ลา้นบาท และภาษีมูลค่าเพิ่มจ านวน 171 ลา้นบาท 

จ านวนเงินส่วนแบ่งรายไดท่ี้ กสท. เรียกร้องดงักล่าวเป็นจ านวนเดียวกนักบัภาษีสรรพสามิตท่ี DPC  
ได้น าส่งตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน 2546 ถึงวนัท่ี 15 กนัยายน 2550 และได้น ามาหักออกจากส่วนแบ่ง
รายได ้ซ่ึงเป็นการปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2546  ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ และมี
การปฏิบติัเช่นเดียวกนัทั้งอุตสาหกรรมโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี อีกทั้ง กสท. เคยมีหนงัสือ เลขท่ี กสท. 603 
(กต.) 739 แจง้ให ้DPC ปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว  

เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2554 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้ค าช้ีขาดให้ยกค าเสนอขอ้พิพาทของกสท. โดยให้
เหตุผลสรุปไดว้า่ DPC มิไดเ้ป็นผูผ้ิดสัญญา โดย DPC ไดช้ าระหน้ีผลประโยชน์ตอบแทนเสร็จส้ินและ
หน้ีทั้งหมดไดร้ะงบัไปแลว้ กสท. จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ DPC ช าระหน้ีซ ้ า เพื่อเรียกส่วนท่ีอา้งวา่ขาดไป 
รวมถึงเบ้ียปรับและภาษีมูลค่าเพิ่มตามท่ีอา้งมา 

เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2554 กสท. ไดย้ื่นค าร้องขอเพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาล
ปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขด าท่ี 1259/2554  
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เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2558 ศาลปกครองกลางไดต้ดัสินยกค าร้องของ กสท. ท่ีขอให้เพิกถอนค าช้ีขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการ 

ต่อมาวนัท่ี 25 สิงหาคม 2558 กสท. ไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีหมายเลขด าท่ี อ. 1070/2558 
ขณะน้ีคดีดงักล่าวอยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

2) กรณีการน าค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) มาหักออกจากเงินส่วนแบ่งรายไดร้ะหว่าง 
DPC กบั บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (“กสท.”) 

ตามมติในท่ีประชุมร่วมกนัระหวา่งบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) (“ทีโอที”) บริษทั กสท โทรคมนาคม 
จ ากดั (มหาชน) (“กสท.”) บริษทั ดิจิตอล โฟน จ ากดั (“DPC”) และ บริษทั ทรู มูฟ จ ากดั (“True Move”) 
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร เป็นประธาน เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2547 ว่าเพื่อให้มี
ความเท่าเทียมในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการทั้ง 3 ราย ทีโอทียินยอมให้ลดค่าเช่ือมโยงโครงข่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีจากส่วนแบ่งรายได้ท่ีทีโอทีได้รับจาก กสท. จ านวน 22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน 
ให้แก่ DPC และ True Move ตั้งแต่ปีการด าเนินการปีท่ี 6 เช่นเดียวกบัท่ีทีโอทีให้ส่วนลดกบับริษทั  
โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) (“DTAC”)  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2549 ทีโอทีมีหนังสือแจ้ง กสท. ว่าไม่สามารถลดค่าเช่ือมโยงโครงข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีให้แก่ DPC และ True Move ได ้และเรียกร้องให้ กสท. ช าระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายใน
ส่วนท่ี DPC และ True Move ไดห้กัไวเ้ป็นส่วนลดค่าเช่ือมโยงโครงข่ายใหที้โอที จนครบถว้น พร้อมดอกเบ้ียตาม
อตัราท่ีกฎหมายก าหนด นบัแต่วนัครบก าหนดช าระจนถึงวนัท่ีช าระครบถว้น  

เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2551 กสท. ได้ยื่นค าเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ส านักระงบั 
ขอ้พิพาท ส านกังานศาลยุติธรรม ขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 68/2551 เรียกร้องให้ DPC ช าระค่าเช่ือมโยง
โครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ี DPC ไดห้กัไวจ้  านวน 154 ลา้นบาท (ผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มของ
ปีด าเนินการท่ี 7-10) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและเบ้ียปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินตน้ดงักล่าว 
นบัแต่วนัพน้ก าหนดช าระเงินของปีด าเนินงานในแต่ละปีตั้งแต่ปีท่ี 7 ถึงปีท่ี 10 จนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน 
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เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2552 กสท. ได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ส านักระงับ 
ขอ้พิพาท ส านกังานศาลยุติธรรม ขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 96/2552 เรียกร้องให้ DPC ช าระค่าเช่ือมโยง
โครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ี DPC ไดห้กัไวจ้  านวน 22 ลา้นบาท (ผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มของปี
ด าเนินการท่ี 11) พร้อมเบ้ียปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ซ่ึงค านวณถึงวนัท่ี 15 ตุลาคม 2552 รวม
เป็นจ านวนเงินท่ีเรียกร้องทั้งส้ิน 26 ลา้นบาท  
เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2555 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้ค าช้ีขาดให้ยกค าเสนอขอ้พิพาททั้งสองของ กสท. 
โดยใหเ้หตุผลสรุปไดว้า่ กสท. ยงัมิไดช้ าระค่าส่วนลดค่าเช่ือมโยงโครงข่ายจ านวน 22 บาทต่อเลขหมาย
ต่อเดือนให้แก่ ทีโอที อีกทั้ง กสท. ไม่สามารถน าสืบไดว้า่ DPC เป็นผูผ้ิดสัญญาและช าระผลประโยชน์
ตอบแทนไม่ครบถว้น ดงันั้น กสท. จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ DPC ช าระเงินในส่วนที่ขาดไป รวมถึง
เบ้ียปรับและภาษีมูลค่าเพิ่มตามท่ีอา้งมา 

เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2555 กสท. ไดย้ื่นค าร้องขอเพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาล
ปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขด าท่ี 1016/2555 และในวนัที่ 16 กนัยายน 2557 ศาลปกครองกลางไดมี้
ค าพิพากษายกค าร้องของ กสท. ต่อมาในวนัท่ี 15 ตุลาคม 2557 กสท. ไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง
สูงสุด ขณะน้ีคดีดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

3) กรณีเรียกร้องให้ช าระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) และ การน าค่าเช่ือมโยงโครงข่ายมา
หักออกจากเงินส่วนแบ่งรายไดร้ะหว่าง DPC กบั บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 
(“กสท.”) และบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) (“ทีโอที”) 

เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 ทีโอทีไดย้ื่นฟ้อง กสท. เป็นผูถู้กฟ้องคดีท่ี 1 และ DPC เป็นผูถู้กฟ้องคดีท่ี 2 
คดีหมายเลขด าท่ี 1099/2554 ต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องให้ กสท. และ DPC ร่วมกันช าระ 
ค่าเช่ือมโยงโครงข่าย เป็นเงินจ านวน 2,436 ลา้นบาทพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม และดอกเบ้ียซ่ึงค านวณถึง
วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 รวมเป็นเงินท่ีเรียกร้องทั้งส้ินจ านวน 2,954 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียนบัจากวนั
ฟ้องจนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน โดยแบ่งเป็น 

1) ส่วนของ DPC ซ่ึงค านวณจากจ านวนเลขหมายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ี DPC มีการให้บริการ
อตัรา 200 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน เป็นจ านวนเงิน 432 ลา้นบาท 

2) ส่วนของ กสท. ซ่ึงค านวณจากคร่ึงหน่ึงของส่วนแบ่งรายไดท่ี้ กสท. ไดรั้บจาก DPC เป็นจ านวนเงิน 
2,331 ลา้นบาท  
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3) ส่วนลดค่าเช่ือมโยงโครงข่ายจ านวน  22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ท่ี DPC น ามาหกัออกจาก
เงินส่วนแบ่งรายได้ เป็นจ านวนเงิน 191 ล้านบาท ส่วนหน่ึงนั้นเป็นจ านวนเดียวกนักับท่ี 
กสท. เรียกร้องตามข้อพิพาทหมายเลขด าท่ี 68/2551 ข้างต้น แต่แตกต่างกันท่ีจ านวนปีท่ี
เรียกร้องและการค านวณดอกเบ้ีย 

ต่อมาในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 ทีโอทีได้ยื่นค าร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมค าฟ้องต่อศาลปกครองกลาง  
โดยขอแกไ้ขจ านวนเงินค่าเช่ือมโยงโครงข่ายท่ีเรียกร้องซ่ึงค านวณจนถึงวนัท่ี 16 กนัยายน 2556 อนัเป็น
วนัส้ินสุดสัญญา พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบ้ียซ่ึงค านวณถึงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2557 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
5,454 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียนบัจากวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2557 จนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน โดยแบ่งเป็น 

1) ส่วนของ DPC ซ่ึงค านวณจากจ านวนเลขหมายโทรศพัทเ์คล่ือนที่ที่ DPC มีการให้บริการ 
อตัรา 200 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน เป็นจ านวนเงิน 1,289 ลา้นบาท 

2) ส่วนของ กสท. ซ่ึงค านวณจากคร่ึงหน่ึงของส่วนแบ่งรายไดท่ี้ กสท. ไดรั้บจาก DPC เป็นจ านวนเงิน 
3,944 ลา้นบาท  

3) ส่วนลดค่าเช่ือมโยงโครงข่ายจ านวน 22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ท่ี DPC น ามาหกัออกจาก
เงินส่วนแบ่งรายได ้เป็นจ านวนเงิน 221 ลา้นบาท 

ขณะน้ีคดีดงักล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่า             
ผลของขอ้พิพาทและคดีดงักล่าวน่าจะคล่ีคลายไปในทางท่ีดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อ 
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั เน่ืองจาก DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งทุก
ประการแลว้ 

4) กรณีส่งมอบและโอนกรรมสิทธ์ิ เสาอากาศ/เสาสูง (Tower) พร้อมอุปกรณ์แหล่งจ่ายก าลงังาน 
ระหวา่ง DPC กบับริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (“กสท.”) 

เม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2552 กสท. ไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อส านกัระงบัขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
ตามขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 8/2552 เพื่อเรียกร้องให้ DPC ส่งมอบและโอนกรรมสิทธ์ิ เสาอากาศ/เสาสูง 
(Tower) จ านวน 3,343 ตน้ พร้อมอุปกรณ์แหล่งจ่ายก าลงังาน จ านวน 2,653 เคร่ือง ตามสัญญาให้ด าเนินการ
ใหบ้ริการวทิยคุมนาคมระบบเซลลูล่า หากไม่สามารถส่งมอบไดใ้ห ้DPC ชดใชเ้งินเป็นจ านวน 2,230 ลา้นบาท 
ซ่ึง DPC เห็นวา่ เสาอากาศ/เสาสูง (Tower) พร้อมอุปกรณ์แหล่งจ่ายก าลงังานมิใช่เคร่ืองหรืออุปกรณ์
ตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 
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เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2555 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้ค าช้ีขาดให้ยกค าเสนอขอ้พิพาทของ กสท.  
โดยให้เหตุผลสรุปไดว้า่ การท่ี กสท. เรียกร้องให้ DPC ส่งมอบทรัพยสิ์นเป็นการใชสิ้ทธิเรียกร้องก่อน
ครบก าหนดระยะเวลาท่ีอาจใหสิ้ทธิตามสัญญาได ้

เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2555 กสท. ได้ยื่นค าร้องขอเพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อ 
ศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขด าท่ี 2757/2555 ขณะน้ีคดีดงักล่าวอยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาของ 
ศาลปกครองกลาง 

5) กรณีปรับลดอตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วม (Roaming) ระหว่าง DPC กบั บริษทั กสท โทรคมนาคม 
จ ากดั (มหาชน) (“กสท.”) 

ตามท่ีกสท. ได้อนุมติัให้บริษทั ดิจิตอล โฟน จ ากดั (“DPC”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ปรับลดอตัราค่าใช้
เครือข่ายร่วม (Roaming) จาก 2.10 บาทต่อนาที เหลืออตัรานาทีละ 1.10 บาท เพื่อให้สอดคลอ้งกบัอตัรา 
ค่าใชบ้ริการท่ีลดต ่าลงเร่ือยๆ เป็นเวลา 3 เดือนเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2549 เป็นตน้ไปและ DPC ไดมี้
หนงัสือขยายระยะเวลาต่อไปอีกคราวละ 3 เดือน ซ่ึง กสท. ไดอ้นุมติัเร่ือยมาจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 
โดยหลังจากนั้น กสท . มิได้มีหนังสือตอบปฏิเสธให้ DPC ทราบแต่อย่างใด จนกระทัง่ในวนัท่ี  
24 มีนาคม 2551 กสท. ไดมี้หนงัสือแจง้ให้ DPC ปรับอตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วมในอตัรานาทีละ 2.10 บาท 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2550  เป็นตน้ไป ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2551 DPC จึงไดมี้หนงัสือขอให้ กสท. 
พิจารณาทบทวนการปรับอตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วม โดยค านึงถึงสภาวะการแข่งขนัของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ในปัจจุบนัท่ีมีอตัราค่าใช้บริการในตลาดท่ีต ่ากว่าอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมท่ีก าหนดมาก ซ่ึงท าให้ DPC  
ไม่สามารถให้บริการเครือข่ายร่วมกบัผูป้ระกอบการท่ีมาขอใช้บริการได้ และในระหว่างรอการพิจารณา 
DPC จะใชอ้ตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมในนาทีละ 1.10 บาท ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีไดรั้บอนุมติัและถือ
ปฏิบติัมา ซ่ึงต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2552 กสท.ไดมี้หนงัสืออนุมติัให้ DPC ใชอ้ตัราค่าใช้เครือข่ายร่วม
ในอตัรานาทีละ 1.10 บาท ในช่วงวนัท่ี 1 มกราคม 2552 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2552 นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 16 
มิถุนายน 2552 DPC และบริษทัได้ท าสัญญาการให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (Roaming) โดยใช้อตัรา  
1.10 บาทต่อนาที และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแลว้ 
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เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2553 กสท. ไดย้ื่นเสนอขอ้พิพาทต่อส านกัระงบัขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
ตามขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 62/2553 เพื่อเรียกร้องให้ DPC ช าระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มของปี
ด าเนินการท่ี 10 - 12 ซ่ึงเกิดจากการท่ี DPC ปรับลดอตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วมจากอตัรานาทีละ 2.10 บาท คงเหลือ 
1.10 บาท ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2550 - 31 ธันวาคม  2551 เป็นจ านวนเงินรวม 1,636 ล้านบาท  
พร้อมเบ้ียปรับท่ีค านวณถึงเดือนมีนาคม 2553 เป็นจ านวน 364 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 2,000 ลา้นบาท 
และเรียกเบ้ียปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน นบัแต่เดือน เมษายน 2553 จนกว่าจะช าระเสร็จส้ิน โดยอา้ง
วา่ กสท. ไดอ้นุมติัการปรับลดอตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วมดงักล่าวจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 เท่านั้น 

เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2554 กสท. ไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ส านกัระงบัขอ้พิพาท 
ขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 89/2554 เรียกร้องให้ DPC ช าระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มของปีด าเนินการ 
ท่ี 12 ท่ีเกิดจากการท่ี DPC ปรับลดอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมจากอตัรานาทีละ 2.10 บาท ลงเหลือ 1.10 บาท
ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2552 - 15 มิถุนายน 2552 เพิ่มเติม จ านวน 113 ลา้นบาท พร้อมเบ้ียปรับใน
อตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินตน้ดงักล่าว นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2552 จนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน 

ขณะน้ีขอ้พิพาทดงักล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทั 
เช่ือว่าค าวินิจฉัยช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเก่ียวกบัขอ้พิพาทดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบใด ๆ  
ต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั เน่ืองจาก DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง
ทุกประการแลว้ 

6) กรณีความเสียหายเน่ืองจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าบริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ ระหว่าง 
DPC กบับริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (“กสท.”) 

เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2554 กสท. ไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 32/2554 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
ส านกัระงบัขอ้พิพาท ส านกังานศาลยุติธรรม เพื่อเรียกร้องให้ DPC ช าระเงินจ านวน 33 ลา้นบาท พร้อม
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของเงินตน้ดงักล่าว รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 35 ลา้นบาท โดย กสท. 
กล่าวอา้งว่า DPC ผิดสัญญาให้ด าเนินการ เน่ืองจากสัญญาเช่าใช้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า
ระหว่าง DPC กบัผูใ้ช้บริการ ในระหว่างปี 2540 - 2546 จ  านวน 1,209 เลขหมาย มีการปลอมแปลง
เอกสารหรือลายมือช่ือ เป็นเหตุให้ กสท. ไดรั้บความเสียหายเน่ืองจากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใชบ้ริการ
ระหวา่งประเทศได ้เม่ือเลขหมายดงักล่าวมีการใชบ้ริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศของ กสท.  
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เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2556 คณะอนุญาโตตุลาการ ไดมี้ค าวินิจฉยัช้ีขาดให้ยกค าขอของ กสท. โดยช้ีขาดว่า 
ขอ้พิพาทในคดีน้ีเป็นเร่ืองพิพาททางละเมิด มิได้เป็นการกระท าอนัเกิดจากการผิดสัญญาให้ด าเนินการ  
ดงันั้นขอ้พิพาทในคดีน้ีจึงไม่อยูใ่นอ านาจพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ  

เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2556 กสท. ได้ยื่นค าร้องขอเพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อ 
ศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขด าท่ี 1767/2556 ขณะน้ีคดีดงักล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ 
ศาลปกครองกลาง 

7)  กรณีส่วนแบ่งรายไดจ้ากค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหวา่ง DPC กบับริษทั กสท โทรคมนาคม 
จ ากดั (มหาชน) (“กสท.”) 

เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2555 กสท.ไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 110/2555 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
ส านกัระงบัขอ้พิพาท เพื่อเรียกร้องให้ DPC ช าระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มของปีด าเนินการท่ี 10 - 14 
จ านวน 183 ลา้นบาท พร้อมเบ้ียปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินตน้ดงักล่าว นบัแต่วนัพน้
ก าหนดช าระเงินของปีด าเนินงานในแต่ละปีจนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2557 กสท. ได้ยื่นค าเสนอขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 26/2557 ต่อสถาบนั
อนุญาโตตุลาการ ส านกัระงบัขอ้พิพาท เพื่อเรียกร้องให้ DPC ช าระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มของ
ปีด าเนินการท่ี 15 จ  านวน 141 ลา้นบาท พร้อมเบ้ียปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินตน้ดงักล่าว 
นบัแต่วนัพน้ก าหนดช าระเงินของปีด าเนินงานในแต่ละปีจนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน ซ่ึงจ านวนเงินดงักล่าว 
กสท. ค านวณผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ี DPC ได้รับจาก
ผูป้ระกอบการรายอ่ืนทั้งจ  านวนตามอตัราร้อยละท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตให้ด าเนินกิจการบริการ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยไม่ให้น ารายจ่ายค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ี DPC ถูกผูป้ระกอบการ 
รายอ่ืนเรียกเก็บมาหกัออก 

ขณะน้ีขอ้พิพาทดงักล่าวอยู่ในขั้นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่า ผลของ 
ขอ้พิพาทดงักล่าวน่าจะคล่ีคลายไปในทางท่ีดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่องบการเงินรวม
ของบริษทั เน่ืองจาก DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการแลว้ 
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8) ภาระผกูพนัในหนงัสือค ้าประกนัจากธนาคารกรณีสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ 

ตามสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ บริษทั ดิจิตอลโฟน จ ากดั (“DPC”) มีหนา้ท่ีส่งมอบหนงัสือค ้าประกนั
ของธนาคารให้แก่บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (“กสท.”)  เพื่อเป็นหลกัประกนัการช าระเงิน
ผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าในแต่ละปีด าเนินงาน โดยจะได้รับคืนหนังสือค ้ าประกันฉบับของปี
ด าเนินงานท่ีผา่นมา  

กสท. มิได้คืนหนังสือค ้ าประกันเงินประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าของปีด าเนินงานท่ี 10 - 14 รวมเป็น
จ านวนเงินทั้งส้ิน 2,606 ลา้นบาท โดยอา้งวา่ DPC ช าระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถว้นจากกรณี
การน าเงินค่าภาษีสรรพสามิตมาหักออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณีรายได้จากค่าเช่ือม 
ต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ส่วนลดค่าเช่ือมโยงโครงข่าย และกรณีปรับลดอตัราค่า Roaming ซ่ึงเป็น 
ขอ้พิพาทท่ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ  

เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2555 DPC ไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อส านกัระงบัขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็น
ขอ้พิพาทหมายเลขด า 120/2555 เพื่อให้คณะอนุญาโตตุลาการมีค าวินิจฉยัช้ีขาดให้ กสท. ส่งคืนหนงัสือ
ค ้าประกนัดงักล่าวให้แก่ DPC เน่ืองจาก DPC ไดช้ าระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าในแต่ละปี
ด าเนินงานครบถว้น และไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการแลว้  

เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2558 คณะอนุญาโตตุลาการมีค าช้ีขาดให้ กสท. ส่งคืนหนงัสือค ้าประกนัพร้อม
ค่าธรรมเนียมธนาคารดงักล่าวให้แก่ DPC ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2558 กสท. ไดย้ื่นค าร้องเป็น 
คดีหมายเลขด าท่ี 1671/2558 ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอเพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
ขณะน้ีคดีดงักล่าวอยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
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9) กรณีการเรียกค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้ เคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่าย
โทรคมนาคมช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชัว่คราว 

เมื่อวนัที่ 20 พฤษภาคม 2558 บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (“กสท.”) ได้ยื่นฟ้อง
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(“ส านกังานกสทช.”), คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค.”), คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทศัน์และโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”), บริษทั ทรู มูฟ จ ากดั (“ทรู มูฟ”) และ
บริษทั ดิจิตอล โฟน จ ากดั (“DPC”) ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขด าที่ 918/2558 เพื่อให้ช าระ
ค่าใช/้ค่าตอบแทนจากการใช ้เคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ กสท. ช่วง
ระยะเวลาคุม้ครองตามประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการเป็นการชัว่คราวในกรณีส้ินสุด
การอนุญาต สัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ซ่ึงค านวณตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน 2556 ถึง
วนัท่ี 15 กนัยายน 2557 เป็นจ านวนเงินดงัน้ี  

1. ส านกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จ านวน  24,117 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
2. ทรู มูฟ 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 พร้อมดอกเบ้ียใน

อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน  2558  กสท. ไดย้ื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขด าท่ี 
1651/2558 เพื่อเรียกร้องให้ช าระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้ เคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
โครงข่ายโทรคมนาคมของ กสท. ตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน 2557 ถึงวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2558 เพิ่มเติมเป็น
จ านวนเงินดงัน้ี 

1. ส านกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จ านวน 6,521 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
7.5 ต่อปี 

2. ทรู มูฟ ร่วมกบั ส านกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จ านวน 4,991 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
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3. DPC ร่วมกบั ส านกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จ านวน 1,635 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย 
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559  กสท. ไดย้ื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขด าท่ี 
741/2559 เพื่อเรียกร้องให้ช าระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้เคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
โครงข่ายโทรคมนาคมของ กสท. ตั้งแต่วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2558 ถึงวนัท่ี  25 พฤศจิกายน 2558  เพิ่มเติม
เป็นจ านวนเงินดงัน้ี 

1. ส านกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จ านวน 2,857 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
7.5 ต่อปี 

2. ทรู มูฟ ร่วมกบั ส านกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จ านวน 2,184 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

3. DPC ร่วมกบั ส านกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จ านวน 673 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

ขณะน้ีขอ้พิพาทดงักล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของ
บริษทัเช่ือว่า DPC ไม่มีหน้าท่ีตอ้งช าระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้ เคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคม
และโครงข่ายโทรคมนาคมตามท่ี กสท. เรียกร้อง เน่ืองจาก DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามประกาศ กสทช. 
แลว้ทุกประการ ดงันั้นผลของขอ้พิพาทดงักล่าวน่าจะคล่ีคลายไปในทางท่ีดีและไม่น่าจะมีผลกระทบ
อยา่งมีนยัส าคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

10) กรณีการฟ้องเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค”) ท่ีมีค  าสั่งให้น าส่งรายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชัว่คราว 

วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 บริษทั ดิจิตอล โฟน จ ากดั (“DPC”)  ยื่นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ต่อศาลปกครองกลางที่ 1997/2558 
เร่ือง ขอให้เพิกถอนมติ กทค. ให้น าส่งรายไดช่้วงเยียวยา เน่ืองจากส านกังานกสทช. เรียกร้องให้ DPC 
น าส่งเงินรายไดจ้ากการใหบ้ริการในช่วงเยยีวยาลูกคา้ ระหวา่งวนัท่ี 16 กนัยายน 2556 ถึงวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2557 
จ  านวน 628 ลา้นบาท 
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โดยผูบ้ริหารพิจารณาวา่ DPC ไดป้ฏิบติัตามประกาศ เร่ือง มาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชัว่คราว 
ในกรณีส้ินสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี พ.ศ. 2556 ซ่ึงก าหนดให ้
DPC ตอ้งน าส่งเงินรายไดห้ลงัหกัรายจ่ายใหแ้ก่ส านกังานกสทช. เน่ืองจากในช่วงระยะเวลาดงักล่าว DPC 
มีรายจ่ายมากกวา่รายไดจ้ากการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ DPC จึงไม่มีรายไดค้งเหลือท่ีจะน าส่งใหแ้ก่ กสทช. 
ตามท่ีประกาศดงักล่าวก าหนดไว ้คดีดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

11) กรณีการน าเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการให้บริการวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูล่า ระหว่าง กสท. กับ บริษทั ดิจิตอลโฟน จ ากัด ไปให้ผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
รายอ่ืนใชร่้วม 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (“กสท.”) ไดย้ื่นขอ้พิพาทต่อสถาบนั
อนุญาโตตุลาการ ส านกัระงบัขอ้พิพาท ส านกังานศาลยุติธรรม เป็นขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 57/2559 เพื่อให้มี
ค  าช้ีขาดให้ บริษทั ดิจิตอล โฟน จ ากดั (“DPC”) ท าการร้ือถอนเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมท่ีมีไวใ้ช้
ส าหรับให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ย่านความถ่ี 2100 MHz รวมทั้งเคร่ือง หรืออุปกรณ์โทรคมอ่ืนๆ ของ 
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั (“AWN”) และเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมท่ีมีไวใ้ชส้ าหรับ
ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ย่านความถ่ี 900 MHz หรือยา่นความถ่ีอ่ืนรวมทั้งเคร่ือง หรืออุปกรณ์โทรคม
อ่ืนๆ ของ บริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ท่ีติดตั้งบนสถานีฐาน จ านวน 
97 แห่ง ตามสัญญาใหด้ าเนินการฯ ของ DPC โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจาก กสท.   

โดยหาก DPC ไม่ยอมร้ือถอนไม่ว่ากรณีใด ขอให้ DPC  ชดใช้ค่าเสียหายแก่ กสท. เป็นเงินเดือนละ 4.84              
ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสียหายท่ี DPC คา้งช าระ กสท. นบัถดัจากวนัยื่นค าเสนอ               
ขอ้พิพาทเป็นตน้ไปจนกว่าจะร้ือถอนเคร่ืองและอุปกรณ์เสร็จส้ิน และค่าเสียหายจากการยินยอมให้ บริษทั 
และ AWN ใช้ทรัพยสิ์นท่ี กสท. เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ จ  านวน 97 สถานีฐาน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556  
จนถึงเดือนมิถุนายน 2559 รวมเป็นค่าเสียหาย 175.19 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน 
และห้ามมิให้ DPC น าเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคม รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานโทรคมอ่ืนๆ ตามสัญญา
อนุญาตให้ด าเนินการฯ ไปให้ผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรายอ่ืนใช้ร่วม เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจาก กสท. 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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ขณะน้ีขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขั้นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือวา่ DPC ไดป้ฏิบติั
ถูกตอ้งตามข้อสัญญาท่ีเก่ียวข้องทุกประการแล้ว ดังนั้นผลของคดีดังกล่าว ไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

บริษัท เอไอเอน็ โกลบอลคอม จ ากดั (“AIN”) 

กรณีการส่งทราฟฟิคการให้บริการโทรศพัทท์างไกลระหว่างประเทศผา่นเคร่ืองหมาย + ระหว่าง AIN 
กบั บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (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 เอไอเอ็น โกลบอลคอม จ ากดั 
(“บริษทัยอ่ย”) เป็นจ าเลยท่ี 2  คดีหมายเลขด าท่ี 1245/2551 ต่อศาลแพ่ง เพื่อเรียกร้องให้ร่วมกนัชดใช้
ค่าเสียหาย พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีจนถึงวนัฟ้อง รวมเป็นจ านวนเงิน 130 ล้านบาท  
โดยอ้างว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดจากกรณีท่ีบริษัทกับบริษัทย่อย เปล่ียนแปลงการส่งทราฟฟิค 
การให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศ ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 ถึง 27 มีนาคม 2550 ท่ีผูใ้ช้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีของบริษัทใช้บริการผ่านเคร่ืองหมาย + จากเดิมท่ีเป็น 001 ของ กสท. มาเป็น 005  
ของบริษทัย่อย โดยไม่แจง้ให้ผูใ้ช้บริการทราบก่อน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2551 กสท. ได้ยื่นค าร้อง 
ขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องในส่วนของค่าเสียหาย 583 ล้านบาท (รวมดอกเบ้ีย) โดยอ้างว่าการกระท าดังกล่าว 
เป็นเหตุให ้กสท. ไดรั้บความเสียหายเป็นระยะเวลาต่อเน่ืองเร่ือยมาจนถึงวนัท่ี 7 มีนาคม 2551  
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ต่อมาวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2551 กสท. ไดย้ื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งคุม้ครองชัว่คราวห้ามไม่ให้บริษทัและ
บริษทัย่อยท าการโยกยา้ย ทราฟฟิค 001 หรือเคร่ืองหมาย + ของ กสท. ไปยงัทราฟฟิค 005 ของบริษทัย่อย  
ซ่ึงศาลไดมี้ค าสั่งยกค าร้องขอคุม้ครองชัว่คราวของ กสท. เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2552 และ กสท. ได้ยื่น
อุทธรณ์ค าสั่งยกค าร้องขอคุม้ครองชัว่คราวดงักล่าวในวนัท่ี 20 มีนาคม 2552 ต่อมา ศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าสั่ง
ยืนตามค าสั่งของศาลชั้นตน้ให้ยกค าร้องขอคุม้ครองชั่วคราวของ กสท. เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2555 
โดย กสท. ฎีกาค าสั่งดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2555 และเม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2558 ศาลฎีกาไดมี้ค าสั่ง
ยนืตามค าสั่งของศาลอุทธรณ์ให้ยกค าร้องขอคุม้ครองชัว่คราวของ กสท. 

เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2552 ศาลแพ่งไดมี้ค าพิพากษายกฟ้อง กสท. เน่ืองจากขอ้เท็จจริงรับฟังไม่ไดว้่า กสท. 
มีสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมาย + ในการให้บริการโทรศพัท ์ระหวา่งประเทศแต่ผูเ้ดียวหรือมีสิทธิหวงห้ามมิให ้
บริษทั และ AIN ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการโทรศพัทร์ายอ่ืนใชเ้คร่ืองหมาย + และรับฟังไม่ไดว้า่การท่ีบริษทักระท า
การแปลงสัญญาณโทรศพัท์ท่ีใช้ผ่านเคร่ืองหมาย + เป็นผ่านรหัสหมายเลข 005 ของ AIN เป็นการท าให้
ผูใ้ช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศเข้าใจผิดว่าเป็นการใช้บริการผ่านรหัสหมายเลข 001 ของ กสท.  
การกระท าของบริษทัดงักล่าวจึงมิได้เป็นการกระท าอนัเป็นการละเมิดสิทธิใดๆ ของ กสท. ส าหรับ AIN  
ท่ี กสท. ฟ้องอา้งวา่ร่วมกระท าละเมิดกบับริษทันั้น จึงมิไดก้ระท าการละเมิดต่อ กสท. ตามฟ้องดว้ย ซ่ึง กสท. 
ไดย้ืน่อุทธรณ์ค าพิพากษาดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2553 ต่อมาศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษายกฟ้อง กสท. 
ยืนตามศาลชั้นตน้ เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2556 และกสท. ฎีกาค าสั่งดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2556 
ขณะน้ีคดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั (“AWN”) 

กรณีติดตั้งหรือเช่ือมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคมยา่นความถ่ี 2100 MHz ของ AWN บนสถานีฐานท่ี บริษทั 
ดิจิตอล โฟน จ ากดั “DPC” ส่งมอบกรรมสิทธ์ิให้แก่ บริษทั กสท.โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ตาม
สัญญาใหด้ าเนินการใหบ้ริการวทิยุคมนาคมระบบเซลลูล่า ระหวา่ง กสท. กบั DPC 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559  
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (“กสท.”) ไดย้ื่นฟ้องบริษทั แอด
วานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั (“AWN”) ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีด าท่ี 1039/2559 เพื่อให้ร้ือถอน
เคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมท่ีมีไวใ้ช้ส าหรับให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ย่านความถ่ี 2100 MHz 
และหรือเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมอ่ืนๆ ของ AWN ท่ีติดตั้งบนสถานีฐาน จ านวน 67 แห่ง  
ตามสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการฯ ของ DPC  โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก กสท.  ดงันั้น กสท.  
จึงเรียกร้องให้ AWN ชดใช้ค่าเสียหายจากการใช้ทรัพยสิ์นท่ี กสท. อา้งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2556  จนถึงเดือนมิถุนายน 2559 จ  านวน 57.53 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี  
นบัจากวนัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระค่าเสียหายเสร็จส้ิน และค่าเสียหายเดือนละ 2 ลา้นบาท 
พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสียหายท่ีค้างช าระให้แก่  กสท.ในแต่ละเดือน จนกว่า 
จะด าเนินการร้ือถอนอุปกรณ์ดังกล่าวออกเสร็จส้ิน และห้ามมิให้ AWN น าเคร่ืองและอุปกรณ์
โทรคมนาคมส าหรับให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ยา่นความถ่ี 2100 MHz และหรือเคร่ืองและอุปกรณ์
โทรคมนาคมอ่ืนๆ มาติดตั้งหรือเช่ือมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคม ตามสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการฯ 
ระหวา่ง กสท. กบั DPC  เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจาก กสท. เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ขณะน้ีคดีดงักล่าวอยูใ่นขั้นตอนของการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือวา่ 
AWN ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันั้นผลของคดีดงักล่าวไม่น่าจะมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

22. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการได้อนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลส าหรับหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 5.79 บาทต่อหุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 1 กนัยายน 2559 

23. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้ รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัทเม่ือว ันท่ี  
4 สิงหาคม 2559 


