
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอคณะกรรมการ 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) 
ณ วนัที) 30 กนัยายน 2559 และงบกาํไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื)นรวมและเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนสิ2นสุดวนัที) 30 กนัยายน 2559 
งบแสดงการเปลี)ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ 
สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ2นสุดวนัที) 30 กนัยายน 2559 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ ซึ) งผูบ้ริหาร
ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านี2ตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัที) 34 เรื)อง “งบการเงินระหวา่งกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเกี)ยวกบั
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธี 
การสอบถามบุคลากรซึ) งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
และวิธีการสอบทานอื)น การสอบทานนี2 มีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี 
ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้ความเชื)อมั)นว่าจะพบเรื)องที)มีนัยสําคญัทั2งหมดซึ) งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ 
ดงันั2นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที)สอบทาน 
 
ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบสิ)งที)เป็นเหตุให้เชื)อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ2นตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัที) 34 เรื)อง “งบการเงินระหวา่งกาล” ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เรื-องอื-น 
 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที) 
31 ธันวาคม 2558 ที)แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื)น ซึ) งแสดงความเห็นอย่าง 
ไม่มีเงื)อนไข ตามรายงานลงวนัที) 4 กุมภาพนัธ์ 2559 งบกาํไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนและ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื)นรวมและเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนสิ2นสุดวนัที) 30 กนัยายน 
2558 งบแสดงการเปลี)ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะ
กิจการ สําหรับงวดเก้าเดือนสิ2นสุดวนัที) 30 กันยายน 2558 ที)แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดย
ผูส้อบบัญชีอื)น ตามรายงานลงวนัที) 10 พฤศจิกายน 2558 โดยให้ข้อสรุปว่าไม่พบสิ) งที) เป็นเหตุให้เชื)อว่า
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัทาํขึ2 นตามมาตรฐานการบญัชีฉบับที)  34 เรื) อง “งบการเงิน
ระหวา่งกาล” ในสาระสาํคญั  
 
 
 
 ดร. ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล  
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 
วนัที) 8 พฤศจิกายน 2559 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั 



หมายเหตุ

ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที� 

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17 10,868,464          9,864,913          360,025               1,153,323        

เงินฝากธนาคารที!สามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 4 2,687,519            4,447,280          -                 -             

เงินลงทุนระยะสั.น 5 -                 304,674             -                 -             

ลูกหนี.การคา้และลูกหนี. อื!น 6, 17 14,246,107          16,388,529        2,343,279            5,482,137        

เงินปันผลคา้งรับ 17 -                 -               -                 19,944,391      

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั.นแก่กิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 17 -                 -               42,311,900          44,243,900      

สินคา้คงเหลือ 4,330,901            5,059,252          2,309                    38,633             

สินทรัพยห์มุนเวียนอื!น 1,649,173            1,942,221          1,466,197            1,329,507        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 33,782,164          38,006,869        46,483,710          72,191,891      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 11,175                  -               -                 -             

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

เงินลงทุนระยะยาวอื!น 5 58,399                  58,399               46,999                  46,999             

ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 112,111,037        84,291,103        378,061               499,589           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 9 -                 -               -                 -             

ค่าความนิยม 34,931                  34,931               -                 -             

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคม 9 117,352,860        51,790,574        -                 -             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื!น 9 3,941,892            3,192,332          51,589                  72,491             

ลูกหนี.ตามสัญญาแลกเปลี!ยนและ

สัญญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหนา้ 18 410,700               795,449             414,425               795,449           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,547,064            1,251,588          960,699               64,890             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื!น 1,252,454            2,340,028          957,771               1,001,346        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 237,720,512        143,754,404      10,470,209          10,141,429      

รวมสินทรัพย์ 271,502,676        181,761,273      56,953,919          82,333,320      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : พนับาท

ณ วันที� 30 กนัยายน 2559

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



หมายเหตุ

ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที� 

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หนี7สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี7สินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั.นจากสถาบนัการเงิน 10 20,790,000          8,500,000          6,800,000            7,700,000        

เจา้หนี.การคา้และเจา้หนี. อื!น 11, 17 29,951,420          27,750,538        4,214,828            3,475,832        

ส่วนของหนี. สินระยะยาว

ที!ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ!งปี 10 4,597,328            4,355,627          4,168,392            4,327,462        

เงินกูย้ืมระยะสั.นจากกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 10, 17 1,000,000            -               6,510,000            6,490,000        

ผลประโยชน์ตอบแทนรายปีคา้งจ่าย 5,359,450            5,364,085          5,218,876            5,223,511        

รายไดค่้าบริการโทรศพัทเ์คลื!อนที!รับล่วงหนา้ 3,019,612            2,331,763          9,303                    44,592             

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 2,687,519            4,447,280          -                 -             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,329,474            4,761,207          -                 -             

หนี. สินหมุนเวียนอื!น 44,116                  22,792               273                       1,817                

รวมหนี7สินหมุนเวียน 68,778,919          57,533,292        26,921,672          27,263,214      

หนี7สินไม่หมุนเวียน

หนี. สินระยะยาว 10 80,887,282          52,576,668        3,491,066            9,412,406        

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,479,441            2,293,784          317,077               431,366           

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคมคา้งจ่าย 81,699,770          19,902,471        -                 -             

หนี. สินไม่หมุนเวียนอื!น 1,432,197            962,076             16,036                  16,036             

รวมหนี7สินไม่หมุนเวียน 166,498,690        75,734,999        3,824,179            9,859,808        

รวมหนี7สิน 235,277,609        133,268,291      30,745,851          37,123,022      

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 30 กนัยายน 2559

หน่วย : พนับาท



หมายเหตุ

ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที� 

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หนี7สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนที!ออกและชาํระแลว้

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

ส่วนเกินทุน

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 22,388,093          22,372,276        22,388,093          22,372,276      

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ 

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 500,000               500,000             500,000               500,000           

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 10,002,941          22,313,204        280,701               19,308,357      

องคป์ระกอบอื!นของส่วนของผูถื้อหุน้ 227,366               217,757             66,179                  56,570             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท 36,091,495          48,376,332        26,208,068          45,210,298      

ส่วนไดเ้สียที!ไม่มีอาํนาจควบคุม 133,572               116,650             -                 -             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 36,225,067          48,492,982        26,208,068          45,210,298      

รวมหนี7สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 271,502,676        181,761,273      56,953,919          82,333,320      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 30 กนัยายน 2559



 หมายเหตุ

2559 2558 2559 2558

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและใหเ้ช่าอุปกรณ์ 17 32,031,840      31,412,379      30,373             6,369,960        

รายไดจ้ากการขาย 17 5,063,876        5,356,210        -            128                  

รายไดค่้าก่อสร้างภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ -            9,619               -            9,619               

รวมรายได้ 37,095,716      36,778,208      30,373             6,379,707        

ต้นทุน

ตน้ทุนการใหบ้ริการและใหเ้ช่าอุปกรณ์ 17 (14,881,683)    (12,784,500)    1,422               (5,698,075)      

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนรายปี (9,118)              (1,653,450)      (9,118)              (1,653,450)      

ตน้ทุนขาย (5,877,534)      (5,951,278)      -            (128)                 

ตน้ทุนค่าก่อสร้างภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ -            (9,619)              -            (9,619)              

รวมต้นทุน (20,768,335)    (20,398,847)    (7,696)              (7,361,272)      

กาํไร (ขาดทุน) ขั7นต้น 16,327,381      16,379,361      22,677             (981,565)         

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใชจ่้ายในการขาย (3,827,602)      (1,733,194)      (2,701)              (18,287)           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (3,432,746)      (3,163,151)      (279,519)         (599,164)         

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (7,260,348)      (4,896,345)      (282,220)         (617,451)         

กาํไร (ขาดทุน) จากการให้บริการ การให้เช่าอุปกรณ์และการขาย 9,067,033        11,483,016      (259,543)         (1,599,016)      

รายไดจ้ากการลงทุน 5, 8, 17 52,840             47,428             355,093           404,727           

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื!น 17 79,470             215,367           408,838           230,219           

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 764                  (2,978)              -            -            

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี!ยนสุทธิ 67,395             (132,171)         5,006               8,231               

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 17 (38,973)           (38,272)           (38,913)           (38,137)           

ตน้ทุนทางการเงิน 17 (1,310,933)      (463,437)         (129,495)         (187,018)         

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 7,917,596        11,108,953      340,986           (1,180,994)      

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 14 (1,370,781)      (2,494,844)      (68,636)           804                  

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 6,546,815        8,614,109        272,350           (1,180,190)      

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ7นสุดวันที� 30 กนัยายน 2559



 หมายเหตุ

2559 2558 2559 2558

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

    ส่วนที!เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 6,529,416        8,615,533        272,350           (1,180,190)      

    ส่วนที!เป็นของส่วนไดเ้สียที!ไม่มีอาํนาจควบคุม 17,399             (1,424)              -            -            

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 6,546,815        8,614,109        272,350           (1,180,190)      

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 15

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั.นพื.นฐาน 2.20                 2.90                 0.09                 (0.40)                

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด 2.20                 2.90                 0.09                 (0.40)                

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบกาํไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ7นสุดวันที� 30 กนัยายน 2559



 

2559 2558 2559 2558

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 6,546,815    8,614,109      272,350           (1,180,190)      

กาํไรเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การเปลี!ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื!อขาย -           (7,220)           -               -               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี -           (7,220)           -               -               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 6,546,815    8,606,889      272,350           (1,180,190)      

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนที!เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 6,529,416    8,608,407      272,350           (1,180,190)      

   ส่วนที!เป็นของส่วนไดเ้สียที!ไม่มีอาํนาจควบคุม 17,399         (1,518)           -               -               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 6,546,815    8,606,889      272,350           (1,180,190)      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

หน่วย : พนับาท

สําหรับงวดสามเดือนสิ7นสุดวันที� 30 กนัยายน 2559 

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



 หมายเหตุ

2559 2558 2559 2558

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและใหเ้ช่าอุปกรณ์ 17 95,221,319      96,052,225      5,011,598        27,360,350      

รายไดจ้ากการขาย 17 15,609,070      19,376,313      -            185                  

รายไดค่้าก่อสร้างภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ -            63,591             -            63,591             

รวมรายได้ 110,830,389    115,492,129    5,011,598        27,424,126      

ต้นทุน

ตน้ทุนการใหบ้ริการและใหเ้ช่าอุปกรณ์ 17 (41,583,756)    (38,088,836)    (5,321,591)      (17,287,799)    

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนรายปี (2,652)              (6,720,976)      (2,652)              (6,720,976)      

ตน้ทุนขาย (16,326,155)    (19,533,781)    -            (185)                 

ตน้ทุนค่าก่อสร้างภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ -            (63,591)           -            (63,591)           

รวมต้นทุน (57,912,563)    (64,407,184)    (5,324,243)      (24,072,551)    

กาํไร (ขาดทุน) ขั7นต้น 52,917,826      51,084,945      (312,645)         3,351,575        

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใชจ่้ายในการขาย (12,024,489)    (4,692,233)      (33,837)           (112,019)         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (9,790,607)      (9,756,204)      (871,131)         (2,025,306)      

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (21,815,096)    (14,448,437)    (904,968)         (2,137,325)      

กาํไร (ขาดทุน) จากการให้บริการ การให้เช่าอุปกรณ์และการขาย 31,102,730      36,636,508      (1,217,613)      1,214,250        

รายไดจ้ากการลงทุน 5, 8, 17 150,392           248,843           17,150,145      17,914,803      

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื!น 17 275,786           340,416           1,248,941        423,465           

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11,175             (2,978)              -            -            

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 8 -            -            -            (178,913)         

กาํไรจากอตัราแลกเปลี!ยนสุทธิ 271,138           32,481             14,222             20,326             

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 17 (109,704)         (135,592)         (109,494)         (135,137)         

ตน้ทุนทางการเงิน 17 (2,904,664)      (1,362,145)      (500,938)         (506,345)         

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 28,796,853      35,757,533      16,585,263      18,752,449      

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 14 (4,581,323)      (7,401,184)      895,809           (603,418)         

กาํไรสําหรับงวด 24,215,530      28,356,349      17,481,072      18,149,031      

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ7นสุดวันที� 30 กนัยายน 2559

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 หมายเหตุ

2559 2558 2559 2558

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนที!เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 24,198,465      28,361,069      17,481,072      18,149,031      

    ส่วนที!เป็นของส่วนไดเ้สียที!ไม่มีอาํนาจควบคุม 17,065             (4,720)              -            -            

กาํไรสําหรับงวด 24,215,530      28,356,349      17,481,072      18,149,031      

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 15

กาํไรต่อหุน้ขั.นพื.นฐาน 8.14                 9.54                 5.88                 6.10                 

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 8.14                 9.54                 5.88                 6.10                 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ7นสุดวันที� 30 กนัยายน 2559

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 

2559 2558 2559 2558

กาํไรสําหรับงวด 24,215,530  28,356,349   17,481,072      18,149,031      

กาํไรเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การเปลี!ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื!อขาย -           (6,435)           -               -               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี -           (6,435)           -               -               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 24,215,530  28,349,914   17,481,072      18,149,031      

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนที!เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 24,198,465  28,354,709   17,481,072      18,149,031      

   ส่วนที!เป็นของส่วนไดเ้สียที!ไม่มีอาํนาจควบคุม 17,065         (4,795)           -               -               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 24,215,530  28,349,914   17,481,072      18,149,031      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ7นสุดวันที� 30 กนัยายน 2559 

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



สํารองสําหรับ ผลต่างจากการ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น การจ่ายโดย กําไรจาก เปลี�ยนแปลงใน รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ที�ออกและ ส่วนเกิน ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้ ใช้หุ้น การลดสัดส่วน มูลค่ายุติธรรมสุทธิ อื�นของส่วนของ เจ้าของ ที�ไม่มีอํานาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จัดสรร เป็นเกณฑ์ ของเงินลงทุน ของเงินลงทุนเผื�อขาย เจ้าของ ของบริษทั ควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือ 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       

รายการกับเจ้าของที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของเจ้าของ

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 12 -          -              -         -           21,825           -           -                 21,825               21,825                    -          21,825              

เงินปันผล 16 -          -              -         (37,042,013)   -           -           -                 -             (37,042,013)            (89)                (37,042,102)     

รวมรายการกับเจ้าของที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของเจ้าของ -          -              -         (37,042,013)   21,825           -           -                 21,825               (37,020,188)            (89)                (37,020,277)     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -          -              -         28,361,069    -           -           -                 -             28,361,069             (4,720)           28,356,349       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!น -          -              -         -           -           -           (6,360)                        (6,360)                (6,360)                     (75)                (6,435)              

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -          -              -         28,361,069    -           -           (6,360)                        (6,360)                28,354,709             (4,795)           28,349,914       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กันยายน 2558 2,973,095   22,372,276        500,000        12,029,351    47,734           161,187         1,277                          210,198             38,084,920             109,472        38,194,392       

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ7นสุดวันที� 30 กนัยายน 2559 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

งบการเงินรวม

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

กําไรสะสม องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ



สํารองสําหรับ ผลต่างจากการ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น การจ่ายโดย กําไรจาก เปลี�ยนแปลงใน รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ที�ออกและ ส่วนเกิน ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้ ใช้หุ้น การลดสัดส่วน มูลค่ายุติธรรมสุทธิ อื�นของส่วนของ เจ้าของ ที�ไม่มีอํานาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จัดสรร เป็นเกณฑ์ ของเงินลงทุน ของเงินลงทุนเผื�อขาย เจ้าของ ของบริษทั ควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือ 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       

รายการกับเจ้าของที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของเจ้าของ

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 12 -          15,817               -         -           9,609             -           -                 9,609                 25,426                    -          25,426              

เงินปันผล 16 -          -              -         (36,508,728)   -           -           -                 - (36,508,728)            (143)              (36,508,871)     

รวมรายการกับเจ้าของที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของเจ้าของ -          15,817               -         (36,508,728)   9,609             -           -                 9,609                 (36,483,302)            (143)              (36,483,445)     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -          -              -         24,198,465    -           -           -                 - 24,198,465             17,065          24,215,530       

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -          -              -         24,198,465    -           -           -                 - 24,198,465             17,065          24,215,530       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กันยายน 2559 2,973,095   22,388,093        500,000        10,002,941    66,179           161,187         -                 227,366             36,091,495             133,572        36,225,067       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ7นสุดวันที� 30 กนัยายน 2559 

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม 

หน่วย : พนับาท

กําไรสะสม องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ  (ต่อ)



องค์ประกอบอื�นของ

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น สํารองสําหรับ รวมส่วนของ

ที�ออกและ ส่วนเกนิ ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้ การจ่ายโดย เจ้าของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จัดสรร ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

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

รายการกบัเจ้าของที�บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของเจ้าของ

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 12 -                 -                 -                 -                 21,825                 21,825                 

เงินปันผล 16 -                 -                 -                 (37,042,013)         -                 (37,042,013)         

รวมรายการกบัเจ้าของที�บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของเจ้าของ -                 -                 -                 (37,042,013)         21,825                 (37,020,188)         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                 -                 -                 18,149,031          -                 18,149,031          

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -                 -                 18,149,031          -                 18,149,031          

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กนัยายน 2558 2,973,095            22,372,276          500,000               (1,150,667)           47,734                 24,742,438          

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : พนับาท

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ7นสุดวันที� 30 กนัยายน 2559

งบการเงินเฉพาะกจิการ



องค์ประกอบอื�นของ

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น สํารองสําหรับ รวมส่วนของ

ที�ออกและ ส่วนเกนิ ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้ การจ่ายโดย เจ้าของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จัดสรร ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

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

รายการกบัเจ้าของที�บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของเจ้าของ

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 12 -                 15,817                 -                 -                 9,609                   25,426                 

เงินปันผล 16 -                 -                 -                 (36,508,728)         -                 (36,508,728)         

รวมรายการกบัเจ้าของที�บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของเจ้าของ -                 15,817                 -                 (36,508,728)         9,609                   (36,483,302)         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                 -                 -                 17,481,072          -                 17,481,072          

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -                 -                 17,481,072          -                 17,481,072          

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กนัยายน 2559 2,973,095            22,388,093          500,000               280,701               66,179                 26,208,068          

0               

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

หน่วย : พนับาท

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ7นสุดวันที� 30 กนัยายน 2559



 หมายเหตุ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 24,215,530    28,356,349    17,481,072    18,149,031    

รายการปรับปรุง 

ค่าเสื!อมราคา 9 10,787,909    7,189,211      100,405         243,070          

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 4,051,198      9,717,609      20,864           8,638,568      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 8 -           -           -           178,913          

รายไดจ้ากการลงทุน (150,392)        (248,843)        (17,150,145)  (17,914,803)   

ตน้ทุนทางการเงิน 2,904,664      1,362,145      500,938         506,345          

(กลบัรายการ) หนี.สงสัยจะสูญและหนี. สูญ 6 953,920          994,558         (2,978)            6,555              

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 12 25,426            21,825           25,426           21,825            

(กลบัรายการ) ค่าเผื!อสินคา้ลา้สมยั การลดมูลค่าของสินคา้ 

    และตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ 362,077          239,125         (25,328)          6,788              

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (999)               301,748         (764)               202,901          

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี!ยนที!ยงัไม่เกิดขึ.น 106,865          423,261         (7,679)            (13,773)          

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 (11,175)          2,978             -           -           

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 4,581,323      7,401,184      (895,809)        603,418          

เงินสดไดม้าจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี!ยนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนี. สินดาํเนินงาน 47,826,346    55,761,150    46,002           10,628,838    

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ7นสุดวันที� 30 กนัยายน 2559

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 หมายเหตุ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

การเปลี!ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี. สินดาํเนินงาน

เงินฝากธนาคารที!สามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 1,759,761      (163,469)        -           -           

ลูกหนี.การคา้และลูกหนี. อื!น 1,471,360      (1,304,876)    3,164,096      6,271,095      

สินคา้คงเหลือ 366,274          (1,087,276)    61,652           (443)               

สินทรัพยห์มุนเวียนอื!น (121,376)        (661,423)        (301,004)        (699,103)        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื!น 1,087,574      (638,239)        43,575           (38,127)          

เจา้หนี.การคา้และเจา้หนี. อื!น (787,144)        (797,785)        726,170         (407,249)        

ผลประโยชน์ตอบแทนรายปีคา้งจ่าย (4,635)            1,582,308      (4,635)            1,582,308      

รายไดค่้าบริการโทรศพัทเ์คลื!อนที!รับล่วงหนา้ 687,849          69,562           (35,289)          (509,509)        

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (1,759,761)     163,469         -           -           

หนี. สินหมุนเวียนอื!น 21,324            (263,004)        (1,544)            (249,603)        

ลูกหนี.  (เจา้หนี. ) ตามสัญญาแลกเปลี!ยน

และสัญญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหนา้ 68,089            (314,701)        7,871             (106)               

หนี. สินไม่หมุนเวียนอื!น 196,132          74,419           (122,154)        15,897            

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 50,811,793    52,420,135    3,584,740      16,593,998    

จ่ายภาษีเงินได้ (9,566,582)     (7,809,567)    (262,892)        (863,618)        

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 41,245,211    44,610,568    3,321,848      15,730,380    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบี.ย 157,410          238,887         1,472,895      1,358,897      

ซื.อที!ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (37,031,040)   (24,679,268)  (20,509)          (59,186)          

จาํหน่ายอุปกรณ์ 16,904            15,033           33,579           370,096          

ซื.อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ -           (133,614)        -           (133,614)        

จ่ายชาํระใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคม (8,067,738)     -           -           -           

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั.นแก่บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (เพิ!มขึ.น) ลดลงสุทธิ -           95,000           1,932,000      (13,464,140)   

เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษทัยอ่ย -           -           -           75,000            

เงินลงทุนเพิ!มในบริษทัยอ่ย -           (10,875)          -           (14,000)          

เงินลงทุนระยะสั.นลดลงสุทธิ 304,674          1,125,936      -           -           

รับเงินปันผล -           40,000           35,860,268    16,800,110    

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (44,619,790)   (23,308,901)  39,278,233    4,933,163      

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ7นสุดวันที� 30 กนัยายน 2559

หน่วย : พนับาท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม



 หมายเหตุ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายดอกเบี.ย (1,301,145)     (878,244)        (439,537)        (420,321)        

จ่ายตน้ทุนทางการเงินอื!น (168,790)        (136,991)        (1,950)            (1,183)            

จ่ายชาํระหนี. สินตามสัญญาเช่าการเงิน (33,690)          (24,786)          (10,602)          (15,342)          

เงินกูย้ืมระยะสั.นจากสถาบนัการเงินเพิ!มขึ.น (ลดลง) สุทธิ 12,290,000    10,500,000    (900,000)        10,500,000    

เงินกูย้ืมระยะสั.นจากกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัเพิ!มขึ.นสุทธิ 1,000,000      -           20,000           5,890,000      

การเพิ!มขึ.นในหนี. สินระยะยาว 34,653,738    -           -           -           

จ่ายชาํระหนี. สินระยะยาว (5,550,187)     (243,074)        (5,550,187)    (243,074)        

จ่ายเงินปันผล (36,508,871)   (37,042,102)  (36,508,728)  (37,042,013)   

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 4,381,055      (27,825,197)  (43,391,004)  (21,331,933)   

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี!ยนของเงินตราต่างประเทศ (2,925)            2,281             (2,375)            -           

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ7น (ลดลง) สุทธิ 1,003,551      (6,521,249)    (793,298)        (668,390)        

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

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที� 30 กนัยายน 10,868,464    7,736,817      360,025         1,010,902      

-                      -                     

ข้อมูลเพิ�มเตมิสําหรับงบกระแสเงนิสด

รายการที�ไม่ใช่เงนิสด

ยอดหนี.คา้งชาํระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุนและใบอนุญาตใหใ้ช้

คลื!นความถี!โทรคมนาคม 93,665,782    10,657,691    22,673           42,565            

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ7นสุดวันที� 30 กนัยายน 2559

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : พนับาท



 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ&นสุดวนัที( 30 กนัยายน 2559  

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

 

 

หมายเหตุ สารบัญ 
1. ขอ้มูลทั�วไป 
2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
4. เงินฝากธนาคารที�สามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 
5. เงินลงทุนอื�น 
6. ลูกหนี6การคา้และลูกหนี6 อื�น 
7. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
8. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
9. รายจ่ายฝ่ายทุน 
10. หนี6 สินที�มีภาระดอกเบี6ย 
11. เจา้หนี6การคา้และเจา้หนี6 อื�น 
12. การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 
13. ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
14. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
15. กาํไรต่อหุน้ 
16. เงินปันผล 
17. บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
18. เครื�องมือทางการเงิน 
19. ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 
20. หนี6 สินที�อาจเกิดขึ6น 
21. เหตุการณ์สาํคญั ขอ้พิพาททางการคา้และคดีความที�สาํคญั 
22. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 



 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ&นสุดวนัที( 30 กนัยายน 2559  

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

 

 

1. ข้อมูลทั(วไป 

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลที�จดัตั6งขึ6นในประเทศไทย 
และที�อยูจ่ดทะเบียนตั6งอยูเ่ลขที� 414 อาคารเอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื�อเดือนพฤศจิกายน 2534 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ไดแ้ก่ บริษทั อินทชั โฮลดิ6งส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40.45 (31 ธนัวาคม 2558: 
ร้อยละ 40.45) ของทุนจดทะเบียนของบริษทัและเป็นนิติบุคคลที�จดัตั6งขึ6นในประเทศไทย และ SingTel Strategic 
Investments Pte Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 23.32 (31 ธันวาคม 2558: ร้อยละ 23.32) ของทุนจดทะเบียนของบริษทัและ
เป็นนิติบุคคลที�จดัตั6งขึ6นในประเทศสิงคโปร์ 

การประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ที�สาํคญั สรุปไดด้งันี6  

1) การเป็นผูด้าํเนินงานและให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�ระบบ 900 MHz CELLULAR โดยบริษทัได้รับ
อนุญาตจากบริษัท ทีโอที จาํกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินกิจการบริการ
โทรศพัท์เคลื�อนที� ฉบบัลงวนัที� 27 มีนาคม 2533 ให้มีสิทธิดาํเนินกิจการให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�
ระบบ Cellular 900 ระบบอนาลอก NMT และระบบดิจิตอล GSM ทั�วประเทศแบบคู่ขนานกนัไป เป็น
ระยะเวลา 25 ปี นบัจากวนัที� 1 ตุลาคม 2533 ซึ� งเป็นวนัแรกที�เปิดดาํเนินการสิ6นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2558                    
โดยบริษทัผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่างๆ และจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญา 

ภายใตส้ัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัมีสิทธิและหนา้ที�ปฏิบติัตามเงื�อนไขและขอ้ตกลงโดยตอ้งโอน
กรรมสิทธิk ในบรรดาเครื�องมือและอุปกรณ์ต่างๆ หรือทรัพยสิ์นที�ได้กระทาํขึ6น หรือจดัหามาไว้
สําหรับดาํเนินการระบบ Cellular 900 ให้แก่ทีโอทีทนัทีที�ติดตั6 งเสร็จเรียบร้อย และการจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ตามสัญญาเป็นรายปีให้แก่ ทีโอที ในอัตราร้อยละของรายได้จากการให้บริการ
โทรศพัท์เคลื�อนที�ตามสัญญาและผลประโยชน์อื�นใดที�พึงได้รับในรอบปี ก่อนหักค่าใช้จ่ายและ 
ค่าภาษีใดๆ หรืออย่างน้อยเท่ากบัผลประโยชน์ตอบแทนขั6นตํ�าต่อปีตามที�ระบุไวใ้นสัญญา ทั6งนี6  
ตามสัญญาไม่ไดร้ะบุใหต้อ้งชาํระผลประโยชน์ตอบแทนขั6นตํ�ารวมตลอดอายขุองสัญญา  
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อตัราร้อยละของรายไดค้่าบริการและผลประโยชน์ตอบแทนขั6นตํ�าในแต่ละปีมีดงันี6  

ปีที( อตัราร้อยละของรายได้ ผลประโยชน์ตอบแทนขั&นตํ(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 ของบริษทัไดสิ้6นสุดลงในวนัที� 30 กนัยายน 2558 โดยเมื�อวนัที� 17 กนัยายน 2558 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) 
ไดอ้อกประกาศเรื�อง มาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชั�วคราวในกรณีสิ6นสุดการอนุญาต หรือ
สัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื�อนที� (ฉบับที�  2) ซึ� งกําหนดให้บริษัทมีหน้าที�ให้บริการแก่
ผูใ้ชบ้ริการอยา่งต่อเนื�องและตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นประกาศ  

เมื�อวนัที� 15 ตุลาคม 2558 กสทช. มีหนงัสือถึงบริษทั เรื�อง การกาํหนดวนัสิ6นสุดระยะเวลาคุม้ครอง
ผูใ้ช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที� 900 MHz มีมติกาํหนดให้บริษทัให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการต่อไปเป็น
การชั�วคราวจนถึงวนัที� 19 พฤศจิกายน 2558 

ต่อมาในวนัที� 2 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค.”) มีมติให้เลื�อนวนั
ประมูลคลื�นความถี� 900 MHz จากวนัที� 12 พฤศจิกายน 2558 เป็นวนัที� 15 ธนัวาคม 2558 โดยทั6งนี6  
กสทช. ยงัไม่ไดป้ระกาศเลื�อนกาํหนดวนัสิ6นสุดระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที� 
900 MHz  

เมื�อวนัที� 12 เมษายน 2559 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไดมี้คาํสั�งที� 16/2559  เรื�อง การประมูลคลื�น
ความถี� เพื�อกิจการโทรคมนาคมกําหนดให้ กสทช. จัดให้มีการประมูลคลื�นความถี�ย่าน 900 MHz  
ในวนัที�  27 พฤษภาคม 2559 และคุ้มครองผูใ้ช้บริการคลื�นความถี�  900 MHz เป็นการชั�วคราว 
เพื�อใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บประโยชน์และใชบ้ริการไดอ้ยา่งต่อเนื�อง ต่อไปจนถึงวนัที� 30 มิถุนายน 2559 
หรือจนกวา่กสทช.จะไดอ้อกใบอนุญาตให้ใชค้ลื�นความถี�ใหแ้ก่ผูช้นะการประมูล แลว้แต่กรณีใดถึง
กาํหนดก่อน 
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ต่อมาเมื�อวนัที�  30 มิถุนายน 2559  กสทช. มีมติให้สิ6 นสุดการให้บริการเป็นการชั�วคราวแก่
ผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� 900 MHz หลงัจากที�บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) 
ซึ� งเป็นบริษทัย่อย ไดมี้การชาํระเงินงวดแรกของจาํนวนเงินที�ประมูลในวนัที� 28 มิถุนายน 2559 และ
ได้รับใบอนุญาต 900 MHz แลว้ในวนัที� 30 มิถุนายน 2559 

2) การเป็นผู ้ดําเนินงานและให้บริการสื� อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ด้วยระบบ DATAKIT 
VIRTUAL CIRCUIT SWITCH โดยบริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั�นส์ จาํกัด 
(“ADC”) ซึ� งเป็นบริษทัย่อยทางออ้ม ได้รับอนุญาตจากบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) 
ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินกิจการบริการสื� อสารข้อมูลโดยใช้ระบบ DATAKIT VIRTUAL 
CIRCUIT SWITCH ในเขตชุมสายโทรศพัทน์ครหลวง ตามสัญญาฉบบัลงวนัที� 19 กนัยายน 2532  

ภายใตส้ัญญาดงักล่าวขา้งตน้ ADC มีสิทธิและหนา้ที�ปฏิบติัตามเงื�อนไขและขอ้ตกลงโดยตอ้งโอน
กรรมสิทธิk ในบรรดาเครื�องมือและอุปกรณ์ต่างๆ หรือทรัพยสิ์นที�ได้กระทาํขึ6น หรือจดัหามาไว้
สําหรับดาํเนินการระบบ DATAKIT ให้แก่ทีโอทีทันทีที� ติดตั6 งเสร็จเรียบร้อย และการจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ตามสัญญาเป็นรายปีให้แก่ทีโอที ในอตัราร้อยละของรายไดจ้ากการให้บริการของ
ระบบ DATAKIT VIRTUAL CIRCUIT SWITCH ตามสัญญาและผลประโยชน์อื�นใดที�พึงไดรั้บ
ในรอบปี ก่อนหกัค่าใชจ่้ายและค่าภาษีใดๆ หรืออยา่งนอ้ยเท่ากบัผลประโยชน์ตอบแทนขั6นตํ�าต่อปี
ตามที�ระบุไวใ้นสัญญา 

ADC และ ทีโอที ได้ตกลงแก้ไขสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ โดยทาํสัญญาแก้ไขเพิ�มเติมฉบับ 
ลงวนัที� 25 กนัยายน 2540 ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ดาํเนินการออกไปอีกจาก 10 ปี เป็น 25 ปี 
(สิ6นสุดสัญญาวนัที� 24 กันยายน 2565) และยกเวน้การเรียกเก็บเงินผลประโยชน์ตอบแทนรายปี 
ตั6งแต่วนัที� 25 กันยายน 2540 ทั6 งนี6  ADC ได้ออกหุ้นสามญัจาํนวน 10.75 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ  
10 บาทให้กบั ทีโอที ในวนัที� 17 มีนาคม 2541 (ร้อยละ 11.23 ของจาํนวนหุ้นทั6งหมด) เพื�อแลกกบั
สิทธิดังกล่าว ณ วนัที�  30 กันยายน 2559 ทีโอที มีสัดส่วนถือหุ้นใน ADC คิดเป็นร้อยละ 48.12 
(2558: ร้อยละ 48.12) 
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3) การเป็นผูด้ ําเนินการและให้บริการโทรศพัท ์เคลื�อนที�ระบบ Digital PCN 1800 โดยบริษทั 
ดิจิตอล โฟน จาํกดั (“DPC”) ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ย ไดรั้บอนุญาตจาก บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั 
(มหาชน) (“กสท.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�ระบบ Digital PCN 1800 
(“สัญญาอนุญาตฯ”) ช่วงคลื�นความถี�วิทยุคมนาคมระหว่าง 1747.9 MHz - 1760.5 MHz  และ 
1842.9 MHz  - 1855.5 MHz  ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบ
เซลลูล่า Digital PCN 1800 ฉบบัลงวนัที� 19 พฤศจิกายน 2539 โดย DPC ไดรั้บสิทธิตามสัญญา 
เริ�มตั6งแต่วนัที� 28 พฤษภาคม 2540 ถึง 15 กนัยายน 2556  DPC ผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ 
และจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญา 

ภายใตส้ัญญาดงักล่าวขา้งตน้ DPC มีสิทธิและหน้าที�ปฏิบติัตามเงื�อนไขและขอ้ตกลงโดยตอ้งโอน
เครื�องและอุปกรณ์ทั6งหมด รวมทั6งอะไหล่ของเครื�องมือและอุปกรณ์สําหรับการให้บริการ ให้เป็น
กรรมสิทธิk ของ กสท. เมื�อติดตั6งอุปกรณ์แลว้เสร็จเรียบร้อย และตอ้งจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให ้
กสท. ในอตัราร้อยละของรายไดต้ามเกณฑ์สิทธิจากการให้บริการ ก่อนหักค่าใช้จ่าย ค่าภาษีและ
ค่าธรรมเนียม ซึ� งผลประโยชน์ตอบแทนขั6นตํ�าตลอดอายุสัญญารวมเป็นจาํนวนเงินไม่ตํ�ากวา่ 5,400 
ลา้นบาท โดยแบ่งชาํระเป็นรายปี ดงันี6  

ปีที( อตัราร้อยละของรายได้ ผลประโยชน์ตอบแทนขั&นตํ(าต่อปี 

(ล้านบาท) 

1 25   9 
2 - 9 20  60 ถึง 320 

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

DPC ได้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ กสท. ตลอดอายุสัญญาแล้วเป็นจาํนวนเงินรวมทั6 งสิ6 น 
15,853 ลา้นบาท 
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ตามสัญญาอนุญาตฯ สิ6นสุดวนัที� 15 กนัยายน 2556 โดยเมื�อวนัที� 16 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ไดอ้อกประกาศ 
เรื�องมาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชั�วคราวในกรณีสิ6นสุดการอนุญาตฯ หรือสัญญาการใหบ้ริการ
โทรศพัท์เคลื�อนที� กาํหนดให้ผูใ้ห้บริการมีหน้าที�ให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการต่อไปเป็นการชั�วคราว
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นบัจากวนัสิ6นสุดสัญญาอนุญาตฯ โดยผูใ้ห้บริการจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
และเงื�อนไขที�กําหนดไวใ้นประกาศ ต่อมาเมื�อวนัที�  17 กรกฎาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(“คสช.”) มีคาํสั�ง ฉบบัที� 94/2557 เรื�อง “การระงบัการดาํเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยองคก์รจดัสรร
คลื�นความถี� และกาํกบัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ กิจการโทรคมนาคม” 
โดยให้ กสทช. ชะลอการดาํเนินการเกี�ยวการประมูลคลื�นความถี�เพื�อกิจการโทรคมนาคมออกไป
เป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที�มีคาํสั�งนี6  โดยในระหวา่งชะลอการดาํเนินการ ผูใ้ห้บริการมีหนา้ที�ตอ้งปฏิบติั
ตามประกาศ กสทช. เมื�อวนัที� 16 สิงหาคม 2556 เพื�อให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการต่อไป กสทช. ยงัไม่ได้
ชี6 แจงในรายละเอียดเกี�ยวกบัขอ้บงัคบัและเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นประกาศ (รวมถึงค่าใช้จ่ายที�จะ
เกิดขึ6นก่อนที�จะนาํส่งรายไดใ้หก้บัรัฐ) ดงันั6นผลกระทบจากการตอ้งปฏิบติัตามการขยายระยะเวลา
ของ DPC จึงยงัไม่สามารถประเมินไดแ้น่นอนในขณะนี6  

ต่อมาในวนัที�  24 พฤศจิกายน 2558 กสทช. มีมติให้สิ6 นสุดการให้บริการเป็นการชั�วคราวแก่
ผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� 1800 MHz ในวนัที� 26 พฤศจิกายน 2558  

4) การเป็นผูด้ ําเนินการและให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�ภายใต้คลื�นความถี�  2.1 GHz โดย บริษัท  
แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) บริษทัยอ่ย ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื�อนที�ภายใต้ช่วงคลื�นความถี�วิทยุคมนาคมระหว่าง 1950 MHz - 1965 MHz    
และ 2140 MHz - 2155 MHz ตามใบอนุญาตเลขที�  NBTC/FREQ/TEL/55/1 ลงวนัที�  7 ธันวาคม 2555 
โดย AWN ไดรั้บสิทธิตามใบอนุญาตดงักล่าว เริ�มตั6งแต่วนัที� 7 ธนัวาคม 2555 ถึงวนัที� 6 ธนัวาคม 2570  
AWN ผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามที�กาํหนดในใบอนุญาต 



 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ&นสุดวนัที( 30 กนัยายน 2559  

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

 

- 6 - 
 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�เพื�อกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลื�นความถี� 1800 MHz 

เมื�อวนัที� 17 พฤศจิกายน 2558  AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�
ภายใต้ช่วงคลื�นความถี�วิทยุคมนาคมระหว่าง 1725 MHz - 1740 MHz  และ 1820 MHz - 1835 MHz  
ตามใบอนุญาตเลขที� NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ�มเติมครั6 งที� 1) ลงวนัที� 25 พฤศจิกายน 2558 โดย AWN 
ได้รับสิทธิตามใบอนุญาตดังกล่าว เริ� มตั6 งแต่วนัที�  26 พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัที�  15 กันยายน 2576  
AWN ผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามที�กาํหนดในใบอนุญาต 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�เพื�อกิจการโทรคมนาคมภายใตค้ลื�นความถี� 900 MHz 

เมื�อวนัที� 27 พฤษภาคม 2559  AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�
ภายใต้ช่ วงคลื� นความถี� วิทยุคมนาคมระหว่าง 895 MHz - 905 MHz  และ 940 MHz - 950 MHz  
ตามใบอนุญาตเลขที� NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ�มเติมครั6 งที�  2)  ลงวนัที�  30 มิถุนายน 2559 โดย AWN 
ได้รับสิทธิตามใบอนุญาตดังกล่าว เริ� มตั6 งแต่ว ันที�  1 กรกฎาคม 2559 ถึงว ันที�  30 มิ ถุนายน 2574  
AWN ผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามที�กาํหนดในใบอนุญาต 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ณ วนัที� 30 กนัยายน 2559 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 มีดงันี6  

  ประเทศที( บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
ชื(อกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการจัดตั&ง ณ วนัที( 

30 กนัยายน 

 ณ วนัที( 

31 ธันวาคม 

   2559  2558 

บริษทัย่อย      

บริษทั แอดวานซ์ ดาตา้เน็ทเวอร์ค  
  คอมมิวนิเคชั�นส์ จาํกดั* 

ผูใ้ห้บริการสื�อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศพัท ์
และ Optical Fiber  

ไทย 51.00  51.00 

  (*บริษทัยอ่ยทางออ้ม)     

บริษทั แอดวานซ์ คอนแทค็ เซ็นเตอร์ จาํกดั ผูใ้ห้บริการขอ้มูลทางโทรศพัท ์ ไทย 99.99  99.99 

บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั ผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�ระบบดิจิตอล    ไทย 98.55  98.55 

บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั ผูจ้ดัจาํหน่ายบตัรเงินสด ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แอดวานซ์ เอม็เปย ์จาํกดั ผู ้ให้ บริการการชําระเงินสิ นค้าและบริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จาํกดั ผูใ้ห้บริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ผู ้ให้บริการโทรศัพท์เคลื�อนที�บนคลื�นความถี�   
2.1 GHz, 900 MHz และ 1800 MHz ผูจ้ดัจาํหน่าย
โทรศพัท์เคลื�อนที� และให้บริการโทรศพัท์ระหว่าง
ประเทศ ให้บริการโทรคมนาคม บริการโครงข่าย
โทรคมนาคม และให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง
หรือโทรทศัน์ 

ไทย 99.99  99.99 
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  ประเทศที( บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
ชื(อกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการจัดตั&ง ณ วนัที( 

30 กนัยายน 

 ณ วนัที( 

31 ธันวาคม 

   2559  2558 

บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค  
  จาํกดั 

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 จาํกดั ผูน้ ําเข้าและจดัจาํหน่าย โทรศพัท์เคลื�อนที�และ
อุปกรณ์ 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แฟกซ์ ไลท ์จาํกดั ให้ เช่าและบริการพื6นที�  ที� ดินและอาคาร และ 
สิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ  

ไทย 99.98  99.98 

บริษทั ไมโม่เทค จาํกดั พฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT) บริการรวบรวม 
ขอ้มูลสําหรับบริการเสริมบนโทรศพัท์เคลื�อนที� 
(Content Aggregator) และให้บริการในการเรียก
เก็บและรับชาํระเงินจากลูกคา้ 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด ์ 
เน็ทเวอร์ค  จาํกดั 

ปัจจุบนัยงัไม่ไดป้ระกอบธุรกิจ ไทย 99.99  99.99 

บริษทัร่วม      

บริษทั อินฟอร์เมชั�น ไฮเวย ์จาํกดั ให้บริการโครงข่ายสื�อสญัญาณโทรคมนาคม ไทย 29.00  29.00 
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2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

2.1 งบการเงินระหวา่งกาลรวมและงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการนี6 จดัทาํขึ6นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง “งบการเงินระหวา่งกาล” และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีที�รับรองทั�วไป
ในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นแบบย่อ และมีการเปิดเผยขอ้มูล
เพิ�มเติมตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
ซึ� งนํามาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั
สาํหรับปีสิ6นสุดวนัเดียวกนัซึ� งไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการดาํเนินงานซึ� งยงัไม่ไดต้รวจสอบที�ปรากฏในงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนสิ6นสุดวนัที�     
30 กนัยายน 2559 มิใช่เครื�องบ่งชี6 และมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเตม็ปี 

2.4 ขอ้มูลบางประการซึ� งควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจาํปีที�ไดจ้ดัทาํขึ6นตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินมิได้นํามาแสดงไว ้ณ ที�นี6  เนื�องจากมิได้มีการกาํหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 
ในงบการเงินระหว่างกาล ดงันั6น งบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือน
สิ6นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2559 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินสาํหรับปีสิ6นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
2558 ซึ� งไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

2.5 ดุลยพินิจและการประมาณการ 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลนี6 เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้
ดุลยพินิจ การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชี
และการรายงานจาํนวนเงินที�เกี�ยวกบั สินทรัพย ์หนี6 สิน รายได้และค่าใช้จ่าย  ผลที�เกิดขึ6นจริงอาจ
แตกต่างจากที�ประมาณไว ้

ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชดุ้ลยพินิจอยา่งมีนยัสําคญัในการถือปฏิบติั
ตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทั และแหล่งขอ้มูลสําคญัของความไม่แน่นอนในการ
ประมาณการซึ� งถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัทาํงบการเงินสําหรับปีสิ6นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 
2558 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

1) การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฎิบติั 

ตั6งแต่วนัที� 1 มกราคม 2559  กลุ่มบริษทั/บริษทัไดใ้ช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกใหม่
และปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบญัชีซึ� งกาํหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป เพื�อจดัทาํและนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลนี6
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทั/บริษทั 

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ� งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศที�เกี�ยวกบัแนวปฏิบติัทางการบญัชีสําหรับการตดัรายการสินทรัพย์
ทางการเงินและหนี6 สินทางการเงิน ซึ� งจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�
เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั/บริษทัไดป้ระเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี6
และเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินสําหรับงวดที� เริ� มใช้มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าว 

4. เงินฝากธนาคารที(สามารถใช้เป็นการเฉพาะ  

ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที�บงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ บริษทัยอ่ย
ต้องฝากเงินสดที� รับล่วงหน้าจากลูกค้าไว้ในธนาคารเป็นจํานวนไม่น้อยกว่ามูลค่าคงเหลือของ 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ของบริษทัยอ่ย และไม่สามารถนาํไปใชส้ําหรับวตัถุประสงคอื์�นนอกจากชาํระ
ให้แก่ผูใ้ห้บริการเท่านั6น ณ วนัที� 30 กนัยายน 2559 เงินฝากธนาคารที�สามารถใชเ้ป็นการเฉพาะมีจาํนวนเงิน 
2,688 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558: 4,447 ลา้นบาท) 
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5. เงินลงทุนอื(น  

เงินลงทุนอื�น ณ วนัที� 30 กนัยายน 2559 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 มีดงันี6  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที( 

30 กนัยายน 
2559 

 ณ วนัที( 
31 ธันวาคม

2558 

 ณ วนัที( 
30 กนัยายน

2559 

 ณ วนัที( 
31 ธันวาคม

2558 
เงนิลงทุนระยะสั&น     
เงินลงทุนเผื�อขาย - 305 - - 
 - 305 - - 
เงนิลงทุนระยะยาวอื(น     
เงินฝากประจาํกบัสถาบนัการเงินที�ถูกจาํกดัการใช ้ 11 11 -  - 
เงินลงทุนอื�น 47 47 47 47 
 58 58 47 47 
รวม 58 363 47 47 

เงินลงทุนเผื(อขาย 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัไดล้งทุนผา่นกองทุนส่วนบุคคลที�บริหารโดยบริษทัจดัการกองทุน
อิสระ มีอตัราดอกเบี6ยร้อยละ0.37 ถึงร้อยละ 3.70 ต่อปี (30 กนัยายน 2559 :ไม่มี) 

รายการเคลื�อนไหวในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ6นสุดวนัที�  30 กันยายน 2559 และ 2558 ของเงินลงทุน 
เผื�อขายมีดงันี6  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 2559  2558 
เงนิลงทุนระยะสั&น     
เงนิลงทุนเผื(อขาย     
ณ วนัที� 1 มกราคม 305 1,542 - - 
เพิ�มขึ6นระหวา่งงวด 3 1,153 - - 
ลดลงระหวา่งงวด (308) (2,305) - - 
ณ วนัที( 30 กนัยายน - 390 - - 
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เงินฝากประจํากบัสถาบันการเงินที(ถูกจํากดัการใช้ 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2559 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากประจาํกับสถาบนัการเงินจาํนวนเงิน 11.20 ล้านบาท  
(31 ธนัวาคม 2558: 11.20 ลา้นบาท) ซึ� งวางไวเ้ป็นหลกัประกนัในการที�ธนาคารออกหนงัสือคํ6าประกนั
เกี�ยวกบัการปฏิบติัตามสัญญา 

เงินลงทุนระยะยาวอื(น 

เมื�อวนัที� 24 เมษายน 2558 ที�ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทั ศูนยใ์ห้บริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศพัท์ จาํกดั ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 10,000 บาท ให้แก่ 
ผูถ้ือหุ้น ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2558 เป็นจาํนวนเงินทั6งสิ6น 40 ลา้นบาท และ 20 ลา้นบาท สําหรับ
กลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั 
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6. ลูกหนี&การค้าและลูกหนี&อื(น 

ลูกหนี6การคา้และลูกหนี6 อื�น ณ วนัที� 30 กนัยายน 2559 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 มีดงันี6  

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ ณ วนัที( 

30 กนัยายน 

2559 

 ณ วนัที( 

31 ธันวาคม

2558 

 ณ วนัที( 

30 กนัยายน

2559 

 ณ วนัที( 

31 ธันวาคม

2558 

ลูกหนี&การค้า      
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 17     

ลูกหนี6การคา้  26 5 50 711 
รายไดค้า้งรับ  11 6 2 910 

  37 11 52 1,621 
บุคคลหรือกิจการอื�นๆ      

ลูกหนี6การคา้  6,460 5,973 308 842 
รายไดค้า้งรับ  5,684 6,074 1,589 1,639 

  12,144 12,047 1,897 2,481 

รวมลูกหนี&การค้า  12,181 12,058 1,949 4,102 
หกั  ค่าเผื�อหนี6สงสยัจะสูญ  (1,355) (1,028) (168) (194) 

ลูกหนี&การค้า - สุทธิ  10,826 11,030 1,781 3,908 

ลูกหนี&อื(น 17 3,420 5,358 562 1,574 

รวมลูกหนี&การค้าและลูกหนี&อื(น  14,246 16,388 2,343 5,482 

 (กลบัรายการ) หนี6 สูญและหนี6สงสยัจะสูญ     

สาํหรับงวดสามเดือนสิ6นสุด     

วนัที� 30 กนัยายน 350 305 4 5 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ6นสุด     
วนัที� 30 กนัยายน 954 995 (3) 7 
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การวเิคราะห์อายขุองลูกหนี6การคา้มีดงันี6  
หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ณ วนัที( 

30 กนัยายน 

2559 

 ณ วนัที( 

31 ธันวาคม

2558 

 ณ วนัที( 

30 กนัยายน

2559 

 ณ วนัที( 

31 ธันวาคม

2558 

บุคคลหรือกจิการที(เกี(ยวข้องกนั      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระถึงเกินกาํหนด 
    ชาํระนอ้ยกวา่ 3 เดือน 

  
37 

 
11 

 
51 

 
1,621 

เกินกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน  - - - - 
เกินกวา่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน  - - - - 
เกินกวา่ 12 เดือน  - - 1 - 

  37 11 52 1,621 

บุคคลหรือกจิการอื(นๆ      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระถึงเกินกาํหนด 
    ชาํระนอ้ยกวา่ 3 เดือน 

  
9,271 

 
9,610 

 
30 

 
461 

เกินกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน  492 393 35 56 
เกินกวา่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน  521 131 47 88 
เกินกวา่ 12 เดือน  1,860 1,913 1,785 1,876 
  12,144 12,047 1,897 2,481 
หกั  ค่าเผื�อหนี6สงสยัจะสูญ  (1,355) (1,028) (168) (194) 

  10,789 11,019 1,729 2,287 

ลูกหนี&การค้า - สุทธิ  10,826 11,030 1,781 3,908 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีระยะเวลาตั6งแต่ 14 วนัถึง 30 วนั 
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ณ วนัที� 30 กนัยายน 2559 กลุ่มบริษทัและบริษทัมียอดหนี6 คงเหลือของรายไดค้า้งรับของเงินส่วนแบ่ง
รายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ จาํนวน 1,584 ลา้นบาท และ1,574 ลา้นบาท ตามลาํดบั                  
(31 ธันวาคม 2558: 1,584 ล้านบาท และ 1,574 ล้านบาท ตามลําดับ) ส่วนหนึ� งของยอดคงเหลือดังกล่าว                   
แสดงเป็นหนี6 คงค้างนานเกิน 12 เดือน เป็นจํานวนเงิน1,584 ล้านบาท และ1,574 ล้านบาท ตามลําดับ                        
(31 ธนัวาคม 2558: 1,573 ลา้นบาท และ 1,564 ลา้นบาท ตามลาํดบั)  

เมื�อวนัที� 16 มกราคม 2556 บริษทัไดย้ื�นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษทั  
ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ชาํระหนี6ดงักล่าวพร้อมดอกเบี6ยรวมเป็นจาํนวนเงิน 1,527 ลา้นบาท     

เมื�อวนัที� 26 พฤศจิกายน 2556 บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อย ไดย้ื�นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อ
ศาลปกครองกลางเรียกร้องให้บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท”) ชาํระหนี6 ดงักล่าว
พร้อมดอกเบี6ยรวมเป็นจาํนวนเงิน 11 ลา้นบาท  

7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

รายการเคลื�อนไหวในเงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งงวดเกา้เดือนสิ6นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2559 และ 
2558 ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม 
  2559  2558 

บริษัทร่วม     

ณ วนัที� 1 มกราคม  - - 
เงินลงทุนเพิ�มขึ6น  - 11 
รับรู้กาํไร(ขาดทุน)ในบริษทัร่วม  11 (3) 
ณ วนัที( 30 กนัยายน  11 8 
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เมื�อวนัที� 9 มิถุนายน 2557 บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“SBN”) ซึ� งเป็นบริษทัย่อย 
ได้ลงทุนในบริษทั อินฟอร์เมชั�น ไฮเวย ์จาํกดั (“IH”) เป็นจาํนวน 145,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 25 บาท            
เป็นจาํนวนเงิน 3.6 ลา้นบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุน้คิดเป็นร้อยละ 29 

เมื�อวนัที� 24 กนัยายน 2557 บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“ABN”) ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ย
ได้ซื6อเงินลงทุนใน IH จาก SBN เป็นจาํนวน 145,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 25 บาทเป็นจาํนวนเงิน 
3.6 ลา้นบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุน้คิดเป็นร้อยละ 29 

เมื�อวนัที� 15 กรกฎาคม 2558 ABN ไดช้าํระเงินค่าหุ้นของ IH ที�เรียกชาํระเพิ�มเติมร้อยละ 75 เป็นจาํนวน 
10.88 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อนาํไปใชล้งทุนในอนาคต ABN ยงัคงมีสัดส่วนการถือหุน้คงเหลือ
ร้อยละ 29  

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

รายการเคลื�อนไหวในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดเกา้เดือนสิ6นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2559 และ 
2558 ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2559  2558 

บริษัทย่อย    
ณ วนัที� 1 มกราคม  7,661 7,912 
การเพิ�มทุนในบริษทัยอ่ย  - 14 
การลดทุนในบริษทัยอ่ย  - (75) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - (179) 
ณ วนัที( 30 กนัยายน  7,661 7,672 
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สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ&นสุดวนัที( 30 กนัยายน 2559  

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

 

- 17 - 
 

การเพิ(มทุนในบริษัทย่อย 

เมื�อวนัที� 19 มกราคม 2558 บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“ABN”) ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ย                 
ไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนจาก 1 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 15 ลา้นบาท 
(หุน้สามญั 150,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) กบักระทรวงพาณิชย ์การเพิ�มทุนในครั6 งนี6 มีวตัถุประสงค์
เพื�อนําไปใช้ลงทุนในอนาคต บริษัทได้จ่ายเงินลงทุนเพิ�มในราคา 100 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจาํนวนเงิน  
14 ลา้นบาท ซึ� งทาํใหบ้ริษทัมีสัดส่วนการถือหุน้เป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 

การลดทุนในบริษัทย่อย 

เมื�อวนัที� 12 มกราคม 2558 บริษทัไดรั้บเงินคืนทุนจากบริษทั แอดวานซ์ อินเทอร์เน็ต เรโวลูชั�น จาํกดั 
(“AIR”) ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ย เป็นจาํนวนเงิน 75 ลา้นบาท 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทับนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน บริษทั แอดวานซ์ อินเทอร์เน็ต เรโวลูชั�น จาํกดั 
(“AIR”) ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ย สําหรับงวดเกา้เดือนสิ6นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2558 เป็นจาํนวนเงิน 179 ลา้น
บาท จากการสอบทานมูลค่าตามบญัชีของ AIR เมื�อวนัที� 19 ตุลาคม 2558 AIR ไดเ้สร็จสิ6นการชาํระบญัชี 

การจัดตั&งบริษัทร่วมทุน 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 20 ตุลาคม 2558 มีมติให้บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค 
จาํกดั (“ABN”) ซึ� งเป็นบริษทัย่อย เขา้ร่วมทุนกบับริษทั อมตะ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) (“AMATA”) 
ในสัดส่วนร้อยละ 60 หรือ 600,000 หุ้น คิดเป็นเงินลงทุนรวม 60 ลา้นบาท เพื�อการพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน
โครงข่ายใยแก้วนําแสงภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดย ABN จะดําเนินการจดทะเบียน 
เพิ�มทุนต่อไป 

 



บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากดั  
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 30 กนัยายน 2559 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 มีดงันี6  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ทุนชําระแล้ว  ราคาทุน  การด้อยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  รายได้เงินปันผล 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ&นสุด 

วันที( 30 กันยายน 

 ร้อยละ         
 ณ วันที( ณ วันที( ณ วันที(  ณ วันที(  ณ วันที(  ณ วันที(  ณ วันที(  ณ วันที(  ณ วันที(  ณ วันที(  

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม  

 2559 2558 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

บริษัทย่อย      
บริษทั แอดวานซ์ คอนแทค็ เซ็นเตอร์ จาํกดั 99.99 99.99 272  272  811  811  -  -  811  811  152  - 
บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั 98.55 98.55 3,655  3,655  12,493  12,493  (8,230)  (8,230)  4,263  4,263  -  - 
บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด  จาํกดั 99.99 99.99 250  250  250  250  -  -  250  250  -  - 
บริษทั แอดวานซ์  เอ็มเปย ์จาํกดั 99.99 99.99 300  300  336  336  -  -  336  336  339  268 
บริษทั เอไอเอ็น โกลบอลคอม จาํกดั 99.99 99.99 100  100  100  100  -  -  100  100  85  598 
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั 99.99 99.99 1,350  1,350  1,485  1,485  -  -  1,485  1,485  13,541  13,662 
บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค จาํกดั 99.99 99.99 300  300  300  300  -  -  300  300  -  1,176 
บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จาํกดั 99.99 99.99 50  50  50  50  -  -  50  50  520  440 
บริษทั แฟกซ์ ไลท ์จาํกดั 99.98 99.98 1  1  1  1  -  -  1  1  680  417 
บริษทั ไมโม่ เทค จาํกดั 99.99 99.99 50  50  50  50  -  -  50  50  599  219 
บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค จาํกดั 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 
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9. รายจ่ายฝ่ายทุน 

รายการเคลื�อนไหวของรายจ่ายฝ่ายทุนที�เกิดขึ6นในระหว่างงวดเกา้เดือนสิ6นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2559 
และ 2558 ประกอบดว้ย 

ณ วนัที( 30 กนัยายน 2559 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 ยอด ณ วนัที(  เพิ(มขึ&น  ลดลง  โอน/อื(นๆ  โอนให้แก่  ยอด ณ วนัที( 

 1 มกราคม        ทีโอที  30 กนัยายน 

 2559        2559 

ราคาทุน        
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 117,841  38,695  (896)  (68)  -  155,572 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญา

อนุญาตให้ดาํเนินการ 
 

1,248 
  

- 
  

- 
  

- 
 

- 
 

1,248 
ใบอนุญาตให้ใชค้ลื�นความถี�

โทรคมนาคม 
 

55,010 
  

69,132 
  

- 
  

- 
 

- 
 

124,142 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 5,886  1,163  (97)  68  -  7,020 

รวม 179,985  108,990  (993)  -  -  287,982 
          

ค่าเสื(อมราคาสะสมและค่าตัดจําหน่ายสะสม            
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (33,550)  (10,788)  877  - - (43,461) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญา

อนุญาตให้ดาํเนินการ 
 

(1,248) 
  

- 
  

- 
  

- 
 

- 
 

(1,248) 
ใบอนุญาตให้ใชค้ลื�นความถี�

โทรคมนาคม 
 

(3,219) 
  

(3,570) 
  

- 
  

- 
 

- 
 

(6,789) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น (2,694)  (481)  97  -  -  (3,078) 

รวม (40,711)  (14,839)  974  -  -  (54,576) 

 139,274            233,406 
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ณ วนัที( 30 กนัยายน 2558 
หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม  

 ยอด ณ วนัที(  เพิ(มขึ&น  ลดลง  โอน/อื(นๆ  โอนให้แก่  ยอด ณ วนัที( 

 1 มกราคม        ทีโอที  30 กนัยายน 

 2558        2558 

ราคาทุน          

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 99,813  24,213  (15,805)  (133)  -  108,088 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญา

อนุญาตให้ดาํเนินการ 147,306 
 

64 
 

(21,721) 
 

(54) 
 

(124,347) 
 

1,248 
ใบอนุญาตให้ใชค้ลื�นความถี�

โทรคมนาคม 14,643 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

14,643 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 4,657           846 (18) -  -  5,485 

รวม 266,419  25,123  (37,544)  (187) (124,347) 129,464 
            

ค่าเสื(อมราคาสะสมและค่าตัดจําหน่ายสะสม           
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (39,110)  (7,189)  15,656  (17)  -  (30,660) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญา

อนุญาตให้ดาํเนินการ 
 

(138,568) 
 

(8,606)  21,558  21 124,347 (1,248) 
ใบอนุญาตให้ใชค้ลื�นความถี�

โทรคมนาคม (2,019)  (730)  -  -  -  (2,749) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น (2,152)  (382) 3 - - (2,531) 

รวม (181,849)  (16,907)  37,217  4 124,347 (37,188) 

 84,570       92,276 

      
ค่าเสื(อมราคาและค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวดเก้าเดือนสิ&นสุดวนัที( 30 กนัยายน    

2559     ล้านบาท 14,839 

2558     ล้านบาท 16,907 
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ณ วนัที( 30 กนัยายน 2559 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอด ณ วนัที(  เพิ(มขึ&น  ลดลง  โอน/อื(นๆ  โอนให้แก่  ยอด ณ วนัที( 

 1 มกราคม        ทีโอที  30 กนัยายน 

 2559        2559 
ราคาทุน        

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 8,021  13 (844) - -  7,190 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 480  - (25) - -  455 

รวม 8,501  13 (869) - -  7,645 
            

ค่าเสื(อมราคาสะสมและค่าตัดจําหน่ายสะสม            
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (7,521) (100) 809 - - (6,812) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น (408)  (21) 26 - -  (403) 

รวม (7,929)  (121) 835 - -  (7,215) 
 572       430 

ณ วนัที( 30 กนัยายน 2558 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอด ณ วนัที(  เพิ(มขึ&น  ลดลง  โอน/อื(นๆ  โอนให้แก่  ยอด ณ วนัที( 

 1 มกราคม        ทีโอที  30 กนัยายน 

 2558          2558 
ราคาทุน            

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 24,291  73 (16,333) 20  -  8,051 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญา

อนุญาตให้ดาํเนินการ 
 

146,058 
 

64 (21,721) (54) (124,347) - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 474  -  (2)  -  -  472 

รวม 170,823  137  (38,056) (34) (124,347) 8,523 
          

ค่าเสื(อมราคาสะสมและค่าตัดจําหน่ายสะสม          
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (23,188)  (243)  15,902  -  -  (7,529) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญา

อนุญาตให้ดาํเนินการ 
 

(137,320)  (8,606)  21,558  21 124,347 - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น (362)  (32)  -  -  -  (394) 

รวม (160,870)  (8,881)  37,460 21 124,347 (7,923) 
 9,953      600 

        
ค่าเสื(อมราคาและค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวดเก้าเดือนสิ&นสุดวนัที( 30 กนัยายน     

2559     ล้านบาท 121 
2558     ล้านบาท 8,881 
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ส่วนหนึ�งของสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการเป็นเสาติดตั6งสายอากาศ จาํนวน 13,198 ตน้ที�
บริษทัโอนให้แก่ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และเป็นเสาติดตั6งสายอากาศจาํนวน 152 ตน้และตูใ้ส่
อุปกรณ์ จาํนวน 115 ตู้ ที�บริษัท ดิจิตอล โฟน จาํกัด ซึ� งเป็นบริษัทย่อยได้โอนให้แก่ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) ซึ� งกลุ่มบริษทัไดท้บทวนสัญญาให้ดาํเนินการ และพิจารณาถึงลกัษณะ
และหน้าที�การใช้งานของเสาติดตั6งสายอากาศ (Tower) และตูใ้ส่อุปกรณ์ (Container) แล้ว เห็นว่ามิใช่
เครื�องมือและอุปกรณ์ตามที�กาํหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ จึงไม่มีหน้าที�ต้องส่งมอบเสา
ติดตั6 งสายอากาศ (Tower) และตู้ใส่อุปกรณ์ (Container) ดังกล่าว และได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทต่อ 
สาํนกัระงบัขอ้พิพาท สํานกังานศาลยติุธรรม เพื�อใหค้ณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี6ขาดวา่สินทรัพยด์งักล่าว
ไม่ใช่เครื�องมือและอุปกรณ์ตามที�กาํหนดในสัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการในเดือนกรกฎาคม 2557 

เมื�อวนัที� 16 ตุลาคม 2555 บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกัด (“AWN”) ซึ� งเป็นบริษัทย่อย  
เป็นผูช้นะการประมูลใบอนุญาตให้ใชค้ลื�นความถี� 2.1 GHz (3G) ดว้ยราคาประมูลรวมทั6งสิ6น 14,625 ลา้นบาท 
เมื�อวนัที� 7 ธนัวาคม 2555 AWN ไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ลื�นความถี� 2.1 GHz (3G) (“ใบอนุญาตฯ”) อยา่งเป็น
ทางการจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(“กสทช.”) สําหรับการดําเนินการเป็นระยะเวลา 15 ปี ตามเงื�อนไขและข้อกาํหนดที�ระบุไวใ้นการ
ประมูล AWN ได้ชําระเงินประมูลคลื�นความถี�งวดที�หนึ� งจาํนวนร้อยละ 50 ของราคาประมูลและ
ภาษีมูลค่าเพิ�มรวมเป็นเงินทั6งสิ6น 7,824 ลา้นบาท พร้อมวางหนงัสือคํ6าประกนัจากธนาคารเพื�อคํ6าประกนั
การชําระเงินในส่วนที� เหลือให้กับ กสทช. แล้วเมื�อวนัที�  19 ตุลาคม 2555 และชําระอีกร้อยละ 25  
ในปีที�สองเมื�อวนัที� 22 ธนัวาคม 2557 และชาํระส่วนที�เหลือในปีที�สามเมื�อวนัที� 22 ธนัวาคม 2558 
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เมื�อวนัที� 17 พฤศจิกายน 2558 บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ย 
เป็นผูช้นะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี� 1800 MHz ดว้ยราคาประมูลรวมทั6งสิ6น 40,986 ลา้นบาท 
AW N ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื� นความถี�  1800 M Hz (“ใบอนุญาตฯ”) อย่างเป็นทางการจาก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”)  
ตามเงื�อนไขและขอ้กาํหนดที�ระบุไวใ้นการประมูล AWN ได้ชาํระเงินประมูลคลื�นความถี�งวดที�หนึ� ง
จาํนวนร้อยละ 50 ของราคาประมูลและภาษีมูลค่าเพิ�มรวมเป็นเงินทั6 งสิ6น 21,928 ล้านบาท เมื�อวนัที�  
23 พฤศจิกายน  2558 พร้อมวางหนงัสือคํ6าประกนัจากธนาคารเพื�อคํ6าประกนัการชาํระเงินในส่วนที�เหลือ
ใหก้บั กสทช. และจะชาํระอีกร้อยละ 25 ในปีที�สอง และส่วนที�เหลือในปีที�สาม 

เมื�อวนัที� 27 พฤษภาคม 2559 บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ซึ� งเป็นบริษทัย่อย 
เป็นผูช้นะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี� 900 MHz ด้วยราคาประมูลรวมทั6งสิ6น 75,654 ล้านบาท 
AW N ได้รับ ใบ อนุญ าตให้ใช้คลื� นความถี�  900 M Hz (“ใบอนุญ าตฯ”) อย่างเป็นท างการจาก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”)  
ตามเงื�อนไขและข้อกําหนดที�ระบุไวใ้นการประมูล เมื�อวนัที�  28 มิถุนายน 2559 AWN ได้ชําระเงิน
ประมูลคลื�นความถี�งวดที�หนึ� งจาํนวนร้อยละ 11 ของราคาประมูลและภาษีมูลค่าเพิ�มรวมเป็นเงินทั6งสิ6น 
8,603 ลา้นบาท พร้อมวางหนงัสือคํ6าประกนัจากธนาคารเพื�อคํ6าประกนัการชาํระเงินในส่วนที�เหลือใหก้บั 
กสทช. โดยจะชาํระงวดที� 2 และงวดที� 3 อีกร้อยละ 5 ในปีที�สองและปีที�สาม และส่วนที�เหลือชาํระ 
ในปีที�สี�  

ตน้ทุนใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี�รับรู้เมื�อเริ�มแรกด้วยราคาเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่าปัจจุบนัของ
ตน้ทุนที�ไดม้าของใบอนุญาตฯ ดงักล่าว 
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10. หนี&สินที(มีภาระดอกเบี&ย 

หนี6 สินที�มีภาระดอกเบี6ย ณ วนัที� 30 กนัยายน 2559 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 มีดงันี6  

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ ณ วนัที( 

30 กนัยายน 

 ณ วนัที( 

31 ธันวาคม 

 ณ วนัที( 

30 กนัยายน 

 ณ วนัที( 

31 ธันวาคม 
  2559  2558  2559  2558 

ส่วนที(หมุนเวยีน      
เงินกูย้มืระยะสั6นจากสถาบนัการเงิน  20,790 8,500  6,800  7,700 
ส่วนของหนี6 สินระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระ      
 ภายในหนึ�งปี      
 - ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระ     

 ภายในหนึ�งปี  4,155 4,314  4,155  4,314 
 - ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระ      

 ภายในหนึ�งปี  397 - - - 
 - ส่วนของหนี6 สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินที�ถึง     

 กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี  45 41  13  13 
  4,597 4,355  4,168  4,327 

เงินกูย้มืระยะสั6นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 17 1,000 - 6,510 6,490 
  26,387 12,855  17,478  18,517 
ส่วนที(ไม่หมุนเวยีน      
หนี6 สินระยะยาว      
 - เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ  49,583 35,836 3,458 9,369 
 - หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิ 17 31,167 16,580 - - 
 - หนี6 สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  138 161 33  44 

  80,888 52,577 3,491  9,413 
รวม  107,275 65,432 20,969  27,930 

กลุ่มบริษทั/บริษทัมีขอ้จาํกดัที�ตอ้งปฏิบติัตาม รวมทั6งการรักษาอตัราส่วนทางการเงินที�กาํหนดไวใ้น
ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะยาว 
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ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ระยะยาว (ยอดรวมก่อนหักค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้)  
ณ วนัที� 30 กนัยายน 2559 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 มีดงันี6  

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม 
  ราคาตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม* 
  ณ วนัที( 

30 กนัยายน 

 ณ วนัที( 

31 ธันวาคม 

 ณ วนัที( 

30 กนัยายน 

 ณ วนัที( 

31 ธันวาคม 
  2559  2558  2559  2558 
หุน้กูร้ะยะยาว  31,600  16,600  32,905  17,958 

* มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูที้�มีการซื6อขายในตลาดหุ้นกูค้าํนวณจากราคาซื6อขายที�ประกาศอยู่ในสมาคม
ตลาดตราสารหนี6ไทย โดยใชร้าคาปิด ณ วนัที�ในรายงาน 

รายการเคลื�อนไหวของหนี6 สินที�มีภาระดอกเบี6ยสําหรับงวดเกา้เดือนสิ6นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2559 และ 2558 
มีดงันี6  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
ณ วนัที� 1 มกราคม 65,432 37,050 27,930 15,430 
เพิ�มขึ6น 71,159 16,036 13,523 22,556 
ตน้ทุนการกูย้มื (5) -  - - 
ตน้ทุนในการออกหุน้กู ้ (20) -  - - 
จ่ายชาํระคืน (28,784) (5,768) (19,964) (6,408) 
ยกเลิกหนี6 สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  - -  (17) 
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่ 

เกิดขึ6นจริง (544) 1,163 (549) 1,163 
ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้าย 37 20 29 17 

ณ วนัที( 30 กนัยายน 107,275 48,501 20,969 32,741 
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11. เจ้าหนี&การค้าและเจ้าหนี&อื(น  

เจา้หนี6การคา้และเจา้หนี6 อื�น ณ วนัที� 30 กนัยายน 2559 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 มีดงันี6  
หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ ณ วนัที( 

30 กนัยายน 
 ณ วนัที( 

31 ธันวาคม 
 ณ วนัที( 

30 กนัยายน 
 ณ วนัที( 

31 ธันวาคม 
  2559  2558  2559  2558 
เจ้าหนี&การค้า      
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 17 276 323 252 264 
บุคคลหรือกิจการอื�นๆ  14,436 14,035 90 279 
รวม  14,712 14,358 342 543 
      
เจ้าหนี&อื(น 17 15,239 13,393 3,873 2,933 
รวมเจ้าหนี&การค้าและเจ้าหนี&อื(น  29,951 27,751 4,215 3,476 

12. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

โครงการ Performance share plan 

ครั&งที( 1 

ในเดือนมีนาคม 2556 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั6 งที� 1/2556 ไดอ้นุมติัการออกใบสําคญัแสดง
สิทธิที�จะซื6อหุ้นสามญัของบริษทั โดยใบสําคญัแสดงสิทธิไดเ้สนอขายให้แก่พนักงานของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย รวมถึงกรรมการของบริษทัที�มีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“โครงการ”) 
โดยขอ้มูลสาํคญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิซื6อหุน้สามญั มีดงันี6  

วนัที�อนุมติั: 27 มีนาคม 2556 
จาํนวนหน่วยที�เสนอขาย: 405,800 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิที�จะซื6อหุน้: 206.672 บาท/หุน้ 
จาํนวนหุน้ที�ออกเพื�อรองรับ: 405,800 หุน้ 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัที�มีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซื6อหุน้สามญัครั6 งแรก 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื6อหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
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ครั&งที( 2 

ในเดือนมีนาคม 2557 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั6 งที� 1/2557 ไดอ้นุมติัการออกใบสําคญัแสดง
สิทธิที�จะซื6อหุ้นสามญัของบริษทั โดยใบสําคญัแสดงสิทธิไดเ้สนอขายให้แก่พนักงานของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย รวมถึงกรรมการของบริษทัที�มีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“โครงการ”) 
โดยขอ้มูลสาํคญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิซื6อหุน้สามญั มีดงันี6  

วนัที�อนุมติั: 26 มีนาคม 2557 
จาํนวนหน่วยที�เสนอขาย: 680,000 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิที�จะซื6อหุน้: 211.816 บาท/หุน้ 
จาํนวนหุน้ที�ออกเพื�อรองรับ: 680,000 หุน้ 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัที�มีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซื6อหุน้สามญัครั6 งแรก 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื6อหุน้สามญัได ้1 หุน้ 

ครั&งที( 3 
ในเดือนมีนาคม 2558 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั6 งที� 1/2558 ไดอ้นุมติัการออกใบสําคญัแสดง
สิทธิที�จะซื6อหุ้นสามญัของบริษทั โดยใบสําคญัแสดงสิทธิไดเ้สนอขายให้แก่พนกังานของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย รวมถึงกรรมการของบริษทัที�มีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“โครงการ”) 
โดยขอ้มูลสาํคญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิซื6อหุน้สามญั มีดงันี6  

วนัที�อนุมติั: 24 มีนาคม 2558 
จาํนวนหน่วยที�เสนอขาย: 872,200 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิที�จะซื6อหุน้: 249.938 บาท/หุน้ 
จาํนวนหุน้ที�ออกเพื�อรองรับ: 872,200 หุน้ 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัที�มีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซื6อหุน้สามญัครั6 งแรก 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื6อหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ระยะเวลาเสนอขาย: ภายใน 1 ปี นบัจากวนัที�ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ให้ออกและ

เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิตามโครงการใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
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ครั&งที( 4 

ในเดือนมีนาคม 2559 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั6 งที� 1/2559 ไดอ้นุมติัการออกใบสําคญัแสดง
สิทธิที�จะซื6อหุ้นสามญัของบริษทั โดยใบสําคญัแสดงสิทธิไดเ้สนอขายให้แก่พนกังานของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย รวมถึงกรรมการของบริษทัที�มีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“โครงการ”) 
โดยขอ้มูลสาํคญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิซื6อหุน้สามญั มีดงันี6  

วนัที�อนุมติั: 29 มีนาคม 2559 
จาํนวนหน่วยที�เสนอขาย: 826,900 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิที�จะซื6อหุน้: 166.588 บาท/หุน้ 
จาํนวนหุน้ที�ออกเพื�อรองรับ: 826,900 หุน้ 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัที�มีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซื6อหุน้สามญัครั6 งแรก 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื6อหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ระยะเวลาเสนอขาย: ภายใน 1 ปี นับจากวนัที�ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ให้ออกและ

เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิตามโครงการใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

การเปลี�ยนแปลงใบสาํคญัแสดงสิทธิซื6อหุน้สามญัแสดงไดด้งันี6  

 ณ วนัที( 1 มกราคม รายการระหว่างงวด ณ วนัที( 30 กนัยายน 
 2559  ออกให้  ใช้สิทธิ  ริบคืน  รับคืน  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 - (5,200) - 648,700 
 -  710,700 - (5,200) - 705,500 
รวม 1,791,200  710,700 - (78,202) (372,300) 2,051,398 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ&นสุดวนัที( 30 กนัยายน 2559  

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

 

- 29 - 
 

การวดัมูลค่ายุติธรรม 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที�ออกให้ ณ วนัที�
ใหสิ้ทธิโดยใช ้Monte Carlo Simulation technique โดยมีขอ้สมมติฐานที�สาํคญัดงันี6  

ครั&งที( 1 

มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลี�ยถ่วงนํ6าหนกั ณ วนัที�ใหสิ้ทธิ 183.499  บาทต่อหุ้น 
ราคาหุน้ ณ วนัที�ใหสิ้ทธิ 262.000  บาทต่อหุ้น 
ราคาการใชสิ้ทธิ 206.672  บาทต่อหุ้น 
ความผนัผวนของหุ้นที�คาดหวงั ร้อยละ 23.51 
เงินปันผลที�คาดหวงั ร้อยละ 4.16 
อตัราดอกเบี6ยปลอดความเสี�ยง ร้อยละ 3.07 

ครั&งที( 2 
มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลี�ยถ่วงนํ6าหนกั ณ วนัที�ใหสิ้ทธิ 101.617  บาทต่อหุ้น 
ราคาหุน้ ณ วนัที�ใหสิ้ทธิ 240.000  บาทต่อหุ้น 
ราคาการใชสิ้ทธิ 211.816  บาทต่อหุ้น 
ความผนัผวนของหุ้นที�คาดหวงั ร้อยละ 25.15 
เงินปันผลที�คาดหวงั ร้อยละ 5.00 
อตัราดอกเบี6ยปลอดความเสี�ยง ร้อยละ 3.08 
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ครั&งที( 3 

มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลี�ยถ่วงนํ6าหนกั ณ วนัที�ใหสิ้ทธิ 82.907  บาทต่อหุ้น 
ราคาหุน้ ณ วนัที�ใหสิ้ทธิ 236.000  บาทต่อหุ้น 
ราคาการใชสิ้ทธิ 249.938  บาทต่อหุ้น 
ความผนัผวนของหุ้นที�คาดหวงั ร้อยละ 22.99 
เงินปันผลที�คาดหวงั ร้อยละ 5.28 
อตัราดอกเบี6ยปลอดความเสี�ยง ร้อยละ 2.34 

ครั&งที( 4 
มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลี�ยถ่วงนํ6าหนกั ณ วนัที�ใหสิ้ทธิ 67.742  บาทต่อหุ้น 
ราคาหุน้ ณ วนัที�ใหสิ้ทธิ 165.000  บาทต่อหุ้น 
ราคาการใชสิ้ทธิ 166.588  บาทต่อหุ้น 
ความผนัผวนของหุ้นที�คาดหวงั ร้อยละ 27.70 
เงินปันผลที�คาดหวงั ร้อยละ 8.48 
อตัราดอกเบี6ยปลอดความเสี�ยง ร้อยละ 1.72 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนสิ6นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2559 กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกรายจ่าย
โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จาํนวน 7 ล้านบาท และ 25 ล้านบาท ตามลําดับ ในงบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการ (สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ6 นสุดวนัที�  30 กันยายน 2558: 9 ล้านบาท และ 
22 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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13. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจที�สาํคญั ดงันี6  
ส่วนงาน 1 บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�และศูนยใ์หข้่าวสารทางโทรศพัท ์
ส่วนงาน 2 ขายเครื�องโทรศพัทเ์คลื�อนที� 
ส่วนงาน 3  บริการสื�อสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัทแ์ละอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

ข้อมูลตามส่วนที(รายงาน 
สําหรับงวดสามเดือนสิ&นสุดวันที( 30 กันยายน 

หน่วย : ล้านบาท 

        

 บริการโทรศัพท์เคลื(อนที(    บริการสื(อสารข้อมูล   

 และศูนย์ให้ข่าวสาร  ขายเครื(องโทรศัพท์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รวมส่วนงานที( 

 ทางโทรศัพท์  เคลื(อนที(  อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  รายงาน 

     2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 31,467 31,164 5,069 5,362 560 252 37,096 36,778 

         
กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 
      ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 9,354 11,784 (1,484) (808) 48 133 7,918 11,109 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ&นสุดวันที( 30 กันยายน 

หน่วย : ล้านบาท 

 บริการโทรศัพท์เคลื(อนที(    บริการสื(อสารข้อมูล   

 และศูนย์ให้ข่าวสาร  ขายเครื(องโทรศัพท์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รวมส่วนงานที( 

 ทางโทรศัพท์  เคลื(อนที(  อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  รายงาน 

     2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 93,773 95,353 15,629 19,398 1,428 741 110,830 115,492 

กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 
      ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 30,969 36,960 (2,315) (1,169) 143 (34) 28,797 35,757 

ณ วันที( 30 กันยายน 2559 และวันที( 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี&  

       หน่วย : ล้านบาท

 บริการโทรศัพท์เคลื(อนที(    บริการสื(อสารข้อมูล   

 และศูนย์ให้ข่าวสาร  ขายเครื(องโทรศัพท์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รวมส่วนงานที( 

 ทางโทรศัพท์  เคลื(อนที(  อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  รายงาน 

 ณ วันที( 

30 กันยายน 

 ณ วันที( 

31 ธันวาคม 

 ณ วันที( 

30 กันยายน 

 ณ วันที( 

31 ธันวาคม 

 ณ วันที( 

30 กันยายน 

 ณ วันที( 

31 ธันวาคม 

 ณ วันที( 

30 กันยายน 

 ณ วันที( 

31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
สินทรัพยต์ามส่วนงานที�รายงาน 257,241 170,199 8,527 9,892 5,735 1,670 271,503 181,761 
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14. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

การรับรู้ภาษีเงินไดขึ้6นอยูก่บัการประมาณการที�ดีที�สุดของฝ่ายบริหารเกี�ยวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจาํปี
ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ6 าหนักที�คาดไวส้ําหรับปีทางการเงินเต็มปีที�ใช้กบัรายได้ก่อนภาษีของงวดระหว่างกาล 
อตัราภาษีเงินได้ที�แท้จริงรวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�องสําหรับงวดสามเดือน 
และงวดเก้าเดือนสิ6นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2559 คือ ร้อยละ 17.31 / ร้อยละ 20.13 และร้อยละ15.91 / ร้อยละ 
(5.40) ตามลําดับ (30 กันยายน 2558 : ร้อยละ 22.46/ ร้อยล ะ 0.07 และร้อยละ 20.70/ ร้อยละ 3.22 
ตามลาํดบั) การเปลี�ยนแปลงของอตัราภาษีเงินไดที้�แทจ้ริงของงบการเงินเฉพาะกิจการเกิดจากรายไดที้�ไม่
ตอ้งเสียภาษี โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 

15. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั&นพื&นฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั6นพื6นฐานสําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนสิ6นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2559 และ 2558 
คํานวณจากกําไรสําหรับงวดที� เป็นส่วนของผู ้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจํานวนหุ้นสามัญที�
ออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งงวดในแต่ละงวด โดยถวัเฉลี�ยถ่วงนํ6าหนกัดงันี6  

สําหรับงวดสามเดือนสิ&นสุดวนัที( 30 กนัยายน   (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
กาํไร (ขาดทุน) ที(เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของ

บริษัท (ขั&นพื&นฐาน) 6,529 8,615 
  

272 
 

(1,180) 
จาํนวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลี(ยถ่วงนํ&าหนกั 
 (ขั&นพื&นฐาน) 2,973 2,973 

 
2,973 2,973 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั&นพื&นฐาน) (บาท) 2.20  2.90  0.09 (0.40) 
 
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ&นสุดวนัที( 30 กนัยายน 

   
(ล้านบาท/ล้านหุ้น) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
กาํไรที(เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัท  
 (ขั&นพื&นฐาน) 

 
24,198 28,361 

 
17,481 18,149 

จาํนวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลี(ยถ่วงนํ&าหนกั 
 (ขั&นพื&นฐาน) 

 
2,973 2,973 

 
2,973 2,973 

กาํไรต่อหุ้น (ขั&นพื&นฐาน) (บาท) 8.14 9.54  5.88 6.10 
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 กาํไรต่อหุ้นปรับลด 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ6นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2559 และ 2558
คาํนวณจากกาํไร สาํหรับงวดที�เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัที�ออกจาํหน่ายแลว้
ระหวา่งงวดในแต่ละงวด โดยวธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ6าหนกัหลงัจากที�ไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลดดงันี6  

สําหรับงวดสามเดือนสิ&นสุดวนัที( 30 กนัยายน   (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
กาํไร (ขาดทุน) ที�เป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 

(ขั6นพื6นฐาน) 6,529  8,615  272  (1,180) 
กาํไร (ขาดทุน) ที(เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท  

(ปรับลด) 
 

6,529 8,615 
 

272 (1,180) 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ6 าหนกั 
   (ขั6นพื6นฐาน) 

 
2,973 

 
2,973 

 
2,973 

 
2,973 

จาํนวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลี(ยถ่วงนํ&าหนกั 

   (ปรับลด) 

 
2,973 

 
2,973 

 
2,973 

 
2,973 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 2.20 2.90 0.09  (0.40) 

 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ&นสุดวนัที( 30 กนัยายน   (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

กาํไรที�เป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั (ขั6นพื6นฐาน) 24,198 28,361 17,481 18,149 

กาํไรที(เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ปรับลด) 24,198 28,361 17,481 18,149 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ6 าหนกั 
   (ขั6นพื6นฐาน) 

 
2,973 

  
2,973 

  
2,973 

  
2,973 

จาํนวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลี(ยถ่วงนํ&าหนกั 

   (ปรับลด) 

 
2,973 

 
2,973 

 
2,973 

 
2,973 

กาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 8.14 9.54 5.88 6.10 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ&นสุดวนัที( 30 กนัยายน 2559  

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

 

- 34 - 
 

16. เงินปันผล 

ในการประชุมสามัญประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัเมื�อวนัที�  24 มีนาคม 2558 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติการ
จดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 12.00 บาท ทั6งนี6 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลสําหรับ
หุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 6.04 บาท เมื�อวนัที� 2 กนัยายน 2557 ดงันั6นจึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายสําหรับงวดนี6
ในอตัราหุ้นละ 5.96 บาท เป็นจาํนวนเงินทั6งสิ6น 17,718 ล้านบาท เงินปันผลดงักล่าวได้จ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้น  
เมื�อวนัที� 22 เมษายน 2558 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที�  3 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลสําหรับหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 6.50 บาท เป็นจาํนวนเงินทั6งสิ6น 19,324 ลา้นบาท เงินปันผล
ระหวา่งกาลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เมื�อวนัที� 1 กนัยายน 2558 

ในการประชุมสามัญประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัเมื�อวนัที�  29 มีนาคม 2559 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติการ
จดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 12.99 บาท ทั6งนี6 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลสําหรับ
หุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 6.50 บาท เมื�อวนัที� 1 กนัยายน 2558 ดงันั6นจึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายสําหรับงวดนี6
ในอตัราหุ้นละ 6.49 บาท เป็นจาํนวนเงินทั6งสิ6น 19,295 ล้านบาท เงินปันผลดงักล่าวได้จ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้น  
เมื�อวนัที� 22 เมษายน 2559 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื�อวนัที�  4 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลสําหรับหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 5.79 บาท เป็นจาํนวนเงินทั6งสิ6น 17,214 ลา้นบาท เงินปันผล
ระหวา่งกาลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที� 1 กนัยายน 2559 

17. บุคคลหรือกจิการที(เกี(ยวข้องกนั 
กิจการและบุคคลที�ควบคุมบริษทัหรือถูกควบคุมโดยบริษทัหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกบับริษทัทั6ง
ทางตรงหรือทางออ้มไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรือ
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั บริษทัย่อยและบริษทัย่อยลาํดบัถดัไป บุคคลที�เป็นเจา้ของส่วนได้เสียใน
สิทธิออกเสียงของบริษทัซึ� งทาํให้ผูเ้ป็นเจา้ของดงักล่าวมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือกิจการ 
ผูบ้ริหารสําคญัรวมทั6งกรรมการและพนักงานของบริษทัและสมาชิกในครอบครัวที�ใกล้ชิดกบับุคคล
เหล่านั6น กิจการและบุคคลทั6งหมดเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั 
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ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันซึ� งอาจมีขึ6 นได้ ต้องคาํนึงถึง
รายละเอียดของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทั/บริษทัไดด้าํเนินการคา้ตามปกติกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยกลุ่มบริษทั/
บริษัทได้คิดราคาซื6 อ-ขายสินค้า และบริการกับบุคคลที� เกี� ยวโยงกันด้วยราคาที�สมเหตุสมผล มีการ
เปรียบเทียบกบัราคากลางของตลาดในธุรกิจนั6นๆ แลว้ โดยมีเงื�อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ ในปี 2558 รายการ
ค่าที�ปรึกษาและบริหารงานคิดราคาตามที�ตกลงร่วมกนั โดยคาํนวณตามอตัราร้อยละของสินทรัพย ์ในขณะที�
รายการดงักล่าวคาํนวณจากสัดส่วนการทาํงานที�บริษทัไดท้าํให้กบับริษทัผูว้า่จา้งในปี 2559 สัญญาดงักล่าว
ลงนามโดยคู่สัญญาทั6งสองฝ่ายแลว้ และมีผลบงัคบัใชต้ั6งแต่วนัที� 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

ความสัมพนัธ์ที�กลุ่มบริษทั/บริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัซึ� งมีการควบคุม หรือควบคุม
ร่วมกนัในกลุ่มบริษทั/บริษทั  หรือเป็นกิจการที�บริษทัควบคุม หรือควบคุมร่วมกนั หรือเป็นบุคคลหรือ
กิจการที�มีรายการบญัชีกบักลุ่มบริษทั/บริษทั มีดงันี6  

ชื(อกจิการ ประเทศที(จัดตั&ง 

/สัญชาติ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทัยอ่ย ไทย เป็นกลุ่มบริษัทย่อยที�บริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 หรือมี
อาํนาจในการควบคุม 

บริษทั อินทชั โฮลดิ6งส์ จาํกดั (มหาชน) 
   และกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  
   (“กลุ่มอินทชั”) 

ไทยและลาว บริษทั อินทชั โฮลดิ6งส์ จาํกดั (มหาชน) (“อินทชั”) เป็นผูถื้อหุ้น
ในบริษทัร้อยละ 40.45 และมีกรรมการร่วมกนั 

SingTel Strategic Investments Pte Ltd. 
   และกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
   (“กลุ่ม SingTel”) 

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

บริษทั อินฟอร์เมชั�น ไฮเวย ์จาํกดั ไทย บริษทัร่วม 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น ไทย เป็นบุคคลที� เกี�ยวข้องกับกรรมการของบริษัทหรือกิจการที� มี

กรรมการบริษทัร่วมกนั 
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รายการที�สําคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนสิ6นสุดวนัที�            
30 กนัยายน 2559 และ 2558 สรุปไดด้งันี6   

สําหรับงวดสามเดือนสิ&นสุดวนัที( 30 กนัยายน 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

รายได้จากการให้บริการ      
บริษทัยอ่ย - -  - 4,651 
กลุ่มอินทชั 11 8  - 1 
กลุ่ม SingTel 71 114  - 6 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 30 -  - - 

รวม 112 122  - 4,658 

      

ขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื(นๆ      

บริษทัยอ่ย - -  - 53 

      

ดอกเบี&ยรับ      
บริษทัยอ่ย - -  346 396 

      
รายได้อื(น      
บริษทัยอ่ย - -  391 81 
กลุ่มอินทชั 3 2  - - 

รวม 3 2  391 81 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ&นสุดวนัที( 30 กนัยายน 2559  

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

ค่าเช่าและค่าบริการอื(น     
บริษทัยอ่ย - - 21 2,162 
กลุ่มอินทชั 132 123 - 5 
กลุ่ม SingTel 54 142 27 11 
บริษทัร่วม 41 19 - - 

รวม 227 284 48 2,178 

     
ค่าโฆษณา     

กลุ่มอินทชั 1 1 - - 

     
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย     

บริษทัยอ่ย - - - 5 

 

ค่าคอมมชิชั(น     
บริษทัยอ่ย - - - 59 

     
ค่าตอบแทนผู้บริหาร     

ผลประโยชน์ระยะสั6นของพนกังาน 37 35 37 35 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2 3 2 3 

รวม 39 38 39 38 

     



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ&นสุดวนัที( 30 กนัยายน 2559  

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

ซื&อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื(นๆ      

กลุ่มอินทชั 14 -  - - 
 

ต้นทุนทางการเงนิ   

 

  

บริษทัยอ่ย - -  24 20 
กลุ่มอินทชั - 1  - - 
บริษทัร่วม 1 -  - - 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 10 -  - - 
รวม 11 1  24 20 
      

เงนิปันผลจ่าย      
อินทชั 6,963 7,817  6,963 7,817 
SingTel 4,015 4,506  4,015 4,506 

รวม 10,978 12,323  10,978 12,323 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ&นสุดวนัที( 30 กนัยายน 

รายได้จากการให้บริการ      
บริษทัยอ่ย - -  4,593 20,901 
กลุ่มอินทชั 21 28  - 9 
กลุ่ม SingTel 298 460  1 71 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 90 2  - - 
รวม 409 490  4,594 20,981 
      

ขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื(นๆ      
บริษทัยอ่ย - -  22 364 
      

เงนิปันผลรับ      
บริษทัยอ่ย - -  15,916 16,780 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ&นสุดวนัที( 30 กนัยายน 2559  

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
ดอกเบี&ยรับ     
บริษทัยอ่ย - - 1,214 1,070 
บริษทัร่วม - 2 - - 
รวม - 2 1,214 1,070 
     
รายได้อื(น     
บริษทัยอ่ย - - 1,186 239 
กลุ่มอินทชั 7 7 - 1 
รวม 7 7 1,186 240 
 
ค่าเช่าและค่าบริการอื(น    

 
 

บริษทัยอ่ย - - 3,677  6,816 
กลุ่มอินทชั 404 373 1  19 
กลุ่ม SingTel 211 703 62  58 
บริษทัร่วม 124 19 -  - 
รวม 739 1,095 3,740  6,893 
      
ค่าโฆษณา      

กลุ่มอินทชั 1 20 -  3 
      
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย      

บริษทัยอ่ย - - 2  11 
 

ค่าคอมมชิชั(น    
 

 
บริษทัยอ่ย - - 12  224 
      
ค่าตอบแทนผู้บริหาร      

ผลประโยชน์ระยะสั6นของพนกังาน 103 128 103  128 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 7 7 7 7 
รวม 110 135 110  135 
      



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ&นสุดวนัที( 30 กนัยายน 2559  

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

ซื&อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื(นๆ        

บริษทัยอ่ย -  - - 10 
กลุ่มอินทชั 114  - - - 
บริษทัร่วม 12  - - - 

รวม 126 - - 10 

 

ต้นทุนทางการเงนิ     

บริษทัยอ่ย - - 68 35 
กลุ่มอินทชั 1 1 - - 
บริษทัร่วม 4 - - - 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 14 - - - 
รวม 19 1 68 35 

     
เงนิปันผลจ่าย     
อินทชั 14,768 14,984 14,768 14,984 
SingTel 8,514 8,638 8,514 8,638 

รวม 23,282 23,622 23,282 23,622 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ&นสุดวนัที( 30 กนัยายน 2559  

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 30 กนัยายน 2559 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 มีดงันี6  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที(  ณ วนัที(  ณ วนัที(  ณ วนัที( 
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด        
เงินฝากธนาคาร        
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 80  199  -  - 
 

       

ลูกหนี&การค้าและลูกหนี&อื(น     
ลูกหนี&การค้า      
บริษทัยอ่ย - - 50 711 
กลุ่มอินทชั 3 4 - - 
กลุ่ม SingTel 3 1 - - 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 20 - - - 
 26 5 50 711 
รายได้ค้างรับ        
บริษทัยอ่ย - - 2 910 
กลุ่มอินทชั 2 2 - - 
กลุ่ม SingTel 9 4 - - 
 11 6 2 910 
รวมลูกหนี&การค้า 37 11 52 1,621 
ลูกหนี&อื(น     
- ดอกเบี6ยคา้งรับ     

บริษทัยอ่ย - - 269 508 
รวมลูกหนี&อื(น - - 269 508 
รวมลูกหนี&การค้าและลูกหนี&อื(น 37 11 321 2,129 
     
เงนิปันผลค้างรับ      
บริษทัยอ่ย - - - 19,944 

     
เงนิให้กู้ยืมระยะสั&นแก่กจิการที(เกี(ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 42,312 44,244 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ&นสุดวนัที( 30 กนัยายน 2559  

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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ณ วนัที� 30 กนัยายน 2559 บริษทัมีเงินให้กูย้ ืมระยะสั6 นแก่บริษทัย่อยเป็นตั�วสัญญาใช้เงินประเภท
เรียกคืนเมื�อทวงถาม ซึ� งมีอตัราดอกเบี6ยเฉลี�ยร้อยละ 3.02 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2558: เฉลี�ยร้อยละ 3.67 ต่อปี)  

รายการเคลื�อนไหวของเงินให้กู ้ยืมแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสําหรับงวดเก้าเดือนสิ6นสุดวนัที� 30 กนัยายน 
2559 และ 2558 มีดงันี6  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

เงนิให้กู้ยืมระยะสั&นแก่กจิการที(เกี(ยวข้องกนั     
ณ วนัที� 1 มกราคม - 95 44,244 35,590 
เพิ�มขึ6น - - 24,849 37,977 
ลดลง - (95) (26,781) (24,513) 

ณ วนัที( 30 กนัยายน - - 42,312 49,054 
    

   หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที( 

30 กนัยายน 

 ณ วนัที( 

31 ธันวาคม 

 ณ วนัที( 

30 กนัยายน 

 ณ วนัที( 

31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

เงนิมดัจาํค่าเช่าระยะยาว        
บริษทัยอ่ย -  -  722  742 
 
เจ้าหนี&การค้าและเจ้าหนี&อื(น     
เจ้าหนี&การค้า     
บริษทัยอ่ย - - 251 195 
กลุ่มอินทชั 28 89 - 1 
กลุ่ม SingTel 245 229 1 68 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น - 5 - - 
บริษทัร่วม 3 - - - 
รวมเจ้าหนี&การค้า 276 323 252 264 

     

 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ&นสุดวนัที( 30 กนัยายน 2559  

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที( 

30 กนัยายน 

 ณ วนัที( 

31 ธันวาคม 

 ณ วนัที( 

30 กนัยายน 

 ณ วนัที( 

31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

เจ้าหนี&อื(น     

- เจา้หนี6 อื�น     

 บริษทัยอ่ย - - - 273 
 - - - 273 
        

-  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     
 บริษทัยอ่ย - - 138 584 
 กลุ่มอินทชั 46 91 - - 
 กลุ่ม SingTel 39 31 28 16 
 บริษทัร่วม 16 10 - - 
 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 13 - - - 
 114 132 166 600 
รวมเจ้าหนี&อื(น 114 132 166 873 

รวมเจ้าหนี&การค้าและเจ้าหนี&อื(น 390 455 418 1,137 

     
หนี&สินตามสัญญาเช่าการเงนิ     
บริษทัร่วม 72 72 - - 

     

เงนิกู้ยืมระยะสั&นจากกจิการที(เกี(ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 6,510 6,490 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น  1,000 - - - 

  1,000 - 6,510 6,490 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2559 เงินกูย้ืมระยะสั6 นจากบริษทัย่อยเป็นตั�วสัญญาใช้เงินประเภทเรียกคืนเมื�อ
ทวงถาม ซึ� งมีอตัราดอกเบี6ยเฉลี�ยร้อยละ 1.41 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2558: เฉลี�ยร้อยละ 1.40 ต่อปี)  



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ&นสุดวนัที( 30 กนัยายน 2559  

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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ณ วนัที� 30 กนัยายน 2559 เงินกูย้ืมระยะสั6 นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเป็นตั�วสัญญาใช้เงินประเภท
เรียกคืนเมื�อทวงถาม ซึ� งมีอตัราดอกเบี6ยเฉลี�ยร้อยละ 1.85 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2558: ไม่มี) 

รายการเคลื�อนไหวของเงินกูย้มืระยะสั6นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ6นสุดวนัที� 30 กนัยายน 
2559 และ 2558 มีดงันี6  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

เงนิกู้ยืมระยะสั&นจากกจิการที(เกี(ยวข้องกนั     
ณ วนัที� 1 มกราคม - - 6,490 - 
เพิ�มขึ6น 2,000 - 523 6,540 
ลดลง (1,000) - (503) (650) 

ณ วนัที( 30 กนัยายน 1,000 - 6,510 5,890 

   

  หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที( 

30 กนัยายน 

 ณ วนัที( 

31 ธันวาคม 

 ณ วนัที( 

30 กนัยายน 

 ณ วนัที( 

31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

หุ้นกู้ระยะยาว        
กลุ่มอินทชั 37 37 - - 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 1,193 13 - - 

รวม 1,230 50 - - 

 

 

 

 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ&นสุดวนัที( 30 กนัยายน 2559  

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
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สัญญาสําคัญที(ทาํกบักจิการที(เกี(ยวข้องกนั  

กลุ่มบริษทั/บริษทัไดท้าํสัญญากบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั และมีภาระผกูพนัที�จะตอ้งรับเงินและ
จ่ายเงินตามอตัราและเงื�อนไขตามที�ระบุไวใ้นสัญญา สัญญาสําคญัที�ทาํกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้ง
กนั มีดงัต่อไปนี6  

1) กลุ่มบริษัทได้ทําสัญญาการเชื� อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและสัญญาการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคม ระหวา่งกนั การยกเลิกและการระงบัสัญญาเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขของ
สาํนกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

2) กลุ่มบริษัทมีการทาํสัญญาระหว่างกันในการให้บริการพื6นที�และระบบพื6นฐานในการติดตั6 ง
อุปกรณ์โทรคมนาคม โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็นหนังสือบอกกล่าว
ล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 

3) กลุ่มบริษัทได้รับการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์จากบริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค  
เซ็นเตอร์ จาํกัด (“ACC”) ซึ� งเป็นบริษัทย่อย โดย ACC จะให้บริการข้อมูลข่าวสาร รวมทั6งให้
คาํแนะนาํและแกไ้ขปัญหาในการใชบ้ริการแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั 

4)      บริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อย ไดท้าํสัญญาจา้งบริษทั เทเลอินโฟ 
มีเดีย จาํกดั (มหาชน) (“TMC”) ซึ� งเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั โดย TMC จะเป็นผูจ้ดัหาบุคลากรและ
ศูนยใ์ห้ข่าวสารทางโทรศพัท ์เพื�อดาํเนินการให้บริการขอ้มูลข่าวสารทางโทรศพัท์ โดยคู่สัญญา มี
สิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

5) บริษทัและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัไดท้าํสัญญาจา้งบริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั และบริษทั 
แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จาํกัด ซึ� งเป็นบริษัทย่อย ในการให้บริการชําระค่าสินค้าหรือบริการผ่าน 
การชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจง้ 
เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
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6) บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั และบริษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย ์จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ย ไดเ้ขา้
ทําสัญญากับบริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จาํกัด ซึ� งเป็นบริษัทย่อย ในการจาํหน่ายเงิน
อิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจง้เป็นหนังสือบอก
กล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั 

7) บริษทัและบริษทัย่อยได้ทาํสัญญาจา้ง บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จาํกดัซึ� งเป็นบริษทัย่อย   
ในการบรรจุภัณฑ์บัตรโดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็นหนังสือบอกกล่าว
ล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

8) บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาบริการเครือข่ายระหวา่งประเทศกบักลุ่ม SingTel ซึ� งเป็นบริษทั
ที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็น
เวลาไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 

9) บริษทัและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญากบับริษทั ไมโม่เทค จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อย ในการให้บริการ
รวบรวมข้อมูลบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื�อนที�หรืออุปกรณ์ไร้สาย (Content Aggregator) โดย
คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

10) บริษัทและบริษัทย่อย ได้ทําสัญญาในการให้บริการรวบรวมข้อมูลบริการเสริมสําหรับ
โทรศพัทเ์คลื�อนที� หรืออุปกรณ์ไร้สาย (Content Aggregator) กบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยคู่สัญญา
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

11) บริษทัแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ไดท้าํสัญญาเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมจากบริษทั ไทย
คม จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยบริษทัตกลงชาํระค่าบริการเป็นรายเดือน ตาม
อตัราและเงื�อนไขที�ระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีผลถึงวนัที� 19 พฤศจิกายน 2560  

12) บริษัท ไมโม่เทค จาํกัด ซึ� งเป็นบริษัทย่อย ได้ทําสัญญาบริการระบบคอมพิวเตอร์และบริการ
ซ่อมแซมและบาํรุงรักษาโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กบั บริษทั ไอ.ที.แอพพลิเคชั�น แอนด ์
เซอร์วิซ จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยสัญญามีกาํหนด 1 ปี และต่ออายุได้อีกคราวละ 1 ปี 
คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 
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13) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ย ไดท้าํสัญญาระบบเคเบิ6ลใยแกว้              
นาํแสงและสิ�งอาํนวยความสะดวกกบับริษทั อินฟอร์เมชั�น ไฮเวย ์จาํกดั (“IH”) ซึ� งเป็นบริษทัร่วม 
โดย IH ใหบ้ริการระบบเคเบิ6ลใยแกว้นาํแสงรวมถึงใหบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวกในพื6นที�
เฉพาะเจาะจง คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

14) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อย ไดท้าํสัญญากบับริษทั ทีซี บรอด
คาสติ6ง จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั  เพื�อรับบริการอุปกรณ์ระบบดาวเทียมและสัญญาณ
โทรทศัน์ โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

18. เครื(องมือทางการเงิน 

เครื(องมือทางการเงินที(วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินรวมถึงมูลค่าตามบญัชีในงบแสดงฐานะการเงินรวม มีดงันี6  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

   ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3  รวม 

ณ วนัที( 30 กนัยายน 2559        

สินทรัพย์หมุนเวยีน        
เงินลงทุนเผื�อขาย -  -  -  -  - 

 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

   ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3  รวม 

ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2558        

สินทรัพย์หมุนเวยีน        

เงินลงทุนเผื�อขาย 305  -  305  -  305 
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ลาํดับของมูลค่ายุติธรรม 
ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายุติธรรมที�เกิดขึ6นประจาํสําหรับสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่า
ยุติธรรมเหล่านี6 ถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัที�ต่างกนัของลาํดบัชั6นมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลที�ใช้ในการ
ประเมินมูลค่า นิยามของระดบัต่างๆ มีดงันี6  
- ระดบั 1  เป็นราคาเสนอซื6อขาย (ไม่ปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี6 สิน

อยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั6น ณ วนัที�วดัมูลค่า 
- ระดบั 2  เป็นขอ้มูลอื�นที�สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพยน์ั6นหรือ

หนี6 สินนั6นนอกเหนือจากราคาเสนอซื6อขายซึ� งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
- ระดบั 3  เป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั6นหรือหนี6 สินนั6น 
กลุ่มบริษทั/บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 สําหรับเงินลงทุนเผื�อขายดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสด 
ซึ� งใชก้ระแสเงินสดตามสัญญาและอตัราคิดลดที�เกี�ยวขอ้งกบัตลาด 

เครื(องมือทางการเงินที(ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2559 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ลูกหนี6  (เจา้หนี6 ) ตามสัญญาแลกเปลี�ยนและสัญญา
อตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้สุทธิ มีดงันี6  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที( 

30 กนัยายน 
 ณ วนัที( 

31 ธันวาคม 
 ณ วนัที( 

30 กนัยายน 
 ณ วนัที( 

31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
สัญญาแลกเปลี(ยน     
- สัญญาซื&อ     
ลูกหนี6ตามสญัญาแลกเปลี�ยน 9,458 9,565 7,501 9,565 
เจา้หนี6ตามสญัญาแลกเปลี�ยน* (8,596) (8,159) (6,635) (8,159) 
 862 1,406 866 1,406 
- สัญญาขาย        

ลูกหนี6ตามสญัญาแลกเปลี�ยน* 1,308 - - - 
เจา้หนี6ตามสญัญาแลกเปลี�ยน (1,318) - - - 
 (10) - - - 
รวมลูกหนี6ตามสญัญาแลกเปลี�ยน 852 1,406 866 1,406 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที( 

30 กนัยายน 
 ณ วนัที( 

31 ธันวาคม 
 ณ วนัที( 

30 กนัยายน 
 ณ วนัที( 

31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
สัญญาอตัราแลกเปลี(ยนล่วงหน้า        

ลูกหนี6ตามสญัญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ 7,592 8,227 117 152 
เจา้หนี6ตามสญัญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้* (7,800) (8,190) (118) (147) 
รวมลูกหนี6  (เจา้หนี6 ) ตามสญัญาอตัรา 
   แลกเปลี�ยนล่วงหนา้ (208) 37 (1) 5 
     
รวมสัญญาแลกเปลี(ยนและสัญญาอตัรา     
   แลกเปลี(ยนล่วงหน้า     
ลูกหนี6ตามสญัญาแลกเปลี�ยนและสญัญา     
   อตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ 18,358 17,792 7,618 9,717 
เจา้หนี6ตามสญัญาแลกเปลี�ยนและสญัญา     
   อตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ (17,714) (16,349) (6,753) (8,306) 
รวมลูกหนี&ตามสัญญาแลกเปลี(ยน     
   และสัญญาอตัราแลกเปลี(ยนล่วงหน้า  644 1,443 865 1,411 

*  ราคาตามสญัญาของสัญญาแลกเปลี�ยนและสญัญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ คือ มูลค่าของสัญญาที�บริษทัทาํไวก้บั
ธนาคารตั6งแต่เริ�มตน้ และจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเมื�อถึงวนัครบกาํหนดตามสญัญา 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที( 

30 กนัยายน 
 ณ วนัที( 

31 ธันวาคม 
 ณ วนัที( 

30 กนัยายน 
 ณ วนัที( 

31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 233 648 451 616 
รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 233 648 451 616 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน     
ลูกหนี6ตามสญัญาแลกเปลี�ยนและสญัญา     
   อตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ 411 795 414 795 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 411 795 414 795 
รวม 644 1,443 865 1,411 
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ณ วนัที� 30 กนัยายน 2559 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ราคาตามสัญญาและมูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศและสัญญาซื6อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ มีดงันี6  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 ราคาตามสัญญา**  มูลค่ายุตธิรรม* 
 ณ วนัที( 

30 กนัยายน 
 ณ วนัที( 

31 ธันวาคม 
 ณ วนัที( 

30 กนัยายน 
 ณ วนัที( 

31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
สญัญาแลกเปลี�ยน     
- สญัญาซื6อ 8,596 8,159 9,292 9,326 
- สญัญาขาย 1,308 - 1,300 - 
รวมสญัญาแลกเปลี�ยน 9,904 8,519 10,592 9,326 
     
สญัญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ 7,800 8,190 7,650 8,289 
รวม 17,704 16,349 18,242 17,615 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ราคาตามสัญญา**  มูลค่ายุตธิรรม* 
 ณ วนัที( 

30 กนัยายน 

 ณ วนัที( 

31 ธันวาคม 

 ณ วนัที( 

30 กนัยายน 

 ณ วนัที( 

31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
สญัญาแลกเปลี�ยน     
- สญัญาซื6อ 6,635 8,159 7,358 9,326 
สญัญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ 118 147 117 153 

รวม 6,753 8,306 7,475 9,479 
 

*  มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปลี�ยนและสัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ คือ การปรับมูลค่าของสัญญาที�บริษทัทาํ
ไวก้ับธนาคารตั6งแต่เริ�มตน้ ด้วยราคาตลาด ณ วนัที�ในรายงานเพื�อสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลา
ปัจจุบนัมากขึ6น 

**  ราคาตามสญัญาของสญัญาแลกเปลี�ยนและสัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ คือ มูลค่าของสญัญาที�บริษทัทาํไวก้บั
ธนาคารตั6งแต่เริ�มตน้ และจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเมื�อถึงวนัครบกาํหนดตามสญัญา 
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19. ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที(ไม่เกี(ยวข้องกนั 

ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 30 กนัยายน 2559 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
มีดงันี6  

หน่วย : ล้าน 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที( 

30 กนัยายน 

 ณ วนัที( 

31 ธันวาคม 

 ณ วนัที( 

30 กนัยายน 

 ณ วนัที( 

31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     
สญัญาที�ยงัไม่ไดรั้บรู้     
อาคารและอปุกรณ์     
   เงินบาท 18,236 21,174 1 33 
   เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 184 385 - - 
   เงินเยนญี�ปุ่น - 82 - - 
   เงินเหรียญยโูร 1 - - - 
   เงินเหรียญสิงคโปร์ 1 3 - - 
ค่าบํารุงรักษา     
   เงินบาท 1,862 2,025 35 507 
   เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 25 23 - 1 
   เงินเยนญี�ปุ่น - 12 - 7 
ใบสั(งซื&อสินค้าและวสัดุคงเหลือ     
   เงินบาท 12,393 5,146 - - 
   เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 18 124 - - 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ณ วนัที( 

30 กนัยายน 

 ณ วนัที( 

31 ธันวาคม 

 ณ วนัที( 

30 กนัยายน 

 ณ วนัที( 

31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานที( 

   ยกเลกิไม่ได้ 

    

ภายในหนึ�งปี 4,102 2,099 58 221 
หลงัจากหนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,368 2,339 22 56 
หลงัจากหา้ปี 59 6 - - 

รวม 6,529 4,444 80 277 

ภาระผูกพนัอื(น     

สญัญาแลกเปลี�ยนและสญัญาอตัรา     
  แลกเปลี�ยนล่วงหนา้ 16,396 16,349 6,753 8,306 
หนงัสือคํ6าประกนัจากธนาคาร     
   - ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี� 
         โทรคมนาคมคา้งจ่าย 

 
94,275 

 
21,928 

 
- 

 
- 

   - อื�นๆ 1,902 1,052 251 259 

รวม 112,573 39,329 7,004 8,565 

สัญญาที(สําคัญ 

- กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าและบริการสําหรับที�ทาํการสํานกังาน รถยนต์ คอมพิวเตอร์ และสถานี
ฐาน โดยมีระยะเวลาการเช่าตั6งแต่ 1 ปี ถึง 15 ปี และสามารถต่ออายไุด ้

- กลุ่มบริษัทได้ทําสัญญาบริการกับบริษัทแห่งหนึ� ง โดยกลุ่มบริษัทได้รับบริการด้านการใช้
โครงสร้างพื6นฐานโทรคมนาคมและการบริการทั�วไปอื�น ตามที�ระบุไวใ้นสัญญา โดยกลุ่มบริษทัจะ
จ่ายค่าธรรมเนียมจากการบริการในอตัราตามที�ระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดังกล่าวจะสิ6นสุดลงก็
ต่อเมื�อฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดยื�นจดหมายบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ 90 วนั 

 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ&นสุดวนัที( 30 กนัยายน 2559  

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

 

- 53 - 
 

20. หนี&สินที(อาจเกดิขึ&น 

กรมสรรพากรไดมี้หนงัสือแจง้ให้นาํส่งภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ที�จ่าย ฉบบัลงวนัที� 18 มกราคม 2556 
ให้บริษทั และบริษทั ดิจิตอลโฟน จาํกดั (“DPC”) ซึ� งเป็นบริษทัย่อย จ่ายชาํระเงินเพิ�มจาํนวนเงิน 128 ลา้นบาท 
และ 6 ลา้นบาท ตามลาํดบั จากกรณีการหกัภาษีเงินได ้ณ ที�จ่ายของเงินผลประโยชน์ตอบแทนโดยไดน้าํ
เงินค่าภาษีสรรพสามิตที�ไดจ่้ายไวแ้ลว้มาหกัออก ซึ� งกรมสรรพากรพิจารณาวา่เงินค่าภาษีสรรพสามิตถือ
เป็นส่วนหนึ�งของค่าผลประโยชน์ตอบแทน ดงันั6นการที�บริษทัและ DPC นาํส่งภาษีจากจาํนวนเงินที�นาํ
ภาษีสรรพสามิตมาหกัออกเป็นการนาํส่งภาษีที�ไม่ครบถว้น ตอ้งรับผิดชาํระเงินเพิ�มตามจาํนวนดงักล่าว 
บริษทัและ DPC ได้ยื�นอุทธรณ์คดัคา้นต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ขณะนี6 กรณีดงักล่าวอยู่ใน
ขั6นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

21. เหตุการณ์สําคัญ ข้อพพิาททางการค้าและคดีความที(สําคัญ 

เฉพาะบริษัท 

1)  กรณีการนาํภาษีสรรพสามิตมาหักออกจากเงินส่วนแบ่งรายได้ระหว่างบริษทักบับริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) 

เมื�อวนัที� 22 มกราคม 2551 ทีโอทีไดย้ื�นคาํเสนอขอ้พิพาทคดีหมายเลขดาํที� 9/2551 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
สาํนกัระงบัขอ้พิพาท สํานกังานศาลยุติธรรม เพื�อเรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดเ้พิ�มเติมอีกประมาณ 
31,463 ลา้นบาท ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการบริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� พร้อมดอกเบี6ยในอตัราร้อยละ 1.25 
ต่อเดือนของเงินดงักล่าว นบัตั6งแต่วนัที� 10 มกราคม 2550 อนัเป็นวนัผดินดัจนกวา่จะชาํระเสร็จสิ6น  

จาํนวนเงินที�ทีโอทีเรียกร้องดงักล่าวเป็นจาํนวนเดียวกนักบัภาษีสรรพสามิตที�บริษทัไดน้าํส่งตั6งแต่วนัที�               
28 มกราคม 2546 ถึงวนัที� 26 กุมภาพนัธ์ 2550 และนาํมาหักออกจากส่วนแบ่งรายได ้ซึ� งเป็นการปฏิบติั
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื�อวนัที� 11 กุมภาพนัธ์ 2546 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ และมีการปฏิบติัเช่นเดียวกนัทั6ง
อุตสาหกรรมโทรศพัท์เคลื�อนที� อีกทั6งทีโอทีไดเ้คยมีหนงัสือตอบ เลขที� ทศท. บย./843 ลงวนัที� 10 มีนาคม 
2546 โดยระบุว่า บริษทัไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามมติคณะรัฐมนตรีแลว้ และบริษทัมีภาระเท่าเดิมตามอตัรา
ร้อยละที�กาํหนดไวใ้นสัญญา ซึ� งการดาํเนินการยื�นแบบชาํระภาษีสรรพสามิตดงักล่าว ไม่มีผลกระทบต่อ
ขอ้สัญญาแต่ประการใด 
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เมื�อวนัที� 20 พฤษภาคม 2554 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี6ขาดให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาทของทีโอที โดย
ให้เหตุผลสรุปไดว้า่ บริษทัมิไดเ้ป็นผูผ้ิดสัญญา โดยบริษทัไดช้าํระหนี6ผลประโยชน์ตอบแทนเสร็จสิ6นและ
หนี6ทั6งหมดไดร้ะงบัไปแลว้ ทีโอทีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษทัชาํระหนี6ซํ6 า เพื�อเรียกส่วนที�อา้งวา่ขาดไป 

เมื�อวนัที� 22 กนัยายน 2554 ทีโอทีไดย้ื�นคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี6 ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาล
ปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที� 1918/2554  

เมื�อวนัที� 11 สิงหาคม 2559 ศาลปกครองกลางได้ตดัสินยกคาํร้องของทีโอที ที�ขอให้เพิกถอนคาํชี6 ขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการ  

2)  สัญญาการเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(“กทช.”) 

ตามพระราชบญัญติัการประกอบการกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 และประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”) ว่าด้วยการใช้และเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 บริษทัได้ทาํ
สัญญาการเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบัผูรั้บใบอนุญาตรายอื�น โดยได้ผ่านการเห็นชอบจากกทช.และ
ระยะเวลาการมีผลบงัคบัใชข้องสัญญาเป็นดงันี6  

           ผู้ประกอบการ ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ 

1)  บริษทั โทเทิ�ล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชั�น จาํกดั (มหาชน) 30 พฤศจิกายน 2549 เป็นตน้ไป 
2)  บริษทั ทรู มูฟ จาํกดั 16 มกราคม 2550 เป็นตน้ไป 
3)  บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั 1 มิถุนายน 2552 เป็นตน้ไป 
4)  บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) 7 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป 
5)  บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั 1 เมษายน 2556 เป็นตน้ไป 
6)  บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จาํกดั 1 กรกฎาคม 2556 เป็นตน้ไป 
7)  บริษทั ทรู มูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั�น จาํกดั  

 (เดิมชื�อ บริษทั เรียล ฟิวเจอร์ จาํกดั) 
1 กรกฎาคม 2556 เป็นตน้ไป 
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เมื�อวนัที� 31 สิงหาคม 2550 บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ไดย้ื�นฟ้องสาํนกังานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติต่อศาลปกครองกลาง เพื�อขอเพิกถอนประกาศฯ ดงักล่าว วนัที� 15 กนัยายน 
2553 ศาลปกครองกลางได้มีคาํพิพากษายกฟ้องกรณี ทีโอทียื�นฟ้องขอเพิกถอนประกาศของกทช.  
วา่ดว้ยการใช้และเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และทีโอทีไดย้ื�นอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง
สูงสุดแลว้ และเมื�อวนัที� 4 กุมภาพนัธ์ 2551 ทีโอที ไดมี้หนงัสือแจง้ให้บริษทัทราบวา่ บริษทัควรรอให้
ศาลมีคาํพิพากษาเพื�อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อไป และหากบริษทัดาํเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก่อนศาลมีคาํพิพากษาถึงที�สุดทีโอทีจะไม่รับรู้ และบริษทั
จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินการดงักล่าว 

บริษทัได้พิจารณาหนังสือของทีโอทีดังกล่าวและกฎหมายที�เกี�ยวข้องประกอบกับความเห็นของที�
ปรึกษากฎหมาย ฝ่ายบริหารของบริษัทเห็นว่า การไม่ปฏิบัติตามสัญญาการเชื�อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมขา้งตน้ อาจถือไดว้า่เป็นการขดัต่อประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่า
ด้วยการใช้และเชื�อมต่อโครงข่าย บริษัทจึงได้ตัดสินใจปฏิบัติตามสัญญาการเชื�อมต่อโครงข่าย                  
ซึ� งเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายที�มีผลใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนั 

ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการบริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� (“สัญญาอนุญาตฯ”) กาํหนดให้บริษทั
ตอ้งจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนให้ทีโอทีเป็นรายปีโดยจ่ายเป็นจาํนวนเงินขั6นตํ�าตามที�สัญญากาํหนด
ในแต่ละปี หรือในอตัราร้อยละของรายได ้และผลประโยชน์อื�นใดที�บริษทัพึงไดรั้บในรอบปี ก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายและค่าภาษีใด ๆ ทั6 งสิ6น จาํนวนไหนมากกว่าให้ถือเอาจาํนวนนั6น อย่างไรก็ตาม ค่าเชื�อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นรายการที�ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย และทีโอทีตอ้งการรอคาํพิพากษาถึงที�สุด
ในเรื�อง ขอเพิกถอนประกาศฯ จากศาล จึงเป็นรายการที�บริษทัคาดว่าจะมีการเจรจาตกลงเรื� องวิธีการ
คาํนวณผลประโยชน์ตอบแทนรายปีในเวลาต่อมา เพื�อให้เป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั บริษทัจึงคาํนวณ
ค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายปีจากรายได้สุทธิตามที�ปฏิบัติในทางเดียวกันทั6 งอุตสาหกรรมกิจการ
โทรคมนาคม ส่วนจาํนวนผลประโยชน์ตอบแทนที�บริษทัตอ้งจ่ายให้แก่ทีโอทีนั6น ขึ6นอยูก่บัผลการตดัสิน
จากศาลในเรื�องขอเพิกถอนประกาศฯ และการเจรจาตกลงระหวา่งบริษทักบัทีโอทีในภายหลงัโดยบริษทั
จะปรับปรุงรายการในงบการเงินในงวดที�การเจรจาตกลงสิ6นสุดลง ซึ� งผูบ้ริหารของบริษทัมีความมั�นใจว่า
จะไม่เกิดค่าใชจ่้ายมากไปกวา่จาํนวนที�บนัทึกไวอ้ยา่งมีสาระสาํคญั 
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อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดพ้ิจารณาหนงัสือของ ทีโอที ดงักล่าวและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งประกอบกบัความเห็น
ของที�ปรึกษากฎหมาย ฝ่ายบริหารของบริษัท เห็นว่าการไม่ปฏิบัติตามสัญญาการเชื�อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมขา้งตน้ อาจถือได้ว่าเป็นการขดัต่อประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื�อมต่อโครงข่าย บริษทั  
จึงได้ตดัสินใจปฏิบติัตามสัญญาการเชื�อมต่อโครงข่าย ซึ� งเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายที�มีผลใช้
บงัคบัอยูใ่นปัจจุบนั โดยออกใบแจง้หนี6 เพื�อเรียกเก็บค่าเชื�อมต่อโครงข่ายจากคู่สัญญา  

ในวนัที� 30 ธนัวาคม 2551 บริษทัไดน้าํส่งเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากการเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ตั6งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2550 ถึงเดือนมิถุนายน 2551 จาํนวนเงิน 761 ล้านบาท ซึ� งคาํนวณจากรายได้สุทธิ               
ตามอัตราและวิธีคิดคาํนวณของบริษัทให้แก่ทีโอที ซึ� งต่อมาได้มีการจัดตั6 งคณะทํางานเจรจาเกี�ยวกับ              
อตัราผลประโยชน์ตอบแทนจากค่าเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริษทักบัทีโอที แต่ก็ไม่สามารถ                
มีข้อยุติร่วมกันได้ เนื�องจากทีโอทีต้องการให้บริษัท ชําระเงินส่วนแบ่งรายได้จากค่าเชื�อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมที�บริษทัไดรั้บทั6งจาํนวนตามอตัราร้อยละที�กาํหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตฯ โดยมิให้บริษทันาํ             
ค่าเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที�บริษทัถูกผูป้ระกอบการรายอื�นเรียกเก็บมาหักออกก่อน  
ในวนัที� 26 มกราคม 2554 ทีโอทีจึงได้มีหนังสือแจง้ให้บริษทัชาํระเงินผลประโยชน์จากรายไดค้่าเชื�อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมของปีดาํเนินการที� 17 - 20 เป็นเงินรวม 17,803 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี6ยในอตัราร้อยละ 1.25 
ต่อเดือน  แต่บริษทัไม่เห็นดว้ยโดยไดมี้หนงัสือโตแ้ยง้คดัคา้นไปยงัทีโอที และบริษทัไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อ
สํานกัระงบัขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 19/2554 แลว้ เมื�อวนัที� 9 มีนาคม 
2554 เพื�อใหค้ณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี6ขาดวา่ ทีโอทีไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว  

ในวนัที�  29 กรกฎาคม 2557 ทีโอทีได้ยื�นคาํเสนอข้อพิพาท เลขที�  55/2557 เรียกร้องให้บริษัทชําระเงิน 
ส่วนแบ่งรายไดข้องค่าเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดาํเนินการที� 21 - 22 เป็นจาํนวนเงินรวม 9,984 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบี6ยในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจาํนวนเงินที�คา้งชาํระในแต่ละปี นบัจากวนัผิดนดั
จนกวา่จะชาํระเสร็จสิ6น และขอรวมพิจารณากบัคดีขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 19/2554  

เมื�อวนัที� 23 สิงหาคม 2559 บริษทัไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อสํานกัระงบัขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็น
ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 83/2559 เพื�อให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี6 ขาดว่าทีโอทีไม่มีสิทธิk เรียกร้องส่วน
แบ่งรายได้เพิ�มเติมของค่าเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดาํเนินการที� 23 - 25 เป็นจาํนวนเงินรวม 
8,368 ล้านบาท พร้อมดอกเบี6 ยในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจาํนวนเงินที�ค้างชําระในแต่ละปี ตาม
หนงัสือทีโอทีแจง้มา และบริษทัขอรวมพิจารณากบัคดีขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 55/2557 ขณะนี6 ขอ้พิพาท
ดงักล่าวอยูใ่นขั6นตอนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ  
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3)  ภาระผกูพนัในหนงัสือคํ6าประกนัจากธนาคารกรณีสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการบริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� 
(“สัญญาอนุญาตฯ”) 

ตามสัญญาอนุญาตฯ บริษัทมีหน้าที� ส่งมอบหนังสือคํ6 าประกันของธนาคารให้แก่บริษัท ทีโอที จาํกัด 
(มหาชน) (“ทีโอที”) เพื�อเป็นหลกัประกนัการชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั6นตํ�าในแต่ละปีดาํเนินงาน 
โดยจะไดรั้บคืนหนงัสือคํ6าประกนัฉบบัของปีดาํเนินงานที�ผา่นมา  

ทีโอทีมิไดคื้นหนงัสือคํ6าประกนัเงินประโยชน์ตอบแทนขั6นตํ�าของปีดาํเนินงานที� 17 - 21 รวมเป็นจาํนวนเงิน
ทั6งสิ6น 7,007 ล้านบาท โดยอ้างว่าบริษทัชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถ้วนจากกรณีการนําเงิน 
ค่าภาษีสรรพสามิตมาหักออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณีรายได้จากค่าเชื�อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมซึ�งเป็นขอ้พิพาทที�อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ 

ทั6งนี6  เมื�อวนัที� 11 พฤษภาคม 2554 และวนัที� 5 ตุลาคม 2555 บริษทัไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อสํานกัระงบัขอ้พิพาท 
สถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นข้อพิพาทหมายเลขดาํที� 40/2554 และ 119/2555 ให้คณะอนุญาโตตุลาการมี                   
คาํวินิจฉัยชี6 ขาดให้ทีโอทีส่งคืนหนังสือคํ6 าประกันดังกล่าวให้แก่บริษัท เนื�องจากบริษัทได้ชําระเงิน
ผลประโยชน์ตอบแทนขั6นตํ�าในแต่ละปีดาํเนินงานครบถว้น และไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญา
ที�เกี�ยวขอ้งทุกประการแลว้  

เมื�อวนัที� 10 กุมภาพนัธ์ 2557 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคาํชี6 ขาดให้ทีโอทีคืนหนังสือคํ6 าประกนัเงิน
ประโยชน์ตอบแทนขั6นตํ�าของปีดาํเนินงานที� 17 - 21 ให้บริษัท ต่อมาเมื�อวนัที�  16 พฤษภาคม 2557  
ทีโอทีไดย้ื�นคาํร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีดาํเลขที� 660/2557 เพื�อขอเพิกถอนคาํชี6ขาดดงักล่าว 

ต่อมาเมื�อวนัที�  19 พฤษภาคม 2557 บริษัทยื�นคําร้องเป็นคดีดําที�  666/2557 ต่อศาลปกครองกลาง  
เพื�อขอให้ศาลมีคําบังคับให้ทีโอทีคืนหนังสือคํ6 าประกันปีที�  17-21 ให้แก่บริษัทตามคาํชี6 ขาดของ
อนุญาโตตุลาการและชาํระเงินค่าธรรมเนียมที�บริษทัไดช้าํระให้แก่ธนาคารผูอ้อกหนงัสือคํ6าประกนัเป็น
จํานวนเงินรวม 6.65 ล้านบาท พร้อมดอกเบี6 ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี  นับแต่ว ันที� ผู ้เรียกร้อง 
ชาํระค่าธรรมเนียมแก่ธนาคารผูอ้อกหนังสือคํ6 าประกนั ขณะนี6 คดีดงักล่าวอยู่ในขั6นตอนการพิจารณา 
ของศาลปกครองกลาง 
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4)  กรณีผูใ้ชบ้ริการในระบบ 900 MHz โอนยา้ยไปใชบ้ริการในระบบ 3G 2100 MHz 

ในวนัที� 25 กนัยายน 2557 บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ยื�นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสํานกัระงบั
ขอ้พิพาทสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เป็นขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 80/2557 เพื�อเรียกร้องให้บริษทัชาํระ
ค่าเสียหายจากกรณีที�มีผูใ้ช้บริการในระบบ 900 MHz ได้ขอโอนยา้ยผูใ้ห้บริการไปยงัระบบ 3G 2100 MHz 
ซึ� งให้บริการโดยบริษทัย่อยของบริษทัเป็นจาํนวน 9,126 ล้านบาท พร้อมดอกเบี6 ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
นบัแต่วนัที� 25 กนัยายน 2557 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิ6น 

ในวนัที� 29 มีนาคม 2559 ทีโอทีไดย้ื�นขอแกไ้ขคาํเสนอขอ้พิพาทในส่วน ของค่าเสียหายตั6งแต่พฤษภาคม 
2556 ไปจนถึงสิ6นสุดสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการในเดือนกนัยายน 2558 เป็นจาํนวนเงิน 32,813 ล้าน
บาท พร้อมภาษีมูลค่าเพิ�มและดอกเบี6ยอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ตั6งแต่เดือนมิถุนายน 2556 จนกวา่จะ
ชาํระเสร็จสิ6น 

ขณะนี6ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขั6นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื�อวา่ บริษทัได้
ปฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาที�เกี�ยวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันั6นผลของขอ้พิพาทดงักล่าวน่าจะคลี�คลายไป
ในทางที�ดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

5)  กรณีการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเพิ�มเติมจากการทาํขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาอนุญาตให้ดาํเนิน
กิจการบริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� (“สัญญาอนุญาตฯ”) ครั6 งที� 6 และ 7 

เมื�อวนัที� 30 กนัยายน 2558 บริษทัได้ยื�นคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 78/2558 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
สํานักระงบัขอ้พิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เพื�อมีคาํชี6 ขาดให้ขอ้ตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตฯ ครั6 งที� 6 ซึ� ง
กระทาํขึ6นเมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2544 และ ครั6 งที� 7 ซึ� งกระทาํขึ6นเมื�อวนัที� 20 กนัยายน 2545 มีผลผูกพนั
บริษทัและบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ให้ตอ้งปฏิบติัตามจนกวา่สัญญาจะสิ6นสุด และบริษทั
ไม่มีหน้าที�ต้องชําระผลประโยชน์ตอบแทนตามที�ทีโอทีได้มีหนังสือลงวนัที�  29 กันยายน 2558 เรื� อง 
ขอให้ชาํระผลประโยชน์ตอบแทน แจง้มายงับริษทัให้ชาํระเงินเพิ�มจาํนวน 72,036 ลา้นบาท โดยกล่าว
อา้งว่าการทาํข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั6 งที� 6 และ 7 เป็นการแก้ไขสัญญาในสาระสําคญัทาํให้ ทีโอที ได้
ผลประโยชน์ตอบแทนตํ�ากวา่ที�กาํหนดในสัญญาหลกั  



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ&นสุดวนัที( 30 กนัยายน 2559  

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

 

- 59 - 
 

ขณะนี6 ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขั6นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื�อว่าขอ้ตกลง
ต่อทา้ยสัญญาครั6 งที� 6 และ 7 มีผลผูกพนัจนกระทั�งสิ6นสุดสัญญาเมื�อวนัที� 30 กนัยายน 2558 เนื�องจาก
บริษัทได้ปฏิบัติถูกต้องตามข้อสัญญาที� เกี�ยวข้องทุกประการแล้ว อีกทั6 งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดเ้คยให้ความเห็นต่อกรณีการแกไ้ขสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการฯ ระหว่างทีโอทีกบับริษทั 
เรื� องเสร็จที�  291/2550 ความตอนหนึ� งว่า “... กระบวนการแก้ไขเพิ�มเติมสัญญาอนัเป็นนิติกรรมทาง
ปกครอง สามารถแยกต่างหากออกจากขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาอนุญาตฯ ที�ทาํขึ6นได ้และขอ้ตกลงต่อทา้ย
สัญญาอนุญาตฯ ที�ทาํขึ6นนั6นยงัคงมีผลอยูต่ราบเท่าที�ยงัไม่มีการเพิกถอนหรือสิ6นผลโดยเงื�อนเวลาหรือ
เหตุอื�น...” ดงันั6นผลของขอ้พิพาทดงักล่าวน่าจะคลี�คลายไปในทางที�ดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอย่าง                 
มีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

ต่อมาวนัที�  30 พฤศจิกายน 2558 ทีโอทียื�นคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที�  122/2558 ต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรมเพื�อแก้ไขจํานวนเงินที� เรียกร้อง
ผลประโยชน์ตอบแทนลดลงเป็น 62,774 ล้านบาท เนื�องจากการปรับปรุงอตัราร้อยละในการคาํนวณ
ส่วนแบ่งรายได ้ขอ้พิพาทนี6 เป็นเรื�องเดียวกบัขอ้พิพาทที� 78/2558 

6)  ค่าเช่าสถานที�ติดตั6งเสา และอุปกรณ์ในการให้บริการตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการบริการ
โทรศพัทเ์คลื�อนที� (สัญญาอนุญาตฯ) 

เมื�อวนัที� 30 กนัยายน 2558 บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ไดย้ื�นคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลข
ดาํที� 76/2558 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการฯ สาํนกัระงบัขอ้พิพาท สํานกังานศาลยติุธรรม เพื�อมีคาํชี6ขาด
ให้บริษทัดาํเนินการเช่าสถานที�จาํนวน 11,883 สถานีฐาน ที�ใชเ้ป็นสถานที�ติดตั6งเสาและอุปกรณ์ในการ
ให้บริการตามสัญญาอนุญาตฯ ต่อเนื�องไปอีก 2 ปี หลงัจากสัญญาอนุญาตฯ สิ6นสุดลง หากไม่สามารถ
ปฏิบติัได ้ให้บริษทัชาํระเงินค่าเช่าสถานที�พร้อมค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งตลอดระยะเวลา 2 ปีนบัแต่
สิ6นสุดสัญญาอนุญาตฯ คิดเป็นเงินจาํนวนเงิน 1,911 ลา้นบาท หรือนาํเงินจาํนวนดงักล่าวมาวางศาล 
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ขณะนี6ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขั6นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื�อวา่ บริษทัไม่มี
หน้าที�ตอ้งชาํระค่าเช่าสถานที�ติดตั6งเสาและอุปกรณ์ในการให้บริการตามสัญญาอนุญาตฯ ภายหลงัที�
สัญญาอนุญาตฯ สิ6นสุดลง เนื�องจากบริษทัไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาที�เกี�ยวขอ้งทุกประการแล้ว 
ดงันั6นผลของขอ้พิพาทดงักล่าวน่าจะคลี�คลายไปในทางที�ดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อ
งบการเงินของบริษทั 

7) กรณีติดตั6 งหรือเชื�อมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคมย่านความถี�  900 MHz บนสถานีฐานที�บริษัท  
ดิจิตอล โฟน จาํกดั ส่งมอบกรรมสิทธิk ให้แก่ บริษทั กสท.โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท”) 
ตามสัญญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า ระหว่าง กสท. กับบริษัท                  
ดิจิตอลโฟน จาํกดั 

เมื�อวนัที�  29 เมษายน 2559 กสท. ได้ยื�นฟ้องบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 
(“บริษทั”) ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดาํที� 613/2559 เพื�อให้รื6 อถอนเครื� องและอุปกรณ์
โทรคมนาคมที�มีไวใ้ช้สําหรับให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที� ย่านความถี� 900 MHz หรือย่านความถี�อื�น 
หรือเครื�องและอุปกรณ์โทรคมนาคมอื�นๆ ของบริษทัที�ติดตั6งบนสถานีฐาน จาํนวน 95 แห่ง  
ที�บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั ส่งมอบให ้กสท. ตามสัญญาใหด้าํเนินการฯ  โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจาก 
กสท. ดงันั6น กสท. จึงเรียกร้องให้บริษทัชดใช้ค่าเสียหายจากการใช้ทรัพยสิ์นที� กสท.อา้งเป็นเจา้ของ
กรรมสิทธิk  ตั6 งแต่เดือนมกราคม 2556 ถึงเมษายน 2559 จาํนวนเงิน 125.52 ล้านบาท พร้อมดอกเบี6 ย 
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัถดัจาก วนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระค่าเสียหายเสร็จสิ6น และ ค่าเสียหาย 
นบัแต่วนัฟ้องอีกเดือนละ 2.83 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี6ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสียหายที�คา้งชาํระให้แก่ 
กสท.ในแต่ละเดือน จนกวา่จะดาํเนินการรื6อถอนอุปกรณ์ดงักล่าวออกเสร็จสิ6น 

ขณะนี6คดีดงักล่าวอยูใ่นขั6นตอนของการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื�อวา่ 
บริษทัไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาที�เกี�ยวขอ้งทุกประการแล้ว ดงันั6นผลของคดีดงักล่าวไม่น่าจะมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 
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บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากดั (“DPC”) 

1) กรณีการนําภาษีสรรพสามิตมาหักออกจากเงินส่วนแบ่งรายได้ระหว่าง DPC กับ บริษทั กสท 
โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) 

เมื�อวนัที� 9 มกราคม 2551 กสท. ได้ยื�นคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 3/2551 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
สํานกัระงบัขอ้พิพาท สํานกังานศาลยุติธรรม เพื�อเรียกร้องให้ DPC ชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดเ้พิ�มเติมอีก
ประมาณ 2,449 ล้านบาท ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า  
พร้อมเรียกเบี6 ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจาํนวนเงินที�คา้งชาํระในแต่ละปี นับจากวนัผิดนัด
จนกว่าจะชาํระเสร็จสิ6นซึ� งคาํนวณถึงเดือนธันวาคม 2550 คิดเป็นเบี6ยปรับทั6งสิ6นจาํนวน 1,500 ลา้นบาท 
รวมเป็นเงินประมาณ 3,949 ลา้นบาท 

ต่อมาเมื�อวนัที� 1 ตุลาคม 2551 กสท. ได้ยื�นคาํร้องขอแก้ไขจาํนวนทุนทรัพยร์วมเบี6 ยปรับลดลงเหลือ 
3,410 ล้านบาท ซึ� งคาํนวณจากเงินส่วนแบ่งรายได้คา้งชาํระถึงเดือนมกราคม 2551 ซึ� งไดร้วมเบี6ยปรับ
จาํนวน 790 ลา้นบาท และภาษีมูลค่าเพิ�มจาํนวน 171 ลา้นบาท 

จาํนวนเงินส่วนแบ่งรายได้ที� กสท. เรียกร้องดงักล่าวเป็นจาํนวนเดียวกนักบัภาษีสรรพสามิตที� DPC  
ได้นําส่งตั6 งแต่วนัที� 16 กันยายน 2546 ถึงวนัที�  15 กันยายน 2550 และได้นํามาหักออกจากส่วนแบ่ง
รายได ้ซึ� งเป็นการปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีเมื�อวนัที� 11 กุมภาพนัธ์ 2546  ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ และมี
การปฏิบติัเช่นเดียวกนัทั6งอุตสาหกรรมโทรศพัท์เคลื�อนที� อีกทั6ง กสท. เคยมีหนังสือ เลขที� กสท. 603 
(กต.) 739 แจง้ให ้DPC ปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว  

เมื�อวนัที� 1 มีนาคม 2554 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี6 ขาดให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาทของกสท. โดยให้
เหตุผลสรุปไดว้่า DPC มิไดเ้ป็นผูผ้ิดสัญญา โดย DPC ไดช้าํระหนี6 ผลประโยชน์ตอบแทนเสร็จสิ6นและ
หนี6 ทั6งหมดไดร้ะงบัไปแล้ว กสท. จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ DPC ชาํระหนี6 ซํ6 า เพื�อเรียกส่วนที�อา้งว่าขาดไป 
รวมถึงเบี6ยปรับและภาษีมูลค่าเพิ�มตามที�อา้งมา 

เมื�อวนัที� 3 มิถุนายน 2554 กสท. ได้ยื�นคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี6 ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาล
ปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที� 1259/2554  
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เมื�อวนัที� 28 กรกฎาคม 2558 ศาลปกครองกลางไดต้ดัสินยกคาํร้องของ กสท. ที�ขอให้เพิกถอนคาํชี6ขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการ 

ต่อมาวนัที� 25 สิงหาคม 2558 กสท. ไดย้ื�นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีหมายเลขดาํที� อ. 1070/2558 
ขณะนี6คดีดงักล่าวอยูใ่นขั6นตอนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

2) กรณีการนําค่าเชื�อมโยงโครงข่าย (Access Charge) มาหักออกจากเงินส่วนแบ่งรายได้ระหว่าง 
DPC กบั บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) 

ตามมติในที�ประชุมร่วมกนัระหวา่งบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) บริษทั กสท โทรคมนาคม 
จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั (“DPC”) และ บริษทั ทรู มูฟ จาํกดั (“True Move”) 
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื�อสาร เป็นประธาน เมื�อวนัที� 14 มกราคม 2547 ว่าเพื�อให้มี
ความเท่าเทียมในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการทั6ง 3 ราย ทีโอทียินยอมให้ลดค่าเชื�อมโยงโครงข่าย
โทรศพัท์เคลื�อนที�จากส่วนแบ่งรายได้ที�ทีโอทีได้รับจาก กสท. จาํนวน 22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน 
ให้แก่ DPC และ True Move ตั6 งแต่ปีการดาํเนินการปีที�  6 เช่นเดียวกับที�ทีโอทีให้ส่วนลดกับบริษัท  
โทเทิ�ล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชั�น จาํกดั (มหาชน) (“DTAC”)  

ต่อมาเมื�อวนัที�  12 ตุลาคม 2549 ทีโอทีมีหนังสือแจ้ง กสท. ว่าไม่สามารถลดค่าเชื�อมโยงโครงข่าย
โทรศพัทเ์คลื�อนที�ให้แก่ DPC และ True Move ได ้และเรียกร้องให้ กสท. ชาํระค่าเชื�อมโยงโครงข่ายใน
ส่วนที� DPC และ True Move ไดห้กัไวเ้ป็นส่วนลดค่าเชื�อมโยงโครงข่ายใหที้โอที จนครบถว้น พร้อมดอกเบี6ยตาม
อตัราที�กฎหมายกาํหนด นบัแต่วนัครบกาํหนดชาํระจนถึงวนัที�ชาํระครบถว้น  

เมื�อวนัที� 29 กรกฎาคม 2551 กสท. ได้ยื�นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ สํานักระงบั 
ขอ้พิพาท สํานกังานศาลยุติธรรม ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 68/2551 เรียกร้องให้ DPC ชาํระค่าเชื�อมโยง
โครงข่ายโทรศพัท์เคลื�อนที�ที� DPC ไดห้กัไวจ้าํนวน 154 ลา้นบาท (ผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ�มของ
ปีดาํเนินการที� 7-10) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ�มและเบี6ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินตน้ดงักล่าว 
นบัแต่วนัพน้กาํหนดชาํระเงินของปีดาํเนินงานในแต่ละปีตั6งแต่ปีที� 7 ถึงปีที� 10 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิ6น 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ&นสุดวนัที( 30 กนัยายน 2559  

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

 

- 63 - 
 

เมื�อวนัที�  15 ตุลาคม 2552 กสท. ได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักระงับ 
ขอ้พิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 96/2552 เรียกร้องให้ DPC ชาํระค่าเชื�อมโยง
โครงข่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที�ที� DPC ไดห้กัไวจ้าํนวน 22 ลา้นบาท (ผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ�มของปี
ดาํเนินการที� 11) พร้อมเบี6ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ซึ� งคาํนวณถึงวนัที� 15 ตุลาคม 2552 รวม
เป็นจาํนวนเงินที�เรียกร้องทั6งสิ6น 26 ลา้นบาท  

เมื�อวนัที� 23 มีนาคม 2555 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี6ขาดให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาททั6งสองของ กสท. 
โดยให้เหตุผลสรุปไดว้า่ กสท. ยงัมิไดช้าํระค่าส่วนลดค่าเชื�อมโยงโครงข่ายจาํนวน 22 บาทต่อเลขหมาย
ต่อเดือนให้แก่ ทีโอที อีกทั6ง กสท. ไม่สามารถนาํสืบไดว้า่ DPC เป็นผูผ้ิดสัญญาและชาํระผลประโยชน์
ตอบแทนไม่ครบถว้น ดงันั6น กสท. จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ DPC ชาํระเงินในส่วนที�ขาดไป รวมถึง
เบี6ยปรับและภาษีมูลค่าเพิ�มตามที�อา้งมา 

เมื�อวนัที� 25 มิถุนายน 2555 กสท. ได้ยื�นคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี6 ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาล
ปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที� 1016/2555 และในวนัที� 16 กนัยายน 2557 ศาลปกครองกลางไดมี้
คาํพิพากษายกคาํร้องของ กสท. ต่อมาในวนัที� 15 ตุลาคม 2557 กสท. ได้ยื�นอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง
สูงสุด ขณะนี6คดีดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

3) กรณีเรียกร้องให้ชาํระค่าเชื�อมโยงโครงข่าย (Access Charge) และ การนาํค่าเชื�อมโยงโครงข่ายมา
หักออกจากเงินส่วนแบ่งรายได้ระหว่าง DPC กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) 
(“กสท.”) และบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) 

เมื�อวนัที� 9 พฤษภาคม 2554 ทีโอทีไดย้ื�นฟ้อง กสท. เป็นผูถู้กฟ้องคดีที� 1 และ DPC เป็นผูถู้กฟ้องคดีที� 2 
คดีหมายเลขดําที�  1099/2554 ต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องให้  กสท. และ DPC ร่วมกันชําระ 
ค่าเชื�อมโยงโครงข่าย เป็นเงินจาํนวน 2,436 ล้านบาทพร้อมภาษีมูลค่าเพิ�ม และดอกเบี6 ยซึ� งคาํนวณถึง
วนัที� 9 พฤษภาคม 2554 รวมเป็นเงินที�เรียกร้องทั6งสิ6นจาํนวน 2,954 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี6ยนบัจากวนั
ฟ้องจนกวา่จะชาํระเสร็จสิ6น โดยแบ่งเป็น 

1) ส่วนของ DPC ซึ� งคาํนวณจากจาํนวนเลขหมายโทรศพัท์เคลื�อนที�ที� DPC มีการให้บริการ
อตัรา 200 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน เป็นจาํนวนเงิน 432 ลา้นบาท 

2) ส่วนของ กสท. ซึ� งคาํนวณจากครึ� งหนึ� งของส่วนแบ่งรายไดที้� กสท. ไดรั้บจาก DPC เป็นจาํนวนเงิน 
2,331 ลา้นบาท  
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3) ส่วนลดค่าเชื�อมโยงโครงข่ายจาํนวน  22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ที� DPC นาํมาหกัออกจาก
เงินส่วนแบ่งรายได้ เป็นจาํนวนเงิน 191 ล้านบาท ส่วนหนึ� งนั6 นเป็นจาํนวนเดียวกันกับที� 
กสท. เรียกร้องตามข้อพิพาทหมายเลขดาํที�  68/2551 ข้างต้น แต่แตกต่างกันที�จาํนวนปีที�
เรียกร้องและการคาํนวณดอกเบี6ย 

ต่อมาในวนัที�  31 กรกฎาคม 2557 ทีโอทีได้ยื�นคาํร้องขอแก้ไขเพิ�มเติมคาํฟ้องต่อศาลปกครองกลาง  
โดยขอแกไ้ขจาํนวนเงินค่าเชื�อมโยงโครงข่ายที�เรียกร้องซึ� งคาํนวณจนถึงวนัที� 16 กนัยายน 2556 อนัเป็น
วนัสิ6นสุดสัญญา พร้อมภาษีมูลค่าเพิ�มและดอกเบี6ยซึ� งคาํนวณถึงวนัที� 10 กรกฎาคม 2557 รวมเป็นเงินทั6งสิ6น 
5,454 ลา้นบาทพร้อมดอกเบี6ยนบัจากวนัที� 10 กรกฎาคม 2557 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิ6น โดยแบ่งเป็น 

1) ส่วนของ DPC ซึ� งคาํนวณจากจาํนวนเลขหมายโทรศพัทเ์คลื�อนที�ที� DPC มีการให้บริการ 
อตัรา 200 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน เป็นจาํนวนเงิน 1,289 ลา้นบาท 

2) ส่วนของ กสท. ซึ� งคาํนวณจากครึ� งหนึ�งของส่วนแบ่งรายไดที้� กสท. ไดรั้บจาก DPC เป็นจาํนวนเงิน 
3,944 ลา้นบาท  

3) ส่วนลดค่าเชื�อมโยงโครงข่ายจาํนวน 22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ที� DPC นาํมาหกัออกจาก
เงินส่วนแบ่งรายได ้เป็นจาํนวนเงิน 221 ลา้นบาท 

ขณะนี6 คดีดงักล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื�อว่า             
ผลของขอ้พิพาทและคดีดงักล่าวน่าจะคลี�คลายไปในทางที�ดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อ 
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั เนื�องจาก DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาที�เกี�ยวขอ้งทุก
ประการแลว้ 

4) กรณีส่งมอบและโอนกรรมสิทธิk  เสาอากาศ/เสาสูง (Tower) พร้อมอุปกรณ์แหล่งจ่ายกาํลงังาน 
ระหวา่ง DPC กบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) 

เมื�อวนัที� 3 กุมภาพนัธ์ 2552 กสท. ไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อสํานกัระงบัขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
ตามขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 8/2552 เพื�อเรียกร้องให้ DPC ส่งมอบและโอนกรรมสิทธิk  เสาอากาศ/เสาสูง 
(Tower) จาํนวน 3,343 ตน้ พร้อมอุปกรณ์แหล่งจ่ายกาํลงังาน จาํนวน 2,653 เครื�อง ตามสัญญาให้ดาํเนินการ
ใหบ้ริการวทิยคุมนาคมระบบเซลลูล่า หากไม่สามารถส่งมอบไดใ้ห ้DPC ชดใชเ้งินเป็นจาํนวน 2,230 ลา้นบาท 
ซึ� ง DPC เห็นว่า เสาอากาศ/เสาสูง (Tower) พร้อมอุปกรณ์แหล่งจ่ายกาํลงังานมิใช่เครื�องหรืออุปกรณ์
ตามที�กาํหนดไวใ้นสัญญา 
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เมื�อวนัที�  18 กรกฎาคม 2555 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคาํชี6 ขาดให้ยกคาํเสนอข้อพิพาทของ กสท.  
โดยให้เหตุผลสรุปไดว้า่ การที� กสท. เรียกร้องให้ DPC ส่งมอบทรัพยสิ์นเป็นการใชสิ้ทธิเรียกร้องก่อน
ครบกาํหนดระยะเวลาที�อาจใหสิ้ทธิตามสัญญาได ้

เมื�อวนัที�  25 ตุลาคม 2555 กสท. ได้ยื�นคําร้องขอเพิกถอนคําชี6 ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อ 
ศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที� 2757/2555 ขณะนี6 คดีดงักล่าวอยู่ในขั6นตอนการพิจารณาของ 
ศาลปกครองกลาง 

5) กรณีปรับลดอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วม (Roaming) ระหว่าง DPC กบั บริษทั กสท โทรคมนาคม 
จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) 

ตามที�กสท. ได้อนุมัติให้บริษัท ดิจิตอล โฟน จาํกัด (“DPC”) ซึ� งเป็นบริษัทย่อย ปรับลดอัตราค่าใช้
เครือข่ายร่วม (Roaming) จาก 2.10 บาทต่อนาที เหลืออตัรานาทีละ 1.10 บาท เพื�อให้สอดคล้องกบัอตัรา 
ค่าใชบ้ริการที�ลดตํ�าลงเรื�อยๆ เป็นเวลา 3 เดือนเริ�มตั6งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม 2549 เป็นตน้ไปและ DPC ไดมี้
หนังสือขยายระยะเวลาต่อไปอีกคราวละ 3 เดือน ซึ� ง กสท. ได้อนุมติัเรื� อยมาจนถึงวนัที� 31 มีนาคม 2550 
โดยหลังจากนั6 น กสท . มิได้มีหนังสือตอบปฏิเสธให้ DPC ทราบแต่อย่างใด จนกระทั�งในวนัที�  
24 มีนาคม 2551 กสท. ไดมี้หนงัสือแจง้ให้ DPC ปรับอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมในอตัรานาทีละ 2.10 บาท 
ตั6 งแต่วนัที�  1 เมษายน 2550  เป็นต้นไป ในวนัที�  8 พฤษภาคม 2551 DPC จึงได้มีหนังสือขอให้ กสท. 
พิจารณาทบทวนการปรับอตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วม โดยคาํนึงถึงสภาวะการแข่งขนัของโทรศพัทเ์คลื�อนที�
ในปัจจุบนัที�มีอตัราค่าใช้บริการในตลาดที�ต ํ�ากว่าอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมที�กาํหนดมาก ซึ� งทาํให้ DPC  
ไม่สามารถให้บริการเครือข่ายร่วมกบัผูป้ระกอบการที�มาขอใช้บริการได้ และในระหว่างรอการพิจารณา 
DPC จะใช้อตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมในนาทีละ 1.10 บาท ตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�ไดรั้บอนุมติัและถือ
ปฏิบติัมา ซึ� งต่อมาเมื�อวนัที� 31 มีนาคม 2552 กสท.ไดมี้หนังสืออนุมติัให้ DPC ใช้อตัราค่าใช้เครือข่ายร่วม
ในอตัรานาทีละ 1.10 บาท ในช่วงวนัที�  1 มกราคม 2552 ถึงวนัที� 31 มีนาคม 2552 นอกจากนี6  เมื�อวนัที� 16 
มิถุนายน 2552 DPC และบริษัทได้ทําสัญญาการให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (Roaming) โดยใช้อัตรา  
1.10 บาทต่อนาที และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแลว้ 
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เมื�อวนัที� 15 กรกฎาคม 2553 กสท. ไดย้ื�นเสนอขอ้พิพาทต่อสํานักระงบัขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
ตามข้อพิพาทหมายเลขดําที�  62/2553 เพื�อเรียกร้องให้ DPC ชําระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ�มของปี
ดาํเนินการที� 10 - 12 ซึ� งเกิดจากการที� DPC ปรับลดอตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วมจากอตัรานาทีละ 2.10 บาท คงเหลือ 
1.10 บาท ในช่วงระหว่างวนัที�  1 เมษายน 2550 - 31 ธันวาคม  2551 เป็นจํานวนเงินรวม 1,636 ล้านบาท  
พร้อมเบี6ยปรับที�คาํนวณถึงเดือนมีนาคม 2553 เป็นจาํนวน 364 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั6งสิ6น 2,000 ลา้นบาท 
และเรียกเบี6ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน นบัแต่เดือน เมษายน 2553 จนกว่าจะชาํระเสร็จสิ6น โดยอา้ง
วา่ กสท. ไดอ้นุมติัการปรับลดอตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วมดงักล่าวจนถึงวนัที� 31 มีนาคม 2550 เท่านั6น 

เมื�อวนัที� 12 กนัยายน 2554 กสท. ไดย้ื�นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ สํานกัระงบัขอ้พิพาท 
ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 89/2554 เรียกร้องให้ DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ�มของปีดาํเนินการ 
ที� 12 ที�เกิดจากการที� DPC ปรับลดอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมจากอตัรานาทีละ 2.10 บาท ลงเหลือ 1.10 บาท
ในช่วงระหว่างวนัที� 1 เมษายน 2552 - 15 มิถุนายน 2552 เพิ�มเติม จาํนวน 113 ล้านบาท พร้อมเบี6 ยปรับใน
อตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินตน้ดงักล่าว นบัตั6งแต่วนัที� 1 เมษายน 2552 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิ6น 

ขณะนี6 ขอ้พิพาทดงักล่าวอยู่ในขั6นตอนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทั 
เชื�อว่าคาํวินิจฉัยชี6 ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเกี�ยวกบัขอ้พิพาทดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบใด ๆ  
ต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั เนื�องจาก DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาที�เกี�ยวขอ้ง
ทุกประการแลว้ 

6) กรณีความเสียหายเนื�องจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าบริการโทรศพัท์ระหวา่งประเทศ ระหวา่ง 
DPC กบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) 

เมื�อวนัที� 8 เมษายน 2554 กสท. ไดย้ื�นคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 32/2554 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
สํานกัระงบัขอ้พิพาท สํานกังานศาลยุติธรรม เพื�อเรียกร้องให้ DPC ชาํระเงินจาํนวน 33 ลา้นบาท พร้อม
ดอกเบี6ยในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของเงินตน้ดงักล่าว รวมเป็นจาํนวนเงินทั6งสิ6น 35 ลา้นบาท โดย กสท. 
กล่าวอา้งว่า DPC ผิดสัญญาให้ดาํเนินการ เนื�องจากสัญญาเช่าใช้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า
ระหว่าง DPC กับผูใ้ช้บริการ ในระหว่างปี 2540 - 2546 จาํนวน 1,209 เลขหมาย มีการปลอมแปลง
เอกสารหรือลายมือชื�อ เป็นเหตุให้ กสท. ไดรั้บความเสียหายเนื�องจากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้บริการ
ระหวา่งประเทศได ้เมื�อเลขหมายดงักล่าวมีการใชบ้ริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศของ กสท.  
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เมื�อวนัที� 28 พฤษภาคม 2556 คณะอนุญาโตตุลาการ ไดมี้คาํวินิจฉัยชี6ขาดให้ยกคาํขอของ กสท. โดยชี6 ขาดว่า 
ข้อพิพาทในคดีนี6 เป็นเรื� องพิพาททางละเมิด มิได้เป็นการกระทาํอนัเกิดจากการผิดสัญญาให้ดาํเนินการ  
ดงันั6นขอ้พิพาทในคดีนี6 จึงไม่อยูใ่นอาํนาจพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ  

เมื�อวนัที�  6 กันยายน 2556 กสท. ได้ยื�นคําร้องขอเพิกถอนคําชี6 ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อ 
ศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที� 1767/2556 ขณะนี6 คดีดงักล่าวอยู่ในขั6นตอนการพิจารณาของ 
ศาลปกครองกลาง 

7)  กรณีส่วนแบ่งรายไดจ้ากค่าเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหวา่ง DPC กบับริษทั กสท โทรคมนาคม 
จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) 

เมื�อวนัที� 24 สิงหาคม 2555 กสท.ได้ยื�นคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 110/2555 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
สํานกัระงบัขอ้พิพาท เพื�อเรียกร้องให้ DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ�มของปีดาํเนินการที� 10 - 14 
จาํนวน 183 ล้านบาท พร้อมเบี6 ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินตน้ดงักล่าว นับแต่วนัพน้
กาํหนดชาํระเงินของปีดาํเนินงานในแต่ละปีจนกวา่จะชาํระเสร็จสิ6น 

ต่อมาเมื�อวนัที�  1 เมษายน 2557 กสท. ได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที�  26/2557 ต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ สํานกัระงบัขอ้พิพาท เพื�อเรียกร้องให้ DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ�มของ
ปีดาํเนินการที� 15 จาํนวน 141 ลา้นบาท พร้อมเบี6ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินตน้ดงักล่าว 
นบัแต่วนัพน้กาํหนดชาํระเงินของปีดาํเนินงานในแต่ละปีจนกวา่จะชาํระเสร็จสิ6น ซึ� งจาํนวนเงินดงักล่าว 
กสท. คํานวณผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้ค่าเชื� อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที�  DPC ได้รับจาก
ผูป้ระกอบการรายอื�นทั6งจาํนวนตามอตัราร้อยละที�กาํหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการบริการ
โทรศพัท์เคลื�อนที�โดยไม่ให้นํารายจ่ายค่าเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที� DPC ถูกผูป้ระกอบการ 
รายอื�นเรียกเก็บมาหกัออก 

ขณะนี6 ขอ้พิพาทดงักล่าวอยู่ในขั6นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื�อว่า ผลของ 
ขอ้พิพาทดงักล่าวน่าจะคลี�คลายไปในทางที�ดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวม
ของบริษทั เนื�องจาก DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาที�เกี�ยวขอ้งทุกประการแลว้ 
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8) ภาระผกูพนัในหนงัสือคํ6าประกนัจากธนาคารกรณีสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 

ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ บริษทั ดิจิตอลโฟน จาํกดั (“DPC”) มีหนา้ที�ส่งมอบหนงัสือคํ6าประกนั
ของธนาคารให้แก่บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”)  เพื�อเป็นหลกัประกนัการชาํระเงิน
ผลประโยชน์ตอบแทนขั6นตํ�าในแต่ละปีดําเนินงาน โดยจะได้รับคืนหนังสือคํ6 าประกันฉบับของปี
ดาํเนินงานที�ผา่นมา  

กสท. มิได้คืนหนังสือคํ6 าประกันเงินประโยชน์ตอบแทนขั6นตํ�าของปีดาํเนินงานที� 10 - 14 รวมเป็น
จาํนวนเงินทั6งสิ6น 2,606 ลา้นบาท โดยอา้งวา่ DPC ชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถว้นจากกรณี
การนําเงินค่าภาษีสรรพสามิตมาหักออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณีรายได้จากค่าเชื�อม 
ต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ส่วนลดค่าเชื�อมโยงโครงข่าย และกรณีปรับลดอตัราค่า Roaming ซึ� งเป็น 
ขอ้พิพาทที�อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ  

เมื�อวนัที� 8 ตุลาคม 2555 DPC ไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อสํานกัระงบัขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็น
ขอ้พิพาทหมายเลขดาํ 120/2555 เพื�อให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํวนิิจฉยัชี6ขาดให้ กสท. ส่งคืนหนงัสือ
คํ6 าประกันดังกล่าวให้แก่ DPC เนื�องจาก DPC ได้ชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั6นตํ�าในแต่ละปี
ดาํเนินงานครบถว้น และไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาที�เกี�ยวขอ้งทุกประการแลว้  

เมื�อวนัที� 28 พฤษภาคม 2558 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี6ขาดให้ กสท. ส่งคืนหนงัสือคํ6าประกนัพร้อม
ค่าธรรมเนียมธนาคารดงักล่าวให้แก่ DPC ต่อมาเมื�อวนัที� 15 กันยายน 2558 กสท. ได้ยื�นคาํร้องเป็น 
คดีหมายเลขดาํที� 1671/2558 ต่อศาลปกครองกลาง เพื�อขอเพิกถอนคาํชี6 ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
ขณะนี6คดีดงักล่าวอยูใ่นขั6นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
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9) กรณีการเรียกค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้ เครื� องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่าย
โทรคมนาคมช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชั�วคราว 

เมื�อวนัที� 20 พฤษภาคม 2558 บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) ได ้ยื�นฟ้อง
สาํนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(“สํานกังานกสทช.”), คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค.”), คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทศัน์และโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”), บริษทั ทรู มูฟ จาํกดั (“ทรู มูฟ”) และ
บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั (“DPC”) ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดาํที� 918/2558 เพื�อให้ชาํระ
ค่าใช/้ค่าตอบแทนจากการใช ้เครื�องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ กสท. ช่วง
ระยะเวลาคุม้ครองตามประกาศ กสทช. เรื�อง มาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชั�วคราวในกรณีสิ6นสุด
การอนุญาต สัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� ซึ� งคาํนวณตั6งแต่วนัที� 16 กนัยายน 2556 ถึง
วนัที� 15 กนัยายน 2557 เป็นจาํนวนเงินดงันี6   

1. สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน  24,117 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี6ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
2. ทรู มูฟ ร่วมกบั สํานกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 18,025 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี6ยในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
3. DPC ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 6,083 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี6ยใน

อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

ต่อมาเมื�อว ันที�  11 กันยายน  2558  กสท. ได้ยื�นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดําที� 
1651/2558 เพื�อเรียกร้องให้ชําระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้ เครื�องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
โครงข่ายโทรคมนาคมของ กสท. ตั6งแต่วนัที� 16 กนัยายน 2557 ถึงวนัที� 17 กรกฎาคม 2558 เพิ�มเติมเป็น
จาํนวนเงินดงันี6  

1. สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 6,521 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี6ยในอตัราร้อยละ 
7.5 ต่อปี 

2. ทรู มูฟ ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 4,991 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี6ย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

3. DPC ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 1,635 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี6ย 
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
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ต่อมาเมื�อวนัที�  27 พฤษภาคม 2559  กสท. ได้ยื�นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดําที� 
741/2559 เพื�อเรียกร้องให้ชําระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้เครื� องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
โครงข่ายโทรคมนาคมของ กสท. ตั6งแต่วนัที� 18 กรกฎาคม 2558 ถึงวนัที�  25 พฤศจิกายน 2558  เพิ�มเติม
เป็นจาํนวนเงินดงันี6  

1. สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 2,857 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี6ยในอตัราร้อยละ 
7.5 ต่อปี 

2. ทรู มูฟ ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 2,184 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี6ย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

3. DPC ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 673 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี6ยใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

ขณะนี6 ขอ้พิพาทดงักล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของ
บริษทัเชื�อวา่ DPC ไม่มีหน้าที�ตอ้งชาํระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้ เครื�องและอุปกรณ์โทรคมนาคม
และโครงข่ายโทรคมนาคมตามที� กสท. เรียกร้อง เนื�องจาก DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามประกาศ กสทช. 
แล้วทุกประการ ดงันั6นผลของขอ้พิพาทดงักล่าวน่าจะคลี�คลายไปในทางที�ดีและไม่น่าจะมีผลกระทบ
อยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

10) กรณีการฟ้องเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค”) ที�มีคาํสั�งให้นาํส่งรายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชั�วคราว 

วนัที� 16 พฤศจิกายน 2558 บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั (“DPC”)  ยื�นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ต่อศาลปกครองกลางที� 1997/2558 
เรื�อง ขอให้เพิกถอนมติ กทค. ให้นาํส่งรายไดช่้วงเยียวยา เนื�องจากสํานกังานกสทช. เรียกร้องให้ DPC 
นาํส่งเงินรายไดจ้ากการให้บริการในช่วงเยียวยาลูกคา้ ระหวา่งวนัที� 16 กนัยายน 2556 ถึงวนัที� 17 กรกฎาคม 2557 
จาํนวน 628 ลา้นบาท 
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ในเรื� องเดียวกันนี6  เมื�อวนัที�  16 กันยายน 2559 กสทช. และสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สํานกังาน กสทช.”) ไดย้ื�นคาํฟ้องต่อศาลปกครองกลาง
เป็นคดีหมายเลขดาํที� 1441/2559 ขอให้บริษทันาํส่งรายไดช่้วงเยียวยา ระหวา่งวนัที� 16 กนัยายน 2556 ถึงวนัที� 
17 กรกฎาคม 2557 จาํนวน 680 ลา้นบาท (รวมดอกเบี6ยคาํนวณถึงวนัที�ฟ้อง 52 ลา้นบาท) พร้อมดอกเบี6ยใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน  นับแต่วนัถดัจากวนัฟ้องจนกว่าจะนาํส่งรายได้พร้อมดอกผลและ
ดอกเบี6ยเสร็จสิ6น 

โดยผูบ้ริหารพิจารณาวา่ DPC ไดป้ฏิบติัตามประกาศ เรื�อง มาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชั�วคราว 
ในกรณีสิ6นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� พ.ศ. 2556 ซึ� งกาํหนดให ้
DPC ตอ้งนาํส่งเงินรายไดห้ลงัหกัรายจ่ายใหแ้ก่สาํนกังานกสทช. เนื�องจากในช่วงระยะเวลาดงักล่าว DPC 
มีรายจ่ายมากกวา่รายไดจ้ากการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ DPC จึงไม่มีรายไดค้งเหลือที�จะนาํส่งใหแ้ก่ กสทช. 
ตามที�ประกาศดงักล่าวกาํหนดไว ้ 

ขณะนี6คดีดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

11) กรณีการนาํเครื�องและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการให้บริการวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูล่า ระหว่าง กสท. กับ บริษัท ดิจิตอลโฟน จาํกัด ไปให้ผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที� 
รายอื�นใชร่้วม 

เมื�อวนัที� 30 มิถุนายน 2559 บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) ไดย้ื�นขอ้พิพาทต่อสถาบนั
อนุญาโตตุลาการ สํานกัระงบัขอ้พิพาท สํานกังานศาลยติุธรรม เป็นขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 57/2559 เพื�อให้มี
คาํชี6 ขาดให้ บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั (“DPC”) ทาํการรื6 อถอนเครื�องและอุปกรณ์โทรคมนาคมที�มีไวใ้ช้
สําหรับให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที� ย่านความถี� 2100 MHz รวมทั6งเครื�อง หรืออุปกรณ์โทรคมอื�นๆ ของ 
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) และเครื�องและอุปกรณ์โทรคมนาคมที�มีไวใ้ชส้ําหรับ
ให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที� ย่านความถี� 900 MHz หรือย่านความถี�อื�นรวมทั6งเครื�อง หรืออุปกรณ์โทรคม
อื�นๆ ของ บริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ที�ติดตั6งบนสถานีฐาน จาํนวน 
97 แห่ง ตามสัญญาใหด้าํเนินการฯ ของ DPC โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจาก กสท.   
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โดยหาก DPC ไม่ยอมรื6 อถอนไม่ว่ากรณีใด ขอให้ DPC  ชดใช้ค่าเสียหายแก่ กสท. เป็นเงินเดือนละ 4.84              
ล้านบาท พร้อมดอกเบี6 ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสียหายที� DPC คา้งชาํระ กสท. นับถดัจากวนัยื�นคาํเสนอ               
ขอ้พิพาทเป็นตน้ไปจนกว่าจะรื6 อถอนเครื�องและอุปกรณ์เสร็จสิ6น และค่าเสียหายจากการยินยอมให้ บริษทั 
และ AWN ใช้ทรัพยสิ์นที� กสท. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิk  จาํนวน 97 สถานีฐาน ตั6 งแต่เดือนมกราคม 2556  
จนถึงเดือนมิถุนายน 2559 รวมเป็นค่าเสียหาย 175.19 ล้านบาท พร้อมดอกเบี6 ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน 
และห้ามมิให้ DPC นําเครื�องและอุปกรณ์โทรคมนาคม รวมทั6งโครงสร้างพื6นฐานโทรคมอื�นๆ ตามสัญญา
อนุญาตให้ดาํเนินการฯ ไปให้ผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�รายอื�นใช้ร่วม เวน้แต่ได้รับอนุญาตจาก กสท. 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ขณะนี6ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขั6นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื�อวา่ DPC ไดป้ฏิบติั
ถูกต้องตามข้อสัญญาที�เกี�ยวข้องทุกประการแล้ว ดังนั6 นผลของคดีดังกล่าว ไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมี
นยัสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

บริษัท เอไอเอน็ โกลบอลคอม จํากดั (“AIN”) 

กรณีการส่งทราฟฟิคการให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศผา่นเครื�องหมาย + ระหว่าง AIN 
กบั บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) 

เมื�อวนัที� 7 มีนาคม 2551 บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) ไดย้ื�นฟ้องบริษทั แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นจาํเลยที� 1 และ บริษทั เอไอเอ็น โกลบอลคอม จาํกดั 
(“บริษทัย่อย”) เป็นจาํเลยที� 2  คดีหมายเลขดาํที� 1245/2551 ต่อศาลแพ่ง เพื�อเรียกร้องให้ร่วมกนัชดใช้
ค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี6 ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีจนถึงวนัฟ้อง รวมเป็นจาํนวนเงิน 130 ล้านบาท  
โดยอ้างว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดจากกรณีที�บริษัทกับบริษัทย่อย เปลี�ยนแปลงการส่งทราฟฟิค 
การให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศ ในช่วงระหว่างวนัที� 1 ถึง 27 มีนาคม 2550 ที�ผูใ้ช้บริการ
โทรศัพท์เคลื�อนที�ของบริษัทใช้บริการผ่านเครื� องหมาย + จากเดิมที� เป็น 001 ของ กสท. มาเป็น 005  
ของบริษทัย่อย โดยไม่แจง้ให้ผูใ้ช้บริการทราบก่อน ต่อมาเมื�อวนัที�  4 กนัยายน 2551 กสท. ได้ยื�นคาํร้อง 
ขอแก้ไขเพิ�มเติมฟ้องในส่วนของค่าเสียหาย 583 ล้านบาท (รวมดอกเบี6 ย) โดยอ้างว่าการกระทาํดังกล่าว 
เป็นเหตุให ้กสท. ไดรั้บความเสียหายเป็นระยะเวลาต่อเนื�องเรื�อยมาจนถึงวนัที� 7 มีนาคม 2551  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
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ต่อมาวนัที� 19 พฤศจิกายน 2551 กสท. ไดย้ื�นคาํร้องขอให้ศาลมีคาํสั�งคุม้ครองชั�วคราวห้ามไม่ให้บริษทัและ
บริษทัย่อยทาํการโยกยา้ย ทราฟฟิค 001 หรือเครื�องหมาย + ของ กสท. ไปยงัทราฟฟิค 005 ของบริษทัย่อย  
ซึ� งศาลได้มีคาํสั�งยกคาํร้องขอคุม้ครองชั�วคราวของ กสท. เมื�อวนัที� 26 กุมภาพนัธ์ 2552 และ กสท. ได้ยื�น
อุทธรณ์คาํสั�งยกคาํร้องขอคุม้ครองชั�วคราวดงักล่าวในวนัที� 20 มีนาคม 2552 ต่อมา ศาลอุทธรณ์ได้มีคาํสั�ง
ยืนตามคาํสั�งของศาลชั6นตน้ให้ยกคาํร้องขอคุม้ครองชั�วคราวของ กสท. เมื�อวนัที� 16 สิงหาคม 2555 
โดย กสท. ฎีกาคาํสั�งดงักล่าวเมื�อวนัที� 19 ตุลาคม 2555 และเมื�อวนัที� 3 กุมภาพนัธ์ 2558 ศาลฎีกาไดมี้คาํสั�ง
ยนืตามคาํสั�งของศาลอุทธรณ์ให้ยกคาํร้องขอคุม้ครองชั�วคราวของ กสท. 

เมื�อวนัที� 17 ธันวาคม 2552 ศาลแพ่งได้มีคาํพิพากษายกฟ้อง กสท. เนื�องจากขอ้เท็จจริงรับฟังไม่ไดว้่า 
กสท. มีสิทธิในการใช้เครื�องหมาย + ในการให้บริการโทรศพัท์ ระหว่างประเทศแต่ผูเ้ดียวหรือมีสิทธิ
หวงห้ามมิให้ บริษทั และ AIN ซึ� งเป็นผูใ้ห้บริการโทรศพัท์รายอื�นใชเ้ครื�องหมาย + และรับฟังไม่ไดว้่า
การที�บริษทักระทาํการแปลงสัญญาณโทรศพัท์ที�ใช้ผ่านเครื�องหมาย + จากหมายเลข 001 ของ กสท. 
เป็นผา่นรหสัหมายเลข 005 ของ AIN เป็นการทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศเขา้ใจผดิวา่เป็น
การใชบ้ริการผา่นรหสัหมายเลข 001 ของกสท. การกระทาํของบริษทัดงักล่าวจึงมิไดเ้ป็นการกระทาํอนั
เป็นการละเมิดสิทธิใดๆ ของ กสท. สําหรับ AIN ที� กสท. ฟ้องอา้งวา่ร่วมกระทาํละเมิดกบับริษทันั6น จึง
มิไดก้ระทาํการละเมิดต่อ กสท. ตามฟ้องดว้ย ซึ� ง กสท. ไดย้ื�นอุทธรณ์คาํพิพากษาดงักล่าวเมื�อวนัที� 10 
มีนาคม 2553 ต่อมาศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษายกฟ้อง กสท. ยืนตามศาลชั6นตน้ เมื�อวนัที� 27 มิถุนายน 
2556 และกสท. ฎีกาคาํสั�งดงักล่าวเมื�อวนัที� 16 กนัยายน 2556  

เมื�อวนัที�  24 พฤษภาคม 2559 ศาลฎีกาได้มีคาํสั�งยืนตามคําสั�งของศาลอุทธรณ์ให้ยกฟ้อง กสท. โดย 
ศาลแพง่ไดอ่้านคาํพิพากษาศาลฎีกาดงักล่าวในวนัที� 13 กนัยายน 2559 

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากดั (“AWN”) 

กรณีติดตั6งหรือเชื�อมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคมยา่นความถี� 2100 MHz ของ AWN บนสถานีฐานที� บริษทั 
ดิจิตอล โฟน จาํกดั “DPC” ส่งมอบกรรมสิทธิk ให้แก่ บริษทั กสท.โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) ตาม
สัญญาใหด้าํเนินการใหบ้ริการวทิยคุมนาคมระบบเซลลูล่า ระหวา่ง กสท. กบั DPC 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
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เมื�อวนัที�  30 มิถุนายน 2559 บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) (“กสท.”) ได้ยื�นฟ้องบริษัท  
แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกัด (“AWN”) ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีดาํที� 1039/2559 เพื�อให ้
รื6 อถอนเครื�องและอุปกรณ์โทรคมนาคมที�มีไวใ้ช้สําหรับให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที� ย่านความถี� 2100 
MHz และหรือเครื�องและอุปกรณ์โทรคมนาคมอื�นๆ ของ AWN ที�ติดตั6งบนสถานีฐาน จาํนวน 67 แห่ง  
ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการฯ ของ DPC  โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก กสท.  ดังนั6 น กสท.  
จึงเรียกร้องให้ AWN ชดใช้ค่าเสียหายจากการใช้ทรัพยสิ์นที� กสท. อา้งเป็นเจา้ของกรรมสิทธิk  ตั6งแต่เดือน
มกราคม 2556  จนถึงเดือนมิถุนายน 2559 จาํนวน 57.53 ล้านบาท พร้อมดอกเบี6 ยร้อยละ 7.5 ต่อปี  
นบัจากวนัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระค่าเสียหายเสร็จสิ6น และค่าเสียหายเดือนละ 2 ลา้นบาท 
พร้อมดอกเบี6 ยร้อยละ 7.5 ต่อปี  ของค่าเสียหายที�ค้างชําระให้แก่  กสท.ในแต่ละเดือน จนกว่า 
จะดําเนินการรื6 อถอนอุปกรณ์ดังกล่าวออกเสร็จสิ6 น และห้ามมิให้ AWN นําเครื� องและอุปกรณ์
โทรคมนาคมสําหรับให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที� ย่านความถี� 2100 MHz และหรือเครื�องและอุปกรณ์
โทรคมนาคมอื�นๆ มาติดตั6งหรือเชื�อมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคม ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการฯ 
ระหวา่ง กสท. กบั DPC  เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจาก กสท. เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ขณะนี6คดีดงักล่าวอยูใ่นขั6นตอนของการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื�อวา่ 
AWN ได้ปฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาที�เกี�ยวขอ้งทุกประการแล้ว ดงันั6นผลของคดีดงักล่าวไม่น่าจะมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

22. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลนี6 ได้ รับการอนุ มัติ ให้ ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัทเมื� อว ันที�  
8 พฤศจิกายน 2559 


