
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) 

 
ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
(“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
ซึ+ งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2559 งบกาํไรขาดทุนรวม
และเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื+นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี+ยนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ<นสุดวนัเดียวกนั
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที+สาํคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี< แสดงฐานะการเงินของบริษทั แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) 
ณ วนัที+ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิ<นสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้ง

ตามที+ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น
ส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีที+กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ในส่วนที+เกี+ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื+นๆ ซึ+ งเป็นไป
ตามขอ้กาํหนดเหล่านี<  ขา้พเจา้เชื+อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที+ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื+อใช้
เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เรื/องสําคัญในการตรวจสอบ 
 

เรื+องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื+ องต่างๆ ที+มีนัยสําคญัที+สุดตามดุลยพินิจเยี+ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้นาํ
เรื+องเหล่านี< มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั<งนี<ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื+องเหล่านี<  

เรื/องสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบที/ใช้เพื/อตอบสนอง 

การรับรู้รายได้ 
รายได้ของกลุ่มบริษทัมีความเสี+ ยงเกี+ยวกับการบนัทึกให้
ถูกตอ้งภายใตร้ะบบที+มีความซับซ้อนและมีผลกระทบจาก
การเปลี+ยนแปลงเงื+อนไขของราคารวมทั<งมาตรฐานการบญัชี
ที+ เกี+ ยวข้องกับการรับ รู้รายได้ของก ลุ่มบริษัทมีความ
ซบัซอ้น 

นอกจากนั<นยงัมีเรื+องที+เกี+ยวขอ้ง ซึ+ งไดพิ้จารณาวา่เป็นเรื+อง
ที+สาํคญั คือ 

• การบญัชีเกี+ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์หม่และการจดัเก็บภาษี
ที+เกี+ยวขอ้งในระหวา่งปี  

• การบนัทึกบญัชีสาํหรับสญัญาระยะยาว  และ 
• ระยะเวลาหรือรอบบญัชีในการรับรู้รายได ้

นโยบายการบญัชีสาํหรับการรับรู้รายไดไ้ดแ้สดงไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.17 

 
วิธีการตรวจสอบที+สาํคญั รวมถึง 
• ประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบการควบคุม

รวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพของการควบคุมซึ+ งเกี+ยวขอ้งกบัการ
รับรู้และบนัทึกรายการขาย นอกจากนั<นขา้พเจา้ได้ใช้ผูเ้ชี+ยวชาญด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบการควบคุมที+ เป็น
อตัโนมติั และการควบคุมการถ่ายโอนขอ้มูลระหว่างโปรแกรม การใช้
งานในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ประเมินกระบวนการควบคุมภายในในการอนุมติัการเปลี+ยนแปลง
อตัราค่าบริการ การเริ+มตน้ของแผนงานใหม่ และการนาํเขา้ขอ้มูลนั<น
ในระบบเรียกเก็บเงิน ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบกระบวนการควบคุมเรื+ อง
การเขา้ถึงขอ้มูลและการจดัการการควบคุมการเปลี+ยนแปลงขอ้มูลใน
ระบบดงักล่าว 

• เลือกรายการเพื+อตรวจสอบความถูกตอ้งของใบแจง้หนี<ของลูกคา้และ
ตรวจสอบตวัอยา่งการลดยอดและการให้ส่วนลดในระบบเรียกเก็บเงิน 
รวมถึงตรวจสอบตวัอยา่งการรับชาํระเงินกลบัไปยงัใบแจง้หนี<  

• ตรวจสอบการกระทบยอดที+สําคญัโดยผูบ้ริหารจากระบบทางธุรกิจที+
เกี+ยวขอ้งไปยงัระบบเรียกเก็บเงินและบญัชีแยกประเภท เพื+อประเมิน
ความถูกตอ้งและครบถว้นของรายได ้ 

• ตรวจสอบหลกัฐานการบนัทึกบญัชีที+จดัทาํขึ<นด้วยมือและบนัทึกเข้า
บญัชีรายได ้เพื+อระบุรายการที+ผิดปกติ 

นอกจากนี<  วิธีการตรวจสอบในเรื+องที+เกี+ยวขอ้งซึ+ งไดร้ะบุไวมี้ดงันี<  
• ตรวจสอบตวัอย่างของใบแจง้หนี< เพื+อตรวจสอบความถูกต้องสําหรับ

ผลิตภณัฑใ์หม่และการจดัเก็บภาษีที+เกี+ยวขอ้งในระหวา่งปี 
• พิจารณาระบุสัญญาระยะยาวที+อยูใ่นความสนใจ เช่น การเปลี+ยนแปลงใน

อตัรากาํไรและมีการตั<งรายได้คา้งรับที+สูง และไดส้อบทานถึงขอ้สมมติฐาน
และการใชดุ้ลยพินิจสาํหรับสญัญาเหล่านั<น 

• ตรวจสอบกบัขอ้สมมติฐานและการประมาณการที+สาํคญัของผูบ้ริหาร
ที+ใช้ในการบันทึกรายได้ที+ เกิดขึ< นในระหว่างปี แต่ยงัไม่มีการออก                
ใบแจง้หนี<  

 



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 

ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 

 

- 3 - 

 

เรื/องสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบที/ใช้เพื/อตอบสนอง 

การรับรู้ต้นทุนของสินทรัพย์และอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์ 
เรื+ องที+มีผลกระทบต่อมูลค่าตามบัญชีของที+ ดิน อาคารและ
อุปกรณ์และสินทรัพยที์+ไม่มีตวัตน ซึ+ งไดพิ้จารณาว่าเป็นเรื+อง
ที+สาํคญั คือ 
• การตัดสินใจในการรับ รู้ต้นทุน เป็นส่วนห นึ+ งของ

สินทรัพยห์รือเป็นค่าใชจ่้าย 
• ระยะเวลาของการโอนจากสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง

เป็นอาคารและอุปกรณ์ และ 
• การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการทบทวนอายกุารให้

ประโยชน์ของสินทรัพยใ์นแต่ละปี 
นโยบายการบัญชีสําหรับการรับรู้และการวดัมูลค่าของ
ที+ ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและ
รายละเอียดไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 
3.8, 3.10, 3.23  และขอ้ 11, 15 ตามลาํดบั 

 
วิธีการตรวจสอบที+สาํคญั รวมถึง 
• ตรวจสอบการควบคุมภายในสําหรับระบบที+ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

และประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที+ใช้ในการรับรู้
ตน้ทุนของรายการที+ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

• ตรวจสอบรายละเอียดของต้นทุนของสินทรัพย์และวิธีการประเมิน
ระยะเวลาของการโอนจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นอาคารและ
อุปกรณ์ 

• สอบทานเกี+ยวกบัการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการทบทวนความ
เหมาะสมของอายกุารให้ประโยชน์ที+ใช้ในการคาํนวณค่าเสื+อมราคา
และค่าตดัจาํหน่าย 

 
 

ข้อพพิาททางการค้าและคดคีวามที/สําคัญ  

กลุ่มบริษัทมีคดีความที+ ถูกฟ้องร้องทางกฎหมายและข้อ
พิพาททางภาษี ซึ+ งทาํให้ต้องใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารใน
การตั<งประมาณการหนี< สิน 

การที+กลุ่มบริษทัประกอบกิจการภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ+ งหาก กสทช.
ตีความ เปลี+ยนแปลงและ/หรือเพิ+มเติมข้อบังคับในการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม อาจส่งผลให้กลุ่มบริษทัมีขอ้
พิพาท ซึ+ งอาจไดรั้บความเสียหายจากการจ่ายค่าชดเชยได ้ 

นอกจากนั<น กลุ่มบริษทัมีการทาํงานร่วมกับรัฐวิสาหกิจ 
เช่น  บริษัท  ทีโอที  จากัด  (มห าชน) และบริษัท  กสท 
โทรคมนาคม จากดั (มหาชน) จึงมีความเสี+ยงในการเกิดการ
ขดัผลประโยชน์ระหวา่งบริษทั 

เหตุการณ์สําคญั ขอ้พิพาททางการคา้และคดีความที+สาํคญั
ไดแ้สดงไวใ้นในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 38 

วิธีการตรวจสอบที+สาํคญั รวมถึง 
• ออกแบบและทาํการตรวจสอบเพื+อที+จะระบุคดีความและขอ้เรียกร้องที+

อาจจะทาํให้เกิดความเสี+ยงที+มีสาระสําคญัต่อกลุ่มบริษทัรวมถึงวิธีการ
ต่อไปนี<  
- สอบถามผู ้บริหาร รวมถึงฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษัทเกี+ ยวกับ

เหตุการณ์สาํคญั ขอ้พิพาททางการคา้และคดีความที+สาํคญั   
-      สอบทานรายงานการประชุมของผูมี้หน้าที+ในการกาํกับดูแลและ                                                                                                                             

หนงัสือที+ทาํการติดต่อระหวา่งกลุ่มบริษทัและที+ปรึกษาทางกฎหมาย
ภายนอก 

- สอบทานค่าใชจ่้ายเกี+ยวกบับริการทางกฎหมาย 
• พิจารณ าการปฏิบัติตามกฎห มายและข้อบังคับของกลุ่มบริษัท

ดงัต่อไปนี<  
- ทาํความเขา้ใจในกลุ่มบริษทัและสภาพแวดลอ้มของกลุ่มบริษทัใน

เรื+องดงัต่อไปนี<  
- กรอบของกฎหมายและข้อบังคับที+ใช้สําหรับกลุ่มบริษัทและ

อุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจที+กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจอยู ่และ 
- วิธีการที+ ก ลุ่มบริษัทจะปฏิบัติตามกรอบของกฎห มายและ

ขอ้บงัคบันั<น 
- สอบถามผู ้บริหารและผู ้มีหน้าที+ในการกํากับดูแลว่า กลุ่มบริษัท

ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัแลว้หรือไม่ และตรวจสอบจดหมาย
ติดต่อกบัผูมี้อาํนาจทางกฎหมาย เช่น กสทช (ถา้มี) 

• ขอให้ผูบ้ริหารออกหนงัสือรับรองว่า คดีความและขอ้เรียกร้องที+เกิดขึ<น
หรือมีความเป็นไดที้+จะเกิดขึ<นทั<งหมดนั<นมีการพิจารณาผลกระทบ เพื+อ
บนัทึกบญัชีและเปิดเผยในการจดัทาํงบการเงินเพื+อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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เรื/องอื/น  
 

งบการเงินรวมของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) สําหรับปีสิ<นสุดวนัที+ 31 ธันวาคม 
2558 ที+แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื+น ซึ+ งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื+อนไข 
ตามรายงานลงวนัที+ 4 กุมภาพนัธ์ 2559 
 

ข้อมูลอื/น 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอื+น ขอ้มูลอื+นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ+ งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี ซึ+ งคาดวา่
จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัที+ในรายงานของผูส้อบบญัชี  
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื+นและขา้พเจา้
ไม่ไดใ้หค้วามเชื+อมั+นต่อขอ้มูลอื+น  
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที+เกี+ยวเนื+องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื+นมีความขดัแยง้ที+มีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที+ไดรั้บจาก
การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื+นมีการแสดงขอ้มูลที+ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั
หรือไม่  
 

เมื+อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลที+ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื+อสารเรื+องดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ที+ในการกาํกบัดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที/ในการกํากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กจิการ  
 

ผูบ้ริหารมีหน้าที+รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี<
โดยถูกตอ้งตามที+ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี+ยวกบัการควบคุมภายใน
ที+ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื+อให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที+ปราศจาก
การแสดงขอ้มูลที+ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
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ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื+อง เปิดเผยเรื+องที+เกี+ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื+อง (ตาม
ความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื+องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั<งใจ
ที+จะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื+องต่อไปได ้ 
 

ผูมี้หนา้ที+ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที+ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื+อให้ไดค้วามเชื+อมั+นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที+ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ+ งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย 
ความเชื+อมั+นอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชื+อมั+นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที+ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั
ที+มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที+ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสําคญั
เมื+อคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการที+ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผล
ต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่านี<  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยี+ยงผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเสี+ยงจากการแสดงขอ้มูลที+ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื+อตอบสนองต่อความเสี+ยงเหล่านั<น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที+เพียงพอ
และเหมาะสมเพื+อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี+ยงที+ไม่พบขอ้มูลที+ขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ+ งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเสี+ยงที+เกิดจากขอ้ผิดพลาด
เนื+องจากการทุจริตอาจเกี+ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั<งใจละเวน้
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที+ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที+เกี+ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื+อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที+เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื+อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที+ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที+เกี+ยวขอ้งซึ+ งจดัทาํขึ<นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเกี+ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื+องของผูบ้ริหาร
และจากหลกัฐานการสอบบญัชีที+ไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที+มีสาระสําคญัที+เกี+ยวกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที+อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื+องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที+มีสาระสําคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยที+เกี+ยวขอ้งในงบการเงิน 
หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี+ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ขึ<นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที+ไดรั้บจนถึงวนัที+ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื+อง 

• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนื<อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรูปแบบที+ทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที+ควร  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีที+เหมาะสมอยา่งเพียงพอเกี+ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื+อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้   

 
ขา้พเจา้ไดสื้+อสารกบัผูม้ีหนา้ที+ในการกาํกบัดูแลเกี+ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที+
ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที+มีนยัสําคญัที+พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที+มีนยัสําคญัในระบบ
การควบคุมภายในซึ+งขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าที+ในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณ
ที+เกี+ยวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดสื้+อสารกบัผูมี้หนา้ที+ในการกาํกบัดูแลเกี+ยวกบัความสัมพนัธ์ทั<งหมด
ตลอดจนเรื+องอื+นซึ+ งขา้พเจา้เชื+อวา่มีเหตุผลที+บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการที+ขา้พเจา้ใชเ้พื+อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเรื+องที+สื+อสารกบัผูมี้หน้าที+ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื+องต่าง ๆ ที+มีนยัสาํคญัมากที+สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื+องสําคญั
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื+องเหล่านี< ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี+ยวกบัเรื+องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที+ยากที+จะเกิดขึ<น ขา้พเจา้พิจารณาวา่
ไม่ควรสื+อสารเรื+องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่ง
สมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื+อสารดงักล่าว 
 
 
 
 ดร. ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 
วนัที+ 3 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั 



หมายเหตุ

ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 11,226,140,704   9,864,912,703     409,710,983        1,153,323,176     

เงินฝากธนาคารที!สามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 5 2,963,182,980     4,447,280,062     -                 -                 

เงินลงทุนระยะสั.น 6 -                 304,674,040        -                 -                 

ลูกหนี.การคา้และลูกหนี. อื!น 7, 34 14,116,309,540   16,388,529,471   1,868,662,606     5,482,137,002     

เงินปันผลคา้งรับ 34 -                 -                 12,093,267,807   19,944,391,312   

เงินใหกู้ย้มืระยะสั.นแก่กิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 34 -                 -                 39,243,900,000   44,243,900,000   

สินคา้คงเหลือ 8 3,085,251,635     5,059,252,355     67,871                  38,632,788          

สินทรัพยห์มุนเวียนอื!น 35 508,453,933        1,942,220,774     248,207,349        1,329,506,403     

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 31,899,338,792   38,006,869,405   53,863,816,616   72,191,890,681   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 24,234,502          -                 -                 -                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                 -                 7,720,665,448     7,660,665,448     

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 14,662,013          -                 -                 -                 

เงินลงทุนระยะยาวอื!น 6 59,399,310          58,399,310          47,999,310          46,999,310          

ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 118,271,443,199 84,291,102,602   336,867,143        499,589,004        

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 12 -                 -                 -                 -                 

ค่าความนิยม 13 34,930,692          34,930,692          -                 -                 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคม 14 115,378,417,908 51,790,573,854   -                 -                 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื!น 15 4,099,208,006     3,192,332,249     46,745,757          72,491,069          

ลูกหนี.ตามสัญญาแลกเปลี!ยนและสัญญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหนา้ 35 577,660,237        795,449,411        517,060,528        795,449,411        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 2,617,832,320     1,251,587,959     868,037,276        64,889,855          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื!น 34 2,693,223,583     2,340,027,690     1,494,358,084     1,001,345,194     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 243,771,011,770 143,754,403,767 11,031,733,546   10,141,429,291   

รวมสินทรัพย์ 275,670,350,562 181,761,273,172 64,895,550,162   82,333,319,972   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี.

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



หมายเหตุ

ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

หนี3สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี3สินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั.นจากสถาบนัการเงิน 17 9,200,000,000     8,500,000,000     5,700,000,000     7,700,000,000     

เจา้หนี.การคา้และเจา้หนี. อื!น 18, 34 34,292,055,244   27,750,537,994   3,086,074,755     3,475,832,250     

ส่วนของหนี. สินระยะยาว

ที!ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ!งปี 17 2,484,704,493     4,355,626,863     2,052,743,555     4,327,462,057     

ส่วนของใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคมคา้งจ่าย

ที!ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ!งปี 19 10,017,157,156   -                 -                 -                 

เงินกูย้มืระยะสั.นจากกิจการที!เกี!ยวขอ้ง 17, 34 -                 -                 6,440,000,000     6,490,000,000     

ผลประโยชน์ตอบแทนรายปีคา้งจ่าย 5,360,786,666     5,364,084,953     5,220,212,495     5,223,510,781     

รายไดค่้าบริการโทรศพัทเ์คลื!อนที!รับล่วงหนา้ 3,208,042,630     2,331,763,136     9,223,936            44,592,133          

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 5 2,963,182,980     4,447,280,062     -                 -                 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,756,300,784     4,761,207,636     -                 -                 

หนี. สินหมุนเวียนอื!น 45,798,270          22,791,839          1,101,566            1,816,750            

รวมหนี3สินหมุนเวยีน 69,328,028,223   57,533,292,483   22,509,356,307   27,263,213,971   

หนี3สินไม่หมุนเวยีน

หนี. สินระยะยาว 17 87,273,400,138   52,576,667,378   3,345,111,037     9,412,406,257     

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 2,554,402,991     2,293,784,247     326,766,989        431,365,867        

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคมคา้งจ่าย 19 72,180,037,834   19,902,471,117   -                 -                 

หนี. สินไม่หมุนเวียนอื!น 1,626,147,293     962,076,164        16,036,200          16,036,200          

รวมหนี3สินไม่หมุนเวยีน 163,633,988,256 75,734,998,906   3,687,914,226     9,859,808,324     

รวมหนี3สิน 232,962,016,479 133,268,291,389 26,197,270,533   37,123,022,295   

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

หนี3สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 21

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนที!ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 2,973 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท ชาํระครบแลว้ 2,973,095,330     2,973,095,330     2,973,095,330     2,973,095,330     

ส่วนเกินทุน

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 21 22,388,093,275   22,372,276,085   22,388,093,275   22,372,276,085   

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ 

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 500,000,000        500,000,000        500,000,000        500,000,000        

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 16,471,015,050   22,313,204,401   12,761,597,893   19,308,356,485   

องคป์ระกอบอื!นของส่วนของผูถื้อหุน้ 23 236,679,794        217,756,435        75,493,131          56,569,777          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษทั 42,568,883,449   48,376,332,251   38,698,279,629   45,210,297,677   

ส่วนไดเ้สียที!ไม่มีอาํนาจควบคุม 139,450,634        116,649,532        -                 -                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 42,708,334,083   48,492,981,783   38,698,279,629   45,210,297,677   

รวมหนี3สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 275,670,350,562 181,761,273,172 64,895,550,162   82,333,319,972   

-                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี.

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559



 หมายเหตุ

2559 2558 2559 2558

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและใหเ้ช่าอุปกรณ์ 25, 34 128,226,136,756   127,414,763,117    4,949,542,510    31,530,538,627     

รายไดจ้ากการขาย 34 23,923,729,805     27,798,086,571      -                185,224                 

รายไดค่้าก่อสร้างภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ -                   63,590,862             -                63,590,862            

รวมรายได้ 152,149,866,561   155,276,440,550    4,949,542,510    31,594,314,713     

ต้นทุน

ตน้ทุนการใหบ้ริการและใหเ้ช่าอุปกรณ์ 29, 34 (58,069,917,881)   (50,020,302,266)     (5,024,415,481)   (20,652,874,405)   

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนรายปี 1 (3,989,039)             (6,716,227,755)       (3,989,039)          (6,716,227,755)     

ตน้ทุนขาย (24,917,977,306)   (28,018,892,492)     -                (185,237)                

ตน้ทุนค่าก่อสร้างภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ -                   (63,590,862)            -                (63,590,862)           

รวมต้นทุน (82,991,884,226)   (84,819,013,375)     (5,028,404,520)   (27,432,878,259)   

กาํไร (ขาดทุน) ขั3นต้น 69,157,982,335     70,457,427,175      (78,862,010)        4,161,436,454       

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใชจ่้ายในการขาย 29 (16,012,372,813)   (6,900,983,669)       (21,698,796)        (137,990,382)        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 29 (13,763,454,066)   (13,190,401,801)     (1,197,651,951)   (2,566,782,136)     

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (29,775,826,879)   (20,091,385,470)     (1,219,350,747)   (2,704,772,518)     

กาํไร (ขาดทุน) จากการให้บริการ การให้เช่าอุปกรณ์และการขาย 39,382,155,456     50,366,041,705      (1,298,212,757)   1,456,663,936       

รายไดจ้ากการลงทุน 26, 34 203,951,212          291,108,353           29,540,009,830  38,313,574,249     

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื!น 27, 34 364,175,929          447,704,704           1,663,222,514    509,177,054          

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   และการร่วมคา้ 9 23,896,565            (10,875,000)            -                -                   

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 10 -                   -                    -                (178,912,558)        

กาํไรจากอตัราแลกเปลี!ยนสุทธิ 277,161,087          228,779,748           21,865,404         16,438,334            

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 34 (150,257,434)        (209,178,159)          (149,987,433)      (208,618,159)        

ตน้ทุนทางการเงิน 30, 34 (4,236,138,986)     (1,959,562,798)       (618,075,795)      (710,177,347)        

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 35,864,943,829     49,154,018,553      29,158,821,763  39,198,145,509     

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 31 (5,175,299,508)     (9,999,166,651)       803,147,421       (601,301,979)        

กาํไรสําหรับปี 30,689,644,321     39,154,851,902      29,961,969,184  38,596,843,530     

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ3นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559



 หมายเหตุ

2559 2558 2559 2558

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนที!เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 30,666,538,425     39,152,410,435      29,961,969,184  38,596,843,530     

    ส่วนที!เป็นของส่วนไดเ้สียที!ไม่มีอาํนาจควบคุม 23,105,896            2,441,467               -                -                   

กาํไรสําหรับปี 30,689,644,321     39,154,851,902      29,961,969,184  38,596,843,530     

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 32

กาํไรต่อหุน้ขั.นพื.นฐาน 10.31                     13.17                      10.08                  12.98                     

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 10.31                     13.17                      10.08                  12.98                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี.

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับปีสิ3นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559



 หมายเหตุ

2559 2558 2559 2558

กาํไรสําหรับปี 30,689,644,321 39,154,851,902 29,961,969,184 38,596,843,530

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�ต้องไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

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

ภาษีเงินไดเ้กี!ยวกบัรายการที!ตอ้งไม่จดัประเภทรายการใหม่

ในภายหลงั 31 -               129,188,610 -               (2,802,536)           

-               (507,343,711)       -               11,210,144

รายการที�ต้องจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การเปลี!ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื!อขาย -               (7,731,308)           -               -               

-               (7,731,308)           -               -               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษเีงนิได้ -               (515,075,019)       -               11,210,144

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 30,689,644,321 38,639,776,883 29,961,969,184 38,608,053,674

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที!เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 30,666,538,425 38,637,285,511 29,961,969,184 38,608,053,674

ส่วนที!เป็นของส่วนไดเ้สียที!ไม่มีอาํนาจควบคุม 23,105,896 2,491,372 -               -               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 30,689,644,321 38,639,776,883 29,961,969,184 38,608,053,674

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี.

หน่วย : บาท

สําหรับปีสิ3นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



สํารองสําหรับ ผลต่างจากการ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น การจ่ายโดย กาํไรจาก เปลี�ยนแปลงใน รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ที�ออกและ ส่วนเกนิ ทุนสํารองตาม ยงัไม่ได้ ใช้หุ้น การลดสัดส่วน มูลค่ายุติธรรมสุทธิ อื�นของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ที�ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

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

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

รายการกบัเจ้าของที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินลงทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

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

เงินปันผล 33, 34 -              -                       -              (37,042,012,632)           -                -           -                  -                 (37,042,012,632)  (198,149)        (37,042,210,781)  

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

การเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

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

รวมการเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -              -                       -              -                          -                -           -                  -                 -               (7)                   (7)                         

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

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

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

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

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

สําหรับปีสิ3นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท

กาํไรสะสม องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น



สํารองสําหรับ ผลต่างจากการ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น การจ่ายโดย กาํไรจาก เปลี�ยนแปลงใน รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ที�ออกและ ส่วนเกนิ ทุนสํารองตาม ยงัไม่ได้ ใช้หุ้น การลดสัดส่วน มูลค่ายุติธรรมสุทธิ อื�นของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ที�ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 2,973,095,330  22,372,276,085          500,000,000     22,313,204,401            56,569,777         161,186,663   (5)                                217,756,435          48,376,332,251    116,649,532  48,492,981,783    

รายการกบัเจ้าของที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 23 -              15,817,190                 -              -                    18,923,354         -           -                  18,923,354            34,740,544           -           34,740,544           

เงินปันผล 33, 34 -              -                   -              (36,508,727,776)           -              -           -                  -                 (36,508,727,776)  (304,794)        (36,509,032,570)  

รวมรายการกบัเจ้าของที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -              15,817,190                 -              (36,508,727,776)           18,923,354         -           -                  18,923,354            (36,473,987,232)  (304,794)        (36,474,292,026)  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร -              -                   -              30,666,538,425            -              -           -                  -                 30,666,538,425    23,105,896    30,689,644,321    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!น -              -                   -              -                    -              -           5                                 5                            5                           -           5                           

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -              -                   -              30,666,538,425            -              -           5                                 5                            30,666,538,430    23,105,896    30,689,644,326    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 2,973,095,330  22,388,093,275          500,000,000     16,471,015,050            75,493,131         161,186,663   -                  236,679,794          42,568,883,449    139,450,634  42,708,334,083    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี.

สําหรับปีสิ3นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม 

หน่วย : บาท

กาํไรสะสม องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)



องค์ประกอบอื�นของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น สํารองสําหรับ

ที�ออกและ ส่วนเกนิ ทุนสํารองตาม ยงัไม่ได้ การจ่ายโดย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จดัสรร ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ผู้ถือหุ้น

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

รายการกบัเจ้าของที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

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

เงินปันผล 33, 34 -                 -                 -                 (37,042,012,632)          -                 (37,042,012,632)            

รวมรายการกบัเจ้าของที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -                 -                 (37,042,012,632)          30,661,163          (37,011,351,469)            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!น -                 -                 -                 11,210,144                  -                 11,210,144                     

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

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

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : บาท

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ3นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกจิการ



องค์ประกอบอื�นของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น สํารองสําหรับ

ที�ออกและ ส่วนเกนิ ทุนสํารองตาม ยงัไม่ได้ การจ่ายโดย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จดัสรร ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 2,973,095,330     22,372,276,085   500,000,000        19,308,356,485           56,569,777          45,210,297,677              

รายการกบัเจ้าของที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 23 -                 15,817,190          -                 -                         18,923,354          34,740,544                     

เงินปันผล 33, 34 -                 -                 -                 (36,508,727,776)          -                 (36,508,727,776)            

รวมรายการกบัเจ้าของที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 15,817,190          -                 (36,508,727,776)          18,923,354          (36,473,987,232)            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร -                 -                 -                 29,961,969,184           -                 29,961,969,184              

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                 -                 -                 29,961,969,184           -                 29,961,969,184              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 2,973,095,330     22,388,093,275   500,000,000        12,761,597,893           75,493,131          38,698,279,629              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี.

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

หน่วย : บาท

สําหรับปีสิ3นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559



 หมายเหตุ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 30,689,644,321   39,154,851,902   29,961,969,184   38,596,843,530   

รายการปรับปรุง 

ค่าเสื!อมราคา 11, 29 15,464,345,085   10,153,064,049   127,013,270        289,207,391        

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12, 14, 15, 29 6,202,967,902     10,342,113,949   25,707,184          8,647,077,182     

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 10 -                 -                 -                 178,912,558        

กาํไรจากการตดัจาํหน่ายเงินลงทุน -                 -                 -                 (4,627)                  

รายไดจ้ากการลงทุน 26, 34 (203,951,212)       (291,108,353)       (29,540,009,830)  (38,313,574,249)  

ตน้ทุนทางการเงิน 30, 34 4,236,138,986     1,959,562,798     618,075,795        710,177,347        

(กลบัรายการ) หนี.สงสัยจะสูญและหนี. สูญ 7 1,537,699,855     1,315,294,405     (2,165,297)           (3,823)                  

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 23 34,740,544          30,661,163          34,740,544          30,661,163          

(กลบัรายการ) ค่าเผื!อสินคา้ลา้สมยั การลดมูลค่าของสินคา้ 

    และตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ 8 301,549,380        206,635,330        (35,986,900)         (20,279,330)         

ค่าเผื!ออุปกรณ์ที!ยกเลิกการใชง้าน 135,772,815        -                 -                 -                 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 23,070,619          302,482,364        15,111,907          200,707,183        

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี!ยนที!ยงัไม่เกิดขึ.น (29,634,350)         25,736,068          (25,967,745)         (16,206,033)         

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

    และการร่วมคา้ 9 (23,896,515)         10,875,000          -                 -                 

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 31 5,175,299,508     9,999,166,651     (803,147,421)       601,301,979        

เงินสดไดม้าจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี!ยนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนี. สินดาํเนินงาน 63,543,746,938   73,209,335,326   375,340,691        10,904,820,271   

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ3นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559



 หมายเหตุ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

การเปลี!ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี. สินดาํเนินงาน

เงินฝากธนาคารที!สามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 1,484,097,082     (737,952,157)       -                 -                 

ลูกหนี.การคา้และลูกหนี. อื!น 731,903,785        (2,046,091,556)    3,231,251,687     7,517,936,253     

สินคา้คงเหลือ 1,672,451,340     (2,714,489,868)    74,551,818          33,809,950          

สินทรัพยห์มุนเวียนอื!น 1,022,641,449     (146,711,825)       707,059,084        (714,276,630)       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื!น 2,600,497            (622,142,330)       (212,730,863)       (2,206,470)           

เจา้หนี.การคา้และเจา้หนี. อื!น 3,289,463,173     2,018,694,672     (415,145,123)       (559,596,118)       

ผลประโยชน์ตอบแทนรายปีคา้งจ่าย (3,298,287)           233,928,085        (3,298,287)           233,928,084        

รายไดค่้าบริการโทรศพัทเ์คลื!อนที!รับล่วงหนา้ 876,279,494        148,587,736        (35,368,197)         (584,178,592)       

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (1,484,097,082)    737,952,157        -                 -                 

หนี. สินหมุนเวียนอื!น 23,006,431          (344,345,910)       (715,184)              (329,091,314)       

ลูกหนี.ตามสัญญาแลกเปลี!ยน

และสัญญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหนา้ 102,801,487        90,216,995          18,431,096          10,452,864          

หนี. สินไม่หมุนเวียนอื!น 276,107,578        97,008,392          (115,117,009)       23,340,663          

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 71,537,703,885   69,923,989,717   3,624,259,713     16,534,938,961   

จ่ายภาษีเงินได้ (9,902,247,111)    (8,294,587,940)    (280,282,027)       (1,008,539,496)    

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 61,635,456,774   61,629,401,777   3,343,977,686     15,526,399,465   

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ซื.อที!ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื!น (47,554,102,096)  (32,107,980,096)  (44,280,489)         (76,708,367)         

จาํหน่ายอุปกรณ์ 17,398,486          22,119,868          33,946,725          375,608,653        

ซื.อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ -                 (146,548,316)       -                 (146,548,316)       

จ่ายชาํระใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื!นความถี!โทรคมนาคม (8,069,266,618)    (24,159,783,315)  -                 -                 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั.นแก่กิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั (เพิ!มขึ.น) ลดลงสุทธิ 34 -                 95,000,000          5,000,000,000     (8,654,140,000)    

เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษทัยอ่ย -                 -                 -                 74,999,994          

เงินสดรับจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                 -                 -                 11,572,116          

เงินลงทุนเพิ!มในบริษทัร่วม การร่วมคา้ และบริษทัยอ่ย 9, 10 (15,000,000)         (10,875,000)         (60,000,000)         (14,000,000)         

เงินลงทุนอื!น (เพิ!มขึ.น) ลดลงสุทธิ 6 303,674,045        1,230,043,637     (1,000,000)           -                 

รับเงินปันผล -                 40,000,000          35,860,268,711   16,800,110,540   

รับดอกเบี.ย 215,749,753        282,277,603        1,917,532,686     1,506,581,952     

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (55,101,546,430)  (54,755,745,619)  42,706,467,633   9,877,476,572     

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับปีสิ3นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

หน่วย : บาท



 หมายเหตุ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

จ่ายดอกเบี.ย (2,568,102,986)    (1,612,268,572)    (519,741,393)       (659,025,441)       

จ่ายตน้ทุนทางการเงินอื!น (201,233,344)       (178,230,431)       (92,159)                (3,755,693)           

จ่ายชาํระหนี. สินตามสัญญาเช่าการเงิน (47,303,990)         (42,625,067)         (13,985,714)         (23,454,382)         

เงินกูย้มืระยะสั.นจากสถาบนัการเงินเพิ!มขึ.น (ลดลง) สุทธิ 700,000,000        8,500,000,000     (2,000,000,000)    7,700,000,000     

เงินกูย้มืระยะสั.นจากกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัเพิ!มขึ.น (ลดลง) สุทธิ 34 -                 -                 (50,000,000)         6,490,000,000     

การเพิ!มขึ.นในหนี. สินระยะยาว 41,153,737,500   21,500,000,000   -                 -                 

จ่ายชาํระหนี. สินระยะยาว (7,699,136,051)    (2,392,022,730)    (7,699,135,730)    (2,392,022,730)    

จ่ายชาํระเงินคืนใหส่้วนไดเ้สียที!ไม่มีอาํนาจควบคุม

จากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                 (7)                         -                 -                 

จ่ายเงินปันผล (36,508,870,377)  (37,042,102,092)  (36,508,727,776)  (37,042,012,632)  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (5,170,909,248)    (11,267,248,899)  (46,791,682,772)  (25,930,270,878)  

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี!ยนของเงินตราต่างประเทศ (1,773,095)           439,042               (2,374,740)           425,669               

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ3น (ลดลง) สุทธิ 1,361,228,001     (4,393,153,699)    (743,612,193)       (525,969,172)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที! 1 มกราคม 9,864,912,703     14,258,066,402   1,153,323,176     1,679,292,348     

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 4 11,226,140,704   9,864,912,703     409,710,983        1,153,323,176     

-                            

ข้อมูลเพิ�มเติมสําหรับงบกระแสเงนิสด

รายการที�ไม่ใช่เงนิสด

ยอดหนี.คา้งชาํระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุนและใบอนุญาตใหใ้ช้

คลื!นความถี!โทรคมนาคม 94,784,548,815   30,055,264,117   559,223               44,180,458          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี.

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ3นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ%นสุดวันที& 31 ธันวาคม 2559  

 

หมายเหตุ สารบัญ 
1. ขอ้มูลทั�วไป 
2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3. นโยบายการบญัชีที�สาํคญั 
4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
5. เงินฝากธนาคารที�สามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 
6. เงินลงทุนอื�น 
7. ลูกหนี8การคา้และลูกหนี8 อื�น 
8. สินคา้คงเหลือ 
9. เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
10. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
11. ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
12. สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 
13. ค่าความนิยม 
14. ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�โทรคมนาคม 
15. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 
16. สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
17. หนี8 สินที�มีภาระดอกเบี8ย 
18. เจา้หนี8การคา้และเจา้หนี8 อื�น 
19. ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�โทรคมนาคมคา้งจ่าย 
20. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
21. ทุนเรือนหุ้น 
22. สาํรองตามกฎหมาย 
23. องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 
24. ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
25. รายไดจ้ากการใหบ้ริการภายใตข้อ้บงัคบัของ กสทช. 
26. รายไดจ้ากการลงทุน 
27. รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�น 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ%นสุดวันที& 31 ธันวาคม 2559  

 
หมายเหตุ สารบัญ 
28. กองทุนสาํรองเลี8ยงชีพ 
29. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
30. ตน้ทุนทางการเงิน 
31. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
32. กาํไรต่อหุน้ 
33. เงินปันผล 
34. บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
35. เครื�องมือทางการเงิน 
36. ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 
37. หนี8 สินที�อาจเกิดขึ8น 
38. เหตุการณ์สาํคญั ขอ้พิพาททางการคา้และคดีความที�สาํคญั 
39. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
40. การอนุมติังบการเงิน 
 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ%นสุดวันที& 31 ธันวาคม 2559  

 

 

1. ข้อมูลทั&วไป 
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลที�จดัตั8งขึ8นในประเทศไทย 
และที�อยู่จดทะเบียนตั8งอยู่เลขที� 414 อาคารเอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื�อเดือนพฤศจิกายน 2534 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ไดแ้ก่ บริษทั อินทชั โฮลดิ8งส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40.45 (31 ธนัวาคม 2558: 
ร้อยละ 40.45) ของทุนจดทะเบียนของบริษทัและเป็นนิติบุคคลที�จดัตั8งขึ8นในประเทศไทย และ SingTel 
Strategic Investments Pte Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 23.32 (31 ธันวาคม 2558: ร้อยละ 23.32) ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทัและเป็นนิติบุคคลที�จดัตั8งขึ8นในประเทศสิงคโปร์ 

การประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ที�สาํคญั สรุปไดด้งันี8  

1) การเป็นผูด้าํเนินงานและใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�ระบบ 900 MHz โดยบริษทัไดรั้บอนุญาตจากบริษทั 
ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการบริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� ฉบบัลง
วนัที�  27 มีนาคม 2533 ให้มีสิทธิดําเนินกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื�อนที�ระบบ Cellular 900 
ระบบอนาลอก NMT และระบบดิจิตอล GSM ทั�วประเทศแบบคู่ขนานกนัไป เป็นระยะเวลา 25 ปี 
นบัจากวนัที� 1 ตุลาคม 2533 ซึ� งเป็นวนัแรกที�เปิดดาํเนินการสิ8นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2558 โดยบริษทั
มีภาระผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่างๆ และจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญา 

ภายใตส้ัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัมีสิทธิและหนา้ที�ปฏิบติัตามเงื�อนไขและขอ้ตกลงโดยตอ้งโอน
กรรมสิทธิg ในบรรดาเครื�องมือและอุปกรณ์ต่างๆ หรือทรัพยสิ์นที�ได้กระทาํขึ8น หรือจดัหามาไว้
สําหรับดาํเนินการระบบ Cellular 900 ให้แก่ทีโอทีทนัทีที�ติดตั8 งเสร็จเรียบร้อย และการจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ตามสัญญาเป็นรายปีให้แก่ ทีโอที ในอัตราร้อยละของรายได้จากการให้บริการ
โทรศพัท์เคลื�อนที�ตามสัญญาและผลประโยชน์อื�นใดที�พึงได้รับในรอบปี ก่อนหักค่าใช้จ่ายและ 
ค่าภาษีใดๆ หรืออย่างน้อยเท่ากบัผลประโยชน์ตอบแทนขั8นตํ�าต่อปีตามที�ระบุไวใ้นสัญญา ทั8งนี8  
ตามสัญญาไม่ไดร้ะบุใหต้อ้งชาํระผลประโยชน์ตอบแทนขั8นตํ�ารวมตลอดอายขุองสัญญา  

 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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- 2 - 
 

อตัราร้อยละของรายไดค้่าบริการและผลประโยชน์ตอบแทนขั8นตํ�าในแต่ละปีมีดงันี8  

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 ของบริษทัไดสิ้8นสุดลงในวนัที� 30 กนัยายน 2558 โดยเมื�อวนัที� 17 กนัยายน 2558 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) 
ไดอ้อกประกาศเรื�อง มาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชั�วคราวในกรณีสิ8นสุดการอนุญาต หรือ
สัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื�อนที� (ฉบับที�  2) ซึ� งกําหนดให้บริษัทมีหน้าที�ให้บริการแก่
ผูใ้ชบ้ริการอยา่งต่อเนื�องและตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นประกาศ  

เมื�อวนัที� 15 ตุลาคม 2558 กสทช. มีหนงัสือถึงบริษทั เรื�อง การกาํหนดวนัสิ8นสุดระยะเวลาคุม้ครอง
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  

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. มีมติให้สิ8นสุดการให้บริการเป็นการชั�วคราวแก่ผูใ้ช้บริการ
โทรศพัท์เคลื�อนที� 900 MHz หลงัจากที�บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ซึ� งเป็น
บริษทัย่อย ได้มีการชาํระเงินงวดแรกของจาํนวนเงินที�ประมูลในวนัที� 28 มิถุนายน 2559 และได้รับ
ใบอนุญาต 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
กรรมสิทธิg ในบรรดาเครื�องมือและอุปกรณ์ต่างๆ หรือทรัพยสิ์นที�ได้กระทาํขึ8น หรือจดัหามาไว้
สําหรับดาํเนินการระบบ DATAKIT ให้แก่ทีโอทีทันทีที� ติดตั8 งเสร็จเรียบร้อย และการจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ตามสัญญาเป็นรายปีให้แก่ทีโอที ในอตัราร้อยละของรายไดจ้ากการให้บริการของ
ระบบ DATAKIT VIRTUAL CIRCUIT SWITCH ตามสัญญาและผลประโยชน์อื�นใดที�พึงไดรั้บ
ในรอบปี ก่อนหกัค่าใชจ่้ายและค่าภาษีใดๆ หรืออยา่งนอ้ยเท่ากบัผลประโยชน์ตอบแทนขั8นตํ�าต่อปี
ตามที�ระบุไวใ้นสัญญา 

ADC และ ทีโอที ได้ตกลงแก้ไขสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ โดยทาํสัญญาแก้ไขเพิ�มเติมฉบับ 
ลงวนัที� 25 กนัยายน 2540 ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ดาํเนินการออกไปอีกจาก 10 ปี เป็น 25 ปี 
(สิ8นสุดสัญญาวนัที� 24 กันยายน 2565) และยกเวน้การเรียกเก็บเงินผลประโยชน์ตอบแทนรายปี 
ตั8งแต่วนัที� 25 กันยายน 2540 ทั8 งนี8  ADC ได้ออกหุ้นสามญัจาํนวน 10.75 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ  
10 บาทให้กบั ทีโอที ในวนัที� 17 มีนาคม 2541 (ร้อยละ 11.23 ของจาํนวนหุ้นทั8งหมด) เพื�อแลกกบั
สิทธิดังกล่าว ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2559 ทีโอที มีสัดส่วนถือหุ้นใน ADC คิดเป็นร้อยละ 48.12 
(2558: ร้อยละ 48.12) 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ%นสุดวันที& 31 ธันวาคม 2559  

 

- 4 - 
 

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�มตั8งแต่วนัที� 28 พฤษภาคม 2540 ถึง 15 กนัยายน 2556  DPC ผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ 
และจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญา 

ภายใตส้ัญญาดงักล่าวขา้งตน้ DPC มีสิทธิและหน้าที�ปฏิบติัตามเงื�อนไขและขอ้ตกลงโดยตอ้งโอน
เครื�องและอุปกรณ์ทั8งหมด รวมทั8งอะไหล่ของเครื�องมือและอุปกรณ์สําหรับการให้บริการ ให้เป็น
กรรมสิทธิg ของ กสท. เมื�อติดตั8งอุปกรณ์แลว้เสร็จเรียบร้อย และตอ้งจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให ้
กสท. ในอตัราร้อยละของรายไดต้ามเกณฑ์สิทธิจากการให้บริการ ก่อนหักค่าใช้จ่าย ค่าภาษีและ
ค่าธรรมเนียม ซึ� งผลประโยชน์ตอบแทนขั8นตํ�าตลอดอายุสัญญารวมเป็นจาํนวนเงินไม่ตํ�ากว่า                  
5,400 ลา้นบาท โดยแบ่งชาํระเป็นรายปี ดงันี8  

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. ตลอดอายุสัญญาแล้วเป็นจาํนวนเงินรวมทั8 งสิ8 น 
15,853 ลา้นบาท 
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ตามสัญญาอนุญาตฯ สิ8นสุดวนัที� 15 กนัยายน 2556 โดยเมื�อวนัที� 16 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ไดอ้อกประกาศ 
เรื�อง มาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชั�วคราวในกรณีสิ8นสุดการอนุญาตฯ หรือสัญญาการใหบ้ริการ
โทรศพัท์เคลื�อนที� กาํหนดให้ผูใ้ห้บริการมีหน้าที�ให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการต่อไปเป็นการชั�วคราว
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นบัจากวนัสิ8นสุดสัญญาอนุญาตฯ 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�งนี8  โดยในระหวา่งชะลอการดาํเนินการ ผูใ้ห้บริการมีหนา้ที�ตอ้งปฏิบติั
ตามประกาศ กสทช. เมื�อวนัที� 16 สิงหาคม 2556 เพื�อให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการต่อไป กสทช. ยงัไม่ได้
ชี8 แจงในรายละเอียดเกี�ยวกบัขอ้บงัคบัและเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นประกาศ (รวมถึงค่าใช้จ่ายที�จะ
เกิดขึ8นก่อนที�จะนาํส่งรายไดใ้หก้บัรัฐ) ดงันั8นผลกระทบจากการตอ้งปฏิบติัตามการขยายระยะเวลา
ของ DPC จึงยงัไม่สามารถประเมินไดแ้น่นอนในขณะนี8  

ต่อมาในวนัที�  24 พฤศจิกายน 2558 กสทช. มีมติให้สิ8 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”) ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ย ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็นผูด้าํเนินการ
และให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�ภายใตช่้วงคลื�นความถี�วิทยุคมนาคมระหวา่ง 1950 MHz - 1965 MHz 
และ 2140 MHz - 2155 MHz ตามใบอนุญาตเลขที� NBTC/FREQ/TEL/55/1 ลงวนัที� 7 ธันวาคม 2555 
โดย AWN ไดรั้บสิทธิตามใบอนุญาตดงักล่าว เริ�มตั8งแต่วนัที� 7 ธนัวาคม 2555 ถึงวนัที� 6 ธนัวาคม 2570 
AWN ผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามที�กาํหนดในใบอนุญาต 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ%นสุดวันที& 31 ธันวาคม 2559  

 

- 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�มเติมครั8 งที� 1) ลงวนัที� 25 พฤศจิกายน 2558 โดย AWN 
ได้รับสิทธิตามใบอนุญาตดังกล่าว เริ� มตั8 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�มเติมครั8 งที�  2)  ลงวนัที�  30 มิถุนายน 2559 โดย AWN 
ได้รับสิทธิตามใบอนุญาตดังกล่าว เริ� มตั8 งแต่ว ันที�  1 กรกฎาคม 2559 ถึงว ันที�  30 มิ ถุนายน 2574  
AWN ผกูพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามที�กาํหนดในใบอนุญาต 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี8  

  ประเทศที& บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
ชื&อกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการจัดตั%ง 2559  2558 

บริษทัย่อย      
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 2559  2558 

บริษทัย่อย (ต่อ)      

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 โทรศัพท์เคลื�อนที�และ
อุปกรณ์ 

ไทย 99.99  99.99 

บริษทั แฟกซ์ ไลท ์จาํกดั ให้ เช่าและบริการพื8นที�  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 

      
บริษทัย่อยทางอ้อม      

บริษทั แอดวานซ์ ดาตา้เน็ทเวอร์ค  
  คอมมิวนิเคชั�นส์ จาํกดั 

ผูใ้ห้บริการสื�อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศพัท ์
และ Optical Fiber  

ไทย 51.00  51.00 

      
บริษทัร่วม      
บริษทั อินฟอร์เมชั�น ไฮเวย ์จาํกดั ให้บริการโครงข่ายสื�อสญัญาณโทรคมนาคม ไทย 29.00  29.00 
      
การร่วมค้า      
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค  จาํกดั ปัจจุบนัยงัไม่ไดป้ระกอบธุรกิจ ไทย 60.00  - 

กลุ่มบริษัทและบริษัทมีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระสําคัญกับบริษัทที� เกี�ยวข้องกัน ดังนั8 น 
งบการเงินนี8 จึงอาจไม่แสดงถึงเงื�อนไขที�อาจมีอยูห่รือผลการดําเนินงานซึ� งอาจเกิดขึ8นในกรณีที� 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดด้าํเนินงานโดยปราศจากความสัมพนัธ์ดงักล่าว 
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2. เกณฑ์การจัดทาํและนําเสนองบการเงิน 

2.1 กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัทาํบญัชีเป็นเงินบาทและจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทย
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวธีิปฏิบติัทางการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัทาํขึ8นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2558) 
เรื�อง “การนาํเสนองบการเงิน”  ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มใน
หรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ลงวนัที� 22 มกราคม 2544  เรื�อง “การจดัทาํและส่งงบการเงินและรายการเกี�ยวกบัฐานะการเงินและ
ผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2544” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
ลงวนัที� 28 กนัยายน 2554  เรื�อง “กาํหนดรายการยอ่ที�ตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554” 

2.3 งบการเงินนี8 ไดจ้ดัทาํขึ8นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน 
ยกเวน้ตามที�ไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีที�สาํคญั 

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ�มมีผลบงัคบัใชใ้นปีบญัชีปัจจุบนัและที�จะมีผลบงัคบัใช้
ในอนาคตมีรายละเอียดดงันี8  
1) การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติั 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศที�เกี�ยวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีผลบงัคบัใช้
สาํหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
ดงัต่อไปนี8  

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2558) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2558)  สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2558)  งบกระแสเงินสด 
ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2558)  นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและ 

    ขอ้ผิดพลาด 
ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2558)  สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)  
ฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2558)  ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 
ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2558)  รายได ้
ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที� 20 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบั

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัที� 23 (ปรับปรุง 2558)  ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2558)  การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคล หรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
ฉบบัที� 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงาน 
ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2558)  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2558)  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�เงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที� 33 (ปรับปรุง 2558)  กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัที� 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนี8 สิน หนี8 สินที�อาจเกิดขึ8น และสินทรัพยที์�อาจเกิดขึ8น 
ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัที� 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 
ฉบบัที� 41 เกษตรกรรม  
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที� 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัที� 4 (ปรับปรุง 2558) สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที�ถือไวเ้พื�อขายและการดาํเนินงานที�ยกเลิก 
ฉบบัที� 6 (ปรับปรุง 2558) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานดาํเนินงาน 
ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม 
ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน 
ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื�น 
ฉบบัที� 13 (ปรับปรุง 2558) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
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การตคีวามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที�ไม่มีความเกี�ยวขอ้ง 

    อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัที� 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่าดาํเนินงาน - สิ�งจูงใจที�ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัที� 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้- การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 

    หรือของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเนื8อหาสญัญาเช่าที�ทาํขึ8นตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2558) รายได ้- รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัที� 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
  
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2558) การเปลี�ยนแปลงในหนี8 สินที� เกิดขึ8 นจากการรื8 อถอน การบูรณะ และ

หนี8 สินที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัที� 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื8อถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที� 29  

 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�มี
ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2558) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัที� 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัที� 14 (ปรับปรุง 2558) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั8นตํ�า 

และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่านี8  สาํหรับมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัที� 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสินทรัพยที์�ไม่ใช่เงินสดให้เจา้ของ 
ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
ฉบบัที� 20 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 
ฉบบัที� 21 เงินที�นาํส่งรัฐ 
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แนวปฏิบัตทิางการบัญชี 
แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการวดัมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื�อการใหผ้ลิตผล 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับธุรกิจประกนัภยัในการกาํหนดให้เครื�องมือทางการเงินเป็นเครื�องมือ
ทางการเงินที�แสดงมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินนี8  

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ� งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้ 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศที�เกี�ยวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีผลบงัคบัใช้
สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 
ดงัต่อไปนี8  

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2559)  การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2559)  สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2559)  งบกระแสเงินสด 
ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2559)  นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2559) สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้
ฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2559)  ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่า 
ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2559)  รายได ้
ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2559)  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที� 20 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบั

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัที� 23 (ปรับปรุง 2559)  ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2559)  การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคล หรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
ฉบบัที� 26 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงาน 
ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2559)  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2559)  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�เงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที� 33 (ปรับปรุง 2559)  กาํไรต่อหุน้ 
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)  
ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2559)  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัที� 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนี8 สิน หนี8 สินที�อาจเกิดขึ8น และสินทรัพยที์�อาจเกิดขึ8น 
ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัที� 40 (ปรับปรุง 2559) อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 
ฉบบัที� 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม 
ฉบบัที� 104 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหนี8 ที�มีปัญหา 
ฉบบัที� 105 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหนี8และตราสารทุน 
ฉบบัที� 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครื�องมือทางการเงิน 
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที� 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัที� 4 (ปรับปรุง 2559) สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที�ถือไวเ้พื�อขายและการดาํเนินงานที�ยกเลิก 
ฉบบัที� 6 (ปรับปรุง 2559) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2559) ส่วนงานดาํเนินงาน 
ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินรวม 
ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2559) การร่วมการงาน 
ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื�น 
ฉบบัที� 13 (ปรับปรุง 2559) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
  
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2559) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที�ไม่มีความเกี�ยวขอ้ง 

    อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัที� 15 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่าดาํเนินงาน - สิ�งจูงใจที�ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัที� 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้- การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 

    หรือของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเนื8อหาสญัญาเช่าที�ทาํขึ8นตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2559) รายได ้- รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัที� 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2559) การเปลี�ยนแปลงในหนี8 สินที�เกิดขึ8นจากการรื8อถอน การบูรณะ และ

หนี8 สินที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัที� 4 (ปรับปรุง 2559) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2559) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื8อถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2559) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2559)

เรื�อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2559) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัที� 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัที� 14 (ปรับปรุง 2559) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั8นตํ�าและ

ปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่านี8  สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 19 
(ปรับปรุง 2559) เรื�อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัที� 15 (ปรับปรุง 2559) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายสินทรัพยที์�ไม่ใช่เงินสดให้เจา้ของ 
ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
ฉบบัที� 20 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 
ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2559) เงินที�นาํส่งรัฐ 

แนวปฏิบัตทิางการบัญชี 
แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินและหนี8 สินทางการเงิน 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้ง
มาเริ�มถือปฏิบติักบังบการเงินเมื�อมาตรฐานดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั
และบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว และเห็นวา่
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินสําหรับงวดที�เริ�มใชม้าตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัดงักล่าว 
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3. นโยบายการบัญชีที&สําคัญ 

นโยบายการบญัชีที�นาํเสนอดงัต่อไปนี8 ไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ�าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลา
ที�รายงาน 
3.1 เกณฑใ์นการทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) 
และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

การรวมธุรกิจ  
กลุ่มบริษทัและบริษทั บนัทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวธีิซื8อ เมื�อการควบคุมถูกโอนไปยงั
กลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีที�เป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

การควบคุม หมายถึงอาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการ
เพื�อให้ได้มาซึ� งประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนั8น ในการพิจารณาอาํนาจในการควบคุม 
กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งนาํสิทธิในการออกเสียงที�เกิดขึ8นมารวมในการพิจารณา วนัที�ซื8อกิจการ
คือ วนัที�อาํนาจในการควบคุมนั8นไดถู้กโอนไปยงัผูซื้8อ การกาํหนดวนัที�ซื8อกิจการและการระบุ
เกี�ยวกบัการโอนอาํนาจควบคุมจากฝ่ายหนึ�งไปยงัอีกฝ่ายหนึ�งตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเกี�ยวขอ้ง  

ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัที�ซื8อ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที�โอนให้ซึ� งรวมถึง
การรับรู้จาํนวนส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื8อ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) 
ของสินทรัพยที์�ระบุไดที้�ไดม้าและหนี8 สินที�รับมาซึ� งวดัมูลค่า ณ วนัที�ซื8อ 

สิ�งตอบแทนที�โอนให้ ตอ้งวดัด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์�โอนไป หนี8 สินที�กลุ่มบริษทั
และบริษทัก่อขึ8นเพื�อจ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของที�ออกโดย
กลุ่มบริษทัและบริษทั ทั8งนี8 สิ�งตอบแทนที�โอนให้ยงัรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี8 สินที�อาจเกิดขึ8น
และมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ที�ออกแทนโครงการของผูถู้กซื8อเมื�อรวมธุรกิจ 
หากการรวมธุรกิจมีผลให้สิ8นสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหวา่งกลุ่มบริษทัและบริษทั
และผูถู้กซื8อ ให้ใช้ราคาที�ต ํ�ากว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามที�ระบุในสัญญา และ
มูลค่าองคป์ระกอบนอกตลาด ไปหกัจากสิ�งตอบแทนที�โอนให ้และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอื�น  
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หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ (โครงการทดแทน) เพื�อแลกเปลี�ยนกบัโครงการ
ที�พนกังานของผูถู้กซื8อถืออยู ่(โครงการผูถู้กซื8อ) ขึ8นอยูก่บัตน้ทุนบริการในอดีต ผูซื้8อตอ้งวดัส่วน
ของโครงการทดแทนด้วยมูลค่าตามราคาตลาดซึ� งเป็นส่วนหนึ� งของสิ�งตอบแทนที�โอน หากมี
ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการทาํงานในอนาคต ผลต่างระหวา่งมูลค่าซึ� งรวมอยูใ่นสิ�งตอบแทนที�โอนไป 
และราคาตลาดของโครงการทดแทน รับรู้เป็นผลตอบแทนพนกังานภายหลงัการรวมธุรกิจ 

หนี8 สินที�อาจเกิดขึ8นของบริษทัที�ถูกซื8อที�รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี8 สินหากมีภาระผูกพนั
ในปัจจุบนัซึ� งเกิดขึ8นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิ
ที�ไดม้าจากผูถู้กซื8อ 

ตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื8อของกลุ่มบริษทัและบริษทัที�เกิดขึ8นซึ� งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ 
เช่น ค่าที�ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวชิาชีพและค่าที�ปรึกษาอื�นๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดขึ8น 

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั  
การรวมธุรกิจของกิจการหรือการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชีโดยใช ้
วิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย และตามแนวปฏิบติัที�ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในระหวา่ง
ปี 2552 

บริษทัยอ่ย 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการที�อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึ8นเมื�อกลุ่มบริษทั
เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกบักิจการนั8นและมีความสามารถ
ในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั8นทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั 
งบการเงินของบริษทัย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วนัที�มีการควบคุมจนถึงวนัที�                  
การควบคุมสิ8นสุดลง 
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การสูญเสียการควบคุม 
เมื�อกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนี8 สิน  
ของบริษทัยอ่ยนั8นออก รวมถึงส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอื�นในส่วน
ของเจา้ของที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัย่อยนั8น กาํไรขาดทุนที�เกิดขึ8นจากการสูญเสียการควบคุม
ในบริษทัยอ่ยรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ส่วนไดเ้สีย
ในบริษทัยอ่ยเดิมที�ยงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที�สูญเสียการควบคุม 

ส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนที�บนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนที�บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สีย
ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

บริษทัร่วมเป็นกิจการที�กลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจเกี�ยวกบันโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัที�จะควบคุมหรือ
ควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว 

การร่วมคา้ เป็นการร่วมการงานซึ� งผูที้�มีการควบคุมร่วมในการงานนั8นมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิ
ของการร่วมการงานนั8น เงินลงทุนในการร่วมคา้บนัทึกในงบการเงินรวมโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
และรับรู้รายการเริ�มแรกดว้ยราคาทุน 

ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้าบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื�อ
เริ�มแรกดว้ยราคาทุนซึ� งรวมถึงตน้ทุนการทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเริ�มแรก ส่วนแบ่ง
กาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นของเงินลงทุนที�บนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั 
จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัที�กลุ่มบริษทัสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญั หรือ
การควบคุมร่วม 

การตดัรายการในงบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายที�ยงัไม่เกิดขึ8นจริง
ซึ� งเป็นผลมาจากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม กาํไรที�ยงั
ไม่เกิดขึ8นจริงซึ� งเป็นผลมาจากรายการกบับริษทัร่วมและกิจการที�ควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการ
กบัเงินลงทุนเท่าที�กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการที�ถูกลงทุนนั8น ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ8นจริง
ถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ8นจริง แต่เท่าที�เมื�อไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่า
เกิดขึ8น 
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3.2 เงินตราต่างประเทศ 
รายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
(สกุลเงินบาท) โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหนี8 สินที�เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงิน
ที�ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนันั8น กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึก
รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 

สินทรัพยแ์ละหนี8 สินที�ไม่เป็นตวัเงินซึ� งเกิดจากรายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศซึ� งบนัทึก
ตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ 
วนัที�เกิดรายการ 

3.3 เครื�องมือทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดใ้ช้เครื�องมือทางการเงิน เพื�อลดความเสี�ยงจากการผนัผวนของอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี8 ย เครื�องมือทางการเงินเหล่านี8 ประกอบด้วย
สัญญาแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ สัญญาซื8อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสัญญาแลกเปลี�ยน
อตัราดอกเบี8ย ซึ� งบนัทึกในงบการเงิน ณ วนัที�ตามสัญญา วตัถุประสงค์ของเครื�องมือทางการเงิน
เหล่านี8 คือการลดความเสี�ยง 

กลุ่มบริษทัและบริษทัทาํสัญญาแลกเปลี�ยนและสัญญาซื8อขายอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ เพื�อป้องกนั
ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนโดยการกาํหนดอตัราแลกเปลี�ยนที�จะใช้
ในการชาํระหนี8 ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ รายการซื8อขายเงินตราต่างประเทศบนัทึกเป็นลูกหนี8
และเจา้หนี8ตามสัญญาแลกเปลี�ยนและสัญญาซื8อขายอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ ณ วนัที�ตามสัญญา 
สัญญาแลกเปลี�ยนและสัญญาซื8อขายอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้จะถูกแปลงค่าตามอตัราแลกเปลี�ยน 
ณ วนัสิ8นรอบระยะเวลาที�รายงาน กาํไรหรือขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ8นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ดงักล่าวจะถูกบนัทึกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที�เกิดขึ8นในการทาํสัญญาจะถูกตดั
จาํหน่ายในงบกาํไรขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญา 
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สัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี8 ยป้องกนัความเสี�ยงที�เกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี8 ย 
ผลต่างที�จะไดรั้บหรือตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี8ยไดบ้นัทึกเป็นส่วนหนึ�ง
ของรายไดห้รือค่าใชจ่้ายดอกเบี8ยตลอดอายุของสัญญา กาํไรขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาหรือ
การชาํระคืนเงินกูย้มืก่อนกาํหนดไดบ้นัทึกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 

3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 
และออมทรัพย ์โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารที�มีภาระผูกพนั และเงินลงทุนระยะสั8นที�มีสภาพคล่อง
สูงและมีอายคุงเหลือนบัแต่วนัออกตราสารจนถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลาสามเดือนหรือตํ�ากวา่ 

3.5 ลูกหนี8การคา้และลูกหนี8 อื�น 
ลูกหนี8การคา้และลูกหนี8 อื�นแสดงในราคาทุนสุทธิหลงัจากหกัค่าเผื�อหนี8สงสัยจะสูญ 

ค่าเผื�อหนี8สงสัยจะสูญประเมินโดยการวเิคราะห์ประวติัการชาํระหนี8  และการคาดการณ์เกี�ยวกบั
การชาํระหนี8ในอนาคตของลูกคา้  ลูกหนี8จะถูกตดัจาํหน่ายจากบญัชีเมื�อทราบวา่เป็นหนี8 สูญ 

3.6 สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือประกอบดว้ยโทรศพัท์เคลื�อนที� บตัรเติมเงิน ซิมการ์ด และอะไหล่ที�ใช้ในการ
ซ่อมแซมและการใหบ้ริการ 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ ราคาทุนของ
สินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณโดยวธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ8าหนกัเคลื�อนที� 

ตน้ทุนของสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนที�ซื8อ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอื�นเพื�อให้สินคา้อยูใ่น
สถานที�และสภาพปัจจุบนั  

มูลค่าสุทธิที�จะได้รับเป็นการประมาณราคาที�จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วย
ค่าใชจ่้ายที�จาํเป็นในการขาย 

ค่าเผื�อสินคา้ล้าสมยัและการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือจะถูกบนัทึกขึ8นสําหรับสินคา้เสื� อม
คุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 
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3.7 เงินลงทุน 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม การร่วมคา้และบริษทัยอ่ย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน
หักขาดทุนจากการด้อยค่า ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ใน
งบการเงินรวมใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาํ ตราสารหนี8และตราสารทุนอื�น 
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาํที�แสดงเป็นส่วนหนึ� งในเงินลงทุนระยะสั8 น มีอายุครบ
กาํหนดมากกวา่สามเดือนแต่ไม่เกินหนึ�งปี 

ตราสารหนี8และตราสารทุนซึ� งเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซึ� งถือไวเ้พื�อคา้ จดัประเภท
เป็นสินทรัพยห์มุนเวยีนและแสดงในมูลค่ายติุธรรม กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพย์
บนัทึกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 

ตราสารหนี8 ซึ� งกลุ่มบริษทัและบริษทัตั8งใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุน
ที�จะถือจนครบกาํหนด เงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด แสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหกัดว้ย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนที�ซื8 อมากับมูลค่าไถ่ถอนของ 
ตราสารหนี8จะถูกตดัจ่ายโดยวธีิอตัราดอกเบี8ยที�แทจ้ริงตลอดอายุของตราสารหนี8 ที�เหลือ 

ตราสารหนี8และตราสารทุนซึ�งเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากที�ถือไว้
เพื�อคา้หรือตั8งใจถือไวจ้นครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื�อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่า
ในครั8 งแรกเงินลงทุนเผื�อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี�ยนแปลงที�ไม่ใช่ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที�เป็นตวัเงิน บนัทึกโดยตรง
ในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทศบนัทึกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น เมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน 
จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมที�เคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเขา้งบกาํไรขาดทุน
และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ในกรณีที�เป็นเงินลงทุนประเภทที�มีดอกเบี8ย จะตอ้งบนัทึกดอกเบี8ย
ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นโดยวธีิอตัราดอกเบี8ยที�แทจ้ริง 
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เงินลงทุนในตราสารทุนซึ� งไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุน
จากการดอ้ยค่า 

มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินสําหรับหลกัทรัพยเ์พื�อคา้และหลกัทรัพยเ์ผื�อขายจะใช้
ราคาเสนอซื8อ ณ วนัสิ8นรอบระยะเวลาที�รายงาน 

การจาํหน่ายเงินลงทุน 
เมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิที�ได้รับและมูลค่าตามบญัชีและ
รวมถึงกาํไรขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้งที�เคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น จะถูก
บนัทึกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

ในกรณีที�กลุ่มบริษทัและบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที�ถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุน
สําหรับเงินลงทุนที�จาํหน่ายไปและเงินลงทุนที�ยงัถืออยูใ่ช้วิธีเขา้ก่อนออกก่อนปรับใช้กบัมูลค่า
ตามบญัชีของเงินลงทุนที�เหลืออยูท่ ั8งหมด 

3.8 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
การรับรู้และการวดัมูลค่า 

สินทรัพยที์�เป็นกรรมสิทธิg ของกิจการ 

ที�ดิน แสดงในราคาทุนหกัค่าเผื�อจากการดอ้ยค่า 

อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อจากการดอ้ยค่า 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงที�เกี�ยวขอ้งกบัการได้มาของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้าง
สินทรัพยที์�กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื�น ๆ 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พื�อให้สินทรัพยน์ั8นอยูใ่นสภาพที�พร้อมจะใชง้านไดต้าม
ความประสงค ์ตน้ทุนในการรื8อถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานที�ตั8งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุน
การกูย้ืม สําหรับเครื�องมือที�ควบคุมโดยลิขสิทธิg ซอฟต์แวร์ซึ� งไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจาก
ลิขสิทธิg ซอฟตแ์วร์นั8นใหถื้อวา่ลิขสิทธิg ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของอุปกรณ์  
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ส่วนประกอบของรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที�มีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนั
ตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบที�มีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งสิ�งตอบแทนสุทธิ
ที�ได้รับจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิใน
งบกาํไรขาดทุน เมื�อมีการขายสินทรัพยที์�ตีราคาใหม่ จาํนวนเงินที�บนัทึกอยูใ่นส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาของสินทรัพยจ์ะถูกโอนไปยงักาํไรสะสม 

สินทรัพยที์�เช่า 
การเช่าซึ� งกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บความเสี�ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองส่วนใหญ่ของ
ทรัพยสิ์นที�เช่านั8นๆ ให้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�ไดม้า
โดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวน
เงินขั8นตํ�าที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากวา่ หกัดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสมและ
ค่าเผื�อการดอ้ยค่า ค่าเช่าที�ชาํระจะแยกเป็นส่วนที�เป็นตน้ทุนทางการเงิน และส่วนที�จะหักจาก
หนี8ตามสัญญา เพื�อทาํให้อตัราดอกเบี8ยแต่ละงวดเป็นอตัราคงที�สําหรับยอดคงเหลือของหนี8 สิน 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในงบกาํไรขาดทุน 

ตน้ทุนที�เกิดขึ8นในภายหลงั 
ตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ� งของมูลค่าตามบญัชีของรายการ
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที�กลุ่มบริษัทและบริษทัจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั8น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั8น
ได้อย่างน่าเชื�อถือ ชิ8นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที�
เกิดขึ8นในการซ่อมบาํรุงที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�เกิดขึ8นเป็นประจาํจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน
เมื�อเกิดขึ8น 

ค่าเสื�อมราคา 
ค่าเสื�อมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสื� อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ� งประกอบด้วย
ราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนอื�น หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
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ค่าเสื�อมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน คาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้าน
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยแ์สดงไดด้งันี8  

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5, 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5, 10 ปี 
คอมพิวเตอร์ เครื�องมือและอุปกรณ์  2 - 20 ปี 
เครื�องตกแต่ง ติดตั8ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 2 - 5 ปี 
อุปกรณ์การสื�อสารเพื�อใหเ้ช่า 3 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่คิดค่าเสื�อมราคาสําหรับที�ดินและสินทรัพยที์�อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
และติดตั8ง 

วธีิการคิดค่าเสื�อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ย
ที�สุดทุกสิ8นรอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

3.9 สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 
สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ ประกอบดว้ยตน้ทุนเกี�ยวกบัอุปกรณ์และสินทรัพยอื์�น 
ซึ� งไดโ้อนหรือตอ้งโอนให้กบัผูอ้นุญาตให้ดาํเนินการ และแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาและ
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอื�นที�ใชแ้ทนราคาทุน
หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ� งโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้น
รูปแบบที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั8นตามระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บ
ประโยชน์ โดยเริ�มตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื�อสินทรัพยน์ั8นพร้อมที�จะใหป้ระโยชน์ 
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ระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ของสินทรัพยส์รุปไดด้งันี8  

ตน้ทุนของเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที� 10 ปี แต่ไม่เกินอายทีุ�เหลือของสญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 
ตน้ทุนของเครื�องมือและอุปกรณ์ในการดาํเนินการดาตา้เน็ท 10 ปี แต่ไม่เกินอายทีุ�เหลือของสญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 
ระบบคอมพิวเตอร์ภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ 
    ดาํเนินการโทรศพัทเ์คลื�อนที�ระบบ 1800-MHz 

5 ปี แต่ไม่เกินอายทีุ�เหลือของสญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่คิดค่าตดัจาํหน่ายสําหรับสินทรัพยที์�อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างของสินทรัพย์
ภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวน
ทุกสิ8นรอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  

3.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ค่าความนิยม 
ค่าความนิยมที�เกิดจากการซื8อกิจการของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่า
เริ�มแรกของค่าความนิยม ได้อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.1 ภายหลงัจากการรับรู้
เริ�มแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการดอ้ยค่า สําหรับตราสารทุน 
การบญัชีดา้นผูล้งทุนมูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วนให้สินทรัพยใ์ด ๆ ที�เป็นส่วนหนึ� งของ
มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�โทรคมนาคม 
ใบอนุญาตให้ใชค้ลื�นความถี�โทรคมนาคมแสดงถึงมูลค่าเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่าปัจจุบนัของ
จาํนวนเงินที�จะจ่ายชาํระ ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายชาํระกบัมูลค่าเทียบเท่าเงินสด
บนัทึกเป็นตน้ทุนทางการเงินตามระยะเวลาการชาํระค่าธรรมเนียมการไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้
คลื�นความถี�โทรคมนาคมซึ�งจะเริ�มตดัจาํหน่ายเมื�อวนัที�ใบอนุญาตมีผลบงัคบัใช ้

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น ที�กลุ่มบริษทัและบริษทัซื8อมาและมีอายุใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุน
หกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มื�อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
โดยรวมเป็นสินทรัพยที์�สามารถระบุไดที้�เกี�ยวขอ้งนั8น ค่าใชจ้่ายอื�นรวมถึงค่าความนิยมและ
ตราผลิตภณัฑที์�เกิดขึ8นภายในรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 

ค่าตดัจาํหน่าย 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอื�นที�ใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่า
คงเหลือ 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ� งโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบที�คาดว่า
จะไดรั้บประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั8นตามระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จาก
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ� งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ� มตัดจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื�อ
สินทรัพยน์ั8นพร้อมที�จะใหป้ระโยชน์  

ระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งันี8  

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�โทรคมนาคม อายใุบอนุญาต 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 5 และ 10 ปี 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่คิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับเงินจ่ายล่วงหนา้ 

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวน
ทุกสิ8นรอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  

3.11 สินทรัพยอื์�น 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ประกอบด้วยตน้ทุนของการเช่าสถานที�ตั8งสถานีฐานระยะยาว  
ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัการขยายกาํลงัการใชไ้ฟฟ้าที�สถานีฐาน และค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับโครงการ
ปรับปรุงระบบเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที� และแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ค่าตดัจาํหน่าย 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอื�นที�ใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่า
คงเหลือ 
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ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวธีิเส้นตรงซึ�งโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบ
ที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั8นตามระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์
จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซึ� งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ�มตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื�อ
สินทรัพยน์ั8นพร้อมที�จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์สําหรับปีปัจจุบนั
และปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งันี8  

ตน้ทุนของการเช่าสถานที�ตั8งสถานีฐานระยะยาว อายสุญัญาเช่า 
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัการขยายกาํลงัการใชไ้ฟฟ้าที�สถานีฐาน ไม่เกินอายทีุ�เหลือของสญัญาอนุญาตให้

ดาํเนินการ 
ค่าสิทธิในการดาํเนินงานการใหบ้ริการสื�อสารขอ้มูลผา่น 
   สายโทรศพัท ์

10 ปี แต่ไม่เกินอายทีุ�เหลือของสญัญา
อนุญาตใหด้าํเนินการ 

3.12 การดอ้ยค่า 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ วนัสิ8นรอบระยะเวลา
ที�รายงานวา่มีขอ้บ่งชี8 เรื�องการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีที�มีขอ้บ่งชี8 จะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพย์
ที�คาดวา่จะไดรั้บคืนสาํหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอนหรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมื�อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพย์
ที�ก่อใหเ้กิด เงินสดสูงกวา่มูลค่าที�จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

เมื�อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื�อขาย ซึ� งไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น
และมีความชดัเจนวา่สินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซึ� งเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น
จะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพย์
ทางการเงินดงักล่าว ยอดขาดทุนที�บนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นเป็นผลต่าง
ระหวา่งราคาทุนที�ซื8อกบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท์างการเงินนั8นๆ ซึ� งเคยรับรู้แลว้ในงบกาํไรขาดทุน 

การคาํนวณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน 
มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยท์างการเงินสําหรับหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย คาํนวณโดย
อา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
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มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใช้
ของสินทรัพยห์รือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  
ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดที�จะไดรั้บในอนาคต
จะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พื�อให้สะทอ้นมูลค่าที�อาจ
ประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อสินทรัพย ์สําหรับสินทรัพย์
ที�ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์�น จะพิจารณามูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดที�สินทรัพยน์ั8นเกี�ยวขอ้งดว้ย 

การปรับลดการดอ้ยค่า 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกปรับลด เมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน
เพิ�มขึ8นในภายหลงั และการเพิ�มขึ8นนั8นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�เคยรับรู้ใน
งบกาํไรขาดทุน สําหรับสินทรัพยท์างการเงินที�บนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหนี8  
ที�จดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย การปรับลดการดอ้ยค่าจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ส่วนสินทรัพยท์างการเงินที�เป็นตราสารทุนที�จดัประเภทเป็นหลกัทรัพย์
เผื�อขาย การปรับลดจะถูกรับรู้โดยตรงในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับลด ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ที�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอื�นๆ ที�เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ วนัสิ8นรอบระยะเวลา
ที�รายงานว่ามีขอ้บ่งชี8 เรื� องการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกปรับลด หากมีการ
เปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่า
จะถูกปรับลดเพียงเท่าที�มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหัก
ค่าเสื�อมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหนึ�งไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

3.13 หนี8 สินที�มีภาระดอกเบี8ย 
หนี8 สินที�มีภาระดอกเบี8ยบนัทึกเริ�มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกบัการเกิดหนี8 สิน 
ภายหลังจากการบนัทึกหนี8 สินที�มีภาระดอกเบี8 ยจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 
ผลต่างระหวา่งยอดหนี8 เริ�มแรกและยอดหนี8 เมื�อครบกาํหนดไถ่ถอน จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน
ตลอดอายกุารกูย้มืโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบี8ยที�แทจ้ริง 
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3.14 เจา้หนี8การคา้และเจา้หนี8 อื�น 
เจา้หนี8การคา้และเจา้หนี8 อื�นแสดงในราคาทุน 

3.15 ผลประโยชน์พนกังาน 
กองทุนสาํรองเลี8ยงชีพ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัให้มีกองทุนสํารองเลี8 ยงชีพซึ� งเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบ
ตามที�ไดก้าํหนดการจ่ายสมทบไวแ้ล้ว สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี8 ยงชีพได้แยกออกไปจาก
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริษทัและไดรั้บการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุน
สํารองเลี8ยงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษทั
และบริษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี8ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน สําหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีที�เกิดรายการนั8น 

ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานและผลประโยชน์จากการใหบ้ริการระยะยาว 
ภาระผูกพนัเกี�ยวกับผลประโยชน์หลังออกจากงานที�ต้องชดเชยตามกฎหมายแรงงานและ
ผลประโยชน์จากการให้บริการระยะยาว กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ในงบการเงินดว้ยวิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที�ประมาณการไวซึ้� งคาํนวณโดยใชห้ลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ทั8 งหมดที� เกิดขึ8 นในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และรับรู้ค่าใช้จ่ายของ
ผลประโยชน์พนกังานในงบกาํไรขาดทุน 

ผลประโยชน์เมื�อเลิกจา้ง  
ผลประโยชน์เมื�อเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน เมื�อกลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงเจตนา
ผูกพนัอยา่งชดัเจนเกี�ยวกบัการเลิกจา้ง และไม่มีความเป็นไปไดที้�จะยกเลิก มีรายละเอียดอยา่ง
เป็นทางการทั8งการเลิกจา้งก่อนวนัเกษียณตามปกติ หรือเมื�อกลุ่มบริษทัและบริษทัเสนอให้มี
การออกจากงานโดยสมคัรใจ และมีความเป็นไปไดที้�จะไดรั้บการตอบรับขอ้เสนอนั8น และสามารถ
ประมาณจํานวนของการยอมรับข้อเสนอได้อย่างสมเหตุสมผล มีการคิดลดกระแสเงินสด 
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัสิ8นรอบระยะเวลาที�รายงาน 
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ผลประโยชน์ระยะสั8นของพนกังาน 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั8นของพนกังานวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเมื�อพนกังานทาํงานให ้

หนี8 สินรับรู้ดว้ยมูลค่าที�คาดวา่จะจ่ายชําระสําหรับการจ่ายโบนสัเป็นเงินสดระยะสั8นหรือ                  
การปันส่วนกาํไร หากกลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดย
อนุมานที�จะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที�พนักงานได้ทาํงานให้ในอดีตและภาระผูกพนันี8
สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ของโครงการ โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารทุนที�ออกให ้ณ วนัที�ใหสิ้ทธิ  

รายจ่ายของโครงการ จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและบนัทึกเป็นส่วนเพิ�มในรายการ 
“การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ ตลอดระยะเวลาที�การใหบ้ริการและ/หรือผลงาน
ที�กาํหนดไวใ้นโครงการเป็นไปตามเงื�อนไข 

3.16 ประมาณการหนี8 สิน 
ประมาณการหนี8 สินจะรับรู้ก็ต่อเมื�อกลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระหนี8 สินตามกฎหมายที�เกิดขึ8น
ในปัจจุบนัหรือที�ก่อตวัขึ8นอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้ง
แน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื�อชาํระภาระหนี8 สินดงักล่าว ประมาณการ
หนี8 สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที�จะจ่ายในอนาคต โดยใช้อตัราคิดลดในตลาด
ปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้เพื�อให้สะทอ้นจาํนวนที�อาจประเมินไดใ้นตลาด ปัจจุบนัซึ� งแปร
ไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อหนี8 สิน ประมาณการหนี8 สินส่วนที�เพิ�มขึ8นเนื�องจากเวลาที�ผา่น
ไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

3.17 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
รายไดที้�รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดพิเศษ 
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การขายสินคา้และใหบ้ริการ 
รายไดจ้ากการขายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน เมื�อไดโ้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็น
เจา้ของสินคา้ที�มีนยัสาํคญัไปใหก้บัผูซื้8อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุม
หรือบริหารสินคา้ที�ขายไปแลว้นั8นหรือมีความไม่แน่นอนที�มีนยัสําคญัในการไดรั้บประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั8น ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุน
ที�เกิดขึ8นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ หรือ มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนที�จะตอ้งรับคืนสินคา้ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเมื�อมีการใหบ้ริการ 
รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�และค่าบริการศูนยใ์ห้ข่าวสารบริการทางโทรศพัทรั์บรู้ใน
งบกาํไรขาดทุนเมื�อไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้  

รายไดจ้ากการให้บริการสื�อสารขอ้มูลผ่านสายโทรศพัท์รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเมื�อไดใ้ห้บริการ
แก่ลูกคา้แลว้ 

รายไดค้่าเช่า 
รายไดค้่าเช่าจากอุปกรณ์รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่าย
เริ�มแรกที�เกิดขึ8นเป็นการเฉพาะเพื�อใหเ้กิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ�งของค่าเช่าทั8งสิ8นตามสัญญา 

ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
รายไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัการก่อสร้างหรือการยกระดบัการบริการภายใตข้อ้ตกลงสัมปทานบริการ
จะรับรู้ตามขั8นความสําเร็จของงาน รายไดจ้ากการดาํเนินงานหรือให้บริการจะรับรู้ในงวดบญัชี
ที�กลุ่มบริษทัและบริษทัให้บริการ เมื�อกลุ่มบริษทัและบริษทัให้บริการตามขอ้ตกลงสัมปทาน
บริการมากกวา่หนึ�งบริการ สิ�งตอบแทนที�ไดรั้บจะถูกปันส่วนโดยอา้งอิงจากมูลค่ายติุธรรมของ
บริการที�ส่งมอบ 

เงินปันผลรับ 
เงินปันผลรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนในวนัที�กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

ดอกเบี8ยรับ 
ดอกเบี8ยรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใชจ่้าย 
ค่าใชจ่้ายบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
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3.18 ตน้ทุนทางการเงิน 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบี8ยจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหนี8 สินส่วนที�เพิ�มขึ8น
เนื�องจากเวลาที�ผา่นไป และสิ�งตอบแทนที�คาดวา่จะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์
ทางการเงินที�ถือไวเ้พื�อขาย ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินที�รับรู้ใน
งบกาํไรขาดทุน หรือขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (นอกเหนือลูกหนี8การคา้) 
และขาดทุนจากเครื�องมือป้องกนัความเสี�ยงรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 

ต้นทุนการกู้ยืมที�ไม่ได้เกี�ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ที�เข้าเงื�อนไข 
รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน โดยใชว้ธีิอตัราดอกเบี8ยที�แทจ้ริง 

3.19 สัญญาเช่า 
สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
สัญญาเช่าระยะยาวเพื�อเช่าสินทรัพยโ์ดยที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของ
ส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่าจะจดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินที�ตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงาน 
(สุทธิจากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรง
ตลอดอายขุองสัญญาเช่านั8น 

ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ8นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เบี8ยปรับที�ตอ้งจ่าย
ใหก้บัผูใ้หเ้ช่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในระยะเวลาบญัชีที�การยกเลิกนั8นเกิดขึ8น 

สัญญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าซึ� งกลุ่มบริษทัและบริษทัได้รับโอนผลตอบแทนและความเสี�ยงส่วนใหญ่ของการเป็น
เจา้ของสินทรัพยย์กเวน้กรรมสิทธิg ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน กลุ่มบริษทัและ
บริษทับนัทึกสินทรัพยที์�เช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วนัเริ�มตน้ของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัของ
จาํนวนเงินขั8นตํ�าที�จะตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากวา่ ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพย์
ที�เช่าคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย ์ดอกเบี8ยหรือค่าใช้จ่าย
ทางการเงินคาํนวณโดยใช้วิธีอตัราดอกเบี8 ยที�แทจ้ริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบี8ยหรือ
ค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าเสื�อมราคารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 
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3.20 ภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเวน้แต่ในส่วนที�
เกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือรายการที�รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีที�คาดวา่จะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไร
หรือขาดทุนประจาํปีที�ตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีที�ประกาศใช ้ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษี
ที�เกี�ยวกบัรายการในปีก่อนๆ 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดขึ8นระหวา่งมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี8 สินและจาํนวนที�ใช้เพื�อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้
รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เมื�อเกิดจากผลแตกต่างชั�วคราวดงัต่อไปนี8  การรับรู้ค่าความนิยม
ในครั8 งแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหนี8 สินในครั8 งแรกซึ� งเป็นรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจและ
รายการนั8นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือภาษี และผลแตกต่างที�เกี�ยวขอ้งกบั
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

การวดัมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตดับญัชีตอ้งพิจารณาถึงผลกระทบทางภาษีที�จะเกิดจาก
ลกัษณะวิธีการที�กลุ่มบริษทัและบริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่าย
ชาํระหนี8 สินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที�สิ8นรอบระยะเวลาที�รายงาน 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีที�คาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชั�วคราวเมื�อมี
การปรับปรุงโดยใชอ้ตัราภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ8นรอบระยะเวลา
ที�รายงาน 
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ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทั
และบริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที�ไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษี
ที�ตอ้งจ่ายเพิ�มขึ8น และมีดอกเบี8ยที�ตอ้งชาํระ กลุ่มบริษทัและบริษทั เชื�อวา่ไดต้ั8งภาษีเงินไดค้า้งจ่าย
เพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดที้�จะจ่ายในอนาคต ซึ� งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั 
รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี8อยูบ่นพื8นฐาน
การประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเกี�ยวกบัเหตุการณ์
ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะทาํให้กลุ่มบริษทัและบริษทัเปลี�ยนการตดัสินใจโดยขึ8นอยู่กบั
ความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายที�มีอยู ่การเปลี�ยนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบ
ต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดที�เกิดการเปลี�ยนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี8 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบได้
เมื�อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี8 สิน
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดนี้8 ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั
สาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับหน่วยภาษีต่างกนันั8นกิจการมีความตั8งใจ
จะจ่ายชาํระหนี8 สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั8งใจจะรับคืน
สินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี8 สินในเวลาเดียวกนั 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมื�อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่กาํไร
เพื�อเสียภาษีในอนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวดงักล่าว  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ วนัสิ8นรอบระยะเวลาที�รายงานและจะถูก
ปรับลดลงเท่าที�ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

3.21 กาํไรต่อหุน้ 
กลุ่มบริษทัและบริษทั แสดงกาํไรต่อหุ้นขั8นพื8นฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับหุ้นสามญั 
กาํไรต่อหุ้นขั8นพื8นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของกลุ่มบริษทั
และบริษทัดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ8าหนกัที�ออกจาํหน่ายระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยจาํนวน
หุน้สามญัที�ซื8อคืน กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญั
ที�ปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ8 าหนกัที�ออกจาํหน่ายและปรับปรุงดว้ยจาํนวน
หุ้นสามญัที�ซื8อคืน และผลกระทบของตราสารที�อาจเปลี�ยนเป็นหุ้นสามญัปรับลดทั8งหมดและ
สิทธิซื8อหุน้ของพนกังาน 
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3.22 รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
ผลการดาํเนินงานของส่วนงานที�รายงานต่อประธานเจา้หน้าที�บริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที�เกิดขึ8นจากส่วนงานดาํเนินงานนั8น
โดยตรงรวมถึงรายการที�ไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล  

3.23 การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษทัและบริษทั
ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตั8ง 
ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หนี8 สินและการเปิดเผย
ขอ้มูลเกี�ยวกบัสินทรัพยแ์ละหนี8 สินที�อาจเกิดขึ8น ณ วนัสิ8นรอบระยะเวลาที�รายงาน รวมทั8งการแสดง
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของปีบญัชี ถึงแมว้า่การประมาณการของผูบ้ริหาร ไดพ้ิจารณาอยา่งสมเหตุสมผล
ภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั8น ผลที�เกิดขึ8นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั8น 

การใชดุ้ลยพินิจที�สาํคญัในการใชน้โยบายการบญัชี มีดงัต่อไปนี8  

การรับรู้ตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละการคิดค่าเสื�อมราคาของสินทรัพย ์
การรับรู้ตน้ทุนที�เกิดขึ8นเป็นส่วนหนึ� งของมูลค่าตามบญัชีของรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จะสิ8นสุดเมื�อผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาแลว้วา่สินทรัพยน์ั8นอยูใ่นสภาพที�พร้อม
จะใชง้านไดต้ามความประสงค์ของผูบ้ริหาร นอกจากนั8น นโยบายการบญัชีวิธีการคิดค่าเสื�อมราคา
และการประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ยงัคงใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการ
ทบทวนอยา่งสมํ�าเสมอทุกรอบระยะเวลาบญัชี 

การดอ้ยค่า 
สินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัจะมีการทบทวน ณ ทุกวนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน
วา่มีขอ้บ่งชี8  เรื�องการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีที�มีขอ้บ่งชี8 จะทาํการประมาณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน
ของสินทรัพย ์ 

การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งกบัผลขาดทุนสะสมยกมา 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้เมื�อบริษทัคาดการณ์ไดแ้น่นอนวา่จะมีประโยชน์ทางภาษี
ในอนาคต และโอกาสที�บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที�จะสามารถใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุน
ทางภาษีสะสม 

ขอ้พิพาททางการคา้และคดีความที�สาํคญั 
รายการที�มีการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารในการตั8งประมาณการหนี8 สินที�อาจเกิดขึ8นจากคดีความ
ที�สาํคญัเนื�องจากผลคดียงัไม่สิ8นสุด 
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3.24 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที�จะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื�อโอนหนี8 สินในรายการ
ที�เกิดขึ8นในสภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัที�วดัมูลค่า ไม่วา่ราคานั8นจะสามารถสังเกตได้
โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการ
สินทรัพย์หรือหนี8 สินรายการใดรายการหนึ� ง กลุ่มบริษัทและบริษัทพิจารณาถึงลักษณะของ
สินทรัพยห์รือหนี8 สินนั8นซึ� งผูร่้วมตลาดจะนาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาของสินทรัพยห์รือ
หนี8 สิน ณ วนัที�วดัมูลค่า โดยการวดัมูลค่ายุติธรรมและ/หรือการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินนี8  
ใชต้ามเกณฑต์ามที�กล่าว 

นอกจากนี8  การวดัมูลค่ายุติธรรมได้จดัลําดับชั8 นเป็นระดับที�  1 ระดับที�  2 และระดับที�  3 โดยแบ่ง
ตามลาํดบัขั8นของขอ้มูลที�สามารถสังเกตได ้และตามลาํดบัความสําคญัของขอ้มูลที�ใช้วดัมูลค่า
ยติุธรรม ซึ� งมีดงัต่อไปนี8  

- ระดับที� 1 เป็นราคาเสนอซื8อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับ
สินทรัพย ์หรือหนี8 สินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั8น ณ วนัที�วดัมูลค่า 

- ระดบัที� 2 เป็นขอ้มูลอื�นที�สังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพยน์ั8น
หรือหนี8 สินนั8นนอกเหนือจากราคาเสนอซื8อขายซึ� งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัที� 3 เป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั8นหรือหนี8 สินนั8น 

4. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี8  
หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
เงินสดในมือ  56 6  2 2 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 34 607 811 8 81 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 34 13,526 13,495 400 1,070 
  14,189 14,312 410 1,153 
หกั เงินฝากธนาคารที�สามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 5 (2,963) (4,447) - - 
รวม  11,226 9,865 410 1,153 
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจดัตามประเภทสกุลเงินตรา ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ไดด้งันี8  
หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2559  2558  2559  2558 
สกลุเงินบาท  10,638 9,709 251 1,051 
สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ  477 153 157 100 
สกลุเงินยโูร  111 3 2 2 

รวม  11,226 9,865 410 1,153 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีอตัราดอกเบี8ยที�แทจ้ริงในอตัราระหวา่ง
ร้อยละ 0.04 ถึงร้อยละ 1.66 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.04 ถึงร้อยละ 1.50 ต่อปี) 

5. เงินฝากธนาคารที&สามารถใช้เป็นการเฉพาะ  
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที�บงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ บริษทัยอ่ย
ต้องฝากเงินสดที� รับล่วงหน้าจากลูกค้าไว้ในธนาคารเป็นจํานวนไม่น้อยกว่ามูลค่าคงเหลือของ 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ของบริษทัยอ่ย และไม่สามารถนาํไปใชส้ําหรับวตัถุประสงคอื์�นนอกจากชาํระ
ใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการเท่านั8น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 เงินฝากธนาคารที�สามารถใชเ้ป็นการเฉพาะในงบการเงินรวม
มีจาํนวนเงิน 2,963 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558: 4,447 ลา้นบาท) 

6. เงินลงทุนอื&น  
เงินลงทุนอื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี8  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
เงนิลงทุนระยะสั%น     
เงินลงทุนเผื�อขาย - 305 - - 
 - 305 - - 
เงนิลงทุนระยะยาวอื&น     
เงินฝากประจาํกบัสถาบนัการเงินที�ถูกจาํกดัการใช ้ 11 11 -  - 
เงินลงทุนระยะยาวอื�น 48 47 48 47 
 59 58 48 47 
รวม 59 363 48 47 
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เงินลงทุนเผื&อขาย 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนซึ� งไดล้งทุนผา่นกองทุนส่วนบุคคลที�บริหารโดยบริษทั
จดัการกองทุนอิสระ มีอตัราดอกเบี8ยร้อยละ 0.37 ถึงร้อยละ 3.70 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2559 : ไม่มี) 

รายการเคลื�อนไหวของเงินลงทุนเผื�อขายในระหวา่งปีสิ8นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี8  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

 2559  2558 

เงินลงทุนระยะสั%น   

เงินลงทุนเผื&อขาย   
ณ วนัที� 1 มกราคม 305 1,542 
เพิ�มขึ8นระหวา่งปี 3 1,155 
ลดลงระหวา่งปี (308) (2,392) 
ณ วนัที& 31 ธันวาคม - 305 

 

เงินฝากประจํากบัสถาบันการเงินที&ถูกจํากดัการใช้ 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากประจาํกับสถาบนัการเงินจาํนวนเงิน 11.20 ล้านบาท  
(31 ธนัวาคม 2558: 11.20 ลา้นบาท) ซึ� งวางไวเ้ป็นหลกัประกนัในการที�ธนาคารออกหนงัสือคํ8าประกนั
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 เป็นจาํนวนเงินทั8งสิ8น 40 ลา้นบาท และ 20 ลา้นบาท สําหรับ
กลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั 

เมื�อวนัที� 29 กนัยายน 2559 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั ประชารัฐรักสามคัคี (ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวน 
1,000 หุ้น ซึ� งมีมูลค่าที�ตราไว ้1,000 บาทต่อหุ้น จาํนวนรวมทั8งสิ8น 1 ลา้นบาท โดยถือสัดส่วนจาํนวน
ร้อยละ 1 วตัถุประสงคก์ารลงทุนเพื�อพฒันาเศรษฐกิจประเทศไทยร่วมกบัรัฐบาล   
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7. ลูกหนี%การค้าและลูกหนี%อื&น 

ลูกหนี8การคา้และลูกหนี8 อื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี8  
หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 

ลูกหนี%การค้า      
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 34     

ลูกหนี8การคา้  56 5 53 711 
รายไดค้า้งรับ  12 6 3 910 

  68 11 56 1,621 
บุคคลหรือกิจการอื�นๆ      

ลูกหนี8การคา้  6,773 5,973 211 842 
รายไดค้า้งรับ  5,903 6,074 1,580 1,639 

  12,676 12,047 1,791 2,481 

รวมลูกหนี%การค้า  12,744 12,058 1,847 4,102 
หกั  ค่าเผื�อหนี8สงสยัจะสูญ  (1,367) (1,028) (122) (194) 

ลูกหนี%การค้า - สุทธิ  11,377 11,030 1,725 3,908 

ลูกหนี%อื&น      
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  2,153 1,593 19 52 
ลูกหนี8  - บตัรเงินสด/เติมเงินผา่น

โทรศพัทเ์คลื�อนที� 
  

276 
 

705 
 

- 
 

- 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที�จ่าย  - 1,159 - 1,008 
ภาษีมูลค่าเพิ�มรอขอคืน  223 1,694 - - 
อื�นๆ  87 207 125 514 

รวมลูกหนี%อื&น  2,739 5,358 144 1,574 

รวมลูกหนี%การค้าและลูกหนี%อื&น  14,116 16,388 1,869 5,482 

(กลบัรายการ) หนี8 สูญและหนี8สงสยัจะสูญ     
สาํหรับปีสิ8นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม  1,538 1,315 (2) - 
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การวเิคราะห์อายขุองลูกหนี8การคา้ มีดงันี8  
หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2559  2558  2559  2558 

บุคคลหรือกจิการที&เกี&ยวข้องกนั      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระถึงเกินกาํหนด 
    ชาํระไม่เกิน 3 เดือน 

  
67 

 
11 

 
56 

 
1,621 

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

 68 11 56 1,621 

บุคคลหรือกจิการอื&นๆ      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระถึงเกินกาํหนด 
    ชาํระไม่เกิน 3 เดือน 

  
10,125 

 
9,610 

 
2 

 
461 

เกินกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 475 393 13 56 
เกินกวา่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 300 131 54 88 
เกินกวา่ 12 เดือน 1,776 1,913 1,722 1,876 
 12,676 12,047 1,791 2,481 
หกั  ค่าเผื�อหนี8สงสยัจะสูญ (1,367) (1,028) (122) (194) 

 11,309 11,019 1,669 2,287 

ลูกหนี%การค้า - สุทธิ 11,377 11,030 1,725 3,908 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีระยะเวลาตั8งแต่ 14 วนัถึง 30 วนั 
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ลูกหนี8การคา้จดัตามประเภทสกุลเงินตรา ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ไดด้งันี8  
หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2559  2558  2559  2558 
สกลุเงินบาท  10,745 10,970 1,712 3,899 
สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ  630 59 13 8 
สกลุเงินยโูร  2 1 - 1 

รวม  11,377 11,030 1,725 3,908 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทัและบริษทัมียอดหนี8 คงเหลือของรายไดค้า้งรับของเงินส่วนแบ่ง
รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ จํานวน 1,584 ล้านบาท และ 1,574 ล้านบาท 
ตามลาํดบั (31 ธันวาคม 2558: 1,584 ล้านบาท และ 1,574 ล้านบาท ตามลาํดบั) ส่วนหนึ� งของยอดคงเหลือ
ดังกล่าวแสดงเป็นหนี8 คงค้างนานเกิน 12 เดือน เป็นจํานวนเงิน 1,584 ล้านบาท และ 1,574 ล้านบาท 
ตามลาํดบั (31 ธนัวาคม 2558: 1,573 ลา้นบาท และ 1,564 ลา้นบาท ตามลาํดบั)  

เมื�อวนัที� 16 มกราคม 2556 บริษทัไดย้ื�นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษทั  
ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ชาํระหนี8ดงักล่าวพร้อมดอกเบี8ยรวมเป็นจาํนวนเงิน 1,527 ลา้นบาท  

เมื�อวนัที� 26 พฤศจิกายน 2556 บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อย ไดย้ื�นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อ
ศาลปกครองกลางเรียกร้องให้บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท”) ชาํระหนี8 ดงักล่าว
พร้อมดอกเบี8ยรวมเป็นจาํนวนเงิน 11 ลา้นบาท  
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8. สินค้าคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี8  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
สินคา้สาํเร็จรูป 3,529 4,831 - 2 
วสัดุและอะไหล่ 46 602 - 15 
อะไหล่เพื�อการซ่อมแซม 
   เครือข่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที� 

 
677 

 
478 

 
383 

 
440 

 4,252 5,911 383  457 
หกั  ค่าเผื�อสินคา้ลา้สมยัและการลดมูลค่า 
          ของสินคา้คงเหลือ 

 
(1,167) 

 
(852) 

 
(382) 

 
(418) 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 3,085 5,059 1 39 

กลุ่มบริษัทและบริษัทรับรู้ (กลับรายการ) ค่าเผื�อสินค้าล้าสมยั และการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 
สําหรับปีสิ8นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 315 ลา้นบาท และ (36) ลา้นบาท ตามลาํดบั (2558: 
207 ลา้นบาท และ (20) ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
รายการเคลื�อนไหวในเงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งปีสิ8นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม 
  2559  2558 
ณ วนัที� 1 มกราคม  - - 
เงินลงทุนเพิ�มขึ8น  - 11 
รับรู้กาํไร (ขาดทุน) ในบริษทัร่วม  24 (11) 

ณ วนัที& 31 ธันวาคม  24 - 
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เมื�อวนัที� 15 กรกฎาคม 2558 ABN ไดช้าํระเงินค่าหุ้นของ IH ที�เรียกชาํระเพิ�มเติมร้อยละ 75 เป็นจาํนวน 
10.88 ล้านบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อนําไปใช้ลงทุนในอนาคต บริษัทยงัคงมีสัดส่วนการถือหุ้น
คงเหลือร้อยละ 29 

รายการเคลื�อนไหวในเงินลงทุนในการร่วมคา้ในระหวา่งปีสิ8นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 ประกอบดว้ย 
(2558: ไม่มี) 

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม 

ณ วนัที� 1 มกราคม  - 
เงินลงทุนเพิ�มขึ8น  15 
รับรู้กาํไร (ขาดทุน) ในการร่วมคา้  - 

ณ วนัที& 31 ธันวาคม  15 

การจัดตั%งการร่วมค้า 
เมื�อวนัที� 20 ตุลาคม 2558 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติให้บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค 
จาํกดั (“ABN”) ซึ� งเป็นบริษทัย่อย เขา้ร่วมทุนกบับริษทั อมตะ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) (“AMATA”) 
ในสัดส่วนร้อยละ 60 หรือ 599,998 หุ้น คิดเป็นเงินลงทุนรวมจาํนวน 60 ลา้นบาท เพื�อการพฒันาโครงสร้าง
พื8นฐานโครงข่ายใยแก้วนาํแสงภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ภายใตชื้�อว่าบริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค 
จาํกดั (“AN”) โดย ABN ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิ�มทุนเมื�อวนัที� 30 พฤศจิกายน 2559 (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 

เมื�อวนัที� 6 ธันวาคม 2559 ABN ไดล้งทุนใน AN เป็นจาํนวน 599,998 หุ้น ในราคาหุ้นละ 25 บาท เป็น
จาํนวนเงิน 15 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 60 โดยในปี 2559 AN ยงัไม่ได้เริ� ม
ดาํเนินธุรกิจ 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนเหล่านั8นสาํหรับแต่ละปี มีดงันี8  

หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 
 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ทุนชําระแล้ว  ราคาทุน  มูลค่าตามวธิีส่วนได้เสีย  เงนิปันผลรับ 
 2559 2558 2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

 (ร้อยละ)               

บริษทัร่วม                 
บริษทั อินฟอร์เมชั�น ไฮเวย ์จาํกดั 29 29 50 50 15 15 24  -  -  - 

              
การร่วมค้า              
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั 60 - 25 - 15 - 15  -  -  - 
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สรุปขอ้มูลฐานะทางการเงินของบริษทัร่วมและการร่วมคา้และผลการดาํเนินงานสาํหรับปีสิ8นสุดวนัเดียวกนั มีดงันี8  
หน่วย : ล้านบาท 

  

วนัที& 

รายงาน 

สัดส่วนความ

เป็นเจ้าของ 

(ร้อยละ) 

  

สินทรัพย์

หมุนเวยีน 

  

สินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวยีน 

  

สินทรัพย์รวม 

  

หนี%สิน

หมุนเวยีน 

  

หนี%สิน 

ไม่หมุนเวยีน 

  

หนี%สินรวม 

  

รายได้ 

รวม 

  

ค่าใช้จ่าย 

รวม 

  

กาํไร 

(ขาดทุน) 

ปี 2559               

บริษทัร่วม            
บริษทั อินฟอร์เมชั�น ไฮเวย ์จาํกดั 31 ธนัวาคม 29 197  584  781 555 142 697 275 207 68 

การร่วมค้า            
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั 31 ธนัวาคม 60 25  -  25 1 - 1 - 1 (1) 

              

ปี 2558      

บริษทัร่วม      
บริษทั อินฟอร์เมชั�น ไฮเวย ์จาํกดั 31 ธนัวาคม 29 132  500  632 247 370 617 159 175 (16) 
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

รายการเคลื�อนไหวในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปีสิ8นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2559  2558 

ณ วนัที� 1 มกราคม  7,661 7,912 
การเพิ�มทุนในบริษทัยอ่ย  60  14 
การลดทุนในบริษทัยอ่ย  - (75) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - (179) 
การเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย  - (11) 
ณ วนัที& 31 ธันวาคม  7,721 7,661 

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) เป็นจาํนวน 15 ลา้นบาท 
(หุน้สามญั 150,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) กบักระทรวงพาณิชย ์การเพิ�มทุนในครั8 งนี8 มีวตัถุประสงค์
เพื�อนําไปใช้ลงทุนในอนาคต บริษัทได้จ่ายเงินลงทุนเพิ�มในราคา 100 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจาํนวนเงิน  
14 ลา้นบาท ซึ� งทาํใหบ้ริษทัมีสัดส่วนการถือหุน้เป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 

เมื�อวนัที� 30 พฤศจิกายน 2559 ABN ไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนจาก 15 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 150,000 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 100 บาท) เป็นจาํนวน 75 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) กบักระทรวงพาณิชย ์
การเพิ�มทุนในครั8 งนี8 มีวตัถุประสงคเ์พื�อนาํไปใชล้งทุนในการร่วมคา้ บริษทัไดจ่้ายเงินลงทุนเพิ�มในราคา 100 
บาทต่อหุ้น รวมเป็นจาํนวนเงิน 60 ล้านบาท ซึ� งทาํให้บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 99.99 ของ 
ทุนจดทะเบียน 
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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� งเป็นบริษทัย่อย สําหรับปีสิ8นสุดวนัที�  31 ธันวาคม 2558 เป็นจาํนวนเงิน 179 ล้านบาท จากการ 
สอบทานมูลค่าตามบญัชีของ AIR เมื�อวนัที� 19 ตุลาคม 2558 AIR ไดเ้สร็จสิ8นการชาํระบญัชี 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนเหล่านั8นสาํหรับแต่ละปี มีดงันี8  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ทุนชําระแล้ว  ราคาทุน  การด้อยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  รายได้เงนิปันผลสําหรับปี 

 2559 2558 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
 (ร้อยละ)                    

บริษทัย่อย      
บริษทั แอดวานซ์ คอนแทค็ เซ็นเตอร์ จาํกดั 99.99 99.99 272  272  811  811  -  -  811  811  273  184 
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  -  88 
บริษทั แอดวานซ์  เอม็เปย ์จาํกดั 99.99 99.99 300  300  336  336  -  -  336  336  591  538 
บริษทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จาํกดั 99.99 99.99 100  100  100  100  -  -  100  100  166  726 
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั 99.99 99.99 1,350  1,350  1,485  1,485  -  -  1,485  1,485  23,492  31,793 
บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค จาํกดั 99.99 99.99 300  300  300  300  -  -  300  300  -  1,176 
บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซพัพลาย จาํกดั 99.99 99.99 50  50  50  50  -  -  50  50  835  810 
บริษทั แฟกซ์ ไลท ์จาํกดั 99.98 99.98 1  1  1  1  -  -  1  1  1,465  933 
บริษทั ไมโม่ เทค จาํกดั 99.99 99.99 50  50  50  50  -  -  50  50  1,187  477 
บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค จาํกดั 99.99 99.99 75  15  75  15  -  -  75  15  -  - 

รวม                 15,951  15,891  (8,230)  (8,230)  7,721  7,661  28,009  36,725 
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11. ที&ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
รายการเคลื�อนไหวของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�เกิดขึ8นในระหวา่งปีสิ8นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2559 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

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

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 

 2559       2559 

ราคาทุน         
ที�ดิน  524  -  -  -  524 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 477  -  (34)  - 443 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 1,383  287   (92)  17 1,595 
คอมพิวเตอร์ เครื�องมือและอุปกรณ์ 99,805  45,683  (1,379)  7,361 151,470 
เครื�องตกแต่งติดตั8งและอุปกรณ์

สาํนกังาน 
 

1,629 
 

98 
  

 (526) 
  

4 
 

1,205 
อุปกรณ์การสื�อสารเพื�อให้เช่า 8  -  -  - 8 
ยานพาหนะ 237  9   (34)  - 212 

รวม 104,063  46,077  (2,065)  7,382  155,457 
         

ค่าเสื&อมราคาสะสม          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (420)  (12)  34 - (398) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (754)   (193)  82 1 (864) 
คอมพิวเตอร์ เครื�องมือและอุปกรณ์ (30,506)  (15,148)  1,358 - (44,296) 
เครื�องตกแต่งติดตั8งและอุปกรณ์

สาํนกังาน 
 

(1,397) 
  

(77) 
  

523 (1) 
 

(952) 
อุปกรณ์การสื�อสารเพื�อให้เช่า (4)  -  - - (4) 
ยานพาหนะ (114)  (35)   24 -  (125) 

รวม (33,195)  (15,465)  2,021  -  (46,639) 
สินทรัพยที์�อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

และติดตั8ง 
 

13,778 
  

3,646 
  

(6) 
  

(7,474) 
  

9,944 
หกั ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (355)  -  -  -  (355) 
 ค่าเผื�ออุปกรณ์ที�ยกเลิกการใชง้าน -  (136)  -  -  (136) 

ที&ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 84,291  34,122  (50)  (92)  118,271 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ%นสุดวันที& 31 ธันวาคม 2559  
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ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2558 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอด ณ วนัที&  เพิ&มขึ%น  ลดลง  โอน/อื&นๆ  ยอด ณ วนัที& 

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2558       2558 

ราคาทุน         
ที�ดิน  524  -  -  -  524 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 493  -  (7)  (9) 477 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 1,127  342  (85)  (1) 1,383 
คอมพิวเตอร์ เครื�องมือและอุปกรณ์ 83,380  24,508  (15,535)  7,452 99,805 
เครื�องตกแต่งติดตั8งและอุปกรณ์

สาํนกังาน 
 

1,615 
  

117 
  

(89) 
  

(14) 
 

1,629 
อุปกรณ์การสื�อสารเพื�อให้เช่า 8  -  -  - 8 
ยานพาหนะ 239  63  (65)  - 237 

รวม 87,386  25,030  (15,781)  7,428  104,063 
         

ค่าเสื&อมราคาสะสม          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (417)  (19)  7  9 (420) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (668)  (148)  62  - (754) 
คอมพิวเตอร์ เครื�องมือและอุปกรณ์ (36,090)  (9,887)  15,486  (15) (30,506) 
เครื�องตกแต่งติดตั8งและอุปกรณ์

สาํนกังาน 
 

(1,437) 
  

(61) 
  

89 
  

12 
 

(1,397) 
อุปกรณ์การสื�อสารเพื�อให้เช่า (4)  -  -  - (4) 
ยานพาหนะ (131)  (38)  55  -  (114) 

รวม (38,747)  (10,153)  15,699  6  (33,195) 
สินทรัพยที์�อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

และติดตั8ง 
 

12,427 
  

9,050 
  

(98) 
  

(7,601) 
  

13,778 
หกั ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (363)  -  8  -  (355) 

ที&ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 60,703  23,927  (172)  (167)  84,291 

          

ค่าเสื&อมราคาสําหรับปีสิ%นสุดวนัที& 31 ธันวาคม     
2559       ล้านบาท 15,465 

2558       ล้านบาท 10,153 

 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ%นสุดวันที& 31 ธันวาคม 2559  
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ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2559 

หน่วย : ล้านบาท 

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

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2559       2559 

ราคาทุน         
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 357  -  (35)  -  322 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 458  7  (118)  16  363 
คอมพิวเตอร์ เครื�องมือและอุปกรณ์ 5,886  2  (1,273)  -  4,615 
เครื�องตกแต่งติดตั8งและอุปกรณ์

สาํนกังาน 
 

1,178 
  

5 
  

(531) 
  

- 
  

652 
ยานพาหนะ 105  2  (24)  -    83 

รวม 7,984  16  (1,981)  16  6,035 
         

ค่าเสื&อมราคาสะสม         
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (345) (8) 35 - (318) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (380) (20) 91 - (309) 
คอมพิวเตอร์ เครื�องมือและอุปกรณ์ (5,623) (63) 1,262 - (4,424) 
เครื�องตกแต่งติดตั8งและอุปกรณ์

สาํนกังาน 
 

(1,123) 
 

(20) 
 

529 
 
- 

 
(614) 

ยานพาหนะ (50) (16) 18 - (48) 
รวม (7,521)  (127)  1,935  -  (5,713) 

สินทรัพยที์�อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
และติดตั8ง 

 
37 

  
- 

  
(6) 

  
(16) 

  
15 

ที&ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 500  (111)  (52)  -  337 

 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ%นสุดวันที& 31 ธันวาคม 2559  
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ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2558 

หน่วย : ล้านบาท 

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

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2558       2558 

ราคาทุน         
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 372  -  (6)  (9)  357 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 573  57  (172)  -  458 
คอมพิวเตอร์ เครื�องมือและอุปกรณ์ 21,898  16  (16,074)  46  5,886 
เครื�องตกแต่งติดตั8งและอุปกรณ์

สาํนกังาน 
 

1,201 
  

24 
  

(47) 
  

- 
  

1,178 
ยานพาหนะ 152  30  (77)  -  105 

รวม 24,196  127  (16,376)  37  7,984 
          

ค่าเสื&อมราคาสะสม          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (346) (14) 6 9 (345) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (421) (38) 79 - (380) 
คอมพิวเตอร์ เครื�องมือและอุปกรณ์ (21,194) (196) 15,771 (4) (5,623) 
เครื�องตกแต่งติดตั8งและอุปกรณ์

สาํนกังาน 
 

(1,140) 
 

(21) 
 

38 
 

- 
 

(1,123) 
ยานพาหนะ (87) (20) 57 - (50) 

รวม (23,188)  (289)  15,951  5  (7,521) 
สินทรัพยที์�อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

และติดตั8ง 
 

95 
  

- 
  

(13) 
  

(45) 
  

37 

ที&ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 1,103  (162)  (438)  (3)  500 

          
ค่าเสื&อมราคาสําหรับปีสิ%นสุดวนัที& 31 ธันวาคม      

2559       ล้านบาท  127 

2558       ล้านบาท 289 

 

 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ%นสุดวันที& 31 ธันวาคม 2559  
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12. สินทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดําเนินการ 
รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการที�เกิดขึ8นในระหว่างปีสิ8นสุด
วนัที� 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอด ณ วนัที&  เพิ&มขึ%น  ลดลง  โอน/อื&นๆ  ส่งมอบให้  ยอด ณ วนัที& 

 1 มกราคม        ทีโอที  31 ธันวาคม 
 2559        2559 

ราคาทุน        
ตน้ทุนของเครื�องมือและอุปกรณ์ 

ในการดาํเนินการดาตา้เน็ท 
 

1,248 
 

-  -  -  -  1,248 
รวม 1,248  -  -  -  -  1,248 

            
ค่าเสื&อมราคาและค่าตัดจําหน่ายสะสม           

ตน้ทุนของเครื�องมือและอุปกรณ์ 
ในการดาํเนินการดาตา้เน็ท (1,038) -  -  - - (1,038) 
รวม (1,038)  -  -  -  -  (1,038) 

หกั ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (210)  -  -  -  -  (210) 

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ -  -  -  -  -  - 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ%นสุดวันที& 31 ธันวาคม 2559  
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ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2558 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอด ณ วนัที&  เพิ&มขึ%น  ลดลง  โอน/อื&นๆ  ส่งมอบให้  ยอด ณ วนัที& 

 1 มกราคม        ทีโอที  31 ธันวาคม 
 2558        2558 

ราคาทุน        
ตน้ทุนของเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที� 145,423  676  (21,721)  (31)  (124,347)  - 
ตน้ทุนของเครื�องมือและอุปกรณ์ 

ในการดาํเนินการดาตา้เน็ท 
 

1,248 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

1,248 
รวม 146,671  676  (21,721)  (31)  (124,347)  1,248 

            
ค่าเสื&อมราคาและค่าตัดจําหน่ายสะสม           

ตน้ทุนของเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที� (137,320) (8,606) 21,558 21 124,347 - 
ตน้ทุนของเครื�องมือและอุปกรณ์ 

ในการดาํเนินการดาตา้เน็ท (1,038) - - - - (1,038) 
รวม (138,358)  (8,606)  21,558  21  124,347  (1,038) 

เงินจ่ายล่วงหนา้และงานระหว่างก่อสร้างของ
ตน้ทุนของเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที� 

 
635 

  
(612) 

  
- 

  
(23) 

  
- 

  
- 

หกั ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (210)  -  -  -  -  (210) 

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 8,738  (8,542)  (163)  (33)  -  - 

          
ค่าเสื&อมราคาและค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสิ%นสุดวนัที& 31 ธันวาคม 2558   ล้านบาท 8,606 

(2559 : ไม่มี)       

ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมของสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 
ซึ� งไดต้ดัจาํหน่ายเต็มจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 เป็นจาํนวน 1,248 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2559 : ไม่มี) 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ%นสุดวันที& 31 ธันวาคม 2559  
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ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2558 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอด ณ วนัที&  เพิ&มขึ%น  ลดลง  โอน/อื&นๆ  ส่งมอบให้  ยอด ณ วนัที& 

 1 มกราคม        ทีโอที  31 ธันวาคม 
 2558        2558 

ราคาทุน      
ตน้ทุนของเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที� 145,423  676  (21,721)  (31)  (124,347)  - 

รวม 145,423  676  (21,721)  (31)  (124,347)  - 
            

ค่าเสื&อมราคาและค่าตัดจําหน่ายสะสม           
ตน้ทุนของเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที� (137,320) (8,606) 21,558 21 124,347 - 

รวม (137,320) (8,606) 21,558 21 124,347 - 
เงินจ่ายล่วงหนา้และงานระหว่างก่อสร้าง            

ของตน้ทุนของเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที� 635  (612)  -  (23)  -  - 

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 8,738  (8,542)  (163)  (33)  -  - 

         

ค่าเสื&อมราคาและค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสิ%นสุดวนัที& 31 ธันวาคม 2558   ล้านบาท 8,606 

(2559 : ไม่มี)       

ส่วนหนึ� งของสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการเป็นเสาติดตั8งสายอากาศ (Tower) จาํนวน 
13,198 ตน้ที�บริษทัโอนให้แก่ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และเป็นเสาติดตั8งสายอากาศจาํนวน 152 ตน้ 
และตูใ้ส่อุปกรณ์ (Container) จาํนวน 115 ตู ้ที�บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยไดโ้อนให้แก่ 
บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) ซึ� งกลุ่มบริษทัไดท้บทวนสัญญาให้ดาํเนินการ และพิจารณา
ถึงลกัษณะและหนา้ที�การใชง้านของเสาติดตั8งสายอากาศ และตูใ้ส่อุปกรณ์ แลว้ เห็นวา่มิใช่เครื�องมือและ
อุปกรณ์ตามที�กาํหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ จึงไม่มีหน้าที�ตอ้งส่งมอบเสาติดตั8งสายอากาศ
และตูใ้ส่อุปกรณ์ดงักล่าว และกลุ่มบริษทัไดย้ื�นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสํานกัระงบัขอ้พิพาท สํานกังาน
ศาลยุติธรรม เพื�อให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี8 ขาดว่าสินทรัพยด์งักล่าวไม่ใช่เครื�องมือและอุปกรณ์
ตามที�กาํหนดในสัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการในเดือนกรกฎาคม 2557 
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13. ค่าความนิยม 
รายการเคลื�อนไหวของค่าความนิยมที�เกิดขึ8นในระหวา่งปีสิ8นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม 

  2559  2558 

ราคาทุน    
ณ วนัที� 1 มกราคม  14,352 14,352 

ณ วนัที& 31 ธันวาคม  14,352 14,352 
     
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม    
ณ วนัที� 1 มกราคม  (7,662)  (7,662) 

ณ วนัที& 31 ธันวาคม  (7,662)  (7,662) 

ค่าเผื&อการด้อยค่า  (6,655)  (6,655) 

รวม  35  35 

14. ใบอนุญาตให้ใช้คลื&นความถี&โทรคมนาคม 
รายการเคลื�อนไหวของใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี�โทรคมนาคมที�เกิดขึ8นในระหว่างปีสิ8นสุดวนัที� 
31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอด ณ วนัที&  เพิ&มขึ%น  ยอด ณ วนัที& 

 1 มกราคม    31 ธันวาคม 
 2559    2559 

ราคาทุน      
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�โทรคมนาคม 55,010  69,132  124,142 

รวม 55,010  69,132  124,142 
      

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม      
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�โทรคมนาคม (3,219) (5,545) (8,764) 

รวม (3,219)  (5,545) (8,764) 

ใบอนุญาตให้ใช้คลื&นความถี&โทรคมนาคม 51,791  63,587  115,378 
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ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2558 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอด ณ วนัที&  เพิ&มขึ%น  ยอด ณ วนัที& 

 1 มกราคม    31 ธันวาคม 
 2558    2558 

ราคาทุน      
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�โทรคมนาคม 14,644  40,366  55,010 

รวม 14,644  40,366  55,010 
      

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม      
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�โทรคมนาคม (2,019) (1,200) (3,219) 

รวม (2,019)  (1,200)  (3,219) 

ใบอนุญาตให้ใช้คลื&นความถี&โทรคมนาคม 12,625  39,166  51,791 

      

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปีสิ%นสุดวนัที& 31 ธันวาคม  
2559   ล้านบาท  5,545 

2558   ล้านบาท  1,200 

เมื�อวนัที� 16 ตุลาคม 2555 บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกัด (“AWN”) ซึ� งเป็นบริษัทย่อย  
เป็นผูช้นะการประมูลใบอนุญาตให้ใชค้ลื�นความถี� 2.1 GHz (3G) ดว้ยราคาประมูลรวมทั8งสิ8น 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 ได้ชําระเงินจาํนวนร้อยละ 50 ของราคาประมูลและภาษีมูลค่าเพิ�มรวมเป็นเงินทั8งสิ8น 
7,824 ลา้นบาท พร้อมวางหนงัสือคํ8าประกนัจากธนาคารเพื�อคํ8าประกนัการชาํระเงินในส่วนที�เหลือใหก้บั 
กสทช. แลว้เมื�อวนัที� 19 ตุลาคม 2555 และชาํระอีกร้อยละ 25 ในปีที�สองเมื�อวนัที� 22 ธนัวาคม 2557 และ
ชาํระส่วนที�เหลือในปีที�สามเมื�อวนัที� 22 ธนัวาคม 2558 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ%นสุดวันที& 31 ธันวาคม 2559  

 

- 56 - 
 

เมื�อวนัที� 17 พฤศจิกายน 2558 AWN เป็นผูช้นะการประมูลใบอนุญาตให้ใชค้ลื�นความถี� 1800 MHz 
ดว้ยราคาประมูลรวมทั8งสิ8น 40,986 ลา้นบาท AWN ไดร้ับใบอนุญาตให้ใชค้ลื�นความถี� 1800 MHz 
(“ใบอนุญาตฯ”) อย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ตามเงื�อนไขและขอ้กาํหนดที�ระบุไวใ้นการประมูล AWN ไดช้าํระเงิน
จาํนวนร้อยละ 50 ของราคาประมูลและภาษีมูลค่าเพิ�มรวมเป็นเงินทั8งสิ8น 21,928 ลา้นบาท เมื�อวนัที� 
23 พฤศจิกายน  2558 พร้อมวางหนงัสือคํ8าประกนัจากธนาคารเพื�อคํ8าประกนัการชาํระเงินในส่วนที�เหลือ
ใหก้บั กสทช. และจะชาํระอีกร้อยละ 25 ในปีที�สอง และส่วนที�เหลือในปีที�สาม 

เมื�อวนัที� 27 พฤษภาคม 2559 AWN เป็นผูช้นะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี� 900 MHz 
ดว้ยราคาประมูลรวมทั8งสิ8น 75,654 ลา้นบาท AWN ไดร้ับใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี� 900 MHz 
(“ใบอนุญาตฯ”) อยา่งเป็นทางการจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ตามเงื�อนไขและขอ้กาํหนดที�ระบุไวใ้นการประมูล เมื�อวนัที� 28 มิถุนายน 2559 
AWN ไดช้าํระเงินจาํนวนร้อยละ 11 ของราคาประมูลและภาษีมูลค่าเพิ�มรวมเป็นเงินทั8งสิ8น 8,603 ลา้นบาท 
พร้อมวางหนงัสือคํ8าประกนัจากธนาคารเพื�อคํ8าประกนัการชาํระเงินในส่วนที�เหลือใหก้บั กสทช. โดยจะชาํระ
ในปีที�สองและปีที�สาม อีกร้อยละ 5 ในแต่ละปีและส่วนที�เหลือชาํระในปีที�สี�  

ตน้ทุนใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี�รับรู้เมื�อเริ�มแรกด้วยราคาเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่าปัจจุบนัของ
ตน้ทุนที�ไดม้าของใบอนุญาตฯ ดงักล่าว 
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื&น 
รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นที�เกิดขึ8นในระหวา่งปีสิ8นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

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

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 

 2559       2559 

ราคาทุน         
ค่าลิขสิทธิg ซอฟตแ์วร์ 5,804  1,310  (25)  117  7,206 

รวม 5,804  1,310  (25)  117  7,206 
          

ค่าตัดจําหน่ายสะสม          
ค่าลิขสิทธิg ซอฟตแ์วร์ (2,694) (658) 25 - (3,327) 

รวม (2,694)  (658) 25 - (3,327) 
สินทรัพยร์ะหว่างติดตั8ง 82  163  -  (25)  220 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื&น 3,192  815  -  92  4,099 

ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2558 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

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

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2558       2558 

ราคาทุน         
ค่าลิขสิทธิg ซอฟตแ์วร์ 4,618  1,143  (2)  45  5,804 

รวม 4,618  1,143  (2)  45  5,804 
          

ค่าตัดจําหน่ายสะสม          
ค่าลิขสิทธิg ซอฟตแ์วร์ (2,152) (536) - (6) (2,694) 

รวม (2,152) (536) - (6) (2,694) 
สินทรัพยร์ะหว่างติดตั8ง 38  67  -  (23)  82 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื&น 2,504  674  (2)  16  3,192 
          
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสิ%นสุดวนัที& 31 ธันวาคม       

2559       ล้านบาท 658 

2558       ล้านบาท 536 
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ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : ล้านบาท 

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

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2559       2559 

ราคาทุน         
ค่าลิขสิทธิg ซอฟตแ์วร์ 480  -  (25)  -  455 

รวม 480  -  (25)  -  455 
         

ค่าตัดจําหน่ายสะสม         
ค่าลิขสิทธิg ซอฟตแ์วร์ (408) (25) 25 - (408) 

รวม (408)  (25)  25  -  (408) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื&น 72  (25)  -  -  47 

ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2558 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2558       2558 

ราคาทุน         
ค่าลิขสิทธิg ซอฟตแ์วร์ 474  -  (2)  8  480 

รวม 474  -  (2)  8  480 
          

ค่าตัดจําหน่ายสะสม          
ค่าลิขสิทธิg ซอฟตแ์วร์ (362) (41) - (5) (408) 

รวม (362) (41) - (5) (408) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื&น 112  (41)  (2)  3  72 

          
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสิ%นสุดวนัที& 31 ธันวาคม       

2559       ล้านบาท  25 

2558       ล้านบาท  41 
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16. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
สินทรัพยแ์ละหนี8 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี8  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559 2558  2559 2558 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,639  1,273  875  86 
หนี8 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (21)  (21)  (7)  (21) 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 2,618  1,252  868  65 

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี8 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดขึ8นในระหวา่งปีสิ8นสุดวนัที� 
31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

   บันทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน   

 ยอด ณ วนัที&  กาํไรขาดทุน  กาํไรขาดทุน  ยอด ณ วนัที& 

 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอื&น  31 ธันวาคม  

 2559    2559 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     
ลูกหนี8การคา้ (หนี8สงสยัจะสูญ) 165 77 - 242 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื�อสินคา้ลา้สมยัและการลดมูลค่า

ของสินคา้) 36 115 - 151 
รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�รับล่วงหนา้ 

(ผลแตกต่างของการรับรู้รายได)้ 390 9 - 399 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - 410 - 410 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  461 67 - 528 
ขาดทุนสะสม - 400 - 400 
อื�นๆ 221 288 - 509 

รวม 1,273 1,366 - 2,639 
     
หนี%สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
อื�นๆ (21) - - (21) 

รวม (21) - - (21) 

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 1,252 1,366 - 2,618 
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ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2558 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

   บันทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน   

 ยอด ณ วนัที&  กาํไรขาดทุน  กาํไรขาดทุน  ยอด ณ วนัที& 

 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอื&น  31 ธันวาคม  

 2558    2558 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     

ลูกหนี8การคา้ (หนี8สงสยัจะสูญ) 186  (21)  -  165 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื�อสินคา้ลา้สมยัและการลดมูลค่า

ของสินคา้) 114  (78)  -  36 
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ  

(ผลแตกต่างของค่าตดัจาํหน่าย) 355  (355)  -  - 

รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�รับล่วงหนา้  
(ผลแตกต่างของการรับรู้รายได)้ 394  (4)  -  390 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  302  30  129  461 

อื�นๆ 158  63  -  221 

รวม 1,509  (365)  129  1,273 

        

หนี%สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        
ค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายปีจ่ายล่วงหนา้ 

 (ผลแตกต่างของการรับรู้ค่าใชจ่้าย) (27)  27  -  - 

อื�นๆ (40)  19  -  (21) 

รวม (67)  46  -  (21) 

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 1,442  (319)  129  1,252 

 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2559 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   บันทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน   

 ยอด ณ วนัที&  กาํไรขาดทุน  กาํไรขาดทุน  ยอด ณ วนัที& 

 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอื&น  31 ธันวาคม  

 2559    2559 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
 การให้บริการในระยะเวลาคุม้ครอง) 

- 410 - 410 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  86 (21) - 65 

ขาดทุนสะสม - 400 - 400 

รวม 86 789 - 875 

    

หนี%สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี    

อื�นๆ (21) 14 - (7) 

รวม (21) 14 - (7) 

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 65 803 - 868 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2558 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   บันทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน   

 ยอด ณ วนัที&  กาํไรขาดทุน  กาํไรขาดทุน  ยอด ณ วนัที& 

 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอื&น  31 ธันวาคม  

 2558    2558 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     
ลูกหนี8การคา้ (หนี8สงสยัจะสูญ) 41  (41)  -  - 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื�อสินคา้ลา้สมยัและการลดมูลค่า

ของสินคา้) 88  (88)  -  - 
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ  

(ผลแตกต่างของค่าตดัจาํหน่าย) 355  (355)  -  - 
รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�รับล่วงหนา้  

(ผลแตกต่างของการรับรู้รายได)้ 122  (122)  -  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  82  7  (3)  86 
อื�นๆ 47  (47)  -  - 

รวม 735  (646)  (3)  86 

        
หนี%สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        
ค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายปีจ่ายล่วงหนา้ 

 (ผลแตกต่างของการรับรู้ค่าใชจ่้าย) (27) 27 -  - 
อื�นๆ (40) 19 -  (21) 

รวม (67) 46 -  (21) 

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 668 (600) (3)  65 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดจากผลแตกต่างชั�วคราวที�มีสาระสําคญัและผลขาดทุนสะสมที�
มิไดรั้บรู้ในงบการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงันี8  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559 2558  2559 2558 
ขาดทุนสะสม 385  1,410  -  1,022 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน -  -  1,649  1,649 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายของสญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ -  238  -  - 
อื�นๆ 107  -  101  - 

รวม 492  1,648  1,750  2,671 

โดย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษทัและบริษทัยงัมิได้รับรู้รายการขาดทุนสะสมที�หมดอายุในปี  
2560 - 2563 และรายการที�เกิดจากผลแตกต่างชั�วคราวที�ไม่มีวนัหมดอายุภายใต้กฎหมายภาษีปัจจุบัน 
เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนื�องจากยงัไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัและ
บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว   

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทัและบริษทัได้รับรู้ผลแตกต่างชั�วคราวสําหรับรายการขาดทุน
สะสมเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีบางส่วนและเต็มจาํนวนตามลาํดับ เนื�องจากมีความ
เป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์ทางภาษี
สาํหรับรายการดงักล่าว 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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17. หนี%สินที&มีภาระดอกเบี%ย 
หนี8 สินที�มีภาระดอกเบี8ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี8  

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 

ส่วนที&หมุนเวยีน      
เงินกูย้มืระยะสั8นจากสถาบนัการเงิน  9,200 8,500 5,700 7,700 
ส่วนของหนี8 สินระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระ      
 ภายในหนึ�งปี      
 - ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระ     

 ภายในหนึ�งปี  2,041 4,314 2,041 4,314 
 - ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระ 34     

 ภายในหนึ�งปี  397 - - - 
 - ส่วนของหนี8 สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินที�ถึง     

 กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 34 47 41 12 13 
รวมส่วนของหนี8 สินระยะยาว      

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี  2,485 4,355 2,053 4,327 
เงินกูย้มืระยะสั8นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 34 - - 6,440 6,490 
  11,685 12,855 14,193 18,517 

ส่วนที&ไม่หมุนเวยีน      
หนี8 สินระยะยาว      
 - เงินกูย้มืระยะยาว   55,962 35,836 3,314 9,369 
 - หุน้กูร้ะยะยาว 34 31,168 16,580 - - 
 - หนี8 สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 34 143 161 31 44 

  87,273 52,577 3,345 9,413 

รวม  98,958 65,432 17,538 27,930 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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หนี8 สินที�มีภาระดอกเบี8ยซึ� งไม่รวมหนี8 สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนด 
การจ่ายชาํระ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี8  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
ครบกาํหนดภายในหนึ�งปี 11,638 12,814 14,181 18,504 
ครบกาํหนดหลงัจากหนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 50,245 30,536 3,314 9,369 
ครบกาํหนดหลงัจากหา้ปี 36,885 21,880 - - 

รวม 98,768 65,230 17,495 27,873 

หนี8 สินที�มีภาระดอกเบี8ยจดัตามประเภทสกุลเงินตรา ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี8  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
สกลุเงินบาท 92,920 55,715 12,180 18,213 
สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 6,038 9,717 5,358 9,717 

รวม 98,958 65,432 17,538 27,930 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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เงินกู้ยืมระยะยาว 
รายละเอียดของเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัที� 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี8  

หน่วย : ล้านบาท 
ยอดเงินกู้คงเหลือ  กําหนดชําระ     

สกลุเงินต่างประเทศ  
(ล้าน) 

อัตราดอกเบี%ยต่อปี คืนดอกเบี%ย กําหนดชําระคืนเงินต้น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558    2559  2558  2559  2558 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)       

USD 21.32 USD 35.54 LIBOR บวกดว้ย 
ส่วนเพิ�ม 

ทุกงวดครึ� งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่าๆ กนัทั8งหมด 20 งวด 
เริ�มปี 2551 จนถึงปี 2561 

 
768 

 
1,288 

 
768 

 
1,288 

- USD 62.50 LIBOR บวกดว้ย 
ส่วนเพิ�ม 

ทุกงวดครึ� งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่าๆ กนัทั8งหมด 2 งวด ใน
ปี 2558 และ ปี 2559 

 
- 

 
2,265 

 
- 

 
2,265 

USD 42.50 USD 85.00 
 

LIBOR บวกดว้ย 
ส่วนเพิ�ม 

ทุกงวดครึ� งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่าๆ กนัทั8งหมด 4 งวด ใน
ปี 2559 และปี 2560 

 
1,530 

 
3,082 

 
1,530 

 
3,082 

USD 85.00 USD 85.00 LIBOR บวกดว้ย 
ส่วนเพิ�ม 

ทุกงวดครึ� งปี ครบกาํหนดชาํระคืนทั8งจาํนวนในปี 2561  
3,060 

 
3,082 

 
3,060 

 
3,082 

- - อตัราคงที�ตามที� 
ระบุในสัญญา 

ทุกงวดครึ� งปี ครบกาํหนดชาํระคืนทั8งจาํนวนในปี 2561  
- 

 
4,000 

 
- 

 
4,000 

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด       
- - อตัราคงที�ตามที� 

ระบุในสัญญา 
ทุกงวดครึ� งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่าๆ กนัทั8งหมด 4 งวด เริ�ม

ปี 2562 จนถึงปี 2564 
 

5,000 
 

5,000 
 

- 
 
- 

- - 6MTHBFIX บวกดว้ย 
ส่วนเพิ�ม 

ทุกงวดครึ� งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่าๆ กนัทั8งหมด 2 งวด ใน
ปี 2563 

 
12,300 

 
12,300 

 
- 

 
- 

- - อตัราคงที�ตามที� 
ระบุในสัญญา 

ทุกงวดครึ� งปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดจาํนวนเท่าๆ กนัทั8งหมด 7 งวด เริ�ม
ปี 2562 จนถึงปี 2565 

 
5,000 

 
5,000 

 
- 

 
- 
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หน่วย : ล้านบาท 

ยอดเงนิกู้คงเหลือ  กาํหนดชําระ     

สกลุเงนิต่างประเทศ 

(ล้าน) 

อตัราดอกเบี%ยต่อปี คืนดอกเบี%ย กาํหนดชําระคืนเงนิต้น งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2559 2558    2559  2558  2559  2558 
- - 6MTHBFIX บวกดว้ย 

ส่วนเพิ�ม 
ทุกงวดครึ� งปี ครบกาํหนดชาํระคืนทั8งจาํนวน ในปี 2563  

4,200 
 

4,200 
 

- 
 

- 
- -  6MBIBOR บวกดว้ย

ส่วนเพิ�ม 
 ทุกงวดครึ� งปี  ทยอยชาํระคืนเงินต้นเป็นงวดจํานวนเท่าๆกันทั8 งหมด 6 

งวดเริ�มปี 2563 - จนถึงปี 2566 
 

14,000 
  

- 
  

- 
  

- 
- -  6MBIBOR บวกดว้ย

ส่วนเพิ�ม 
 ทุกงวดครึ� งปี  ทยอยชาํระคืนเงินต้นเป็นงวดจํานวนเท่าๆกันทั8 งหมด 5 

งวดเริ�มปี 2562 - จนถึงปี 2566 
 

7,000 
  

- 
  

- 
  

- 
- -  6MTHBFIX บวกดว้ย

ส่วนเพิ�ม 
 ทุกงวดครึ� งปี  ทยอยชาํระคืนเงินต้นเป็นงวดจํานวนเท่าๆกันทั8 งหมด 6 

งวดเริ�มปี 2564 - จนถึงปี 2566 
 

4,500 
  

- 
  

- 
  

- 
USD 18.89 -  6MLIBOR บวกดว้ย

ส่วนเพิ�ม 
 ทุกงวดครึ� งปี  ทยอยชาํระคืนเงินต้นเป็นงวดจํานวนเท่าๆกันทั8 งหมด 2 

งวด ในปี 2565 
 

680 
  

- 
  

- 
  

- 
รวมเงินกู ้   58,038  40,217 5,358 13,717 
หกั ตน้ทุนธุรกรรม    (35)  (67) (3) (34) 

เงนิกู้ยืมระยะยาว    58,003  40,150 5,355 13,683 
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หุ้นกู้ระยะยาว 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัออกหุน้กูร้ะยะยาวประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี8  

หน่วย : ล้านบาท 
  จํานวนหน่วย  จํานวนเงนิ   กาํหนดชําระ   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

วนัที&จําหน่าย  (ล้าน)  (ล้านบาท)  อตัราดอกเบี%ยต่อปี คืนดอกเบี%ย กาํหนดชําระคืนเงนิต้น  2559  2558  2559  2558 

บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากดั         

11 เมษายน 2557 0.39 397 คงที�ร้อยละ 3.39 ทุกงวดครึ� งปี ครบกาํหนดไถ่ถอนทั8งจาํนวนในวนัที�  
11 เมษายน 2560 

  
397 

 
397 

 
- 

 
- 

11 เมษายน 2557 7.79 7,789 คงที�ร้อยละ 4.17 ทุกงวดครึ� งปี ครบกาํหนดไถ่ถอนทั8งจาํนวนในวนัที�  
11 เมษายน 2562 

  
7,789 

 
7,789 

 
- 

 
- 

11 เมษายน 2557 1.78 1,776 คงที�ร้อยละ 4.56 ทุกงวดครึ� งปี ครบกาํหนดไถ่ถอนทั8งจาํนวนในวนัที�  
11 เมษายน 2564 

  
1,776 

 
1,776 

 
- 

 
- 

11 เมษายน 2557 6.64 6,638 คงที�ร้อยละ 4.94 ทุกงวดครึ� งปี ครบกาํหนดไถ่ถอนทั8งจาํนวนในวนัที�  
11 เมษายน 2567 

  
6,638 

 
6,638 

 
- 

 
- 

11 พฤษภาคม 2559 7.82 7,820 คงที�ร้อยละ 2.51 ทุกงวดครึ� งปี ครบกาํหนดไถ่ถอนทั8งจาํนวนในวนัที�  
11 พฤษภาคม 2566 

  
7,820 

 
- 

 
- 

 
- 

11 พฤษภาคม 2559 7.18 7,180 คงที�ร้อยละ 2.78 ทุกงวดครึ� งปี ครบกาํหนดไถ่ถอนทั8งจาํนวนในวนัที�  
11 พฤษภาคม 2569 

  
7,180 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมหุ้นกู ้      31,600 16,600 -  - 
หกั  ตน้ทุนในการออกหุ้นกู ้     (35) (20) - - 

หุ้นกู้ระยะยาว     31,565 16,580 -  - 
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กลุ่มบริษทัมีขอ้จาํกดัที�ตอ้งปฏิบติัตาม รวมทั8งการรักษาอตัราส่วนทางการเงินที�กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนด
วา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะยาว 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมซึ� งยงัมิไดเ้บิกใชจ้าํนวน 6,000 ลา้นบาท และ 38 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกู้ยืมซึ� งยงัมิได้เบิกใช้จาํนวน 
32,000 ลา้นบาท สาํหรับบริษทัไม่มีวงเงินกูย้มืซึ� งยงัมิไดเ้บิกใช ้

ราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูร้ะยะยาว (ยอดรวมก่อนหักค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู)้ ณ วนัที� 
31 ธนัวาคม มีดงันี8  

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม 
  ราคาตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม* 
  2559  2558  2559  2558 
หุน้กูร้ะยะยาว  31,600  16,600  32,082  17,958 

* มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูที้�มีการซื8อขายในตลาดหุ้นกูค้าํนวณจากราคาซื8อขายที�ประกาศอยู่ในสมาคม
ตลาดตราสารหนี8ไทย โดยใชร้าคาปิด ณ วนัสิ8นรอบระยะเวลาที�รายงาน 

รายการเคลื�อนไหวของหนี8 สินที�มีภาระดอกเบี8ยสาํหรับปีสิ8นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี8  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
ณ วนัที� 1 มกราคม 65,432 37,050 27,930 15,430 
เพิ�มขึ8น 80,169 46,329 14,523 31,116 
ตน้ทุนการกูย้มื (5) (32)  - - 
ตน้ทุนในการออกหุน้กู ้ (20) -  - - 
จ่ายชาํระคืน (46,026) (18,635) (24,286) (19,315) 
ยกเลิกหนี8 สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  - -  (17) 
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่ 

เกิดขึ8นจริง (634) 693 (660) 693 
ตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้าย 42 27 31 23 
ณ วนัที& 31 ธันวาคม 98,958 65,432 17,538 27,930 
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อตัราดอกเบี8ยที�แทจ้ริงถวัเฉลี�ยถ่วงนํ8าหนกั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี8  
หน่วย : ร้อยละต่อปี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
เงินกูย้มืระยะสั8น 1.63 1.64 1.62 1.64 
เงินกูย้มืระยะยาว 2.60 2.97 2.58 3.25 
หุน้กูร้ะยะยาว 3.62 4.50 - - 
หนี8 สินตามสญัญาเช่าการเงิน 5.79 5.59 4.81 4.84 

18. เจ้าหนี%การค้าและเจ้าหนี%อื&น  

เจา้หนี8การคา้และเจา้หนี8 อื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี8  
หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 

เจ้าหนี%การค้า      
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 34 300 323 219 264 
บุคคลหรือกิจการอื�นๆ  17,437 14,035 38 279 
รวมเจ้าหนี%การค้า  17,737 14,358 257 543 

      

เจ้าหนี%อื&น      
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   34 15,700 12,668 2,814 2,527 
ภาษีมูลค่าเพิ�มคา้งจ่าย  171 154 8 79 
ภาษีหกั ณ ที�จ่ายคา้งจ่าย    262 280 5 45 
อื�นๆ  34 422 291 2 282 

รวมเจ้าหนี%อื&น  16,555 13,393 2,829 2,933 

รวมเจ้าหนี%การค้าและเจ้าหนี%อื&น  34,292 27,751 3,086 3,476 
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เจา้หนี8การคา้จดัตามประเภทสกุลเงินตรา ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี8  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
สกลุเงินบาท 12,278 10,525 222 372 
สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 5,438 3,611 15 108 
สกลุเงินยโูร 1 56 1 58 
สกลุเงินเยน 1 166 - 5 
สกลุเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 19 - 19 - 

รวม 17,737 14,358 257 543 

19. ใบอนุญาตให้ใช้คลื&นความถี&โทรคมนาคมค้างจ่าย 
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�โทรคมนาคมคา้งจ่าย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี8  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 

ใบอนุญาตให้ใช้คลื&นความถี&โทรคมนาคมค้างจ่าย   
เลขที�ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�เพื�อกิจการโทรคมนาคม 

NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ�มเติมครั8 งที� 1) 19,790 19,902 
เลขที�ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�เพื�อกิจการโทรคมนาคม  

NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ�มเติมครั8 งที� 2) 62,407 - 
 82,197 19,902 
หกั ส่วนของใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�โทรคมนาคมคา้งจ่าย 

    ที�จะครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (10,017) - 
ใบอนุญาตให้ใช้คลื&นความถี&โทรคมนาคมค้างจ่าย 72,180 19,902 
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รายการเคลื�อนไหวของใบอนุญาตให้ใชค้ลื�นความถี�โทรคมนาคมคา้งจ่ายสําหรับปีสิ8นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
มีดงันี8  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 

ณ วนัที� 1 มกราคม 19,902 3,656 
เพิ�มขึ8น 69,113 40,346 
จ่ายชาํระ (8,040) (24,149) 
ตดัจาํหน่ายดอกเบี8ยจ่ายรอตดับญัชี 1,222 49 

ณ วนัที& 31 ธันวาคม 82,197 19,902 

20. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผูกพนัเกี�ยวกบัผลประโยชน์พนกังานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื�อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงานและ
ผลประโยชน์จากการใหบ้ริการระยะยาว 

โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวมี้ความเสี�ยงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ไดแ้ก่ความเสี�ยงของช่วงชีวิต ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี8ย และความเสี�ยง
จากตลาด (เงินลงทุน) 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนี8  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 2,555 2,294 327 431 
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การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสาํหรับปีสิ8นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
มีดงันี8  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  
   ณ วนัที� 1 มกราคม 

 
2,294 

 
1,500 

 
431 

 
406 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบี8ย  293 172 38 51 
ผลประโยชนจ่์าย  (32) (15) (29) (4) 
โอนพนกังานไปบริษทัยอ่ย - - (113) (8) 
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการ     
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 637 - (14) 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน      

   ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2,555 2,294 327 431 

ค่าใชจ่้ายที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิ8นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี8  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  214 114 28 35 
ดอกเบี8ยจากภาระผกูพนั 79 58 10 16 

รวม 293 172 38 51 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายในรายการต่อไปนี8 ในงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีสิ8นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
มีดงันี8  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
ตน้ทุนการใหบ้ริการและใหเ้ช่าอุปกรณ์ 20 9 - - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  193 104 27 34 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 1 1 1 1 
ตน้ทุนทางการเงิน 79 58 10 16 

รวม 293 172 38 51 

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื�น สาํหรับปีสิ8นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี8  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

รวมอยู่ในกาํไรสะสม     
ณ วนัที� 1 มกราคม 1,360 723 403 417 
รับรู้ระหวา่งปี - 637 - (14) 

ณ วนัที& 31 ธันวาคม 1,360 1,360 403 403 

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น สาํหรับปีสิ8นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม เกิดขึ8นจาก 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
สมมติฐานทางการเงิน - 439 - 64 
สมมติฐานประชากร - (23) - (12) 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ - 221 - (66) 

รวม - 637 - (14) 
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ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัสิ8นรอบระยะเวลาที�รายงาน 
(แสดงโดยวธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ8าหนกั) 

หน่วย : ร้อยละ 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
อตัราคิดลด 3.5 3.5 3.5 3.5 
การเพิ�มขึ8นของเงินเดือนในอนาคต 9 9 9 9 

ขอ้สมมติเกี�ยวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติที�เผยแพร่ทั�วไปและจากอตัราตารางมรณะไทย
ปี 2551 (“TMO08”) 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว  

การเปลี�ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานที�เกี�ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ที�อาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัสิ8นรอบระยะเวลาที�รายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอื�นๆ คงที� 
จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ที�กาํหนดไว ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม เป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปนี8  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
อตัราคิดลด        
- เพิ�มขึ8นร้อยละ 1 (375)  (338)  (51)  (49) 
- ลดลงร้อยละ 1 459  414  61  58 
การเพิ�มขึ8นของเงินเดือนในอนาคต        
- เพิ�มขึ8นร้อยละ 1 427  385  57  54 
- ลดลงร้อยละ 1 (359)  (323)  (49)  (47) 

แมว้่าการวิเคราะห์นี8 ไม่ได้คาํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที�คาดหวงัภายใต้
โครงการดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ%นสุดวันที& 31 ธันวาคม 2559  
 

- 76 - 
 

21. ทุนเรือนหุ้น 
รายการเคลื�อนไหวของทุนเรือนหุน้สาํหรับปีสิ8นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี8  

(ล้านหุ้น/ล้านบาท) 

 มูลค่าหุ้น 2559  2558 

 ต่อหุ้น (บาท) จํานวนหุ้น  จํานวนเงนิ  จํานวนหุ้น  จํานวนเงนิ 

ทุนจดทะเบียน         
ณ วนัที� 1 มกราคม         
- หุ้นสามญั 1.00 4,997 4,997  4,997 4,997 

ณ วนัที& 31 ธันวาคม       
- หุ้นสามัญ 1.00 4,997 4,997  4,997 4,997 

         
ทุนที&ออกและชําระแล้ว         
ณ วนัที� 1 มกราคม         
- หุ้นสามญั 1.00 2,973 2,973  2,973 2,973 

ณ วนัที& 31 ธันวาคม       

- หุ้นสามัญ 1.00 2,973 2,973  2,973 2,973 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ทุนที�ออกของบริษทัประกอบด้วย หุ้นสามญัจาํนวน 2,973 ล้านหุ้น  

มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท หุน้ทั8งหมดไดอ้อกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้  

ผูถื้อหุ้นสามัญจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนหนึ�งเสียงต่อหนึ�งหุน้ในที�ประชุมของบริษทั 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที�บริษทัเสนอขายหุ้น 
สูงกวา่มูลค่าหุน้ที�จดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินนี8ตั8งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั”) 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้นี8จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

22. สํารองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง 
(“สาํรองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกว่าสํารองดงักล่าวมีจาํนวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี8 จะนาํไปจ่ายเป็น
เงินปันผลไม่ได ้
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23. องค์ประกอบอื&นของส่วนของผู้ถือหุ้น 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

โครงการ Performance share plan 

ครั%งที& 1 

ในเดือนมีนาคม 2556 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั8 งที� 1/2556 ไดอ้นุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ
ที�จะซื8อหุ้นสามญัของบริษทั โดยใบสําคญัแสดงสิทธิไดเ้สนอขายให้แก่พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
รวมถึงกรรมการของบริษทัที�มีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant I”) โดยขอ้มูล
สาํคญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิซื8อหุน้สามญั มีดงันี8  

วนัที�อนุมติั: 27 มีนาคม 2556 
จาํนวนหน่วยที�เสนอขาย: 405,800 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิที�จะซื8อหุน้: 206.672 บาท/หุน้ 
จาํนวนหุน้ที�ออกเพื�อรองรับ: 405,800 หุน้ 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัที�มีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซื8อหุน้สามญัครั8 งแรก 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื8อหุน้สามญัได ้1 หุน้ 

ครั%งที& 2 

ในเดือนมีนาคม 2557 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั8 งที� 1/2557 ไดอ้นุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ
ที�จะซื8อหุ้นสามญัของบริษทั โดยใบสําคญัแสดงสิทธิไดเ้สนอขายให้แก่พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
รวมถึงกรรมการของบริษทัที�มีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant II”) โดยขอ้มูล
สาํคญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิซื8อหุน้สามญั มีดงันี8  

วนัที�อนุมติั: 26 มีนาคม 2557 
จาํนวนหน่วยที�เสนอขาย: 680,000 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิที�จะซื8อหุน้: 211.816 บาท/หุน้ 
จาํนวนหุน้ที�ออกเพื�อรองรับ: 680,000 หุน้ 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัที�มีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซื8อหุน้สามญัครั8 งแรก 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื8อหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
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ครั%งที& 3 
ในเดือนมีนาคม 2558 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั8 งที� 1/2558 ไดอ้นุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ
ที�จะซื8อหุน้สามญัของบริษทั โดยใบสําคญัแสดงสิทธิไดเ้สนอขายให้แก่พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
รวมถึงกรรมการของบริษทัที�มีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant III”) 
โดยขอ้มูลสาํคญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิซื8อหุน้สามญั มีดงันี8  

วนัที�อนุมติั: 24 มีนาคม 2558 
จาํนวนหน่วยที�เสนอขาย: 872,200 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิที�จะซื8อหุน้: 249.938 บาท/หุน้ 
จาํนวนหุน้ที�ออกเพื�อรองรับ: 872,200 หุน้ 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัที�มีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซื8อหุน้สามญัครั8 งแรก 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื8อหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ระยะเวลาเสนอขาย: ภายใน 1 ปี นบัจากวนัที�ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ให้ออกและ

เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิตามโครงการใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ครั%งที& 4 

ในเดือนมีนาคม 2559 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครั8 งที� 1/2559 ไดอ้นุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ
ที�จะซื8อหุน้สามญัของบริษทั โดยใบสําคญัแสดงสิทธิไดเ้สนอขายให้แก่พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
รวมถึงกรรมการของบริษทัที�มีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant IV”) 
โดยขอ้มูลสาํคญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิซื8อหุน้สามญั มีดงันี8  

วนัที�อนุมติั: 29 มีนาคม 2559 
จาํนวนหน่วยที�เสนอขาย: 826,900 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิที�จะซื8อหุน้: 166.588 บาท/หุน้ 
จาํนวนหุน้ที�ออกเพื�อรองรับ: 826,900 หุน้ 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัที�มีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซื8อหุน้สามญัครั8 งแรก 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื8อหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ระยะเวลาเสนอขาย: ภายใน 1 ปี นับจากวนัที�ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ให้ออกและ

เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิตามโครงการใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
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การเปลี�ยนแปลงใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื8อหุน้สามญัแสดงไดด้งันี8  

 ณ วนัที& 1 มกราคม  รายการระหว่างปี  ณ วนัที& 31 ธันวาคม 
 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 

การวดัมูลค่ายุติธรรม 
กลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนที�ออกให ้
ณ วนัที�ใหสิ้ทธิโดยใช ้Monte Carlo Simulation technique โดยมีขอ้สมมติฐานที�สาํคญัดงันี8  

ครั%งที& 1 
มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลี�ยถ่วงนํ8 าหนกั ณ วนัที�ใหสิ้ทธิ 183.499  บาทต่อหุน้ 
ราคาหุน้ ณ วนัที�ใหสิ้ทธิ 262.000  บาทต่อหุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ 206.672  บาทต่อหุน้ 
ความผนัผวนของหุน้ที�คาดหวงั ร้อยละ 23.51 
เงินปันผลที�คาดหวงั ร้อยละ 4.16 
อตัราดอกเบี8ยปลอดความเสี�ยง ร้อยละ 3.07 
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ครั%งที& 2 
มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลี�ยถ่วงนํ8 าหนกั ณ วนัที�ใหสิ้ทธิ 101.617  บาทต่อหุน้ 
ราคาหุน้ ณ วนัที�ใหสิ้ทธิ 240.000  บาทต่อหุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ 211.816  บาทต่อหุน้ 
ความผนัผวนของหุน้ที�คาดหวงั ร้อยละ 25.15 
เงินปันผลที�คาดหวงั ร้อยละ 5.00 
อตัราดอกเบี8ยปลอดความเสี�ยง ร้อยละ 3.08 

ครั%งที& 3 
มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลี�ยถ่วงนํ8 าหนกั ณ วนัที�ใหสิ้ทธิ 82.907  บาทต่อหุน้ 
ราคาหุน้ ณ วนัที�ใหสิ้ทธิ 236.000  บาทต่อหุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ 249.938  บาทต่อหุน้ 
ความผนัผวนของหุน้ที�คาดหวงั ร้อยละ 22.99 
เงินปันผลที�คาดหวงั ร้อยละ 5.28 
อตัราดอกเบี8ยปลอดความเสี�ยง ร้อยละ 2.34 

ครั%งที& 4 
มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลี�ยถ่วงนํ8 าหนกั ณ วนัที�ใหสิ้ทธิ 67.742  บาทต่อหุน้ 
ราคาหุน้ ณ วนัที�ใหสิ้ทธิ 165.000  บาทต่อหุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ 166.588  บาทต่อหุน้ 
ความผนัผวนของหุน้ที�คาดหวงั ร้อยละ 27.70 
เงินปันผลที�คาดหวงั ร้อยละ 8.48 
อตัราดอกเบี8ยปลอดความเสี�ยง ร้อยละ 1.72 

สําหรับปีสิ8นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกรายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จาํนวน 
35 ลา้นบาท และ 35 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (สําหรับปีสิ8นสุดวนัที� 
31 ธนัวาคม 2558 : 31 ลา้นบาท และ 31 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

ส่วนเกนิจากการลดสัดส่วนของเงินลงทุนที&ยงัไม่เกดิขึ%นจริง 

ส่วนเกินจากการลดสัดส่วนของเงินลงทุนที�ยงัไม่เกิดขึ8 นจริงประกอบด้วยผลรวมการเปลี�ยนแปลง
สัดส่วนของเงินลงทุนจนกระทั�งมีการขายหรือจาํหน่าย 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ%นสุดวันที& 31 ธันวาคม 2559  
 

- 81 - 
 

ผลต่างจากการเปลี&ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื&อขาย 
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื�อขายแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ย
ผลรวมการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื�อขายจนกระทั�งมีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 

24. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานที�รายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซึ� งเป็นหน่วยงานธุรกิจที�สําคญัของกลุ่มบริษทั 
หน่วยงานธุรกิจที�สําคญันี8 ผลิตสินคา้และให้บริการที�แตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก 
เนื�องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที�แตกต่างกัน ประธานเจา้หน้าที�บริหารสอบทาน
รายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที�สาํคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่
ละส่วนงานที�รายงานของกลุ่มบริษทั โดยสรุปมีดงันี8   

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

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานที�รายงานไดร้วมอยูด่งัขา้งล่างนี8  ผลการดาํเนินงานวดัโดยใช้
กาํไรก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซึ� งนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยประธาน
เจา้หน้าที�บริหารของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเชื�อว่าการใช้กาํไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนั8น
เป็นขอ้มูลที�เหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอื�นที�ดาํเนินธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
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ข้อมูลตามส่วนที&รายงาน 
ผลการดาํเนินงานสําหรับปีสิ%นสุดวนัที& 31 ธันวาคม มดีงันี% 

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 126,046 126,435 23,947 27,827 2,157 1,014 152,150 155,276 
         
รายไดจ้ากการลงทุน  184 268 18 14 2 9 204 291 
ตน้ทุนทางการเงิน (4,233) (1,958) (2) (2) (1) - (4,236) (1,960) 
ค่าเสื�อมราคาและ         

ค่าตดัจาํหน่าย (20,950) (20,291) (6) (7) (711) (197) (21,667) (20,495) 
ค่าใชจ่้ายที�มีสาระสาํคญั (23,011) (15,064) (2,691) (1,119) (30) (111) (25,732) (16,294) 
กาํไร (ขาดทุน) ของ         

ส่วนงานก่อนภาษีเงินได ้ 39,354 51,185 (3,694) (1,476) 205 (555) 35,865 49,154 

สินทรัพย์และหนี%สินตามส่วนงาน ณ วนัที& 31 ธันวาคม มดีงันี% 
หน่วย : ล้านบาท 

 บริการโทรศัพท์เคลื&อนที&    บริการสื&อสารข้อมูล   

 และศูนย์ให้ข่าวสาร  ขายเครื&องโทรศัพท์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รวมส่วนงานที& 

 ทางโทรศัพท์  เคลื&อนที&  อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง  รายงาน 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

 
สินทรัพยส่์วนงาน 262,117 170,199 7,375 9,892 6,178 1,670 275,670 181,761 
หนี8 สินส่วนงาน 222,805 127,207 4,932 4,758 5,225 1,303 232,962 133,268 

มูลค่าการเพิ&มขึ%นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนที&มสีาระสําคญั สําหรับปีสิ%นสุดวนัที& 31 ธันวาคม มดีงันี% 
หน่วย : ล้านบาท 

 บริการโทรศัพท์เคลื&อนที&    บริการสื&อสารข้อมูล   

 และศูนย์ให้ข่าวสาร  ขายเครื&องโทรศัพท์  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รวมส่วนงานที& 

 ทางโทรศัพท์  เคลื&อนที&  อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง  รายงาน 

 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
 
รายจ่ายฝ่ายทุน 117,087 73,816 1 4 3,104 1,684 120,192 75,504 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์  

กลุ่มบริษทัและบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั8น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพย์
ในต่างประเทศที�มีสาระสาํคญั 

ลูกค้ารายใหญ่ 

ไม่มีลูกคา้รายใดรายหนึ�งเป็นลูกคา้รายใหญ่ เนื�องจากลูกคา้ของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีลูกคา้จาํนวนมาก 
ซึ� งไดแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการทั8งภาคธุรกิจและผูใ้ชบ้ริการรายยอ่ยทั�วไป 

25. รายได้จากการให้บริการภายใต้ข้อบังคับของ กสทช. 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการภายใตข้อ้บงัคบัของ กสทช. ของบริษทัสาํหรับปีสิ8นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2559  2558 
ใบอนุญาตการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต แบบที�หนึ�ง  - 1 
รายไดค้่าบริการอื�น  4,950 31,530 
รวม  4,950 31,531 

26. รายได้จากการลงทุน 
รายไดจ้ากการลงทุนสาํหรับปีสิ8นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
เงนิปันผลรับ         
บริษทัยอ่ย 10, 34 - - 28,009 36,725 
อื�น ๆ   - 40 - 20 

  - 40 28,009 36,745 

ดอกเบี%ยรับ      
บริษทัยอ่ย 34 - - 1,508 1,520 
บริษทัร่วม 34 - 2 - - 
สถาบนัการเงิน  204 249 23 49 

  204 251 1,531 1,569 

รวม  204 291 29,540 38,314 
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27. รายได้จากการดําเนินงานอื&น 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นสาํหรับปีสิ8นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
หนี8 สูญไดรั้บคืน  112 111 34 33 
รายไดค้่าบริหารจดัการ 34 - - 1,542 209 
อื�นๆ 34 252 337 87 267 
รวม  364 448 1,663 509 

28. กองทุนสํารองเลี%ยงชีพ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัตั8งกองทุนสํารองเลี8ยงชีพสําหรับพนกังานของกลุ่มบริษทัและบริษทับนพื8นฐาน
ความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 
ถึงอตัราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษทัและบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัรา
ร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสาํรองเลี8ยงชีพนี8ไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเลี8ยงชีพ 
ตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนที�ไดรั้บอนุญาต 

29. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
งบกาํไรขาดทุนสําหรับปีสิ8นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม ไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ้่ายตามหนา้ที� ค่าใชจ้่าย
ตามลกัษณะที�มีสาระสาํคญัไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัต่างๆ ดงันี8  

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
ค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ 11 15,465 10,153 127 289 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพย ์     
   ภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 12 - 8,606 - 8,606 
ค่าตดัจาํหน่ายใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี� 
  โทรคมนาคม 

 
14 

 
5,545 

 
1,200 

 
- 

 
- 

ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยที์�ไม่มีตวัตน  15 658 536 25 41 
หนี8สงสยัจะสูญและหนี8 สูญ (หนี8 สูญไดรั้บคืน) 7 1,538 1,315 (2) - 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด  16,012 6,901 22 138 
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน  8,182 8,078 772 1,183 
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30. ต้นทุนทางการเงิน 
ตน้ทุนทางการเงินสาํหรับปีสิ8นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
บริษทัยอ่ย 34 - - 91 57 
บริษทัร่วมและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 34 35 5 6 - 
สถาบนัการเงิน  4,201 1,954 521 653 

รวม 4,236 1,959 618 710 

31. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิ8นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบัน      
สาํหรับปีปัจจุบนั  6,513 9,666 - - 
รายการปรับปรุงสาํหรับปีก่อนๆ  28 14 - 1 

  6,541 9,680 - 1 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 16     
การเปลี�ยนแปลงของผลแตกต่างชั�วคราว  (1,366) 319 (803) 600 

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 5,175 9,999 (803) 601 
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ภาษีเงินไดที้�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปีสิ8นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 2558 

 

ก่อน 

ภาษีเงนิได้ 

รายได้

(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษีเงนิได้ 

สุทธิจาก 

ภาษีเงนิได้ 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (637)  129  (508) 

รวม (637)  129  (508) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 

 

ก่อน 

ภาษีเงนิได้ 

รายได้

(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษีเงนิได้ 

สุทธิจาก 

ภาษีเงนิได้ 
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 14  (3)  11 

รวม 14  (3)  11 
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การกระทบยอดเพื�อหาอตัราภาษีที�แทจ้ริงสาํหรับปีสิ8นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี8  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 2559  2558 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  35,865  49,154 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 7,173 20 9,831 
รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี  -  (6) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี  97  9 
รายจ่ายฝ่ายทุนที�มีสิทธิหกัไดเ้พิ�มขึ8น  (835)  - 
การใชผ้ลแตกต่างชั�วคราวที�เดิมไม่ไดบ้นัทึก  (1,281)  (1,042) 
รายการปรับปรุงสาํหรับปีก่อนๆ  28  14 
ผลกระทบจากการตดัรายการกบับริษทัยอ่ย  (7)  (32) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัที�ไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพย ์
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  
- 

  
1,087 

ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  -  138 

รวม 14 5,175 20 9,999 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2559  2558 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  29,159  39,198 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 5,832 20 7,840 
รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี  (5,602)  (7,349) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี  (17)  58 
การใชผ้ลแตกต่างชั�วคราวที�เดิมไม่ไดบ้นัทึก  (1,016)  (1,109) 
รายการปรับปรุงสาํหรับปีก่อนๆ  -  1 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัที�ไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพย ์
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  -  1,022 
ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  -  138 

รวม (3) (803) 2 601 
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ตามพระราชกฤษฎีกาฉบบัที� 577 พ.ศ. 2557 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอตัรา
รัษฎากรซึ� งมีผลบงัคบัใช้ตั8งแต่วนัที� 11 พฤศจิกายน 2557 ให้คงจดัเก็บอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรา
ร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวนัที� 
31 ธนัวาคม 2558 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ�มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที�  42) พ.ศ. 2559 ซึ� งมีผลบังคับใช้ตั8 งแต่วนัที�  
5 มีนาคม 2559 เป็นตน้ไป ให้ลดอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิ
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

กลุ่มบริษทัและบริษทัใช้อตัราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการคาํนวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล และ 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี สาํหรับปีสิ8นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  

32. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั%นพื%นฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั8นพื8นฐานสําหรับปีสิ8นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีที�เป็นส่วนของผูถื้อหุ้น
สามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัที�ออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีในแต่ละปีโดยถวัเฉลี�ยถ่วงนํ8 าหนกั 
โดยแสดงการคาํนวณดงันี8  

(ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

กาํไรที&เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัท 

   (ขั%นพื%นฐาน) 30,667 39,152 29,962 38,597 

จาํนวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลี&ยถ่วงนํ%าหนกั 

   (ขั%นพื%นฐาน) 2,973 2,973 2,973 2,973 

กาํไรต่อหุ้น (ขั%นพื%นฐาน) (บาท) 10.31 13.17  10.08 12.98 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ%นสุดวันที& 31 ธันวาคม 2559  
 

- 89 - 
 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 
กาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับปีสิ8นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีที�เป็นส่วนของผูถื้อหุ้น
ของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัที�ออกจาํหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปี โดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ8 าหนัก
หลงัจากที�ไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงันี8  

(ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

กาํไรที�เป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั  
(ขั8นพื8นฐาน) 30,667 39,152 29,962 38,597 

กาํไรที&เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ปรับลด) 30,667 39,152 29,962 38,597 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ8 าหนกั 
(ขั8นพื8นฐาน) 2,973 2,973 2,973 2,973 

จาํนวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลี&ยถ่วงนํ%าหนกั 

(ปรับลด) 2,973 2,973 2,973 2,973 

กาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 10.31 13.17 10.08 12.98 

33. เงินปันผล 
ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษัทเมื�อวนัที�  24 มีนาคม 2558 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติการ
จดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 12.00 บาท ทั8งนี8 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลสําหรับ
หุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 6.04 บาท เมื�อวนัที� 2 กนัยายน 2557 ดงันั8นจึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 
5.96 บาท เป็นจาํนวนเงินทั8งสิ8น 17,718 ล้านบาท เงินปันผลดงักล่าวได้จ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้น เมื�อวนัที� 
22 เมษายน 2558 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที�  3 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลสําหรับหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 6.50 บาท เป็นจาํนวนเงินทั8งสิ8น 19,324 ลา้นบาท เงินปันผล
ระหวา่งกาลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เมื�อวนัที� 1 กนัยายน 2558 
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ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษัทเมื�อวนัที�  29 มีนาคม 2559 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติการ
จดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 12.99 บาท ทั8งนี8 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลสําหรับ
หุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 6.50 บาท เมื�อวนัที� 1 กนัยายน 2558 ดงันั8นจึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 
6.49 บาท เป็นจาํนวนเงินทั8งสิ8น 19,295 ล้านบาท เงินปันผลดงักล่าวได้จ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้น เมื�อวนัที� 
22 เมษายน 2559 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื�อวนัที�  4 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลสําหรับหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 5.79 บาท เป็นจาํนวนเงินทั8งสิ8น 17,214 ลา้นบาท เงินปันผล
ระหวา่งกาลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที� 1 กนัยายน 2559 

34. บุคคลหรือกจิการที&เกี&ยวข้องกนั 

กิจการและบุคคลที�ควบคุมบริษทัหรือถูกควบคุมโดยบริษทัหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกบับริษทั
ทั8งทางตรงหรือทางออ้มไม่วา่จะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรือ
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั บริษทัย่อยและบริษทัย่อยลาํดบัถดัไป บุคคลที�เป็นเจา้ของส่วนได้เสียใน
สิทธิออกเสียงของบริษทัซึ� งทาํให้ผูเ้ป็นเจา้ของดงักล่าวมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือกิจการ 
ผูบ้ริหารสําคญัรวมทั8งกรรมการและพนักงานของบริษทัและสมาชิกในครอบครัวที�ใกล้ชิดกบับุคคล
เหล่านั8น กิจการและบุคคลทั8งหมดเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันซึ� งอาจมีขึ8 นได้ ต้องคาํนึงถึง
รายละเอียดของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัและบริษทัไดด้าํเนินการคา้ตามปกติกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยกลุ่มบริษทัและ
บริษทัไดคิ้ดราคาซื8อ-ขายสินคา้ และบริการกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนัดว้ยราคาที�สมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบ
กบัราคากลางของตลาดในธุรกิจนั8นๆ แลว้ โดยมีเงื�อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ ในปี 2558 รายการค่าที�ปรึกษา
และบริหารงานคิดราคาตามที�ตกลงร่วมกนั โดยคาํนวณตามอตัราร้อยละของสินทรัพย ์ในขณะที�รายการ
ดงักล่าวคาํนวณจากสัดส่วนการทาํงานที�บริษทัไดท้าํให้กบับริษทัผูว้า่จา้งในปี 2559 โดยมีผลบงัคบัใช้
ตั8งแต่วนัที� 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
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ความสัมพนัธ์ที�กลุ่มบริษทัและบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั มีดงันี8  

ชื&อกจิการ ประเทศที&จดัตั%ง 

/สัญชาต ิ
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทัยอ่ย ไทย กิจการที�อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั 
บริษทั อินทชั โฮลดิ8งส์ จาํกดั (มหาชน) 
   และกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  
   (“กลุ่มอินทชั”) 

ไทยและลาว บริษทั อินทชั โฮลดิ8งส์ จาํกดั (มหาชน) (“อินทชั”) ซึ� งเป็น 
ผู ้ถือหุ้นที� มี อิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญต่อบริษัทและมี
กรรมการร่วมกนั 

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

สิงคโปร์ SingTel Strategic Investments Pte Ltd.  (“SingTel”)               
ซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ที�มีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบริษทั 

บริษทั อินฟอร์เมชั�น ไฮเวย ์จาํกดั ไทย บริษทัร่วม 
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั ไทย การร่วมคา้ 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น ไทย เป็นบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบักรรมการของบริษทัหรือกิจการ

ที�มีกรรมการบริษทัร่วมกนั 

รายการที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับปีสิ8นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี8   
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

รายได้จากการให้บริการ      
บริษทัยอ่ย - -  4,593 24,377 
กลุ่มอินทชั 31 34  - 9 
กลุ่ม SingTel 402 649  1 150 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 135 2  - - 
รวม 568 685  4,594 24,536 

      
ขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื&นๆ      
บริษทัยอ่ย - -  22 365 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

เงนิปันผลรับ     
บริษทัยอ่ย - - 28,009 36,725 

     
ดอกเบี%ยรับ     
บริษทัยอ่ย - -    1,508 1,520 
บริษทัร่วม - 2 - - 

รวม - 2 1,508 1,520 

     
รายได้อื&น     
บริษทัยอ่ย - - 1,577 310 
กลุ่มอินทชั 9 8 - 1 

รวม 9 8 1,577 311 

     
ค่าเช่าและค่าบริการอื&น     
บริษทัยอ่ย - - 3,732 8,838 
กลุ่มอินทชั 519 498 1 20 
กลุ่ม SingTel 283 464 95 74 
บริษทัร่วม 176 43 - - 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 1 - - - 

รวม 979 1,005 3,828 8,932 

     
ค่าโฆษณา     
กลุ่มอินทชั 1 22 - 3 

     
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย     

บริษทัยอ่ย - - 2 15 

     
ค่านายหน้า     
บริษทัยอ่ย - - 12 253 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร     
ผลประโยชน์ระยะสั8น 141 199 141 199 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 9 10 9 10 
รวม 150 209 150 209 

     
ซื%อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื&นๆ     
บริษทัยอ่ย - - - 10 
กลุ่มอินทชั 130 59 - - 
บริษทัร่วม 27 - - - 

รวม 157 59 - 10 

     

ต้นทุนทางการเงนิ     

บริษทัยอ่ย - - 91 57 
กลุ่มอินทชั 2 1 - - 
บริษทัร่วม 6 3 - - 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 27 1 6 - 
รวม 35 5 97 57 

     
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 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั มีดงันี8  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที&  ณ วนัที&  ณ วนัที&  ณ วนัที& 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด        
เงินฝากธนาคาร        
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 113  199  1  - 
        
ลูกหนี%การค้าและลูกหนี%อื&น     
ลูกหนี%การค้า      
บริษทัยอ่ย - - 49 711 
กลุ่มอินทชั 6 4 - - 
กลุ่ม SingTel 19 1 4 - 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 31 - - - 
 56 5 53 711 
รายได้ค้างรับ        
บริษทัยอ่ย - - 3 910 
กลุ่มอินทชั 3 2 - - 
กลุ่ม SingTel 8 4 - - 
บริษทัร่วม 1 - - - 
 12 6 3 910 
รวมลูกหนี%การค้า 68 11 56 1,621 
     
ลูกหนี%อื&น     
- ดอกเบี8ยคา้งรับ     

บริษทัยอ่ย - - 123 508 
รวมลูกหนี%อื&น - - 123 508 
รวมลูกหนี%การค้าและลูกหนี%อื&น (ดูหมายเหตุขอ้ 7) 68 11 179 2,129 
 
เงนิปันผลค้างรับ      

บริษทัยอ่ย - - 12,093 19,944 
 
เงนิให้กู้ยืมระยะสั%นแก่กจิการที&เกี&ยวข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 39,244 44,244 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีเงินให้กูย้ ืมระยะสั8 นแก่บริษทัย่อยเป็นตั�วสัญญาใช้เงินประเภท
เรียกคืนเมื�อทวงถาม ซึ� งมีอตัราดอกเบี8ยเฉลี�ยร้อยละ 2.84 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2558: เฉลี�ยร้อยละ 3.67 ต่อปี)  
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รายการเคลื�อนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับปีสิ8นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี8  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

เงนิให้กู้ยืมระยะสั%นแก่กจิการที&เกี&ยวข้องกนั     
ณ วนัที� 1 มกราคม - 95 44,244 35,590 
เพิ�มขึ8น - - 25,839 39,157 
ลดลง - (95) (30,839) (30,503) 

ณ วนัที& 31 ธันวาคม - - 39,244 44,244 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที&  ณ วนัที&  ณ วนัที&  ณ วนัที& 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

เงนิมดัจาํค่าเช่าระยะยาว        
บริษทัยอ่ย -  -  -  742 

     
เจ้าหนี%การค้าและเจ้าหนี%อื&น     
เจ้าหนี%การค้า     
บริษทัยอ่ย - - 199 195 
กลุ่มอินทชั 25 89 - 1 
กลุ่ม SingTel 269 229 20 68 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น - 5 - - 
บริษทัร่วม 6 - - - 

รวมเจ้าหนี%การค้า 300 323 219 264 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที&  ณ วนัที&  ณ วนัที&  ณ วนัที& 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

เจ้าหนี%อื&น     
- เจา้หนี8 อื�น     

บริษทัยอ่ย - - - 273 
 - - - 273 
        
- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     

บริษทัยอ่ย - - 111 584 
กลุ่มอินทชั 50 91 - - 
กลุ่ม SingTel 22 31 15 16 
บริษทัร่วม 17 10 - - 

 89 132 126 600 

รวมเจ้าหนี%อื&น 89 132 126 873 

รวมเจ้าหนี%การค้าและเจ้าหนี%อื&น (ดูหมายเหตุขอ้ 18) 389 455 345 1,137 

     
หนี%สินตามสัญญาเช่าการเงนิ     
บริษทัร่วม 85 72 - - 

     
เงนิกู้ยืมระยะสั%นจากกจิการที&เกี&ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 6,440 6,490 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 เงินกูย้ืมระยะสั8 นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเป็นตั�วสัญญาใช้เงินประเภท
เรียกคืนเมื�อทวงถาม ซึ� งมีอตัราดอกเบี8ยเฉลี�ยร้อยละ 1.41 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2558: เฉลี�ยร้อยละ 1.40 ต่อปี)  
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รายการเคลื�อนไหวของเงินกูย้มืระยะสั8นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับปีสิ8นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี8  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

เงนิกู้ยืมระยะสั%นจากกจิการที&เกี&ยวข้องกนั     
ณ วนัที� 1 มกราคม - - 6,490 - 
เพิ�มขึ8น 4,000 - 2,523 7,190 
ลดลง (4,000) - (2,573) (700) 

ณ วนัที& 31 ธันวาคม (ดูหมายเหตขุอ้ 17) - - 6,440 6,490 

   

  หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที&  ณ วนัที&  ณ วนัที&  ณ วนัที& 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

หุ้นกู้ระยะยาว        
กลุ่มอินทชั 37 37 - - 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 13 13 - - 

รวม (ดูหมายเหตขุอ้ 17) 50 50 - - 

สัญญาสําคัญที&ทาํกบักจิการที&เกี&ยวข้องกนั  
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดท้าํสัญญากบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัและมีภาระผูกพนัที�จะตอ้งรับเงินและ
จ่ายเงินตามอตัราและเงื�อนไขตามที�ระบุไวใ้นสัญญา สัญญาสําคญัที�ทาํกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
มีดงัต่อไปนี8  

1) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาการเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและสัญญาการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม 
ระหว่างกนั การยกเลิกและการระงบัสัญญาเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขของสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

2) กลุ่มบริษัทมีการทาํสัญญาระหว่างกันในการให้บริการพื8นที�และระบบพื8นฐานในการติดตั8 ง
อุปกรณ์โทรคมนาคม โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็นหนังสือบอกกล่าว
ล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ%นสุดวันที& 31 ธันวาคม 2559  
 

- 98 - 
 

3) บริษทัย่อยไดรั้บการให้บริการขอ้มูลข่าวสารทางโทรศพัท์จากบริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ 
จาํกดั (“ACC”) ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ย โดย ACC จะให้บริการขอ้มูลข่าวสาร รวมทั8งใหค้าํแนะนาํและ
แกไ้ขปัญหาในการใชบ้ริการแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั 

4) บริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อย ได้ทาํสัญญาจา้งบริษทั เทเลอินโฟ 
มีเดีย จาํกดั (มหาชน) (“TMC”) ซึ� งเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั โดย TMC จะเป็นผูจ้ดัหาบุคลากรและ
ศูนยใ์ห้ข่าวสารทางโทรศพัท ์เพื�อดาํเนินการให้บริการขอ้มูลข่าวสารทางโทรศพัท ์โดยคู่สัญญามีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

5) บริษทัและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัไดท้าํสัญญาจา้งบริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั และบริษทั 
แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จาํกัด ซึ� งเป็นบริษัทย่อย ในการให้บริการชําระค่าสินค้าหรือบริการผ่าน 
การชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจง้ 
เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

6) บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั และบริษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย ์จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ย ไดเ้ขา้
ทําสัญญากับบริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จาํกัด ซึ� งเป็นบริษัทย่อย ในการจาํหน่ายเงิน
อิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจง้เป็นหนังสือบอก
กล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 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 
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10) บริษัทและบริษัทย่อย ได้ทําสัญญาในการให้บริการรวบรวมข้อมูลบริการเสริมสําหรับ
โทรศพัทเ์คลื�อนที� หรืออุปกรณ์ไร้สาย (Content Aggregator) กบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยคู่สัญญา
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

11) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ไดท้าํสัญญาเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมจากบริษทั ไทยคม 
จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยบริษทัตกลงชาํระค่าบริการเป็นรายเดือน ตามอตัรา
และเงื�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 

13) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อย ไดท้าํสัญญาระบบเคเบิ8ลใยแก้ว 
นาํแสงและสิ�งอาํนวยความสะดวกกบับริษทั อินฟอร์เมชั�น ไฮเวย ์จาํกดั (“IH”) ซึ� งเป็นบริษทัร่วม 
โดย IH ให้บริการระบบเคเบิ8ลใยแก้วนําแสงรวมถึงให้บริการสิ� งอาํนวยความสะดวกในพื8นที�
เฉพาะเจาะจง คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

14) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด ซึ� งเป็นบริษัทย่อย ได้ทําสัญญากับบริษัท ทีซี  
บรอดคาสติ8ง จาํกัด ซึ� งเป็นบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน  เพื�อรับบริการอุปกรณ์ระบบดาวเทียมและ
สัญญาณโทรทศัน์ โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหน้า
เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
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35. เครื&องมือทางการเงิน 

นโยบายการจัดการความเสี&ยงทางด้านการเงิน 
การจดัการความเสี�ยงเป็นส่วนที�สําคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทัและบริษทั ซึ� งกลุ่มบริษทัและบริษทั     
มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดบัความเสี�ยงให้เป็นที�ยอมรับได ้โดยพิจารณาระหวา่ง
ต้นทุนที� เกิดจากความเสี� ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี� ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุม
กระบวนการการจดัการความเสี�ยงของกลุ่มบริษทัและบริษทัอยา่งต่อเนื�องเพื�อให้มั�นใจวา่มีความสมดุล
ระหวา่งความเสี�ยงและการควบคุมความเสี�ยง 

การบริหารจัดการทุน 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเป้าหมายที�จะบริหารโครงสร้างเงินทุนให้มีความแขง็แกร่งในระดบัที�เหนือกวา่
บริษัทอื�นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และพยายามคงสถานะอันดับเครดิตในระดับที�สามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) ซึ� งจะทาํใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัมีสถานะการเงินที�มีความพร้อมและมีความคล่องตวัสูง
ในการเติบโตธุรกิจเมื�อเทียบกบัคู่แข่ง อนัหมายรวมถึงการมีแหล่งเงินทุนที�หลากหลาย ความสามารถ
ในการจดัหาเงินทุนที�คล่องตวั และมีระดบัตน้ทุนที�เหมาะสม 

ในระยะ 3-5 ปี อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยอาจมีการเปลี�ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ซึ� งจาํเป็น 
ตอ้งมีการลงทุนเพิ�มเติม กลุ่มบริษทัและบริษัทเชื�อว่า กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความพร้อมทางด้าน
โครงสร้างเงินทุนเพียงพอต่อการขยายการเติบโตในอนาคต และมีศกัยภาพในการหาแหล่งเงินทุนผา่น
การเพิ�มระดบัหนี8 สินเพื�อรองรับการขยายตวัของธุรกิจ 
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ความเสี&ยงด้านอตัราดอกเบี%ย 
ความเสี� ยงด้านอตัราดอกเบี8 ย หมายถึง ความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดในอนาคตของอตัรา
ดอกเบี8 ยในตลาด ซึ� งส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทัและบริษัท 
เนื�องจากดอกเบี8ยของหลกัทรัพยที์�เป็นตราสารหนี8และเงินกูย้ืมบางส่วนมีอตัราลอยตวั กลุ่มบริษทัและ
บริษทัมีความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี8ยที�เกิดจากเงินกูย้มื (ดูหมายเหตุขอ้ 17) กลุ่มบริษทัและบริษทัไดล้ด
ความเสี�ยงดงักล่าวโดยทาํให้แน่ใจวา่ดอกเบี8ยที�เกิดจากหลกัทรัพยที์�เป็นตราสารหนี8และเงินกูย้ืมส่วนใหญ่
มีอตัราคงที� และใชเ้ครื�องมือทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์ซึ� งส่วนใหญ่เป็นสัญญาแลกเปลี�ยนอตัรา
ดอกเบี8ย เพื�อใชใ้นการจดัการความเสี�ยงที�เกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี8ยที�เกิดจากหลกัทรัพยที์�เป็น
ตราสารหนี8และเงินกูย้มืเป็นการเฉพาะ 

ความเสี&ยงจากเงินตราต่างประเทศ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศซึ� งเกิดจากค่าใช้จ่ายและ
เงินกูย้ืมที�เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัและบริษทัไดท้าํสัญญาซื8อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
ซึ� งรายการดงักล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ� งปี เพื�อป้องกนัความเสี�ยงของหนี8 สินทางการเงินที�เป็นเงินตรา
ต่างประเทศและสัญญาแลกเปลี�ยนและสัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้า เพื�อป้องกนัความเสี�ยงของ
เงินกูย้ืมระยะยาวที�เป็นเงินตามต่างประเทศ สัญญาซื8อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัสิ8นรอบ
ระยะเวลาที�รายงานเป็นรายการที�เกี�ยวขอ้งกบัเงินกูย้มืที�เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถดัไป 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสี� ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมี
สินทรัพยแ์ละหนี8 สินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ดงันี8  

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 4     
เงินดอลลาร์สหรัฐ  477 153 157 100 
เงินยโูร  111 3 2 2 

รวม  588 156 159 102 
      
ลูกหนี%การค้า 7     
เงินดอลลาร์สหรัฐ  630 59 13 8 
เงินยโูร  1 1 - 1 

รวม  631 60 13 9 
         
หนี%สินที&มีภาระดอกเบี%ย 17     
เงินดอลลาร์สหรัฐ  (6,038) (9,717) (5,358) (9,717) 

รวม  (6,038) (9,717) (5,358) (9,717) 
         
เจ้าหนี%การค้า 18     
เงินดอลลาร์สหรัฐ  (5,450) (3,611) (15) (108) 
เงินยโูร  (1) (56) (1) (58) 
เงินเยน  (1) (166) - (5) 
เงินดอลลาร์สิงคโปร์  (19) - (19) - 

รวม  (5,471) (3,833) (35) (171) 

ยอดบัญชีที&มีความเสี&ยงใน 

งบแสดงฐานะการเงนิ  (10,290) (13,334) (5,221) (9,777) 
สญัญาแลกเปลี�ยน      
- สญัญาซื8อ  6,473 8,159 4,511 8,159 
- สญัญาขาย  (1,308) - - - 

รวมสญัญาแลกเปลี�ยน  5,165 8,159 4,511 8,159 
สญัญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้  4,943 8,190 89 147 

ยอดความเสี&ยงคงเหลือสุทธิ  (182) 3,015 (621) (1,471) 

สัญญาแลกเปลี�ยนและสัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้มีไวเ้พื�อป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน
สําหรับยอดบัญชีที�มีความเสี� ยงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และ
สาํหรับการซื8อภายในอนาคตบางส่วน 
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ลูกหนี8  (เจา้หนี8 ) ตามสัญญาแลกเปลี�ยนและสัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าสุทธิ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 
มีดงันี8  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

สัญญาแลกเปลี&ยน     
- สัญญาซื%อ     
ลูกหนี8ตามสญัญาแลกเปลี�ยน 7,289 9,565 5,267 9,565 
เจา้หนี8ตามสญัญาแลกเปลี�ยน* (6,473) (8,159) (4,511) (8,159) 
 816 1,406 756 1,406 
- สัญญาขาย        

ลูกหนี8ตามสญัญาแลกเปลี�ยน* 1,308 - - - 
เจา้หนี8ตามสญัญาแลกเปลี�ยน (1,361) - - - 
 (53) - - - 
รวมลูกหนี8ตามสญัญาแลกเปลี�ยน 763 1,406 756 1,406 
        

สัญญาอตัราแลกเปลี&ยนล่วงหน้า        

ลูกหนี8ตามสญัญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ 4,994 8,227 91 152 
เจา้หนี8ตามสญัญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้* (4,943) (8,190) (89) (147) 
รวมลูกหนี8ตามสญัญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ 51 37 2 5 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

รวมสัญญาแลกเปลี&ยนและสัญญาอตัรา     

   แลกเปลี&ยนล่วงหน้า     
ลูกหนี8ตามสญัญาแลกเปลี�ยนและสญัญา     
   อตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ 13,591 17,792 5,358 9,717 
เจา้หนี8ตามสญัญาแลกเปลี�ยนและสญัญา     
   อตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ (12,777) (16,349) (4,600) (8,306) 

รวมลูกหนี%ตามสัญญาแลกเปลี&ยน     

   และสัญญาอตัราแลกเปลี&ยนล่วงหน้า 814 1,443 758 1,411 

*  ราคาตามสญัญาของสัญญาแลกเปลี�ยนและสญัญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ คือ มูลค่าของสัญญาที�บริษทัทาํไวก้บั
ธนาคารตั8งแต่เริ�มตน้ และจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเมื�อถึงวนัครบกาํหนดตามสญัญา 

การจดัประเภทสัญญาแลกเปลี�ยนและสัญญาอตัราการแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ในงบการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
มีดงันี8  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

สินทรัพย์หมุนเวยีน     
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 236 648 241 616 

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 236 648 241 616 
     
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน     
ลูกหนี8ตามสญัญาแลกเปลี�ยนและสญัญา     
   อตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ 578 795 517 795 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 578 795 517 795 

     
รวม 814 1,443 758 1,411 
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ราคาตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี�ยนและสัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้า ณ วนัที� 
31 ธนัวาคม มีดงันี8  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 ราคาตามสัญญา**  มูลค่ายุตธิรรม* 

 2559  2558  2559  2558 
สญัญาแลกเปลี�ยน     
- สญัญาซื8อ 6,473 8,159 7,174 9,326 
- สญัญาขาย 1,308 - 1,262 - 
รวมสญัญาแลกเปลี�ยน 7,781 8,159 8,436 9,326 
     
สญัญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ 4,943 8,190 5,025 8,289 

รวม 12,724 16,349 13,461 17,615 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ราคาตามสัญญา**  มูลค่ายุตธิรรม* 
 2559  2558  2559  2558 
สญัญาแลกเปลี�ยน     
- สญัญาซื8อ 4,511 8,159 5,140 9,326 
สญัญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ 89 147 91 153 

รวม 4,600 8,306 5,231 9,479 

* มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปลี�ยนและสัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ คือ การปรับมูลค่าของสัญญาที�บริษทั
ทาํไวก้บัธนาคารตั8งแต่เริ�มตน้ ดว้ยราคาตลาด ณ วนัสิ8นรอบระยะเวลาที�รายงานเพื�อสะทอ้นให้เห็นถึงมูลค่าของ
สญัญา ณ เวลาปัจจุบนัมากขึ8น 

** ราคาตามสญัญาของสัญญาแลกเปลี�ยนและสญัญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ คือ มูลค่าของสัญญาที�บริษทัทาํไวก้บั
ธนาคารตั8งแต่เริ�มตน้ และจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเมื�อถึงวนัครบกาํหนดตามสญัญา 
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ความเสี&ยงทางด้านสินเชื&อ 
ความเสี�ยงทางดา้นสินเชื�อ คือ ความเสี�ยงที�ลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหนี8 แก่กลุ่มบริษทัและ
บริษทัตามเงื�อนไขที�ตกลงไวเ้มื�อครบกาํหนด 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเชื�อเพื�อควบคุมความเสี�ยงทางดา้นสินเชื�อดงักล่าวอยา่งสมํ�าเสมอ 
โดยการวเิคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายที�ขอวงเงินสินเชื�อในระดบัหนึ�งๆ ณ วนัสิ8นรอบระยะเวลา
ที�รายงานไม่พบวา่มีความเสี�ยงจากสินเชื�อที�เป็นสาระสาํคญั 

ความเสี&ยงจากสภาพคล่อง 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการควบคุมความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั และเพื�อทาํให้
ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี%สินทางการเงิน 
สินทรัพยแ์ละหนี8 สินทางการเงินที�วดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2558 มีดงันี8  (31 ธนัวาคม 2559 : ไม่มี) 

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

   ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3  รวม 

สินทรัพย์หมุนเวยีน        

เงินลงทุนเผื�อขาย 305  -  305  -  305 
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สินทรัพยแ์ละหนี8 สินทางการเงินที�ไม่ไดว้ดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี8  (เปิดเผยมูลค่ายติุธรรม) 

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

   ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3  รวม 

วนัที& 31 ธันวาคม 2559        

สญัญาแลกเปลี�ยนและสญัญา 
อตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ 12,776  -  -  13,461  13,461 

หุน้กู ้ 31,600  -  32,082  -  32,082 
          
วนัที& 31 ธันวาคม 2558          
สญัญาแลกเปลี�ยนและสญัญา 

อตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ 16,349  -  - 17,615  17,615 
หุน้กู ้ 16,600  -  17,958 -  17,958 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

   ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3  รวม 

วนัที& 31 ธันวาคม 2559        

สญัญาแลกเปลี�ยนและสญัญา 
อตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ 4,600  -  -  5,231  5,231 

          
วนัที& 31 ธันวาคม 2558          
สญัญาแลกเปลี�ยนและสญัญา 

อตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ 8,306  -  - 9,479  9,479 
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ลาํดับชั%นของมูลค่ายุติธรรม 
ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายุติธรรมที�เกิดขึ8นประจาํสําหรับสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่า
ยุติธรรมเหล่านี8 ถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัที�ต่างกนัของลาํดบัชั8นมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลที�ใช้ในการ
ประเมินมูลค่า นิยามของระดบัต่างๆ มีดงันี8  

ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซื8อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือ
หนี8 สินอยา่งเดียวกนั ซึ� งกลุ่มบริษทัและบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั8น ณ วนัที�วดัมูลค่า 

ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอื�นที�สังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพยน์ั8นหรือ
หนี8 สินนั8นนอกเหนือจากราคาเสนอซื8อขายซึ� งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั8นหรือหนี8 สินนั8น 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 สําหรับเงินลงทุนเผื�อขาย ดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ� งใช้
กระแสเงินสดตามสัญญาและอตัราคิดลดที�เกี�ยวขอ้งกบัตลาด 

สาํหรับการเปิดเผยขอ้มูล กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 สําหรับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้
ที�มีการซื8อขายในตลาดหุ้นกูค้าํนวณจากราคาซื8อขายที�ประกาศอยู่ในสมาคมตลาดตราสารหนี8 ไทย
โดยใชร้าคาปิด ณ วนัสิ8นรอบระยะเวลาที�รายงาน 

สําหรับการเปิดเผยขอ้มูล กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 3 สําหรับมูลค่ายติุธรรมของ
สัญญาแลกเปลี�ยนและสัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ โดยใชอ้ตัราที�กาํหนดโดยธนาคารของกลุ่มบริษทั
และบริษทัดว้ยการพิจารณาเงื�อนไขในตลาดที�มีอยู ่ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี8 และเจา้หนี8 การคา้ ลูกหนี8และเจา้หนี8 อื�น เป็นมูลค่าที�ใกลเ้คียงกบัราคาที�บนัทึก
ในบญัชี 

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืมจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกัน เป็นมูลค่าที�ใกล้เคียงกบัราคาที�
บนัทึกในบญัชี เนื�องจากส่วนใหญ่ของเครื�องมือทางการเงินเหล่านี8 มีดอกเบี8ยในอตัราตลาด 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาว เป็นมูลค่าที�ใกลเ้คียงกบัราคาที�บนัทึกในบญัชี เนื�องจากส่วนใหญ่
ของเครื�องมือทางการเงินเหล่านี8 มีดอกเบี8ยในอตัราตลาด 
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36. ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที&ไม่เกี&ยวข้องกนั 
ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี8  

หน่วย : ล้าน 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     
สญัญาที�ยงัไม่ไดรั้บรู้     
อาคารและอปุกรณ์     

เงินบาท 14,927 21,174 1 33 
เงินดอลลาร์สหรัฐ 129 385 - - 
เงินเยน 50 82 - - 
เงินยโูร 1 - - - 
เงินดอลลาร์สิงคโปร์ - 3 - - 

     
ค่าบํารุงรักษา     

เงินบาท 1,880 2,025 31 507 
เงินดอลลาร์สหรัฐ 15 23 - 1 
เงินเยน - 12 - 7 

     
ใบสั&งซื%อสินค้าและวสัดุคงเหลือ     

เงินบาท 7,236 5,146 - - 
เงินดอลลาร์สหรัฐ 37 124 - - 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ%นสุดวันที& 31 ธันวาคม 2559  
 

- 110 - 
 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานที& 

   ยกเลกิไม่ได้ 

    

ภายในหนึ�งปี 3,101 2,099 124 221 
หลงัจากหนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,750 2,339 238 56 
หลงัจากหา้ปี 74 6 - - 
รวม 5,925 4,444 362 277 

     

ภาระผูกพนัอื&น     

สญัญาแลกเปลี�ยนและสญัญาซื8อขาย     
   เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 11,416 16,349 4,600 8,306 
หนงัสือคํ8าประกนัจากธนาคาร     
   - ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี� 
         โทรคมนาคมคา้งจ่าย 

 
94,275 

 
21,928 

 
- 

 
- 

   - อื�นๆ 1,687 1,052 227 259 
รวม 107,378 39,329 4,827 8,565 

สัญญาที&สําคัญ 
- กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าและบริการสําหรับที�ทาํการสํานกังาน รถยนต ์คอมพิวเตอร์ และสถานีฐาน 

โดยมีระยะเวลาการเช่าตั8งแต่ 1 ปี ถึง 15 ปี และสามารถต่ออายไุด ้
- กลุ่มบริษัทได้ทําสัญญาบริการกับบริษัทแห่งหนึ� ง โดยกลุ่มบริษัทได้รับบริการด้านการใช้

โครงสร้างพื8นฐานโทรคมนาคมและการบริการทั�วไปอื�น ตามที�ระบุไวใ้นสัญญา โดยกลุ่มบริษทัจะ
จ่ายค่าธรรมเนียมจากการบริการในอตัราตามที�ระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดังกล่าวจะสิ8นสุดลงก็
ต่อเมื�อฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดยื�นจดหมายบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ 90 วนั 
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37. 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� งกรมสรรพากรพิจารณาวา่เงินค่าภาษีสรรพสามิตถือเป็น
ส่วนหนึ�งของค่าผลประโยชน์ตอบแทน ดงันั8นการที�บริษทัและ DPC นาํส่งภาษีจากจาํนวนเงินที�นาํภาษี
สรรพสามิตมาหักออกเป็นการนําส่งภาษีที�ไม่ครบถ้วน ต้องรับผิดชําระเงินเพิ�มตามจาํนวนดงักล่าว 
บริษทัและ DPC ไดย้ื�นอุทธรณ์คดัคา้นต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ขณะนี8กรณีดงักล่าวอยูใ่นขั8นตอน
การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

38. เหตุการณ์สําคัญ ข้อพพิาททางการค้าและคดีความที&สําคัญ 

เฉพาะบริษัท 

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

เมื�อว ันที�  22 มกราคม 2551 ทีโอทีได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทคดีหมายเลขดําที�  9/2551 ต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ สาํนกัระงบัขอ้พิพาท สํานกังานศาลยุติธรรม เพื�อเรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินส่วนแบ่ง
รายไดเ้พิ�มเติมอีกประมาณ 31,463 ลา้นบาท ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการบริการโทรศพัท์เคลื�อนที� 
พร้อมดอกเบี8ยในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินดงักล่าว นบัตั8งแต่วนัที� 10 มกราคม 2550 อนัเป็นวนั
ผดินดัจนกวา่จะชาํระเสร็จสิ8น  

จาํนวนเงินที�ทีโอทีเรียกร้องดงักล่าวเป็นจาํนวนเดียวกนักบัภาษีสรรพสามิตที�บริษทัไดน้าํส่งตั8งแต่วนัที� 
28 มกราคม 2546 ถึงวนัที� 26 กุมภาพนัธ์ 2550 และนาํมาหักออกจากส่วนแบ่งรายได ้ซึ� งเป็นการปฏิบติั
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื�อวนัที� 11 กุมภาพนัธ์ 2546 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ และมีการปฏิบติัเช่นเดียวกนั
ทั8งอุตสาหกรรมโทรศพัทเ์คลื�อนที� อีกทั8งทีโอทีไดเ้คยมีหนงัสือตอบ 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 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี8ขาดให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาทของทีโอที โดยให้
เหตุผลสรุปไดว้า่ บริษทัมิไดเ้ป็นผูผ้ิดสัญญา โดยบริษทัไดช้าํระหนี8ผลประโยชน์ตอบแทนเสร็จสิ8นและ
หนี8ทั8งหมดไดร้ะงบัไปแลว้ ทีโอทีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องใหบ้ริษทัชาํระหนี8ซํ8 า เพื�อเรียกส่วนที�อา้งวา่ขาดไป 

เมื�อวนัที� 22 กนัยายน 2554 ทีโอทีไดย้ื�นคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี8 ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาล
ปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที� 1918/2554  

เมื�อวนัที� 11 สิงหาคม 2559 ศาลปกครองกลางได้ตดัสินยกคาํร้องของทีโอทีที�ขอให้เพิกถอนคาํชี8 ขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการ 

2)  สัญญาการเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(“กทช.”) 

ตามพระราชบญัญติัการประกอบการกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 และประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”) ว่าด้วยการใช้และเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 บริษทัได้ทาํ
สัญญาการเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบัผูรั้บใบอนุญาตรายอื�น โดยได้ผ่านการเห็นชอบจาก กทช.และ
ระยะเวลาการมีผลบงัคบัใชข้องสัญญาเป็นดงันี8  

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
ตอ้งจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนให้ทีโอทีเป็นรายปีโดยจ่ายเป็นจาํนวนเงินขั8นตํ�าตามที�สัญญากาํหนด
ในแต่ละปี หรือในอัตราร้อยละของรายได้ และผลประโยชน์อื�นใดที�บริษัทพึงได้รับในรอบปี  
ก่อนหักค่าใช้จ่ายและค่าภาษีใด ๆ ทั8 งสิ8น จาํนวนไหนมากกว่าให้ถือเอาจาํนวนนั8 น อย่างไรก็ตาม  
ค่าเชื� อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นรายการที�ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และทีโอทีต้องการ 
รอคาํพิพากษาถึงที�สุดในเรื�อง ขอเพิกถอนประกาศฯ จากศาล จึงเป็นรายการที�บริษทัคาดวา่จะมีการเจรจา
ตกลงเรื�องวิธีการคาํนวณผลประโยชน์ตอบแทนรายปีในเวลาต่อมา เพื�อให้เป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั 
บริษัทจึงคํานวณค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายปีจากรายได้สุทธิตามที�ปฏิบัติในทางเดียวกันทั8 ง
อุตสาหกรรมกิจการโทรคมนาคม ส่วนจาํนวนผลประโยชน์ตอบแทนที�บริษทัตอ้งจ่ายให้แก่ทีโอทีนั8น 
ขึ8นอยู่กบัผลการตดัสินจากศาลในเรื�องขอเพิกถอนประกาศฯ และการเจรจาตกลงระหว่างบริษทักับ 
ทีโอทีในภายหลังโดยบริษัทจะปรับปรุงรายการในงบการเงินในงวดที�การเจรจาตกลงสิ8 นสุดลง  
ซึ� งผูบ้ริหารของบริษทัเชื�อวา่จะไม่เกิดค่าใชจ่้ายมากไปกวา่จาํนวนที�บนัทึกไวอ้ยา่งมีสาระสาํคญั 
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อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดพ้ิจารณาหนงัสือของ ทีโอที ดงักล่าวและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งประกอบกบัความเห็น
ของที�ปรึกษากฎหมาย ฝ่ายบริหารของบริษัท เห็นว่าการไม่ปฏิบัติตามสัญญาการเชื�อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมขา้งตน้ อาจถือไดว้่าเป็นการขดัต่อประกาศ กทช. ว่าดว้ยการใช้และเชื�อมต่อโครงข่าย บริษทั  
จึงได้ตดัสินใจปฏิบติัตามสัญญาการเชื�อมต่อโครงข่าย ซึ� งเป็นไปตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายที�มีผลใช้
บงัคบัอยูใ่นปัจจุบนั โดยออกใบแจง้หนี8 เพื�อเรียกเก็บค่าเชื�อมต่อโครงข่ายจากคู่สัญญา  

ในวนัที� 30 ธนัวาคม 2551 บริษทัไดน้าํส่งเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากการเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ตั8งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2550 ถึงเดือนมิถุนายน 2551 จาํนวนเงิน 761 ล้านบาท ซึ� งคาํนวณจากรายได้สุทธิ 
ตามอัตราและวิธีคิดคาํนวณของบริษัทให้แก่ทีโอที ซึ� งต่อมาได้มีการจัดตั8 งคณะทํางานเจรจาเกี�ยวกับ 
อตัราผลประโยชน์ตอบแทนจากค่าเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริษทักบัทีโอที แต่ก็ไม่สามารถ 
มีข้อยุติร่วมกันได้ เนื�องจากทีโอทีต้องการให้บริษัท ชําระเงินส่วนแบ่งรายได้จากค่าเชื�อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมที�บริษทัไดรั้บทั8งจาํนวนตามอตัราร้อยละที�กาํหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตฯ โดยมิให้บริษทันาํ 
ค่าเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที�บริษทัถูกผูป้ระกอบการรายอื�นเรียกเก็บมาหักออกก่อน  
ในวนัที� 26 มกราคม 2554 ทีโอทีจึงได้มีหนังสือแจง้ให้บริษทัชาํระเงินผลประโยชน์จากรายไดค้่าเชื�อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมของปีดาํเนินการที� 17 - 20 เป็นเงินรวม 17,803 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี8ยในอตัราร้อยละ 1.25 
ต่อเดือน  แต่บริษทัไม่เห็นดว้ยโดยไดมี้หนงัสือโตแ้ยง้คดัคา้นไปยงัทีโอที และบริษทัไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อ
สํานกัระงบัขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 19/2554 แลว้ เมื�อวนัที� 9 มีนาคม 
2554 เพื�อใหค้ณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี8ขาดวา่ ทีโอทีไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว  

ในวนัที�  29 กรกฎาคม 2557 ทีโอทีได้ยื�นคาํเสนอข้อพิพาท เลขที�  55/2557 เรียกร้องให้บริษัทชําระเงิน 
ส่วนแบ่งรายไดข้องค่าเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดาํเนินการที� 21 - 22 เป็นจาํนวนเงินรวม 9,984 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบี8ยในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจาํนวนเงินที�คา้งชาํระในแต่ละปี นบัจากวนัผิดนดั
จนกวา่จะชาํระเสร็จสิ8น และขอรวมพิจารณากบัคดีขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 19/2554  

เมื�อวนัที� 23 สิงหาคม 2559 บริษทัไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อสํานกัระงบัขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็น
ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 83/2559 เพื�อให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี8 ขาดว่าทีโอทีไม่มีสิทธิg เรียกร้องส่วน
แบ่งรายได้เพิ�มเติมของค่าเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดาํเนินการที� 23 - 25 เป็นจาํนวนเงินรวม 
8,368 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี8ยในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจาํนวนเงินที�คา้งชาํระในแต่ละปี 
ตามหนงัสือทีโอทีแจง้มา และบริษทัขอรวมพิจารณากบัคดีขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 55/2557 ขณะนี8
ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขั8นตอนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ  
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3)  ภาระผกูพนัในหนงัสือคํ8าประกนัจากธนาคารกรณีสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการบริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� 
(“สัญญาอนุญาตฯ”) 

ตามสัญญาอนุญาตฯ บริษัทมีหน้าที� ส่งมอบหนังสือคํ8 าประกันของธนาคารให้แก่บริษัท ทีโอที จาํกัด 
(มหาชน) (“ทีโอที”) เพื�อเป็นหลกัประกนัการชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั8นตํ�าในแต่ละปีดาํเนินงาน 
โดยจะไดรั้บคืนหนงัสือคํ8าประกนัฉบบัของปีดาํเนินงานที�ผา่นมา  

ทีโอทีมิไดคื้นหนงัสือคํ8าประกนัเงินประโยชน์ตอบแทนขั8นตํ�าของปีดาํเนินงานที� 17 - 21 รวมเป็นจาํนวนเงิน
ทั8งสิ8น 7,007 ล้านบาท โดยอ้างว่าบริษทัชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถ้วนจากกรณีการนําเงิน 
ค่าภาษีสรรพสามิตมาหักออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณีรายได้จากค่าเชื�อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมซึ�งเป็นขอ้พิพาทที�อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ 

ทั8งนี8  เมื�อวนัที� 11 พฤษภาคม 2554 และวนัที� 5 ตุลาคม 2555 บริษทัไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อสํานกัระงบัขอ้พิพาท 
สถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นข้อพิพาทหมายเลขดาํที� 40/2554 และ 119/2555 ให้คณะอนุญาโตตุลาการมี 
คาํวินิจฉัยชี8 ขาดให้ทีโอทีส่งคืนหนังสือคํ8 าประกันดังกล่าวให้แก่บริษัท เนื�องจากบริษัทได้ชําระเงิน
ผลประโยชน์ตอบแทนขั8นตํ�าในแต่ละปีดาํเนินงานครบถว้น และไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญา
ที�เกี�ยวขอ้งทุกประการแลว้  

เมื�อวนัที� 10 กุมภาพนัธ์ 2557 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคาํชี8 ขาดให้ทีโอทีคืนหนังสือคํ8 าประกนัเงิน
ประโยชน์ตอบแทนขั8นตํ�าของปีดาํเนินงานที� 17 - 21 ให้บริษัท ต่อมาเมื�อวนัที�  16 พฤษภาคม 2557  
ทีโอทีไดย้ื�นคาํร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีดาํเลขที� 660/2557 เพื�อขอเพิกถอนคาํชี8ขาดดงักล่าว 

ต่อมาเมื�อวนัที�  19 พฤษภาคม 2557 บริษัทยื�นคําร้องเป็นคดีดําที�  666/2557 ต่อศาลปกครองกลาง  
เพื�อขอให้ศาลมีคําบังคับให้ทีโอทีคืนหนังสือคํ8 าประกันปีที�  17-21 ให้แก่บริษัทตามคาํชี8 ขาดของ
อนุญาโตตุลาการและชาํระเงินค่าธรรมเนียมที�บริษทัไดช้าํระให้แก่ธนาคารผูอ้อกหนงัสือคํ8าประกนัเป็น
จํานวนเงินรวม 6.65 ล้านบาท พร้อมดอกเบี8 ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี  นับแต่ว ันที� ผู ้เรียกร้อง 
ชาํระค่าธรรมเนียมแก่ธนาคารผูอ้อกหนังสือคํ8 าประกนั ขณะนี8 คดีดงักล่าวอยู่ในขั8นตอนการพิจารณา 
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 พร้อมดอกเบี8 ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
นบัแต่วนัที� 25 กนัยายน 2557 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิ8น 

ในวนัที� 29 มีนาคม 2559 ทีโอทีไดย้ื�นขอแกไ้ขคาํเสนอขอ้พิพาทในส่วน ของค่าเสียหายตั8งแต่พฤษภาคม 
2556 ไปจนถึงสิ8นสุดสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการในเดือนกนัยายน 2558 เป็นจาํนวนเงิน 32,813 ลา้นบาท 
พร้อมภาษีมูลค่าเพิ�มและดอกเบี8ยอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ตั8งแต่เดือนมิถุนายน 2556 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิ8น 

ขณะนี8ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขั8นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื�อวา่ บริษทัไดป้ฏิบติั
ถูกตอ้งตามขอ้สัญญาที�เกี�ยวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันั8นผลของขอ้พิพาทดงักล่าวน่าจะคลี�คลายไปในทางที�ดี
และไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

5)  กรณีการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเพิ�มเติมจากการทาํขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาอนุญาตให้ดาํเนิน
กิจการบริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� (“สัญญาอนุญาตฯ”) ครั8 งที� 6 และ 7 

เมื�อวนัที� 30 กนัยายน 2558 บริษทัได้ยื�นคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 78/2558 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
สํานกัระงบัขอ้พิพาท สํานกังานศาลยุติธรรม เพื�อมีคาํชี8ขาดให้ขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาอนุญาตฯ ครั8 งที� 6 
ซึ� งกระทาํขึ8นเมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2544 และ ครั8 งที� 7 ซึ� งกระทาํขึ8นเมื�อวนัที� 20 กนัยายน 2545 มีผลผูกพนั
บริษทัและบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ให้ตอ้งปฏิบติัตามจนกวา่สัญญาจะสิ8นสุด และบริษทั
ไม่มีหน้าที�ต้องชําระผลประโยชน์ตอบแทนตามที�ทีโอทีได้มีหนังสือลงวนัที�  29 กันยายน 2558 เรื� อง 
ขอให้ชาํระผลประโยชน์ตอบแทน แจง้มายงับริษทัให้ชาํระเงินเพิ�มจาํนวน 72,036 ลา้นบาท โดยกล่าวอา้งว่า
การทาํขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาครั8 งที� 6 และ 7 เป็นการแกไ้ขสัญญาในสาระสาํคญัทาํให ้ทีโอที ไดผ้ลประโยชน์
ตอบแทนตํ�ากวา่ที�กาํหนดในสัญญาหลกั  
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ขณะนี8 ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขั8นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื�อว่าขอ้ตกลง
ต่อทา้ยสัญญาครั8 งที� 6 และ 7 มีผลผูกพนัจนกระทั�งสิ8นสุดสัญญาเมื�อวนัที� 30 กนัยายน 2558 เนื�องจาก
บริษัทได้ปฏิบัติถูกต้องตามข้อสัญญาที� เกี�ยวข้องทุกประการแล้ว อีกทั8 งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดเ้คยให้ความเห็นต่อกรณีการแกไ้ขสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการฯ ระหว่างทีโอทีกบับริษทั 
เรื� องเสร็จที�  291/2550 ความตอนหนึ� งว่า “... กระบวนการแก้ไขเพิ�มเติมสัญญาอนัเป็นนิติกรรมทาง
ปกครอง สามารถแยกต่างหากออกจากขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาอนุญาตฯ ที�ทาํขึ8นได ้และขอ้ตกลงต่อทา้ย
สัญญาอนุญาตฯ ที�ทาํขึ8นนั8นยงัคงมีผลอยูต่ราบเท่าที�ยงัไม่มีการเพิกถอนหรือสิ8นผลโดยเงื�อนเวลาหรือ
เหตุอื�น ” ดงันั8นผลของข้อพิพาทดังกล่าวน่าจะคลี�คลายไปในทางที�ดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอย่าง 
มีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

ต่อมาวนัที�  30 พฤศจิกายน 2558 ทีโอทียื�นคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที�  122/2558 ต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรมเพื�อแก้ไขจํานวนเงินที� เรียกร้อง
ผลประโยชน์ตอบแทนลดลงเป็น 62,774 ล้านบาท เนื�องจากการปรับปรุงอตัราร้อยละในการคาํนวณ
ส่วนแบ่งรายได ้ขอ้พิพาทนี8 เป็นเรื�องเดียวกบัขอ้พิพาทที� 78/2558 

6)  ค่าเช่าสถานที�ติดตั8งเสา และอุปกรณ์ในการให้บริการตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการบริการ
โทรศพัทเ์คลื�อนที� (สัญญาอนุญาตฯ) 

เมื�อวนัที� 30 กนัยายน 2558 บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ไดย้ื�นคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลข
ดาํที� 76/2558 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการฯ สาํนกัระงบัขอ้พิพาท สํานกังานศาลยติุธรรม เพื�อมีคาํชี8ขาด
ให้บริษทัดาํเนินการเช่าสถานที�จาํนวน 11,883 สถานีฐาน ที�ใชเ้ป็นสถานที�ติดตั8งเสาและอุปกรณ์ในการ
ให้บริการตามสัญญาอนุญาตฯ ต่อเนื�องไปอีก 2 ปี หลงัจากสัญญาอนุญาตฯ สิ8นสุดลง หากไม่สามารถ
ปฏิบติัได ้ให้บริษทัชาํระเงินค่าเช่าสถานที�พร้อมค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งตลอดระยะเวลา 2 ปีนบัแต่
สิ8นสุดสัญญาอนุญาตฯ คิดเป็นเงินจาํนวนเงิน 1,911 ลา้นบาท หรือนาํเงินจาํนวนดงักล่าวมาวางศาล 

ขณะนี8ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขั8นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื�อวา่ บริษทัไม่มี
หน้าที�ตอ้งชาํระค่าเช่าสถานที�ติดตั8งเสาและอุปกรณ์ในการให้บริการตามสัญญาอนุญาตฯ ภายหลงัที�
สัญญาอนุญาตฯ สิ8นสุดลง เนื�องจากบริษทัไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาที�เกี�ยวขอ้งทุกประการแล้ว 
ดงันั8นผลของขอ้พิพาทดงักล่าวน่าจะคลี�คลายไปในทางที�ดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อ
งบการเงินของบริษทั 
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7) กรณีติดตั8 งหรือเชื�อมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคมย่านความถี�  900 MHz บนสถานีฐานที�บริษัท  
ดิจิตอล โฟน จาํกดั ส่งมอบกรรมสิทธิg 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�อให้รื8 อถอนเครื� องและอุปกรณ์
โทรคมนาคมที�มีไวใ้ช้สําหรับให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที� ย่านความถี� 900 MHz หรือย่านความถี�อื�น 
หรือเครื�องและอุปกรณ์โทรคมนาคมอื�นๆ ของบริษทัที�ติดตั8งบนสถานีฐาน จาํนวน 95 แห่ง  
ที�บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั ส่งมอบให ้กสท. ตามสัญญาใหด้าํเนินการฯ  โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจาก 
กสท. ดงันั8น กสท. จึงเรียกร้องให้บริษทัชดใช้ค่าเสียหายจากการใช้ทรัพยสิ์นที� กสท.อา้งเป็นเจา้ของ
กรรมสิทธิg  ตั8 งแต่เดือนมกราคม 2556 ถึงเมษายน 2559 จาํนวนเงิน 125.52 ล้านบาท พร้อมดอกเบี8 ย 
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัถดัจาก วนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระค่าเสียหายเสร็จสิ8น และ ค่าเสียหาย 
นบัแต่วนัฟ้องอีกเดือนละ 2.83 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี8ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสียหายที�คา้งชาํระให้แก่ 
กสท.ในแต่ละเดือน จนกวา่จะดาํเนินการรื8อถอนอุปกรณ์ดงักล่าวออกเสร็จสิ8น 

ขณะนี8คดีดงักล่าวอยูใ่นขั8นตอนของการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื�อวา่ 
บริษทัไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาที�เกี�ยวขอ้งทุกประการแล้ว ดงันั8นผลของคดีดงักล่าวไม่น่าจะมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

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  
พร้อมเรียกเบี8 ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจาํนวนเงินที�คา้งชาํระในแต่ละปี นับจากวนัผิดนัด
จนกว่าจะชาํระเสร็จสิ8นซึ� งคาํนวณถึงเดือนธันวาคม 2550 คิดเป็นเบี8ยปรับทั8งสิ8นจาํนวน 1,500 ลา้นบาท 
รวมเป็นเงินประมาณ 3,949 ลา้นบาท 
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ต่อมาเมื�อวนัที� 1 ตุลาคม 2551 กสท. ได้ยื�นคาํร้องขอแก้ไขจาํนวนทุนทรัพยร์วมเบี8 ยปรับลดลงเหลือ 
3,410 ล้านบาท ซึ� งคาํนวณจากเงินส่วนแบ่งรายไดค้า้งชาํระถึงเดือนมกราคม 2551 ซึ� งได้รวมเบี8ยปรับ
จาํนวน 790 ลา้นบาท และภาษีมูลค่าเพิ�มจาํนวน 171 ลา้นบาท 

จาํนวนเงินส่วนแบ่งรายได้ที� กสท. เรียกร้องดงักล่าวเป็นจาํนวนเดียวกนักบัภาษีสรรพสามิตที� DPC  
ได้นําส่งตั8 งแต่วนัที� 16 กันยายน 2546 ถึงวนัที�  15 กันยายน 2550 และได้นํามาหักออกจากส่วนแบ่ง
รายได ้ซึ� งเป็นการปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีเมื�อวนัที� 11 กุมภาพนัธ์ 2546  ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ และมี
การปฏิบติัเช่นเดียวกนัทั8งอุตสาหกรรมโทรศพัท์เคลื�อนที� อีกทั8ง กสท. เคยมีหนังสือ เลขที� กสท. 603 
(กต.) 739 แจง้ให ้DPC ปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว  

เมื�อวนัที� 1 มีนาคม 2554 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี8 ขาดให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาทของกสท. โดยให้
เหตุผลสรุปไดว้่า DPC มิไดเ้ป็นผูผ้ิดสัญญา โดย DPC ไดช้าํระหนี8 ผลประโยชน์ตอบแทนเสร็จสิ8นและ
หนี8 ทั8งหมดไดร้ะงบัไปแล้ว กสท. จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ DPC ชาํระหนี8 ซํ8 า เพื�อเรียกส่วนที�อา้งว่าขาดไป 
รวมถึงเบี8ยปรับและภาษีมูลค่าเพิ�มตามที�อา้งมา 

เมื�อวนัที� 3 มิถุนายน 2554 กสท. ได้ยื�นคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี8 ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาล
ปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที� 1259/2554  

เมื�อวนัที� 28 กรกฎาคม 2558 ศาลปกครองกลางไดต้ดัสินยกคาํร้องของ กสท. ที�ขอให้เพิกถอนคาํชี8ขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการ 

ต่อมาวนัที� 25 สิงหาคม 2558 กสท. ไดย้ื�นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีหมายเลขดาํที� อ. 1070/2558 
ขณะนี8คดีดงักล่าวอยูใ่นขั8นตอนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

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
ความเท่าเทียมในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการทั8ง 3 ราย ทีโอทียินยอมให้ลดค่าเชื�อมโยงโครงข่าย
โทรศพัท์เคลื�อนที�จากส่วนแบ่งรายได้ที�ทีโอทีได้รับจาก กสท. จาํนวน 22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน 
ให้แก่ DPC และ True Move ตั8 งแต่ปีการดาํเนินการปีที�  6 เช่นเดียวกับที�ทีโอทีให้ส่วนลดกับบริษัท  
โทเทิ�ล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชั�น จาํกดั (มหาชน) (“DTAC”)  
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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 พร้อมดอกเบี8ยตาม
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�มและเบี8ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินตน้ดงักล่าว 
นบัแต่วนัพน้กาํหนดชาํระเงินของปีดาํเนินงานในแต่ละปีตั8งแต่ปีที� 7 ถึงปีที� 10 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิ8น 

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) พร้อมเบี8ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ซึ� งคาํนวณถึงวนัที� 15 ตุลาคม 2552 รวม
เป็นจาํนวนเงินที�เรียกร้องทั8งสิ8น 26 ลา้นบาท  

เมื�อวนัที� 23 มีนาคม 2555 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี8ขาดให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาททั8งสองของ กสท. 
โดยให้เหตุผลสรุปไดว้า่ กสท. ยงัมิไดช้าํระค่าส่วนลดค่าเชื�อมโยงโครงข่ายจาํนวน 22 บาทต่อเลขหมาย
ต่อเดือนให้แก่ ทีโอที อีกทั8ง กสท. ไม่สามารถนาํสืบไดว้า่ DPC เป็นผูผ้ิดสัญญาและชาํระผลประโยชน์
ตอบแทนไม่ครบถว้น ดงันั8น กสท. จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ DPC ชาํระเงินในส่วนที�ขาดไป รวมถึง
เบี8ยปรับและภาษีมูลค่าเพิ�มตามที�อา้งมา 

เมื�อวนัที� 25 มิถุนายน 2555 กสท. ไดย้ื�นคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี8 ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาล
ปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที� 1016/2555 และในวนัที� 16 กนัยายน 2557 ศาลปกครองกลางไดมี้
คาํพิพากษายกคาํร้องของ กสท. ต่อมาในวนัที� 15 ตุลาคม 2557 กสท. ได้ยื�นอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง
สูงสุด ขณะนี8คดีดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
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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 และดอกเบี8 ยซึ� งคาํนวณถึง
วนัที� 9 พฤษภาคม 2554 รวมเป็นเงินที�เรียกร้องทั8งสิ8นจาํนวน 2,954 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี8ยนบัจากวนั
ฟ้องจนกวา่จะชาํระเสร็จสิ8น 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  

3) ส่วนลดค่าเชื�อมโยงโครงข่ายจาํนวน  22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ที� DPC นาํมาหกัออกจาก
เงินส่วนแบ่งรายได้ เป็นจาํนวนเงิน 191 ล้านบาท ส่วนหนึ� งนั8 นเป็นจาํนวนเดียวกันกับที� 
กสท. เรียกร้องตามข้อพิพาทหมายเลขดาํที�  68/2551 ข้างต้น แต่แตกต่างกันที�จาํนวนปีที�
เรียกร้องและการคาํนวณดอกเบี8ย 

ต่อมาในวนัที�  31 กรกฎาคม 2557 ทีโอทีได้ยื�นคาํร้องขอแก้ไขเพิ�มเติมคาํฟ้องต่อศาลปกครองกลาง  
โดยขอแกไ้ขจาํนวนเงินค่าเชื�อมโยงโครงข่ายที�เรียกร้องซึ� งคาํนวณจนถึงวนัที� 16 กนัยายน 2556 อนัเป็น
วนัสิ8นสุดสัญญา พร้อมภาษีมูลค่าเพิ�มและดอกเบี8ยซึ� งคาํนวณถึงวนัที� 10 กรกฎาคม 2557 รวมเป็นเงินทั8งสิ8น 
5,454 ลา้นบาทพร้อมดอกเบี8ยนบัจากวนัที� 10 กรกฎาคม 2557 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิ8น 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 
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ขณะนี8 คดีดงักล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื�อว่า             
ผลของขอ้พิพาทและคดีดงักล่าวน่าจะคลี�คลายไปในทางที�ดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อ 
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั เนื�องจาก DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาที�เกี�ยวขอ้งทุก
ประการแลว้ 

4) กรณีส่งมอบและโอนกรรมสิทธิg  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 ส่งมอบและโอนกรรมสิทธิg  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 

เมื�อวนัที�  18 กรกฎาคม 2555 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคาํชี8 ขาดให้ยกคาํเสนอข้อพิพาทของ กสท.  
โดยให้เหตุผลสรุปไดว้า่ การที� กสท. เรียกร้องให้ DPC ส่งมอบทรัพยสิ์นเป็นการใชสิ้ทธิเรียกร้องก่อน
ครบกาํหนดระยะเวลาที�อาจใหสิ้ทธิตามสัญญาได ้

เมื�อวนัที�  25 ตุลาคม 2555 กสท. ได้ยื�นคําร้องขอเพิกถอนคําชี8 ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อ 
ศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที� 2757/2555 ขณะนี8 คดีดงักล่าวอยู่ในขั8นตอนการพิจารณาของ 
ศาลปกครองกลาง 
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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�มตั8งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม 2549 เป็นตน้ไปและ DPC ไดมี้
หนังสือขยายระยะเวลาต่อไปอีกคราวละ 3 เดือน ซึ� ง กสท. ได้อนุมติัเรื� อยมาจนถึงวนัที� 31 มีนาคม 2550 
โดยหลังจากนั8 น กสท . มิได้มีหนังสือตอบปฏิเสธให้ DPC ทราบแต่อย่างใด จนกระทั�งในวนัที�  
24 มีนาคม 2551 กสท. ไดมี้หนงัสือแจง้ให้ DPC ปรับอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วมในอตัรานาทีละ 2.10 บาท 
ตั8 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 นอกจากนี8  เมื�อวนัที� 16 
มิถุนายน 2552 DPC และบริษัทได้ทําสัญญาการให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (Roaming) โดยใช้อัตรา  
1.10 บาทต่อนาที และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแลว้ 

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  
พร้อมเบี8ยปรับที�คาํนวณถึงเดือนมีนาคม 2553 เป็นจาํนวน 364 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั8งสิ8น 2,000 ลา้นบาท 
และเรียกเบี8ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน นบัแต่เดือน เมษายน 2553 จนกว่าจะชาํระเสร็จสิ8น โดยอา้ง
วา่ กสท. ไดอ้นุมติัการปรับลดอตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วมดงักล่าวจนถึงวนัที� 31 มีนาคม 2550 เท่านั8น 
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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 พร้อมเบี8 ยปรับใน
อตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินตน้ดงักล่าว นบัตั8งแต่วนัที� 1 เมษายน 2552 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิ8น 

ขณะนี8 ขอ้พิพาทดงักล่าวอยู่ในขั8นตอนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทั 
เชื�อว่าคาํวินิจฉัยชี8 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
ดอกเบี8ยในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของเงินตน้ดงักล่าว รวมเป็นจาํนวนเงินทั8งสิ8น 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.  

เมื�อวนัที� 28 พฤษภาคม 2556 คณะอนุญาโตตุลาการ ไดมี้คาํวินิจฉัยชี8ขาดให้ยกคาํขอของ กสท. โดยชี8 ขาดว่า 
ข้อพิพาทในคดีนี8 เป็นเรื� องพิพาททางละเมิด มิได้เป็นการกระทาํอนัเกิดจากการผิดสัญญาให้ดาํเนินการ  
ดงันั8นขอ้พิพาทในคดีนี8 จึงไม่อยูใ่นอาํนาจพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ  

เมื�อวนัที�  6 กันยายน 2556 กสท. ได้ยื�นคําร้องขอเพิกถอนคําชี8 ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อ 
ศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที� 1767/2556 ขณะนี8 คดีดงักล่าวอยู่ในขั8นตอนการพิจารณาของ 
ศาลปกครองกลาง 
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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 พร้อมเบี8 ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินตน้ดงักล่าว นับแต่วนัพน้
กาํหนดชาํระเงินของปีดาํเนินงานในแต่ละปีจนกวา่จะชาํระเสร็จสิ8น 

ต่อมาเมื�อวนัที�  1 เมษายน 2557 กสท. ได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที�  26/2557 ต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ สํานกัระงบัขอ้พิพาท เพื�อเรียกร้องให้ DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ�มของ
ปีดาํเนินการที� 15 จาํนวน 141 ลา้นบาท พร้อมเบี8ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินตน้ดงักล่าว 
นบัแต่วนัพน้กาํหนดชาํระเงินของปีดาํเนินงานในแต่ละปีจนกวา่จะชาํระเสร็จสิ8น ซึ� งจาํนวนเงินดงักล่าว 
กสท. คํานวณผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้ค่าเชื� อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที�  DPC ได้รับจาก
ผูป้ระกอบการรายอื�นทั8งจาํนวนตามอตัราร้อยละที�กาํหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการบริการ
โทรศพัท์เคลื�อนที�โดยไม่ให้นํารายจ่ายค่าเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที� DPC ถูกผูป้ระกอบการ 
รายอื�นเรียกเก็บมาหกัออก 

ขณะนี8 ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขั8นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื�อว่า ผลของ 
ขอ้พิพาทดงักล่าวน่าจะคลี�คลายไปในทางที�ดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวม
ของบริษทั เนื�องจาก DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาที�เกี�ยวขอ้งทุกประการแลว้ 

8) ภาระผกูพนัในหนงัสือคํ8าประกนัจากธนาคารกรณีสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 

ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ บริษทั ดิจิตอลโฟน จาํกดั (“DPC”) มีหนา้ที�ส่งมอบหนงัสือคํ8าประกนั
ของธนาคารให้แก่บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”)  เพื�อเป็นหลกัประกนัการชาํระเงิน
ผลประโยชน์ตอบแทนขั8นตํ�าในแต่ละปีดําเนินงาน โดยจะได้รับคืนหนังสือคํ8 าประกันฉบับของปี
ดาํเนินงานที�ผา่นมา  

กสท. มิได้คืนหนังสือคํ8 าประกันเงินประโยชน์ตอบแทนขั8นตํ�าของปีดาํเนินงานที� 10 - 14 รวมเป็น
จาํนวนเงินทั8งสิ8น 2,606 ลา้นบาท โดยอา้งวา่ DPC ชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถว้นจากกรณี
การนําเงินค่าภาษีสรรพสามิตมาหักออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณีรายได้จากค่าเชื�อม 
ต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ส่วนลดค่าเชื�อมโยงโครงข่าย และกรณีปรับลดอตัราค่า Roaming ซึ� งเป็น 
ขอ้พิพาทที�อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ  
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เมื�อวนัที� 8 ตุลาคม 2555 DPC ไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อสํานกัระงบัขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็น
ขอ้พิพาทหมายเลขดาํ 120/2555 เพื�อให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํวนิิจฉยัชี8ขาดให้ กสท. ส่งคืนหนงัสือ
คํ8 าประกันดังกล่าวให้แก่ DPC เนื�องจาก DPC ได้ชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั8นตํ�าในแต่ละปี
ดาํเนินงานครบถว้น และไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สัญญาที�เกี�ยวขอ้งทุกประการแลว้  

เมื�อวนัที� 28 พฤษภาคม 2558 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี8ขาดให้ กสท. ส่งคืนหนงัสือคํ8าประกนัพร้อม
ค่าธรรมเนียมธนาคารดงักล่าวให้แก่ DPC ต่อมาเมื�อวนัที� 15 กันยายน 2558 กสท. ได้ยื�นคาํร้องเป็น 
คดีหมายเลขดาํที� 1671/2558 ต่อศาลปกครองกลาง เพื�อขอเพิกถอนคาํชี8 ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
ขณะนี8คดีดงักล่าวอยูใ่นขั8นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

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�วคราวในกรณีสิ8นสุด
การอนุญาต สัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� ซึ� งคาํนวณตั8งแต่วนัที� 16 กนัยายน 2556 ถึง
วนัที� 15 กนัยายน 2557 เป็นจาํนวนเงินดงันี8   

1. สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน  24,117 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี8ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
2. ทรู มูฟ ร่วมกบั สํานกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 18,025 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี8ยในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
3. DPC ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 6,083 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี8ยใน

อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
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ต่อมาเมื�อว ันที�  11 กันยายน  2558  กสท. ได้ยื�นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดําที� 
1651/2558 เพื�อเรียกร้องให้ชําระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้ เครื�องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
โครงข่ายโทรคมนาคมของ กสท. ตั8งแต่วนัที� 16 กนัยายน 2557 ถึงวนัที� 17 กรกฎาคม 2558 เพิ�มเติมเป็น
จาํนวนเงินดงันี8  

1. สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 6,521 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี8ยในอตัราร้อยละ 
7.5 ต่อปี 

2. ทรู มูฟ ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 4,991 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี8ย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

3. DPC ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 1,635 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี8ย 
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

ต่อมาเมื�อวนัที�  27 พฤษภาคม 2559  กสท. ได้ยื�นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดําที� 
741/2559 เพื�อเรียกร้องให้ชําระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้เครื� องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
โครงข่ายโทรคมนาคมของ กสท. ตั8งแต่วนัที� 18 กรกฎาคม 2558 ถึงวนัที�  25 พฤศจิกายน 2558  เพิ�มเติม
เป็นจาํนวนเงินดงันี8  

1. สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 2,857 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี8ยในอตัราร้อยละ 
7.5 ต่อปี 

2. ทรู มูฟ ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 2,184 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี8ย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

3. DPC ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 673 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี8ยใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

ขณะนี8 ขอ้พิพาทดงักล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของ
บริษทัเชื�อวา่ DPC ไม่มีหน้าที�ตอ้งชาํระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้ เครื�องและอุปกรณ์โทรคมนาคม
และโครงข่ายโทรคมนาคมตามที� กสท. เรียกร้อง เนื�องจาก DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามประกาศ กสทช. 
แล้วทุกประการ ดงันั8นผลของขอ้พิพาทดงักล่าวน่าจะคลี�คลายไปในทางที�ดีและไม่น่าจะมีผลกระทบ
อยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
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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 

ในเรื� องเดียวกันนี8  เมื�อวนัที�  16 กันยายน 2559 กสทช. และสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สํานกังาน กสทช.”) ไดย้ื�นคาํฟ้องต่อศาลปกครองกลาง
เป็นคดีหมายเลขดาํที� 1441/2559 ขอให้บริษทันําส่งรายได้ช่วงเยียวยา ระหว่างวนัที� 16 กนัยายน 2556 ถึง
วนัที�  17 กรกฎาคม 2557 จาํนวน 680 ล้านบาท (รวมดอกเบี8 ยคํานวณถึงวนัที� ฟ้อง 52 ล้านบาท) พร้อม
ดอกเบี8ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน  นบัแต่วนัถดัจากวนัฟ้องจนกวา่จะนาํส่งรายไดพ้ร้อมดอก
ผลและดอกเบี8ยเสร็จสิ8น 

โดยผูบ้ริหารพิจารณาวา่ DPC ไดป้ฏิบติัตามประกาศ เรื�อง มาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชั�วคราว 
ในกรณีสิ8นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� พ.ศ. 2556 ซึ� งกาํหนดให ้
DPC ตอ้งนาํส่งเงินรายไดห้ลงัหกัรายจ่ายใหแ้ก่สาํนกังานกสทช. เนื�องจากในช่วงระยะเวลาดงักล่าว DPC 
มีรายจ่ายมากกวา่รายไดจ้ากการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ DPC จึงไม่มีรายไดค้งเหลือที�จะนาํส่งใหแ้ก่ กสทช. 
ตามที�ประกาศดงักล่าวกาํหนดไว ้ 

ขณะนี8คดีดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
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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
คาํชี8 ขาดให้ บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั (“DPC”) ทาํการรื8 อถอนเครื�องและอุปกรณ์โทรคมนาคมที�มีไวใ้ช้
สําหรับให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที� ย่านความถี� 2100 MHz รวมทั8งเครื�อง หรืออุปกรณ์โทรคมอื�นๆ ของ 
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) และเครื�องและอุปกรณ์โทรคมนาคมที�มีไวใ้ชส้ําหรับ
ให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที� ย่านความถี� 900 MHz หรือย่านความถี�อื�นรวมทั8งเครื�อง หรืออุปกรณ์โทรคม
อื�นๆ ของ บริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ที�ติดตั8งบนสถานีฐาน จาํนวน 
97 แห่ง ตามสัญญาใหด้าํเนินการฯ ของ DPC โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจาก กสท.   

โดยหาก DPC ไม่ยอมรื8 อถอนไม่ว่ากรณีใด ขอให้ DPC  ชดใช้ค่าเสียหายแก่ กสท. เป็นเงินเดือนละ 4.84              
ล้านบาท พร้อมดอกเบี8 ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสียหายที� DPC คา้งชาํระ กสท. นับถดัจากวนัยื�นคาํเสนอ               
ขอ้พิพาทเป็นตน้ไปจนกว่าจะรื8 อถอนเครื�องและอุปกรณ์เสร็จสิ8น และค่าเสียหายจากการยินยอมให้ บริษทั 
และ AWN ใช้ทรัพยสิ์นที� กสท. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิg  จาํนวน 97 สถานีฐาน ตั8 งแต่เดือนมกราคม 2556  
จนถึงเดือนมิถุนายน 2559 รวมเป็นค่าเสียหาย 175.19 ล้านบาท พร้อมดอกเบี8 ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน 
และห้ามมิให้ DPC นําเครื�องและอุปกรณ์โทรคมนาคม รวมทั8งโครงสร้างพื8นฐานโทรคมอื�นๆ ตามสัญญา
อนุญาตให้ดาํเนินการฯ ไปให้ผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�รายอื�นใช้ร่วม เวน้แต่ได้รับอนุญาตจาก กสท. 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ขณะนี8ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขั8นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื�อวา่ DPC ไดป้ฏิบติั
ถูกต้องตามข้อสัญญาที�เกี�ยวข้องทุกประการแล้ว ดังนั8 นผลของคดีดังกล่าว ไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมี
นยัสาํคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
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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 พร้อมดอกเบี8 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 (รวมดอกเบี8 ย) โดยอ้างว่าการกระทาํดังกล่าว 
เป็นเหตุให ้กสท. ไดรั้บความเสียหายเป็นระยะเวลาต่อเนื�องเรื�อยมาจนถึงวนัที� 7 มีนาคม 2551  

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�งของศาลชั8นตน้ให้ยกคาํร้องขอคุม้ครองชั�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. 
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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. ฟ้องอา้งวา่ร่วมกระทาํละเมิดกบับริษทันั8น 
จึงมิไดก้ระทาํการละเมิดต่อ กสท. ตามฟ้องดว้ย ซึ� ง กสท. ไดย้ื�นอุทธรณ์คาํพิพากษาดงักล่าวเมื�อวนัที� 
10 มีนาคม 2553 ต่อมาศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษายกฟ้อง กสท. ยืนตามศาลชั8นตน้ เมื�อวนัที� 27 มิถุนายน 
2556 และกสท. ฎีกาคาํสั�งดงักล่าวเมื�อวนัที� 16 กนัยายน 2556  

เมื�อวนัที� 24 พฤษภาคม 2559 ศาลฎีกาไดมี้คาํสั�งยนืตามคาํสั�งของศาลอุทธรณ์ใหย้กฟ้อง กสท. โดยศาลแพ่ง
ไดอ่้านคาํพิพากษาศาลฎีกาดงักล่าวในวนัที� 13 กนัยายน 2559 

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากดั (“AWN”) 

กรณีติดตั8งหรือเชื�อมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคมยา่นความถี� 2100 MHz ของ AWN บนสถานีฐานที� บริษทั 
ดิจิตอล โฟน จาํกดั (“DPC”) ส่งมอบกรรมสิทธิg ให้แก่ บริษทั กสท.โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) ตามสัญญา
ใหด้าํเนินการใหบ้ริการวทิยคุมนาคมระบบเซลลูล่า ระหวา่ง กสท. กบั DPC 

เมื�อวนัที�  30 มิถุนายน 2559 บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) (“กสท.”) ได้ยื�นฟ้องบริษัท  
แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกัด (“AWN”) ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีดาํที� 1039/2559 เพื�อให ้
รื8 อถอนเครื� องและอุปกรณ์โทรคมนาคมที�มีไวใ้ช้สําหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื�อนที�  ย่านความถี�                  
2100 MHz และหรือเครื�องและอุปกรณ์โทรคมนาคมอื�นๆ ของ AWN ที�ติดตั8งบนสถานีฐาน จาํนวน 67 แห่ง 
ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการฯ ของ DPC  โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก กสท.  ดังนั8 น กสท.  
จึงเรียกร้องให้ AWN ชดใช้ค่าเสียหายจากการใช้ทรัพยสิ์นที� กสท. อา้งเป็นเจา้ของกรรมสิทธิg  ตั8งแต่เดือน
มกราคม 2556  จนถึงเดือนมิถุนายน 2559 จาํนวน 57.53 ล้านบาท พร้อมดอกเบี8 ยร้อยละ 7.5 ต่อปี  
นบัจากวนัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระค่าเสียหายเสร็จสิ8น และค่าเสียหายเดือนละ 2 ลา้นบาท 
พร้อมดอกเบี8 ยร้อยละ 7.5 ต่อปี  ของค่าเสียหายที�ค้างชําระให้แก่  กสท.ในแต่ละเดือน จนกว่า 
จะดําเนินการรื8 อถอนอุปกรณ์ดังกล่าวออกเสร็จสิ8 น และห้ามมิให้ AWN นําเครื� องและอุปกรณ์
โทรคมนาคมสําหรับให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที� ย่านความถี� 2100 MHz และหรือเครื�องและอุปกรณ์
โทรคมนาคมอื�นๆ มาติดตั8งหรือเชื�อมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคม ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการฯ 
ระหวา่ง กสท. กบั DPC  เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจาก กสท. เป็นลายลกัษณ์อกัษร 



บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ%นสุดวันที& 31 ธันวาคม 2559  
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ขณะนี8คดีดงักล่าวอยูใ่นขั8นตอนของการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื�อวา่ 
AWN ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาที�เกี�ยวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันั8นผลของคดีดงักล่าวไม่น่าจะมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

39. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน   

เงินปันผล 
ในการประชุมคณะกรรมการเมื�อวนัที� 3 กุมภาพนัธ์ 2560 ไดมี้มติใหเ้สนอจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2559 
ให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 10.08 บาท ซึ� งบริษทัได้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 
5.79 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื�อวนัที� 1 กนัยายน 2559 ทั8งนี8 การเสนอดงักล่าวจะตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

40. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนี8ไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 3 กุมภาพนัธ์ 2560 


