รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอคณะกรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิ นรวมของบริ ษทั แอดวานซ์ อิ นโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน)
ณ วันที) 31 มีนาคม 2560 และงบกําไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ด เสร็ จ อื )น รวมและเฉพาะกิจ การ งบแสดงการเปลี) ยนแปลงส่ วนของผู ถ้ ื อหุ ้ นรวมและเฉพาะกิ จการ
และงบกระแสเงิ นสดรวมและเฉพาะกิ จ การ สํ า หรั บ งวดสามเดื อนสิ8 น สุ ด วัน ที) 31 มีน าคม 2560 และ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นแบบย่อ ซึ) งผูบ้ ริ หารของกิ จการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอ
ข้อมู ลทางการเงิ นระหว่างกาลเหล่ านี8 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที) 34 เรื) อง “งบการเงิ นระหว่างกาล”
ส่ ว นข้าพเจ้า เป็ นผู ร้ ั บ ผิ ด ชอบในการให้ ข ้อ สรุ ป เกี) ย วกับ ข้อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่า งกาลดัง กล่ า วจาก
ผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมู ลทางการเงิ น
ระหว่า งกาลโดยผู ส้ อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตของกิ จการ” การสอบทานดัง กล่ า วประกอบด้วย การใช้วิ ธี
การสอบถามบุคลากรซึ) งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบ
และวิธีการสอบทานอื)น การสอบทานนี8 มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื) อมัน) ว่าจะพบเรื) องที) มีนัยสําคัญทั8งหมดซึ) งอาจพบได้จากการตรวจสอบ
ดังนั8นข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที)สอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ) งที)เป็ นเหตุให้เชื) อว่าข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ8นตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที) 34 เรื) อง “งบการเงินระหว่างกาล” ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
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ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
-2-

ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี, น้ น
โดยมิ ได้เป็ นการให้ ข ้อสรุ ป ที) เปลี) ยนแปลงไป ข้าพเจ้าขอให้ สั งเกตหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ นข้อ 3
บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ได้เลือกที)จะเปลี)ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี)ยวกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการจากเดิ มซึ) งบันทึกบัญชี ตามวิธีราคาทุนมาเป็ น
วิธีส่วนได้เสี ย โดยถือปฏิ บตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที)เริ) มในหรื อหลังวันที) 1 มกราคม 2560
เป็ นต้นไป และได้ทาํ การปรับย้อนหลังงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที) 31 ธันวาคม 2559
และงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนสิ8 นสุ ดวันที) 31 มีนาคม 2559 ที)แสดงเป็ น
ข้อมูลเปรี ยบเทียบ เพื)อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที)ปรับปรุ งใหม่แล้ว

กรุ งเทพมหานคร
วันที) 27 เมษายน 2560

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรี กุล
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขทะเบียน 3356
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 มีนาคม 2560
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

31 มีนาคม

31 ธันวาคม

31 มีนาคม

31 ธันวาคม

2560

2559

2560

2559

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ” “ปรับปรุ งใหม่ ”

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

17

10,081,642

11,226,141

เงินฝากธนาคารทีสามารถใช้เป็ นการเฉพาะ

4

2,768,061

2,963,183

5, 17

14,156,099

14,116,309

เงินปั นผลค้างรับ

17

-

-

-

12,093,268

เงินให้กยู้ ืมระยะสั.นแก่กิจการทีเกียวข้องกัน

17

-

-

44,883,900

39,243,900

ลูกหนี. การค้าและลูกหนี. อืน

สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน

507,760

409,711

-

-

2,009,293

1,868,663

4,442,010

3,085,252

73

68

539,535

508,454

472,090

248,207

31,987,347

31,899,339

47,873,116

53,863,817

27,707

24,235

-

-

-

-

19,046,793

11,591,269

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

6

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

3, 7

เงินลงทุนในการร่ วมค้า

6

59,537

14,662

-

-

เงินลงทุนระยะยาวอืน

8

59,399

59,399

47,999

47,999

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

9

124,189,615

118,271,443

318,566

336,867

สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นการ

9

-

-

-

-

34,931

34,931

-

-

-

-

37,321

46,746

ค่าความนิ ยม
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม

9

113,441,604

115,378,418

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน

9

4,192,202

4,099,208

ลูกหนี. ตามสัญญาแลกเปลียนและ
สัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้า

18

-

577,660

-

517,061

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

2,603,736

2,617,832

805,681

868,037

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

2,550,642

2,693,224

1,499,195

1,494,358

247,159,373

243,771,012

21,755,555

14,902,337

279,146,720

275,670,351

69,628,671

68,766,154

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 มีนาคม 2560
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

31 มีนาคม

31 ธันวาคม

31 มีนาคม

31 ธันวาคม

2560

2559

2560

2559

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ” “ปรับปรุ งใหม่ ”

หนีส9 ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส9 ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั.นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี. การค้าและเจ้าหนี. อืน
ส่ วนของหนี. สินระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี

10

-

9,200,000

-

5,700,000

11, 17

31,687,659

34,292,055

2,847,547

3,086,075

10

4,612,979

2,484,704

4,181,214

2,052,744

10,079,191

10,017,157

-

-

6,440,000

12,754,579

-

12,754,579

ส่ วนของใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่าย
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
เงินกูย้ ืมระยะสั.นจากกิจการทีเกียวข้องกัน

10, 17

เงินปั นผลค้างจ่าย

-

6,440,000
-

ผลประโยชน์ตอบแทนรายปี ค้างจ่าย

5,361,350

5,360,787

5,220,775

5,220,212

รายได้ค่าบริ การโทรศัพท์เคลือนทีรับล่วงหน้า

3,356,245

3,208,043

9,201

9,224

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

2,768,060

2,963,183

-

-

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

3,064,508

1,756,301

-

-

15,862

45,799

3,675

1,102

73,700,433

69,328,029

31,456,991

22,509,357

90,813,720

87,273,400

284,677

3,345,111

2,619,357

2,554,403

350,498

326,767

72,618,458

72,180,038

-

-

1,739,252

1,626,147

20,282

16,036

167,790,787

163,633,988

655,457

3,687,914

241,491,220

232,962,017

32,112,448

26,197,271

หนี. สินหมุนเวียนอืน
รวมหนีส9 ิ นหมุนเวียน
หนีส9 ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี. สินระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคมค้างจ่าย
หนี. สินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีส9 ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส9 ิ น

10

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 มีนาคม 2560
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

31 มีนาคม

31 ธันวาคม

31 มีนาคม

31 ธันวาคม

2560

2559

2560

2559

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ” “ปรับปรุ งใหม่ ”

หนีส9 ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 4,997 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท

4,997,460

4,997,460

4,997,460

4,997,460

2,973,095

2,973,095

2,973,095

2,973,095

22,388,093

22,388,093

22,388,093

22,388,093

500,000

500,000

500,000

500,000

11,408,986

16,471,015

11,408,986

16,471,015

องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

246,049

236,680

246,049

236,680

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท

37,516,223

42,568,883

37,516,223

42,568,883

139,277

139,451

-

-

37,655,500

42,708,334

37,516,223

42,568,883

279,146,720

275,670,351

69,628,671

68,766,154

ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 2,973 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท ชําระครบแล้ว
ส่ วนเกินทุน
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส9 ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ9นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : พันบาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559
“ปรับปรุ งใหม่ ”

รายได้
รายได้จากการให้บริ การและให้เช่าอุปกรณ์

17

32,450,647

31,588,938

รายได้จากการขาย

17

6,407,373

5,663,330

38,858,020

37,252,268

423,028

3,018,411

(16,255,221)

(14,038,816)

(309,010)

(2,766,232)

(563)

(1,521)

(563)

(1,521)

ต้นทุนขาย

(6,835,683)

(5,680,328)

รวมต้ นทุน

(23,091,467)

(19,720,665)

(309,573)

(2,767,753)

กําไรขั9นต้ น

15,766,553

17,531,603

113,455

250,658

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(2,156,610)

(5,075,968)

(952)

(13,822)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(3,282,882)

(3,019,243)

(31,905)

(262,210)

รวมค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร

(5,439,492)

(8,095,211)

(32,857)

(276,032)

กําไร (ขาดทุน) จากการขาย การให้ บริการและการให้ เช่ าอุปกรณ์

10,327,061

9,436,392

80,598

(25,374)

5, 8, 17

43,397

45,964

306,043

464,895

รายได้จากการดําเนิ นงานอืน

17

163,527

99,472

50,791

412,650

ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า

6, 7

3,347

6,983

7,455,524

6,531,184

150,284

25,217

(3,751)

8,597

รวมรายได้

423,028
-

3,018,411
-

ต้ นทุน
ต้นทุนการให้บริ การและให้เช่าอุปกรณ์

17

ผลประโยชน์ตอบแทนรายปี

-

-

ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร

รายได้จากการลงทุน

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลียนสุ ทธิ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

17

(34,440)

(35,853)

(34,395)

(35,748)

ต้นทุนทางการเงิน

17

(1,292,810)

(751,461)

(99,904)

(180,718)

9,360,366

8,826,714

7,754,906

7,175,486

(1,667,990)

(754,182)

(62,356)

897,259

7,692,376

8,072,532

7,692,550

8,072,745

กําไรก่ อนรายได้ (ค่ าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับงวด

14

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุน (ต่อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ9นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : พันบาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559
“ปรับปรุ งใหม่ ”

การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

7,692,550

8,072,745

(174)

(213)

7,692,376

8,072,532

7,692,550

8,072,745

กําไรต่อหุน้ ขั.นพื.นฐาน

2.59

2.72

2.59

2.72

กําไรต่อหุน้ ปรับลด

2.59

2.72

2.59

2.72

ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสํ าหรับงวด
กําไรต่ อหุ้น (บาท)

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

7,692,550
-

8,072,745
-

15

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ9นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559
“ปรับปรุ งใหม่ ”

กําไรสํ าหรับงวด

7,692,376

8,072,532

7,692,550

8,072,745

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

7,692,376

8,072,532

7,692,550

8,072,745

7,692,550

8,072,745

7,692,550

8,072,745

(174)

(213)

-

-

7,692,376

8,072,532

7,692,550

8,072,745

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ9นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : พันบาท
กําไรสะสม
ทุนเรื อนหุ้น
ทีออกและ
หมายเหตุ ชําระแล้ ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2559
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
12
เงินปันผล
16
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวด
กําไร
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2559

2,973,095
-

2,973,095

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
22,372,276
-

22,372,276

ทุนสํ ารองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ ได้
จัดสรร

องค์ ประกอบอืนของส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ ารองสํ าหรับ
การจ่ ายโดย
กําไรจาก
รวมองค์ ประกอบ
ใช้ ห้ ุน
การลดสั ดส่ วน อืนของส่ วนของ
เป็ นเกณฑ์
ของเงินลงทุน
ผู้ถือหุ้น

500,000

22,313,204

56,570

-

(19,294,953)
(19,294,953)

-

500,000

8,072,745
8,072,745
11,090,996

65,405

8,835
8,835

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

ส่ วนของ
ส่ วนได้ เสี ย
ทีไม่ มอี าํ นาจ
ควบคุม

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น

161,187

217,757

48,376,332

116,650

48,492,982

-

8,835
8,835

8,835
(19,294,953)
(19,286,118)

-

8,835
(19,294,953)
(19,286,118)

161,187

226,592

8,072,745
8,072,745
37,162,959

(213)
(213)
116,437

8,072,532
8,072,532
37,279,396

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ9นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : พันบาท
กําไรสะสม
ทุนเรื อนหุ้น
ทีออกและ
หมายเหตุ ชําระแล้ ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
12
เงินปันผล
16
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวด
กําไร
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2560

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

2,973,095
-

2,973,095

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
22,388,093
-

22,388,093

ทุนสํ ารองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ ได้
จัดสรร

องค์ ประกอบอืนของส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ ารองสํ าหรับ
การจ่ ายโดย
กําไรจาก
รวมองค์ ประกอบ
ใช้ ห้ ุน
การลดสั ดส่ วน อืนของส่ วนของ
เป็ นเกณฑ์
ของเงินลงทุน
ผู้ถือหุ้น

500,000

16,471,015

75,493

-

(12,754,579)
(12,754,579)

-

500,000

7,692,550
7,692,550
11,408,986

84,862

9,369
9,369

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

ส่ วนของ
ส่ วนได้ เสี ย
ทีไม่ มอี าํ นาจ
ควบคุม

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น

161,187

236,680

42,568,883

139,451

42,708,334

-

9,369
9,369

9,369
(12,754,579)
(12,745,210)

-

9,369
(12,754,579)
(12,745,210)

161,187

246,049

7,692,550
7,692,550
37,516,223

(174)
(174)
139,277

7,692,376
7,692,376
37,655,500

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ9นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : พันบาท
กําไรสะสม

องค์ ประกอบอืนของส่ วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรื อนหุ้น
หมายเหตุ

สํ ารองสํ าหรับ

กําไรจาก

รวมองค์ ประกอบ

ทีออกและ

ส่ วนเกิน

ทุนสํ ารองตาม

ยังไม่ ได้

การจ่ ายโดย

การลดสั ดส่ วน

อืนของส่ วนของ

รวมส่ วนของ

ชําระแล้ ว

มูลค่ าหุ้น

กฎหมาย

จัดสรร

ใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์

ของเงินลงทุน

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

“ปรับปรุงใหม่ ”
2,973,095

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2559 - ตามทีรายงานไว้ เดิม
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี

3

2,973,095

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2559 - ปรับปรุงใหม่

22,372,276
22,372,276

500,000
500,000

19,308,357

56,570

-

-

22,313,204

56,570

8,835

3,004,847

56,570

45,210,298

161,187

161,187

3,166,034

161,187

217,757

48,376,332

8,835

8,835

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

12

-

-

-

-

เงินปันผล

16

-

-

-

(19,294,953)

-

-

-

(19,294,953)

กําไร

-

-

-

8,072,745

-

-

-

8,072,745

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวด

-

-

-

8,072,745

-

-

-

8,072,745

65,405

161,187

226,592

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

-

-

8,835

-

-

(19,294,953)
8,835

(19,286,118)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวด

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2559

2,973,095

22,372,276

500,000

11,090,996

37,162,959

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ9นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : พันบาท
กําไรสะสม

องค์ ประกอบอืนของส่ วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรื อนหุ้น
หมายเหตุ

สํ ารองสํ าหรับ

กําไรจาก

รวมองค์ ประกอบ

ทีออกและ

ส่ วนเกิน

ทุนสํ ารองตาม

ยังไม่ ได้

การจ่ ายโดย

การลดสั ดส่ วน

อืนของส่ วนของ

รวมส่ วนของ

ชําระแล้ ว

มูลค่ าหุ้น

กฎหมาย

จัดสรร

ใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์

ของเงินลงทุน

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

“ปรับปรุงใหม่ ”
2,973,095

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560 - ตามทีรายงานไว้ เดิม
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี

3

2,973,095

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560 - ปรับปรุงใหม่

22,388,093
22,388,093

500,000
500,000

12,761,598

75,493

-

-

16,471,015

75,493

9,369

3,709,417

75,493

38,698,279

161,187

161,187

3,870,604

161,187

236,680

42,568,883

9,369

9,369

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

12

-

-

-

-

เงินปันผล

16

-

-

-

(12,754,579)

-

-

-

(12,754,579)

กําไร

-

-

-

7,692,550

-

-

-

7,692,550

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวด

-

-

-

7,692,550

-

-

-

7,692,550

84,862

161,187

246,049

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

-

-

9,369

-

-

(12,754,579)
9,369

(12,745,210)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวด

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2560

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

2,973,095

22,388,093

500,000

11,408,986

37,516,223

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ9นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : พันบาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559
“ปรับปรุ งใหม่ ”

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับงวด

7,692,376

8,072,532

7,692,550

8,072,745

รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื อมราคา

9

4,791,314

3,119,121

24,057

36,496

ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน

9

2,125,533

954,302

4,587

7,115

(43,397)

(45,964)

(306,043)

(464,895)

1,292,810

751,461

99,904

180,718

รายได้จากการลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
(กลับรายการ) หนี. สงสัยจะสู ญและหนี. สูญ

5

525,307

283,623

125

(2,979)

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

12

9,369

8,835

9,369

8,835

และตัดจําหน่ายสิ นค้าคงเหลือ

(348,491)

88,310

(3)

(158)

ค่าเผืออุปกรณ์ทียกเลิกการใช้งาน

156,669

-

(กลับรายการ) ค่าเผือสิ นค้าล้าสมัย การลดมูลค่าของสิ นค้า

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึ.น
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

6, 7

-

-

3,245

(334)

(418)

(325)

171,185

179,320

66

(4,821)

(3,347)

(6,983)

(7,455,524)

(6,531,184)

1,667,990

754,182

62,356

(897,259)

18,040,563

14,158,405

131,026

404,288

เงินสดได้มาจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลียนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี. สินดําเนิ นงาน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ9นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : พันบาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559
“ปรับปรุ งใหม่ ”

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
การเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี. สินดําเนิ นงาน
เงินฝากธนาคารทีสามารถใช้เป็ นการเฉพาะ
ลูกหนี. การค้าและลูกหนี. อืน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
เจ้าหนี. การค้าและเจ้าหนี. อืน
ผลประโยชน์ตอบแทนรายปี ค้างจ่าย
รายได้ค่าบริ การโทรศัพท์เคลือนทีรับล่วงหน้า
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนี. สินหมุนเวียนอืน
ลูกหนี. (เจ้าหนี. ) ตามสัญญาแลกเปลียน
และสัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้า
หนี. สินไม่หมุนเวียนอืน
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

195,123
(563,173)
(1,008,268)
72,766
125,738
(2,505,487)
563
148,203
(195,123)
32,097

395,233
120,795
(1,229,919)
(242,828)
15,159
3,700,815
(79)
430,644
(395,233)
28,352

(10,210)
(2)
5,465
10,501
(225,640)
563
(23)
2,573

693,691
8,658
16,145
28,291
292,082
(79)
(13,817)
26,847

(156,242)
(20,269)
14,166,491
(328,842)
13,837,649

19,490
53,127
17,053,961
(427,595)
16,626,366

3,984
20,629
(61,134)
(15,336)
(76,470)

3,983
(134,613)
1,325,476
(108,939)
1,216,537

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี.ย
ซื. อทีดิน อาคาร อุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
จําหน่ายอุปกรณ์
เงินให้กยู้ ืมระยะสั.นแก่กิจการทีเกียวข้องกันเพิมขึ.นสุ ทธิ
เงินลงทุนในการร่ วมค้าเพิมขึ.น
เงินลงทุนระยะสั.นลดลงสุ ทธิ
รับเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

42,028
(11,508,927)
4,169
(45,000)
(11,507,730)

46,549
(12,101,572)
4,944
244,368
(11,805,711)

175,850
(353)
15,332
(5,640,000)
12,093,268
6,644,097

6,286
(9,025)
25,223
(17,600,000)
19,944,391
2,366,875

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ9นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
“ปรับปรุ งใหม่ ”

(231,221)

(142,098)

(107,476)

(141,216)

จ่ายต้นทุนทางการเงินอืน

(22,524)

(58,608)

(333)

(1,545)

จ่ายชําระหนี. สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(11,971)

(10,525)

(3,633)

(2,924)

(9,200,000)

(2,000,000)

(5,700,000)

(2,000,000)

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี.ย

เงินกูย้ ืมระยะสั.นจากสถาบันการเงินลดลงสุ ทธิ
เงินกูย้ ืมระยะสั.นจากกิจการทีเกียวข้องกันลดลงสุ ทธิ

-

-

-

-

-

(350,000)

รับเงินกูย้ ืมระยะยาว

6,653,737

จ่ายชําระเงินกูย้ ืมระยะยาว

(653,556)

(653,556)

(653,556)

(653,556)

(3,465,535)

(2,864,787)

(6,464,998)

(3,149,241)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลียนของเงินตราต่างประเทศ

(8,883)

(1,749)

(4,580)

(1,762)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน9 (ลดลง) สุ ทธิ

(1,144,499)

1,954,119

98,049

432,409

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 1 มกราคม

11,226,141

9,864,913

409,711

1,153,323

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที 31 มีนาคม

10,081,642

11,819,032

507,760

1,585,732

94,822,525

30,190,005

89

27,806

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

-

ข้ อมูลเพิมเติมสํ าหรับงบกระแสเงินสด
รายการทีไม่ ใช่ เงินสด
ยอดหนี. คา้ งชําระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ ายทุน

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ%นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

สารบัญ
ข้อมูลทัวไป
เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงินระหว่างกาล
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกใหม่และปรับปรุ งใหม่มาถือปฏิบตั ิ
เงินฝากธนาคารทีสามารถใช้เป็ นการเฉพาะ
ลูกหนี7การค้าและลูกหนี7อืน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอืน
รายจ่ายฝ่ ายทุน
หนี7สินทีมีภาระดอกเบี7ย
เจ้าหนี7การค้าและเจ้าหนี7อืน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรต่อหุน้
เงินปั นผล
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
เครื องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการทีไม่เกียวข้องกัน
หนี7สินทีอาจเกิดขึ7น
เหตุการณ์สาํ คัญ ข้อพิพาททางการค้าและคดีความทีสําคัญ
การอนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาล

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ%นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
1.

ข้ อมูลทั'วไป
บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิ ติบุคคลที จัดตั7งขึ7 นในประเทศไทย และ
ทีอยูจ่ ดทะเบียนตั7งอยูเ่ ลขที 414 อาคารเอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิ น เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือเดือนพฤศจิกายน 2534
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ได้แก่ บริ ษทั อินทัช โฮลดิ7งส์ จํากัด (มหาชน) ถือหุ น้ ร้อยละ 40.45 (31 ธันวาคม 2559: ร้อยละ
40.45) ของทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท และเป็ นนิ ติ บุ ค คลที จัด ตั7งขึ7 น ในประเทศไทย และ SingTel Strategic
Investments Pte Ltd. ถือหุ ้นร้อยละ 23.32 (31 ธันวาคม 2559: ร้อยละ 23.32) ของทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั และเป็ น
นิติบุคคลทีจัดตั7งขึ7นในประเทศสิ งคโปร์
การประกอบธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ทีสําคัญ สรุ ปได้ดงั นี7
1) การเป็ น ผูด้ าํ เนิ น งานและให้บ ริ ก ารโทรศัพ ท์เคลื อนที ระบบ 900 MHz โดยบริ ษ ทั ได้รับ อนุญ าตจาก
บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นกิจการบริ การโทรศัพท์เคลือนที
ฉบับลงวันที 27 มี น าคม 2533 ให้มีสิ ท ธิ ด าํ เนิ นกิ จการให้บ ริ การโทรศัพ ท์เคลื อนที ระบบ Cellular 900
ระบบอนาลอก NMT และระบบดิจิตอล GSM ทัวประเทศแบบคู่ขนานกันไป เป็ นระยะเวลา 25 ปี นับจาก
วันที 1 ตุลาคม 2533 ซึ งเป็ นวันแรกทีเปิ ดดําเนิ นการสิ7 นสุ ดวันที 30 กันยายน 2558 โดยบริ ษทั มีภาระผูกพัน
จะต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่างๆ และจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญา
ภายใต้สัญ ญาดังกล่ าวข้างต้น บริ ษ ัท มี สิ ท ธิ และหน้าที ปฏิ บ ัติ ต ามเงื อนไขและข้อ ตกลงโดยต้อ งโอน
กรรมสิ ทธิg ในบรรดาเครื องมื อและอุปกรณ์ ต่างๆ หรื อทรัพย์สินที ได้กระทําขึ7 น หรื อจัดหามาไว้สําหรับ
ดําเนิ นการระบบ Cellular 900 ให้แก่ทีโอที ทนั ที ทีติดตั7งเสร็ จเรี ยบร้อย และการจ่ายเงินผลประโยชน์ตาม
สัญญาเป็ นรายปี ให้แก่ ที โอที ในอัตราร้อยละของรายได้จากการให้บริ การโทรศัพท์เคลือนที ตามสัญญา
และผลประโยชน์อื นใดที พึ งได้รับ ในรอบปี ก่ อ นหักค่ าใช้จ่ายและค่ าภาษี ใดๆ หรื อ อย่างน้อ ยเท่ ากับ
ผลประโยชน์ ต อบแทนขั7น ตําต่ อ ปี ตามที ระบุ ไ ว้ใ นสั ญ ญา ทั7ง นี7 ตามสั ญ ญาไม่ ไ ด้ร ะบุ ใ ห้ ต ้อ งชํา ระ
ผลประโยชน์ตอบแทนขั7นตํารวมตลอดอายุของสัญญา

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ%นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
อัตราร้อยละของรายได้ค่าบริ การและผลประโยชน์ตอบแทนขั7นตําในแต่ละปี มีดงั นี7
ปี ที'

อัตราร้ อยละของรายได้

1-5
6 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25

15
20
25
30
30

ผลประโยชน์ ตอบแทนขั%นตํา' ต่ อปี
(ล้ านบาท)
13 ถึง 147
253 ถึง 484
677 ถึง 965
1,236 ถึง 1,460
1,460

ตามสั ญ ญาอนุ ญ าตฯ ของบริ ษ ัทได้สิ7 นสุ ดลงในวันที 30 กันยายน 2558 โดยเมื อวันที 17 กันยายน 2558
คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ได้ออก
ประกาศเรื อง มาตรการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การเป็ นการชัวคราวในกรณี สิ7นสุ ดการอนุ ญาต หรื อสัญญาการ
ให้บริ การโทรศัพท์เคลือนที (ฉบับที 2) ซึ งกําหนดให้บริ ษทั มีหน้าทีให้บริ การแก่ผูใ้ ช้บริ การอย่างต่อเนื อง
และต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีกําหนดไว้ในประกาศ
เมื อวัน ที 15 ตุ ลาคม 2558 กสทช. มี หนังสื อ ถึ งบริ ษ ทั เรื อง การกําหนดวัน สิ7 น สุ ด ระยะเวลาคุ ้ม ครอง
ผูใ้ ช้บ ริ การโทรศัพ ท์เคลื อนที 900 MHz มี มติ กาํ หนดให้บ ริ ษทั ให้บริ การแก่ ผูใ้ ช้บ ริ การต่ อไปเป็ นการ
ชัวคราวจนถึงวันที 19 พฤศจิกายน 2558
ต่อมาในวันที 2 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการกิ จการโทรคมนาคม (“กทค.”) มีมติให้เลือนวันประมูล
คลืนความถี 900 MHz จากวันที 12 พฤศจิกายน 2558 เป็ นวันที 15 ธันวาคม 2558
เมือวันที 12 เมษายน 2559 คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ได้มีคาํ สังที 16/2559 เรื อง การประมูลคลืนความถีเพือ
กิจการโทรคมนาคมกําหนดให้ กสทช. จัดให้มีการประมูลคลืนความถีย่าน 900 MHz ในวันที 27 พฤษภาคม
2559 และคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การคลืนความถี 900 MHz เป็ นการชัวคราว เพือให้ผูใ้ ช้บริ การได้รับประโยชน์
และใช้บริ การได้อย่างต่อเนือง ต่อไปจนถึงวันที 30 มิถุนายน 2559 หรื อจนกว่ากสทช.จะได้ออกใบอนุญาต
ให้ใช้คลืนความถีให้แก่ผชู ้ นะการประมูล แล้วแต่กรณี ใดถึงกําหนดก่อน
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ต่ อมาเมื อวันที 30 มิ ถุ นายน 2559 กสทช. มี มติ ให้ สิ7 นสุ ดการให้ บ ริ การเป็ นการชัวคราวแก่ ผู ้ใช้บ ริ การ
โทรศัพท์เคลือนที 900 MHz หลังจากทีบริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด (“AWN”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ได้มีการชําระเงิ นงวดแรกของจํานวนเงิ นที ประมูลในวันที 28 มิ ถุนายน 2559 และได้รั บ ใบอนุ ญ าต 900
MHz แล้วในวันที 30 มิถุนายน 2559
ปัจจุบนั บริ ษทั ได้ให้บริ การทีปรึ กษาและบริ หารงานให้แก่บริ ษทั ย่อย
2) การเป็ นผูด้ าํ เนิ น งานและให้บ ริ การสื อสารข้อ มู ลผ่านสายโทรศัพ ท์ด ้วยระบบ DATAKIT VIRTUAL
CIRCUIT SWITCH โดยบริ ษ ัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ ท เวอร์ ค คอมมิ ว นิ เคชันส์ จํากัด (“ADC”) ซึ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม ได้รับอนุ ญาตจากบริ ษทั ที โอที จํากัด (มหาชน) (“ที โอที ”) ตามสัญ ญาอนุ ญ าตให้
ดํา เนิ น กิ จ การบริ ก ารสื อสารข้อ มู ล โดยใช้ ร ะบบ DATAKIT VIRTUAL CIRCUIT SWITCH ในเขต
ชุมสายโทรศัพท์นครหลวง ตามสัญญาฉบับลงวันที 19 กันยายน 2532
ภายใต้สั ญ ญาดังกล่ าวข้า งต้น ADC มี สิ ท ธิ แ ละหน้าที ปฏิ บ ัติ ต ามเงื อนไขและข้อ ตกลงโดยต้อ งโอน
กรรมสิ ทธิg ในบรรดาเครื องมือและอุปกรณ์ ต่างๆ หรื อทรัพย์สินที ได้กระทําขึ7 น หรื อจัดหามาไว้สําหรับ
ดําเนิ นการระบบ DATAKIT ให้แก่ทีโอที ทนั ที ทีติ ดตั7งเสร็ จเรี ยบร้อย และการจ่ายเงิ นผลประโยชน์ตาม
สั ญ ญาเป็ นรายปี ให้ แ ก่ ที โ อที ในอัต ราร้ อ ยละของรายได้จ ากการให้ บ ริ ก ารของระบบ DATAKIT
VIRTUAL CIRCUIT SWITCH ตามสัญญาและผลประโยชน์อืนใดทีพึงได้รับในรอบปี ก่อนหักค่าใช้จ่าย
และค่าภาษีใดๆ หรื ออย่างน้อยเท่ากับผลประโยชน์ตอบแทนขั7นตําต่อปี ตามทีระบุไว้ในสัญญา
ADC และ ที โอที ได้ตกลงแก้ไขสัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการ โดยทําสัญญาแก้ไขเพิ มเติ มฉบับลงวันที
25 กันยายน 2540 ขยายระยะเวลาการอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการออกไปอีกจาก 10 ปี เป็ น 25 ปี (สิ7 นสุ ดสัญญา
วันที 24 กันยายน 2565) และยกเว้นการเรี ยกเก็บเงินผลประโยชน์ตอบแทนรายปี ตั7งแต่วนั ที 25 กันยายน
2540 ทั7งนี7 ADC ได้ออกหุ ้นสามัญจํานวน 10.75 ล้านหุ ้น ในราคาหุ ้นละ 10 บาทให้กบั ที โอที ในวันที
17 มีนาคม 2541 (ร้อยละ 11.23 ของจํานวนหุน้ ทั7งหมด) เพือแลกกับสิ ทธิ ดงั กล่าว ณ วันที 31 มีนาคม 2560
ทีโอที มีสดั ส่ วนถือหุน้ ใน ADC คิดเป็ นร้อยละ 48.12 (2559: ร้อยละ 48.12)
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3) การเป็ นผู ด้ าํ เนิ น การและให้บ ริ ก ารโทรศัพ ท์เ คลื อนที ระบบ Digital PCN 1800 โดยบริ ษ ทั ดิ จิ ต อล
โฟน จํากัด (“DPC”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้รับ อนุ ญ าตจาก บริ ษ ทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
(“กสท.”) ให้เป็ นผูด้ าํ เนินการและให้บริ การโทรศัพท์เคลือนทีระบบ Digital PCN 1800 (“สัญญาอนุญาตฯ”)
ช่ ว งคลื นความถี วิ ท ยุ ค มนาคมระหว่ า ง 1747.9 MHz - 1760.5 MHz และ 1842.9 MHz - 1855.5 MHz
ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นการให้บริ การวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital PCN 1800 ฉบับ ลงวันที
19 พฤศจิ กายน 2539 โดย DPC ได้รับสิ ทธิ ต ามสัญ ญา เริ มตั7งแต่วนั ที 28 พฤษภาคม 2540 ถึง 15 กันยายน
2556 DPC ผูกพันจะต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่าง ๆ และจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญา
ภายใต้สัญญาดังกล่าวข้างต้น DPC มีสิทธิ และหน้าที ปฏิ บตั ิ ตามเงือนไขและข้อตกลงโดยต้องโอนเครื อง
และอุปกรณ์ท7 งั หมด รวมทั7งอะไหล่ของเครื องมือและอุปกรณ์สาํ หรับการให้บริ การ ให้เป็ นกรรมสิ ทธิg ของ
กสท. เมือติดตั7งอุปกรณ์แล้วเสร็ จเรี ยบร้อย และต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ กสท. ในอัตราร้อยละ
ของรายได้ตามเกณฑ์สิทธิ จากการให้บริ การ ก่อนหักค่าใช้จ่าย ค่าภาษีและค่าธรรมเนี ยม ซึ งผลประโยชน์
ตอบแทนขั7นตําตลอดอายุสัญญารวมเป็ นจํานวนเงิ นไม่ตากว่
ํ า 5,400 ล้านบาท โดยแบ่ งชําระเป็ นรายปี
ดังนี7
ปี ที'

อัตราร้ อยละของรายได้

1
2-9
10 - 14
15 - 16

25
20
25
30

ผลประโยชน์ ตอบแทนขั%นตํา' ต่ อปี
(ล้ านบาท)
9
60 ถึง 320
350 ถึง 650
670

DPC ได้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ กสท. ตลอดอายุสัญญาแล้วเป็ นจํานวนเงิ นรวมทั7งสิ7 น 15,853
ล้านบาท
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ตามสัญญาอนุญาตฯ สิ7 นสุ ดวันที 15 กันยายน 2556 โดยเมือวันที 16 สิ งหาคม 2556 คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ได้ออกประกาศ เรื อง มาตรการ
คุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การเป็ นการชัวคราวในกรณี สิ7นสุ ดการอนุญาตฯ หรื อสัญญาการให้บริ การโทรศัพท์เคลือนที
กําหนดให้ผูใ้ ห้บริ การมี หน้าที ให้บริ การแก่ ผูใ้ ช้บริ การต่ อไปเป็ นการชัวคราวภายในระยะเวลาไม่เกิ น
1 ปี นับจากวันสิ7 นสุ ดสัญญาอนุ ญาตฯ โดยผูใ้ ห้บริ การจะต้องปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขที กําหนดไว้ใน
ประกาศ ต่อมาเมือวันที 17 กรกฎาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (“คสช.”) มีคาํ สัง ฉบับที 94/2557 เรื อง
“การระงับการดําเนิ นการตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลืนความถี และกํากับการประกอบกิ จการ
วิท ยุก ระจายเสี ย ง วิท ยุโ ทรทัศ น์ กิ จ การโทรคมนาคม” โดยให้ กสทช. ชะลอการดํา เนิ น การเกี ยว
การประมูลคลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมออกไปเป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีมีคาํ สังนี7 โดยในระหว่าง
ชะลอการดําเนิ นการ ผูใ้ ห้บริ การมีหน้าทีต้องปฏิบตั ิตามประกาศ กสทช. เมือวันที 16 สิ งหาคม 2556 เพือให้บริ การ
แก่ผูใ้ ช้บริ การต่อไป กสทช. ยังไม่ได้ช7 ี แจงในรายละเอี ยดเกี ยวกับข้อบังคับและเงื อนไขที กําหนดไว้ใน
ประกาศ (รวมถึงค่าใช้จ่ายทีจะเกิดขึ7นก่อนทีจะนําส่ งรายได้ให้กบั รัฐ) ดังนั7นผลกระทบจากการต้องปฏิบตั ิ
ตามการขยายระยะเวลาของ DPC จึงยังไม่สามารถประเมินได้แน่นอนในขณะนี7
ต่อมาในวันที 24 พฤศจิ กายน 2558 กสทช. มีมติ ให้สิ7นสุ ดการให้บริ การเป็ นการชัวคราวแก่ผูใ้ ช้บริ การ
โทรศัพท์เคลือนที 1800 MHz ในวันที 26 พฤศจิกายน 2558
4) การเป็ นผูด้ าํ เนิ นการและให้บริ การโทรศัพท์เคลือนทีภายใต้คลืนความถี 2.1 GHz โดย บริ ษทั แอดวานซ์
ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด (“AWN”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้รับอนุ ญาตจากคณะกรรมการกิ จการกระจาย
เสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ให้ เป็ นผูด้ ําเนิ นการและให้บริ การ
โทรศัพท์เคลื อนที ภายใต้ช่วงคลื นความถี วิทยุคมนาคมระหว่าง 1950 MHz - 1965 MHz และ 2140 MHz 2155 MHz ตามใบอนุ ญาตเลขที NBTC/FREQ/TEL/55/1 ลงวันที 7 ธันวาคม 2555 โดย AWN ได้รับสิ ทธิ ตาม
ใบอนุ ญาตดังกล่าว เริ มตั7งแต่วนั ที 7 ธันวาคม 2555 ถึงวันที 6 ธันวาคม 2570 AWN ผูกพันจะต้องปฏิ บตั ิตาม
ข้อกําหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามทีกําหนดในใบอนุญาต
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใต้คลืนความถี 1800 MHz
เมือวันที 17 พฤศจิกายน 2558 AWN ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็ นผูด้ าํ เนิ นการและให้บริ การโทรศัพท์เคลือนทีภายใต้ช่วงคลืน
ความถี วิ ท ยุ ค มนาคมระหว่ าง 1725 MHz - 1740 MHz และ 1820 MHz - 1835 MHz ตามใบอนุ ญ าตเลขที
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ มเติ มครั7งที 1) ลงวันที 25 พฤศจิ กายน 2558 โดย AWN ได้รับสิ ทธิ ตามใบอนุ ญาต
ดังกล่ าว เริ มตั7งแต่ ว นั ที 26 พฤศจิ กายน 2558 ถึ งวันที 15 กันยายน 2576 AWN ผู ก พัน จะต้อ งปฏิ บ ัติ ต าม
ข้อกําหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามทีกําหนดในใบอนุญาต
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บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ%นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือกิจการโทรคมนาคมภายใต้คลืนความถี 900 MHz
เมือวันที 27 พฤษภาคม 2559 AWN ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ให้เป็ นผูด้ าํ เนิ นการและให้บริ การโทรศัพท์เคลือนทีภายใต้ช่วงคลืน
ความถี วิ ท ยุ ค มนาคมระหว่ า ง 895 MHz - 905 MHz และ 940 MHz - 950 MHz ตามใบอนุ ญาตเลขที
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ มเติ มครั7 งที 2) ลงวันที 30 มิ ถุนายน 2559 โดย AWN ได้รั บสิ ทธิ ตามใบอนุ ญาต
ดังกล่าว เริ มตั7งแต่วนั ที 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที 30 มิถุนายน 2574 AWN ผูกพันจะต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
ต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามทีกําหนดในใบอนุญาต
5) บริ ษทั ซุ ปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ ค จํากัด (“SBN”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) สําหรับใบอนุ ญาตกิจการ
กระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ เพือให้บริ การโครงข่ายกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ทีไม่ใช้คลืนความถี ระดับชาติ
ตามใบอนุ ญ าตเลขที B1-N21331-0001-60 ลงวันที 20 มี นาคม 2560 โดยมี ก ําหนดสิ7 นสุ ดวันที 19 มี นาคม
พ.ศ. 2575 นอกจากนี7 SBN ได้รับใบอนุ ญาตหลายใบจาก กสทช. สําหรับให้บริ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
ช่ องต่ าง ๆ แต่ ละฉบับมี ระยะเวลา 1 ปี ทั7งนี7 SBN ผู ก พัน จะต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามข้อ กําหนดต่ า งๆ และจ่ า ย
ค่าธรรมเนียมตามทีกําหนดในใบอนุญาต
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี7

ชื' อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จํากัด ผูใ้ ห้บริ การข้อมูลทางโทรศัพท์
บริ ษทั ดิจิตอล โฟน จํากัด
ผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์เคลือนทีระบบดิจิตอล
บริ ษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ ด จํากัด
ผูจ้ ดั จําหน่ายบัตรเงินสด
บริ ษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จํากัด
ผู้ ให้ บริ การการชํ าระเงิ น สิ นค้ าและบริ การทาง
อิเล็กทรอนิ กส์และบัตรเงินสด
บริ ษทั เอไอเอ็น โกลบอลคอม จํากัด ผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
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บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
ณ วันที'
ณ วันที'
ประเทศที' 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
กิจการจัดตั%ง 2560
2559
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

99.99
98.55
99.99
99.99

99.99
98.55
99.99
99.99

ไทย

99.99

99.99

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ%นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

ชื' อกิจการ
ลักษณะธุรกิจ
บริษทั ย่ อย (ต่อ)
บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค ผู้ ใ ห้ บริ การโทรศั พ ท์ เ คลื อน ที บน คลื น ความถี
จํากัด
2.1 GHz, 900 MHz และ 1800 MHz ผู้ จ ั ด จํา ห น่ าย
โทรศัพท์ เคลื อนที และให้ บ ริ การโทรศัพ ท์ ระหว่ าง
ประเทศ ให้ บ ริ ก ารโทรคมนาคม บริ การโครงข่ าย
โทรคมนาคม และให้ บ ริ ก ารโครงข่ ายกระจายเสี ยง
หรื อโทรทัศน์
บริ ษทั ซุ ปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ ค ให้ บ ริ การโทรคมน าคม และบ ริ การโครงข่ า ย
จํากัด
โทรคมนาคม เช่ น บริ การอิ นเตอร์ เน็ ต (ISP) บริ การ
อิ น เทอร์ เ น็ ต ระหว่ า งประเทศและบริ การชุ ม สาย
อิ น เตอร์ เน็ ต บริ การโครงข่ ายโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ (IPLC & IP VPN) บริ การเสี ยงผ่านเครื อข่าย
อิ น เตอร์ เน็ ต (Voice over IP) และบริ ก ารโทรทัศ น์
ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต (IP Television)
บริ ษทั ไวร์ เลส ดี ไวซ์ ซัพพลาย จํากัด ผู้น ํ า เข้ า และจัด จํา หน่ าย โทรศั พ ท์ เ คลื อนที และ
อุปกรณ์
บริ ษทั แฟกซ์ ไลท์ จํากัด
ให้ เช่ าและบ ริ การพื7 น ที ที ดิ น และอาคาร และ
สิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ
บริ ษทั ไมโม่เทค จํากัด
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT) บริ การรวบรวม ข้อมูล
สําหรั บ บริ ก ารเสริ ม บนโทรศัพท์เคลื อนที (Content
Aggregator) และให้ บ ริ ก ารในการเรี ยกเก็ บ และรั บ
ชําระเงินจากลูกค้า
บริ ษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด์
ปั จจุบนั ยังไม่ได้ประกอบธุรกิจ
เน็ทเวอร์ ค จํากัด

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
ณ วันที'
ณ วันที'
ประเทศที' 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
กิจการจัดตั%ง 2560
2559
ไทย

99.99

99.99

ไทย

99.99

99.99

ไทย

99.99

99.99

ไทย

99.98

99.98

ไทย

99.99

99.99

ไทย

99.99

99.99

บริษทั ย่ อยทางอ้ อม
บริ ษทั แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ ค
คอมมิวนิ เคชันส์ จํากัด

ผู้ใ ห้ บ ริ การสื อสารข้อ มู ล ผ่ า นเครื อข่ า ยโทรศัพ ท์
และ Optical Fiber

ไทย

51.00

51.00

บริษทั ร่ วม
บริ ษทั อินฟอร์ เมชัน ไฮเวย์ จํากัด

ให้บริ การโครงข่ายสื อสัญญาณโทรคมนาคม

ไทย

29.00

29.00

การร่ วมค้ า
บริ ษทั อมตะ เน็ทเวอร์ ค จํากัด

ปั จจุบนั ยังไม่ได้ประกอบธุรกิจ

ไทย

60.00

60.00

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระสําคัญกับบริ ษทั ที เกียวข้องกัน ดังนั7นงบการเงินนี7 จึง
อาจไม่แสดงถึงเงื อนไขที อาจมีอยู่หรื อผลการดําเนิ นงานซึ งอาจเกิด ขึ7 นในกรณี ที กลุ่มบริ ษ ทั และบริ ษทั ได้
ดําเนินงานโดยปราศจากความสัมพันธ์ดงั กล่าว
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บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ%นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
2.

เกณฑ์ การจัดทําและนําเสนองบการเงินระหว่ างกาล
2.1 งบการเงินระหว่างกาลนี7 จดั ทําขึ7 นเป็ นเงินบาทและตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื อง “งบการเงิ นระหว่างกาล” และวิธีปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ทีรั บรองทัวไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ระหว่า งกาลเป็ น แบบย่อ และมีก ารเปิ ดเผยข้อ มูล เพิ มเติม ตามข้อ กํา หนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ซึ งนํามา
แสดงเปรี ยบเที ยบได้ม าจากงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการของกลุ่ม บริ ษ ทั และบริ ษ ทั
สําหรับปี สิ7 นสุ ดวันเดียวกันซึ งได้ตรวจสอบแล้ว
2.3 ผลการดําเนิ นงานซึ งยังไม่ได้ต รวจสอบที ปรากฏในงวดสามเดือ นสิ 7 นสุ ด วันที 31 มีนาคม 2560 มิใ ช่
เครื องบ่งชี7 และมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดําเนินงานเต็มปี
2.4 ข้อมู ลบางประการซึ งควรจะแสดงอยู่ ในงบการเงิ นประจําปี ที ได้จัดทําขึ7 นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น มิ ได้ นํ ามาแสดงไว้ ณ ที นี7 เนื องจากมิ ไ ด้ มี การกําหนดให้ มี การเปิ ดเผยข้ อ มู ลดั งกล่ าว
ในงบการเงินระหว่างกาล ดังนั7น งบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนสิ7 นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560
จึงควรอ่านประกอบกับงบการเงินสําหรับปี สิ7 นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 ซึ งได้มีการตรวจสอบแล้ว
2.5

ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลนี7เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ
การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชี และการรายงาน
จํานวนเงินทีเกียวกับ สิ นทรัพย์ หนี7สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลทีเกิดขึ7นจริ งอาจแตกต่างจากทีประมาณไว้
ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารได้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างมีนยั สําคัญในการถือปฏิ บตั ิตาม
นโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั และแหล่งข้อมูลสําคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการ
ซึ งถือปฏิบตั ิเช่นเดียวกันในการจัดทํางบการเงินสําหรับปี สิ7 นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559

2.6

นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
งบการเงินระหว่างกาลจัดทําขึ7นโดยใช้หลักเกณฑ์ นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที
ใช้ในงบการเงินสําหรับปี สิ7 นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 ยกเว้นการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที
ออกใหม่และปรับปรุ งใหม่มาถือปฏิบตั ิตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 3
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บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ%นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
3.

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที'ออกใหม่ และปรับปรุ งใหม่ มาถือปฏิบัติ
ตั7งแต่วนั ที 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริ ษ ทั และบริ ษทั ได้ใ ช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที ออกใหม่และ
ปรับ ปรุ งใหม่ซึ งออกโดยสภาวิช าชี พ บัญ ชี โดยกําหนดให้ถือ ปฏิ บ ตั ิ กบั งบการเงิ น สําหรับ รอบระยะเวลา
บัญ ชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป เพื อจัดทําและนําเสนองบการเงิ นนี7 โดยมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ยกเว้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังต่อไปนี7
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2559) เรื อง “งบการเงินเฉพาะกิจการ”
ตั7งแต่วนั ที 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2559) เรื อง
“งบการเงินเฉพาะกิ จการ” มาใช้ โดยเลือกที จะเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี เกี ยวกับเงินลงทุ นในบริ ษทั ย่อยใน
งบการเงินเฉพาะกิจการจากเดิมซึ งบันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุนมาเป็ นวิธีส่วนได้เสี ย
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวต่องบการเงินเฉพาะกิจการสรุ ปได้ดงั นี7
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วันที 1 มกราคม 2559
หน่ วย : ล้ านบาท
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที' 1 มกราคม 2559
ยอดคงเหลือ
ปรับปรุงเพิม' ขึน%
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ ปรับปรุงเพิม' ขึน% ยอดคงเหลือ
ณ วันที'
จากการ
ณ วันที'
ณ วันที'
จากการ
ณ วันที'
31 ธันวาคม
เปลีย' นแปลง
31 ธันวาคม
1 มกราคม
เปลีย' นแปลง
1 มกราคม
2559
นโยบายการบัญชี
2559
2559
นโยบายการบัญชี
2559
ตามทีเ' คยรายงานไว้
หลังปรับปรุง ตามทีเ' คยรายงานไว้
หลังปรับปรุง
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วน
ของผูถ้ ือหุ น้

7,721

3,870

11,591

7,661

3,166

10,827

12,762

3,709

16,471

19,308

3,005

22,313

75

161

236

56

161

218
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บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ%นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
งบกํา ไรขาดทุ น เฉพาะกิ จ การและงบกํา ไรขาดทุ น และกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื นเฉพาะกิ จ การ สํ า หรั บ
งวดสามเดือนสิ7 นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2559
หน่ วย : ล้ านบาท
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ%นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2559
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ%นสุ ด

ปรับปรุงเพิม' ขึน% จาก

สํ าหรับงวดสามเดือนสิ%นสุ ด

วันที' 31 มีนาคม 2559

การเปลีย' นแปลง

วันที' 31 มีนาคม 2559

ตามทีเ' คยรายงานไว้

นโยบายการบัญชี

หลังปรับปรุง

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

-

6,531

6,531

1,542

6,531

8,073

กําไรต่อหุ น้ ขั7นพื7นฐาน (บาท)

0.52

2.20

2.72

กําไรต่อหุ น้ ปรับลด (บาท)

0.52

2.20

2.72

1,542

6,531

8,073

กําไรสําหรับงวด

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนสิ7 นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2559
หน่ วย : ล้ านบาท
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ%นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2559
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ%นสุ ด ปรับปรุงเพิม' ขึน% (ลดลง) สํ าหรับงวดสามเดือนสิ%นสุ ด
วันที' 31 มีนาคม 2559

จากการเปลีย' นแปลง

วันที' 31 มีนาคม 2559

ตามทีเ' คยรายงานไว้

นโยบายการบัญชี

หลังปรับปรุง

1,542

6,531

8,073

(6,531)

(6,531)

กําไรสําหรับงวด
รายการปรับปรุ ง
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยและ
การร่ วมค้า

-

เงินสดได้มาจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี7สินดําเนินงาน

4.

404

-

404

เงินฝากธนาคารที'สามารถใช้ เป็ นการเฉพาะ
ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทยทีบังคับใช้กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ บริ ษทั ย่อยต้องฝาก
เงินสดทีรับล่วงหน้าจากลูกค้าไว้ในธนาคารเป็ นจํานวนไม่นอ้ ยกว่ามูลค่าคงเหลือของเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าของ
บริ ษทั ย่อย และไม่ส ามารถนําไปใช้สําหรั บวัตถุป ระสงค์อืนนอกจากชําระให้แก่ ผูใ้ ห้บริ การเท่ านั7น ณ วันที
31 มี นาคม 2560 เงิ นฝากธนาคารที สามารถใช้เป็ นการเฉพาะในงบการเงิ นรวมมี จ ํานวนเงิ น 2,768 ล้า นบาท
(31 ธันวาคม 2559: 2,963 ล้านบาท)
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บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ%นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
5.

ลูกหนีก% ารค้ าและลูกหนีอ% ื'น
ลูกหนี7การค้าและลูกหนี7อืน ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี7
งบการเงินรวม
หมายเหตุ ณ วันที'
ณ วันที'
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
ลูกหนีก% ารค้ า
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนี7การค้า
รายได้คา้ งรับ

17

บุคคลหรื อกิจการอืนๆ
ลูกหนี7การค้า
รายได้คา้ งรับ
รวมลูกหนีก% ารค้ า
หัก ค่าเผือหนี7สงสัยจะสูญ
ลูกหนีก% ารค้ า - สุ ทธิ
ลูกหนีอ% ื'น
รวมลูกหนีก% ารค้ าและลูกหนีอ% ื'น

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที'
ณ วันที'
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559

17

41
4
45

56
12
68

62
8
70

53
3
56

6,495
6,331
12,826
12,871
(1,405)
11,466
2,690
14,156

6,773
5,903
12,676
12,744
(1,367)
11,377
2,739
14,116

202
1,579
1,781
1,851
(116)
1,735
274
2,009

211
1,580
1,791
1,847
(122)
1,725
144
1,869

งบการเงินรวม
2560
2559
(กลับรายการ) หนี7สูญและหนี7สงสัยจะสูญ
สําหรับงวดสามเดือนสิ7นสุดวันที 31 มีนาคม

525
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284

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
-

(3)

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ%นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี7การค้ามีดงั นี7
งบการเงินรวม
ณ วันที'
ณ วันที'
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
บุคคลหรื อกิจการทีเ' กีย' วข้ องกัน
ยังไม่ครบกําหนดชําระถึงเกินกําหนด
ชําระน้อยกว่า 3 เดือน
เกินกําหนดชําระกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 6 เดือน
เกินกําหนดชําระกว่า 6 เดือน
แต่ไม่เกิน 12 เดือน
เกินกําหนดชําระกว่า 12 เดือน
บุคคลหรื อกิจการอื'นๆ
ยังไม่ครบกําหนดชําระถึงเกินกําหนด
ชําระน้อยกว่า 3 เดือน
เกินกําหนดชําระกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 6 เดือน
เกินกําหนดชําระกว่า 6 เดือน
แต่ไม่เกิน 12 เดือน
เกินกําหนดชําระกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผือหนี7สงสัยจะสูญ
ลูกหนีก% ารค้ า - สุ ทธิ

44

67

-

1
1

-

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที'
ณ วันที'
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559

-

70

56

-

-

-

-

45

68

70

10,136

10,125

-

2

629

475

-

13

235
1,826
12,826
(1,405)
11,421
11,466

300
1,776
12,676
(1,367)
11,309
11,377

39
1,742
1,781
(116)
1,665
1,735

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชือแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีระยะเวลาตั7งแต่ 14 วันถึง 30 วัน
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56

54
1,722
1,791
(122)
1,669
1,725

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ%นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ณ วันที 31 มีนาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มียอดหนี7คงเหลือของรายได้คา้ งรับของเงินส่ วนแบ่งรายได้จาก
การให้บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ จํานวน 1,584 ล้านบาท และ 1,574 ล้านบาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม
2559: 1,584 ล้านบาท และ 1,574 ล้านบาท ตามลําดับ) ส่ วนหนึ งของยอดคงเหลื อดังกล่ าวแสดงเป็ นหนี7 คงค้าง
นานเกิน 12 เดือน เป็ นจํานวนเงิน 1,584 ล้านบาท และ 1,574 ล้านบาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2559: 1,584 ล้านบาท
และ 1,574 ล้านบาท ตามลําดับ)
เมือวันที 16 มกราคม 2556 บริ ษทั ได้ยืนคําเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุ ญาโตตุลาการเรี ยกร้องให้บริ ษทั ที โอที
จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ชําระหนี7ดงั กล่าวพร้อมดอกเบี7ยรวมเป็ นจํานวนเงิน 1,526 ล้านบาท
เมือวันที 26 พฤศจิ กายน 2556 บริ ษทั ดิ จิตอล โฟน จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ยืนคําเสนอข้อพิ พาทต่ อศาล
ปกครองกลางเรี ยกร้องให้บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท”) ชําระหนี7 ดงั กล่าวพร้อมดอกเบี7ย
รวมเป็ นจํานวนเงิน 11 ล้านบาท
6.

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วมและการร่ วมค้ า
รายการเคลือนไหวในเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในระหว่างงวดสามเดือนสิ7 นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559
ประกอบด้วย
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
2560
2559
ณ วันที 1 มกราคม
24
รับรู ้กาํ ไรในบริ ษทั ร่ วม
4
7
28
7
ณ วันที' 31 มีนาคม
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บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ%นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
รายการเคลือนไหวในเงิ นลงทุ นในการร่ วมค้าสําหรับงวดสามเดื อนสิ7 นสุ ดวันที 31 มี นาคม 2560 ประกอบด้วย
(2559 : ไม่มี)
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม

ณ วันที 1 มกราคม
เงินลงทุนเพิมขึ7น
ณ วันที' 31 มีนาคม

15
45
60

การจัดตั%งการร่ วมค้ า
เมื อวันที 20 ตุ ลาคม 2558 ที ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั มีมติ ให้บริ ษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ ค จํากัด
(“ABN”) ซึ งเป็ นบริ ษ ทั ย่อย เข้าร่ วมทุ นกับบริ ษ ทั อมตะ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“AMATA”) ในสัดส่ วน
ร้อยละ 60 หรื อ 599,998 หุ ้น คิ ดเป็ นเงิ นลงทุ นรวมจํานวน 60 ล้านบาท เพื อการพัฒนาโครงสร้างพื7 นฐานโครงข่าย
ใยแก้วนําแสงภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ภายใต้ชือว่าบริ ษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จํากัด (“AN”)
เมือวันที 6 ธันวาคม 2559 ABN ได้ลงทุนใน AN เป็ นจํานวน 599,998 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 25 บาท เป็ นจํานวนเงิ น
15 ล้านบาท โดยมี สัดส่ วนการถื อหุ ้นคิ ดเป็ นร้อยละ 60 ต่ อมา ABN ได้ชาํ ระเงิ นค่ าหุ ้นส่ วนที เหลือ ในราคา
หุ ้น ละ 75 บาท เป็ นจํานวนเงิ น 45 ล้านบาทแล้วในวันที 19 มกราคม 2560 โดยในขณะนี7 AN ยังไม่ ไ ด้เริ ม
ดําเนินธุรกิจ
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บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ%นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
7.

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
รายการเคลือนไหวในเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในระหว่างงวดสามเดือนสิ7 นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559
ประกอบด้วย
หน่ วย : ล้ านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บริษทั ย่ อย
ณ วันที 1 มกราคม - ตามทีรายงานไว้เดิม
ผลกระทบจากการเปลียนนโยบายการบัญชี (ดูหมายเหตุขอ้ 3)
ณ วันที 1 มกราคม - ปรับปรุ งใหม่
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ณ วันที' 31 มีนาคม

7,721
3,870
11,591
7,456
19,047

7,661
3,166
10,827
6,531
17,358

การเพิม' ทุนในบริษทั ย่ อย
เมื อวันที 30 พฤศจิ กายน 2559 ABN ได้จดทะเบี ยนเพิ มทุ นจาก 15 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 150,000 หุ ้น มู ลค่ าหุ ้นละ
100 บาท) เป็ นจํานวน 75 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 750,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท) กับกระทรวงพาณิ ชย์ การเพิมทุน
ในครั7งนี7 มีวตั ถุประสงค์เพื อนําไปใช้ลงทุ นในการร่ วมค้า (AN) บริ ษทั ได้จ่ายเงิ นลงทุ นเพิ มในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
จํานวน 600,000 หุ ้น ในราคา 100 บาทต่อหุ ้น รวมเป็ นจํานวนเงิ น 60 ล้านบาท ซึ งทําให้บริ ษทั มีสัดส่ วนการถือหุ ้น
เป็ นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
การลดทุนในบริษทั ย่ อย
เมือวันที 28 มีนาคม 2560 ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ดิจิตอล โฟน จํากัด (“DPC”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้มี
มติ เสนอลดทุ นจดทะเบี ยนจาก 365,546,542 หุ ้น มูลค่ าหุ ้นละ 10 บาท เป็ น 91,386,636 หุ ้น มูลค่ าหุ ้นละ 10
บาท เนืองจากปั จจุบนั DPC มิได้ประกอบธุ รกิจสร้างรายได้และผลกําไร โดยมติการลดทุนดังกล่าวจะเสนอขอ
อนุมตั ิในทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ DPC ในวันที 28 เมษายน 2560
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี7
หน่ วย : ล้ านบาท
สั ดส่ วนความเป็ นเจ้ าของ
ทุนชําระแล้ ว
ร้ อยละ
ณ วันที'
ณ วันที' ณ วันที'
ณ วันที'
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั ดิจิตอล โฟน จํากัด
บริ ษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ ด จํากัด
บริ ษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จํากัด
บริ ษทั เอไอเอ็น โกลบอลคอม จํากัด
บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด
บริ ษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ ค จํากัด
บริ ษทั ไวร์ เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จํากัด
บริ ษทั แฟกซ์ ไลท์ จํากัด
บริ ษทั ไมโม่ เทค จํากัด
บริ ษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ ค จํากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
การด้ อยค่ า
ณ วันที'
ณ วันที'
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2560
2559

ณ วันที'
31 มีนาคม
2560

ราคาทุน - สุ ทธิ

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย

ณ วันที'
ณ วันที'
ณ วันที'
ณ วันที'
ณ วันที'
31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2559
2560
2559
2560
2559
“ปรับปรุงใหม่”

99.99
98.55
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.98
99.99
99.99

99.99
98.55
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.98
99.99
99.99

272
3,655
250
300
100
1,350
300
50
1
50
75

272
3,655
250
300
100
1,350
300
50
1
50
75

811
12,493
250
336
100
1,485
300
50
1
50
75
15,951
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811
12,493
250
336
100
1,485
300
50
1
50
75
15,951

(8,230)
(8,230)

(8,230)
(8,230)

811
4,263
250
336
100
1,485
300
50
1
50
75
7,721

811
4,263
250
336
100
1,485
300
50
1
50
75
7,721

318
6,295
304
747
191
9,243
357
219
648
638
87
19,047

304
6,275
289
588
136
3,093
350
85
279
108
84
11,591

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
8.

เงินลงทุนระยะยาวอื'น
เงินลงทุนระยะยาวอืน ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี7
งบการเงินรวม
ณ วันที'
ณ วันที'
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
เงินฝากประจํากับสถาบันการเงินทีถูกจํากัดการใช้
11
11
เงินลงทุนอืน
48
48
59
59
รวม

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที'
ณ วันที'
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
48
48
48
48

เงินฝากประจํากับสถาบันการเงินที'ถูกจํากัดการใช้
ณ วัน ที 31 มี น าคม 2560 กลุ่ ม บริ ษั ท มี เ งิ น ฝากประจํา กั บ สถาบั น การเงิ น จํา นวนเงิ น 11.20 ล้า นบาท
(31 ธันวาคม 2559: 11.20 ล้านบาท) ซึ งวางไว้เป็ นหลักประกันในการทีธนาคารออกหนังสื อคํ7าประกันเกียวกับ
การปฏิบตั ิตามสัญญา
เงินลงทุนระยะยาวอื'น
เมือวันที 29 กันยายน 2559 บริ ษทั ได้ลงทุนในบริ ษทั ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 1,000
หุ ้น ซึ งมี มู ลค่ า ที ตราไว้ 1,000 บาทต่ อ หุ ้น จํา นวนรวมทั7งสิ7 น 1 ล้านบาท โดยถื อ สั ด ส่ ว นจํานวนร้ อ ยละ 1
วัตถุประสงค์การลงทุนเพือพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยร่ วมกับรัฐบาล
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
9.

รายจ่ ายฝ่ ายทุน
รายการเคลือนไหวของรายจ่ายฝ่ ายทุนทีเกิดขึ7นในระหว่างงวดสามเดือนสิ7 นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559
ประกอบด้วย
ณ วันที' 31 มีนาคม 2560
หน่ วย : ล้ านบาท

ราคาทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นการ
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
รวม
ค่ าเสื' อมราคาสะสม ค่ าตัดจําหน่ ายสะสมและค่ าเผื'อสะสม
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นการ
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
รวม

ยอด ณ วันที'
1 มกราคม
2560

เพิม' ขึน%

165,401
1,248
124,142
7,426
298,217

10,875
282
11,157

(47,130)
(1,248)
(8,764)
(3,327)
(60,469)
237,748

(4,947)
(1,936)
(189)
(7,072)
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งบการเงินรวม
ลดลง
โอน/อื'นๆ

(43)
(43)

34
34

ยอด ณ วันที'
31 มีนาคม
2560

-

176,233
1,248
124,142
7,708
309,331

-

(52,043)
(1,248)
(10,700)
(3,516)
(67,507)
241,824

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ณ วันที' 31 มีนาคม 2559
หน่ วย : ล้ านบาท

ราคาทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นการ
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
รวม
ค่ าเสื' อมราคาสะสม ค่ าตัดจําหน่ ายสะสมและค่ าเผื'อสะสม
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นการ
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีโทรคมนาคม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
รวม

งบการเงินรวม
ลดลง
โอน/อื'นๆ

ยอด ณ วันที'
1 มกราคม
2559

เพิม' ขึน%

117,841
1,248
55,010
5,886
179,985

12,510
317
12,827

(33,550)
(1,248)
(3,219)
(2,694)
(40,711)
139,274

(3,119)
(806)
(149)
(4,074)

(10)
-

(68)
68

ยอด ณ วันที'
31 มีนาคม
2559
130,273
1,248
55,010
6,271
192,802

(10)

-

5

-

(36,664)
(1,248)
(4,025)
(2,843)
(44,780)
148,022

ล้ านบาท
ล้ านบาท

6,916
4,074

5

ค่ าเสื' อมราคาและค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรับงวดสามเดือนสิ%นสุ ดวันที' 31 มีนาคม
2560
2559
ณ วันที' 31 มีนาคม 2560

หน่ วย : ล้ านบาท

ราคาทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
รวม
ค่ าเสื' อมราคาสะสมและค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลดลง
โอน/อื'นๆ

ยอด ณ วันที'
1 มกราคม
2560

เพิม' ขึน%

6,050
455
6,505

17

(5,713)
(408)
(6,121)
384
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ยอด ณ วันที'
31 มีนาคม
2560

17

(347)
(131)
(478)

-

5,720
324
6,044

(24)
(5)
(29)

336
126
462

-

(5,401)
(287)
(5,688)
356

-

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ณ วันที' 31 มีนาคม 2559
หน่ วย : ล้ านบาท

ราคาทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
รวม
ค่ าเสื' อมราคาสะสมและค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลดลง
โอน/อื'นๆ

ยอด ณ วันที'
1 มกราคม
2559

เพิม' ขึน%

8,021
480
8,501

6

(7,521)
(408)
(7,929)
572

ค่ าเสื' อมราคาและค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรับงวดสามเดือนสิ%นสุ ดวันที' 31 มีนาคม
2560
2559

-

(54)
-

6

(54)

(36)
(7)
(43)

28
28

ยอด ณ วันที'
31 มีนาคม
2559

-

7,973
480
8,453

-

(7,529)
(415)
(7,944)
509

ล้ านบาท
ล้ านบาท

29
43

เมือวันที 27 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด (“AWN”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เป็ นผูช้ นะ
การประมู ลใบอนุ ญาตให้ใช้คลื นความถี 900 MHz ด้วยราคาประมู ลรวมทั7งสิ7 น 75,654 ล้านบาท AWN ได้รั บ
ใบอนุ ญาตให้ใช้คลืนความถี 900 MHz (“ใบอนุ ญาตฯ”) อย่างเป็ นทางการจากคณะกรรมการกิ จการกระจาย
เสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ตามเงือนไขและข้อกําหนดทีระบุไว้ในการ
ประมูล เมื อวันที 28 มิ ถุนายน 2559 AWN ได้ชาํ ระเงิ นประมูลคลื นความถีงวดที หนึ งจํานวนร้อยละ 11 ของ
ราคาประมูลและภาษีมูลค่าเพิมรวมเป็ นเงินทั7งสิ7 น 8,603 ล้านบาท พร้อมวางหนังสื อคํ7าประกันจากธนาคารเพือ
คํ7าประกันการชําระเงินในส่ วนทีเหลือให้กบั กสทช. โดยจะชําระงวดที 2 และงวดที 3 อีกร้อยละ 5 ในปี ทีสอง
และปี ทีสาม และส่ วนทีเหลือชําระในปี ทีสี
ต้นทุนใบอนุ ญาตให้ใช้คลื นความถีรับรู ้เมื อเริ มแรกด้วยราคาเที ยบเท่ าเงิ นสดตามมูลค่าปั จจุบนั ของต้นทุ นที
ได้มาของใบอนุญาตฯ ดังกล่าว
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
10.

หนีส% ิ นที'มภี าระดอกเบีย%
หนี7สินทีมีภาระดอกเบี7ย ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี7
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ ณ วันที'
ณ วันที'
ณ วันที'
ณ วันที'
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
ส่ วนทีห' มุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั7นจากสถาบันการเงิน
ส่วนของหนี7สินระยะยาวทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
- ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
- ส่วนของหุน้ กูร้ ะยะยาวทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
- ส่วนของหนี7สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินทีถึง
กําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกูย้ มื ระยะสั7นจากกิจการทีเกียวข้องกัน
ส่ วนทีไ' ม่ หมุนเวียน
หนี7สินระยะยาว
- เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิ
- หุน้ กูร้ ะยะยาว - สุทธิ
- หนี7สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

17

17

รวม

-

9,200

-

5,700

4,168

2,041

4,168

2,041

397

397

-

-

48
4,613
4,613

47
2,485
11,685

13
4,181
6,440
10,621

12
2,053
6,440
14,193

59,501
31,170
143
90,814
95,427

55,962
31,168
143
87,273
98,958

246

3,314
31
3,345
17,538

39
285
10,906

กลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท มี ข ้อ จํากัด ที ต้อ งปฏิ บ ัติ ต าม รวมทั7งการรั กษาอัต ราส่ ว นทางการเงิ น ที กําหนดไว้ใ น
ข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าทีของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละเงินกูย้ ืมระยะยาว
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ราคาตามบัญชี แ ละมูลค่ายุติธรรมของหุ ้นกูร้ ะยะยาว (ยอดรวมก่อนหักค่าใช้จ่ายในการออกหุ ้นกู)้ ณ วันที
31 มีนาคม 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี7
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม

หุน้ กูร้ ะยะยาว

ราคาตามบัญชี
ณ วันที'
ณ วันที'
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
31,600
31,600

มูลค่ ายุตธิ รรม*
ณ วันที'
ณ วันที'
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
32,226
32,082

* มูลค่ายุติธรรมของหุ ้นกูท้ ี มีการซื7 อขายในตลาดหุ ้นกูค้ าํ นวณจากราคาซื7 อขายที ประกาศอยู่ในสมาคมตลาด
ตราสารหนี7ไทย โดยใช้ราคาปิ ด ณ วันทีในรายงาน
รายการเคลือนไหวของหนี7สินทีมีภาระดอกเบี7ยสําหรับงวดสามเดือนสิ7 นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี7
งบการเงินรวม
2560
2559
98,958
65,432
6,667
104
(24)
19
(9,866)
(2,764)
(314)
(303)
6
7
95,427
62,495

ณ วันที 1 มกราคม
เพิมขึ7น
ต้นทุนการกูย้ มื
จ่ายชําระคืน
กําไรจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึ7นจริ ง
ตัดจําหน่ายค่าใช้จ่าย
ณ วันที' 31 มีนาคม
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หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
17,538
27,930
13
123
(6,357)
(3,130)
(289)
(303)
1
5
10,906
24,625

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
11.

เจ้ าหนีก% ารค้ าและเจ้ าหนีอ% ื'น
เจ้าหนี7การค้าและเจ้าหนี7อืน ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี7
งบการเงินรวม
หมายเหตุ ณ วันที'
ณ วันที'
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
เจ้ าหนีก% ารค้ า
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการอืนๆ
รวม
เจ้ าหนีอ% ื'น
รวมเจ้ าหนีก% ารค้ าและเจ้ าหนีอ% ื'น

12.

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที'
ณ วันที'
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559

17

307
15,666
15,973

300
17,437
17,737

110
22
132

219
38
257

17

15,715
31,688

16,555
34,292

2,716
2,848

2,829
3,086

การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
โครงการ Performance share plan
ครั%งที' 1
ในเดือนมีนาคม 2556 ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ครั7งที 1/2556 ได้อนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื7 อ
หุ ้นสามัญของบริ ษ ัท โดยใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ได้เสนอขายให้ แก่ พนักงานของบริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อย รวมถึ ง
กรรมการของบริ ษ ทั ที มี คุ ณสมบัติ ตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant I”) โดยข้อมู ลสําคัญของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ7ื อหุน้ สามัญ มีดงั นี7
วันทีอนุมตั ิ:
จํานวนหน่วยทีเสนอขาย:
ราคาใช้สิทธิทีจะซื7อหุน้ :
จํานวนหุน้ ทีออกเพือรองรับ:
อายุของโครงการ:
ราคาเสนอขายต่อหน่วย:
อัตราการใช้สิทธิ:

27 มีนาคม 2556
405,800 หน่วย
206.672 บาท/หุน้
405,800 หุน้
5 ปี นับจากวันทีมีการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ7ือหุน้ สามัญครั7งแรก
หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ7ือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ครั%งที' 2
ในเดือนมีนาคม 2557 ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ครั7งที 1/2557 ได้อนุ มตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื7 อ
หุ ้นสามัญ ของบริ ษ ัท โดยใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ได้เสนอขายให้แก่ พนักงานของบริ ษ ัทและบริ ษ ทั ย่อย รวมถึ ง
กรรมการของบริ ษทั ที มี คุณสมบัติตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant II”) โดยข้อมูลสําคัญของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ7ื อหุน้ สามัญ มีดงั นี7
วันทีอนุมตั ิ:
จํานวนหน่วยทีเสนอขาย:
ราคาใช้สิทธิทีจะซื7อหุน้ :
จํานวนหุน้ ทีออกเพือรองรับ:
อายุของโครงการ:
ราคาเสนอขายต่อหน่วย:
อัตราการใช้สิทธิ:

26 มีนาคม 2557
680,000 หน่วย
211.816 บาท/หุน้
680,000 หุน้
5 ปี นับจากวันทีมีการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ7ือหุน้ สามัญครั7งแรก
หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ7ือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้

ครั%งที' 3
ในเดือนมีนาคม 2558 ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ครั7งที 1/2558 ได้อนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื7 อ
หุ ้นสามัญของบริ ษ ทั โดยใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ได้เสนอขายให้แก่ พนักงานของบริ ษ ัทและบริ ษ ทั ย่อย รวมถึ ง
กรรมการของบริ ษทั ทีมีคุณสมบัติตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant III”) โดยข้อมูลสําคัญ
ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ7ื อหุน้ สามัญ มีดงั นี7
วันทีอนุมตั ิ:
จํานวนหน่วยทีเสนอขาย:
ราคาใช้สิทธิทีจะซื7อหุน้ :
จํานวนหุน้ ทีออกเพือรองรับ:
อายุของโครงการ:
ราคาเสนอขายต่อหน่วย:
อัตราการใช้สิทธิ:

24 มีนาคม 2558
872,200 หน่วย
249.938 บาท/หุน้
872,200 หุน้
5 ปี นับจากวันทีมีการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ7ือหุน้ สามัญครั7งแรก
หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ7ือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ครั%งที' 4
ในเดือนมีนาคม 2559 ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ครั7งที 1/2559 ได้อนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื7 อ
หุ ้นสามัญของบริ ษ ทั โดยใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ได้เสนอขายให้แก่ พนักงานของบริ ษ ัทและบริ ษ ทั ย่อย รวมถึ ง
กรรมการของบริ ษทั ทีมีคุณสมบัติตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant IV”) โดยข้อมูลสําคัญ
ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ7ื อหุน้ สามัญ มีดงั นี7
วันทีอนุมตั ิ:
จํานวนหน่วยทีเสนอขาย:
ราคาใช้สิทธิทีจะซื7อหุน้ :
จํานวนหุน้ ทีออกเพือรองรับ:
อายุของโครงการ:
ราคาเสนอขายต่อหน่วย:
อัตราการใช้สิทธิ:
ระยะเวลาเสนอขาย:

29 มีนาคม 2559
826,900 หน่วย
166.588 บาท/หุน้
826,900 หุน้
5 ปี นับจากวันทีมีการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ7ือหุน้ สามัญครั7งแรก
หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ7ือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
ภายใน 1 ปี นับจากวันที ที ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 ให้ออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิตามโครงการใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

ครั%งที' 5
ในเดือนมีนาคม 2560 ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ครั7งที 1/2560 ได้อนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื7 อ
หุ ้นสามัญของบริ ษ ทั โดยใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ได้เสนอขายให้แก่ พนักงานของบริ ษ ัทและบริ ษ ทั ย่อย รวมถึ ง
กรรมการของบริ ษทั ทีมีคุณสมบัติตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant V”) โดยข้อมูลสําคัญ
ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ7ื อหุน้ สามัญ มีดงั นี7
วันทีอนุมตั ิ:
จํานวนหน่วยทีเสนอขาย:
ราคาใช้สิทธิทีจะซื7อหุน้ :
จํานวนหุน้ ทีออกเพือรองรับ:
อายุของโครงการ:
ราคาเสนอขายต่อหน่วย:
อัตราการใช้สิทธิ:
ระยะเวลาเสนอขาย:

30 มีนาคม 2560
1,410,500 หน่วย
160.434 บาท/หุน้
1,410,500 หุน้
5 ปี นับจากวันทีมีการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ7ือหุน้ สามัญครั7งแรก
หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ7ือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
ภายใน 1 ปี นับจากวันที ที ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560 ให้ออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิตามโครงการใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
การเปลียนแปลงใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ7ื อหุน้ สามัญแสดงได้ดงั นี7
ณ วันที' 1 มกราคม
2560
(หน่ วย)
ESOP - Grant II
- กรรมการ
- พนักงาน
ESOP - Grant III
- กรรมการ
- พนักงาน
ESOP - Grant IV
- กรรมการ
- พนักงาน
รวม

ออกให้
(หน่ วย)

รายการระหว่ างงวด
ใช้ สิทธิ
ริบคืน
(หน่ วย)
(หน่ วย)

รับคืน
(หน่ วย)

ณ วันที' 31 มีนาคม
2560
(หน่ วย)

29,816
578,132
607,948

-

-

-

-

29,816
578,132
607,948

51,600
686,350
737,950

-

-

-

-

51,600
686,350
737,950

56,800
648,700
705,500
2,051,398

-

-

-

-

56,800
648,700
705,500
2,051,398

การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั วัดมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที ออกให้
ณ วันทีให้สิทธิ โดยใช้ Monte Carlo Simulation technique โดยมีขอ้ สมมติฐานทีสําคัญดังนี7
ครั%งที' 1
มูลค่ายุติธรรมถัวเฉลียถ่วงนํ7าหนัก ณ วันทีให้สิทธิ
ราคาหุน้ ณ วันทีให้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ
ความผันผวนของหุน้ ทีคาดหวัง
เงินปั นผลทีคาดหวัง
อัตราดอกเบี7ยปลอดความเสี ยง

- 26 -

183.499 บาทต่อหุน้
262.000 บาทต่อหุน้
206.672 บาทต่อหุน้
ร้อยละ 23.51
ร้อยละ 4.16
ร้อยละ 3.07

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ครั%งที' 2
มูลค่ายุติธรรมถัวเฉลียถ่วงนํ7าหนัก ณ วันทีให้สิทธิ
ราคาหุน้ ณ วันทีให้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ
ความผันผวนของหุน้ ทีคาดหวัง
เงินปั นผลทีคาดหวัง
อัตราดอกเบี7ยปลอดความเสี ยง

101.617 บาทต่อหุน้
240.000 บาทต่อหุน้
211.816 บาทต่อหุน้
ร้อยละ 25.15
ร้อยละ 5.00
ร้อยละ 3.08

ครั%งที' 3
มูลค่ายุติธรรมถัวเฉลียถ่วงนํ7าหนัก ณ วันทีให้สิทธิ
ราคาหุน้ ณ วันทีให้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ
ความผันผวนของหุน้ ทีคาดหวัง
เงินปั นผลทีคาดหวัง
อัตราดอกเบี7ยปลอดความเสี ยง

82.907 บาทต่อหุน้
236.000 บาทต่อหุน้
249.938 บาทต่อหุน้
ร้อยละ 22.99
ร้อยละ 5.28
ร้อยละ 2.34

ครั%งที' 4
มูลค่ายุติธรรมถัวเฉลียถ่วงนํ7าหนัก ณ วันทีให้สิทธิ
ราคาหุน้ ณ วันทีให้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ
ความผันผวนของหุน้ ทีคาดหวัง
เงินปั นผลทีคาดหวัง
อัตราดอกเบี7ยปลอดความเสี ยง

67.742 บาทต่อหุน้
165.000 บาทต่อหุน้
166.588 บาทต่อหุน้
ร้อยละ 27.70
ร้อยละ 8.48
ร้อยละ 1.72

สําหรับงวดสามเดื อนสิ7 นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั บันทึ กรายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
จํานวน 9 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ (สําหรับงวดสามเดื อนสิ7 นสุ ดวันที 31 มีนาคม
2559: 9 ล้านบาท)
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
13.

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั เสนอส่ วนงานธุรกิจทีสําคัญ ดังนี7
ส่ วนงาน 1
บริ การโทรศัพท์เคลือนทีและศูนย์ให้ข่าวสารทางโทรศัพท์
ส่ วนงาน 2
ขายเครื องโทรศัพท์เคลือนที
ส่ วนงาน 3
บริ การสื อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตความเร็ วสู ง
ข้ อมูลตามส่ วนที'รายงาน
ผลการดําเนินงานสํ าหรับงวดสามเดือนสิ%นสุ ดวันที' 31 มีนาคม
หน่ วย : ล้ านบาท

รายได้จากลูกค้าภายนอก
กําไร (ขาดทุน) ตามส่ วนงาน
ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

บริการโทรศัพท์ เคลื'อนที'
และศู นย์ให้ ข่าวสาร
ทางโทรศัพท์
2560
2559
31,205
31,545
10,216

9,215

ขายเครื' องโทรศัพท์
เคลื'อนที'
2560
2559
6,409
5,666
(892)

(399)

บริการสื' อสารข้ อมูล
ผ่ านสายโทรศัพท์ และ
อินเตอร์ เน็ตความเร็วสู ง
2560
2559
904
381
36

11

รวมส่ วนงานที'
รายงาน
2560
2559
38,858
37,252
9,360

8,827

สิ นทรัพย์ ตามส่ วนงาน ณ วันที' 31 มีนาคม 2560 และวันที' 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี%
หน่ วย : ล้ านบาท
บริการโทรศัพท์ เคลื'อนที'
และศู นย์ให้ ข่าวสาร
ทางโทรศัพท์
ณ วันที' 31 ณ วันที' 31
มีนาคม
ธันวาคม
2560
2559
สิ นทรัพย์ส่วนงาน 263,947
262,117

บริการสื' อสารข้ อมูล
ขายเครื' องโทรศัพท์
ผ่ านสายโทรศัพท์ และ
เคลื'อนที'
อินเตอร์ เน็ตความเร็วสู ง
ณ วันที' 31 ณ วันที' 31 ณ วันที' 31 ณ วันที' 31
มีนาคม
ธันวาคม
มีนาคม
ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
8,486
7,375
6,714
6,178
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รวมส่ วนงานที'
รายงาน
ณ วันที' 31 ณ วันที' 31
มีนาคม
ธันวาคม
2560
2559
279,147
275,670

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
14.

ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
การรับรู ้ภาษีเงินได้ข7 ึนอยู่กบั การประมาณการทีดีทีสุ ดของฝ่ ายบริ หารเกียวกับอัตราภาษีเงินได้ประจําปี ถัวเฉลีย
ถ่วงนํ7าหนักทีคาดไว้สําหรับปี ทางการเงินเต็มปี ทีใช้กบั รายได้ก่อนภาษีของงวดระหว่างกาล อัตราภาษีเงินได้ที
แท้จริ งรวมของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื องสําหรับงวดสามเดื อนสิ7 นสุ ดวันที 31 มีนาคม
2560 คื อ ร้อยละ 17.8 และร้อยละ 0.8 ตามลําดับ (31 มีนาคม 2559 : ร้อยละ 8.5 และร้อยละ (12.5) ตามลําดับ)
การเปลียนแปลงของอัตราภาษีเงินได้ทีแท้จริ งของงบการเงินเฉพาะกิจการเกิดจากรายได้ทีไม่ตอ้ งเสี ยภาษี

15.

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่ อหุ้นขั%นพื%นฐาน
กํา ไรต่ อ หุ ้ น ขั7น พื7 น ฐานสํ า หรั บ งวดสามเดื อ นสิ7 น สุ ด วัน ที 31 มี น าคม 2560 และ 2559 คํา นวณจากกํา ไร
สําหรับงวดที เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั และจํานวนหุ ้นสามัญที ออกจําหน่ ายแล้วระหว่างงวดใน
แต่ละงวด โดยถัวเฉลียถ่วงนํ7าหนักดังนี7
สําหรับงวดสามเดือนสิ%นสุ ดวันที' 31 มีนาคม
งบการเงินรวม
2560
2559
กําไรทีเ' ป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ขั%นพื%นฐาน)
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย' ถ่ วงนํา% หนัก (ขั%นพื%นฐาน)
กําไรต่ อหุ้น (ขั%นพื%นฐาน) (บาท)
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7,693
2,973
2.59

8,073
2,973
2.72

(ล้ านบาท/ล้ านหุ้น)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
“ปรับปรุงใหม่”
7,693
8,073
2,973
2,973
2.59
2.72

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรต่อหุ น้ ปรับลดสําหรับงวดสามเดือนสิ7 นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 คํานวณจากกําไรสําหรับงวด
ทีเป็ นส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้นของบริ ษ ทั และจํา นวนหุ ้น สามัญ ที ออกจําหน่ า ยแล้ว ระหว่า งงวดในแต่ ละงวด โดย
วิธีถวั เฉลียถ่วงนํ7าหนักหลังจากทีได้ปรับปรุ งผลกระทบของหุน้ ปรับลดดังนี7
สําหรับงวดสามเดือนสิ%นสุ ดวันที' 31 มีนาคม
งบการเงินรวม
2560
2559
กําไรทีเป็ นส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั (ขั7นพื7นฐาน)
กําไรทีเ' ป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ปรับลด)
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลียถ่วงนํ7าหนัก (ขั7นพื7นฐาน)
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย' ถ่ วงนํา% หนัก (ปรับลด)
กําไรต่ อหุ้น (ปรับลด) (บาท)

16.

7,693
7,693
2,973
2,973
2.59

8,073
8,073
2,973
2,973
2.72

(ล้ านบาท/ล้ านหุ้น)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
“ปรับปรุงใหม่”
7,693
8,073
7,693
8,073
2,973
2,973
2,973
2,973
2.59
2.72

เงินปันผล
ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เมือวันที 29 มีนาคม 2559 ผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไร
เป็ นเงิ นปั นผลในอัตราหุ ้นละ 12.99 บาท ทั7งนี7 บริ ษทั ได้จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลสําหรั บหุ ้นสามัญในอัตรา
หุ ้นละ 6.50 บาท เมือวันที 1 กันยายน 2558 ดังนั7นจึ งคงเหลือเงินปั นผลจ่ายในอัตราหุ ้นละ 6.49 บาท เป็ นจํานวนเงิ น
ทั7งสิ7 น 19,295 ล้านบาท ซึ งเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผูถ้ ือหุ น้ เมือวันที 22 เมษายน 2559
ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เมือวันที 30 มีนาคม 2560 ผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไร
เป็ นเงิ นปั นผลในอัตราหุ ้นละ 10.08 บาท ทั7งนี7 บริ ษทั ได้จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลสําหรั บหุ ้นสามัญในอัตรา
หุ น้ ละ 5.79 บาท เมือวันที 1 กันยายน 2559 ดังนั7นจึงคงเหลือเงินปั นผลจ่ายในอัตราหุ น้ ละ 4.29 บาท เป็ นจํานวนเงิ น
ทั7งสิ7 น 12,755 ล้านบาท ซึ งเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผูถ้ ือหุ น้ เมือวันที 26 เมษายน 2560
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
17.

บุคคลหรื อกิจการที'เกีย' วข้ องกัน
กิจการและบุค คลที ควบคุมบริ ษ ทั หรื อ ถูกควบคุมโดยบริ ษ ทั หรื อ อยู่ภ ายใต้การควบคุมเดีย วกับ บริ ษ ทั ทั7ง
ทางตรงหรื อทางอ้อมไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรื อหลายทอด กิ จการและบุคคลดังกล่าวเป็ นบุคคลหรื อกิจการที
เกียวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยลําดับถัดไป บุคคลทีเป็ นเจ้าของส่ วนได้เสี ยในสิ ทธิ ออกเสี ยงของ
บริ ษ ัท ซึ งทําให้ผู เ้ ป็ นเจ้า ของดังกล่ าวมี อิ ท ธิ พ ลอย่างเป็ นสาระสําคัญ เหนื อ กิ จการ ผู บ้ ริ ห ารสําคัญ รวมทั7ง
กรรมการและพนักงานของบริ ษ ทั และสมาชิ กในครอบครั วที ใกล้ชิ ดกับ บุ ค คลเหล่ านั7น กิ จการและบุ ค คล
ทั7งหมดเป็ นบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกับบริ ษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิ จการทีเกียวข้องกันซึ งอาจมีข7 ึ นได้ ต้องคํานึ งถึงรายละเอียด
ของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการค้าตามปกติ กบั กิ จการที เกียวข้องกัน โดยกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ได้คิดราคาซื7 อ-ขายสิ นค้า และบริ การกับบุคคลทีเกียวโยงกันด้วยราคาทีสมเหตุสมผล มีการเปรี ยบเทียบกับราคากลาง
ของตลาดในธุ รกิจนั7นๆ แล้ว โดยมีเงือนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ รายการค่าทีปรึ กษาและบริ หารงานคิดราคาตามที
ตกลงร่ วมกัน โดยคํานวณจากสัดส่ วนการทํางานทีบริ ษทั ได้ทาํ ให้กบั บริ ษทั ผูว้ ่าจ้างในแต่ละปี โดยมีผลบังคับ
ใช้ต7 งั แต่วนั ที 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
ความสัมพันธ์ทีกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีกบั บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน มีดงั นี7
ชื' อกิจการ

ประเทศทีจ' ดั ตั%ง
ลักษณะความสัมพันธ์
/สัญชาติ
บริ ษทั ย่อย
ไทย
กิจการทีอยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั
บริ ษทั อินทัช โฮลดิ7งส์ จํากัด (มหาชน) ไทยและลาว บริ ษทั อินทัช โฮลดิ7งส์ จํากัด (มหาชน) (“อินทัช”) ซึ งเป็ น
และกิจการทีเกียวข้องกัน
ผู ้ถื อ หุ ้ น ที มี อิ ท ธิ พ ลอย่ างมี นั ยสํ าคัญ ต่ อ บริ ษั ท และมี
(“กลุ่มอินทัช”)
กรรมการร่ วมกัน
SingTel Strategic Investments Pte Ltd.
สิ งคโปร์
SingTel Strategic Investments Pte Ltd. (“SingTel”)
และกิจการทีเกียวข้องกัน
ซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญต่อบริ ษทั
(“กลุ่ม SingTel”)
บริ ษทั อินฟอร์เมชัน ไฮเวย์ จํากัด
ไทย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จํากัด
ไทย
การร่ วมค้า
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอืน
ไทย
เป็ นบุคคลทีเกียวข้องกับกรรมการของบริ ษทั หรื อกิจการ
ทีมีกรรมการบริ ษทั ร่ วมกัน
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
รายการที สําคัญ กับบุ คคลหรื อกิ จการที เกี ยวข้องกันสําหรั บงวดสามเดื อนสิ7 นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560 และ
2559 สรุ ปได้ดงั นี7
สําหรับงวดสามเดือนสิ%นสุ ดวันที' 31 มีนาคม
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
รายได้ จากการให้ บริการ
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม SingTel
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอืน
รวม

-

9
65
32
106

422
4
120
29
153

-

2,748
2
-

422

2,750

ขายสินทรัพย์ ถาวรและสินทรัพย์อื'นๆ
บริ ษทั ย่อย

-

-

13

22

ดอกเบีย% รับ
บริ ษทั ย่อย

-

-

304

459

-

-

17

398

รายได้ อื'น
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
รวม

2
2
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1

3
3

-

17

398

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

งบการเงินรวม
2560
2559
ค่ าเช่ าและค่ าบริการอื'น
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม SingTel
บริ ษทั ร่ วม
รวม

-

133
99
108
340

ค่ าโฆษณา
กลุ่มอินทัช

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

2

4
154
48
43
245

4

-

-

1,843
17
1,860

-

ค่ าใช้ จ่ายในการส่ งเสริมการขาย
บริ ษทั ย่อย

-

-

-

2

ค่ าคอมมิชชั'น
บริ ษทั ย่อย

-

-

-

8

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ผลประโยชน์ระยะสั7นของพนักงาน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
รวม

32
2
34

ซื%อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ อื'นๆ
กลุ่มอินทัช

4

- 33 -

33
3
36

-

32
2
34

-

33
3
36

-

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
ต้ นทุนทางการเงิน
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
บริ ษทั ร่ วม
รวม
เงินปันผลจ่ าย
อินทัช
SingTel
รวม

-

23

2
2
2

5,159
2,975
8,134

-

22

-

-

2

23

22

7,805
4,499
12,304

5,159
2,975
8,134

7,805
4,499
12,304

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี7
งบการเงินรวม
ณ วันที'
ณ วันที'
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
- เงินฝากธนาคาร
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอืน

65
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113

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที'
ณ วันที'
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559

1

1

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

งบการเงินรวม
ณ วันที'
ณ วันที'
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
ลูกหนีก% ารค้ าและลูกหนีอ% ื'น
ลูกหนีก% ารค้ า
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม SingTel
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอืน

-

3
15
23
41

รายได้ ค้างรับ
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม SingTel
บริ ษทั ร่ วม

-

62
6
19
31
56

-

2
1
1
4
45

รวมลูกหนีก% ารค้ า
ลูกหนีอ% ื'น
- ดอกเบี7ยค้างรับ
บริ ษทั ย่อย
รวมลูกหนีอ% ื'น
รวมลูกหนีก% ารค้ าและลูกหนีอ% ื'น

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที'
ณ วันที'
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559

-

3
8
1
12
68

45

4
62

53

8

3

-

68

49

8
70

3
56

252
252
322

123
123
179

เงินปันผลค้ างรับ
บริ ษทั ย่อย

-

-

-

12,093

เงินให้ ก้ ูยืมระยะสั%นแก่ กจิ การทีเ' กีย' วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย

-

-

44,884

39,244

ณ วันที 31 มีนาคม 2560 บริ ษ ทั มีเงิ นให้กูย้ ืมระยะสั7นแก่บ ริ ษ ทั ย่อ ยเป็ นตัว‚ สัญ ญาใช้เงิ นประเภทเรี ย กคื น
เมือทวงถาม ซึ งมีอตั ราดอกเบี7ยเฉลียร้อยละ 2.96 ต่อปี (31 ธันวาคม 2559: เฉลียร้อยละ 2.84 ต่อปี )
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
รายการเคลื อนไหวของเงินให้กูย้ ืมแก่กิจการทีเกี ยวข้องกันสําหรับงวดสามเดือนสิ7 นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560 และ
2559 มีดงั นี7
งบการเงินรวม
2560
2559
เงินให้ ก้ ูยืมระยะสั%นแก่ กจิ การทีเ' กีย' วข้ องกัน
ณ วันที 1 มกราคม
เพิมขึ7น
ลดลง
ณ วันที' 31 มีนาคม

-

-

39,244
10,290
(4,650)
44,884

งบการเงินรวม
ณ วันที'
ณ วันที'
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
เจ้ าหนีก% ารค้ าและเจ้ าหนีอ% ื'น
เจ้ าหนีก% ารค้ า
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม SingTel
บริ ษทั ร่ วม
รวมเจ้ าหนีก% ารค้ า

-

44,244
17,930
(330)
61,844

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที'
ณ วันที'
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559

23
281
3
307
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หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

97
25
269
6
300

-

199
-

13
-

20
-

110

219

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

งบการเงินรวม
ณ วันที'
ณ วันที'
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
เจ้ าหนีอ% ื'น
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มอินทัช
กลุ่ม SingTel
บริ ษทั ร่ วม

-

รวมเจ้ าหนีอ% ื'น
รวมเจ้ าหนีก% ารค้ าและเจ้ าหนีอ% ื'น
หนีส% ินตามสัญญาเช่ าการเงิน
บริ ษทั ร่ วม
เงินกู้ยืมระยะสั%นจากกิจการทีเ' กีย' วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย

-

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที'
ณ วันที'
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559

-

127

111

77
9
37
123
123
430

50
22
17
89
89
389

-

81

85

-

-

6,440

6,440

-

15
127
127
237

126
126
345

ณ วันที 31 มีนาคม 2560 เงิ นกูย้ ืมระยะสั7นจากบริ ษทั ย่อยเป็ นตัว‚ สัญญาใช้เงิ นประเภทเรี ยกคืนเมือทวงถาม
ซึ งมีอตั ราดอกเบี7ยเฉลียร้อยละ 1.41 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน (31 ธันวาคม 2559: เฉลียร้อยละ 1.41 ต่อปี )
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
รายการเคลือนไหวของเงินกูย้ ืมระยะสั7นจากกิจการทีเกียวข้องกันสําหรับงวดสามเดือนสิ7 นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560
และ 2559 มีดงั นี7
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
เงินกู้ยืมระยะสั%นจากกิจการทีเ' กีย' วข้ องกัน
ณ วันที 1 มกราคม
เพิมขึ7น
ลดลง
ณ วันที' 31 มีนาคม

-

-

6,440
6,440

งบการเงินรวม
ณ วันที'
ณ วันที'
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
หุ้นกู้ระยะยาว
กลุ่มอินทัช
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอืน
รวม

37
22
59
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37
13
50

6,490
23
(373)
6,140

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที'
ณ วันที'
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
-

-

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
สั ญญาสํ าคัญที'ทํากับกิจการที'เกีย' วข้ องกัน
กลุ่มบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ได้ทาํ สัญ ญากับ บุ ค คลหรื อ กิ จการที เกี ยวข้อ งกัน และมี ภ าระผูกพันที จะต้อ งรั บ เงิ น
และจ่ายเงิ นตามอัตราและเงื อนไขตามที ระบุไว้ในสัญญา สัญญาสําคัญที ทํากับบุคคลหรื อกิ จการที เกี ยวข้อง
กัน มีดงั ต่อไปนี7
1)

กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาการเชื อมต่อโครงข่ ายโทรคมนาคมและสัญ ญาการใช้โครงข่ ายโทรคมนาคม
ระหว่ า งกัน การยกเลิ ก และการระงับ สั ญ ญาเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ แ ละเงื อนไขของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

2)

กลุ่มบริ ษ ทั มี การทําสัญญาระหว่างกันในการให้บริ การพื7 นที และระบบพื7 นฐานในการติ ดตั7งอุปกรณ์
โทรคมนาคม โดยคู่สัญญามีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน

3)

บริ ษทั ย่อยได้รับการให้บริ การข้อมูลข่ าวสารทางโทรศัพท์จากบริ ษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็ นเตอร์
จํากัด (“ACC”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย โดย ACC จะให้บริ การข้อมูลข่าวสาร รวมทั7งให้คาํ แนะนําและแก้ไข
ปัญหาในการใช้บริ การแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั

4)

บริ ษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ทาํ สัญญาจ้างบริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดี ย
จํากัด (มหาชน) (“TMC”) ซึ งเป็ นกิ จการที เกี ยวข้องกัน โดย TMC จะเป็ นผูจ้ ดั หาบุ คลากรและศู นย์ให้
ข่าวสารทางโทรศัพท์ เพือดําเนิ นการให้บริ การข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์ โดยคู่สัญญา มีสิทธิ บอกเลิก
สัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน

5)

บริ ษทั และกิ จการที เกี ยวข้องกันได้ทาํ สัญญาจ้างบริ ษทั แอดวานซ์ เมจิ คการ์ ด จํากัด และบริ ษทั แอดวานซ์
เอ็มเปย์ จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อ ย ในการให้บ ริ การชําระค่ า สิ น ค้าหรื อ บริ ก ารผ่านการชําระเงิ นทาง
อิ เล็กทรอนิ กส์ และบัตรเงิ นสด โดยคู่ สัญ ญามี สิ ทธิ บอกเลิ กสัญ ญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อ บอกกล่าว
ล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน

6)

บริ ษทั แอดวานซ์ เมจิ คการ์ ด จํากัด และบริ ษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้เข้าทํา
สัญญากับบริ ษทั ไวร์ เลส ดี ไวซ์ ซัพพลาย จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ในการจําหน่ ายเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์
และบัตรเงินสด โดยคู่สัญญามีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
7)

บริ ษัท และบริ ษัท ย่ อ ยได้ท ํา สั ญ ญาจ้า ง บริ ษ ัท ไวร์ เลส ดี ไ วซ์ ซั พ พลาย จํา กัด ซึ งเป็ นบริ ษัท ย่ อ ย
ในการบรรจุภณ
ั ฑ์บตั รโดยคู่สัญญามีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน

8)

บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยได้ท าํ สัญ ญาบริ การเครื อข่ ายระหว่างประเทศกับกลุ่ม SingTel ซึ งเป็ นบริ ษ ทั ที
เกี ยวข้องกันโดยคู่สัญญามีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่
น้อยกว่า 60 วัน

9)

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั ไมโม่เทค จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ในการให้บริ การรวบรวม
ข้อมูลบริ การเสริ มบนโทรศัพท์เคลือนทีหรื ออุปกรณ์ไร้สาย (Content Aggregator) โดยคู่สัญญามีสิทธิ บอก
เลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน

10) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้ทาํ สัญญาในการให้บริ การรวบรวมข้อมูลบริ การเสริ มสําหรับโทรศัพท์เคลือนที
หรื ออุปกรณ์ไร้สาย (Content Aggregator) กับกิจการทีเกี ยวข้องกัน โดยคู่สัญญามีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้
โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
11) บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด (“AWN”) ได้ทาํ สัญญาเช่าช่ องสัญญาณดาวเทียมจากบริ ษทั
ไทยคม จํากัด (มหาชน) ซึ งเป็ นบริ ษ ทั ที เกี ยวข้องกัน โดย AWN ตกลงชําระค่ าบริ การเป็ นรายเดื อ น
ตามอัตราและเงือนไขทีระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีผลถึงวันที 19 พฤศจิกายน 2560
12) บริ ษทั ไมโม่เทค จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ทาํ สัญญาบริ การระบบคอมพิวเตอร์ และบริ การซ่ อมแซมและ
บํารุ งรักษาโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กบั บริ ษทั ไอ.ที .แอพพลิเคชัน แอนด์ เซอร์ วิซ จํากัด ซึ งเป็ น
บริ ษทั ที เกี ยวข้องกัน โดยสัญญามีกาํ หนด 1 ปี และต่ออายุได้อีกคราวละ 1 ปี คู่สัญญามีสิทธิ บอกเลิกสัญญา
ได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน
13) บริ ษ ัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ ท เวอร์ ค จํา กัด ซึ งเป็ นบริ ษ ัท ย่ อ ย ได้ท ํา สั ญ ญาระบบเคเบิ7 ล ใยแก้ว
นําแสงและสิ งอํานวยความสะดวกกับบริ ษทั อินฟอร์ เมชัน ไฮเวย์ จํากัด (“IH”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม โดย
IH ให้บริ การระบบเคเบิ7ลใยแก้วนําแสงรวมถึงให้บริ การสิ งอํานวยความสะดวกในพื7นที เฉพาะเจาะจง
คู่สญ
ั ญามีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
14) บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั ที ซี บรอดคาสติ7ง
จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ที เกี ยวข้องกัน เพือรับบริ การอุปกรณ์ ระบบดาวเที ยมและสัญญาณโทรทัศน์ โดย
คู่สญ
ั ญามีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน

- 40 -

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
18.

เครื' องมือทางการเงิน
เครื' องมือทางการเงินที'ไม่ ได้ วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
ณ วัน ที 31 มี น าคม 2560 และวัน ที 31 ธัน วาคม 2559 ลู ก หนี7 (เจ้าหนี7 ) ตามสั ญ ญาแลกเปลี ยนและสั ญ ญา
อัตราแลกเปลียนล่วงหน้าสุ ทธิ มีดงั นี7
งบการเงินรวม
ณ วันที'
ณ วันที'
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
สัญญาแลกเปลีย' น
- สัญญาซื%อ
ลูกหนี7ตามสัญญาแลกเปลียน
เจ้าหนี7ตามสัญญาแลกเปลียน*

6,273
(5,819)
454

7,289
(6,473)
816

4,329
(3,858)
471

5,267
(4,511)
756

654
(655)
(1)
453

1,308
(1,361)
(53)
763

-

-

5,442
(5,572)

- สัญญาขาย
ลูกหนี7ตามสัญญาแลกเปลียน*
เจ้าหนี7ตามสัญญาแลกเปลียน
รวมลูกหนี7ตามสัญญาแลกเปลียน
สัญญาอัตราแลกเปลีย' นล่ วงหน้ า
ลูกหนี7ตามสัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้า
เจ้าหนี7ตามสัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้า*
รวมลูกหนี7 (เจ้าหนี7) ตามสัญญาอัตรา
แลกเปลียนล่วงหน้า
รวมสัญญาแลกเปลีย' นและสัญญาอัตรา
แลกเปลีย' นล่ วงหน้ า
ลูกหนี7ตามสัญญาแลกเปลียนและสัญญา
อัตราแลกเปลียนล่วงหน้า
เจ้าหนี7ตามสัญญาแลกเปลียนและสัญญา
อัตราแลกเปลียนล่วงหน้า
รวมลูกหนีต% ามสัญญาแลกเปลีย' น
และสัญญาอัตราแลกเปลีย' นล่ วงหน้ า
*

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที'
ณ วันที'
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559

471

756

4,994
(4,943)

87
(88)

91
(89)

(130)

51

(1)

2

12,369

13,591

4,416

5,358

(12,046)

(12,777)

(3,946)

(4,600)

323

814

470

758

ราคาตามสัญญาของสัญญาแลกเปลียนและสัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้า คือ มูลค่าของสัญญาทีบริ ษทั ทําไว้กบั
ธนาคารตั7งแต่เริ มต้น และจะต้องจ่ายชําระคืนเมือถึงวันครบกําหนดตามสัญญา
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
การจัดประเภทสัญญาแลกเปลียนและสัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้าในงบการเงิน ณ วันที 31 มีนาคม 2560
และวันที 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี7
งบการเงินรวม
ณ วันที'
ณ วันที'
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
2560
2559
สินทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ลูกหนี7ตามสัญญาแลกเปลียนและสัญญา
อัตราแลกเปลียนล่วงหน้า
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
หนีส% ินไม่ หมุนเวียน
หนี7สินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีส% ินไม่ หมุนเวียน
รวม

340
340

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที'
ณ วันที'
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
2560
2559

236
236

-

471
471

578
578
(17)
(17)
323

241
241

-

-

517
517
(1)
(1)
470

814

758

ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 ราคาตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี ยนและ
สัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้า มีดงั นี7
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
ราคาตามสัญญา**
ณ วันที'
ณ วันที'
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
สัญญาแลกเปลียน
- สัญญาซื7อ
- สัญญาขาย
รวมสัญญาแลกเปลียน
สัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้า
รวม

มูลค่ ายุตธิ รรม*
ณ วันที'
ณ วันที'
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559

5,819
654
6,473

6,473
1,308
7,781

6,194
657
6,851

7,174
1,262
8,436

5,573
12,046

4,943
12,724

5,470
12,321

5,025
13,461
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามสัญญา**
มูลค่ ายุตธิ รรม*
ณ วันที'
ณ วันที'
ณ วันที'
ณ วันที'
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
สัญญาแลกเปลียน
- สัญญาซื7อ
สัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้า
รวม

3,858
88
3,946

4,511
89
4,600

4,241
87
4,328

5,140
91
5,231

* มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลียนและสัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้า คือ การปรับมูลค่าของสัญญาทีบริ ษทั ทํา
ไว้กับธนาคารตั7งแต่เริ มต้น ด้วยราคาตลาด ณ วันที ในรายงานเพือสะท้อนให้เห็ นถึ งมูลค่าของสัญญา ณ เวลา
ปั จจุบนั มากขึ7น
** ราคาตามสัญญาของสัญญาแลกเปลียนและสัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้า คือ มูลค่าของสัญญาทีบริ ษทั ทําไว้กบั
ธนาคารตั7งแต่เริ มต้น และจะต้องจ่ายชําระคืนเมือถึงวันครบกําหนดตามสัญญา
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
19.

ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที'ไม่ เกีย' วข้ องกัน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการทีไม่เกียวข้องกัน ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี7
งบการเงินรวม
ณ วันที'
ณ วันที'
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
สัญญาทียังไม่ได้รับรู ้
อาคารและอุปกรณ์
เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินเยน
เงินยูโร

หน่ วย : ล้ าน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที'
ณ วันที'
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559

15,111
183
21
1

14,927
129
50
1

ค่ าบํารุงรักษา
เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ

2,026
35

1,880
15

-

-

ใบสั'งซื%อสินค้ าและวัสดุคงเหลือ
เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ

4,465
5

7,236
37

-

-
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1
-

1
-

24

31

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

งบการเงินรวม
ณ วันที'
ณ วันที'
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าดําเนินงานที'
ยกเลิกไม่ ได้
ภายในหนึงปี
หลังจากหนึงปี แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม
ภาระผูกพันอื'น
สัญญาแลกเปลียนและสัญญาอัตรา
แลกเปลียนล่วงหน้า
หนังสื อคํ7าประกันจากธนาคาร
- ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี
โทรคมนาคมค้างจ่าย
- อืนๆ
รวม

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที'
ณ วันที'
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559

3,561
2,740
96
6,397

3,101
2,750
74
5,925

136
222

11,392

11,416

-

4,600

94,275
1,682
107,349

94,275
1,687
107,378

-

-

-

124
238
-

358

226
226

362

227
4,827

สั ญญาที'สําคัญ
- กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่ าและบริ การสําหรับที ทําการสํานักงาน รถยนต์ คอมพิ วเตอร์ และสถานี ฐาน
โดยมีระยะเวลาการเช่าตั7งแต่ 1 ปี ถึง 15 ปี และสามารถต่ออายุได้
-

กลุ่มบริ ษ ทั ได้ท าํ สัญ ญาบริ การกับ บริ ษทั แห่ งหนึ ง โดยกลุ่มบริ ษทั ได้รับบริ การด้านการใช้โครงสร้าง
พื7นฐานโทรคมนาคมและการบริ การทัวไปอืน ตามทีระบุไว้ในสัญญา โดยกลุ่มบริ ษทั จะจ่ายค่าธรรมเนียม
จากการบริ การในอัตราตามที ระบุ ไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวจะสิ7 นสุ ดลงก็ต่อเมื อฝ่ ายหนึ งฝ่ ายใดยืน
จดหมายบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า 90 วัน
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
20.

หนีส% ิ นที'อาจเกิดขึน%
กรมสรรพากรได้มีหนังสื อแจ้งให้นาํ ส่ งภาษีเงิ นได้นิติบุคคลหัก ณ ที จ่าย ฉบับลงวันที 18 มกราคม 2556 ให้
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ดิ จิตอลโฟน จํากัด (“DPC”) ซึ งเป็ นบริ ษ ทั ย่อย จ่ ายชําระเงิ นเพิ มจํานวนเงิ น 128 ล้านบาท และ 6
ล้านบาท ตามลําดับ จากกรณี การหักภาษีเงินได้ ณ ที จ่ายของเงินผลประโยชน์ตอบแทนโดยได้นาํ เงินค่าภาษี
สรรพสามิตทีได้จ่ายไว้แล้วมาหักออก ซึ งกรมสรรพากรพิจารณาว่าเงินค่าภาษีสรรพสามิตถือเป็ นส่ วนหนึ งของ
ค่าผลประโยชน์ตอบแทน ดังนั7นการที บริ ษทั และ DPC นําส่ งภาษีจากจํานวนเงินที นําภาษีสรรพสามิตมาหัก
ออกเป็ นการนําส่ งภาษี ที ไม่ ค รบถ้วน ต้อ งรั บ ผิด ชําระเงิ น เพิ มตามจํานวนดังกล่ าว บริ ษ ัท และ DPC ได้ยื น
อุ ท ธรณ์ ค ัด ค้า นต่ อ คณะกรรมการพิ จารณาอุ ท ธรณ์ ขณะนี7 กรณี ด ังกล่ า วอยู่ใ นขั7น ตอนการพิ จารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

21. เหตุการณ์ สําคัญ ข้ อพิพาททางการค้ าและคดีความที'สําคัญ
เฉพาะบริษทั
1)

กรณี การนําภาษี ส รรพสามิ ตมาหักออกจากเงิ นส่ วนแบ่ งรายได้ระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ที โอที จํากัด
(มหาชน) (“ทีโอที”)

เมือวันที 22 มกราคม 2551 ทีโอทีได้ยืนคําเสนอข้อพิพาทคดีหมายเลขดําที 9/2551 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ
สํา นักระงับ ข้อ พิ พ าท สํา นักงานศาลยุติ ธ รรม เพื อเรี ย กร้ อ งให้บ ริ ษ ัท ชําระเงิ น ส่ ว นแบ่ งรายได้เพิ มเติ มอี ก
ประมาณ 31,463 ล้านบาท ตามสัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นกิ จการบริ การโทรศัพท์เคลือนที พร้อมดอกเบี7 ยในอัตรา
ร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินดังกล่าว นับตั7งแต่วนั ที 10 มกราคม 2550 อันเป็ นวันผิดนัดจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ7 น
จํา นวนเงิ น ที ที โ อที เ รี ย กร้ อ งดัง กล่า วเป็ นจํา นวนเดี ย วกันกับ ภาษี ส รรพสามิ ต ที บริ ษ ทั ได้นาํ ส่ ง ตั7งแต่ ว นั ที
28 มกราคม 2546 ถึงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2550 และนํามาหักออกจากส่ วนแบ่งรายได้ ซึ งเป็ นการปฏิบตั ิตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมือวันที 11 กุมภาพันธ์ 2546 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว และมีการปฏิบตั ิเช่นเดียวกันทั7งอุตสาหกรรม
โทรศัพท์เคลื อนที อี กทั7งที โอที ได้เคยมี หนังสื อตอบ เลขที ทศท. บย./843 ลงวันที 10 มี นาคม 2546 โดยระบุ ว่า
บริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิ ถูกต้องตามมติ คณะรัฐมนตรี แล้ว และบริ ษทั มี ภาระเท่ าเดิ มตามอัตราร้อยละที กําหนดไว้ใน
สัญญา ซึ งการดําเนินการยืนแบบชําระภาษีสรรพสามิตดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อข้อสัญญาแต่ประการใด
เมื อวันที 20 พฤษภาคม 2554 คณะอนุ ญาโตตุ ลาการได้มีคาํ ชี7 ขาดให้ยกคําเสนอข้อพิ พาทของที โอที โดยให้เหตุ
ผลสรุ ปได้วา่ บริ ษทั มิได้เป็ นผูผ้ ิดสัญญา โดยบริ ษทั ได้ชาํ ระหนี7 ผลประโยชน์ตอบแทนเสร็ จสิ7 นและหนี7 ท7 งั หมด
ได้ระงับไปแล้ว ทีโอทีจึงไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องให้บริ ษทั ชําระหนี7ซ7 าํ เพือเรี ยกส่ วนทีอ้างว่าขาดไป
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
เมือวันที 22 กันยายน 2554 ทีโอทีได้ยืนคําร้องขอเพิกถอนคําชี7 ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครอง
กลางเป็ นคดีหมายเลขดําที 1918/2554
เมือวันที 11 สิ งหาคม 2559 ศาลปกครองกลางได้ตดั สิ นยกคําร้องของทีโอทีทีขอให้เพิกถอนคําชี7 ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ
2)

สัญญาการเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กทช.”)

ตามพระราชบัญ ญัติ ก ารประกอบการกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ.2544 และประกาศคณะกรรมการกิ จการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กทช.”) ว่าด้วยการใช้และเชื อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาการ
เชื อมต่ อโครงข่ ายโทรคมนาคมกับผูร้ ั บใบอนุ ญาตรายอื น โดยได้ผ่านการเห็ นชอบจาก กทช.และระยะเวลาการมี
ผลบังคับใช้ของสัญญาเป็ นดังนี7
ผู้ประกอบการ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้

บริ ษทั โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทรู มูฟ จํากัด
บริ ษทั ดิจิตอล โฟน จํากัด
บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด
บริ ษทั ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด
บริ ษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน จํากัด
(เดิมชือ บริ ษทั เรี ยล ฟิ วเจอร์ จํากัด)
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30 พฤศจิกายน 2549 เป็ นต้นไป
16 มกราคม 2550 เป็ นต้นไป
1 มิถุนายน 2552 เป็ นต้นไป
7 เมษายน 2553 เป็ นต้นไป
1 เมษายน 2556 เป็ นต้นไป
1 กรกฎาคม 2556 เป็ นต้นไป
1 กรกฎาคม 2556 เป็ นต้นไป

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
เมือวันที 31 สิ งหาคม 2550 บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ได้ยืนฟ้องสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ ต่อศาลปกครองกลาง เพือขอเพิกถอนประกาศฯ ดังกล่าว วันที 15 กันยายน 2553 ศาล
ปกครองกลางได้มีคาํ พิ พ ากษายกฟ้ องกรณี ที โอที ยืนฟ้ องขอเพิ กถอนประกาศของกทช. ว่าด้วยการใช้และ
เชื อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และที โอที ได้ยืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสู งสุ ดแล้ว และเมือวันที
4 กุมภาพันธ์ 2551 ทีโอที ได้มีหนังสื อแจ้งให้บริ ษทั ทราบว่า บริ ษทั ควรรอให้ศาลมีคาํ พิพากษาเพือยึดถือเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิต่อไป และหากบริ ษทั ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ก่อนศาลมีคาํ พิพากษาถึงทีสุ ดทีโอทีจะไม่รับรู ้ และบริ ษทั จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินการดังกล่าว
บริ ษ ทั ได้พิ จารณาหนังสื อของที โอที ดงั กล่าวและกฎหมายที เกี ยวข้องประกอบกับ ความเห็ นของที ปรึ กษา
กฎหมาย ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เห็นว่า การไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาการเชื อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมข้างต้น อาจ
ถือได้วา่ เป็ นการขัดต่อประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติวา่ ด้วยการใช้และเชื อมต่อโครงข่าย
บริ ษทั จึ งได้ตดั สิ นใจปฏิ บตั ิตามสัญญาการเชื อมต่อโครงข่ายซึ งเป็ นไปตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายที มีผลใช้
บังคับอยูใ่ นปัจจุบนั
ตามสัญ ญาอนุญ าตให้ดาํ เนิ น กิจการบริ การโทรศัพ ท์เคลื อนที (“สัญ ญาอนุญ าตฯ”) กําหนดให้บ ริ ษ ทั ต้อ ง
จ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนให้ทีโอทีเป็ นรายปี โดยจ่ายเป็ นจํานวนเงินขั7นตําตามทีสัญญากําหนดในแต่ละปี
หรื อในอัตราร้อยละของรายได้ และผลประโยชน์อืนใดทีบริ ษทั พึงได้รับในรอบปี ก่อนหักค่าใช้จ่ายและค่าภาษี
ใด ๆ ทั7งสิ7 น จํานวนไหนมากกว่าให้ถือเอาจํานวนนั7น อย่างไรก็ตาม ค่าเชื อมต่ อโครงข่ ายโทรคมนาคมเป็ น
รายการที ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย และทีโอทีตอ้ งการรอคําพิพากษาถึงที สุ ดในเรื อง ขอเพิกถอนประกาศฯ จาก
ศาล จึ งเป็ นรายการที บริ ษทั คาดว่าจะมีการเจรจาตกลงเรื องวิธีการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนรายปี ในเวลา
ต่อมา เพือให้เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง บริ ษทั จึ งคํานวณค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายปี จากรายได้สุทธิ
ตามที ปฏิ บตั ิ ในทางเดี ยวกันทั7งอุตสาหกรรมกิ จการโทรคมนาคม ส่ วนจํานวนผลประโยชน์ตอบแทนทีบริ ษทั ต้อง
จ่ายให้แก่ทีโอทีน7 นั ขึ7นอยู่กบั ผลการตัดสิ นจากศาลในเรื องขอเพิกถอนประกาศฯ และการเจรจาตกลงระหว่าง
บริ ษทั กับที โอที ในภายหลังโดยบริ ษทั จะปรั บปรุ งรายการในงบการเงิ นในงวดที การเจรจาตกลงสิ7 นสุ ดลง ซึ ง
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เชื อว่าจะไม่เกิดค่าใช้จ่ายมากไปกว่าจํานวนทีบันทึกไว้อย่างมีสาระสําคัญ

- 48 -

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้พิจารณาหนังสื อของ ทีโอที ดังกล่าวและกฎหมายทีเกียวข้องประกอบกับความเห็นของ
ที ปรึ กษากฎหมาย ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เห็นว่าการไม่ปฏิ บตั ิ ตามสัญญาการเชื อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ข้างต้น อาจถือได้ว่าเป็ นการขัดต่อประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื อมต่อโครงข่าย บริ ษทั จึ งได้ตดั สิ นใจ
ปฏิ บตั ิ ตามสัญญาการเชื อมต่อโครงข่าย ซึ งเป็ นไปตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายที มี ผลใช้บงั คับอยู่ในปั จจุบนั
โดยออกใบแจ้งหนี7เพือเรี ยกเก็บค่าเชือมต่อโครงข่ายจากคู่สญ
ั ญา
ในวันที 30 ธันวาคม 2551 บริ ษทั ได้นาํ ส่ งเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากการเชื อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตั7งแต่
เดื อนกุมภาพันธ์ 2550 ถึ งเดื อนมิ ถุนายน 2551 จํานวนเงิ น 761 ล้านบาท ซึ งคํานวณจากรายได้สุทธิ ตามอัตราและ
วิธีคิดคํานวณของบริ ษทั ให้แก่ทีโอที ซึ งต่อมาได้มีการจัดตั7งคณะทํางานเจรจาเกียวกับอัตราผลประโยชน์ตอบแทน
จากค่ าเชื อมต่อโครงข่ ายโทรคมนาคมระหว่างบริ ษทั กับที โอที แต่ ก็ไม่สามารถมีขอ้ ยุติร่วมกันได้ เนื องจากที โอที
ต้องการให้บริ ษทั ชําระเงินส่ วนแบ่งรายได้จากค่าเชื อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทีบริ ษทั ได้รับทั7งจํานวนตามอัตรา
ร้ อยละที กําหนดไว้ในสั ญญาอนุ ญาตฯ โดยมิ ให้บริ ษ ัทนําค่ า เชื อมต่ อ โครงข่ า ยโทรคมนาคมที บริ ษ ทั ถู ก
ผู ป้ ระกอบการรายอื นเรี ย กเก็บ มาหัก ออกก่ อ น ในวันที 26 มกราคม 2554 ที โอที จึงได้มีหนังสื อแจ้งให้บริ ษทั
ชําระเงิ นผลประโยชน์จากรายได้ค่ าเชื อมต่ อโครงข่ ายโทรคมนาคมของปี ดําเนิ นการที 17 - 20 เป็ นเงิ นรวม 17,803
ล้านบาท พร้ อมดอกเบี7 ยในอัตราร้ อยละ 1.25 ต่ อเดื อน แต่ บริ ษ ทั ไม่เห็ นด้วยโดยได้มีหนังสื อโต้แย้งคัดค้านไปยัง
ทีโอที และบริ ษทั ได้เสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงับข้อพิพาท สถาบันอนุ ญาโตตุลาการเป็ นข้อพิพาทหมายเลขดําที
19/2554 แล้ว เมื อวันที 9 มี นาคม 2554 เพื อให้ คณะอนุ ญ าโตตุ ลาการมี ค ําชี7 ขาดว่ า ที โอที ไม่ มี สิ ท ธิ เรี ยกร้ อง
เงินผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว
ในวันที 29 กรกฎาคม 2557 ที โอที ได้ยืนคําเสนอข้อพิ พาท เลขที 55/2557 เรี ยกร้ องให้บริ ษ ทั ชําระเงิ นส่ วนแบ่ ง
รายได้ของค่าเชื อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปี ดําเนิ นการที 21 - 22 เป็ นจํานวนเงินรวม 9,984 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี7ยในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจํานวนเงินทีค้างชําระในแต่ละปี นับจากวันผิดนัดจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ7 น
และขอรวมพิจารณากับคดีขอ้ พิพาทหมายเลขดําที 19/2554
เมื อวันที 23 สิ งหาคม 2559 บริ ษ ทั ได้เสนอข้อพิ พาทต่ อสํานักระงับข้อพิ พาท สถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการเป็ นข้อ
พิพาทหมายเลขดําที 83/2559 เพือให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํ ชี7 ขาดว่าที โอที ไม่มีสิทธิg เรี ยกร้องส่ วนแบ่งรายได้
เพิ มเติ ม ของค่ าเชื อมต่ อโครงข่ ายโทรคมนาคมของปี ดําเนิ นการที 23 - 25 เป็ นจํานวนเงิ นรวม 8,368 ล้า นบาท
พร้อมดอกเบี7 ยในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดื อนของจํานวนเงิ นที ค้างชําระในแต่ละปี ตามหนังสื อที โอที แจ้งมา
และบริ ษ ทั ขอรวมพิจารณากับ คดี ข อ้ พิพ าทหมายเลขดํา ที 55/2557 ขณะนี7 ขอ้ พิพาทดังกล่าวอยู่ในขั7นตอน
การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
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3)

ภาระผูกพันในหนังสื อคํ7าประกันจากธนาคารกรณี สัญญาอนุ ญาตให้ด าํ เนิ นการบริ การโทรศัพท์เคลื อนที
(“สัญญาอนุญาตฯ”)

ตามสัญญาอนุ ญาตฯ บริ ษ ทั มี หน้าที ส่ งมอบหนังสื อคํ7าประกันของธนาคารให้แก่ บริ ษทั ที โอที จํากัด (มหาชน)
(“ที โอที ”) เพื อเป็ นหลักประกันการชําระเงิ นผลประโยชน์ตอบแทนขั7นตําในแต่ ละปี ดําเนิ นงาน โดยจะได้รับคื น
หนังสื อคํ7าประกันฉบับของปี ดําเนิ นงานทีผ่านมา
ทีโอทีมิได้คืนหนังสื อคํ7าประกันเงินประโยชน์ตอบแทนขั7นตําของปี ดําเนิ นงานที 17 - 21 รวมเป็ นจํานวนเงินทั7งสิ7 น
7,007 ล้านบาท โดยอ้างว่าบริ ษทั ชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถ้วนจากกรณี การนําเงินค่าภาษีสรรพสามิต
มาหักออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณี รายได้จากค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมซึ งเป็ นข้อพิพาททีอยู่
ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ
ทั7งนี7 เมือวันที 11 พฤษภาคม 2554 และวันที 5 ตุลาคม 2555 บริ ษทั ได้เสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงับข้อพิพาท สถาบัน
อนุญาโตตุลาการเป็ นข้อพิพาทหมายเลขดําที 40/2554 และ 119/2555 ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํ วินิจฉัยชี7 ขาดให้
ที โอที ส่ งคื นหนังสื อคํ7าประกันดังกล่ าวให้แก่ บริ ษ ทั เนื องจากบริ ษ ทั ได้ช ําระเงิ นผลประโยชน์ตอบแทนขั7นตํา
ในแต่ละปี ดําเนินงานครบถ้วน และได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมายและข้อสัญญาทีเกียวข้องทุกประการแล้ว
เมือวันที 10 กุมภาพันธ์ 2557 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคาํ ชี7 ขาดให้ทีโอที คืนหนังสื อคํ7าประกันเงินประโยชน์
ตอบแทนขั7นตําของปี ดําเนิ นงานที 17 - 21 ให้บริ ษทั ต่อมาเมือวันที 16 พฤษภาคม 2557 ทีโอทีได้ยืนคําร้องต่อ
ศาลปกครองกลางเป็ นคดีดาํ เลขที 660/2557 เพือขอเพิกถอนคําชี7ขาดดังกล่าว
ต่อมาเมือวันที 19 พฤษภาคม 2557 บริ ษทั ยืนคําร้องเป็ นคดีดาํ ที 666/2557 ต่อศาลปกครองกลาง เพือขอให้ศาล
มีคาํ บังคับให้ทีโอที คืนหนังสื อคํ7าประกันปี ที 17-21 ให้แก่บริ ษทั ตามคําชี7 ขาดของอนุ ญาโตตุลาการและชําระ
เงิ นค่าธรรมเนี ยมที บริ ษทั ได้ชาํ ระให้แก่ ธนาคารผูอ้ อกหนังสื อคํ7าประกันเป็ นจํานวนเงิ นรวม 6.65 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี7 ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่ อปี นับแต่ วนั ที ผูเ้ รี ยกร้องชําระค่ าธรรมเนี ยมแก่ ธนาคารผูอ้ อกหนังสื อ
คํ7าประกัน ขณะนี7คดีดงั กล่าวอยูใ่ นขั7นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
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4)

กรณี ผใู ้ ช้บริ การในระบบ 900 MHz โอนย้ายไปใช้บริ การในระบบ 3G 2100 MHz

ในวันที 25 กัน ยายน 2557 บริ ษ ทั ที โ อที จํากัด (มหาชน) (“ที โอที ” ) ยืนคําเสนอข้อ พิ พ าทต่ อ สํานัก ระงับ
ข้อพิพาทสถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็ นข้อพิพาทหมายเลขดําที 80/2557 เพือเรี ยกร้องให้บริ ษทั ชําระค่าเสี ยหาย
จากกรณี ทีมีผูใ้ ช้บริ การในระบบ 900 MHz ได้ขอโอนย้ายผูใ้ ห้บริ การไปยังระบบ 3G 2100 MHz ซึ งให้บริ การโดย
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เป็ นจํานวน 9,126 ล้านบาท พร้อมดอกเบี7 ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที 25 กันยายน
2557 จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ7 น
ในวันที 29 มีนาคม 2559 ทีโอทีได้ยืนขอแก้ไขคําเสนอข้อพิพาทในส่ วน ของค่าเสี ยหายตั7งแต่พฤษภาคม 2556
ไปจนถึ ง สิ7 นสุ ดสั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ด ํ า เนิ นการในเดื อ นกั น ยายน 2558 เป็ นจํา นวนเงิ น 32,813 ล้ า นบาท
พร้อมภาษีมูลค่าเพิมและดอกเบี7ยอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ตั7งแต่เดือนมิถุนายน 2556 จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ7 น
ขณะนี7ขอ้ พิพาทดังกล่าวอยูใ่ นขั7นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชือว่า บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิถูกต้อง
ตามข้อสัญญาทีเกียวข้องทุกประการแล้ว ดังนั7นผลของข้อพิพาทดังกล่าวน่าจะคลีคลายไปในทางทีดีและไม่น่าจะมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
5)

กรณี การเรี ยกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเพิมเติ มจากการทําข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นกิจการ
บริ การโทรศัพท์เคลือนที (“สัญญาอนุญาตฯ”) ครั7งที 6 และ 7

เมื อวันที 30 กันยายน 2558 บริ ษัทได้ยื นคําเสนอข้ อพิ พาทหมายเลขดําที 78/2558 ต่ อสถาบั นอนุ ญาโตตุ ลาการ
สํานัก ระงับ ข้อ พิ พ าท สํา นัก งานศาลยุติ ธรรม เพื อมี ค าํ ชี7 ข าดให้ข ้อ ตกลงต่ อ ท้ายสั ญ ญาอนุ ญ าตฯ ครั7 งที 6
ซึ งกระทําขึ7นเมือวันที 15 พฤษภาคม 2544 และ ครั7งที 7 ซึ งกระทําขึ7นเมือวันที 20 กันยายน 2545 มีผลผูกพันบริ ษทั
และบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ให้ตอ้ งปฏิบตั ิตามจนกว่าสัญญาจะสิ7 นสุ ด และบริ ษทั ไม่มีหน้าทีต้อง
ชําระผลประโยชน์ตอบแทนตามที ที โอที ได้มีหนังสื อลงวันที 29 กันยายน 2558 เรื อง ขอให้ชาํ ระผลประโยชน์
ตอบแทน แจ้งมายังบริ ษทั ให้ชาํ ระเงินเพิมจํานวน 72,036 ล้านบาท โดยกล่าวอ้างว่าการทําข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั7ง
ที 6 และ 7 เป็ นการแก้ไขสัญญาในสาระสําคัญทําให้ ทีโอที ได้ผลประโยชน์ตอบแทนตํากว่าทีกําหนดในสัญญาหลัก
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ขณะนี7 ขอ้ พิพาทดังกล่าวอยู่ในขั7นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื อว่าข้อตกลงต่อท้าย
สัญญาครั7งที 6 และ 7 มีผลผูกพันจนกระทังสิ7 นสุ ดสัญญาเมือวันที 30 กันยายน 2558 เนื องจากบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิ
ถูกต้องตามข้อสัญญาทีเกียวข้องทุกประการแล้ว อีกทั7งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยให้ความเห็นต่อ
กรณี การแก้ไขสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นการฯ ระหว่างทีโอทีกบั บริ ษทั เรื องเสร็ จที 291/2550 ความตอนหนึ งว่า
“... กระบวนการแก้ไขเพิ มเติ มสัญ ญาอันเป็ นนิ ติกรรมทางปกครอง สามารถแยกต่ างหากออกจากข้อตกลง
ต่อท้ายสัญญาอนุญาตฯ ทีทําขึ7นได้ และข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตฯ ทีทําขึ7นนั7นยังคงมีผลอยู่ตราบเท่าทียัง
ไม่ มีการเพิ กถอนหรื อสิ7 นผลโดยเงื อนเวลาหรื อ เหตุ อืน ” ดังนั7นผลของข้อพิ พ าทดังกล่าวน่ าจะคลี คลายไป
ในทางทีดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
ต่ อ มาวั น ที 30 พฤศจิ ก ายน 2558 ที โอที ยื นคํ า เสนอข้ อ พิ พาทหมายเลขดํ า ที 122/2558 ต่ อ สถาบั น
อนุ ญาโตตุลาการ สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรมเพือแก้ไขจํานวนเงิ นที เรี ยกร้องผลประโยชน์
ตอบแทนลดลงเป็ น 62,774 ล้านบาท เนื องจากการปรั บ ปรุ งอัต ราร้ อ ยละในการคํา นวณส่ ว นแบ่ งรายได้
ข้อพิพาทนี7เป็ นเรื องเดียวกับข้อพิพาทที 78/2558
6)

ค่ า เช่ า สถานที ติ ด ตั7งเสา และอุ ป กรณ์ ในการให้ บ ริ การตามสั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ด ํา เนิ น กิ จการบริ ก าร
โทรศัพท์เคลือนที (สัญญาอนุญาตฯ)

เมื อวันที 30 กันยายน 2558 บริ ษทั ที โอที จํากัด (มหาชน) (“ที โอที ”) ได้ยืนคําเสนอข้อพิ พาทหมายเลขดําที
76/2558 ต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการฯ สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เพือมีคาํ ชี7 ขาดให้บริ ษทั
ดําเนิ นการเช่ าสถานที จํานวน 11,883 สถานี ฐาน ที ใช้เป็ นสถานที ติ ดตั7งเสาและอุปกรณ์ ในการให้บริ การตาม
สัญญาอนุ ญาตฯ ต่ อเนื องไปอี ก 2 ปี หลังจากสัญญาอนุ ญาตฯ สิ7 นสุ ดลง หากไม่สามารถปฏิ บตั ิ ได้ ให้บริ ษทั
ชําระเงิ นค่ าเช่ าสถานที พร้ อ มค่ าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อ งตลอดระยะเวลา 2 ปี นับ แต่ สิ7 นสุ ดสัญ ญาอนุ ญ าตฯ
คิดเป็ นจํานวน 1,911 ล้านบาท หรื อนําเงินจํานวนดังกล่าวมาวางศาล
ขณะนี7ขอ้ พิพาทดังกล่าวอยูใ่ นขั7นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชือว่า บริ ษทั ไม่มีหน้าที
ต้องชําระค่าเช่าสถานทีติดตั7งเสาและอุปกรณ์ในการให้บริ การตามสัญญาอนุญาตฯ ภายหลังทีสัญญาอนุญาตฯ
สิ7 นสุ ดลง เนื องจากบริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิ ถูกต้องตามข้อสัญญาที เกี ยวข้องทุกประการแล้ว ดังนั7นผลของข้อพิพาท
ดังกล่าวน่าจะคลีคลายไปในทางทีดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
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7)

กรณี ติดตั7งหรื อเชือมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคมย่านความถี 900 MHz บนสถานีฐานทีบริ ษทั ดิจิตอล โฟน
จํากัด ส่ งมอบกรรมสิ ท ธิg ให้แก่ บริ ษ ทั กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท”) ตามสัญ ญาให้
ดําเนินการให้บริ การวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า ระหว่าง กสท. กับบริ ษทั ดิจิตอลโฟน จํากัด

เมือวันที 29 เมษายน 2559 กสท. ได้ยืนฟ้ องบริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ต่อ
ศาลปกครองกลาง เป็ นคดี หมายเลขดําที 613/2559 เพื อให้ร7ื อถอนเครื องและอุปกรณ์ โทรคมนาคมที มี ไว้ใช้
สําหรั บ ให้บ ริ การโทรศัพ ท์เคลื อนที ย่านความถี 900 MHz หรื อ ย่านความถี อื น หรื อ เครื องและอุป กรณ์
โทรคมนาคมอื นๆ ของบริ ษทั ที ติ ดตั7งบนสถานี ฐาน จํานวน 95 แห่ ง ที บริ ษทั ดิจิตอล โฟน จํากัด ส่ งมอบให้
กสท. ตามสัญญาให้ดาํ เนิ นการฯ โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก กสท. ดังนั7น กสท. จึงเรี ยกร้องให้บริ ษทั ชดใช้
ค่าเสี ยหายจากการใช้ทรัพย์สินที กสท.อ้างเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิg ตั7งแต่เดื อนมกราคม 2556 ถึงเมษายน 2559
จํานวนเงิน 125.52 ล้านบาท พร้อมดอกเบี7ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันถัดจาก วันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระ
ค่าเสี ยหายเสร็ จสิ7 น และ ค่าเสี ยหายนับแต่วนั ฟ้ องอีกเดื อนละ 2.83 ล้านบาท พร้อมดอกเบี7 ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของ
ค่าเสี ยหายทีค้างชําระให้แก่ กสท.ในแต่ละเดือน จนกว่าจะดําเนินการรื7 อถอนอุปกรณ์ดงั กล่าวออกเสร็ จสิ7 น
ขณะนี7คดีดงั กล่าวอยูใ่ นขั7นตอนของการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชือว่า บริ ษทั
ได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามข้อสัญญาทีเกียวข้องทุกประการแล้ว ดังนั7นผลของคดีดงั กล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
บริษทั ดิจติ อล โฟน จํากัด (“DPC”)
1)

กรณี การนํ า ภาษี ส รรพสามิ ต มาหั ก ออกจากเงิ น ส่ ว นแบ่ ง รายได้ร ะหว่ า ง DPC กับ บริ ษัท กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”)

เมื อวันที 9 มกราคม 2551 กสท. ได้ยืนคําเสนอข้อพิ พาทหมายเลขดําที 3/2551 ต่ อสถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการ สํานัก
ระงับข้อพิ พาท สํานักงานศาลยุติธรรม เพื อเรี ยกร้ องให้ DPC ชําระเงิ นส่ วนแบ่ งรายได้เพิ มเติ มอี กประมาณ
2,449 ล้านบาท ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นการให้บริ การวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า พร้อมเรี ยกเบี7ยปรับใน
อัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจํานวนเงินทีค้างชําระในแต่ละปี นับจากวันผิดนัดจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ7 นซึ งคํานวณ
ถึงเดือนธันวาคม 2550 คิดเป็ นเบี7ยปรับทั7งสิ7 นจํานวน 1,500 ล้านบาท รวมเป็ นเงินประมาณ 3,949 ล้านบาท
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“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ต่อมาเมื อวันที 1 ตุลาคม 2551 กสท. ได้ยืนคําร้องขอแก้ไขจํานวนทุนทรัพย์รวมเบี7 ยปรับลดลงเหลือ 3,410
ล้านบาท ซึ งคํานวณจากเงินส่ วนแบ่งรายได้คา้ งชําระถึงเดือนมกราคม 2551 ซึ งได้รวมเบี7 ยปรับจํานวน 790
ล้านบาท และภาษีมูลค่าเพิมจํานวน 171 ล้านบาท
จํานวนเงินส่ วนแบ่งรายได้ที กสท. เรี ยกร้องดังกล่าวเป็ นจํานวนเดียวกันกับภาษีสรรพสามิตที DPC ได้นาํ ส่ ง
ตั7งแต่วนั ที 16 กันยายน 2546 ถึงวันที 15 กันยายน 2550 และได้นาํ มาหักออกจากส่ วนแบ่ งรายได้ ซึ งเป็ นการ
ปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 11 กุมภาพันธ์ 2546 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว และมีการปฏิบตั ิเช่นเดียวกันทั7ง
อุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลือนที อีกทั7ง กสท. เคยมีหนังสื อ เลขที กสท. 603 (กต.) 739 แจ้งให้ DPC ปฏิบตั ิตาม
มติคณะรัฐมนตรี ดงั กล่าว
เมื อวันที 1 มี นาคม 2554 คณะอนุ ญ าโตตุ ลาการได้มีคาํ ชี7 ขาดให้ยกคําเสนอข้อพิ พ าทของกสท. โดยให้เหตุ
ผลสรุ ปได้ว่า DPC มิได้เป็ นผูผ้ ิดสัญญา โดย DPC ได้ชาํ ระหนี7 ผลประโยชน์ตอบแทนเสร็ จสิ7 นและหนี7 ท7 งั หมด
ได้ระงับไปแล้ว กสท. จึงไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องให้ DPC ชําระหนี7 ซ7 าํ เพือเรี ยกส่ วนทีอ้างว่าขาดไป รวมถึงเบี7ยปรับและ
ภาษีมูลค่าเพิมตามทีอ้างมา
เมือวันที 3 มิถุนายน 2554 กสท. ได้ยืนคําร้องขอเพิกถอนคําชี7 ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการต่อศาลปกครอง
กลางเป็ นคดีหมายเลขดําที 1259/2554
เมือวันที 28 กรกฎาคม 2558 ศาลปกครองกลางได้ตดั สิ นยกคําร้องของ กสท. ทีขอให้เพิกถอนคําชี7 ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ
ต่อมาวันที 25 สิ งหาคม 2558 กสท. ได้ยืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสู งสุ ดเป็ นคดี หมายเลขดําที อ. 1070/2558 ขณะนี7
คดีดงั กล่าวอยูใ่ นขั7นตอนการพิจารณาของศาลปกครองสู งสุ ด
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2)

กรณี การนําค่าเชื อมโยงโครงข่าย (Access Charge) มาหักออกจากเงินส่ วนแบ่งรายได้ระหว่าง DPC กับ
บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”)

ตามมติ ในทีประชุมร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ที โอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) (“กสท.”) บริ ษ ัท ดิ จิ ต อล โฟน จํา กัด (“DPC”) และ บริ ษ ัท ทรู มู ฟ จํา กัด (“True Move”) โดยมี
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื อสาร เป็ นประธาน เมือวันที 14 มกราคม 2547 ว่าเพือให้มีความเท่าเทียม
ในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการทั7ง 3 ราย ทีโอทียินยอมให้ลดค่าเชือมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลือนทีจากส่ วน
แบ่งรายได้ทีทีโอทีได้รับจาก กสท. จํานวน 22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ให้แก่ DPC และ True Move ตั7งแต่ปี
การดําเนิ นการปี ที 6 เช่นเดี ยวกับที ที โอที ให้ส่วนลดกับบริ ษทั โทเทิ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน จํากัด (มหาชน)
(“DTAC”)
ต่ อ มาเมื อวัน ที 12 ตุ ล าคม 2549 ที โ อที มี ห นั ง สื อแจ้ง กสท. ว่ า ไม่ ส ามารถลดค่ า เชื อมโยงโครงข่ า ย
โทรศัพท์เคลือนทีให้แก่ DPC และ True Move ได้ และเรี ยกร้องให้ กสท. ชําระค่าเชื อมโยงโครงข่ายในส่ วนที
DPC และ True Move ได้หักไว้เป็ นส่ วนลดค่ าเชื อมโยงโครงข่ ายให้ที โอที จนครบถ้วน พร้ อมดอกเบี7 ยตามอัต ราที
กฎหมายกําหนด นับแต่วนั ครบกําหนดชําระจนถึงวันทีชําระครบถ้วน
เมือวันที 29 กรกฎาคม 2551 กสท. ได้ยืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ สํานักระงับข้อพิพาท
สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม ข้อ พิ พ าทหมายเลขดํา ที 68/2551 เรี ยกร้ อ งให้ DPC ชํา ระค่ า เชื อมโยงโครงข่ า ย
โทรศัพท์เคลือนที ที DPC ได้หักไว้จาํ นวน 154 ล้านบาท (ผลประโยชน์ตอบแทนส่ วนเพิมของปี ดําเนิ นการที
7-10) พร้อมภาษีมูลค่าเพิมและเบี7ยปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินต้นดังกล่าว นับแต่วนั พ้นกําหนด
ชําระเงินของปี ดําเนินงานในแต่ละปี ตั7งแต่ปีที 7 ถึงปี ที 10 จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ7 น
เมื อวันที 15 ตุ ลาคม 2552 กสท. ได้ยืนคําเสนอข้อพิ พ าทต่ อสถาบันอนุ ญ าโตตุ ลาการ สํานักระงับ ข้อพิ พาท
สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม ข้อ พิ พ าทหมายเลขดํา ที 96/2552 เรี ย กร้ อ งให้ DPC ชํา ระค่ า เชื อมโยงโครงข่ า ย
โทรศัพท์เคลือนทีที DPC ได้หกั ไว้จาํ นวน 22 ล้านบาท (ผลประโยชน์ตอบแทนส่ วนเพิมของปี ดําเนินการที 11)
พร้อมเบี7ยปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ซึ งคํานวณถึงวันที 15 ตุลาคม 2552 รวมเป็ นจํานวนเงินทีเรี ยกร้อง
ทั7งสิ7 น 26 ล้านบาท
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“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
เมือวันที 23 มีนาคม 2555 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคาํ ชี7 ขาดให้ยกคําเสนอข้อพิพาททั7งสองของ กสท. โดยให้
เหตุผลสรุ ปได้วา่ กสท. ยังมิได้ชาํ ระค่าส่ วนลดค่าเชือมโยงโครงข่ายจํานวน 22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือนให้แก่
ทีโอที อีกทั7ง กสท. ไม่สามารถนําสื บได้วา่ DPC เป็ นผูผ้ ิดสัญญาและชําระผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถ้วน
ดังนั7น กสท. จึ งไม่มีสิ ท ธิ เรี ย กร้อ งให้ DPC ชําระเงิ นในส่ ว นที ขาดไป รวมถึงเบี7 ย ปรับและภาษี มูลค่าเพิ ม
ตามทีอ้างมา
เมือวันที 25 มิถุนายน 2555 กสท. ได้ยืนคําร้องขอเพิกถอนคําชี7 ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครอง
กลางเป็ น คดีห มายเลขดําที 1016/2555 และในวันที 16 กัน ยายน 2557 ศาลปกครองกลางได้มีคาํ พิ พ ากษา
ยกคําร้ องของ กสท. ต่ อ มาในวันที 15 ตุ ลาคม 2557 กสท. ได้ยื นอุท ธรณ์ ต่ อศาลปกครองสู งสุ ด ขณะนี7 ค ดี
ดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสู งสุ ด
3)

กรณี เรี ยกร้องให้ชาํ ระค่าเชื อมโยงโครงข่ าย (Access Charge) และ การนําค่ าเชื อมโยงโครงข่ ายมาหัก
ออกจากเงินส่ วนแบ่งรายได้ระหว่าง DPC กับ บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”) และ
บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”)

เมื อวัน ที 9 พฤษภาคม 2554 ที โ อที ไ ด้ยื นฟ้ อ ง กสท. เป็ นผู ถ้ ู ก ฟ้ อ งคดี ที 1 และ DPC เป็ นผูถ้ ู ก ฟ้ อ งคดี ที 2
คดี หมายเลขดําที 1099/2554 ต่ อ ศาลปกครองกลาง เรี ยกร้ อ งให้ กสท. และ DPC ร่ วมกันชําระค่ าเชื อมโยง
โครงข่ าย เป็ นเงิ นจํานวน 2,436 ล้านบาทพร้ อมภาษี มูลค่ าเพิ ม และดอกเบี7 ยซึ งคํานวณถึ งวันที 9 พฤษภาคม
2554 รวมเป็ นเงิ น ที เรี ย กร้ อ งทั7งสิ7 น จํานวน 2,954 ล้านบาท พร้ อ มดอกเบี7 ย นับ จากวัน ฟ้ อ งจนกว่า จะชํา ระ
เสร็ จสิ7 น โดยแบ่งเป็ น
1) ส่ วนของ DPC ซึ งคํานวณจากจํานวนเลขหมายโทรศัพท์เคลือนทีที DPC มีการให้บริ การอัตรา 200
บาทต่อเลขหมายต่อเดือน เป็ นจํานวนเงิน 432 ล้านบาท
2) ส่ วนของ กสท. ซึ งคํานวณจากครึ งหนึ งของส่ วนแบ่ งรายได้ที กสท. ได้รับจาก DPC เป็ นจํานวนเงิ น 2,331
ล้านบาท
3) ส่ ว นลดค่ า เชื อมโยงโครงข่ ายจํา นวน 22 บาทต่ อ เลขหมายต่ อ เดื อน ที DPC นํา มาหักออกจาก
เงิ นส่ วนแบ่ งรายได้ เป็ นจํานวนเงิ น 191 ล้านบาท ส่ วนหนึ งนั7นเป็ นจํานวนเดี ยวกันกับ ที กสท.
เรี ยกร้ องตามข้อพิพาทหมายเลขดําที 68/2551 ข้างต้น แต่ แตกต่ างกันที จํานวนปี ที เรี ยกร้ องและ
การคํานวณดอกเบี7 ย
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ต่ อ มาในวัน ที 31 กรกฎาคม 2557 ที โ อที ไ ด้ยื นคําร้ อ งขอแก้ไ ขเพิ มเติ ม คําฟ้ อ งต่ อ ศาลปกครองกลาง โดย
ขอแก้ไขจํานวนเงินค่าเชื อมโยงโครงข่ายทีเรี ยกร้องซึ งคํานวณจนถึงวันที 16 กันยายน 2556 อันเป็ นวันสิ7 นสุ ด
สัญญา พร้อมภาษีมูลค่าเพิมและดอกเบี7 ยซึ งคํานวณถึงวันที 10 กรกฎาคม 2557 รวมเป็ นเงินทั7งสิ7 น 5,454 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี7ยนับจากวันที 10 กรกฎาคม 2557 จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ7 น โดยแบ่งเป็ น
1) ส่ วนของ DPC ซึ งคํานวณจากจํานวนเลขหมายโทรศัพท์เคลือนทีที DPC มีการให้บริ การอัตรา 200
บาทต่อเลขหมายต่อเดือน เป็ นจํานวนเงิน 1,289 ล้านบาท
2) ส่ วนของ กสท. ซึ งคํานวณจากครึ งหนึ งของส่ วนแบ่งรายได้ที กสท. ได้รับจาก DPC เป็ นจํานวนเงิน 3,944
ล้านบาท
3) ส่ ว นลดค่ า เชื อมโยงโครงข่ า ยจํา นวน 22 บาทต่ อ เลขหมายต่ อ เดื อ น ที DPC นํา มาหักออกจาก
เงินส่ วนแบ่งรายได้ เป็ นจํานวนเงิน 221 ล้านบาท
ขณะนี7 คดี ดงั กล่าวอยู่ในระหว่างการพิ จารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื อว่าผลของ
ข้อพิ พาทและคดี ดงั กล่าวน่ าจะคลีคลายไปในทางที ดี และไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่องบการเงิ น
รวมของกลุ่มบริ ษทั เนืองจาก DPC ได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมายและข้อสัญญาทีเกียวข้องทุกประการแล้ว
4)

กรณี ส่งมอบและโอนกรรมสิ ทธิg เสาอากาศ/เสาสู ง (Tower) พร้อมอุปกรณ์แหล่งจ่ายกําลังงาน ระหว่าง
DPC กับบริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”)

เมือวันที 3 กุมภาพันธ์ 2552 กสท. ได้เสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงับข้อพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลาการ ตามข้อ
พิ พ าทหมายเลขดําที 8/2552 เพื อเรี ย กร้ อ งให้ DPC ส่ งมอบและโอนกรรมสิ ท ธิg เสาอากาศ/เสาสู ง (Tower)
จํานวน 3,343 ต้น พร้อมอุปกรณ์ แหล่งจ่ายกําลังงาน จํานวน 2,653 เครื อง ตามสัญญาให้ดาํ เนิ นการให้บริ การวิทยุ
คมนาคมระบบเซลลูล่า หากไม่สามารถส่ งมอบได้ให้ DPC ชดใช้เงิ นเป็ นจํานวน 2,230 ล้านบาท ซึ ง DPC เห็ นว่า
เสาอากาศ/เสาสู ง (Tower) พร้อมอุปกรณ์แหล่งจ่ายกําลังงานมิใช่เครื องหรื ออุปกรณ์ตามทีกําหนดไว้ในสัญญา
เมื อวัน ที 18 กรกฎาคม 2555 คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการได้มี ค ํา ชี7 ขาดให้ ย กคํา เสนอข้ อ พิ พ าทของ กสท.
โดยให้เหตุ ผลสรุ ปได้ว่า การที กสท. เรี ยกร้องให้ DPC ส่ งมอบทรัพย์สินเป็ นการใช้สิทธิ เรี ยกร้ องก่ อนครบ
กําหนดระยะเวลาทีอาจให้สิทธิ ตามสัญญาได้
เมือวันที 25 ตุลาคม 2555 กสท. ได้ยืนคําร้องขอเพิกถอนคําชี7 ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการต่อศาลปกครอง
กลางเป็ นคดีหมายเลขดําที 2757/2555 ขณะนี7คดีดงั กล่าวอยูใ่ นขั7นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
5)

กรณี ปรั บลดอัตราค่ าใช้เครื อข่ ายร่ วม (Roaming) ระหว่าง DPC กับ บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) (“กสท.”)

ตามที กสท. ได้อนุ มตั ิ ให้บริ ษทั ดิ จิตอล โฟน จํากัด (“DPC”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ปรับลดอัตราค่าใช้เครื อข่ายร่ วม
(Roaming) จาก 2.10 บาทต่อนาที เหลืออัตรานาทีละ 1.10 บาท เพือให้สอดคล้องกับอัตราค่าใช้บริ การทีลดตําลง
เรื อยๆ เป็ นเวลา 3 เดือนเริ มตั7งแต่วนั ที 1 กรกฎาคม 2549 เป็ นต้นไปและ DPC ได้มีหนังสื อขยายระยะเวลาต่อไปอีก
คราวละ 3 เดื อน ซึ ง กสท. ได้อนุ มตั ิ เรื อยมาจนถึงวันที 31 มีนาคม 2550 โดยหลังจากนั7น กสท . มิได้มีหนังสื อ
ตอบปฏิเสธให้ DPC ทราบแต่อย่างใด จนกระทังในวันที 24 มีนาคม 2551 กสท. ได้มีหนังสื อแจ้งให้ DPC ปรับ
อัตราค่าใช้เครื อข่ายร่ วมในอัตรานาที ละ 2.10 บาท ตั7งแต่วนั ที 1 เมษายน 2550 เป็ นต้นไป ในวันที 8 พฤษภาคม
2551 DPC จึงได้มีหนังสื อขอให้ กสท. พิจารณาทบทวนการปรับอัตราค่าใช้เครื อข่ายร่ วม โดยคํานึ งถึงสภาวะ
การแข่งขันของโทรศัพท์เคลือนที ในปั จจุบนั ที มีอตั ราค่าใช้บริ การในตลาดทีตํากว่าอัตราค่าใช้เครื อข่ายร่ วมที
กําหนดมาก ซึ งทําให้ DPC ไม่สามารถให้บริ การเครื อข่ายร่ วมกับผูป้ ระกอบการทีมาขอใช้บริ การได้ และในระหว่าง
รอการพิจารณา DPC จะใช้อตั ราค่าใช้เครื อข่ายร่ วมในนาที ละ 1.10 บาท ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีได้รับอนุ มตั ิ
และถือปฏิบตั ิมา ซึ งต่อมาเมือวันที 31 มีนาคม 2552 กสท.ได้มีหนังสื ออนุมตั ิให้ DPC ใช้อตั ราค่าใช้เครื อข่ายร่ วมใน
อัตรานาทีละ 1.10 บาท ในช่วงวันที 1 มกราคม 2552 ถึงวันที 31 มีนาคม 2552 นอกจากนี7 เมือวันที 16 มิถุนายน 2552
DPC และบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาการให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (Roaming) โดยใช้อตั รา 1.10 บาทต่อนาที และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแล้ว
เมือวันที 15 กรกฎาคม 2553 กสท. ได้ยืนเสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงับข้อพิพาท สถาบันอนุ ญาโตตุลาการ ตามข้อ
พิพาทหมายเลขดําที 62/2553 เพือเรี ยกร้องให้ DPC ชําระผลประโยชน์ตอบแทนส่ วนเพิมของปี ดําเนิ นการที 10 - 12
ซึ งเกิ ดจากการที DPC ปรับลดอัตราค่าใช้เครื อข่ายร่ วมจากอัตรานาที ละ 2.10 บาท คงเหลือ 1.10 บาท ในช่ วงระหว่าง
วันที 1 เมษายน 2550 - 31 ธันวาคม 2551 เป็ นจํานวนเงิ นรวม 1,636 ล้านบาท พร้ อมเบี7 ยปรั บที คํานวณถึ งเดื อน
มี นาคม 2553 เป็ นจํานวน 364 ล้านบาท รวมเป็ นเงิ นทั7งสิ7 น 2,000 ล้านบาท และเรี ยกเบี7 ยปรั บในอัตราร้อยละ 1.25
ต่ อเดื อน นับแต่ เดื อน เมษายน 2553 จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ7 น โดยอ้างว่า กสท. ได้อนุ มตั ิ การปรั บลดอัตราค่ าใช้
เครื อข่ายร่ วมดังกล่าวจนถึงวันที 31 มีนาคม 2550 เท่านั7น
เมื อวันที 12 กันยายน 2554 กสท. ได้ยื นคําเสนอข้อพิ พาทต่ อสถาบันอนุ ญ าโตตุ ลาการ สํ านักระงับข้อพิ พาท
ข้อพิพาทหมายเลขดําที 89/2554 เรี ยกร้องให้ DPC ชําระผลประโยชน์ตอบแทนส่ วนเพิมของปี ดําเนิ นการที 12 ทีเกิ ด
จากการที DPC ปรับลดอัตราค่ าใช้เครื อข่ายร่ วมจากอัตรานาที ละ 2.10 บาท ลงเหลือ 1.10 บาทในช่ วงระหว่างวันที
1 เมษายน 2552 - 15 มิถุนายน 2552 เพิมเติ ม จํานวน 113 ล้านบาท พร้อมเบี7 ยปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดื อนของ
เงินต้นดังกล่าว นับตั7งแต่วนั ที 1 เมษายน 2552 จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ7 น
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ขณะนี7 ข ้อพิ พ าทดังกล่าวอยู่ในขั7นตอนการพิ จารณาของอนุ ญ าโตตุ ลาการ โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื อว่า
คําวินิจฉัยชี7 ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการเกียวกับข้อพิ พาทดังกล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบใด ๆ ต่องบการเงิ น
รวมของกลุ่มบริ ษทั เนืองจาก DPC ได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมายและข้อสัญญาทีเกียวข้องทุกประการแล้ว
6)

กรณี ความเสี ยหายเนื องจากไม่สามารถเรี ยกเก็บเงิ นค่าบริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ระหว่าง DPC
กับบริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”)

เมื อวันที 8 เมษายน 2554 กสท. ได้ยื นคําเสนอข้อพิ พ าทหมายเลขดําที 32/2554 ต่ อสถาบันอนุ ญ าโตตุ ลาการ
สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เพือเรี ยกร้องให้ DPC ชําระเงินจํานวน 33 ล้านบาท พร้อมดอกเบี7ย
ในอัตราร้ อยละ 15 ต่อปี ของเงิ นต้นดังกล่าว รวมเป็ นจํานวนเงิ นทั7งสิ7 น 35 ล้านบาท โดย กสท. กล่าวอ้างว่า
DPC ผิ ด สั ญ ญาให้ด าํ เนิ นการ เนื องจากสัญ ญาเช่ าใช้บ ริ การวิท ยุค มนาคมระบบเซลลู ล่าระหว่าง DPC กับ
ผูใ้ ช้บริ การ ในระหว่างปี 2540 - 2546 จํานวน 1,209 เลขหมาย มี การปลอมแปลงเอกสารหรื อลายมือชื อ เป็ น
เหตุให้ กสท. ได้รับความเสี ยหายเนื องจากไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าใช้บริ การระหว่างประเทศได้ เมือเลขหมาย
ดังกล่าวมีการใช้บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศของ กสท.
เมื อวันที 28 พฤษภาคม 2556 คณะอนุ ญ าโตตุ ลาการ ได้มี ค ําวิ นิ จฉัยชี7 ขาดให้ ยกคําขอของ กสท. โดยชี7 ขาดว่ า
ข้อพิพาทในคดี น7 ี เป็ นเรื องพิพาททางละเมิด มิได้เป็ นการกระทําอันเกิ ดจากการผิดสัญญาให้ดาํ เนิ นการ ดังนั7นข้อ
พิพาทในคดีน7 ีจึงไม่อยู่ในอํานาจพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
เมือวันที 6 กันยายน 2556 กสท. ได้ยืนคําร้องขอเพิกถอนคําชี7 ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการต่อศาลปกครอง
กลางเป็ นคดีหมายเลขดําที 1767/2556 ขณะนี7คดีดงั กล่าวอยูใ่ นขั7นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
7)

กรณี ส่วนแบ่งรายได้จากค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง DPC กับบริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) (“กสท.”)

เมื อวันที 24 สิ งหาคม 2555 กสท.ได้ยืนคําเสนอข้อพิ พาทหมายเลขดําที 110/2555 ต่ อสถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการ
สํานักระงับข้อพิพาท เพือเรี ยกร้องให้ DPC ชําระผลประโยชน์ตอบแทนส่ วนเพิมของปี ดําเนิ นการที 10 - 14 จํานวน
183 ล้านบาท พร้อมเบี7 ยปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดื อนของเงิ นต้นดังกล่าว นับแต่วนั พ้นกําหนดชําระเงิ น
ของปี ดําเนินงานในแต่ละปี จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ7 น
ต่ อ มาเมื อวัน ที 1 เมษายน 2557 กสท. ได้ ยื นคํ า เสนอข้ อ พิ พาทหมายเลขดํ า ที 26/2557 ต่ อ สถาบั น
อนุ ญ าโตตุ ลาการ สํานักระงับ ข้อพิ พ าท เพื อเรี ยกร้อ งให้ DPC ชําระผลประโยชน์ต อบแทนส่ วนเพิ มของปี
ดําเนิ นการที 15 จํานวน 141 ล้านบาท พร้อมเบี7 ยปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดื อนของเงินต้นดังกล่าว นับแต่
วันพ้นกําหนดชําระเงินของปี ดําเนิ นงานในแต่ละปี จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ7 น ซึ งจํานวนเงินดังกล่าว กสท. คํานวณ
ผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้ค่ าเชื อมต่ อโครงข่ ายโทรคมนาคมที DPC ได้รับจากผูป้ ระกอบการรายอื นทั7ง
จํานวนตามอัตราร้ อยละที กําหนดไว้ในสัญ ญาอนุ ญ าตให้ดาํ เนิ นกิ จการบริ การโทรศัพ ท์เคลื อนที โดยไม่ให้
นํารายจ่ายค่าเชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที DPC ถูกผูป้ ระกอบการรายอืนเรี ยกเก็บมาหักออก
ขณะนี7ขอ้ พิพาทดังกล่าวอยู่ในขั7นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชือว่า ผลของข้อพิพาท
ดังกล่าวน่ าจะคลี คลายไปในทางที ดี และไม่น่าจะมี ผลกระทบอย่างมี นัยสําคัญต่ องบการเงิ นรวมของบริ ษ ทั
เนืองจาก DPC ได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมายและข้อสัญญาทีเกียวข้องทุกประการแล้ว
8)

ภาระผูกพันในหนังสื อคํ7าประกันจากธนาคารกรณี สญ
ั ญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ

ตามสัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการ บริ ษทั ดิ จิตอลโฟน จํากัด (“DPC”) มี หน้าที ส่ งมอบหนังสื อคํ7าประกันของ
ธนาคารให้แก่บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”) เพือเป็ นหลักประกันการชําระเงินผลประโยชน์
ตอบแทนขั7นตําในแต่ละปี ดําเนินงาน โดยจะได้รับคืนหนังสื อคํ7าประกันฉบับของปี ดําเนินงานทีผ่านมา
กสท. มิได้คืนหนังสื อคํ7าประกันเงินประโยชน์ตอบแทนขั7นตําของปี ดําเนิ นงานที 10 - 14 รวมเป็ นจํานวนเงิ น
ทั7งสิ7 น 2,606 ล้านบาท โดยอ้างว่า DPC ชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถ้วนจากกรณี การนําเงินค่าภาษี
สรรพสามิตมาหักออกจากเงิ นผลประโยชน์ตอบแทนและกรณี รายได้จากค่ าเชื อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ส่ วนลดค่าเชื อมโยงโครงข่าย และกรณี ปรับลดอัตราค่า Roaming ซึ งเป็ นข้อพิพาททีอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของคณะอนุญาโตตุลาการ
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
เมื อวันที 8 ตุ ลาคม 2555 DPC ได้เสนอข้อพิ พ าทต่ อสํานักระงับ ข้อ พิ พ าท สถาบันอนุ ญ าโตตุ ลาการเป็ นข้อ
พิ พาทหมายเลขดําที 120/2555 เพื อให้คณะอนุ ญาโตตุ ลาการมี คาํ วินิจฉัยชี7 ขาดให้ กสท. ส่ งคื นหนังสื อคํ7าประกัน
ดังกล่าวให้แก่ DPC เนื องจาก DPC ได้ชาํ ระเงิ นผลประโยชน์ตอบแทนขั7นตําในแต่ละปี ดําเนิ นงานครบถ้วน
และได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมายและข้อสัญญาทีเกียวข้องทุกประการแล้ว
เมื อวัน ที 28 พฤษภาคม 2558 คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการมี ค ํา ชี7 ขาดให้ กสท. ส่ งคื น หนังสื อ คํ7าประกัน พร้ อ ม
ค่าธรรมเนียมธนาคารดังกล่าวให้แก่ DPC ต่อมาเมือวันที 15 กันยายน 2558 กสท. ได้ยืนคําร้องเป็ นคดีหมายเลข
ดําที 1671/2558 ต่อศาลปกครองกลาง เพือขอเพิกถอนคําชี7ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ขณะนี7 คดีดงั กล่าวอยู่
ในขั7นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
9)

กรณี การเรี ยกค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้ เครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคม
ช่วงระยะเวลาคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การเป็ นการชัวคราว

เมื อวันที 20 พฤษภาคม 2558 บริ ษ ทั กสท โทรคมนาคม จํา กัด (มหาชน) (“กสท.”) ได้ยื นฟ้ อ งสํานักงาน
คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศ น์ แ ละกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (“สํานักงาน
กสทช.”), คณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคม (“กทค.”), คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การ
โทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”), บริ ษ ทั ทรู มูฟ จํากัด (“ทรู มูฟ ”) และบริ ษทั ดิจิตอล โฟน
จํากัด (“DPC”) ต่อศาลปกครองกลาง เป็ นคดีหมายเลขดําที 918/2558 เพือให้ชาํ ระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการ
ใช้ เครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ กสท. ช่วงระยะเวลาคุม้ ครองตามประกาศ
กสทช. เรื อง มาตรการคุ ้มครองผูใ้ ช้บริ การเป็ นการชัวคราวในกรณี สิ7 นสุ ดการอนุ ญาต สัมปทานหรื อสัญญาการ
ให้บริ การโทรศัพท์เคลือนที ซึ งคํานวณตั7งแต่วนั ที 16 กันยายน 2556 ถึงวันที 15 กันยายน 2557 เป็ นจํานวนเงิ น
ดังนี7
1. สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 24,117 ล้านบาท พร้อมดอกเบี7ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
2. ทรู มูฟ ร่ วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 18,025 ล้านบาท พร้อมดอกเบี7ยในอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี
3. DPC ร่ วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 6,083 ล้านบาท พร้อมดอกเบี7ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ต่อมาเมื อวันที 11 กันยายน 2558 กสท. ได้ยืนฟ้ องต่อศาลปกครองกลางเป็ นคดี หมายเลขดําที 1651/2558
เพือเรี ยกร้องให้ชาํ ระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้ เครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคม
ของ กสท. ตั7งแต่วนั ที 16 กันยายน 2557 ถึงวันที 17 กรกฎาคม 2558 เพิมเติมเป็ นจํานวนเงินดังนี7
1. สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 6,521 ล้านบาท พร้อมดอกเบี7ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
2. ทรู มูฟ ร่ วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 4,991 ล้านบาท พร้อมดอกเบี7ยใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
3. DPC ร่ วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 1,635 ล้านบาท พร้อมดอกเบี7ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
ต่อมาเมือวันที 27 พฤษภาคม 2559 กสท. ได้ยืนฟ้ องต่อศาลปกครองกลางเป็ นคดี หมายเลขดําที 741/2559
เพือเรี ยกร้องให้ชาํ ระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้เครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคม
ของ กสท. ตั7งแต่วนั ที 18 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที 25 พฤศจิกายน 2558 เพิมเติมเป็ นจํานวนเงินดังนี7
1. สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 2,857 ล้านบาท พร้อมดอกเบี7ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
2. ทรู มูฟ ร่ วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 2,184 ล้านบาท พร้อมดอกเบี7ยใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
3. DPC ร่ วมกับ สํานักงาน กสทช., กทค. และ กสทช. จํานวน 673 ล้านบาท พร้อมดอกเบี7ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
ขณะนี7 ขอ้ พิพาทดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการพิ จารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
เชื อว่า DPC ไม่มีหน้าทีต้องชําระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใช้ เครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่าย
โทรคมนาคมตามที กสท. เรี ยกร้ อง เนื องจาก DPC ได้ปฏิ บตั ิ ถูกต้องตามประกาศ กสทช. แล้วทุ กประการ
ดังนั7นผลของข้อ พิ พ าทดังกล่ าวน่ าจะคลี คลายไปในทางที ดี แ ละไม่ น่าจะมี ผ ลกระทบอย่างมี นัยสําคัญ ต่ อ
งบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
10) กรณี การฟ้ องเพิ กถอนมติ คณะกรรมการกิ จการโทรคมนาคม (“กทค”) ที มี ค าํ สังให้นําส่ งรายได้จากการ
ให้บริ การในช่วงระยะเวลาคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การเป็ นการชัวคราว
วันที 16 พฤศจิ กายน 2558 บริ ษ ัท ดิ จิ ต อล โฟน จํากัด (“DPC”) ยื นฟ้ อ งคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง
กิ จ การโทรทัศ น์แ ละกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (“กสทช.”) ต่อ ศาลปกครองกลางที 1997/2558 เรื อง
ขอให้เพิ กถอนมติ กทค. ให้นาํ ส่ งรายได้ช่วงเยียวยา เนื องจากสํานักงานกสทช. เรี ยกร้องให้ DPC นําส่ งเงินรายได้
จากการให้บริ การในช่วงเยียวยาลูกค้า ระหว่างวันที 16 กันยายน 2556 ถึงวันที 17 กรกฎาคม 2557 จํานวน 628 ล้านบาท
ในเรื องเดี ยวกันนี7 เมื อวันที 16 กันยายน 2559 กสทช. และสํานักงานคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการ
โทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“สํ านักงาน กสทช.”) ได้ยื นคําฟ้ องต่ อศาลปกครองกลางเป็ นคดี
หมายเลขดําที 1441/2559 ขอให้ DPC นําส่ งรายได้ช่วงเยียวยา ระหว่างวันที 16 กันยายน 2556 ถึงวันที 17 กรกฎาคม
2557 จํานวน 680 ล้านบาท (รวมดอกเบี7ยคํานวณถึงวันทีฟ้ อง 52 ล้านบาท) พร้อมดอกเบี7ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
ของต้นเงิน นับแต่วนั ถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะนําส่ งรายได้พร้อมดอกผลและดอกเบี7ยเสร็ จสิ7 น
โดยผูบ้ ริ หารพิ จารณาว่า DPC ได้ปฏิ บตั ิ ตามประกาศ เรื อง มาตรการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การเป็ นการชัวคราว
ในกรณี สิ7นสุ ดการอนุญาต สัมปทาน หรื อสัญญาการให้บริ การโทรศัพท์เคลือนที พ.ศ. 2556 ซึ งกําหนดให้ DPC
ต้องนําส่ งเงินรายได้หลังหักรายจ่ายให้แก่สาํ นักงานกสทช. เนื องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าว DPC มีรายจ่าย
มากกว่ารายได้จากการให้บริ การแก่ผูใ้ ช้บริ การ DPC จึงไม่มีรายได้คงเหลือทีจะนําส่ งให้แก่ กสทช. ตามทีประกาศ
ดังกล่าวกําหนดไว้
ขณะนี7คดีดงั กล่าวอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
11) กรณี การนําเครื องและอุปกรณ์ โทรคมนาคมตามสัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการให้บริ การวิทยุคมนาคมระบบ
เซลลูล่า (“สัญญาอนุญาตฯ”) ระหว่าง กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”) กับ บริ ษทั ดิ จิตอลโฟน
จํากัด (“DPC”) ไปให้ผใู ้ ห้บริ การโทรศัพท์เคลือนทีรายอืนใช้ร่วม
เมื อวันที 30 มิ ถุ นายน 2559 บริ ษ ัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”) ได้ยื นข้อพิ พาทต่ อสถาบัน
อนุ ญาโตตุ ลาการ สํานักระงับข้อพิ พาท สํานักงานศาลยุติ ธรรม เป็ นข้อพิ พาทหมายเลขดําที 57/2559 เพื อให้ มี
คําชี7 ขาดให้ บริ ษทั ดิ จิตอล โฟน จํากัด (“DPC”) ทําการรื7 อถอนเครื องและอุปกรณ์ โทรคมนาคมที มี ไว้ใช้สําหรั บ
ให้บริ การโทรศัพท์เคลือนที ย่านความถี 2100 MHz รวมทั7งเครื อง หรื ออุปกรณ์โทรคมอืนๆ ของ บริ ษทั แอดวานซ์
ไวร์ เลส เน็ ท เวอร์ ค จํ า กั ด (“AWN”) และเครื องและอุ ป กรณ์ โทรคมนาคมที มี ไ ว้ใ ช้ สํ าหรั บ ให้ บ ริ การ
โทรศัพท์เคลือนที ย่านความถี 900 MHz หรื อย่านความถีอื นรวมทั7งเครื อง หรื ออุปกรณ์ โทรคมอื นๆ ของ บริ ษทั
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ที ติ ดตั7งบนสถานี ฐาน จํานวน 97 แห่ ง ตามสัญญาให้
ดําเนินการฯ ของ DPC โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก กสท.
โดยหาก DPC ไม่ยอมรื7 อถอนไม่ว่ากรณี ใด ขอให้ DPC ชดใช้ค่าเสี ยหายแก่ กสท. เป็ นเงิ นเดื อนละ 4.84 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี7ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสี ยหายที DPC ค้างชําระ กสท. นับถัดจากวันยืนคําเสนอข้อพิพาทเป็ นต้นไป
จนกว่าจะรื7 อถอนเครื องและอุปกรณ์ เสร็ จสิ7 น และค่าเสี ยหายจากการยินยอมให้ บริ ษทั และ AWN ใช้ทรั พย์สินที
กสท. เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิg จํานวน 97 สถานี ฐาน ตั7งแต่ เดื อนมกราคม 2556 จนถึงเดื อนมิ ถุนายน 2559 รวมเป็ น
ค่าเสี ยหาย 175.19 ล้านบาท พร้ อมดอกเบี7 ยร้ อยละ 7.5 ต่ อปี ของต้นเงิ น และห้ามมิ ให้ DPC นําเครื องและอุปกรณ์
โทรคมนาคม รวมทั7งโครงสร้ างพื7 นฐานโทรคมอื นๆ ตามสั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ด ําเนิ นการฯ ไปให้ ผู ใ้ ห้ บริ การ
โทรศัพท์เคลือนทีรายอืนใช้ร่วม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก กสท. เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ขณะนี7 ขอ้ พิพาทดังกล่าวอยูใ่ นขั7นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื อว่า DPC ได้ปฏิบตั ิถูกต้อง
ตามข้อสั ญญาที เกี ยวข้องทุ กประการแล้ว ดังนั7นผลของคดี ด ังกล่ าว ไม่ น่ าจะมี ผลกระทบอย่างมี นัยสําคัญต่ อ
งบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด (“AWN”)
1) กรณี ติดตั7งหรื อเชื อมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคมย่านความถี 2100 MHz ของ AWN บนสถานี ฐานที บริ ษทั ดิจิตอล
โฟน จํากัด (“DPC”) ส่ งมอบกรรมสิ ทธิg ให้แก่ บริ ษทั กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“CAT”) ตามสัญญา
ให้ดาํ เนินการให้บริ การวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า ระหว่าง กสท. กับ DPC (“สัญญาอนุญาตฯ”)
เมื อวัน ที 30 มิ ถุ น ายน 2559 บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จํา กั ด (มหาชน) (“กสท.”) ได้ยื นฟ้ อ งบริ ษั ท
แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด (“AWN”) ต่อศาลปกครองกลาง เป็ นคดี ดาํ ที 1039/2559 เพื อให้ร7ื อถอน
เครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคมที มีไว้ใช้สําหรับให้บริ การโทรศัพท์เคลือนที ย่านความถี 2100 MHz และหรื อ
เครื องและอุปกรณ์ โทรคมนาคมอื นๆ ของ AWN ที ติ ดตั7งบนสถานี ฐาน จํานวน 67 แห่ ง ตามสัญญาอนุ ญ าตให้
ดําเนินการฯ ของ DPC โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก กสท. ดังนั7น กสท. จึงเรี ยกร้องให้ AWN ชดใช้ค่าเสี ยหาย
จากการใช้ทรั พย์สิ นที กสท. อ้างเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิg ตั7งแต่ เดื อนมกราคม 2556 จนถึ งเดื อนมิ ถุน ายน 2559
จํานวน 57.53 ล้านบาท พร้ อ มดอกเบี7 ย ร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี นับจากวันถัดจากวันฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระ
ค่าเสี ยหายเสร็ จสิ7 น และค่าเสี ยหายเดือนละ 2 ล้านบาท พร้อมดอกเบี7ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสี ยหายทีค้างชําระ
ให้แก่ กสท.ในแต่ละเดื อน จนกว่าจะดําเนิ นการรื7 อถอนอุปกรณ์ดงั กล่าวออกเสร็ จสิ7 น และห้ามมิให้ AWN นํา
เครื องและอุปกรณ์ โทรคมนาคมสําหรับให้บริ การโทรศัพท์เคลือนที ย่านความถี 2100 MHz และหรื อเครื อง
และอุปกรณ์โทรคมนาคมอืนๆ มาติดตั7งหรื อเชื อมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคม ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นการฯ
ระหว่าง กสท. กับ DPC เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก กสท. เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ขณะนี7คดีดงั กล่าวอยูใ่ นขั7นตอนของการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชือว่า AWN ได้
ปฏิบตั ิ ถูกต้องตามข้อสัญญาที เกี ยวข้องทุกประการแล้ว ดังนั7นผลของคดี ดงั กล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
2) กรณี เรี ยกร้องให้ชาํ ระค่าใช้เครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคม ค่าบริ การระบบสื อสัญญาณในอาคารและค่าร่ วมใช้
ไฟฟ้ าในทรั พย์สิ นตามสั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ด ําเนิ นการ ระหว่ าง บริ ษ ัท แอดวานซ์ อิ นโฟร์ เซอร์ วิ ส จํากัด
(มหาชน) (“AIS”) และ บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“TOT”)
เมื อวันที 11 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ท เวอร์ ค จํากัด (“AWN”) ได้รับคําฟ้ องศาลแพ่ง
คดี หมายเลขดําที 454/2560 ลงวันที 31 มกราคม 2560 ของบริ ษ ทั ที โอที จํากัด (มหาชน) (“ที โอที ”) ได้ยืนฟ้ อง
AWN ต่ อ ศาลแพ่ ง โดยเรี ยกร้ อ งให้ AWN ชําระค่ าใช้เครื องและอุ ป กรณ์ โทรคมนาคม ค่ าบริ การระบบสื อ
สัญ ญาณในอาคารและค่าร่ ว มใช้ไฟฟ้ า ซึ ง AWN ใช้ประโยชน์จากทรัพ ย์สินดังกล่าว ตั7งแต่วนั ที 1 ตุลาคม
2558 ถึงวันที 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 559.62 ล้านบาท และดอกเบี7ยคํานวณจนถึงวันทีฟ้ องคดี จํานวน 15.87
ล้านบาท รวมเงิ นต้นและดอกเบี7 ยจํานวน 575.48 ล้านบาท พร้ อ มด้ว ยดอกเบี7 ยร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี ของต้นเงิ น
จํานวน 559.62 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชําระเสร็ จ
ขณะนี7 คดีดงั กล่าวอยู่ในขั7นตอนของการพิจารณาของศาลแพ่ง โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื อว่าผลของคดีดงั กล่าว
ไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
22.

การอนุมตั งิ บการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี7ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 27 เมษายน 2560
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