
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน)  
ณ วนัที) 30 มิถุนายน 2561 และงบกาํไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื)นรวมและเฉพาะกิจการ สาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ4นสุดวนัที) 30 มิถุนายน 2561 
งบแสดงการเปลี)ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดหกเดือนสิ4นสุดวนัที) 30 มิถุนายน 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซึ) งผูบ้ริหาร
ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลเหล่านี4ตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบับที)  34 เรื) อง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูร้ับผิดชอบในการให้ขอ้สรุป
เกี)ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากรซึ) งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอื)น 
การสอบทานนี4มีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถ
ไดค้วามเชื)อมั)นวา่จะพบเรื)องที)มีนยัสาํคญัทั4งหมดซึ)งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั4นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที)สอบทาน 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิ)งที)เป็นเหตุใหเ้ชื)อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ4นตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที) 34 เรื)อง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 

 ดร. ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 
วนัที) 2 สิงหาคม 2561 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั 



หมายเหตุ

ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� 

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 16 7,555,168            10,650,407           308,742               268,321              

เงินฝากธนาคารที สามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 3 2,353,049            2,642,634             -                 -                

ลูกหนี.การคา้และลูกหนี.หมุนเวียนอื น 4, 16 18,714,565          17,071,012           1,694,254            2,219,345           

เงินใหกู้ย้มืระยะสั.นแก่กิจการที เกี ยวขอ้งกนั 16 -                 -                  42,202,000          39,533,900         

สินคา้คงเหลือ 4,423,856            3,950,535             -                 -                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 40,362                 197,610                24,040                 65,203                

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื น 17 67,111                 82,917                  -                 226,434              

สินทรัพยห์มุนเวียนอื น 197,763               245,744                166                      321                     

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 33,351,874          34,840,859           44,229,202          42,313,524         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 23,764                 30,729                  -                 -                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                 -                  23,361,385          22,650,470         

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 5 816,536               58,536                  -                 -                

เงินลงทุนระยะยาวอื น 7 59,976                 59,399                  47,999                 47,999                

ที ดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 132,358,622        132,579,259         242,974               253,637              

สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 8 -                 -                  -                 -                

ค่าความนิยม 19 2,881,700            34,931                  -                 -                

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื นความถี โทรคมนาคม 8 103,628,417        107,523,564         -                 -                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื น 8 4,963,381            4,499,186             22,519                 27,823                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,682,928            2,562,436             458,070               559,933              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื น 1,997,752            1,878,455             507,386               452,449              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 249,413,076        249,226,495         24,640,333          23,992,311         

รวมสินทรัพย์ 282,764,950        284,067,354         68,869,535          66,305,835         

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : พนับาท

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2561

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



หมายเหตุ

ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� 

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หนี7สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี7สินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั.นจากสถาบนัการเงิน 9 2,050,000            6,500,000             -                 -                

เจา้หนี.การคา้และเจา้หนี.หมุนเวียนอื น 10, 16 31,058,578          32,140,894           2,716,541            2,791,996           

ผลประโยชน์ตอบแทนรายปีคา้งจ่าย 5,361,819            5,361,819             5,221,244            5,221,244           

รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คลื อนที รับล่วงหนา้ 3,382,230            3,409,682             9,184                   9,184                  

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 2,353,049            2,642,634             -                 -                

ส่วนของหนี. สินระยะยาวที ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ งปี 9, 16 7,873,351            3,075,569             11,732                 3,038,064           

ส่วนของใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื นความถี โทรคมนาคมคา้งจ่าย

ที ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ งปี 14,161,609          13,988,911           -                 -                

เงินกูย้มืระยะสั.นจากกิจการที เกี ยวขอ้งกนั 9, 16 500,000               -                  4,840,000            4,640,000           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,508,291            2,456,516             -                 -                

หนี. สินทางการเงินหมุนเวียนอื น -                 -                  4                          -                

หนี. สินหมุนเวียนอื น 45,967                 24,751                  3,295                   3,683                  

รวมหนี7สินหมุนเวยีน 69,294,894          69,600,776           12,802,000          15,704,171         

หนี7สินไม่หมุนเวยีน

หนี. สินระยะยาว 9, 16 92,408,401          100,101,850         35,377                 29,090                

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,131,985            1,855,646             241,261               235,340              

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื นความถี โทรคมนาคมคา้งจ่าย 60,689,221          59,960,851           -                 -                

หนี. สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื น 17 -                 117,672                -                 -                

หนี. สินไม่หมุนเวียนอื น 2,171,821            2,003,771             16,387                 16,879                

รวมหนี7สินไม่หมุนเวยีน 157,401,428        164,039,790         293,025               281,309              

รวมหนี7สิน 226,696,322        233,640,566         13,095,025          15,985,480         

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2561

หน่วย : พนับาท

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� 

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หนี7สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 4,997 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 4,997,460            4,997,460             4,997,460            4,997,460           

   ทุนที ออกและชาํระแลว้

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 22,372,276          22,372,276           22,372,276          22,372,276         

ส่วนตํ ากวา่ทุนอื น

   ส่วนตํ าจากการเปลี ยนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 19 (47,179)                -                  -                 -                

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ 

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 29,603,222          24,174,743           29,603,222          24,174,743         

องคป์ระกอบอื นของส่วนของผูถื้อหุน้ 325,917               300,241                325,917               300,241              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท 55,727,331          50,320,355           55,774,510          50,320,355         

ส่วนไดเ้สียที ไม่มีอาํนาจควบคุม 341,297               106,433                -                 -                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 56,068,628          50,426,788           55,774,510          50,320,355         

รวมหนี7สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 282,764,950        284,067,354         68,869,535          66,305,835         

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 30 มิถุนายน 2561

หน่วย : พนับาท



 หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและใหเ้ช่าอุปกรณ์ 16 36,309,392      33,220,928      433,755           423,187           

รายไดจ้ากการขาย 16 5,918,567        5,857,611        -            -            

รวมรายได้ 42,227,959      39,078,539      433,755           423,187           

ต้นทุน

ตน้ทุนการใหบ้ริการและใหเ้ช่าอุปกรณ์ 16 (19,201,722)    (16,519,630)    (300,711)         (288,709)         

ผลประโยชน์ตอบแทนรายปี -            (470)                -            (470)                

ตน้ทุนขาย (6,097,652)      (6,014,744)      -            -            

รวมต้นทุน (25,299,374)    (22,534,844)    (300,711)         (289,179)         

กาํไรขั7นต้น 16,928,585      16,543,695      133,044           134,008           

ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (2,160,421)      (2,869,463)      (589)                (273)                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (4,036,883)      (3,831,206)      (31,475)           (31,698)           

รวมต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร (6,197,304)      (6,700,669)      (32,064)           (31,971)           

กาํไรจากการให้บริการ การให้เช่าอุปกรณ์และการขาย 10,731,281      9,843,026        100,980           102,037           

รายไดด้อกเบี.ย 16 41,955             41,654             281,308           318,392           

รายไดอื้ น 16 113,711           130,540           17,570             35,717             

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ (23,886)           2,404               7,747,072        6,955,938        

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี ยนสุทธิ 106,243           11,957             374                  (2,871)             

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 16 (55,960)           (47,959)           (50,810)           (47,929)           

ตน้ทุนทางการเงิน 16 (1,289,948)      (1,324,168)      (23,775)           (77,205)           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 9,623,396        8,657,454        8,072,719        7,284,079        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (1,599,372)      (1,442,513)      (67,600)           (68,914)           

กาํไรสําหรับงวด 8,024,024        7,214,941        8,005,119        7,215,165        

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ7นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนที เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 8,005,119        7,215,165        8,005,119        7,215,165        

    ส่วนที เป็นของส่วนไดเ้สียที ไม่มีอาํนาจควบคุม 18,905             (224)                -            -            

กาํไรสําหรับงวด 8,024,024        7,214,941        8,005,119        7,215,165        

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 14

กาํไรต่อหุน้ขั.นพื.นฐาน 2.69                 2.43                 2.69                 2.43                 

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 2.69                 2.43                 2.69                 2.43                 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ7นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 

2561 2560 2561 2560

กาํไรสําหรับงวด 8,024,024    7,214,941      8,005,119        7,215,165        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 8,024,024    7,214,941      8,005,119        7,215,165        

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนที เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 8,005,119    7,215,165      8,005,119        7,215,165        

   ส่วนที เป็นของส่วนไดเ้สียที ไม่มีอาํนาจควบคุม 18,905         (224)              -              -              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 8,024,024    7,214,941      8,005,119        7,215,165        

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

สําหรับงวดสามเดือนสิ7นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและใหเ้ช่าอุปกรณ์ 16 70,874,872      65,671,575      866,910           846,215           

รายไดจ้ากการขาย 16 12,286,505      12,264,984      -            -            

รวมรายได้ 83,161,377      77,936,559      866,910           846,215           

ต้นทุน

ตน้ทุนการใหบ้ริการและใหเ้ช่าอุปกรณ์ 16 (36,482,777)    (32,774,851)    (588,237)         (597,719)         

ผลประโยชน์ตอบแทนรายปี -            (1,033)             -            (1,033)             

ตน้ทุนขาย (12,535,082)    (12,850,427)    -            -            

รวมต้นทุน (49,017,859)    (45,626,311)    (588,237)         (598,752)         

กาํไรขั7นต้น 34,143,518      32,310,248      278,673           247,463           

ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (4,410,156)      (5,026,073)      (848)                (1,225)             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (8,122,988)      (7,114,088)      (178,052)         (63,603)           

รวมต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร (12,533,144)    (12,140,161)    (178,900)         (64,828)           

กาํไรจากการให้บริการ การให้เช่าอุปกรณ์และการขาย 21,610,374      20,170,087      99,773             182,635           

รายไดด้อกเบี.ย 16 90,230             85,051             567,993           624,435           

รายไดอื้ น 16 373,669           294,067           41,057             86,508             

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 5, 6 (36,464)           5,751               15,601,172      14,411,462      

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี ยนสุทธิ (22,874)           162,241           325                  (6,622)             

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 16 (103,635)         (82,399)           (87,735)           (82,324)           

ตน้ทุนทางการเงิน 16 (2,582,197)      (2,616,978)      (63,544)           (177,109)         

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 19,329,103      18,017,820      16,159,041      15,038,985      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (3,256,948)      (3,110,503)      (116,623)         (131,270)         

กาํไรสําหรับงวด 16,072,155      14,907,317      16,042,418      14,907,715      

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ7นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนที เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 16,042,418      14,907,715      16,042,418      14,907,715      

    ส่วนที เป็นของส่วนไดเ้สียที ไม่มีอาํนาจควบคุม 29,737             (398)                -            -            

กาํไรสําหรับงวด 16,072,155      14,907,317      16,042,418      14,907,715      

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 14

กาํไรต่อหุน้ขั.นพื.นฐาน 5.40                 5.01                 5.40                 5.01                 

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 5.40                 5.01                 5.40                 5.01                 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ7นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 

2561 2560 2561 2560

กาํไรสําหรับงวด 16,072,155  14,907,317    16,042,418      14,907,715      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 16,072,155  14,907,317    16,042,418      14,907,715      

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนที เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 16,042,418  14,907,715    16,042,418      14,907,715      

   ส่วนที เป็นของส่วนไดเ้สียที ไม่มีอาํนาจควบคุม 29,737         (398)              -              -              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 16,072,155  14,907,317    16,042,418      14,907,715      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

สําหรับงวดหกเดือนสิ7นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



ส่วนตํ�ากว่าทุนอื�น

ส่วนตํ�าจาก สํารองสําหรับ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น การเปลี�ยนแปลง การจ่ายโดย กําไรจาก รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ที�ออกและ ส่วนเกิน สัดส่วนการถือหุ้น ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้ ใช้หุ้น การลดสัดส่วน อื�นของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ที�ไม่มีอํานาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ในบริษทัย่อย กฎหมาย จัดสรร เป็นเกณฑ์ ของเงินลงทุน ผู้ถือหุ้น ของบริษทั ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 2,973,095   22,388,093        -               500,000        16,471,015    75,493               161,187             236,680             42,568,883        139,451             42,708,334        

รายการกับเจ้าของที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

ลดทุนจดทะเบียน 6 -        -               -               -         -           -               -               - - (33,428)              (33,428)              

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 11 -        30,495               -               -         -           (12,510)              -               (12,510)              17,985               -               17,985               

เงินปันผลจ่าย 15 -        -               -               -         (12,754,553)   -               -               - (12,754,553)       -               (12,754,553)       

รวมรายการกับเจ้าของที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -        30,495               -               -         (12,754,553)   (12,510)              -               (12,510)              (12,736,568)       (33,428)              (12,769,996)       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไรสาํหรับงวด -        -               -               -         14,907,715    -               -               - 14,907,715        (398)                   14,907,317        

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -        -               -               -         14,907,715    -               -               - 14,907,715        (398)                   14,907,317        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 2,973,095   22,418,588        -               500,000        18,624,177    62,983               161,187             224,170             44,740,030        105,625             44,845,655        

กําไรสะสม องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

สําหรับงวดหกเดือนสิ7นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท



ส่วนตํ�ากว่าทุนอื�น

ส่วนตํ�าจาก สํารองสําหรับ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น การเปลี�ยนแปลง การจ่ายโดย กําไรจาก รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ที�ออกและ ส่วนเกิน สัดส่วนการถือหุ้น ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้ ใช้หุ้น การลดสัดส่วน อื�นของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ที�ไม่มีอํานาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ในบริษทัย่อย กฎหมาย จัดสรร เป็นเกณฑ์ ของเงินลงทุน ผู้ถือหุ้น ของบริษทั ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 2,973,095   22,372,276        -               500,000        24,174,743    139,054             161,187             300,241             50,320,355        106,433             50,426,788        

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนที�ได้รับจากและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 11 -        -               -               -         -           25,676               -               25,676               25,676               -               25,676               

เงินปันผลจ่าย 15 -        -               -               -         (10,613,939)   -               -               -                         (10,613,939)       (163)                   (10,614,102)       

รวมเงินทุนที�ได้รับจากและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -        -               -               -         (10,613,939)   25,676               -               25,676               (10,588,263)       (163)                   (10,588,426)       

การเปลี�ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษทัย่อย

การไดม้าซึ งส่วนไดเ้สียที ไม่มีอาํนาจควบคุม

จากการลงทุนในบริษทัยอ่ย 19 -        -               -               -         -           -               -               -               -               220,478             220,478             

การเปลี ยนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัยอ่ย 19 -        -               (47,179)              -         -           -               -               -               (47,179)              (15,188)              (62,367)              

รวมการเปลี�ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษทัย่อย -        -               (47,179)              -         -           -               -               -               (47,179)              205,290             158,111             

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -        -               (47,179)              -         (10,613,939)   25,676               -               25,676               (10,635,442)       205,127             (10,430,315)       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไรสาํหรับงวด -        -               -               -         16,042,418    -               -               -               16,042,418        29,737               16,072,155        

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -        -               -               -         16,042,418    -               -               -             16,042,418        29,737               16,072,155        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2561 2,973,095   22,372,276        (47,179)              500,000        29,603,222    164,730             161,187             325,917             55,727,331        341,297             56,068,628        

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พนับาท

กําไรสะสม องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)
งบการเงินรวม 

สําหรับงวดหกเดือนสิ7นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561



ทุนเรือนหุ้น สํารองสําหรับ กาํไรจาก รวมองค์ประกอบ

ที�ออกและ ส่วนเกนิ ทุนสํารองตาม ยงัไม่ได้ การจ่ายโดย การลดสัดส่วน อื�นของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จัดสรร ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ของเงนิลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 2,973,095          22,388,093        500,000             16,471,015        75,493                     161,187                  236,680                  42,568,883         

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 11 -               30,495               -               -               (12,510)                   -                   (12,510)                  17,985                

เงินปันผลจ่าย 15 -               -               -               (12,754,553)       -                    -                   -                   (12,754,553)        

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -               30,495               -               (12,754,553)       (12,510)                   -                   (12,510)                  (12,736,568)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไรสาํหรับงวด -               -               -               14,907,715        -                    -                   -                   14,907,715         

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -               -               -               14,907,715        -                    -                   -                   14,907,715         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มถิุนายน 2560 2,973,095          22,418,588        500,000             18,624,177        62,983                     161,187                  224,170                  44,740,030         

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับงวดหกเดือนสิ7นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : พนับาท

กาํไรสะสม



ทุนเรือนหุ้น สํารองสําหรับ กาํไรจาก รวมองค์ประกอบ

ที�ออกและ ส่วนเกนิ ทุนสํารองตาม ยงัไม่ได้ การจ่ายโดย การลดสัดส่วน อื�นของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จัดสรร ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ของเงนิลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 2,973,095          22,372,276        500,000             24,174,743        139,054                   161,187                  300,241                  50,320,355         

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 11 -               -               -               -               25,676                     -                   25,676                    25,676                

เงินปันผลจ่าย 15 -               -               -               (10,613,939)       -                    -                   -                   (10,613,939)        

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -               -               -               (10,613,939)       25,676                     -                   25,676                    (10,588,263)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไรสาํหรับงวด -               -               -               16,042,418        -                    -                   -                   16,042,418         

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -               -               -               16,042,418        -                    -                   -                   16,042,418         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มถิุนายน 2561 2,973,095          22,372,276        500,000             29,603,222        164,730                   161,187                  325,917                  55,774,510         

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ7นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกจิการ



 หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 16,072,155        14,907,317    16,042,418    14,907,715    
รายการปรับปรุง 

ค่าเสื อมราคา 8 12,041,631        9,962,130      37,420           45,149           
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8 4,362,647          4,286,379      5,303             8,012             
รายไดด้อกเบี.ย (90,230)              (85,051)          (567,993)        (624,435)       
ตน้ทุนทางการเงิน 2,582,197          2,616,978      63,544           177,109         
(กลบัรายการ) หนี.สงสยัจะสูญและหนี. สูญ 4 1,095,915          1,090,500      (818)               239                
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 11 25,676               17,985           25,676           17,985           
(กลบัรายการ) ค่าเผื อสินคา้ลา้สมยั การลดมูลค่าของสินคา้ 
    และตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ (95,576)              (336,998)        -           37                  
ค่าเผื ออุปกรณ์ที ยกเลิกการใชง้าน 8 299,898             341,821         -           -          
(กาํไร) ขาดทุนจากการขาย จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 10,370               (35,094)          (2,890)            (2,431)           
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี ยนที ยงัไม่เกิดขึ.น 322,782             56,784           24,545           (2,175)           
ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 5, 6 36,464               (5,751)            (15,601,172)   (14,411,462)  
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 97,679               107,684         9,012             32,370           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3,256,948          3,110,503      116,623         131,270         

เงินสดไดม้าจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี ยนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนี. สินดาํเนินงาน 40,018,556        36,035,187    151,668         279,383         

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ7นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

การเปลี ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี. สินดาํเนินงาน

เงินฝากธนาคารที สามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 289,585             237,574         -           -          
ลูกหนี.การคา้และลูกหนี.หมุนเวียนอื น (2,280,637)         (1,876,658)     3,268             31,543           
สินคา้คงเหลือ (349,974)            (924,512)        -           31                  
สินทรัพยห์มุนเวียนอื น 243,160             45,759           41,318           260                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื น (95,721)              1,063,033      (30,897)          1,028,190      
เจา้หนี.การคา้และเจา้หนี.หมุนเวียนอื น (2,554,921)         (2,047,344)     (55,242)          (274,206)       
ผลประโยชน์ตอบแทนรายปีคา้งจ่าย -               1,033             -           1,033             
รายไดค้่าบริการโทรศพัทเ์คลื อนที รับล่วงหนา้ (27,453)              321,111         -           (36)                
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (289,585)            (237,574)        -           -          
หนี. สินหมุนเวียนอื น (1,534)                (31,403)          (388)               1,700             
สินทรัพย ์(หนี. สิน) ทางการเงินอื น (335,291)            36,209           4,281             3,889             
หนี. สินไม่หมุนเวียนอื น (5,222)                11,481           -           -          

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 34,610,963        32,633,896    114,008         1,071,787      
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (16,680)              (9,685)            (7,760)            (2,044)           
จ่ายภาษีเงินได้ (3,401,180)         (2,366,364)     (38,800)          (34,372)         

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 31,193,103        30,257,847    67,448           1,035,371      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบี.ย 96,996               82,188           1,090,634      601,198         
ซื.อที ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื น (11,265,451)       (22,842,901)   (9,130)            (4,043)           
จาํหน่ายอุปกรณ์ 500,246             8,621             1,885             17,049           
เงินใหกู้ย้มืระยะสั.นแก่กิจการที เกี ยวขอ้งกนั (เพิ มขึ.น) ลดลงสุทธิ -               -           (2,668,100)     4,040,000      
เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้เพิ มขึ.น 5 (787,499)            (45,000)          -           -          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -               -           (4,000)            -          
เงินสดจ่ายสุทธิในการซื.อธุรกิจ 19 (3,375,340)         -           -           -          
เงินลงทุนระยะยาวอื นเพิ มขึ.นสุทธิ (577)                   -           -           -          
รับเงินปันผล -               -           14,894,257    12,093,268    

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (14,831,625)       (22,797,092)   13,305,546    16,747,472    

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ7นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายดอกเบี.ย (1,688,620)         (1,492,961)     (82,261)          (128,762)       
จ่ายตน้ทุนทางการเงินอื น (17,540)              (38,450)          (2,246)            (838)              
เงินกูย้มืระยะสั.นจากสถาบนัการเงินลดลงสุทธิ (4,700,000)         (200,000)        -           (3,700,000)    
เงินกูย้มืระยะสั.นจากกิจการที เกี ยวขอ้งกนัเพิ มขึ.นสุทธิ 500,000             -           200,000         -          
รับเงินกูย้มืระยะยาว -               6,653,737      -           -          
จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาว (2,857,954)         (1,293,830)     (2,827,954)     (896,631)       
จ่ายชาํระหนี. สินตามสญัญาเช่าการเงิน (25,005)              (24,295)          (6,294)            (7,224)           

เงินสดจ่ายเพื อซื.อบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียที ไม่มีอาํนาจควบคุม (62,367)              -           -           -          

จ่ายเงินปันผล (10,614,102)       (12,754,553)   (10,613,939)   (12,754,553)  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (19,465,588)       (9,150,352)     (13,332,694)   (17,488,008)  

ผลกระทบจากการเปลี ยนแปลงอตัราแลกเปลี ยนของยอดคงเหลือ

ในสกลุเงินตราต่างประเทศ 8,871              (10,895)          121                (5,534)           

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ7น (ลดลง) สุทธิ (3,095,239)         (1,700,492)     40,421           289,301         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที  1 มกราคม 10,650,407        11,226,141    268,321         409,711         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที� 30 มถุินายน 7,555,168          9,525,649      308,742         699,012         

ข้อมูลเพิ�มเติมสําหรับงบกระแสเงนิสด

รายการที�ไม่ใช่เงนิสด

ยอดหนี.คา้งชาํระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุนและใบอนุญาตใหใ้ช้

คลื นความถี โทรคมนาคม 84,630,190        94,429,880    6,319             614                

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ7นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที' 30 มถุินายน 2561 

 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

 

 

หมายเหตุ สารบัญ 
1. การดาํเนินงานและขอ้มูลทั�วไปของบริษทั 
2. เกณฑก์ารจดัทาํและนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาล 
3. เงินฝากธนาคารที�สามารถใชเ้ป็นการเฉพาะ 
4. ลูกหนี1การคา้และลูกหนี1หมุนเวียนอื�น 
5. เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
6. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
7. เงินลงทุนระยะยาวอื�น 
8. รายจ่ายฝ่ายทุน 
9. หนี1 สินที�มีภาระดอกเบี1ย 
10. เจา้หนี1การคา้และเจา้หนี1หมุนเวียนอื�น 
11. การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
12. ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
13. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
14. กาํไรต่อหุน้ 
15. เงินปันผล 
16. บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
17. เครื�องมือทางการเงิน 
18. ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 
19. การซื1อธุรกิจ 
20. หนี1 สินที�อาจเกิดขึ1น 
21. เหตุการณ์สาํคญั ขอ้พิพาททางการคา้และคดีความที�สาํคญั 
22. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
23. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล



 

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที' 30 มถุินายน 2561 

 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

 

 

1. การดาํเนินงานและข้อมูลทั'วไปของบริษทั 

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลที�จดัตั1งขึ1นในประเทศไทย และ 
ที�อยูจ่ดทะเบียนตั1งอยูเ่ลขที� 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื�อเดือนพฤศจิกายน 2534 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ไดแ้ก่ บริษทั อินทชั โฮลดิ1งส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40.45 (ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 : 
ร้อยละ 40.45) ของทุนจดทะเบียนของบริษทัและเป็นนิติบุคคลที�จดัตั1งขึ1นในประเทศไทย และ Singtel Strategic 
Investments Pte Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 23.32  (ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2560 : ร้อยละ 23.32) ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทัและเป็นนิติบุคคลที�จดัตั1งขึ1นในประเทศสิงคโปร์ 

การประกอบธุรกิจของบริษทั คือ ให้บริการที�ปรึกษาและบริหารงานให้กับบริษทัย่อย และบริษทัและบริษทัย่อย      
(“กลุ่มบริษทั”) มีการประกอบธุรกิจที�สาํคญั สรุปไดด้งันี1  

1) การเป็นผูด้าํเนินงานและให้บริการสื�อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ด้วยระบบ DATAKIT VIRTUAL 
CIRCUIT SWITCH โดยบริษทั แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั�นส์ จาํกัด (“ADC”) ซึ� งเป็น
บริษทัย่อยทางออ้ม ไดรั้บอนุญาตจากบริษทั ทีโอที จาํกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ตามสัญญาอนุญาตให้
ดําเนินกิจการบริการสื� อสารข้อมูลโดยใช้ระบบ DATAKIT VIRTUAL CIRCUIT SWITCH ในเขต
ชุมสายโทรศพัทน์ครหลวง ตามสญัญาฉบบัลงวนัที� 19 กนัยายน 2532 ภายใตส้ญัญาดงักล่าวขา้งตน้ ADC 
มีสิทธิและหนา้ที�ปฏิบติัตามเงื�อนไขและขอ้ตกลงโดยตอ้งโอนกรรมสิทธิg ในบรรดาเครื�องมือและอุปกรณ์
ต่างๆ หรือทรัพยสิ์นที�ไดก้ระทาํขึ1น หรือจดัหามาไวส้ําหรับดาํเนินการระบบ DATAKIT ให้แก่ทีโอที
ทนัทีที�ติดตั1งเสร็จเรียบร้อย และการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามสญัญาเป็นรายปีใหแ้ก่ทีโอที ในอตัราร้อยละ
ของรายได้จากการให้บริการของระบบ DATAKIT VIRTUAL CIRCUIT SWITCH ตามสัญญาและ
ผลประโยชน์อื�นใดที� พึงได้รับในรอบปี ก่อนหักค่าใช้จ่ายและค่าภาษีใดๆ หรืออย่างน้อยเท่ากับ
ผลประโยชน์ตอบแทนขั1นตํ�าต่อปีตามที�ระบุไวใ้นสญัญา 

ADC และ ทีโอที ไดต้กลงแกไ้ขสัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ โดยทาํสัญญาแกไ้ขเพิ�มเติมฉบบัลงวนัที� 25 
กนัยายน 2540 ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ดาํเนินการออกไปอีกจาก 10 ปี เป็น 25 ปี (สิ1นสุดสัญญา
วนัที� 24 กนัยายน 2565) และยกเวน้การเรียกเก็บเงินผลประโยชน์ตอบแทนรายปี ตั1งแต่วนัที� 25 กนัยายน 
2540 ทั1งนี1  ADC ไดอ้อกหุน้สามญัจาํนวน 10.75 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 10 บาทใหก้บั ทีโอที ในวนัที� 17 
มีนาคม 2541 (ร้อยละ 11.23 ของจาํนวนหุน้ทั1งหมด) เพื�อแลกกบัสิทธิดงักล่าว ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2561  
ทีโอที มีสดัส่วนถือหุน้ใน ADC คิดเป็นร้อยละ 48.12 (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 : ร้อยละ 48.12) 
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2) การเป็นผูด้าํเนินการและให้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�ภายใตค้ลื�นความถี� 2.1 GHz โดย บริษทั แอดวานซ์ 
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ซึ� งเป็นบริษทัย่อย ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้ เป็นผู ้ด ําเนินการและให้บริการ
โทรศพัทเ์คลื�อนที�ภายใตช่้วงคลื�นความถี�วิทยคุมนาคมระหว่าง 1950 MHz - 1965 MHz และ 2140 MHz - 2155 
MHz ตามใบอนุญาตเลขที�  NBTC/FREQ/TEL/55/1 (“ใบอนุญาต”) ลงวันที�  7 ธันวาคม 2555 โดย AWN 
ไดรั้บสิทธิตามใบอนุญาตดงักล่าว เริ�มตั1งแต่วนัที� 7 ธันวาคม 2555 ถึงวนัที� 6 ธันวาคม 2570 AWN มีภาระผูกพนั
จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามที�กาํหนดในใบอนุญาต 

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

เมื�อวนัที� 17 พฤศจิกายน 2558 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ใหเ้ป็นผูด้าํเนินการและใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�ภายใตช่้วงคลื�น
ความถี� วิทยุคมนาคมระหว่าง 1725 MHz - 1740 MHz  และ 1820 MHz - 1835 MHz ตามใบอนุ ญาตเลขที� 
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ�มเติมครั1 งที� 1) (“ใบอนุญาต”)  ลงวนัที� 25 พฤศจิกายน 2558 โดย AWN ไดรั้บสิทธิ
ตามใบอนุญาตดังกล่าว เริ� มตั1 งแต่วนัที�  26 พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัที�  15 กันยายน 2576 AWN มีภาระผูกพัน
จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามที�กาํหนดในใบอนุญาต 

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

เมื�อวนัที� 27 พฤษภาคม 2559 AWN ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ใหเ้ป็นผูด้าํเนินการและใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�ภายใตช่้วงคลื�น
ความถี� วิ ทยุคมน าคมระห ว่ าง 895 MHz - 905 MHz  และ 940 MHz - 950 MHz ตามใบอนุ ญาตเลขที� 
NBTC/FREQ/TEL/55/1 (เพิ�มเติมครั1 งที�  2) (“ใบอนุญาต”) ลงวนัที�  30 มิถุนายน 2559 โดย AWN ได้รับสิทธิ                      
ตามใบอนุญาตดงักล่าว เริ�มตั1งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวนัที� 30 มิถุนายน 2574 AWN มีภาระผูกพนัจะตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามที�กาํหนดในใบอนุญาต 

3) บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“SBN”) ซึ� งเป็นบริษทัย่อย ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) สาํหรับใบอนุญาตกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ เพื�อใหบ้ริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ที�ไม่ใชค้ลื�นความถี� ระดบัชาติ 
ตามใบอนุญาตเลขที� B1-N21331-0001-60 (“ใบอนุญาต”) ลงวนัที� 20 มีนาคม 2560 โดยมีกาํหนดสิ1นสุดวนัที� 
19 มีนาคม 2575 นอกจากนี1  SBN ไดรั้บใบอนุญาตจาก กสทช. สาํหรับใหบ้ริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์
ช่องต่าง ๆ แต่ละฉบบัมีระยะเวลา 1 ปี ทั1งนี1  SBN มีภาระผูกพนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่างๆ และจ่าย
ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามที�กาํหนดในใบอนุญาต 
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4) บริษทั ซีเอส ล็อกอินโฟ จาํกัด  (มหาชน) (“CSL”)  บริษทัย่อยทางออ้ม ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) สําหรับใบอนุญาต                    
ดา้นอินเตอร์เน็ต ประเภท 1 ประเภท 2 และ ด้านโทรคมนาคมประเภท 1 และประเภท 3 เพื�อดาํเนินการ                   
และให้บริการเกี�ยวกับศูนยข์อ้มูลอินเตอร์เน็ต  บริการอินเตอร์เน็ต บริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม                   
เพื�อการสื�อสารทั1งภายในประเทศและต่างประเทศ และจาํหน่ายอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี1  

  ประเทศที' บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
ชื'อกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการจัดตั%ง ณ วนัที'  ณ วนัที' 

   30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

   2561  2560 

บริษทัย่อย      
บริษทั แอดวานซ์ คอนแทค็ เซ็นเตอร์ จาํกดั ผูใ้ห้บริการขอ้มูลทางโทรศพัท ์ ไทย 99.99  99.99 
      
บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั หยดุให้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� ไทย 98.55  98.55 
      
บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั ผูจ้ดัจาํหน่ายบตัรเงินสด ไทย 99.99  99.99 
      
บริษทั แอดวานซ์ เอม็เปย ์จาํกดั ผูใ้ห้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการ 

  ชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงินสด 
ไทย 99.99  99.99 

      
บริษทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จาํกดั ผูใ้ห้บริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ ไทย 99.99  99.99 
      
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�บนคลื�นความถี� 

2.1 GHz, 900 MHz และ 1800 MHz ผูจ้ดั
จาํหน่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที� และให้บริการ
โทรศพัทร์ะหว่างประเทศ ให้บริการ
โทรคมนาคม บริการโครงข่ายโทรคมนาคม 
และให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือ
โทรทศัน์ 

ไทย 99.99  99.99 

      
บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค  
  จาํกดั 

ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึงเป็นผู ้
ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 
และให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ช่อง
ต่าง ๆ 

ไทย 99.99  99.99 

      
บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซพัพลาย จาํกดั ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่าย โทรศพัทเ์คลื�อนที�และ

อุปกรณ์ 
ไทย 99.99  99.99 

      
บริษทั แฟกซ์ ไลท ์จาํกดั ให้เช่าและบริการพื1นที� ที�ดินและอาคาร และ 

สิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ  
ไทย 99.98  99.98 
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  ประเทศที' บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
ชื'อกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการจัดตั%ง ณ วนัที'  ณ วนัที' 

   30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

   2561  2560 

บริษทัย่อย (ต่อ)      
บริษทั ไมโม่ เทค จาํกดั พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ (IT) บริการรวบรวม 

ขอ้มูลสาํหรับบริการเสริมบนโทรศพัทเ์คลื�อนที� 
(Content Aggregator) และให้บริการในการ
เรียกเก็บและรับชาํระเงินจากลูกคา้ 

ไทย 99.99  99.99 

      
บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด ์ 

เน็ทเวอร์ค  จาํกดั 
ให้บริการจดัอบรมแก่บริษทัในกลุ่ม ไทย 99.99  99.99 

      
บริษทั แอดวานซ์ ดิจิทลั ดิสทริบิวชั�น 
  จาํกดั 

ปัจจุบนัยงัไม่ประกอบธุรกิจ ไทย 99.99 - 

      
บริษทัย่อยทางอ้อม      
บริษทั แอดวานซ์ ดาตา้เน็ทเวอร์ค  
  คอมมิวนิเคชั�นส์ จาํกดั 

ผูใ้ห้บริการสื�อสารขอ้มูลผา่นเครือข่ายโทรศพัท ์
และ Optical Fiber  

ไทย 51.00  51.00 

      
บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจในการให้บริการศูนยข์อ้มูล

อินเทอร์เน็ตและบริการรับ-ส่งสญัญาณผา่น
ดาวเทียมเพื�อการสื�อสาร และจาํหน่ายอุปกรณ์
อินเตอร์เน็ต 

ไทย 81.47  - 

      
บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) จดัพิมพแ์ละโฆษณา สมุดรายนามผูใ้ชโ้ทรศพัท์

ฉบบัธุรกิจ 
ไทย 81.47  - 

      
บริษทั เอดี เวนเจอร์ จาํกดั (มหาชน) ให้บริการเสริมบนโทรศพัทเ์คลื�อนที� ไทย 81.47  - 
      
บริษทั เยลโล เพจเจส คอมเมอร์ส จาํกดั ธุรกิจสื�อโฆษณาออนไลน์ ไทย 81.47  - 
      
บริษทัร่วม      
บริษทั อินฟอร์เมชั�น ไฮเวย ์จาํกดั ให้บริการโครงข่ายสื�อสญัญาณโทรคมนาคม ไทย 29.00  29.00 
      
การร่วมค้า      
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค  จาํกดั พฒันาโครงสร้างพื1นฐานโครงข่ายใยแกว้นาํแสง ไทย 60.00  60.00 
      
บริษทั แรบบิท-ไลน์ เพย ์จาํกดั บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการชาํระเงิน 

 ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ไทย 33.33  - 

 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อย่างมีสาระสําคญักบับริษทัที�เกี�ยวขอ้งกัน ดงันั1นงบการเงินนี1                 
จึงอาจไม่แสดงถึงเงื�อนไขที�อาจมีอยู่หรือผลการดาํเนินงานซึ� งอาจเกิดขึ1นในกรณีที�กลุ่มบริษทัและบริษทัได้
ดาํเนินงานโดยปราศจากความสมัพนัธ์ดงักล่าว 
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2. เกณฑ์การจดัทําและนําเสนองบการเงินระหว่างกาล 

2.1 งบการเงินระหว่างกาลนี1 จดัทาํขึ1นเป็นเงินบาทและตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2560) 
เรื�อง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย โดย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นแบบย่อ และมีการเปิดเผยขอ้มูลเพิ�มเติมตามขอ้กาํหนด
ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินสาํหรับงวด
บญัชีปัจจุบนั 

ในระหวา่งงวด บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติั
ทางบญัชีที�ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงั
วนัที� 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้ับการปรับปรุงหรือ
จดัใหมี้ขึ1นเพื�อใหมี้เนื1อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี1 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญั
ต่องบการเงินระหว่างกาลของบริษทั 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ� งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกี�ยวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 เรื�อง “รายไดจ้ากสญัญา
ที�ทาํกบัลูกคา้” ที�จะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 
2562 เป็นตน้ไป ซึ�งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมื�อวนัที� 14 มีนาคม 2561 ทั1งนี1  มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ1นเพื�อใหมี้เนื1อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งมาเริ�มถือปฏิบติักับงบการเงิน
ของกลุ่มบริษทั เมื�อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหารของ กลุ่มบริษทั
อยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวที�มีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั
ในงวดที�จะเริ�มถือปฏิบติั 
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2.4 งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ซึ� งนาํมาแสดงเปรียบเทียบ
ไดม้าจากงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทัสาํหรับปีสิ1นสุดวนัเดียวกนัซึ� งได้
ตรวจสอบแลว้ 

2.5 ผลการดาํเนินงานซึ� งยงัไม่ไดต้รวจสอบที�ปรากฏในงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ1นสุดวนัที� 30 
มิถุนายน 2561 มิใช่เครื�องบ่งชี1และมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเต็มปี 

2.6 ข้อมูลบางประการซึ� งควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจําปีที� ได้จัดทําขึ1 นตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินมิได้นํามาแสดงไว้ ณ ที� นี1  เนื� องจากมิได้มีการกําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 
ในงบการเงินระหวา่งกาล ดงันั1น งบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ1นสุดวนัที� 
30 มิถุนายน 2561 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินสาํหรับปีสิ1นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ซึ� งไดมี้การ
ตรวจสอบแลว้ 

2.7 รายการบญัชีระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยที�มีสาระสาํคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินระหว่างกาล
รวมนี1 แลว้ งบการเงินระหวา่งกาลรวมสาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ1นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2561 
ไดจ้ดัทาํขึ1นโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ1นสุดวนัที� 
30 มิถุนายน 2561 ซึ�งไดส้อบทานแลว้ 

2.8 ดุลยพินิจและการประมาณการ 

ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลนี1 เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ 
การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน
จาํนวนเงินที�เกี�ยวกบั สินทรัพย ์หนี1 สิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลที�เกิดขึ1นจริงอาจแตกต่างจากที�ประมาณไว ้

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชดุ้ลยพินิจอย่างมีนัยสําคญัในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการ
ซึ�งถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีสิ1นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

2.9 นโยบายการบญัชีที�สาํคญั 

งบการเงินระหว่างกาลจดัทาํขึ1นโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบั                 
ที�ใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีสิ1นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 
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3. เงินฝากธนาคารที'สามารถใช้เป็นการเฉพาะ  

ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที�บงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ บริษทัย่อยตอ้งฝาก
เงินสดที�รับล่วงหนา้จากลูกคา้ไวใ้นธนาคารเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่ามูลค่าคงเหลือของเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ของ
บริษทัย่อย และไม่สามารถนําไปใช้สําหรับวตัถุประสงค์อื�นนอกจากชาํระให้แก่ผูใ้ห้บริการเท่านั1น ณ วนัที�                
30 มิถุนายน 2561 เงินฝากธนาคารที�สามารถใช้เป็นการเฉพาะในงบการเงินรวมมีจาํนวนเงิน 2,353 ล้านบาท  
(ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 : 2,643 ลา้นบาท) 

4. ลูกหนี%การค้าและลูกหนี%หมุนเวยีนอื'น 

ลูกหนี1การคา้และลูกหนี1หมุนเวียนอื�น ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี1  

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ ณ วันที'  ณ วันที'  ณ วันที'  ณ วันที' 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  2561  2560  2561  2560 

ลูกหนี%การค้า      
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 16     

ลูกหนี1การคา้  40 53 14 18 
รายไดค้า้งรับ  124 107 4 3 

  164 160 18 21 
บุคคลหรือกิจการอื�นๆ      

ลูกหนี1การคา้  10,004 7,902 182 173 
รายไดค้า้งรับ  7,374 7,580 1,575 1,581 

  17,378 15,482 1,757 1,754 

รวมลูกหนี%การค้า  17,542 15,642 1,775 1,775 
หกั  ค่าเผื�อหนี1สงสัยจะสูญ  (1,476) (1,463) (100) (101) 

ลูกหนี%การค้า - สุทธิ  16,066 14,179 1,675 1,674 

ลูกหนี%อื'น 16 2,648 2,892 19  545 

รวมลูกหนี%อื'น  2,648 2,892 19  545 

รวมลูกหนี%การค้าและลูกหนี%หมุนเวียนอื'น  18,714 17,071 1,694 2,219 
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หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2561  2560  2561  2560 
(กลบัรายการ) หนี1 สูญและหนี1สงสัยจะสูญ      

สาํหรับงวดสามเดือนสิ1นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 559 565 (1) - 

สาํหรับงวดหกเดือนสิ1นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 1,096 1,091 (1) - 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหนี1การคา้มีดงันี1  
หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  ณ วันที'  ณ วันที'  ณ วันที'  ณ วันที' 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  2561  2560  2561  2560 

บุคคลหรือกจิการที'เกี'ยวข้องกนั      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระถึงเกินกาํหนด      

ชาํระนอ้ยกวา่ 3 เดือน  162 159 18 21 
เกินกาํหนดชาํระกวา่ 3 เดือน     

แต่ไม่เกิน 6 เดือน - 1 - - 
เกินกาํหนดชาํระกวา่ 12 เดือน 2 - - - 

 164 160 18 21 

บุคคลหรือกจิการอื'นๆ      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระถึงเกินกาํหนด      

ชาํระนอ้ยกวา่ 3 เดือน  14,258 13,002 1 - 
เกินกาํหนดชาํระกวา่ 3 เดือน     

แต่ไม่เกิน 6 เดือน 1,004 563 - - 
เกินกาํหนดชาํระกวา่ 6 เดือน     

แต่ไม่เกิน 12 เดือน 237 112 - - 
เกินกาํหนดชาํระกวา่ 12 เดือน 1,879 1,805 1,756 1,754 
 17,378 15,482 1,757 1,754 
หกั  ค่าเผื�อหนี1สงสัยจะสูญ (1,476) (1,463) (100) (101) 

 15,902 14,019 1,657 1,653 

ลูกหนี%การค้า - สุทธิ 16,066 14,179 1,675 1,674 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีระยะเวลาตั1งแต่ 14 วนัถึง 120 วนั 
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ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทัมียอดหนี1 คงเหลือของรายไดค้า้งรับของเงินส่วนแบ่งรายได้
จากการใหบ้ริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ ซึ� งยอดคงเหลือดงักล่าวแสดงเป็นหนี1คงคา้งนานเกิน 12 เดือน เป็น
จาํนวนเงิน 1,584 ลา้นบาท และ 1,574 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 : 1,584 ลา้นบาท และ 1,574 
ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

เมื�อวนัที� 16 มกราคม 2556 บริษทัไดย้ื�นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ชาํระหนี1ดงักล่าวพร้อมดอกเบี1ยรวมเป็นจาํนวนเงิน 1,526 ลา้นบาท 

เมื�อวนัที�  1 พฤษภาคม 2560 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี1 ขาดให้ทีโอทีชาํระค่าส่วนแบ่งรายไดจ้ากการให้บริการ
โทรศพัทร์ะหว่างประเทศ ตั1งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดือนกนัยายน 2555 ใหก้บับริษทัเป็นจาํนวน 1,355 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบี1 ยตั1งแต่วนัชี1 ขาด จนกว่าจะชาํระเสร็จเป็นจาํนวนร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้ดงักล่าว 
นอกจากนี1  ทีโอทีตอ้งชาํระส่วนแบ่งรายไดจ้ากการใหบ้ริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศตั1งแต่เดือนตุลาคม 2555 
เป็นตน้ไปจนกว่าจะหมดภาระผูกพนัตามสัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการในวนัที� 30 กนัยายน 2558 หรือไดมี้การตกลง
แกไ้ขหรือทาํสญัญากนัใหม่ 

วนัที�  7 กันยายน 2560 บริษทัไดรั้บคาํฟ้องคดีหมายเลขดาํที� 1148/2560 ลงวนัที� 17 กรกฎาคม 2560 ซึ� งทีโอทียื�น
ฟ้องเพิกถอนคาํชี1ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที�ชี1ขาดใหที้โอทีชาํระค่าส่วนแบ่งรายไดจ้ากการใหบ้ริการโทรศพัท์
ระหวา่งประเทศตามขอ้ความขา้งตน้ ขณะนี1คดีอยูใ่นขั1นตอนของศาลปกครองกลาง 

เมื�อวนัที� 26 พฤศจิกายน 2556 บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั (“DPC”) ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ย ไดย้ื�นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง
เรียกร้องใหบ้ริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท”) ชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากการใหบ้ริการโทรศพัท์
ระหว่างประเทศ จาํนวน 9 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี1ยร้อยละ 7.5 ต่อปีจนถึงวนัฟ้องพร้อมดอกเบี1 ยรวมเป็นจาํนวนเงิน 
11 ลา้นบาท 

วนัที� 31 พฤษภาคม 2561 ศาลปกครองกลางมีคาํพิพากษาให ้กสท. ชาํระค่าส่วนแบ่งรายไดจ้ากการใหบ้ริการ
โทรศพัทร์ะหวา่งประเทศใหก้บั DPC จาํนวน 2.56 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี1ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้จาํนวน
ดงักล่าว จนกว่าจะชาํระเสร็จสิ1น นับแต่วนัฟ้องคดีเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระเสร็จสิ1น โดยใหช้าํระภายใน 60 วนั 
จากวนัที�คดีสิ1นสุด 

วนัที� 29 มิถุนายน 2561 DPC ยื�นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด เนื�องจากไม่เห็นดว้ยกบัคาํพิพากษาของศาล
ปกครองกลางที�ให้ กสท.ชําระเงินส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ ตามอตัรา
ค่าตอบแทนการใชแ้ละเชื�อมต่อ ตามคาํสั�งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ฉบบั 11/2553 เรื�อง 
ใหใ้ชอ้ตัราค่าตอบแทนการเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นอตัราอา้งอิง ซึ� งมิใช่อตัราที� DPC และ กสท. 
ตกลงร่วมกนัตามขอ้ตกลงแบ่งส่วนรายได ้ขณะนี1คดีอยูใ่นขั1นตอนของศาลปกครองสูงสุด 
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5. เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 

รายการเคลื�อนไหวในเงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งงวดหกเดือนสิ1นสุดวนัที� 30 มิถุนายน มีดงันี1  

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม 

  2561  2560 

ณ วนัที� 1 มกราคม  31 24 
รับรู้กาํไร (ขาดทุน) ในเงินลงทุนในบริษทัร่วม  (7) 7 
ณ วนัที' 30 มถุินายน  24 31 

สาํหรับงวดหกเดือนสิ1นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีรายการซื1อขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

รายการเคลื�อนไหวในเงินลงทุนในการร่วมคา้สาํหรับงวดหกเดือนสิ1นสุดวนัที� 30 มิถุนายน มีดงันี1  

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม 

  2561  2560 

ณ วนัที� 1 มกราคม  59 15 
เงินลงทุนเพิ�มขึ1น  788 45 
รับรู้ขาดทุนในเงินลงทุนในการร่วมคา้  (30) (1) 
ณ วนัที' 30 มถุินายน  817 59 

เงินลงทุนในการร่วมค้า 

บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั 

เมื�อวนัที� 6 ธันวาคม 2559 บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จาํกัด (“ABN”) ซึ� งเป็นบริษทัย่อยไดล้งทุน              
ใน บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกัด (“AN”) เป็นจาํนวน 599,998 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท โดย ABN ไดช้าํระ                  
ค่าหุ้นในราคาหุ้นละ 25 บาท เป็นจาํนวนเงิน 15 ลา้นบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 60 ต่อมา                 
เมื�อวนัที� 19 มกราคม 2560 ABN ไดช้าํระเงินค่าหุน้ส่วนที�เหลือ ในราคาหุน้ละ 75 บาท เป็นจาํนวนเงิน 45 ลา้นบาท 
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บริษทั แรบบิท - ไลน์ เพย์ จาํกดั 

เมื�อวนัที� 2 พฤศจิกายน 2560  ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั อนุมติัให้ลงทุนในบริษทั แรบบิท - ไลน์ เพย ์จาํกัด 
(“RLP”) ต่อมา เมื�อวนัที� 5 มีนาคม 2561 บริษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย ์จาํกดั (“AMP”) ซึ� งเป็นบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํ
สัญญาผูถื้อหุ้นกบับริษทั แรบบิทเพย ์ซิสเทม จาํกดั และ Line Pay Corporation สาํหรับการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 
33.33 หรือ 1,999,998 หุน้ ของ RLP ในราคาหุน้ละ 393.75 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 788 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์
การลงทุนนี1 เพื�อขยายธุรกิจในดา้นการใหบ้ริการเงินอิเลก็ทรอนิคส์ และการชาํระเงินทางอิเลก็ทรอนิคส์ เพื�อรองรับ
การใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในเศรษฐกิจแบบดิจิทลั 

6. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

รายการเคลื�อนไหวในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดหกเดือนสิ1นสุดวนัที� 30 มิถุนายน มีดงันี1  

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561  2560 

บริษทัย่อย    
ณ วนัที� 1 มกราคม  22,650 11,591 
เงินปันผลรับระหวา่งงวด (14,894) - 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15,601 14,412 
ลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ�มขึ1น 4 - 
ลดทุนของบริษทัยอ่ย - (2,267) 
ณ วนัที' 30 มถุินายน  23,361 23,736 
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การลดทุนในบริษทัย่อย 

บริษทั ดจิติอล โฟน จาํกดั 

เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2560 ที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั (“DPC”) ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ย ไดมี้มติ
อนุมติัลดทุนจดทะเบียนจาก 365,546,542 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็น 91,386,636 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
ซึ� งไดจ้ดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื�อวนัที� 5 มิถุนายน 2560 และกลบัรายการ
ขาดทุนสะสมจาํนวน 442 ลา้นบาท เพราะปัจจุบนั DPC มิไดป้ระกอบธุรกิจสร้างรายไดแ้ละผลกาํไร 
เงินจากการลดทุนดงักล่าวไดจ่้ายคืนใหผู้ถื้อหุน้เมื�อวนัที� 31 กรกฎาคม 2560 
 

 

การลงทุนในบริษทัย่อย 

บริษทั แอดวานซ์ ดจิทิัล ดสิทริบิวชั'น จาํกดั 

เมื�อว ันที�  2 ตุลาคม 2560 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติมติให้จัดตั1 งบริษัท แอดวานซ์  ดิ จิทัล  
ดิสทริบิวชั�น จํากัด (“ADD”) เป็นบริษัทย่อย เพื�อประกอบธุรกิจด้านนายหน้าประกันภัย ต่อมา เมื�อวนัที�  
8 กุมภาพนัธ์ 2561 ADD ไดจ้ดทะเบียนกับกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์มูลค่า 4 ลา้นบาท หรือ 
40,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท โดยบริษทัถือหุน้จาํนวน 39,997 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน 4 ลา้นบาท 
คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดหกเดือนสิ1นสุดวนัที� 30 มิถุนายน มีดงันี1  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ทุนชําระแล้ว  ราคาทุน  เงนิลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย เงนิปันผลรับ 
 ณ วนัที' ณ วนัที' ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที' สําหรับงวดหกเดือน 
 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม สิ%นสุดวนัที' 30 มถิุนายน 
 2561 2560 2561  2560  2561  2560  2561  2560 2561  2560 
 (ร้อยละ)                
บริษัทย่อย                  
บริษทั แอดวานซ ์คอนแทค็ เซ็นเตอร์ จาํกดั 99.99 99.99 272  272  811  811  346 480  180  - 
บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั 98.55 98.55 914  914  10,226  10,226  4,103 4,078  -  - 
บริษทั แอดวานซ ์เมจิคการ์ด  จาํกดั 99.99 99.99 250  250  250  250  298 290  14  - 
บริษทั แอดวานซ ์ เอม็เปย ์จาํกดั 99.99 99.99 300  300  336  336  874 790  230  - 
บริษทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จาํกดั 99.99 99.99 100  100  100  100  140 156  36  - 
บริษทั แอดวานซ ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั 99.99 99.99 1,350  1,350  1,485  1,485  12,888 14,197  12,649  - 
บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค จาํกดั 99.99 99.99 300  300  300  300  860 443  113  - 
บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ ์ซพัพลาย จาํกดั 99.99 99.99 50  50  50  50  185 209  153  - 
บริษทั แฟกซ ์ไลท ์จาํกดั 99.98 99.98 1  1  1  1  2,480 788  787  - 
บริษทั ไมโม่ เทค จาํกดั 99.99 99.99 50  50  50  50  1,092 1,130  732  - 
บริษทั แอดวานซ ์บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค จาํกดั 99.99 99.99 75  75  75  75  92 89  -  - 
บริษทั แอดวานซ ์ดิจิทลั ดิสทริบิวชั�น จาํกดั 99.99 - 4  -  4  -  3 -  -  - 
รวม      13,688  13,684  23,361  22,650  14,894  - 
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7. เงินลงทุนระยะยาวอื'น  

เงินลงทุนระยะยาวอื�น ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2561 และ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี1  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที' 
 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
เงินฝากประจาํกบัสถาบนัการเงินที�ถูกจาํกดัการใช ้ 11 11 -  - 
เงินลงทุนอื�น 49 48 48 48 
รวม 60 59 48 48 

เงินฝากประจาํกบัสถาบันการเงินที'ถูกจาํกดัการใช้ 

ณ วันที�  30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษัทมีเงินฝากประจํากับสถาบันการเงินจํานวนเงิน 11.20 ล้านบาท  
(ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 : 11.20 ลา้นบาท) ซึ�งวางไวเ้ป็นหลกัประกนัในการที�ธนาคารออกหนงัสือคํ1าประกนั
เกี�ยวกบัการปฏิบติัตามสญัญา 

เงินลงทุนอื'น 

บริษทั เนชั'นแนล ดจิทิัลไอด ีจาํกดั 

เมื�อวนัที�  22 กุมภาพันธ์ 2561 บริษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย ์จาํกัด (“AMP”) ซึ� งเป็นบริษทัย่อย ได้ลงทุนในบริษัท 
เนชั�นแนล ดิจิทลัไอดี จาํกดั จาํนวน 5,769 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวม 0.58 ลา้นบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 7.69 
ของทุนจดทะเบียน วตัถุประสงคข์องการลงทุนนี1 เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงดา้นกลยทุธ์แบบดิจิทลั 
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8. รายจ่ายฝ่ายทุน  

รายการเคลื�อนไหวของรายจ่ายฝ่ายทุนที�เกิดขึ1นในสาํหรับงวดหกเดือนสิ1นสุดวนัที� 30 มิถุนายน มีดงันี1  

ณ วนัที' 30 มิถุนายน 2561 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

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

 1 มกราคม      การซื%อ    30 มิถุนายน 

 2561      ธุรกจิ    2561 

ราคาทุน:    
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 200,450 11,833  (1,098)  2,127  - 213,312 
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 1,248  -  -  -  -  1,248 
ใบอนุญาตให้ใชค้ลื�นความถี�โทรคมนาคม 124,142  -  -  -  -  124,142 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 8,633 561  (6)  506  -  9,694 

รวม 334,473 12,394  (1,104)  2,633  -  348,396 
         

ค่าเสื'อมราคาสะสม ค่าตัดจําหน่ายสะสม 

  และค่าเผื'ออุปกรณ์ที'ยกเลกิการใช้งาน:         
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (67,871) (12,342)  429  (1,169)  -  (80,953) 
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ (1,248)  - - - -  (1,248) 
ใบอนุญาตให้ใชค้ลื�นความถี�โทรคมนาคม (16,618) (3,896)  -  -  -  (20,514) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น (4,134) (467)  3  (133)  -  (4,731) 

รวม (89,871) (16,705)  432  (1,302)  -  (107,446) 
           

มูลค่าตามบัญชี:         
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 132,579         132,359 
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ -       - 
ใบอนุญาตให้ใชค้ลื�นความถี�โทรคมนาคม 107,524         103,628 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 4,499         4,963 

รวม 244,602       240,950 
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ณ วนัที' 30 มิถุนายน 2560 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

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

 1 มกราคม        30 มิถุนายน 

 2560        2560 

ราคาทุน:     
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 165,401  21,223 (193) (107) 186,324 
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 1,248  - - - 1,248 
ใบอนุญาตให้ใชค้ลื�นความถี�โทรคมนาคม 124,142  - - - 124,142 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 7,426  523 - 107 8,056 

รวม 298,217  21,746 (193) - 319,770 
          

ค่าเสื'อมราคาสะสม ค่าตัดจําหน่ายสะสม 

  และค่าเผื'ออุปกรณ์ที'ยกเลกิการใช้งาน: 

         

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (47,130)  (10,304) 124 - (57,310) 
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ (1,248)  - - - (1,248) 
ใบอนุญาตให้ใชค้ลื�นความถี�โทรคมนาคม (8,764)  (3,895) - - (12,659) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น (3,327)  (391) - - (3,718) 

รวม (60,469)  (14,590) 124 - (74,935) 
       

มูลค่าตามบัญชี:        
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 118,271        129,014 
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ -        - 
ใบอนุญาตให้ใชค้ลื�นความถี�โทรคมนาคม 115,378        111,483 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 4,099        4,338 

รวม 237,748     244,835 

          
ค่าเสื'อมราคา ค่าตัดจําหน่ายและค่าเผื'ออุปกรณ์ที'ยกเลกิ 

การใช้งานสําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวันที' 30 มิถุนายน 

       

2561       ล้านบาท  16,705 

2560       ล้านบาท  14,590 
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ณ วนัที' 30 มิถุนายน 2561 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอด ณ วนัที'  เพิ'มขึ%น  ลดลง  โอน/อื'นๆ  ยอด ณ วนัที' 

 1 มกราคม        30 มิถุนายน 
 2561        2561 

ราคาทุน:      
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,705  28 (24) - 4,709 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 323  - - - 323 

รวม 5,028  28 (24) - 5,032 
          

ค่าเสื'อมราคาสะสมและค่าตัดจําหน่ายสะสม:          
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,451) (37) 22 - (4,466) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น (295)  (5) - - (300) 

รวม (4,746)  (42) 22 - (4,766) 

          

มูลค่าตามบัญชี:          
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 254    243 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 28     23 

รวม 282     266 
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ณ วนัที' 30 มิถุนายน 2560 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอด ณ วนัที'  เพิ'มขึ%น  ลดลง  โอน/อื'นๆ  ยอด ณ วนัที' 

 1 มกราคม        30 มิถุนายน 
 2560        2560 

ราคาทุน:      
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,050  25 (381) - 5,694 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 455  - (131) - 324 

รวม 6,505  25 (512) - 6,018 
          

ค่าเสื'อมราคาสะสมและค่าตัดจําหน่ายสะสม:          
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (5,713) (45) 369 - (5,389) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น (408)  (8) 126 - (290) 

รวม (6,121)  (53) 495 - (5,679) 
       

มูลค่าตามบัญชี:          
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 337    305 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 47     34 

รวม 384     339 
          

ค่าเสื'อมราคาและค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวดหกเดือน 

สิ%นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 

      

2561    ล้านบาท 42 

2560     ล้านบาท 53 

ส่วนหนึ�งของสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นเสาติดตั1งสายอากาศ (Tower) จาํนวน 13,198 ตน้
ที�บริษทัโอนให้แก่ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และเป็นเสาติดตั1งสายอากาศจาํนวน 152 ตน้ และตูใ้ส่อุปกรณ์ 
(Container) จาํนวน 115 ตู ้ที�บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อยไดโ้อนใหแ้ก่ บริษทั กสท โทรคมนาคม 
จาํกดั (มหาชน) กลุ่มบริษทัไดท้บทวนสัญญาใหด้าํเนินการ และพิจารณาถึงลกัษณะและหนา้ที�การใชง้านของ
เสาติดตั1งสายอากาศและตูใ้ส่อุปกรณ์ดงักล่าวแลว้ เห็นว่ามิใช่เครื�องมือและอุปกรณ์ตามที�กาํหนดไวใ้นสัญญา
อนุญาตใหด้าํเนินการ จึงไม่มีหนา้ที�ตอ้งส่งมอบเสาติดตั1งสายอากาศและตูใ้ส่อุปกรณ์ดงักล่าว และกลุ่มบริษทั
ไดย้ื�นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสาํนกัระงบัขอ้พิพาท สาํนกังานศาลยติุธรรม เพื�อใหค้ณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี1ขาดว่า
สินทรัพยด์งักล่าวไม่ใช่เครื�องมือและอุปกรณ์ตามที�กาํหนดในสัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการในเดือนกรกฎาคม 2557
ตน้ทุนใบอนุญาตให้ใชค้ลื�นความถี�รับรู้เมื�อเริ�มแรกดว้ยราคาเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนที�ไดม้า
ของใบอนุญาตฯ ดงักล่าว 
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9. หนี%สินที'มภีาระดอกเบี%ย 

หนี1 สินที�มีภาระดอกเบี1ย ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี1  

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที' 
  30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
  2561  2560  2561  2560 

ส่วนที'หมุนเวยีน      
เงินกูย้มืระยะสั1นจากสถาบนัการเงิน  2,050 6,500  -  - 
ส่วนของหนี1 สินระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระ      
 ภายในหนึ�งปี      
 - ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระ      

 ภายในหนึ�งปี  30 3,025  -  3,025 
 - ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระ     

 ภายในหนึ�งปี  7,787 -  -  - 
 - ส่วนของหนี1 สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน       

 ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 16 56 51  12  13 
รวมส่วนของหนี1 สินระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระ        

ภายในหนึ�งปี  7,873 3,076  12  3,038 
เงินกูย้มืระยะสั1นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 16 500  - 4,840 4,640 
  10,423 9,576  4,852  7,678 

ส่วนที'ไม่หมุนเวยีน    
หนี1 สินระยะยาว    
 - เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ  59,923 59,818 - - 
 - หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิ 16 32,380 40,163 - - 
 - หนี1 สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 16 106 121 35  29 
รวมหนี1 สินระยะยาว  92,409 100,102 35  29 

รวม  102,832 109,678 4,887  7,707 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขอ้จาํกดัที�ตอ้งปฏิบติัตาม รวมทั1งการรักษาอตัราส่วนทางการเงินที�กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนด
วา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละเงินกูย้ืมระยะยาว 
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ราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูร้ะยะยาว (ยอดรวมก่อนหักค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู)้ ณ วนัที� 
30 มิถุนายน 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี1  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 ราคาตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม* 

 ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที' 
 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
หุน้กูร้ะยะยาว 40,203  40,203  40,857  41,442 

* มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูที้�มีการซื1อขายในตลาดหุ้นกูค้าํนวณจากราคาซื1อขายที�ประกาศอยู่ในสมาคมตลาด 

ตราสารหนี1ไทย โดยใชร้าคาปิด ณ วนัที�ในรายงาน 

รายการเคลื�อนไหวของหนี1 สินที�มีภาระดอกเบี1ยที�เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินสาํหรับงวดหกเดือนสิ1นสุดวนัที� 
30 มิถุนายน มีดงันี1  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 เงนิกู้ยืม เงนิกู้ยืม  เงนิกู้ยืม  หุ้นกู้  หนี%สินภายใต้ รวม 
 ระยะสั%น ระยะสั%น  ระยะยาว  ระยะยาว สัญญาเช่า  
 จากสถาบัน จากกจิการ     การเงนิ  
 การเงนิ ที'เกี'ยวข้องกนั       
ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 6,500 -  62,843 40,163 172 109,678 
รายการกระแสเงนิสด    
เพิ�มขึ1น 7,450 500  - - - 7,950 
จ่ายชาํระคืน (12,150) -  (2,858) - (25) (15,033) 

รวมรายการกระแสเงนิสด (4,700) 500  (2,858) - (25) (7,083) 
        
รายการที'ไม่ใช่กระแสเงนิสด 
เพิ�มขึ1น - - - - 13 13 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ1นจริง - -  (98) - - (98) 
ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้าย - -  6 4 - 10 

รวมรายการที'ไม่ใช่กระแสเงนิสด - -  (92) 4 13 (75) 
        
รายการเคลื'อนไหวจากการซื%อธุรกจิ        
เพิ�มขึ1นจากการซื1อธุรกิจ 250 -  60 - 2 312 

ณ วนัที' 30 มิถุนายน 2561 2,050 500 59,953 40,167 162 102,832 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 เงนิกู้ยืม เงนิกู้ยืม  เงนิกู้ยืม  หุ้นกู้  หนี%สินภายใต้ รวม 
 ระยะสั%น ระยะสั%น  ระยะยาว  ระยะยาว สัญญาเช่า  
 จากสถาบัน จากกจิการ     การเงนิ  
 การเงนิ ที'เกี'ยวข้องกนั       
          

ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 9,200 -  58,003  31,565  190  98,958 
รายการกระแสเงนิสด           
เพิ�มขึ1น 12,000 -  6,653 - -  18,653 
จ่ายชาํระคืน (12,200) -  (897) (397) (24) (13,518) 

รวมรายการกระแสเงนิสด (200) -  5,756 (397)  (24) 5,135 

         
รายการที'ไม่ใช่กระแสเงนิสด    
เพิ�มขึ1น - - - - 13 13 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ1นจริง - -  (391) - - (391) 
ตน้ทุนการกูย้มื - -  (24) - - (24) 
ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้าย - -  8 4 - 12 

รวมรายการที'ไม่ใช่กระแสเงนิสด - -  (407) 4 13 (390) 

ณ วนัที' 30 มิถุนายน 2560 9,000 - 63,352 31,172 179 103,703 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 เงนิกู้ยืม เงนิกู้ยืมระยะสั%น  เงนิกู้ยืม หนี%สินภายใต้ รวม 
 ระยะสั%นจาก จากกจิการ  ระยะยาว สัญญาเช่า  
 สถาบันการเงนิ ที'เกี'ยวข้องกนั   การเงนิ  
ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 - 4,640 3,025 42 7,707 
รายการกระแสเงนิสด      
เพิ�มขึ1น 2,900 200 -  -  3,100 
จ่ายชาํระคืน (2,900) - (2,828)  (6)  (5,734) 

รวมรายการกระแสเงนิสด - 200 (2,828)  (6)  (2,634) 

   
รายการที'ไม่ใช่กระแสเงนิสด   
เพิ�มขึ1น - - - 11 11 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ1นจริง - - (197) - (197) 

รวมรายการที'ไม่ใช่กระแสเงนิสด - - (197) 11 (186) 

ณ วนัที' 30 มิถุนายน 2561 - 4,840 - 47 4,887 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 เงนิกู้ยืม เงนิกู้ยืมระยะสั%น  เงนิกู้ยืม หนี%สินภายใต้ รวม 
 ระยะสั%นจาก จากกจิการ  ระยะยาว สัญญาเช่า  
 สถาบันการเงนิ ที'เกี'ยวข้องกนั   การเงนิ  
ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 5,700 6,440 5,355 43 17,538 
รายการกระแสเงนิสด     
เพิ�มขึ1น 2,000 - -  -  2,000 
จ่ายชาํระคืน (5,700) - (897) (7)  (6,604) 

รวมรายการกระแสเงนิสด (3,700) - (897) (7)  (4,604) 

      
รายการที'ไม่ใช่กระแสเงนิสด  
เพิ�มขึ1น - - - 13 13 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ1นจริง - - (348) - (348) 
ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้าย - - 2 - 2 

รวมรายการที'ไม่ใช่กระแสเงนิสด - - (346) 13 (333) 

ณ วนัที' 30 มิถุนายน 2560 2,000 6,440 4,112 49 12,601 

10. เจ้าหนี%การค้าและเจ้าหนี%หมุนเวยีนอื'น  

เจา้หนี1การคา้และเจา้หนี1หมุนเวียนอื�น ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี1  

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที' 
  30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 

  2561  2560  2561  2560 

เจ้าหนี%การค้า      
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 16 149 54 68 18 
บุคคลหรือกิจการอื�นๆ  13,967 14,632 40 25 
รวม  14,116 14,686 108 43 
    
เจ้าหนี%อื'น 16 16,943 17,455 2,609 2,749 

รวมเจ้าหนี%การค้าและเจ้าหนี%หมนุเวยีนอื'น  31,059 32,141 2,717 2,792 
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11. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

โครงการ Performance share plan 

ครั%งที' 1 

ในเดือนมีนาคม 2556 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครั1 งที� 1/2556 ไดอ้นุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื1อ
หุน้สามญัของบริษทั โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิไดเ้สนอขายใหแ้ก่พนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย รวมถึงกรรมการ
ของบริษทัที� มีคุณสมบัติตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant I”) โดยข้อมูลสําคญัของใบสําคัญ
แสดงสิทธิซื1อหุน้สามญั มีดงันี1  

วนัที�อนุมติั: 27 มีนาคม 2556 
จาํนวนหน่วยที�เสนอขาย: 405,800 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิที�จะซื1อหุน้: 206.672 บาท/หุน้ 
จาํนวนหุน้ที�ออกเพื�อรองรับ: 405,800 หุน้ 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัที�มีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซื1อหุน้สามญัครั1 งแรก 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื1อหุน้สามญัได ้1 หุน้ 

ครั%งที' 2 

ในเดือนมีนาคม 2557 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครั1 งที� 1/2557 ไดอ้นุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื1อ
หุ้นสามัญของบริษัท โดยใบสําคัญแสดงสิทธิได้เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษทัและบริษัทย่อย รวมถึง
กรรมการของบริษทัที�มีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant II”) โดยขอ้มูลสําคญัของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซื1อหุน้สามญั มีดงันี1  

วนัที�อนุมติั: 26 มีนาคม 2557 
จาํนวนหน่วยที�เสนอขาย: 680,000 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิที�จะซื1อหุน้: 211.816 บาท/หุน้ 
จาํนวนหุน้ที�ออกเพื�อรองรับ: 680,000 หุน้ 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัที�มีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซื1อหุน้สามญัครั1 งแรก 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื1อหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
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ครั%งที' 3 

ในเดือนมีนาคม 2558 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครั1 งที� 1/2558 ไดอ้นุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื1อ
หุ้นสามัญของบริษทั โดยใบสําคัญแสดงสิทธิได้เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย รวมถึง
กรรมการของบริษทัที�มีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant III”) โดยขอ้มูลสาํคญั
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิซื1อหุน้สามญั มีดงันี1  

วนัที�อนุมติั: 24 มีนาคม 2558 
จาํนวนหน่วยที�เสนอขาย: 872,200 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิที�จะซื1อหุน้: 249.938 บาท/หุน้ 
จาํนวนหุน้ที�ออกเพื�อรองรับ: 872,200 หุน้ 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัที�มีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซื1อหุน้สามญัครั1 งแรก 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื1อหุน้สามญัได ้1 หุน้ 

ครั%งที' 4 

ในเดือนมีนาคม 2559 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครั1 งที� 1/2559 ไดอ้นุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื1อ
หุ้นสามัญของบริษทั โดยใบสําคัญแสดงสิทธิได้เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย รวมถึง
กรรมการของบริษทัที�มีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant IV”) โดยขอ้มูลสาํคญั
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิซื1อหุน้สามญั มีดงันี1  

วนัที�อนุมติั: 29 มีนาคม 2559 
จาํนวนหน่วยที�เสนอขาย: 826,900 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิที�จะซื1อหุน้: 166.588 บาท/หุน้ 
จาํนวนหุน้ที�ออกเพื�อรองรับ: 826,900 หุน้ 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัที�มีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซื1อหุน้สามญัครั1 งแรก 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื1อหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
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ครั%งที' 5 

ในเดือนมีนาคม 2560 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครั1 งที� 1/2560 ไดอ้นุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื1อ
หุ้นสามัญของบริษทั โดยใบสําคัญแสดงสิทธิได้เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย รวมถึง
กรรมการของบริษทัที�มีคุณสมบติัตามโครงการ Performance share plan (“ESOP - Grant V”) โดยขอ้มูลสาํคญั
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิซื1อหุน้สามญั มีดงันี1  

วนัที�อนุมติั: 30 มีนาคม 2560 
จาํนวนหน่วยที�เสนอขาย: 1,410,500 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิที�จะซื1อหุน้: 160.434 บาท/หุน้ 
จาํนวนหุน้ที�ออกเพื�อรองรับ: 1,410,500 หุน้ 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัที�มีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซื1อหุน้สามญัครั1 งแรก 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื1อหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ระยะเวลาเสนอขาย: ภายใน 1 ปี นับจากวนัที�ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ให้ออกและ

เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิตามโครงการใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
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การเปลี�ยนแปลงใบสาํคญัแสดงสิทธิซื1อหุน้สามญั สาํหรับงวดหกเดือนสิ1นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2561 แสดงไดด้งันี1  

หน่วย : พนัหน่วย 
 ณ วนัที' 1 มกราคม รายการระหว่างงวด ณ วนัที' 30 มถุินายน 
 2561  ออกให้  ใช้สิทธิ  หมดอายุ  2561 

ESOP - Grant I      
- กรรมการ 20  - - (20) - 
- พนกังาน 352  - - (352) - 

 372  - - (372) - 
ESOP - Grant II       
- กรรมการ 30  - - - 30 
- พนกังาน 612  - - - 612 
 642  - - - 642 

ESOP - Grant III       
- กรรมการ 51  - - - 51 
- พนกังาน 726  - - - 726 
 777  - - - 777 

ESOP - Grant IV       
- กรรมการ 57  - - - 57 
- พนกังาน 654  - - - 654 

 711  - - - 711 
ESOP - Grant V       
- กรรมการ 89  - - - 89 
- พนกังาน 964  - - - 964 
 1,053  - - - 1,053 

รวม 3,555  - - (372) 3,183 

* ทั1งนี1  ESOP ขา้งตน้นั1นไดร้วม ESOP ของพนกังานหรือผูบ้ริหารที�ไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามขอ้กาํหนดสิทธิ
และเงื�อนไขที�กาํหนด 



 

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที' 30 มถุินายน 2561 

 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 

- 27 - 

 

การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

กลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนที�ออกให ้ณ วนัที�
ใหสิ้ทธิโดยใช ้Monte Carlo Simulation technique โดยมีขอ้สมมติฐานที�สาํคญัดงันี1  

ครั%งที' 2 

มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลี�ยถ่วงนํ1าหนกั ณ วนัที�ใหสิ้ทธิ 101.617  บาทต่อหุน้ 
ราคาหุน้ ณ วนัที�ใหสิ้ทธิ 240.000  บาทต่อหุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ 211.816  บาทต่อหุน้ 
ความผนัผวนของหุน้ที�คาดหวงั ร้อยละ 25.15 
เงินปันผลที�คาดหวงั ร้อยละ 5.00 
อตัราดอกเบี1ยปลอดความเสี�ยง ร้อยละ 3.08 

ครั%งที' 3 

มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลี�ยถ่วงนํ1าหนกั ณ วนัที�ใหสิ้ทธิ 82.907  บาทต่อหุน้ 
ราคาหุน้ ณ วนัที�ใหสิ้ทธิ 236.000  บาทต่อหุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ 249.938  บาทต่อหุน้ 
ความผนัผวนของหุน้ที�คาดหวงั ร้อยละ 22.99 
เงินปันผลที�คาดหวงั ร้อยละ 5.28 
อตัราดอกเบี1ยปลอดความเสี�ยง ร้อยละ 2.34 

ครั%งที' 4 

มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลี�ยถ่วงนํ1าหนกั ณ วนัที�ใหสิ้ทธิ 67.742  บาทต่อหุน้ 
ราคาหุน้ ณ วนัที�ใหสิ้ทธิ 165.000  บาทต่อหุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ 166.588  บาทต่อหุน้ 
ความผนัผวนของหุน้ที�คาดหวงั ร้อยละ 27.70 
เงินปันผลที�คาดหวงั ร้อยละ 8.48 
อตัราดอกเบี1ยปลอดความเสี�ยง ร้อยละ 1.72 
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ครั%งที' 5 

มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลี�ยถ่วงนํ1าหนกั ณ วนัที�ใหสิ้ทธิ 111.857  บาทต่อหุน้ 
ราคาหุน้ ณ วนัที�ใหสิ้ทธิ 172.500  บาทต่อหุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ 160.434  บาทต่อหุน้ 
ความผนัผวนของหุน้ที�คาดหวงั ร้อยละ 27.22 
เงินปันผลที�คาดหวงั ร้อยละ 5.55 
อตัราดอกเบี1ยปลอดความเสี�ยง ร้อยละ 2.01 

สาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ1นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกรายจ่ายโดย
ใชหุ้น้เป็นเกณฑเ์ป็นจาํนวน 17 ลา้นบาท และ 26 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
(สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ1นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560 : 9 ลา้นบาท และ 18 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

12. ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัมีส่วนงานดาํเนินงาน ดงันี1  
ส่วนงาน 1 บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� 
ส่วนงาน 2 ขายเครื�องโทรศพัทเ์คลื�อนที� 
ส่วนงาน 3  บริการสื�อสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัทแ์ละอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
ข้อมูลตามส่วนที'รายงาน 
ผลการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนสิ%นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 

หน่วย : ล้านบาท 

 บริการโทรศัพท์เคลื'อนที'  ขายเครื'องโทรศัพท์  บริการสื'อสารข้อมูล  รวมส่วนงานที' 
   เคลื'อนที'  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รายงาน 
     อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง   
     2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 34,310 32,081  5,762  5,859  2,156  1,139  42,228  39,079 
      

กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 
      ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 10,552  9,378 (1,295)   (757) 366 36 9,623 8,657 
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ผลการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 

หน่วย : ล้านบาท 

 บริการโทรศัพท์เคลื'อนที'  ขายเครื'องโทรศัพท์  บริการสื'อสารข้อมูล  รวมส่วนงานที' 
   เคลื'อนที'  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รายงาน 
     อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง   
     2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 67,077 63,627 12,048 12,267 4,036 2,043 83,161 77,937 
       กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 

      ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 21,207  19,593 
 

(2,673)  (1,647) 
 

795 
 

72 
 

19,329 
 

18,018 

สินทรัพย์ตามส่วนงาน ณ วนัที' 30 มิถุนายน 2561 และวนัที' 31 ธันวาคม 2560 มีดงันี% 

หน่วย : ล้านบาท 

 บริการโทรศัพท์เคลื'อนที'  ขายเครื'องโทรศัพท์  บริการสื'อสารข้อมูล  รวมส่วนงานที' 
   เคลื'อนที'  ผ่านสายโทรศัพท์และ  รายงาน 
     อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง   
     ณ วนัที' 30  ณ วนัที' 31  ณ วนัที' 30  ณ วนัที' 31  ณ วนัที' 30  ณ วนัที' 31  ณ วนัที' 30  ณ วนัที' 31 
     มิถุนายน  ธันวาคม  มิถุนายน  ธันวาคม  มิถุนายน  ธันวาคม  มิถุนายน  ธันวาคม 
     2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
สินทรัพยส่์วนงาน 263,748  269,205 8,254 8,205 10,763 6,658 282,765 284,068 

13. ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 

การรับรู้ภาษีเงินไดขึ้1นอยู่กบัการประมาณการที�ดีที�สุดของฝ่ายบริหารเกี�ยวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจาํปีถวัเฉลี�ย
ถ่วงนํ1 าหนกัที�คาดไวส้าํหรับปีทางการเงินเต็มปีที�ใชก้บัรายไดก่้อนภาษีของงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดที้�
แทจ้ริงรวมในการดาํเนินงานสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ1นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2561 ของกลุ่ม
บริษทั คือ ร้อยละ 16.62 และร้อยละ 16.85  ตามลาํดบั และของบริษทั คือ ร้อยละ 0.84 และร้อยละ 0.72 ตามลาํดบั  
(สาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ1นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560 : ของกลุ่มบริษทั คือ ร้อยละ 16.66 และ
ร้อยละ 17.26 ตามลาํดบั และของบริษทั คือ ร้อยละ 0.95 และร้อยละ 0.87 ตามลาํดบั) การเปลี�ยนแปลงของ
อตัราภาษีเงินไดที้�แทจ้ริงของงบการเงินเฉพาะกิจการเกิดจากรายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี 
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14. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั%นพื%นฐาน 

กาํไรต่อหุน้ขั1นพื1นฐานสาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ1นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 คาํนวณ
จากกําไรสําหรับงวดที� เป็นส่วนของผู ้ถือหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทและบริษัทและจํานวนหุ้นสามัญที�
ออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งงวดในแต่ละงวด โดยถวัเฉลี�ยถ่วงนํ1าหนกัดงันี1  

สําหรับงวดสามเดือนสิ%นสุดวนัที' 30 มถุินายน 

   (ล้านบาท/ล้านหุ้น)

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

กาํไรที'เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัท (ขั%นพื%นฐาน) 8,005 7,215  8,005  7,215 

จาํนวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลี'ยถ่วงนํ%าหนกั (ขั%นพื%นฐาน) 2,973 2,973  2,973  2,973 

กาํไรต่อหุ้น (ขั%นพื%นฐาน) (บาท) 2.69 2.43  2.69  2.43 

สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที' 30 มถุินายน 

   (ล้านบาท/ล้านหุ้น)

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

กาํไรที'เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัท (ขั%นพื%นฐาน) 16,042 14,908  16,042  14,908 

จาํนวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลี'ยถ่วงนํ%าหนกั (ขั%นพื%นฐาน) 2,973 2,973  2,973  2,973 

กาํไรต่อหุ้น (ขั%นพื%นฐาน) (บาท) 5.40 5.01  5.40  5.01 
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กาํไรต่อหุ้นปรับลด 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ1นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 คาํนวณ
จากกาํไรสาํหรับงวดที�เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของกลุ่มบริษทัและบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัที�ออกจาํหน่าย
แลว้ระหวา่งงวดในแต่ละงวด โดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ1าหนกัหลงัจากที�ไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลดดงันี1  

สําหรับงวดสามเดือนสิ%นสุดวนัที' 30 มถุินายน 
   (ล้านบาท/ล้านหุ้น)

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 
กาํไรที�เป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั (ขั1นพื1นฐาน) 8,005 7,215 8,005 7,215 

กาํไรที'เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ปรับลด) 8,005 7,215 8,005 7,215 
     

จาํนวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ1 าหนกั (ขั1นพื1นฐาน) 2,973 2,973 2,973 2,973 
จาํนวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลี'ยถ่วงนํ%าหนกั  (ปรับลด) 2,973 2,973 2,973 2,973 

กาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 2.69 2.43 2.69 2.43 

สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที' 30 มถุินายน 
   (ล้านบาท/ล้านหุ้น)

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 
กาํไรที�เป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั (ขั1นพื1นฐาน) 16,042 14,908 16,042 14,908 

กาํไรที'เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ปรับลด) 16,042 14,908 16,042 14,908 
     

จาํนวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ1 าหนกั (ขั1นพื1นฐาน) 2,973 2,973 2,973 2,973 

จาํนวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลี'ยถ่วงนํ%าหนกั  (ปรับลด) 2,973 2,973 2,973 2,973 

กาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 5.40 5.01 5.40 5.01 
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15. เงินปันผล 

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัเมื�อวนัที� 30 มีนาคม 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 10.08 บาท ทั1งนี1 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับหุ้นสามญัในอตัรา 
หุน้ละ 5.79 บาท เมื�อวนัที� 1 กนัยายน  2559 ดงันั1นจึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 4.29 บาท เป็นจาํนวนเงิน
ทั1งสิ1น 12,755 ลา้นบาท ซึ�งเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2560 

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัเมื�อวนัที� 29 มีนาคม 2561 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 7.08 บาท ทั1 งนี1 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับหุ้นสามญัในอตัรา 
หุ้นละ 3.51 บาท เมื�อวนัที� 25 สิงหาคม 2560 ดงันั1นจึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 3.57  บาท เป็นจาํนวน
เงินทั1งสิ1น 10,614 ลา้นบาท ซึ�งเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2561 

16. บุคคลหรือกจิการที'เกี'ยวข้องกนั 

กิจการและบุคคลที�ควบคุมบริษทัหรือถูกควบคุมโดยบริษทัหรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกับบริษทัทั1งทางตรง 
หรือทางออ้ม กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั บริษทัย่อยและบริษทัย่อย
ลาํดับถดัไป บุคคลที� เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษทั ซึ� งทาํให้ผูเ้ป็นเจ้าของดังกล่าว
มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสําคญัรวมทั1 งกรรมการและพนักงานของบริษทัและ
สมาชิกในครอบครัวที�ใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั1น กิจการและบุคคลทั1งหมดเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัซึ� งอาจมีขึ1นได ้ตอ้งคาํนึงถึงรายละเอียด
ของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัและบริษทัไดด้าํเนินการคา้ตามปกติกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยกลุ่มบริษทัและ
บริษทัไดคิ้ดราคาซื1อ-ขายสินคา้ และบริการกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนัดว้ยราคาที�สมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบ
กบัราคากลางของตลาดในธุรกิจนั1นๆ แลว้ โดยมีเงื�อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ รายการค่าที�ปรึกษาและบริหารงาน
คิดราคาตามที�ตกลงร่วมกนั โดยคาํนวณจากสดัส่วนการทาํงานที�บริษทัไดท้าํใหก้บับริษทัผูว้า่จา้งในแต่ละปี  
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ความสมัพนัธ์ที�กลุ่มบริษทัและบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั มีดงันี1  

ชื'อกจิการ ประเทศที'จดัตั%ง 

/สัญชาต ิ
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทัยอ่ย ไทย กิจการที�อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั 
บริษทั อินทชั โฮลดิ1งส์ จาํกดั (มหาชน) 
   และกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  
   (“กลุ่มอินทชั”) 

ไทยและลาว บริษทั อินทชั โฮลดิ1งส์ จาํกดั (มหาชน) (“อินทชั”) ซึ�งเป็น 
ผูถื้อหุน้ที�มีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบริษทัและ 
มีกรรมการร่วมกนั 

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

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

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

ที�มีกรรมการบริษทัร่วมกนั 

รายการที�สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที� เกี� ยวข้องกันสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ1นสุดวนัที�  
30 มิถุนายน มีดงันี1   

สําหรับงวดสามเดือนสิ%นสุดวนัที' 30 มถุินายน 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 

รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์        
บริษทัยอ่ย - - 433  421 
กลุ่มอินทชั 13 8  1  - 
กลุ่ม Singtel 102 545 - - 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 23 34 - - 

รวม 138 587 434 421 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 
        
รายได้ดอกเบี%ย       
บริษทัยอ่ย -  - 280 316 
        
รายได้อื'น      

บริษทัยอ่ย -  - 12  15 
กลุ่มอินทชั -  3 -  - 
กลุ่ม Singtel 1  - -  - 
การร่วมคา้ 2  - -  - 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น  1  - -  - 

รวม 4  3 12 15 
        
ค่าเช่าและค่าบริการอื'น     

บริษทัยอ่ย - - 12 6 
กลุ่มอินทชั 47 89 - - 
กลุ่ม Singtel 60 33 - - 
บริษทัร่วม 16 55 - - 
การร่วมคา้ 5 - - - 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 16 - - - 
รวม 144 177 12 6 
        
ค่าโฆษณา     
กลุ่มอินทชั 2 1 - - 
กลุ่ม Singtel 1 - - - 
รวม 3 1 - - 
     
ค่าตอบแทนผู้บริหาร     
ผลประโยชน์ระยะสั1นของพนกังาน 52 46 47 46 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 4 2 4 2 
รวม 56 48 51 48 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 

ซื%อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื'นๆ        
กลุ่มอินทชั 5  6  -  - 
        
ต้นทุนทางการเงนิ        
บริษทัยอ่ย -  -  16  23 
กลุ่มอินทชั -  1  -  - 
บริษทัร่วม 1  1  -  - 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 6  -  -  - 

รวม 7  2  16  23 

สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที' 30 มถุินายน 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 

รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์        
บริษทัยอ่ย - - 866  843 
กลุ่มอินทชั 23 17  1  - 
กลุ่ม Singtel 172 610 - - 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 39 66 - - 

รวม 234 693 867 843 

     

ขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื'นๆ     
บริษทัยอ่ย - - - 13 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 

เงนิปันผลรับจาก       
บริษทัยอ่ย -  -  14,894 - 
        
รายได้ดอกเบี%ย       
บริษทัยอ่ย -  - 566 620 
        
รายได้อื'น      

บริษทัยอ่ย -  - 25  32 
กลุ่มอินทชั 1  5 -  - 
กลุ่ม Singtel 1  - -  - 
การร่วมคา้ 3  1 -  - 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 1  - -  - 

รวม 6  6 25 32 
        
ค่าเช่าและค่าบริการอื'น     

บริษทัยอ่ย - - 19 10 
กลุ่มอินทชั 110 222 - - 
กลุ่ม Singtel 118 132 - - 
บริษทัร่วม 32 163 - - 
การร่วมคา้ 8 - - - 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 33 - - - 

รวม 301 517 19 10 
        
ค่าโฆษณา     
กลุ่มอินทชั 2 3 - - 
กลุ่ม Singtel 2 - - - 

รวม 4 3 - - 
     
ค่าตอบแทนผู้บริหาร     
ผลประโยชน์ระยะสั1นของพนกังาน 98 78 82 78 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 6 4 6 4 

รวม 104 82 88 82 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 

ซื%อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื'นๆ        
กลุ่มอินทชั 6  10  -  - 
        
ต้นทุนทางการเงนิ        
บริษทัยอ่ย -  -  31  45 
กลุ่มอินทชั -  1  -  - 
บริษทัร่วม 3  3  -  - 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 6  -  -  - 

รวม 9  4  31  45 
        
เงนิปันผลจ่าย        
อินทชั 4,294  5,159  4,294  5,159 
Singtel 2,475  2,975  2,475  2,975 

รวม 6,769  8,134  6,769  8,134 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี1  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที' 
 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด        
- เงินฝากธนาคาร        

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 118  101  - 1 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที' 
 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

ลูกหนี%การค้าและลูกหนี%หมุนเวยีนอื'น     

ลูกหนี%การค้า      
บริษทัยอ่ย - - 12 14 
กลุ่มอินทชั 8 31 2  3 
กลุ่ม Singtel 23 9 - 1 
การร่วมคา้ - 7 - - 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 9 6 - - 
 40 53 14 18 

รายได้ค้างรับ     
บริษทัยอ่ย - - 4 3 
กลุ่มอินทชั 1 2 - - 
กลุ่ม Singtel 122 105 - - 
การร่วมคา้ 1 - - - 

 124 107 4 3 

รวมลูกหนี%การค้า 164 160 18 21 

     
ลูกหนี%อื'น     
- ดอกเบี1ยคา้งรับ     

บริษทัยอ่ย - - 4 523 

รวมลูกหนี%อื'น - - 4 523 

รวมลูกหนี%การค้าและลูกหนี%หมุนเวยีนอื'น 164 160 22 544 

      

เงนิให้กู้ยืมระยะสั%นแก่กจิการที'เกี'ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 42,202 39,534 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2561 บริษทัมีเงินใหกู้ย้ืมระยะสั1นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเป็นตั�วสัญญาใชเ้งินประเภทเรียกคืน
เมื�อทวงถาม ซึ�งมีอตัราดอกเบี1ยเฉลี�ยร้อยละ 1.15 ต่อปี (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 : เฉลี�ยร้อยละ 3.54 ต่อปี) 
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รายการเคลื�อนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั1นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสําหรับงวดหกเดือนสิ1นสุดวนัที� 30 มิถุนายน  
มีดงันี1  

   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 
เงนิให้กู้ยืมระยะสั%นแก่กจิการที'เกี'ยวข้องกนั     
ณ วนัที� 1 มกราคม - - 39,534 39,244 
เพิ�มขึ1น - - 19,522 11,410 
ลดลง - - (16,854) (15,450) 
ณ วนัที' 30 มถุินายน - - 42,202 35,204 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที' 
 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
เจ้าหนี%การค้าและเจ้าหนี%หมุนเวยีนอื'น     
เจ้าหนี%การค้า     
บริษทัยอ่ย - - 2 6 
กลุ่มอินทชั 22 17 3 - 
กลุ่ม Singtel 118 31 63 12 
บริษทัร่วม 6 5 - - 
การร่วมคา้ 2 - - - 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 1 1 - - 
รวมเจ้าหนี%การค้า 149 54 68 18 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที' 
 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

เจ้าหนี%อื'น     
-  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     

 บริษทัยอ่ย - - 75 43 
 กลุ่มอินทชั 21 43 - - 
 กลุ่ม Singtel 2 1 - - 
 บริษทัร่วม 10 17 - - 
 การร่วมคา้ 8 1 - - 
 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 2 - - - 

รวมเจ้าหนี%อื'น 43 62 75 43 
รวมเจ้าหนี%การค้าและเจ้าหนี%หมนุเวยีนอื'น 192 116 143 61 
        

หนี%สินตามสัญญาเช่าการเงนิ        
บริษทัร่วม 66  77 - - 

      
เงนิกู้ยืมระยะสั%นจากกจิการที'เกี'ยวข้องกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  4,840 4,640 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 500  - - - 
รวม 500  -  4,840 4,640 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2561 เงินกูย้ืมระยะสั1นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัของกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นตั�วสัญญา
ใชเ้งินประเภทเรียกคืนเมื�อทวงถาม ซึ� งมีอตัราดอกเบี1 ยเฉลี�ยร้อยละ 1.55 และ 1.34 ต่อปี ตามลาํดบั และไม่มี
หลกัประกนั (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 : ไม่มี และเฉลี�ยร้อยละ 1.35 ต่อปี) 
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รายการเคลื�อนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั1นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับงวดหกเดือนสิ1นสุดวนัที� 30 มิถุนายน มีดงันี1  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 

เงนิกู้ยืมระยะสั%นจากกจิการที'เกี'ยวข้องกนั     
ณ วนัที� 1 มกราคม - - 4,640 6,440 
เพิ�มขึ1น 500 - 200 - 
ลดลง - - - - 

ณ วนัที' 30 มถุินายน 500 - 4,840 6,440 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที' 

 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

หุ้นกู้ระยะยาว        
กลุ่มอินทชั 63 21 - - 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 259 29 - - 

รวม 322 50 - - 

สัญญาสําคัญที'ทํากบักจิการที'เกี'ยวข้องกนั  

กลุ่มบริษทัและบริษทัได้ทาํสัญญากับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกัน และมีภาระผูกพนัที�จะตอ้งรับเงินและ
จ่ายเงินตามอัตราและเงื�อนไขตามที�ระบุไวใ้นสัญญา สัญญาสําคัญที�ทํากับบุคคลหรือกิจการที� เกี�ยวข้องกัน  
มีดงัต่อไปนี1  

1) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาการเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
ระหว่างกัน การยกเลิกและการระงับสัญญาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื�อนไขของสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

2) กลุ่มบริษทัมีการทาํสัญญาระหว่างกนัในการให้บริการพื1นที�และระบบพื1นฐานในการติดตั1งอุปกรณ์
โทรคมนาคม โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั  
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3) บริษทัย่อยไดรั้บการให้บริการขอ้มูลข่าวสารทางโทรศพัท์จากบริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ 
จาํกดั (“ACC”) ซึ� งเป็นบริษทัย่อย โดย ACC จะใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร รวมทั1งใหค้าํแนะนาํและแกไ้ข
ปัญหาในการใชบ้ริการแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั 

4) บริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อย ไดท้าํสัญญาจา้งบริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย 
จาํกัด (มหาชน) (“TMC”) ซึ� งเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกัน โดย TMC จะเป็นผูจ้ดัหาบุคลากรและศูนยใ์ห้
ข่าวสารทางโทรศพัท์ เพื�อดาํเนินการให้บริการขอ้มูลข่าวสารทางโทรศพัท ์โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิก
สญัญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

5) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาจา้งบริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั และบริษทั แอดวานซ์ เอม็เปย ์จาํกดั ซึ� งเป็น
บริษทัย่อย ในการใหบ้ริการชาํระค่าสินคา้หรือบริการผ่านการชาํระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์และบตัรเงินสด 
โดยคู่สญัญามีสิทธิบอกเลิกสญัญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

6) บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จาํกดั และบริษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย ์จาํกัด ซึ� งเป็นบริษทัย่อย ไดเ้ขา้ทาํ
สัญญากบับริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อย ในการจาํหน่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์      
และบตัรเงินสด โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา 
ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

7) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาจา้ง บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซพัพลาย จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อย ในการบรรจุภณัฑ์
บตัรโดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 
30 วนั 

8) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาบริการเครือข่ายระหวา่งประเทศกบักลุ่ม Singtel ซึ� งเป็นบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัโดย
คู่สญัญามีสิทธิบอกเลิกสญัญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 

9) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญากับบริษทั ไมโม่เทค จาํกัด ซึ� งเป็นบริษทัย่อย ในการให้บริการรวบรวมข้อมูล
บริการเสริมบนโทรศพัทเ์คลื�อนที�หรืออุปกรณ์ไร้สาย (Content Aggregator) โดยคู่สญัญามีสิทธิบอกเลิก
สญัญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

10) กลุ่มบริษทัได้ทาํสัญญาในการให้บริการรวบรวมขอ้มูลบริการเสริมสําหรับโทรศัพท์เคลื�อนที�  หรือ
อุปกรณ์ไร้สาย (Content Aggregator) กบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยคู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดย
แจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
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11) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ไดท้าํสัญญาเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมจาก
บริษทัไทยคม จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั โดย AWN ตกลงชาํระค่าบริการเป็นรายเดือน
ตามอตัราและเงื�อนไขที�ระบุในสญัญา สญัญาดงักล่าวมีผลถึงวนัที� 19 พฤศจิกายน 2563 

12) บริษทั ไมโม่เทค จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อย ไดท้าํสัญญาบริการระบบคอมพิวเตอร์และบริการซ่อมแซมและ
บาํรุงรักษาโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กบั บริษทั ไอ.ที. แอพพลิเคชั�น แอนด ์เซอร์วิซ จาํกดั ซึ� งเป็น
บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยสัญญามีกาํหนด 1 ปี และต่ออายุไดอี้กคราวละ 1 ปี คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

13) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อย ไดท้าํสัญญาระบบเคเบิ1ลใยแกว้นาํแสง
และสิ� งอาํนวยความสะดวกกับบริษัท อินฟอร์เมชั�น ไฮเวย ์จาํกัด (“IH”) ซึ� งเป็นบริษทัร่วม โดย IH 
ให้บริการระบบเคเบิ1ลใยแก้วนําแสงรวมถึงให้บริการสิ� งอาํนวยความสะดวกในพื1นที�เฉพาะเจาะจง 
คู่สญัญามีสิทธิบอกเลิกสญัญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

14) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อย ไดท้าํสัญญากบับริษทั ทีซี บรอดคาสติ1ง 
จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั  เพื�อรับบริการอุปกรณ์ระบบดาวเทียมและสัญญาณโทรทศัน์ โดย
คู่สญัญามีสิทธิบอกเลิกสญัญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

15) บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ย ไดท้าํสัญญากบับริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ย เพื�อรับบริการเช่าเครื�องและอุปกรณ์เพื�อใหบ้ริการโทรคมนาคม โดยคู่สญัญา
มีสิทธิบอกเลิกสญัญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  
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17. เครื'องมือทางการเงิน 

เครื'องมือทางการเงินที'ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  

ณ วนัที�  30 มิถุนายน 2561 และวนัที�  31 ธันวาคม 2560 ลูกหนี1  (เจ้าหนี1 ) ตามสัญญาแลกเปลี�ยนและสัญญา 
อตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้สุทธิ มีดงันี1  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที' 

 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

สัญญาแลกเปลี'ยน     
ลูกหนี1ตามสญัญาแลกเปลี�ยน - 4,841 - 2,998 

เจา้หนี1ตามสญัญาแลกเปลี�ยน*
 - (4,731) - (2,769) 

รวมลูกหนี1ตามสญัญาแลกเปลี�ยน - 110 - 229 
        

สัญญาอตัราแลกเปลี'ยนล่วงหน้า        

ลูกหนี1ตามสญัญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ 4,829 5,465 1 27 

เจา้หนี1ตามสญัญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้*
 (4,762) (5,610) (1) (30) 

รวมลูกหนี1  (เจา้หนี1 ) ตามสญัญาอตัราแลกเปลี�ยน
ล่วงหนา้ 67 (145) 

 
- (3) 

     

รวมสัญญาแลกเปลี'ยนและสัญญาอตัรา     
   แลกเปลี'ยนล่วงหน้า     
ลูกหนี1ตามสญัญาแลกเปลี�ยนและสญัญา     
   อตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ 4,829 10,306 1 3,025 
เจา้หนี1ตามสญัญาแลกเปลี�ยนและสญัญา     

   อตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้*
 (4,762) (10,341) (1) (2,799) 

รวมลูกหนี% (เจ้าหนี%) ตามสัญญาแลกเปลี'ยน     

   และสัญญาอตัราแลกเปลี'ยนล่วงหน้า  67 (35) - 226 

*  ราคาตามสญัญาของสัญญาแลกเปลี�ยนและสญัญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ คือ มูลค่าของสัญญาที�บริษทัทาํไวก้บั

ธนาคารตั1งแต่เริ�มตน้ และจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเมื�อถึงวนัครบกาํหนดตามสญัญา 



 

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที' 30 มถุินายน 2561 

 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 

- 45 - 

 

การจดัประเภทสัญญาแลกเปลี�ยนและสัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ในงบการเงิน ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2561 
และวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี1  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที' 
 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

สินทรัพย์หมุนเวยีน     
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น 67 83 - 226 
รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 67 83 - 226 

 

หนี%สินไม่หมนุเวยีน     
หนี1 สินทางการเงินไม่หมุนเวยีนอื�น - (118) - - 

รวมหนี%สินไม่หมุนเวยีน - (118) - - 

รวม 67 (35) - 226 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2561 และวนัที� 31 ธันวาคม 2560 ราคาตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี�ยนและ
สญัญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ มีดงันี1  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 ราคาตามสัญญา**  มูลค่ายุตธิรรม* 
 ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที' 

 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 
สญัญาแลกเปลี�ยน - 4,731 - 4,773 
สญัญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ 4,762 5,610 4,828 5,466 
รวม 4,762 10,341 4,828 10,239 
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หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ราคาตามสัญญา**  มูลค่ายุตธิรรม* 
 ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที' 
 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
สญัญาแลกเปลี�ยน - 2,769 - 2,949 
สญัญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ 1 30 1 27 
รวม 1 2,799 1 2,976 

 

*  มูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปลี�ยนและสญัญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ คือ การปรับมูลค่าของสญัญาที�บริษทัทาํไว้

กบัธนาคารตั1งแต่เริ�มตน้ ดว้ยราคาตลาด ณ วนัที�ในรายงานเพื�อสะทอ้นให้เห็นถึงมูลค่าของสญัญา ณ เวลาปัจจุบนั
มากขึ1น 

**  ราคาตามสัญญาของสัญญาแลกเปลี�ยนและสัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้า คือ มูลค่าของสัญญาที�บริษทัทาํไว ้         

กบัธนาคารตั1งแต่เริ�มตน้ และจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเมื�อถึงวนัครบกาํหนดตามสญัญา 
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18. ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที'ไม่เกี'ยวข้องกนั 

ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี1  

หน่วย : ล้าน 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที' 

 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     
สญัญาที�ยงัไม่ไดรั้บรู้     
อาคารและอปุกรณ์     
   เงินบาท 8,036 10,586 14 4 
   เงินดอลลาร์สหรัฐ 170 108 - - 
   เงินยโูร 1 1 - - 
     
ค่าบริการและค่าบํารุงรักษา     
   เงินบาท 2,448 1,742 27 32 
   เงินดอลลาร์สหรัฐ 32 15 - - 
     
ใบสั'งซื%อสินค้าและวสัดุคงเหลือ     
   เงินบาท 5,078 5,611 1 - 
   เงินดอลลาร์สหรัฐ 7 13 - - 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที' 

 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานที'ยกเลกิไม่ได้     
ภายในหนึ�งปี 2,361 2,866 97 104 
หลงัจากหนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,933 2,918 59 110 
หลงัจากหา้ปี 75 96 - - 

รวม 5,369 5,880 156 214 
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หน่วย : ล้าน 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที'  ณ วนัที' 

 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

ภาระผูกพนัอื'น     

เงินบาท     

สญัญาแลกเปลี�ยนและสญัญาอตัรา     
แลกเปลี�ยนล่วงหนา้ 4,762 10,341 1 2 2,799 

หนงัสือคํ1าประกนัจากธนาคาร     
- ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�     

โทรคมนาคมคา้งจ่าย 83,311 83,311 - - 
- อื�นๆ 2,679 1,764 180 182 

รวม 90,752 95,416 181 2,981 

     
เงินดอลลาร์สหรัฐ     

หนงัสือคํ1าประกนัจากธนาคาร     
- อื�นๆ 1 1 - - 

รวม 1 1 - - 

สัญญาที'สําคัญ 

- กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าและบริการสําหรับที�ทาํการสํานักงาน รถยนต์ คอมพิวเตอร์ และสถานีฐาน 
โดยมีระยะเวลาการเช่าตั1งแต่ 1 ปี ถึง 15 ปี และสามารถต่ออายไุด ้

- กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทัแห่งหนึ�ง โดยกลุ่มบริษทัไดรั้บบริการดา้นการใชโ้ครงสร้างพื1นฐาน
โทรคมนาคมและการบริการทั�วไปอื�น ตามที�ระบุไวใ้นสัญญา โดยกลุ่มบริษัทจะจ่ายค่าธรรมเนียมจาก 
การบริการในอตัราตามที�ระบุไวใ้นสญัญา สญัญาดงักล่าวจะสิ1นสุดลงก็ต่อเมื�อฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดยื�นจดหมาย
บอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ 90 วนั 
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- เมื�อวนัที� 5 มกราคม 2561 บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั 
ไดล้งนามในสัญญาบริการกบั บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“TOT”) โดยบริษทัขอใช้บริการในเรื�อง    
การใชบ้ริการขา้มโครงข่ายโทรศพัท์เคลื�อนที�ภายในประเทศ โดยมีระยะเวลาตั1งแต่วนัที� 1 มีนาคม 2561 
ถึงวนัที�  3 สิงหาคม 2568 โดย AWN ไดน้ําหนังสือคํ1 าประกันชนิดเพิกถอนไม่ไดข้องธนาคารพาณิชย ์              
ในประเทศเป็นจาํนวน 720 ลา้นบาท เป็นหลกัประกนั โดยมีอายุตั1งแต่วนัลงนาม ถึงวนัที�พน้จากขอ้ผูกพนั
ตามสญัญา  

- เมื�อวนัที� 5 มกราคม 2561 บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“SBN”) ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของ
บริษทั ไดล้งนามในสัญญาเช่าเครื� องและอุปกรณ์เพื�อให้บริการโทรคมนาคมกับ บริษทั ทีโอที จาํกัด 
(มหาชน) (“TOT”) โดย SBN เป็นผูใ้หเ้ช่าเครื�องและอุปกรณ์เพื�อใหบ้ริการโทรคมนาคม โดยมีระยะเวลา
ตั1งแต่วนัที� 1 มีนาคม 2561 ถึงวนัที� 3 สิงหาคม 2568 โดย SBN ไดน้ําหนังสือคํ1 าประกนัชนิดเพิกถอนไม่ได้
ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเป็นจาํนวน 525 ลา้นบาท วางเป็นหลกัประกนั โดยมีอายุตั1งแต่วนัลงนาม 
ถึงวนัที�พน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญา 

19. การซื%อธุรกจิ 

การซื1อธุรกิจในระหว่างงวดหกเดือนสิ1นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2561 ดงัที�แสดงต่อไปนี1  เป็นเหตุใหฐ้านะการเงินรวม
และผลการดาํเนินงานรวมของกลุ่มบริษทัเปลี�ยนแปลงไปอย่างมีสาระสาํคญั ทั1งนี1  การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัอื�นได้
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบการเงินแบบย่อขอ้อื�น ๆ 

เมื�อวนัที� 2 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาและอนุมติัใหบ้ริษทัและ/หรือบริษทัย่อยของบริษทั
เขา้ทาํคาํเสนอซื1อหุน้ทั1งหมดโดยสมคัรใจแบบมีเงื�อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer “VTO”) ในหุ้นสามญั
ทั1งหมดของบริษทั ซีเอส ล็อกอินโฟ จาํกดั (มหาชน) (“CSL”) จาํนวน 594.51 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 7.80 บาท 
จากผูถื้อหุน้ทุกราย ซึ�งประกอบดว้ย  

(1)  หุน้ร้อยละ 42.07 ซึ� งถือโดยบริษทั ดีทีวี เซอร์วิส จาํกดั (“DTV”) ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไทยคม จาํกดั 
(มหาชน) (“THCOM”)  

(2)  หุน้ร้อยละ 14.14 ซึ�งถือโดย Singapore Telecommunications Ltd. (“Singtel”) และ  
(3)  หุน้ร้อยละ 43.79 ซึ�งถือโดยผูถื้อหุน้รายยอ่ยของ CSL 
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เมื�อวนัที� 6 ตุลาคม 2560 และวนัที� 24 ตุลาคม 2560 บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ซึ� งเป็น
บริษัทย่อยได้เข้าทําสัญญา Share Tender Agreement เพื� อเสนอซื1 อหุ้นสามัญใน CSL กับ DTV และ Singtel 
เรียบร้อยแลว้ ตามลาํดบั โดย DTV และ Singtel จะขายหุน้สามญัใน CSL ทั1งหมดแก่บริษทัภายใตก้ระบวนการทาํ
คาํเสนอซื1อโดยผา่น Tender Offer 

เมื�อว ันที�  14 ธันวาคม 2560 AWN ได้ยื�นแบบคําเสนอซื1 อหลักทรัพย์ทั1 งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื�อนไข 
(Conditional Voluntary Tender Offer) ในหุน้สามญัทั1งหมดของ CSL ต่อคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการและผูถื้อหลกัทรัพยข์อง CSL มีระยะเวลารับซื1อ
ของการเสนอซื1อดงักล่าวรวมทั1งสิ1น 25 วนัทาํการ หรือตั1งแต่วนัที� 15 ธนัวาคม 2560 ถึงวนัที� 22 มกราคม 2561 

ต่อมาเมื�อวนัที� 23 มกราคม 2561 AWN ในฐานะผูท้าํคาํเสนอซื1อหลกัทรัพยข์อง CSL ไดน้าํส่งแบบรายงานผลการซื1อ
หลกัทรัพยข์อง CSL ต่อคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และคณะกรรมการและผูถื้อหลกัทรัพยข์อง CSL โดย AWN รับซื1อหลกัทรัพยข์อง CSL จาํนวน 476,196,534 หุ้น 
หรือคิดเป็นจาํนวนร้อยละ 80.10 ของจาํนวนหุน้สามญัทั1งหมดที�ออกและชาํระแลว้ทั1งหมดของ CSL และเมื�อวนัที� 
25 มกราคม 2561 AWN ไดช้ําระค่าหุ้นดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 3,714 ลา้นบาทเรียบร้อยแลว้ จึงส่งผลให้ CSL                      
มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของ AWN 

ทั1งนี1  การเขา้ซื1อหุน้ดงักล่าว ทาํใหก้ลุ่มบริษทัไดม้าซึ� งบริษทั CSL และบริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้มของ CSL 
จาํนวน 2 บริษทั และ 1 บริษทั ตามลาํดบั (“กลุ่ม CSL”) ดงันี1  

(1) บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ( “TMC”) ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยของ CSL 
(2) บริษทั เอดี เวนเจอร์ จาํกดั (มหาชน) (“ADV”) ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยของ CSL 
(3) บริษทั เยลโล เพจเจส คอมเมอร์ส จาํกดั (“Yellow Pages”) ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของ CSL 

ในระหวา่งงวดกลุ่มบริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื�อประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�ไดม้าที�ระบุได้
และหนี1 สินที�รับมา และการปันส่วนมูลค่ายติุธรรมของรายการ ณ วนัที�รวมธุรกิจ 
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มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที�ระบุไดข้องกิจการที�ถูกซื1อ ณ วนัที�ซื1อธุรกิจ ประกอบดว้ยรายการต่อไปนี1  

หน่วย : ล้านบาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  359 
ลูกหนี1การคา้และลูกหนี1หมุนเวียนอื�น - สุทธิ  416 
สินคา้คงเหลือ  28 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  958 
มูลค่าความสมัพนัธ์ที�มีกบัลูกคา้ - สุทธิ  139 
มูลค่าสญัญาที�มีกบัลูกคา้ - สุทธิ  167 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น - สุทธิ  67 
สินทรัพยห์มุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื�น  23 
เงินกูย้ืมระยะสั1นและส่วนของเงินกูย้ืมที�ถึงกาํหนดภายในหนึ�งปี  (310) 
เจา้หนี1การคา้และเจา้หนี1หมุนเวียนอื�น  (379) 
ประมาณการหนี1 สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน  (156) 
หนี1 สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื�น  (204) 
สินทรัพย์และหนี%สินสุทธิที'ระบุได้   1,108 
ส่วนของผูถื้อหุน้ที�ไม่มีอาํนาจควบคุม   

(คาํนวณดว้ยมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิที�ระบุไดข้องผูถู้กซื1อตามสดัส่วน   
ของหุน้ที�ถือโดยส่วนไดเ้สียไม่มีอาํนาจควบคุม)  (221) 

สิ�งตอบแทนในการซื1อ  (3,734) 

ค่าความนิยม   2,847 

CSL มีสถานะเป็นบริษทัย่อยของ AWN ตั1งแต่วนัที� 26 มกราคม 2561 โดยระหว่างวนัที� 26 มกราคม 2561 ถึง
วนัที� 30 มิถุนายน 2561 AWN ไดซื้1อหุ้นสามญัของ CSL เพิ�มเติมอีกจาํนวน 8.15 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 62.37 
ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 1.37 ของหุ้นสามญัทั1งหมดที�ออกและชาํระแลว้ทั1งหมดของ CSL 
ดงันั1นกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ผลต่างระหวา่งเงินที�จ่ายกบัมูลค่ายติุธรรมของสัดส่วนที�เพิ�มขึ1นจากการซื1อหุน้เพิ�มเติม
ดงักล่าวเป็นส่วนตํ�าจากการเปลี�ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อยจาํนวน 47.18 ลา้นบาท ซึ� งแสดงภายใต ้
“ส่วนของผูถื้อหุน้” ในงบการเงินรวม  
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กลุ่มบริษทัไดร้วมรายไดแ้ละกาํไรสุทธิของกลุ่ม CSL นับตั1งแต่วนัซื1 อธุรกิจ สําหรับงวดสามเดือนสิ1นสุดวนัที�  
30 มิถุนายน 2561 จาํนวน 698  ลา้นบาท และ 94 ลา้นบาท ตามลาํดับ และสําหรับงวดหกเดือนสิ1นสุดวนัที�  30 
มิถุนายน 2561 จาํนวน 1,155 ลา้นบาท และ 145 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวม  

ในการประชุมคณะกรรมการของ AWN เมื�อวนัที� 5 กุมภาพนัธ์ 2561 ไดอ้นุมติัให้ AWN เขา้ทาํคาํเสนอซื1อหุ้นทั1งหมด
สําหรับหุ้นสามญัคงเหลือ 118,318, 235 หุ้น หรือ ร้อยละ 19.90 ของหุ้นสามญัจดทะเบียนของ CSL เพื�อทาํการเพิกถอน
หลกัทรัพยท์ั1งหมดของ CSL ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  หลงัจากนั1น 
CSL ไดรั้บหนงัสือแจง้ความประสงคใ์นการเขา้ซื1อหุ้นของ CSL เพื�อการเพิกถอนหลกัทรัพยข์อง CSL ออกจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาก AWN 

ในการประชุมคณะกรรมการของ CSL เมื�อวนัที� 6 กุมภาพนัธ์ 2561 กรรมการมีมติอนุมติัให้เสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้น       
ของ CSL เพื�อพิจารณาอนุมติัการเพิกถอนหลกัทรัพยข์อง CSL ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์                       
แห่งประเทศไทย ซึ� งเป็นไปตามหนังสือแจง้ความประสงค์ในการเขา้ทาํคาํเสนอซื1อหลกัทรัพยท์ั1 งหมดของ CSL เพื�อ                   
การเพิกถอนหลกัทรัพยข์อง CSL ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยจ์าก AWN 

เมื�อวนัที� 27 มีนาคม 2561 การประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของ CSL ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการเพิกถอนหลกัทรัพย์
ของ CSL ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เมื�อวนัที�  28 มีนาคม 2561 CSL ได้ยื�นแบบคาํขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกบัคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ต่อมา วนัที� 4 เมษายน 2561 
CSLไดรั้บจดหมายอนุมติัการขอเพิกถอนหลกัทรัพยข์อง CSL จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจากตลาด
หลกัทรัพยต์ามที� CSL ไดย้ื�นแบบคาํขอดงักล่าว โดยมีเงื�อนไขให้ CSL ดาํเนินการให้ผูจ้ดัทาํคาํเสนอซื1อ คือ 
AWN จดัทาํคาํเสนอซื1อหลกัทรัพยข์อง CSL จากผูถื้อหุ้น ตามหลกัเกณฑ์ที�สํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด โดยมีระยะเวลารับซื1อหลกัทรัพยสู์งสูดคือ 45 วนัทาํการ ก่อนที�ตลาด
หลกัทรัพยจ์ะพิจารณากาํหนดวนัเพิกถอนหลกัทรัพยข์อง CSL จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อไป ทั1งนี1
ให้ CSL รายงานผลการเสนอซื1อหลกัทรัพยจ์ากผูถื้อหุ้นของ CSL ภายใน 5 วนัทาํการนับตั1งแต่วนัถดัจากวนั
ครบกาํหนดระยะเวลารับซื1อมายงัตลาดหลกัทรัพยเ์พื�อเผยแพร่ต่อผูล้งทุน 
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เมื�อวนัที� 3 พฤษภาคม 2561 CSL ไดรั้บแบบคาํเสนอซื1อหลกัทรัพยข์อง CSL จาก AWN เพื�อการเพิกถอนหลกัทรัพย์
ของ CSL ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั1งนี1  จากขอ้มูลผูถื้อหุน้ล่าสุด
ของ CSL ณ วนัที�  17 เมษายน 2561 AWN เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ CSL โดยถือหุ้นสามัญเป็นจํานวนทั1 งสิ1น 
484,345,634 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 81.47 ของหุ้นที�ออกและชาํระแลว้ทั1งหมดของ CSL โดย AWN จะทาํ
คาํเสนอซื1อหลกัทรัพยท์ั1งหมดของ CSL ที�ไม่ไดถื้อครองโดย AWN จาํนวน 110,169,135 หุน้ คิดเป็นประมาณร้อยละ 
18.53 ของหุ้นที�ออกและชาํระแลว้ทั1งหมดของ CSL ในราคาหุ้นละ 7.80 บาท โดยระยะเวลารับซื1อของการเสนอซื1อ
ดงักล่าวรวมทั1งสิ1น 45 วนัทาํการ หรือตั1งแต่วนัที� 4 พฤษภาคม 2561  ถึงวนัที� 6 กรกฎาคม 2561 

วนัที� 12 กรกฎาคม 2561 AWN ไดน้าํส่งแบบรายงานผลการซื1อหลกัทรัพย ์ต่อเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และคณะกรรมการและผูถื้อหลกัทรัพยข์อง CSL โดย AWN ซื1อหลกัทรัพยข์อง CSL จากผูที้�แสดงเจตนาขาย
จาํนวน 103,983,766 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 17.49 ของหุน้สามญัทั1งหมดที�ออกและชาํระแลว้ทั1งหมดของ CSL 
ในราคาหุน้ละ 7.80 บาท รวมเป็นเงิน 811.07 ลา้นบาท จากผลดงักล่าวกลุ่มบริษทัถือหุน้สามญัของ CSL จาํนวน 
588,329,400 หุน้ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 98.96 ของหุน้ที�ออกและชาํระแลว้ทั1งหมดของ CSL 

เมื�อวนัที� 19 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ จึงสั�งเพิกถอนหุ้นสามญัของ CSL จากการ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตั1งแต่วนัที� 26 กรกฎาคม 2561 เป็นตน้ไป โดยหุ้นสามญัของ CSL จะซื1อขาย
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นวนัสุดทา้ยในวนัที� 25 กรกฎาคม 2561 

ต่อมาเมื�อวนัที� 24 - 25 กรกฎาคม 2561 AWN ซื1อหุน้สามญัของ CSL เพิ�มเติมอีกจาํนวน 891,400 หุน้ คิดเป็นสัดส่วน
การถือหุน้ร้อยละ 0.15 ของหุน้สามญัทั1งหมดที�ออกและชาํระแลว้ทั1งหมดของ CSL จากผลดงักล่าว AWN ถือหุน้สามญั
ของ CSL จาํนวน 589,220,800 หุน้ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 99.11 ของหุน้ที�ออกและชาํระแลว้ทั1งหมดของ CSL 

20. หนี%สินที'อาจเกดิขึ%น 

กรมสรรพากรไดมี้หนงัสือแจง้ใหน้าํส่งภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ที�จ่าย ฉบบัลงวนัที� 18 มกราคม 2556 ใหบ้ริษทั 
และบริษทั ดิจิตอลโฟน จาํกดั (“DPC”) ซึ� งเป็นบริษทัย่อย จ่ายชาํระเงินเพิ�มจาํนวนเงิน 128 ลา้นบาท และ 6 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั จากกรณีการหกัภาษีเงินได ้ณ ที�จ่ายของเงินผลประโยชน์ตอบแทนโดยไดน้าํเงินค่าภาษีสรรพสามิต
ที�ได้จ่ายไวแ้ล้วมาหักออก ซึ� งกรมสรรพากรพิจารณาว่าเงินค่าภาษีสรรพสามิตถือเป็นส่วนหนึ� งของ 
ค่าผลประโยชน์ตอบแทน ดงันั1นการที�บริษทัและ DPC นําส่งภาษีจากจาํนวนเงินที�นําภาษีสรรพสามิตมา 
หักออกเป็นการนําส่งภาษีที�ไม่ครบถว้น ตอ้งรับผิดชาํระเงินเพิ�มตามจาํนวนดงักล่าว บริษทัและ DPC ไดย้ื�น
อุทธรณ์คดัคา้นต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ขณะนี1กรณีดงักล่าวอยู่ในขั1นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ 



 

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที' 30 มถุินายน 2561 

 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 

- 54 - 

 

21. เหตุการณ์สําคัญ ข้อพพิาททางการค้าและคดคีวามที'สําคัญ 

กลุ่มบริษทั 

1) การเรียกร้องค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิg การเผยแพร่รายการแข่งขนัฟุตบอลโลกรอบสุดทา้ย 2018 
ผ่านแอปพลิเคชั�น AIS Play 

เมื�อวนัที�  10 กรกฎาคม 2561 บริษัท ทรู วิชั�นส์ กรุ๊ป จํากัด (“ทรู วิชั�นส์”) ได้ยื�นฟ้องบริษัท ไมโม่เทค จํากัด 
(“MMT”) บริษทั ซุปเปอร์ บอร์ดแบรนด์ เน็ทเวอร์ค จาํกัด (“SBN”) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกัด 
(“AWN”) และ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) ต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและ
การคา้ระหว่างประเทศกลาง ว่ากระทาํการละเมิดลิขสิทธิg โดยการแพร่เสียงแพร่ภาพรายการแข่งขนัฟุตบอลโลกรอบ
สุดท้าย 2018 และรายการวิเคราะห์การแข่งขนัฟุตบอลโลกฯ และไดแ้พร่เสียงแพร่ภาพซํ1 ารายการแข่งขัน
ฟุตบอลโลกรอบสุดทา้ย 2018 และรายการวิเคราะห์การแข่งขนัฟุตบอลโลกฯ ซึ� ง ทรู วิชั�นส์ เป็นผูมี้สิทธิ
แต่เพียงผูเ้ดียว ผ่านแอปพลิเคชั�น AIS Play โดยไม่ไดรั้บอนุญาต ทรู วิชั�นส์ จึงมีคาํขอให้ยุติการเผยแพร่ภาพ
และให้ร่วมชาํระค่าเสียหายเป็นค่าขาดประโยชน์ที�ควรไดรั้บและค่าใชจ่้ายในการบงัคบัสิทธิ เป็นเงินจาํนวน 
585.87 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี1ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้องจนถึงวนัที�ชาํระหนี1 เสร็จสิ1น และชดใช้
ค่าเสียหายเพิ�มขึ1นเป็นจาํนวน 2 เท่าของค่าเสียหายดงักล่าว 

ขณะนี1คดีดงักล่าวอยูใ่นขั1นตอนของการพิจารณาของศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง 
โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเห็นว่าการที�  SBN ในฐานะผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ไดเ้ผยแพร่
รายการการแข่งขนัฟุตบอลโลกรอบสุดทา้ย 2018 ที�มีการนาํออกอากาศทางโทรทศัน์ที�ใหบ้ริการเป็นการทั�วไป
โดยมิไดมี้การเปลี�ยนแปลง ทาํซํ1 า ดดัแปลงเนื1อหารายการใดๆ นั1น เป็นการปฏิบติัตามประกาศ กสทช. ที�เกี�ยวขอ้ง
รวมถึงมติของ กสทช. ที�ไดแ้จง้ยืนยนัถึงหนา้ที�ดงักล่าว ดงันั1น ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจึงเห็นว่าผลของคดี
ดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
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เฉพาะบริษทั 

1) สญัญาการเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”) 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบการกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 และประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”) ว่าดว้ยการใช้และเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 บริษทัไดท้าํสัญญา 
การเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบัผูรั้บใบอนุญาตรายอื�น โดยไดผ้่านการเห็นชอบจาก กทช.และระยะเวลาการมี 
ผลบงัคบัใชข้องสญัญาเป็นดงันี1  

ผู้ประกอบการ ระยะเวลาการมผีลบังคับใช้ 

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

 (เดิมชื�อ บริษทั เรียล ฟิวเจอร์ จาํกดั) 
1 กรกฎาคม 2556 เป็นตน้ไป 

เมื�อวนัที� 31 สิงหาคม 2550 บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ไดย้ื�นฟ้องสาํนกังานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติต่อศาลปกครองกลาง เพื�อขอเพิกถอนประกาศฯ ดังกล่าว วนัที�  15 กันยายน 2553 
ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษายกฟ้องกรณี ทีโอทียื�นฟ้องขอเพิกถอนประกาศของกทช. ว่าดว้ยการใชแ้ละ
เชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และทีโอทีไดย้ื�นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแลว้ และเมื�อวนัที� 
4 กุมภาพนัธ์ 2551 ทีโอที ไดมี้หนังสือแจง้ให้บริษทัทราบว่า บริษทัควรรอให้ศาลมีคาํพิพากษาเพื�อยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบติัต่อไป และหากบริษทัดาํเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ก่อนศาลมีคาํพิพากษาถึงที�สุดทีโอทีจะไม่รับรู้ และบริษทัจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการดงักล่าว 

บริษทัไดพิ้จารณาหนงัสือของทีโอทีดงักล่าวและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งประกอบกบัความเห็นของที�ปรึกษากฎหมาย 
ฝ่ายบริหารของบริษทัเห็นว่า การไม่ปฏิบติัตามสัญญาการเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมขา้งตน้ อาจถือไดว้่า
เป็นการขดัต่อประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าดว้ยการใชแ้ละเชื�อมต่อโครงข่าย บริษทั
จึงไดต้ดัสินใจปฏิบติัตามสญัญาการเชื�อมต่อโครงข่ายซึ� งเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายที�มีผลใชบ้งัคบัอยู่
ในปัจจุบนั 
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ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการบริการโทรศพัท์เคลื�อนที�  (“สัญญาอนุญาตฯ”) กําหนดให้บริษทัต้องจ่าย               
เงินผลประโยชน์ตอบแทนใหที้โอทีเป็นรายปีโดยจ่ายเป็นจาํนวนเงินขั1นตํ�าตามที�สัญญากาํหนดในแต่ละปี หรือ
ในอตัราร้อยละของรายได ้และผลประโยชน์อื�นใดที�บริษทัพึงไดรั้บในรอบปี ก่อนหกัค่าใชจ่้ายและค่าภาษีใด ๆ 
ทั1งสิ1น จาํนวนไหนมากกว่าให้ถือเอาจาํนวนนั1น อย่างไรก็ตาม ค่าเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นรายการ 
ที�ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย และทีโอทีตอ้งการรอคาํพิพากษาถึงที�สุดในเรื�อง ขอเพิกถอนประกาศฯ จากศาล 
จึงเป็นรายการที�บริษทัคาดว่าจะมีการเจรจาตกลงเรื�องวิธีการคาํนวณผลประโยชน์ตอบแทนรายปีในเวลาต่อมา 
เพื�อให้เป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั บริษทัจึงคาํนวณค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายปีจากรายไดสุ้ทธิตามที�
ปฏิบติัในทางเดียวกนัทั1งอุตสาหกรรมกิจการโทรคมนาคม ส่วนจาํนวนผลประโยชน์ตอบแทนที�บริษทัตอ้งจ่าย
ใหแ้ก่ทีโอทีนั1น ขึ1นอยู่กบัผลการตดัสินจากศาลในเรื�องขอเพิกถอนประกาศฯ และการเจรจาตกลงระหว่างบริษทั
กบัทีโอทีในภายหลงัโดยบริษทัจะปรับปรุงรายการในงบการเงินในงวดที�การเจรจาตกลงสิ1นสุดลง ซึ� งผูบ้ริหาร
ของบริษทัเชื�อวา่จะไม่เกิดค่าใชจ่้ายมากไปกวา่จาํนวนที�บนัทึกไวอ้ยา่งมีสาระสาํคญั 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดพิ้จารณาหนงัสือของ ทีโอที ดงักล่าวและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งประกอบกบัความเห็นของ
ที�ปรึกษากฎหมาย ฝ่ายบริหารของบริษทั เห็นว่าการไม่ปฏิบติัตามสัญญาการเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ขา้งตน้ อาจถือไดว้่าเป็นการขดัต่อประกาศ กทช. ว่าดว้ยการใชแ้ละเชื�อมต่อโครงข่าย บริษทั จึงไดต้ดัสินใจ
ปฏิบติัตามสัญญาการเชื�อมต่อโครงข่าย ซึ� งเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายที�มีผลใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนั 
โดยออกใบแจง้หนี1 เพื�อเรียกเก็บค่าเชื�อมต่อโครงข่ายจากคู่สญัญา  

ในวนัที� 30 ธันวาคม 2551 บริษทัไดน้ําส่งเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากการเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตั1งแต่
เดือนกุมภาพนัธ์ 2550 ถึงเดือนมิถุนายน 2551 จาํนวนเงิน 761 ลา้นบาท ซึ� งคาํนวณจากรายไดสุ้ทธิตามอตัราและ 
วิธีคิดคาํนวณของบริษทัใหแ้ก่ทีโอที ซึ� งต่อมาไดมี้การจดัตั1งคณะทาํงานเจรจาเกี�ยวกบัอตัราผลประโยชน์ตอบแทน
จากค่าเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริษทักบัทีโอที แต่ก็ไม่สามารถมีขอ้ยุติร่วมกนัได ้เนื�องจากทีโอที
ตอ้งการใหบ้ริษทั ชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดจ้ากค่าเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที�บริษทัไดรั้บทั1งจาํนวนตามอตัรา
ร้อยละที�กําหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตฯ โดยมิให้บริษทันําค่า เชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที�บริษทัถูก
ผูป้ระกอบการรายอื�นเรียกเก็บมาหักออกก่อน ในวนัที� 26 มกราคม 2554 ทีโอทีจึงไดมี้หนังสือแจง้ใหบ้ริษทั
ชาํระเงินผลประโยชน์จากรายได้ค่าเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดาํเนินการที�  17 - 20 เป็นเงินรวม 17,803  
ลา้นบาท พร้อมดอกเบี1ยในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน  อย่างไรก็ตามบริษทัไม่เห็นดว้ยโดยไดมี้หนงัสือโตแ้ยง้คดัคา้น
ไปยงัทีโอที และบริษทัไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อสํานักระงบัขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พิพาทหมายเลข
ดาํที�  19/2554 แลว้ เมื�อวนัที�  9 มีนาคม 2554 เพื�อให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี1 ขาดว่า ทีโอทีไม่มีสิทธิเรียกร้อง 
เงินผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว  
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ในวนัที�  29 กรกฎาคม 2557 ทีโอทีได้ยื�นคาํเสนอข้อพิพาท เลขที�  55/2557 เรียกร้องให้บริษทัชําระเงินส่วนแบ่ง
รายได้ของค่าเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดําเนินการที�  21 - 22 เป็นจํานวนเงินรวม 9,984 ล้านบาท  
พร้อมดอกเบี1 ยในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจาํนวนเงินที�คา้งชาํระในแต่ละปี นับจากวนัผิดนัดจนกว่า 
จะชาํระเสร็จสิ1น และขอรวมพิจารณากบัคดีขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 19/2554  

เมื�อวนัที�  23 สิงหาคม 2559 บริษัทได้เสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงับข้อพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็น 
ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 83/2559 เพื�อให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี1 ขาดว่าทีโอทีไม่มีสิทธิg เรียกร้องส่วนแบ่ง
รายไดเ้พิ�มเติมของค่าเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของปีดาํเนินการที� 23 - 25 เป็นจาํนวนเงินรวม 8,368 ลา้นบาท 
พร้อมดอกเบี1 ยในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจาํนวนเงินที�คา้งชาํระในแต่ละปี ตามหนังสือทีโอทีแจง้มา 
และบริษทัขอรวมพิจารณากบัคดีขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 55/2557 ขณะนี1 ขอ้พิพาทดงักล่าวอยู่ในขั1นตอน 
การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ  

2)  ภาระผูกพันในหนังสือคํ1 าประกันจากธนาคารกรณีสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการบริการโทรศัพท์เคลื�อนที� 
(“สญัญาอนุญาตฯ”) 

ตามสัญญาอนุญาตฯ บริษทัมีหน้าที�ส่งมอบหนังสือคํ1 าประกันของธนาคารให้แก่บริษทั ทีโอที จาํกัด (มหาชน)                 
(“ทีโอที”) เพื�อเป็นหลกัประกนัการชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั1นตํ�าในแต่ละปีดาํเนินงาน โดยจะไดรั้บคืน
หนงัสือคํ1าประกนัฉบบัของปีดาํเนินงานที�ผา่นมา  

ทีโอทีมิไดคื้นหนงัสือคํ1าประกนัเงินประโยชน์ตอบแทนขั1นตํ�าของปีดาํเนินงานที� 17 - 21 รวมเป็นจาํนวนเงินทั1งสิ1น 
7,007 ลา้นบาท โดยอา้งวา่บริษทัชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถว้นจากกรณีการนาํเงินค่าภาษีสรรพสามิต
มาหกัออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณีรายไดจ้ากค่าเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมซึ� งเป็นขอ้พิพาทที�อยู่
ในระหวา่งการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ 

ทั1งนี1  เมื�อวนัที� 11 พฤษภาคม 2554 และวนัที� 5 ตุลาคม 2555 บริษทัไดเ้สนอขอ้พิพาทต่อสาํนกัระงบัขอ้พิพาท สถาบนั
อนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 40/2554 และ 119/2555 ใหค้ณะอนุญาโตตุลาการมีคาํวินิจฉัยชี1ขาดให ้
ทีโอทีส่งคืนหนังสือคํ1 าประกันดังกล่าวให้แก่บริษทั เนื�องจากบริษทัได้ชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั1นตํ�า                           
ในแต่ละปีดาํเนินงานครบถว้น และไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สญัญาที�เกี�ยวขอ้งทุกประการแลว้  

เมื�อวนัที� 10 กุมภาพนัธ์ 2557 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี1ขาดใหที้โอทีคืนหนงัสือคํ1าประกนัเงินประโยชน์
ตอบแทนขั1นตํ�าของปีดาํเนินงานที� 17 - 21 ให้บริษทั ต่อมาเมื�อวนัที� 16 พฤษภาคม 2557 ทีโอทีไดย้ื�นคาํร้อง 
ต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีดาํเลขที� 660/2557 เพื�อขอเพิกถอนคาํชี1ขาดดงักล่าว 
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ต่อมาเมื�อวนัที� 19 พฤษภาคม 2557 บริษทัยื�นคาํร้องเป็นคดีดาํที� 666/2557 ต่อศาลปกครองกลาง เพื�อขอใหศ้าล
มีคาํบงัคบัใหที้โอทีคืนหนังสือคํ1าประกนัปีที� 17-21 ให้แก่บริษทัตามคาํชี1ขาดของอนุญาโตตุลาการและชาํระเงิน
ค่าธรรมเนียมที�บริษทัไดช้าํระใหแ้ก่ธนาคารผูอ้อกหนงัสือคํ1าประกนัเป็นจาํนวนเงินรวม 6.65 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี1ย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัที�ผูเ้รียกร้องชาํระค่าธรรมเนียมแก่ธนาคารผูอ้อกหนังสือคํ1าประกนั ขณะนี1
คดีดงักล่าวอยูใ่นขั1นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

3)  กรณีผูใ้ชบ้ริการในระบบ 900 MHz โอนยา้ยไปใชบ้ริการในระบบ 3G 2100 MHz 

ในวนัที�  25 กันยายน 2557 บริษัท ทีโอที จาํกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ยื�นคาํเสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงับ 
ขอ้พิพาทสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เป็นขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 80/2557 เพื�อเรียกร้องใหบ้ริษทัชาํระค่าเสียหาย
จากกรณีที�มีผูใ้ชบ้ริการในระบบ 900 MHz ไดข้อโอนยา้ยผูใ้ห้บริการไปยงัระบบ 3G 2100 MHz ซึ� งให้บริการโดย
บริษทัย่อยของบริษทัเป็นจาํนวน 9,126 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี1 ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัที� 25 กนัยายน 
2557 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิ1น 

เมื�อวนัที� 29 มีนาคม 2559 ทีโอทีไดย้ื�นขอแกไ้ขคาํเสนอขอ้พิพาทในส่วน ของค่าเสียหายตั1งแต่พฤษภาคม 2556 
ไปจนถึงสิ1 นสุดสัญญาอนุ ญาตให้ดําเนิ นการในเดือนกันยายน 2558 เป็นจํานวนเงิน 32,813 ล้านบาท                              
พร้อมภาษีมูลค่าเพิ�มและดอกเบี1ยอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ตั1งแต่เดือนมิถุนายน 2556 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิ1น 

ขณะนี1 ขอ้พิพาทดงักล่าวอยู่ในขั1นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื�อว่า บริษทัไดป้ฏิบติั
ถูกตอ้งตามขอ้สัญญาที�เกี�ยวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันั1นผลของขอ้พิพาทดงักล่าวน่าจะคลี�คลายไปในทางที�ดี
และไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

4)  กรณีการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเพิ�มเติมจากการทาํขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการ
บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� (“สญัญาอนุญาตฯ”) ครั1 งที� 6 และ 7 

เมื�อว ันที�  30 กันยายน 2558 บริษัทได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที�  78/2558 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ                      
สํานักระงบัข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เพื�อมีคาํชี1 ขาดให้ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตฯ ครั1 งที�  6                       
ซึ� งกระทาํขึ1นเมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2544 และ ครั1 งที� 7 ซึ� งกระทาํขึ1นเมื�อวนัที� 20 กนัยายน 2545 มีผลผูกพนับริษทั
และบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ใหต้อ้งปฏิบติัตามจนกว่าสัญญาจะสิ1นสุด และบริษทัไม่มีหนา้ที�ตอ้ง
ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนตามที�ทีโอทีไดมี้หนังสือลงวนัที� 29 กันยายน 2558 เรื�อง ขอให้ชาํระผลประโยชน์
ตอบแทน แจง้มายงับริษทัให้ชาํระเงินเพิ�มจาํนวน 72,036 ลา้นบาท โดยกล่าวอา้งว่าการทาํขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญา 
ครั1 งที�  6 และ 7 เป็นการแก้ไขสัญญาในสาระสําคัญทาํให้ ทีโอที ได้ผลประโยชน์ตอบแทนตํ�ากว่าที�กําหนดใน 
สญัญาหลกั  
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ขณะนี1 ขอ้พิพาทดงักล่าวอยู่ในขั1นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื�อว่าขอ้ตกลงต่อทา้ย
สญัญาครั1 งที� 6 และ 7 มีผลผูกพนัจนกระทั�งสิ1นสุดสัญญาเมื�อวนัที� 30 กนัยายน 2558 เนื�องจากบริษทัไดป้ฏิบติั
ถูกตอ้งตามขอ้สัญญาที�เกี�ยวขอ้งทุกประการแลว้ อีกทั1งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดเ้คยใหค้วามเห็นต่อ
กรณีการแกไ้ขสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการฯ ระหว่างทีโอทีกบับริษทั เรื�องเสร็จที� 291/2550 ความตอนหนึ� งว่า 
“กระบวนการแกไ้ขเพิ�มเติมสัญญาอนัเป็นนิติกรรมทางปกครอง สามารถแยกต่างหากออกจากขอ้ตกลงต่อทา้ย
สัญญาอนุญาตฯ ที�ทาํขึ1นได ้และขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาอนุญาตฯ ที�ทาํขึ1นนั1นยงัคงมีผลอยู่ตราบเท่าที�ยงัไม่มี
การเพิกถอนหรือสิ1นผลโดยเงื�อนเวลาหรือเหตุอื�น” ดงันั1นผลของขอ้พิพาทดงักล่าวน่าจะคลี�คลายไปในทางที�ดี
และไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

ต่อมาวนัที� 30 พฤศจิกายน 2558 ทีโอทียื�นคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 122/2558 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
สาํนักระงบัขอ้พิพาท สาํนักงานศาลยุติธรรมเพื�อแกไ้ขจาํนวนเงินที�เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนลดลงเป็น 
62,774 ลา้นบาท เนื�องจากการปรับปรุงอตัราร้อยละในการคาํนวณส่วนแบ่งรายได ้ขอ้พิพาทนี1 เป็นเรื�องเดียวกบั
ขอ้พิพาทหมายแลขดาํที� 78/2558 

5)  ค่าเช่าสถานที� ติดตั1 งเสา และอุปกรณ์ในการให้บริการตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินกิจการบริการ
โทรศพัทเ์คลื�อนที� (“สญัญาอนุญาตฯ”) 

เมื�อวนัที�  30 กันยายน 2558 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที� 
76/2558 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการฯ สํานักระงบัขอ้พิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เพื�อมีคาํชี1 ขาดให้บริษทั
ดาํเนินการเช่าสถานที�จาํนวน 11,883 สถานีฐาน ที�ใชเ้ป็นสถานที�ติดตั1งเสาและอุปกรณ์ในการให้บริการตาม
สัญญาอนุญาตฯ ต่อเนื�องไปอีก 2 ปี หลงัจากสัญญาอนุญาตฯ สิ1นสุดลง หากไม่สามารถปฏิบติัได ้ให้บริษทั
ชาํระเงินค่าเช่าสถานที�พร้อมค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องตลอดระยะเวลา 2 ปีนับแต่สิ1นสุดสัญญาอนุญาตฯ  
คิดเป็นจาํนวน 1,911 ลา้นบาท หรือนาํเงินจาํนวนดงักล่าวมาวางศาล 

ขณะนี1ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขั1นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื�อวา่ บริษทัไม่มีหนา้ที�
ตอ้งชาํระค่าเช่าสถานที�ติดตั1งเสาและอุปกรณ์ในการใหบ้ริการตามสัญญาอนุญาตฯ ภายหลงัที�สัญญาอนุญาตฯ 
สิ1นสุดลง เนื�องจากบริษทัไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สัญญาที�เกี�ยวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันั1นผลของขอ้พิพาท
ดงักล่าวน่าจะคลี�คลายไปในทางที�ดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 



 

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที' 30 มถุินายน 2561 

 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 

- 60 - 

 

6)  กรณีติดตั1งหรือเชื�อมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคมยา่นความถี� 900 MHz บนสถานีฐานที�บริษทั ดิจิตอล โฟน 
จาํกัด ส่งมอบกรรมสิทธิg ให้แก่ บริษทั กสท.โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) (“กสท”) ตามสัญญาให้
ดาํเนินการใหบ้ริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลูล่า ระหวา่ง กสท. กบับริษทั ดิจิตอลโฟน จาํกดั 

เมื�อวนัที� 29 เมษายน 2559 กสท. ไดย้ื�นฟ้องบริษทัต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดาํที� 613/2559 เพื�อให้
รื1 อถอนเครื� องและอุปกรณ์โทรคมนาคมที�มีไวใ้ช้สําหรับให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที� ย่านความถี� 900 MHz 
หรือย่านความถี�อื�น หรือเครื�องและอุปกรณ์โทรคมนาคมอื�นๆ ของบริษทัที�ติดตั1งบนสถานีฐาน จาํนวน 95 แห่ง 
ที�บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั ส่งมอบให ้กสท. ตามสัญญาใหด้าํเนินการฯ โดยไม่ไดรั้บความยินยอมจาก กสท. 
ดงันั1น กสท. จึงเรียกร้องใหบ้ริษทัชดใชค่้าเสียหายจากการใชท้รัพยสิ์นที� กสท.อา้งเป็นเจา้ของกรรมสิทธิg  ตั1งแต่
เดือนมกราคม 2556 ถึงเมษายน 2559 จาํนวนเงิน 125.52 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี1 ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนั
ถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระค่าเสียหายเสร็จสิ1น และ ค่าเสียหายนบัแต่วนัฟ้องอีกเดือนละ 2.83 ลา้นบาท 
พร้อมดอกเบี1 ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสียหายที�คา้งชาํระให้แก่ กสท.ในแต่ละเดือน จนกว่าจะดาํเนินการรื1 อถอน
อุปกรณ์ดงักล่าวออกเสร็จสิ1น 

เมื�อวนัที� 19 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางมีคาํสั�งใหโ้อนคดีหมายเลขดาํที� 1681/2561ไปศาลแพ่ง โดยขณะนี1
คดีดงักล่าวอยูใ่นขั1นตอนของการพิจารณาของศาลแพ่ง 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื�อวา่ บริษทัไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สญัญาที�เกี�ยวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันั1นผลของ
คดีดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

7)  การฟ้องเพิกถอนหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ และเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ที�มีคาํสั�งใหน้าํส่งรายไดจ้าก
การใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�บนคลื�นความถี� 900 MHz ในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการ 

วนัที�  1 พฤษภาคม 2560 บริษทัยื�นฟ้องสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สํานักงาน กสทช.”) คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค.”) และ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) กับ
คณะทาํงานอีก 5 คน ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดาํที� 736/2560 ขอให้เพิกถอนหนังสือสํานักงาน 
กสทช. และเพิกถอนมติ กทค. ของสํานักงาน กสทช. ที�มีคาํสั�งบริษทัให้นาํส่งรายได ้ในช่วงระยะเวลาคุม้ครอง
ผูใ้ชบ้ริการ ระหวา่งวนัที� 1 ตุลาคม 2558 ถึงวนัที� 30 มิถุนายน 2559 จาํนวน 7,221 ลา้นบาท พร้อมดอกผลที�เกิดขึ1น 

เมื�อวนัที� 15 มิถุนายน 2560 บริษทัไดร้ับคาํฟ้องลงวนัที� 21 เมษายน 2560 ที�กสทช. และสํานกังาน กสทช. 
ฟ้องบริษทัในมูลหนี1 เดียวกนันี1 ต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีดาํเลขที� 661/2560 ให้บริษทันําส่งรายไดใ้นช่วง
ระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเช่นเดียวกนั 
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โดยผูบ้ริหารพิจารณาว่าบริษทัไดป้ฏิบติัตามเงื�อนไขและวิธีการนาํส่งรายได ้ตามประกาศของ กสทช. เรื�อง 
มาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชั�วคราว ในกรณีสิ1นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบ้ริการ
โทรศพัท์เคลื�อนที� และบริษทัมีหน้าที�นําส่งรายไดห้ลงัหักค่าใชจ่้ายให้แก่สํานักงาน กสทช. แต่บริษทัมีรายจ่าย
มากกว่ารายไดจ้ากการให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการ ดงันั1น จึงไม่มีรายไดส่้วนที�เหลือคงเหลือที�จะนาํส่งให้แก่ 
สาํนักงาน กสทช. แต่อย่างใด 

ขณะนี1 คดีดงักล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

8)  การเรียกร้องใหบ้ริษทัชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดเ้พิ�มเติมส่วนเพิ�มจากรายไดค่้าเช่าระบบสื�อสญัญาณ 

บริษทั ทีโอที จาํกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ไดย้ื�นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อ สถาบนัอนุญาโตตุลาการ (“THAC”) 
เลขที� A1/2017 ลงวนัที� 15 ธันวาคม 2560 เรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดเ้พิ�มเติมจากรายไดค่้าเช่า
ระบบสื�อสญัญาณเชื�อมโยงตั1งแต่เดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนกนัยายน 2555 เป็นจาํนวน 19.54 ลา้นบาท และเลขที� 
A1/2018 ลงวนัที� 12 มกราคม 2561 และเรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินส่วนแบ่งรายไดเ้พิ�มเติมจากรายไดค่้าเช่า
ระบบสื�อสัญญาณเชื�อมโยงตั1งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2558 เป็นจาํนวน 1,121.92 ลา้นบาท 
(รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) พร้อมให้ชาํระดอกเบี1 ยผิดนัดอีกร้อยละ 1.25 ต่อเดือน เนื�องจาก ทีโอที เห็นว่าบริษทั
จะตอ้งเรียกเก็บค่าเช่าระบบสื�อสญัญาณเชื�อมโยงตามอตัราที�ทีโอที กาํหนดซึ� งสูงกวา่อตัราที�บริษทัใชเ้รียกเก็บ
จากผูเ้ช่าจริง 

เมื�อวนัที� 8 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดย้ื�นคาํร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีดาํเลขที� ค.1/2561 เพื�อเพิกถอน
คาํสั�งรับเสนอขอ้พิพาทของ THAC สาํหรับขอ้พิพาทเลขที� A1/2017 ไวพิ้จารณา  

เมื�อวนัที� 2 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษายกคาํร้องคดีดาํเลขที� ค.1/2561 

เมื�อวนัที� 5 มีนาคม 2561 บริษทัไดย้ื�นคาํร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีดาํเลขที� ค.2/2561 เพื�อเพิกถอนคาํสั�ง
รับเสนอขอ้พิพาทของ THAC สาํหรับขอ้พิพาทเลขที� A1/2018 ไวพิ้จารณา  

เมื�อวนัที� 16 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษายกคาํร้องคดีดาํเลขที� ค.2/2561 

ซึ�งต่อมาเมื�อวนัที� 5 เมษายน 2561 และ 11 เมษายน 2561 บริษทัไดย้ื�นอุทธรณ์คาํพิพากษาคดีดาํเลขที� ค.1/2561 
และ ค.2/2561 ของศาลปกครองกลางตามลาํดบั 

ขอ้พิพาทดงักล่าวอยู่ในขั1นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยผูบ้ริหารของบริษทัพิจารณาเห็นว่าอตัราค่าเช่าที�
บริษทัใชเ้รียกเก็บนั1นเป็นอตัราตลาดที�เหมาะสมและไดรั้บความเห็นชอบจาก กสทช. แลว้ 
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9)  การเรียกร้องใหบ้ริษทัชาํระเงินจากการใชบ้ริการร่วมใชเ้สาอากาศ ค่าบริการพื1นที� และค่าเช่าใชอุ้ปกรณ์
ที�เกี�ยวกบัทรัพยสิ์นตามสญัญาใหด้าํเนินการในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการ 

วนัที�  15 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท ทีโอที จาํกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ (“THAC”) เลขที� A3/2018 เรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินค่าร่วมใช้เสาอากาศ ค่าบริการพื1นที� 
และค่าเช่าใชอุ้ปกรณ์ที�เกี�ยวกบัทรัพยสิ์นตามสญัญาใหด้าํเนินการในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการจาํนวน 
183.44 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) และดอกเบี1ยผิดนดัร้อยละ 1.25 ต่อเดือน  

ซึ� งต่อมาเมื�อวนัที� 5 เมษายน 2561 บริษทัไดย้ื�นคาํร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีดาํเลขที� ค.3/2561 เพื�อเพิกถอน
คาํสั�งรับเสนอขอ้พิพาทของ THAC สาํหรับขอ้พิพาทเลขที� A3/2018 ไวพิ้จารณา 

ขอ้พิพาทดงักล่าวอยู่ในขั1นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื�อว่า บริษทัไดป้ฏิบติัถูกตอ้ง
ตามข้อสัญญาและประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติที�เกี�ยวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันั1นผลของคดีดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่องบการเงิน
ของบริษทั 

บริษทั ดจิติอล โฟน จาํกดั (“DPC”) 

1) กรณีการนาํภาษีสรรพสามิตมาหกัออกจากเงินส่วนแบ่งรายไดร้ะหว่าง DPC กบั บริษทั กสท โทรคมนาคม 
จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) 

เมื�อว ันที�  9 มกราคม 2551 กสท. ได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที�  3/2551 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ  
สาํนกัระงบัขอ้พิพาท สาํนกังานศาลยุติธรรม เพื�อเรียกร้องให ้DPC ซึ�งเป็นบริษทัย่อย ชาํระเงินส่วนแบ่งรายได้
เพิ�มเติมอีกประมาณ 2,449 ลา้นบาท ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า 
พร้อมเรียกเบี1ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจาํนวนเงินที�คา้งชาํระในแต่ละปี นบัจากวนัผิดนดัจนกว่า
จะชาํระเสร็จสิ1นซึ� งคาํนวณถึงเดือนธนัวาคม 2550 คิดเป็นเบี1 ยปรับทั1งสิ1นจาํนวน 1,500 ลา้นบาท รวมเป็นเงิน
ประมาณ 3,949 ลา้นบาท 

ต่อมาเมื�อวนัที� 1 ตุลาคม 2551 กสท. ไดย้ื�นคาํร้องขอแกไ้ขจาํนวนทุนทรัพยร์วมเบี1ยปรับลดลงเหลือ 3,410 ลา้นบาท 
ซึ� งคาํนวณจากเงินส่วนแบ่งรายไดค้า้งชาํระถึงเดือนมกราคม 2551 ซึ� งไดร้วมเบี1 ยปรับจาํนวน 790 ลา้นบาท และ
ภาษีมูลค่าเพิ�มจาํนวน 171 ลา้นบาท 
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จาํนวนเงินส่วนแบ่งรายไดที้� กสท. เรียกร้องดงักล่าวเป็นจาํนวนเดียวกนักบัภาษีสรรพสามิตที� DPC ไดน้าํส่งตั1งแต่
วนัที� 16 กนัยายน 2546 ถึงวนัที� 15 กนัยายน 2550 และไดน้าํมาหกัออกจากส่วนแบ่งรายได ้ซึ� งเป็นการปฏิบติัตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื�อวนัที� 11 กุมภาพนัธ์ 2546  ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ โดย DPC ไดป้ฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรี
ดงักล่าวและมีการปฏิบติัเช่นเดียวกนัทั1งอุตสาหกรรมโทรศพัทเ์คลื�อนที� อีกทั1ง กสท. เคยมีหนงัสือ เลขที� กสท. 
603 (กต.) 739 แจง้ให ้DPC ปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว  

เมื�อวนัที� 1 มิถุนายน 2554 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี1ขาดใหย้กคาํเสนอขอ้พิพาทของกสท. โดยใหเ้หตุผลสรุป
ไดว้่า DPC มิไดเ้ป็นผูผ้ิดสัญญา โดย DPC ไดช้าํระหนี1ผลประโยชน์ตอบแทนเสร็จสิ1นและหนี1ทั1งหมดไดร้ะงบั
ไปแล้ว กสท. จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ DPC ชําระหนี1 ซํ1 า เพื�อเรียกส่วนที�อ้างว่าขาดไป รวมถึงเบี1 ยปรับและ
ภาษีมูลค่าเพิ�มตามที�อา้งมา 

เมื�อวนัที� 3 มิถุนายน 2554 กสท. ไดย้ื�นคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี1ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
เป็นคดีหมายเลขดาํที� 1259/2554  

เมื�อวนัที� 28 กรกฎาคม 2558 ศาลปกครองกลางไดต้ดัสินยกคาํร้องของ กสท. ที�ขอให้เพิกถอนคาํชี1 ขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการ 

ต่อมาวนัที� 25 สิงหาคม 2558 กสท. ไดย้ื�นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีหมายเลขดาํที� อ. 1070/2558 ขณะนี1
คดีดงักล่าวอยูใ่นขั1นตอนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

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

ตามมติในที�ประชุมร่วมกันระหว่างบริษัท ทีโอที จาํกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกัด 
(มหาชน) (“กสท.”) บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั (“DPC”) ซึ� งเป็นบริษทัย่อยและ บริษทั ทรู มูฟ จาํกดั (“True Move”) 
โดยมีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเทคโนโลยีและการสื�อสาร เป็นประธาน เมื�อวนัที� 14 มกราคม 2547 ว่าเพื�อใหมี้ความ
เท่าเทียมในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการทั1ง 3 ราย ทีโอทียินยอมใหล้ดค่าเชื�อมโยงโครงข่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที�จาก
ส่วนแบ่งรายไดที้�ทีโอทีไดรั้บจาก กสท. จาํนวน 22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ใหแ้ก่ DPC และ True Move ตั1งแต่ปี
การดาํเนินการปีที�  6 เช่นเดียวกับที�ทีโอทีให้ส่วนลดกับบริษัท โทเทิ�ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั�น จาํกัด (มหาชน) 
(“DTAC”)  

เมื�อวนัที�  12 ตุลาคม 2549 ทีโอทีมีหนังสือแจง้ กสท. ว่าไม่สามารถลดค่าเชื�อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื�อนที�
ใหแ้ก่ DPC และ True Move ได ้และเรียกร้องให ้กสท. ชาํระค่าเชื�อมโยงโครงข่ายในส่วนที� DPC และ True Move 
ไดห้ักไวเ้ป็นส่วนลดค่าเชื�อมโยงโครงข่ายให้ทีโอที จนครบถว้น พร้อมดอกเบี1 ยตามอตัราที�กฎหมายกาํหนด นับแต่ 
วนัครบกาํหนดชาํระจนถึงวนัที�ชาํระครบถว้น  
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เมื�อวนัที� 29 กรกฎาคม 2551 กสท. ไดย้ื�นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ สาํนักระงบัขอ้พิพาท 
สํานักงานศาลยุติธรรม ข้อพิพาทหมายเลขดําที�  68/2551 เรียกร้องให้ DPC ชําระค่าเชื� อมโยงโครงข่าย
โทรศพัท์เคลื�อนที�ที� DPC ไดห้ักไวจ้าํนวน 154 ลา้นบาท (ผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ�มของปีดาํเนินการที�  
7-10) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ�มและเบี1ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินตน้ดงักล่าว นบัแต่วนัพน้กาํหนด
ชาํระเงินของปีดาํเนินงานในแต่ละปีตั1งแต่ปีที� 7 ถึงปีที� 10 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิ1น 

เมื�อวนัที� 15 ตุลาคม 2552 กสท. ไดย้ื�นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ สํานักระงบัขอ้พิพาท 
สํานักงานศาลยุติธรรม ข้อพิพาทหมายเลขดําที�  96/2552 เรียกร้องให้ DPC ชําระค่าเชื�อมโยงโครงข่าย
โทรศพัทเ์คลื�อนที�ที� DPC ไดห้กัไวจ้าํนวน 22 ลา้นบาท (ผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ�มของปีดาํเนินการที� 11) 
พร้อมเบี1ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ซึ� งคาํนวณถึงวนัที� 15 ตุลาคม 2552 รวมเป็นจาํนวนเงินที�เรียกร้อง
ทั1งสิ1น 26 ลา้นบาท  

เมื�อวนัที� 23 มิถุนายน 2555 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี1ขาดใหย้กคาํเสนอขอ้พิพาททั1งสองของ กสท. โดย
ให้เหตุผลสรุปไดว้่า กสท. ยงัมิไดช้าํระค่าส่วนลดค่าเชื�อมโยงโครงข่ายจาํนวน 22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน
ให้แก่ ทีโอที อีกทั1 ง กสท. ไม่สามารถนําสืบได้ว่า DPC เป็นผูผ้ิดสัญญาและชําระผลประโยชน์ตอบแทน 
ไม่ครบถว้น ดงันั1น กสท. จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ DPC ชาํระเงินในส่วนที�ขาดไป รวมถึงเบี1 ยปรับและ
ภาษีมูลค่าเพิ�มตามที�อา้งมา 

เมื�อวนัที� 25 มิถุนายน 2555 กสท. ไดย้ื�นคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี1ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครอง
กลางเป็นคดีหมายเลขดาํที� 1016/2555 และในวนัที� 16 กนัยายน 2557 ศาลปกครองกลางไดม้ีคาํพิพากษา 
ยกคําร้องของ กสท. ต่อมาในวนัที�  15 ตุลาคม 2557 กสท. ได้ยื�นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะนี1  
คดีดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
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3) กรณีเรียกร้องให้ชาํระค่าเชื�อมโยงโครงข่าย (Access Charge) และ การนําค่าเชื�อมโยงโครงข่ายมาหัก
ออกจากเงินส่วนแบ่งรายไดร้ะหวา่ง DPC กบั บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) และ
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอที”) 

เมื�อวนัที�  9 พฤษภาคม 2554 ทีโอทีได้ยื�นฟ้อง กสท. เป็นผูถู้กฟ้องคดีที�  1 และ DPC เป็นผูถู้กฟ้องคดีที�  2  
คดีหมายเลขดาํที�  1099/2554 ต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องให้ กสท. และ DPC ร่วมกันชําระค่าเชื�อมโยง
โครงข่าย เป็นเงินจาํนวน 2,436 ลา้นบาทพร้อมภาษีมูลค่าเพิ�ม และดอกเบี1 ยซึ� งคาํนวณถึงวนัที� 9 พฤษภาคม 
2554 รวมเป็นเงินที� เรียกร้องทั1 งสิ1นจาํนวน 2,954 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี1 ยนับจากวนัฟ้องจนกว่าจะชําระ 
เสร็จสิ1น โดยแบ่งเป็น 

1) ส่วนของ DPC ซึ� งคาํนวณจากจาํนวนเลขหมายโทรศพัทเ์คลื�อนที�ที� DPC มีการใหบ้ริการอตัรา 200 บาท
ต่อเลขหมายต่อเดือน เป็นจาํนวนเงิน 432 ลา้นบาท 

2) ส่วนของ กสท. ซึ� งคาํนวณจากครึ� งหนึ�งของส่วนแบ่งรายไดที้� กสท. ไดรั้บจาก DPC เป็นจาํนวนเงิน 
2,331 ลา้นบาท  

3) ส่วนลดค่าเชื�อมโยงโครงข่ายจาํนวน  22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ที� DPC นาํมาหักออกจาก
เงินส่วนแบ่งรายได้ เป็นจาํนวนเงิน 191 ลา้นบาท ส่วนหนึ� งนั1นเป็นจาํนวนเดียวกันกับที� กสท. 
เรียกร้องตามขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 68/2551 ขา้งตน้ แต่แตกต่างกันที�จาํนวนปีที�เรียกร้องและ
การคาํนวณดอกเบี1 ย 

ต่อมาในวนัที�  31 กรกฎาคม 2557 ทีโอทีได้ยื�นคาํร้องขอแก้ไขเพิ�มเติมคาํฟ้องต่อศาลปกครองกลาง โดย 
ขอแกไ้ขจาํนวนเงินค่าเชื�อมโยงโครงข่ายที�เรียกร้องซึ� งคาํนวณจนถึงวนัที� 16 กนัยายน 2556 อนัเป็นวนัสิ1นสุด
สัญญา พร้อมภาษีมูลค่าเพิ�มและดอกเบี1 ยซึ� งคาํนวณถึงวนัที� 10 กรกฎาคม 2557 รวมเป็นเงินทั1งสิ1น 5,454 ลา้นบาท
พร้อมดอกเบี1ยนบัจากวนัที� 10 กรกฎาคม 2557 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิ1น โดยแบ่งเป็น 

1) ส่วนของ DPC ซึ� งคาํนวณจากจาํนวนเลขหมายโทรศพัทเ์คลื�อนที�ที� DPC มีการใหบ้ริการอตัรา 200 บาท
ต่อเลขหมายต่อเดือน เป็นจาํนวนเงิน 1,289 ลา้นบาท 

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

3) ส่วนลดค่าเชื�อมโยงโครงข่ายจาํนวน 22 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ที� DPC นาํมาหักออกจาก
เงินส่วนแบ่งรายได ้เป็นจาํนวนเงิน 221 ลา้นบาท 
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ขณะนี1 คดีดงักล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื�อว่าผลของ 
ขอ้พิพาทและคดีดงักล่าวน่าจะคลี�คลายไปในทางที�ดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่องบการเงินรวม
ของกลุ่มบริษทั เนื�องจาก DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สญัญาที�เกี�ยวขอ้งทุกประการแลว้ 

4) กรณีปรับลดอตัราค่าใช้เครือข่ายร่วม (Roaming) ระหว่าง DPC กับ บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกัด 
(มหาชน) (“กสท.”) 

เมื�อวนัที� 1 มิถุนายน 2549 ตามที�กสท. ไดอ้นุมติัให้บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั (“DPC”) ซึ� งเป็นบริษทัย่อยปรับลด
อตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วม (Roaming) จาก 2.10 บาทต่อนาที เหลืออตัรานาทีละ 1.10 บาท เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัอตัรา
ค่าใชบ้ริการที�ลดตํ�าลงเรื�อย ๆ เป็นเวลา 3 เดือนเริ�มตั1งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม 2549 เป็นตน้ไปและ DPC ไดมี้หนงัสือ
ขยายระยะเวลาต่อไปอีกคราวละ 3 เดือน ซึ� ง กสท. ไดอ้นุมติัเรื�อยมาจนถึงวนัที� 31 มีนาคม 2550 โดยหลงัจากนั1น 
กสท. มิไดมี้หนังสือตอบปฏิเสธให้ DPC ทราบแต่อย่างใด จนกระทั�งในวนัที�  24 มีนาคม 2551 กสท. ได้มี
หนังสือแจง้ให้ DPC ปรับอตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วมในอตัรานาทีละ 2.10 บาท ตั1งแต่วนัที� 1 เมษายน 2550 เป็นตน้ไป 
ในวนัที� 8 พฤษภาคม 2551 DPC จึงไดมี้หนงัสือขอให ้กสท. พิจารณาทบทวนการปรับอตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วม  
โดยคาํนึงถึงสภาวะการแข่งขนัของโทรศพัทเ์คลื�อนที�ในปัจจุบนัที�มีอตัราค่าใชบ้ริการในตลาดที�ตํ�ากว่าอตัรา 
ค่าใช้เครือข่ายร่วมที�กาํหนดมาก ซึ� งทาํให้ DPC ไม่สามารถให้บริการเครือข่ายร่วมกับผูป้ระกอบการที�มาขอใช้
บริการได ้และในระหว่างรอการพิจารณา DPC จะใชอ้ตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วมในนาทีละ 1.10 บาท ตามหลกัเกณฑ์
และเงื�อนไขที�ไดรั้บอนุมติัและถือปฏิบติัมา ซึ�งต่อมาเมื�อวนัที� 31 มีนาคม 2552 กสท.ไดมี้หนงัสืออนุมติัให ้DPC ใช้
อตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วมในอตัรานาทีละ 1.10 บาท ในช่วงวนัที� 1 มกราคม 2552 ถึงวนัที� 31 มีนาคม 2552 นอกจากนี1  
เมื� อว ันที�  16 มิ ถุ นายน 2552 DPC และบริษัทได้ทําสั ญ ญาการให้ ใช้โครงข่ ายโทรคมนาคม (Roaming)  
โดยใชอ้ตัรา 1.10 บาทต่อนาที และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแลว้ 

เมื�อวนัที� 15 กรกฎาคม 2553 กสท. ไดย้ื�นเสนอขอ้พิพาทต่อสาํนักระงบัขอ้พิพาท สถาบนัอนุญาโตตุลาการ ตามขอ้
พิพาทหมายเลขดาํที� 62/2553 เพื�อเรียกร้องให้ DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ�มของปีดาํเนินการที� 10 - 12 
ซึ� งเกิดจากการที� DPC ปรับลดอตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วมจากอตัรานาทีละ 2.10 บาท คงเหลือ 1.10 บาท ในช่วงระหว่าง
วนัที�  1 เมษายน 2550 - 31 ธันวาคม 2551 เป็นจาํนวนเงินรวม 1,636 ลา้นบาท พร้อมเบี1 ยปรับที�คาํนวณถึงเดือน
มีนาคม 2553 เป็นจาํนวน 364 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั1งสิ1น 2,000 ลา้นบาท และเรียกเบี1 ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25  
ต่อเดือน นับแต่เดือน เมษายน 2553 จนกว่าจะชําระเสร็จสิ1น โดยอา้งว่า กสท. ได้อนุมติัการปรับลดอตัราค่าใช้
เครือข่ายร่วมดงักล่าวจนถึงวนัที� 31 มีนาคม 2550 เท่านั1น 
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เมื�อวนัที�  12 กันยายน 2554 กสท. ได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักระงับข้อพิพาท  
ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 89/2554 เรียกร้องให ้DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ�มของปีดาํเนินการที� 12 ที�เกิด
จากการที� DPC ปรับลดอตัราค่าใชเ้ครือข่ายร่วมจากอตัรานาทีละ 2.10 บาท ลงเหลือ 1.10 บาทในช่วงระหว่างวนัที�  
1 เมษายน 2552 - 15 มิถุนายน 2552 เพิ�มเติม จาํนวน 113 ลา้นบาท พร้อมเบี1 ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของ
เงินตน้ดงักล่าว นบัตั1งแต่วนัที� 1 เมษายน 2552 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิ1น 

ขณะนี1 ขอ้พิพาทดงักล่าวอยู่ในขั1นตอนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื�อว่า 
คาํวินิจฉัยชี1 ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเกี�ยวกบัขอ้พิพาทดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบใด ๆ ต่องบการเงิน
รวมของกลุ่มบริษทั เนื�องจาก DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สญัญาที�เกี�ยวขอ้งทุกประการแลว้ 

5) กรณีความเสียหายเนื�องจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าบริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ ระหว่าง DPC 
กบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) 

เมื�อว ันที�  8 เมษายน 2554 กสท. ได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที�  32/2554 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ  
สาํนกัระงบัขอ้พิพาท สาํนกังานศาลยติุธรรม เพื�อเรียกร้องให ้DPC ชาํระเงินจาํนวน 33 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี1ย
ในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของเงินตน้ดงักล่าว รวมเป็นจาํนวนเงินทั1งสิ1น 35 ลา้นบาท โดย กสท. กล่าวอา้งว่า 
DPC ผิดสัญญาให้ดาํเนินการ เนื�องจากสัญญาเช่าใช้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าระหว่าง DPC กับ
ผูใ้ชบ้ริการ ในระหว่างปี 2540 - 2546 จาํนวน 1,209 เลขหมาย มีการปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือชื�อ เป็น
เหตุให้ กสท. ไดรั้บความเสียหายเนื�องจากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใชบ้ริการระหว่างประเทศได ้เมื�อเลขหมาย
ดงักล่าวมีการใชบ้ริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศของ กสท.  

เมื�อวนัที�  28 พฤษภาคม 2556 คณะอนุญาโตตุลาการ ได้มีคําวินิจฉัยชี1 ขาดให้ยกคําขอของ กสท. โดยชี1 ขาดว่า  
ขอ้พิพาทในคดีนี1 เป็นเรื� องพิพาททางละเมิด มิไดเ้ป็นการกระทําอนัเกิดจากการผิดสัญญาให้ดาํเนินการ ดังนั1 น 
ขอ้พิพาทในคดีนี1 จึงไม่อยู่ในอาํนาจพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ  

เมื�อวนัที� 6 กนัยายน 2556 กสท. ไดย้ื�นคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี1 ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
เป็นคดีหมายเลขดาํที� 1767/2556 ขณะนี1คดีดงักล่าวอยูใ่นขั1นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
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6) กรณีส่วนแบ่งรายไดจ้ากค่าเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง DPC กบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั 
(มหาชน) (“กสท.”) 

เมื�อวนัที� 24 สิงหาคม 2555 กสท.ไดย้ื�นคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 110/2555 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
สาํนกัระงบัขอ้พิพาท เพื�อเรียกร้องให ้DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ�มของปีดาํเนินการที� 10 - 14 จาํนวน
รวม 183 ลา้นบาท พร้อมเบี1ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินตน้ดงักล่าว นบัแต่วนัพน้กาํหนดชาํระ
เงินของปีดาํเนินงานในแต่ละปีจนกวา่จะชาํระเสร็จสิ1น 

ต่อมาเมื�อวนัที� 1 เมษายน 2557 กสท. ไดย้ื�นคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 26/2557 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
สาํนกัระงบัขอ้พิพาท เพื�อเรียกร้องให ้DPC ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ�มของปีดาํเนินการที� 15-16 จาํนวนรวม 
203 ลา้นบาท และดอกเบี1 ยผิดนัดอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี พร้อมเบี1 ยปรับในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินต้น
ดงักล่าว นับแต่วนัพน้กาํหนดชาํระเงินของปีดาํเนินงานในแต่ละปีจนกว่าจะชาํระเสร็จสิ1น ซึ� งจาํนวนเงินดงักล่าว 
กสท. คาํนวณผลประโยชน์ตอบแทนจากรายไดค่้าเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที� DPC ไดรั้บจากผูป้ระกอบการ
รายอื�นทั1งจาํนวนตามอตัราร้อยละที�กาํหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตใหด้าํเนินกิจการบริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�โดยไม่ให้
นาํรายจ่ายค่าเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที� DPC ถูกผูป้ระกอบการรายอื�นเรียกเก็บมาหกัออก 

ขณะนี1ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขั1นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื�อว่า ผลของขอ้พิพาท
ดงักล่าวน่าจะคลี�คลายไปในทางที�ดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่องบการเงินรวมของบริษทั 
เนื�องจาก DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สญัญาที�เกี�ยวขอ้งทุกประการแลว้ 

7) ภาระผกูพนัในหนงัสือคํ1าประกนัจากธนาคารกรณีสญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 

ตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ บริษทั ดิจิตอลโฟน จาํกดั (“DPC”) มีหน้าที�ส่งมอบหนังสือคํ1 าประกนัของ
ธนาคารใหแ้ก่บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”)  เพื�อเป็นหลกัประกนัการชาํระเงินผลประโยชน์
ตอบแทนขั1นตํ�าในแต่ละปีดาํเนินงาน โดยจะไดรั้บคืนหนงัสือคํ1าประกนัฉบบัของปีดาํเนินงานที�ผา่นมา  

กสท. มิไดคื้นหนังสือคํ1าประกนัเงินประโยชน์ตอบแทนขั1นตํ�าของปีดาํเนินงานที� 10 - 14 รวมเป็นจาํนวนเงิน
ทั1งสิ1น 2,606 ลา้นบาท โดยอา้งวา่ DPC ชาํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถว้นจากกรณีการนาํเงินค่าภาษี
สรรพสามิตมาหักออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนและกรณีรายไดจ้ากค่าเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
ส่วนลดค่าเชื�อมโยงโครงข่าย และกรณีปรับลดอตัราค่า Roaming ซึ� งเป็นขอ้พิพาทที�อยูใ่นระหวา่งการพิจารณา
ของคณะอนุญาโตตุลาการ  
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เมื�อวนัที�  8 ตุลาคม 2555 DPC ได้เสนอข้อพิพาทต่อสํานักระงับข้อพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็น               
ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 120/2555 เพื�อใหค้ณะอนุญาโตตุลาการมีคาํวินิจฉยัชี1ขาดให ้กสท. ส่งคืนหนงัสือคํ1าประกนั
ดงักล่าวให้แก่ DPC เนื�องจาก DPC ไดช้าํระเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั1นตํ�าในแต่ละปีดาํเนินงานครบถว้น 
และไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้สญัญาที�เกี�ยวขอ้งทุกประการแลว้  

เมื�อวนัที� 28 พฤษภาคม 2558 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชี1ขาดให ้กสท. ส่งคืนหนงัสือคํ1าประกนัพร้อมค่าธรรมเนียม
ธนาคารดังกล่าวให้แก่ DPC ต่อมาเมื�อวนัที�  15 กันยายน 2558 กสท. ได้ยื�นคําร้องเป็นคดีหมายเลขดําที� 
1671/2558 ต่อศาลปกครองกลาง เพื�อขอเพิกถอนคาํชี1 ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ขณะนี1 คดีดงักล่าวในขั1นตอน      
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

8) กรณีการเรียกค่าใช/้ค่าตอบแทนจากการใช ้เครื�องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคม
ช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชั�วคราว 

เมื�อวนัที� 20 พฤษภาคม 2558 บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) (“กสท.”) ไดย้ื�นฟ้องสาํนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สํานักงาน กสทช.”), 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค.”), คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”), บริษทั ทรู มูฟ จาํกัด (“ทรู มูฟ”) และบริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกัด (“DPC”)              
ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดาํที� 918/2558 เพื�อใหช้าํระค่าใช้/ค่าตอบแทนจากการใชเ้ครื�องและ
อุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคมของ กสท. ช่วงระยะเวลาคุม้ครองตามประกาศ กสทช. เรื�อง 
มาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชั�วคราวในกรณีสิ1นสุดการอนุญาต สัมปทานหรือสัญญาการให้บริการ
โทรศพัทเ์คลื�อนที� ซึ� งคาํนวณตั1งแต่วนัที� 16 กนัยายน 2556 ถึงวนัที� 15 กนัยายน 2557 เป็นจาํนวนเงินดงันี1   

1. สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน  24,117 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี1ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
2. ทรู มูฟ ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 18,025 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี1ยในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
3. DPC ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 6,083 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี1ยในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
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ต่อมาเมื�อวนัที� 11 กนัยายน 2558 กสท. ไดย้ื�นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที� 1651/2558 
เพื�อเรียกร้องใหช้าํระค่าใช/้ค่าตอบแทนจากการใช ้เครื�องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคม
ของ กสท. ตั1งแต่วนัที� 16 กนัยายน 2557 ถึงวนัที� 17 กรกฎาคม 2558 เพิ�มเติมเป็นจาํนวนเงินดงันี1  

1. สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 6,521 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี1ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
2. ทรู มูฟ ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 4,991 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี1ยใน

อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
3. DPC ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 1,635 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี1ยในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 

ต่อมาเมื�อวนัที� 27 พฤษภาคม 2559 กสท. ไดย้ื�นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํที� 741/2559 
เพื�อเรียกร้องใหช้าํระค่าใช/้ค่าตอบแทนจากการใชเ้ครื�องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคม
ของ กสท. ตั1งแต่วนัที� 18 กรกฎาคม 2558 ถึงวนัที�  25 พฤศจิกายน 2558  เพิ�มเติมเป็นจาํนวนเงินดงันี1  

1. สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 2,857 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี1ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
2. ทรู มูฟ ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 2,184 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี1ยในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
3. DPC ร่วมกบั สาํนกังาน กสทช., กทค. และ กสทช. จาํนวน 673 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี1ยในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี 

ขณะนี1 ขอ้พิพาทดงักล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยฝ่ายบริหารของบริษทั         
เชื�อว่า DPC ไม่มีหนา้ที�ตอ้งชาํระค่าใช/้ค่าตอบแทนจากการใช ้เครื�องและอุปกรณ์โทรคมนาคมและโครงข่าย
โทรคมนาคมตามที�  กสท. เรียกร้อง เนื�องจาก DPC ไดป้ฏิบัติถูกตอ้งตามประกาศ กสทช. แลว้ทุกประการ 
ดังนั1นผลของข้อพิพาทดังกล่าวน่าจะคลี�คลายไปในทางที� ดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ                
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
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9) กรณีการฟ้องเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค”) ที� มีค ําสั�งให้นําส่งรายได้จาก                      
การใหบ้ริการในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเป็นการชั�วคราว 

วนัที�  16 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด (“DPC”)  ยื�นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ต่อศาลปกครองกลางที� 1997/2558 เรื� อง 
ขอให้เพิกถอนมติ กทค. ให้นําส่งรายไดช่้วงเยียวยา เนื�องจากสํานักงานกสทช. เรียกร้องให้ DPC นาํส่งเงินรายได ้ 
จากการใหบ้ริการในช่วงเยียวยาลูกคา้ ระหวา่งวนัที� 16 กนัยายน 2556 ถึงวนัที� 17 กรกฎาคม 2557 จาํนวน 628 ลา้นบาท 

ในเรื� องเดียวกันนี1  เมื�อวนัที�  16 กันยายน 2559 กสทช. และสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สํานักงาน กสทช.”) ได้ยื�นคําฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็น 
คดีหมายเลขดําที�  1441/2559 ขอให้  DPC นําส่งรายได้ช่วงเยียวยา ระหว่างวันที�  16 กันยายน 2556 ถึงวันที�  
17 กรกฎาคม 2557 จาํนวน 680 ลา้นบาท (รวมดอกเบี1 ยคาํนวณถึงวนัที�ฟ้อง 52 ลา้นบาท) พร้อมดอกเบี1 ยในอตัรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน  นบัแต่วนัถดัจากวนัฟ้องจนกวา่จะนาํส่งรายไดพ้ร้อมดอกผลและดอกเบี1ยเสร็จสิ1น 

โดยผูบ้ริหารพิจารณาว่า DPC ไดป้ฏิบติัตามประกาศ เรื� อง มาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการเป็นการชั�วคราว 
ในกรณีสิ1นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� พ.ศ. 2556 ซึ� งกาํหนดให ้DPC 
ตอ้งนําส่งเงินรายไดห้ลงัหักรายจ่ายให้แก่สํานักงานกสทช. เนื�องจากในช่วงระยะเวลาดงักล่าว DPC มีรายจ่าย
มากกว่ารายไดจ้ากการให้บริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ DPC จึงไม่มีรายไดค้งเหลือที�จะนาํส่งใหแ้ก่ กสทช. ตามที�ประกาศ
ดงักล่าวกาํหนดไว ้ 

ขณะนี1คดีดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

10) กรณีการนาํเครื�องและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบ
เซลลูล่า (“สัญญาอนุญาตฯ”) ระหว่าง กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) กบั บริษทั ดิจิตอลโฟน 
จาํกดั (“DPC”) ไปใหผู้ใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�รายอื�นใชร่้วม 

เมื�อวนัที�  30 มิถุนายน 2559 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”) ได้ยื�นข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เป็นข้อพิพาทหมายเลขดาํที�  57/2559 เพื�อให้มี 
คาํชี1 ขาดให้ บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกัด (“DPC”) ทาํการรื1 อถอนเครื�องและอุปกรณ์โทรคมนาคมที�มีไวใ้ช้สําหรับ
ใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� ย่านความถี� 2100 MHz รวมทั1งเครื�อง หรืออุปกรณ์โทรคมอื�นๆ ของ บริษทั แอดวานซ์ 
ไวร์ เลส เน็ ทเวอร์ค จํากัด (“AWN”) และเครื� องและอุปกรณ์ โทรคมนาคมที� มีไว้ใช้สํ าหรับให้บริการ
โทรศพัท์เคลื�อนที� ย่านความถี� 900 MHz หรือย่านความถี�อื�นรวมทั1งเครื�อง หรืออุปกรณ์โทรคมอื�นๆ ของ บริษทั
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ที�ติดตั1งบนสถานีฐาน จาํนวน 97 แห่ง ตามสัญญาให้
ดาํเนินการฯ ของ DPC โดยไม่ไดรั้บความยินยอมจาก กสท.   
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โดยหาก DPC ไม่ยอมรื1 อถอนไม่ว่ากรณีใด ขอให้ DPC  ชดใชค่้าเสียหายแก่ กสท. เป็นเงินเดือนละ 4.84  ลา้นบาท 
พร้อมดอกเบี1ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสียหายที� DPC คา้งชาํระ กสท. นบัถดัจากวนัยื�นคาํเสนอขอ้พิพาทเป็นตน้ไป
จนกว่าจะรื1 อถอนเครื�องและอุปกรณ์เสร็จสิ1น และค่าเสียหายจากการยินยอมให้ บริษทั และ AWN ใช้ทรัพยสิ์นที� 
กสท. เป็นเจา้ของกรรมสิทธิg  จาํนวน 97 สถานีฐาน ตั1งแต่เดือนมกราคม 2556  จนถึงเดือนมิถุนายน 2559 รวมเป็น
ค่าเสียหาย 175.19 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี1 ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน และห้ามมิให้ DPC นําเครื� องและอุปกรณ์
โทรคมนาคม รวมทั1 งโครงสร้างพื1นฐานโทรคมอื�นๆ ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการฯ ไปให้ผู ้ให้บริการ
โทรศพัทเ์คลื�อนที�รายอื�นใชร่้วม เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจาก กสท. เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ขณะนี1ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นขั1นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื�อวา่ DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้ง
ตามข้อสัญญาที� เกี� ยวข้องทุกประการแล้ว ดังนั1 นผลของคดีดังกล่าว ไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ 
ต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

11) กรณีการส่งมอบเครื�องและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการให้บริการวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูล่า (“สัญญาอนุญาตฯ”) ระหว่าง กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) กบั บริษทั 
ดิจิตอลโฟน จาํกดั (“DPC”)  

เมื�อวนัที�  28 มีนาคม 2561 DPC ได้รับข้อพิพาทหมายเลขดําที�  6/2561 ลงวนัที�  31 มกราคม 2561 ที�บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”) ได้ยื�นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักระงับข้อพิพาท 
สาํนกังานศาลยติุธรรม เรียกร้องให ้DPC ส่งมอบเครื�องและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสญัญาอนุญาตฯ เช่น เสาอากาศ 
ตูค้อนเทนเนอร์ แหล่งจ่ายไฟฟ้า ระบบคงสิทธิเลขหมาย ระบบ Call Center รวมถึงค่าเสียโอกาสจากการใชอุ้ปกรณ์
ดงักล่าว รวม 13,431 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี1ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของตน้เงิน หรือชาํระเป็นเงินในจาํนวนเดียวกนัแทน
การส่งมอบเครื�องและอุปกรณ์โทรคมนาคมดงักล่าว  

ขณะนี1 ขอ้พิพาทดงักล่าวอยู่ในขั1นตอนของอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายบริหารของบริษทัเชื�อว่า DPC ไดป้ฏิบติัถูกตอ้ง     
ตามข้อสัญญาที� เกี�ยวข้องทุกประการแล้ว ดังนั1 นผลของคดีดังกล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ            
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
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บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) 

1) กรณีติดตั1งหรือเชื�อมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคมย่านความถี� 2100 MHz ของ AWN บนสถานีฐานที� บริษทั ดิจิตอล 
โฟน จาํกดั (“DPC”) ส่งมอบกรรมสิทธิg ให้แก่ บริษทั กสท.โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“CAT”) ตามสัญญา
ใหด้าํเนินการใหบ้ริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลูล่า ระหวา่ง กสท. กบั DPC (“สญัญาอนุญาตฯ”) 

เมื�อวนัที� 30 มิถุนายน 2559 บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“กสท.”) ไดย้ื�นฟ้องบริษทั แอดวานซ์ 
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด (“AWN”) ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีดําที�  1039/2559 เพื�อให้รื1 อถอนเครื� อง 
และอุปกรณ์โทรคมนาคมที�มีไวใ้ชส้าํหรับใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� ย่านความถี� 2100 MHz และหรือเครื�อง
และอุปกรณ์โทรคมนาคมอื�นๆ ของ AWN ที� ติดตั1 งบนสถานีฐาน จํานวน 67 แห่ง ตามสัญญาอนุญาตให้
ดาํเนินการฯ ของ DPC  โดยไม่ไดรั้บความยินยอมจาก กสท.  ดงันั1น กสท. จึงเรียกร้องให ้AWN ชดใชค่้าเสียหาย
จากการใช้ทรัพยสิ์นที�  กสท. อา้งเป็นเจา้ของกรรมสิทธิg  ตั1งแต่เดือนมกราคม 2556  จนถึงเดือนมิถุนายน 2559 
จาํนวน 57.53 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี1 ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัถดัจากวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระ
ค่าเสียหายเสร็จสิ1น และค่าเสียหายเดือนละ 2 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี1 ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสียหายที�คา้งชาํระ
ให้แก่ กสท.ในแต่ละเดือน จนกว่าจะดาํเนินการรื1 อถอนอุปกรณ์ดงักล่าวออกเสร็จสิ1น และห้ามมิให้ AWN  
นาํเครื�องและอุปกรณ์โทรคมนาคมสาํหรับใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� ยา่นความถี� 2100 MHz และหรือเครื�อง
และอุปกรณ์โทรคมนาคมอื�นๆ มาติดตั1งหรือเชื�อมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคม ตามสัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการฯ 
ระหวา่ง กสท. กบั DPC  เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจาก กสท. เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

วนัที� 19 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางมีคาํสั�งให้โอนคดีนี1 ไปศาลแพ่งขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 1680/2561 
โดยขณะนี1คดีดงักล่าวอยูใ่นขั1นตอนของการพิจารณาของศาลแพ่ง 

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื�อวา่ บริษทัไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามขอ้สญัญาที�เกี�ยวขอ้งทุกประการแลว้ ดงันั1นผลของ
คดีดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
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2) กรณีเรียกร้องใหช้าํระค่าใชเ้ครื�องและอุปกรณ์โทรคมนาคม ค่าบริการระบบสื�อสัญญาณในอาคารและค่าร่วมใช้
ไฟฟ้าในทรัพย์สินตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการ ระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด 
(มหาชน) (“AIS”) และ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (“TOT”)  

เมื�อวนัที� 11 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ไดร้ับคาํฟ้องศาลแพ่ง 
คดีหมายเลขดาํที� 454/2560 ลงวนัที� 31 มกราคม 2560 ของบริษทั ทีโอที จาํกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ไดย้ื�นฟ้อง 
AWN ต่อศาลแพ่ง โดยเรียกร้องให้ AWN ชําระค่าใช้เครื� องและอุปกรณ์โทรคมนาคม ค่าบริการระบบสื�อ
สัญญาณในอาคารและค่าร่วมใชไ้ฟฟ้า ซึ� ง AWN ใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นดงักล่าว ตั1งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 
2558 ถึงวนัที�  30 มิถุนายน 2559 จาํนวน 559.62 ลา้นบาท และดอกเบี1 ยคาํนวณจนถึงวนัที� ฟ้องคดี จาํนวน                    
15.87 ลา้นบาท รวมเงินตน้และดอกเบี1ยจาํนวน 575.49 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบี1ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้
จาํนวน 559.62 ลา้นบาท นบัถดัจากวนัฟ้องจนกวา่จะชาํระเสร็จ 

วนัที� 31 พฤษภาคม 2561 ศาลแพ่งมีคาํพิพากษาให ้AWN ชาํระค่าใชเ้ครื�องและอุปกรณ์โทรคมนาคมค่าบริการ
ระบบสื�อสัญญาณในอาคารและค่าร่วมใชไ้ฟฟ้าแก่ทีโอที 

ขณะนี1  AWN เตรียมยื�นอุธรณ์คาํพิพากษาดงักล่าว โดยฝ่ายบริหารของบริษทัเชื�อวา่ผลของคดีดงักล่าว ไม่น่าจะ
มีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

22. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
เมื�อวนัที� 2 สิงหาคม 2561 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อตัราหุ้นละ 3.78 บาท เป็นจาํนวนเงิน 11,238 ลา้นบาท เงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้น
ในวนัที� 29 สิงหาคม 2561 

23. การอนุมตังิบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลนี1 ไดร้ับการอนุมติัให้ออกงบการเงินระหว่างกาลโดยคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที�  
2 สิงหาคม 2561 


